
 
 

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ  (Α.Μ.: Μ60/06) 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:  

ΣΤΕΛΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΚΟΥΦΙΔΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008



 
 

 
Ανάπτυξη και διαχείριση της σταδιοδρομίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς  2 



 
 

 
Ανάπτυξη και διαχείριση της σταδιοδρομίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς  3 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
   

 Σύνοψη σελ. 6 

 Εισαγωγή σελ. 9 

Κεφ. 1ο  Η έννοια της Σταδιοδρομίας – Θεωρίες επαγγελματικής 

ανάπτυξης και πρότυπα σταδιοδρομίας  

σελ. 12 

1. Η έννοια της Σταδιοδρομίας  σελ. 12 

2.  Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και πρότυπα 

σταδιοδρομίας 

σελ. 14 

2.1. Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης  σελ. 14 

2.1.1. Η θεωρία του Super σελ. 14 

2.1.2. Η θεωρία του Daniel Levinson σελ. 17 

2.2. Πρότυπα σταδιοδρομίας  σελ. 21 

2.2.1. Παραδοσιακά μοντέλα σταδιοδρομίας  σελ. 21 

2.2.2. Σύγχρονα μοντέλα σταδιοδρομίας  σελ. 23 

2.2.2.1. Η Πρωτεϊκή Σταδιοδρομία σελ. 23 

2.2.2.2. Η Σταδιοδρομία χωρίς Περιορισμούς  σελ. 26 

2.2.2.3. Το Μοντέλο των Πολλαπλών Προτύπων Σταδιοδρομίας  σελ. 30 

   

Κεφ. 2ο Σχεδιασμός και διαχείριση της σταδιοδρομίας από τον 

οργανισμό   

σελ. 32 

1.  Ορισμός  σελ. 32 

2. Ο ρόλος του ατόμου και του οργανισμού στο σχεδιασμό και 

τη διαχείριση της σταδιοδρομίας   

σελ. 33 

3.  Η σημασία της ανάπτυξης και διαχείρισης της 

σταδιοδρομίας του ανθρώπινου δυναμικού για τον 

οργανισμό 

σελ. 36 

   

Κεφ. 3ο  Επιχειρησιακές μέθοδοι και πρακτικές επαγγελματικής 

ανάπτυξης και διαχείρισης της σταδιοδρομίας  

σελ. 41 

1. Οι δραστηριότητες και τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης σελ. 42 

1.1. Εγχειρίδια ασκήσεων αυτοαξιολόγησης σελ. 42 



 
 

 
Ανάπτυξη και διαχείριση της σταδιοδρομίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς  4 

1.2. Εργαστήρια για το σχεδιασμό σταδιοδρομίας σελ. 43 

2. Η ατομική συμβουλευτική σταδιοδρομίας σελ. 44 

3. Διακίνηση πληροφοριών σχετικά με την ενδοεπιχειρησιακή 

αγορά εργασίας  και συστήματα σύζευξης με θέσεις 

εργασίας  

σελ. 46 

3.1. Η ανακοίνωση εσωτερικών θέσεων εργασίας σελ. 47 

3.2. Το μονοπάτι σταδιοδρομίας σελ. 48 

3.3. Το διπλό μονοπάτι σταδιοδρομίας σελ. 49 

3.4. Το πλέγμα σταδιοδρομίας σελ. 50 

3.5. Ο κατάλογος δεξιοτήτων σελ. 50 

3.6. Η έκδοση ενημερωτικών εντύπων και φυλλαδίων σελ. 50 

4. Δραστηριότητες αξιολόγησης των προοπτικών εξέλιξης στην 

επιχείρηση (organizational-potential assessment processes). 

σελ. 51 

4.1. Η βαθμολόγηση των δυνατοτήτων εξέλιξης σελ. 51 

4.2. Η πρακτική της αξιολόγησης της απόδοσης σελ. 52 

4.3. Τα κέντρα αξιολόγησης σελ. 52 

4.4. Ο προγραμματισμός διαδοχής σελ. 53 

5. Προγράμματα Ανάπτυξης σελ. 54 

5.1. Η εναλλαγή θέσεων εργασίας σελ. 54 

5.2. Η «μεντορική» σχέση σελ. 55 

5.3. Προγράμματα επιδότησης διδάκτρων εκπαίδευσης σελ. 58 

5.4. Εισαγωγικό πρόγραμμα ή κοινωνικοποίηση σελ. 59 

5.5. Απόσπαση σελ. 59 

   

Κεφ. 4ο  Πρότυπα ανάπτυξης και διαχείρισης της σταδιοδρομίας   σελ.  61 

1. Θεωρητικά μοντέλα ανάπτυξης και διαχείρισης της 

σταδιοδρομίας  

σελ.  61 

1.1. Το κωνικό μοντέλο του Schein σελ.  62 

1.2. Το μοντέλο των Sonnenfeld και Peiperl σελ.  64 

1.3. Το μοντέλο του Brousseau σελ.  68 

1.4. Το μοντέλο του Nicholson σελ.  71 

2. Εμπειρικά μοντέλα ανάπτυξης και διαχείρισης της 

σταδιοδρομίας  

σελ.  73 

2.1. Τα μοντέλα του Baruch και των συνεργατών του σελ.  73 



 
 

 
Ανάπτυξη και διαχείριση της σταδιοδρομίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς  5 

2.1.1. Συγκριτική έρευνα σε Μεγάλη Βρετανία και Ισραήλ σελ.  73 

2.1.2. Η έρευνα Baruch και Peiperl στη Μεγάλη Βρετανία. σελ.  79 

2.1.3. Αναθεώρηση του μοντέλου των Baruch και Peiperl σελ.  89 

2.1.4. Η έρευνα των Budhwar και Baruch στην Ινδία σελ.  90 

2.2. Το μοντέλο του Chartered Institute of Personnel and 

Development (CIPD) 

σελ.  95 

   

 Συμπεράσματα - Συζήτηση σελ. 104 

  Επίλογος  σελ. 108 

 Βιβλιογραφία σελ. 110 

   

 

 

 

 

  

   
 

 



 
 

 
Ανάπτυξη και διαχείριση της σταδιοδρομίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς  6 

ΣΥΝΟΨΗ 

 
Η μορφή της σταδιοδρομίας, σε σχέση με αυτά που ήταν γνωστά στο παρελθόν 

έχει στις μέρες μας αλλάξει. Το παραδοσιακό πρότυπο σταδιοδρομίας, το οποίο 

βασιζόταν στη γραμμική πορεία της επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου και την 

ανέλιξή του στην ιεραρχική κλίμακα του οργανισμού, τείνει να εξαλειφθεί ενώ νέα 

πρότυπα όπως είναι η Πρωτεϊκή Σταδιοδρομία ή η Σταδιοδρομία χωρίς Περιορισμούς 

υιοθετούνται από όλο και περισσότερα άτομα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των πρακτικών, των 

λειτουργιών και των συστημάτων που εφαρμόζονται από τους οργανισμούς και τις 

επιχειρήσεις για την ανάπτυξη και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας του ανθρώπινου 

δυναμικού τους.  

Ο σχεδιασμός και η διαχείριση της σταδιοδρομίας από τους οργανισμούς 

αποτελεί αναγκαιότητα στη σύγχρονη εποχή καθώς τα οφέλη της λειτουργίας αυτής για 

τον οργανισμό είναι πολυάριθμα και σημαντικά. Και ενώ κατά καιρούς έχουν εκφραστεί 

πολλές και αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με την ευθύνη για τη διαχείριση της 

σταδιοδρομίας των εργαζόμενων, στις μέρες μας φαίνεται να κερδίζει έδαφος η άποψη 

που προτείνει ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ ατόμου και οργανισμού. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζεται πληθώρα πρακτικών και δραστηριοτήτων, 

διαφόρων επιπέδων πολυπλοκότητας, που μπορούν να εφαρμοστούν στα πλαίσια ενός 

οργανισμού για την ανάπτυξη και διαχείριση της σταδιοδρομίας των εργαζόμενων. Οι 

πρακτικές και οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν στις εξής 

κατηγορίες: 

1. Εργαλεία για την αυτοαξιολόγηση των εργαζόμενων  

2. Δραστηριότητες αξιολόγησης των προοπτικών εξέλιξης στην επιχείρηση  

3. Διακίνηση πληροφοριών σχετικά με την ενδοεπιχειρησιακή αγορά εργασίας  

4. Ατομική συμβουλευτική ή συζητήσεις σχετικά με τη σταδιοδρομία  

5. Συστήματα σύζευξης με θέσεις εργασίας  

6. Προγράμματα ανάπτυξης  

 

Η διαχείριση της σταδιοδρομίας στον οργανισμό έχει σαν στόχο να ικανοποιήσει 

τις ανάγκες τόσο του ατόμου/ εργαζόμενου, όσο και του ίδιου του οργανισμού. 

Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, οι δραστηριότητες και οι πρακτικές διαχείρισης 

της σταδιοδρομίας δεν εφαρμόζονται μεμονωμένες αλλά οργανωμένες σε ένα σύστημα 
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που θα επιτυγχάνει την ισορροπία και την ολοκλήρωση τόσο εσωτερικά - μεταξύ των 

επιλεγμένων πρακτικών και δραστηριοτήτων – όσο και εξωτερικά - μεταξύ του 

συστήματος διαχείρισης της σταδιοδρομίας και των βασικών χαρακτηριστικών του 

οργανισμού, της οργανωσιακής κουλτούρας του και της επιχειρησιακής στρατηγικής του 

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία συναντώνται αρκετά μοντέλα/συστήματα ανάπτυξης 

και διαχείρισης της σταδιοδρομίας στους οργανισμούς. Στην πλειοψηφία τους τα 

μοντέλα/συστήματα είναι θεωρητικά, ενώ ιδιαίτερα περιορισμένος είναι ο αριθμός των 

εμπειρικών μοντέλων, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω έρευνας στον 

τομέα αυτό.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Η διοίκηση των σύγχρονων οργανισμών αντιμετωπίζει πολυάριθμες και ποικίλες 

προκλήσεις. Οι συνεχείς αλλαγές - είτε πρόκειται για διαδικασίες αναδιοργάνωσης, 

μεταβολής των δομών, μείωσης των ιεραρχικών κλιμακίων, μείωσης του προσωπικού ή 

άλλων - έχουν σαν αποτέλεσμα, από τη μία καινοτομίες και εξέλιξη, από την άλλη όμως 

δημιουργούν δυσκολίες στη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων.  

Πολλές από τις μεταβολές που λαμβάνουν χώρα σχετίζονται με τη μείωση των 

εργαζόμενων και των ευκαιριών σταδιοδρομίας, τουλάχιστον στη μορφή που τις 

συναντούσαμε μέχρι τώρα. Το γραφειοκρατικό πρότυπο του οργανισμού, στα πλαίσια 

του οποίου ήταν εφικτός ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας εγκαταλείπεται τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τα άτομα. 

Αναζητούνται νέα πρότυπα, ενώ είναι πλέον σαφές ότι οι παλιές τακτικές για την 

ανάπτυξη και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας θα είναι ανεφάρμοστες στο μέλλον 

(Herriot & Pemberton, 1995; Peiperl & Baruch, 1997).  

Οι σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων έχουν τροποποιηθεί. Οι 

τελευταίες δεκαετίες σηματοδοτήθηκαν από μία σειρά αβέβαιων μηνυμάτων σε σχέση με 

την απασχόληση και το μέλλον της εργασίας. Πολλοί εργοδότες, στην προσπάθειά τους 

να αντιμετωπίσουν τη συνεχιζόμενη αλλαγή, εστίασαν το ενδιαφέρον τους στη 

διαχείριση του παρόντος και ανέπτυξαν μία βραχυπρόθεσμη στρατηγική. Για πολλούς 

οργανισμούς το παραδοσιακό, συμβατικό «ψυχολογικό συμβόλαιο» (psychological 

contract), το οποίο βασίζεται στη συναλλαγή μεταξύ επιχείρησης και εργαζόμενων και 

προβλέπει μία σταθερή σχέση απασχόλησης με αντάλλαγμα τη δέσμευση και τη πίστη, 

δεν είναι πλέον συμβατό με τους στρατηγικούς στόχους των επιχειρήσεων. Η 

αυξανόμενη ανάγκη για προσαρμοστικότητα, ευελιξία και δημιουργικότητα ως 

ανταπόκριση στα νέα  παγκόσμια δεδομένα των αγορών έχει οδηγήσει σε νέα πρότυπα 

σταδιοδρομίας. Αυτό δεν δημιουργεί ελκυστικές εργασιακές συνθήκες για τους 

εργαζόμενους, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να προσελκύσουν και 

να διατηρήσουν στην επιχείρηση ικανό αριθμό ανθρώπινου δυναμικού. 

Επιπλέον, όσον αφορά στους εργαζόμενους, οι οργανισμοί δεν μπορούν να 

θεωρούν δεδομένη τη δέσμευση τους, αλλά χρειάζεται να την κερδίσουν προσφέροντας 

τις σωστές εργασιακές συνθήκες. Κάποιοι αποδίδουν αυτή τη πραγματικότητα στη 

μετάβαση από τα σχεσιακά (relational) στα συναλλακτικά (transactional) συμβόλαια 
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εργασίας, που ορίζουν πλέον πολύ συχνά τη σχέση μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών 

(Herriot & Pemberton, 1995). Χαρακτηριστικά του συναλλακτικού συμβολαίου είναι η 

χαμηλή δέσμευση, η οικονομική του φύση και η σύντομη χρονική διάρκεια, με 

αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μην εμπιστεύονται τις προθέσεις των επιχειρήσεων. Η 

εργασιακή σχέση που διαμορφώνεται πλέον έχει χαρακτηριστικά όπως ευέλικτο και 

αμφίβολο εργασιακό σενάριο, ελάχιστη ασφάλεια, αμοιβή σχετιζόμενη με το 

αποτέλεσμα και σταδιοδρομία διαχειριζόμενη από το άτομο.  

Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα το μέλλον της εργασίας για το άτομο είναι 

δύσκολα προβλέψιμο, και το συναίσθημα της ανασφάλειας πολύ συχνά εντείνεται και 

από τη γενικότερη οικονομική αστάθεια σε παγκόσμια κλίμακα (πτώση στα διεθνή 

χρηματιστήρια, κρίση στα ασφαλιστικά ταμεία). Σε αυτό το σκηνικό οι εργαζόμενοι, 

προκειμένου να εξασφαλίσουν απασχολησιμότητα, καλούνται διαρκώς να 

εκπαιδεύονται, να αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους και να 

διαχειριστούν τη σταδιοδρομία τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν σημαντικά τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων, 

και πιο ειδικά τις διαδικασίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης της σταδιοδρομίας 

στο πλαίσιο των οργανισμών. Η διοίκηση των ανθρώπων συνεχίζει να αποτελεί ιδιαίτερη 

πρόκληση για τους οργανισμούς, ενώ το «μυστικό» της επιτυχίας της λειτουργίας αυτής 

φαίνεται να είναι η ορθή προσέγγιση των «συστατικών» της – των μετόχων, των 

πελατών και των εργαζόμενων – με τη σημείωση ωστόσο ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν 

προτεραιότητα (Kotter & Heskett, 1992; Waterman, 1994). Παρά τις εξελίξεις, οι 

ανθρώπινοι πόροι δεν έχουν πάψει να αποτελούν το σημαντικότερο «περιουσιακό» 

στοιχείο των οργανισμών, έχει γίνει πλέον κατανοητό όμως ότι αποτελούν το ακριβότερο 

περιουσιακό στοιχείο στην απόκτηση και τη διατήρησή του.  

Τα στελέχη του τμήματος ανθρώπινων πόρων – στα οποία φαίνεται ότι έχει 

περιέλθει η ευθύνη για την ανάπτυξη και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας των 

εργαζόμενων στα πλαίσια του οργανισμού – αντιμετωπίζουν πρακτικές δυσκολίες στο 

σύγχρονο, ευμετάβλητο επιχειρησιακό περιβάλλον και φαίνεται να έχουν ανάγκη 

καθοδήγησης στο έργο τους αυτό. Όπως αποδεικνύεται και από τη σχετική βιβλιογραφία, 

τα περισσότερα οργανωσιακά συστήματα διαχείρισης της σταδιοδρομίας υιοθετούν 

απαρχαιωμένες προσεγγίσεις που βασίζονται σε ξεπερασμένες ιεραρχικές δομές και 

πρακτικές, οι οποίες δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τη νέα δομική ρευστότητα και 

ευελιξία, την εξελισσόμενη κουλτούρα και τις επιπτώσεις των τεχνολογικών και 

πληροφοριακών συστημάτων που χαρακτηρίζουν τους σύγχρονους οργανισμούς.  
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Η σταδιοδρομία ανήκει στο άτομο αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ο 

οργανισμός τη σχεδιάζει και τη διαχειρίζεται για λογαριασμό του εργαζόμενου. Και με 

τον όρο «σταδιοδρομία» εννοούμε εδώ τη διαδικασία ανάπτυξης και εξέλιξης ενός 

εργαζόμενου κατά την πορεία του σε διαφορετικές θέσεις εργασίας και ρόλους, σε έναν ή 

περισσότερους οργανισμούς (Baruch & Rosenstein, 1997). Η σημασία του συστήματος 

οργανωσιακής διαχείρισης της σταδιοδρομίας σαν διαδικασία της διοίκησης ανθρώπινων 

πόρων έχει επισημανθεί από πολλού μελετητές (Hall, 1986; Gutteridge, 1986; Leach, 

1977; Van Mannen & Schein, 1977; Schein, 1978; Mayo, 1991), ωστόσο τόσο η 

βιβλιογραφία όσο και η έρευνα στο αντικείμενο είναι σημαντικά περιορισμένα. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τα συστήματα, τις λειτουργίες 

και τις πρακτικές που εφαρμόζονται στους σύγχρονους οργανισμούς για την ανάπτυξη 

και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας του ανθρώπινου δυναμικού.  

Αρχικά γίνεται αναφορά στις σημαντικότερες θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 

και τα πρότυπα σταδιοδρομίας, σύγχρονα και «παραδοσιακά», εντός και εκτός των ορίων 

ενός οργανισμού. Στη συνέχεια, εξετάζεται ο όρος «οργανωσιακή διαχείριση της 

σταδιοδρομία», η σημασία της λειτουργίας αυτής για τον οργανισμό αλλά και οι ρόλοι 

που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της. Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των 

πρακτικών που εφαρμόζουν οι σύγχρονοι οργανισμοί για τη διαχείριση της 

σταδιοδρομίας καθώς και τα σημαντικότερα μοντέλα για την επιλογή και την εφαρμογή 

των πρακτικών στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ -   

ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (CAREER MODELS) 
 

 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η ομαλή εισαγωγή του αναγνώστη στο θέμα της 

διαχείρισης της επαγγελματικής πορείας και εξέλιξης του ατόμου, μέσα από τη 

διερεύνηση και τον καθορισμό του όρου «σταδιοδρομία», τη συνοπτική παρουσίαση 

μερικών από τις σημαντικότερες θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και την ανάλυση 

των προτύπων εξέλιξης της επαγγελματικής πορείας του ατόμου, σύγχρονων ή 

διαχρονικών.  

 

 

1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ  

 

Η έννοια «σταδιοδρομία» έχει από πολλούς ταυτιστεί με την επαγγελματική 

εκείνη πορεία του ατόμου που χαρακτηρίζεται από διαδοχικές προαγωγές στην ιεραρχία 

ενός οργανισμού, συνοδευόμενες από την ανάλογη αύξηση των οικονομικών απολαβών, 

του κοινωνικού γοήτρου και των ευθυνών. Για το λόγο αυτό έχει συνδεθεί και πιστεύεται 

ότι αφορά μόνο τα μεσαία ή υψηλά στελέχη ενός οργανισμού.  

Στις μέρες μας ωστόσο, η χρήση του όρου «σταδιοδρομία» εμπεριέχει ένα ευρύ 

φάσμα επαγγελματικών εμπειριών και δεν περιορίζεται μόνο στην ιεραρχική ανέλιξη του 

ατόμου, αλλά αφορά και οριζόντιες μετακινήσεις μέσα στον οργανισμό, συχνές 

εναλλαγές μεταξύ απασχόλησης και εκούσιας ανεργίας, αλλά και μεταξύ προσωρινής και 

σταθερής εργασίας. Οι σύγχρονοι εργαζόμενοι συχνά επιλέγουν να δομήσουν την 

καριέρα τους συσσωρεύοντας και μεταβιβάζοντας δεξιότητες από το ένα εργασιακό 

πλαίσιο στο άλλο, διευρύνουν το είδος των δραστηριοτήτων που μπορούν να 

απασχοληθούν και διαρκώς αναζητούν καινούργια και ενδιαφέροντα  εργασιακά 

αντικείμενα.  

Στην έννοια της σταδιοδρομίας έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες. Κάποιες φορές 

παρουσιάζεται ως άμεσα σχετιζόμενη με την εργασιακή πορεία του ατόμου:  

 «Σταδιοδρομία είναι η εξελισσόμενη διαδοχή της εργασιακής εμπειρίας του 

ατόμου στο πέρασμα του χρόνου» (Arthur, et al., 1989).  
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Άλλοτε αναγνωρίζεται ότι αναπόσπαστα μέρη της αποτελούν και άλλες, 

εξωεπαγγελματικές, δραστηριότητες:  

 «Σταδιοδρομία είναι η διαδοχή των θέσεων εργασίας, ρόλων, 

δραστηριοτήτων και εμπειριών που αναλαμβάνει ένα άτομο», (Arnold, 1997).  

 

Κάποιοι ερευνητές υιοθετούν μία ευρύτερη θεώρηση για την εργασία στη ζωή 

των ανθρώπων: 

  «Η σταδιοδρομία σχετίζεται με τους ρόλους που αναλαμβάνει το άτομο στη 

ζωή του και τον τρόπο ζωής του, ενώ οι εργασιακές θέσεις καλύπτουν  μόνο 

ένα μέρος της σταδιοδρομίας» (Hansen & Gysbers, 1975).  

 

Επίσης, συχνά δίνεται έμφαση όχι μόνο στις εργασιακές εμπειρίες που δομούν τη 

σταδιοδρομία, αλλά και στις περιόδους μετάβασης από τη μία εμπειρία στην άλλη, 

καθώς και το πώς διαχειρίζεται αυτή την πραγματικότητα το άτομο (Nicholson & West, 

1998). 

Συχνά γίνεται διάκριση μεταξύ αντικειμενικής σταδιοδρομίας, η οποία αναφέρεται 

στο σύνολο των θέσεων που έχει κατακτήσει το άτομο, και υποκειμενικής σταδιοδρομίας, 

η οποία αναφέρεται στο πώς νιώθει για την εργασιακή του πορεία  (Jackson et al., 1996).  

Η σταδιοδρομία του ατόμου σε έναν οργανισμό και ο τρόπος που αυτή 

αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο των επιχειρήσεων θεωρείται ως σημαντική προσπάθεια να 

συνυπάρξουν οι διαφορετικές ανάγκες μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων (King, 2004; 

Hall, 1976).  
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2. ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (CAREER MODELS) 

 

2.1. Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης  

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση και εξέταση των πρακτικών, των λειτουργιών 

και των μοντέλων που εφαρμόζουν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις για τη διαχείριση 

και την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας του ανθρώπινου δυναμικού τους, θεωρούμε 

σκόπιμο να παρουσιάσουμε σύντομα μερικές από τις βασικότερες θεωρίες 

επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου, καθώς και τα σημαντικότερα, «παραδοσιακά» ή 

σύγχρονα, πρότυπα σταδιοδρομίας.  

 Έχουμε επιλέξει να παρουσιάσουμε τις θεωρίες του Levinson και του Super. Οι 

θεωρίες αυτές ανήκουν στις ψυχολογικές θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και, πιο 

συγκεκριμένα, στην υποκατηγορία των εξελικτικών θεωριών. Οι εξελικτικές θεωρίες 

εντοπίζουν τις αλλαγές που βιώνει το άτομο καθώς ωριμάζει και υποστηρίζουν ότι η 

επαγγελματική ανάπτυξη είναι μια συνεχής, μακροχρόνια διαδικασία, που αρχίζει από 

την παιδική ηλικία και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Η 

επαγγελματική επιλογή είναι συνέπεια της ανάπτυξης αυτής, αλλά δεν πρόκειται για 

επιλογή συγκεκριμένης χρονικής στιγμής. Οι εξελικτικές θεωρίες χωρίζουν την 

εργασιακή πορεία του ατόμου σε στάδια και προσπαθούν να εντοπίσουν και να 

περιγράψουν τυπικές επαγγελματικές συμπεριφορές σε καθένα από αυτά.  

 Η παρουσίαση των θεωριών αυτών κρίθηκε αναγκαία καθώς πιστεύουμε ότι θα 

συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των δυναμικών που αναπτύσσονται σε κάθε 

στάδιο της εξελικτικής πορείας του ατόμου στο χώρο της εργασίας, δυναμικών που 

επηρεάζουν: 

 άμεσα, τις ανάγκες, τις αποφάσεις και τις αντιδράσεις του ατόμου σε σχέση με τη 

σταδιοδρομία, και  

 έμμεσα, τις αποφάσεις, τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες που παίρνει ο 

οργανισμός αναφορικά με τη διαχείριση της σταδιοδρομίας του ατόμου, και  την 

αποτελεσματικότητά τους.  

 

2.1.1.  Η θεωρία του Super 

Στη θεωρία του ο Super (1953) επιχειρεί να συνενώσει στοιχεία από διαφορετικές 

θεωρίες όπως είναι τα εξελικτικά στάδια ή «περίοδοι ζωής» της C.  Buehler, οι απόψεις 

του Bordin (1963) για την αυτοαντίληψη, και των κοινωνιολόγων Miller και Form 
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(1951) για τα πρότυπα σταδιοδρομίας (career patterns). Η εξελικτική θεωρία του Super 

παρουσιάστηκε καταρχήν με τη μορφή δέκα θεωρητικών προτάσεων, οι οποίες στη 

συνέχεια έγιναν δώδεκα, ενώ υπέστησαν και μια περαιτέρω τροποποίηση πιο πρόσφατα 

(1984). Μετά το θάνατο του Super το 1994, ο Mark Savickas (2002) ήταν αυτός που 

βελτίωσε και ανάπτυξε περαιτέρω την παρούσα θεωρία επαγγελματικής ανάπτυξης, με 

κυριότερη προσθήκη την αύξηση των 12 θεωρητικών προτάσεων σε 16. 

Στην εξελικτική πορεία της επαγγελματικής ανάπτυξης ο Super διακρίνει πέντε 

στάδια (life stages), καθένα από τα οποία χαρακτηρίζεται από τρία ή τέσσερα σχετικά 

εξελικτικά καθήκοντα (developmental tasks): 

1. Το στάδιο της Ανάπτυξης (Growth) (4-13 ετών περίπου): πρόκειται για το 

στάδιο όπου τα παιδιά ξεκινούν να αναπτύσσουν δεξιότητες, στάσεις, 

ενδιαφέροντα και να διαμορφώνουν μια γενική αντίληψη για τον κόσμο της 

εργασίας. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει 4 κύρια εξελικτικά καθήκοντα: αρχίζουν 

να διαμορφώνονται οι πρώτες ανησυχίες για το μέλλον, αυξάνεται ο έλεγχος που 

ασκεί το άτομο στη ζωή του, συνειδητοποιείται η ανάγκη για καλές επιδόσεις στο 

σχολείο και αποκτώνται αποτελεσματικές εργασιακές συνήθειες και στάσεις. 

2. Το στάδιο της Διερεύνησης (Exploration) (14-24 ετών): πρόκειται για το στάδιο 

όπου το άτομο επιδιώκει να καταλάβει τον εαυτό του και να βρει τη θέση του 

στον κόσμο της εργασίας. Μέσα από την εκπαίδευση, τις εργασιακές εμπειρίες 

και τις εξωεπαγγελματικές ασχολίες, προσπαθεί να εντοπίσει τα ενδιαφέροντα και 

τις δεξιότητες του, και να αντιληφθεί το ή τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν. 

Κάνει ανιχνευτικές επαγγελματικές επιλογές και τελικά καταλήγει στην οριστική 

επιλογή του. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει 3 κύρια εξελικτικά καθήκοντα. Το 

πρώτο αφορά στην αποκρυστάλλωση μιας επαγγελματικής προτίμησης, στο 

σχεδιασμό και την επιδίωξη ενός ανιχνευτικού επαγγελματικού στόχου. Το 

δεύτερο αφορά στην αποσαφήνιση της επαγγελματικής προτίμησης ενώ το τρίτο 

στην πρακτική εφαρμογή της επαγγελματικής προτίμησης, την σχετική 

εκπαίδευση και την εξασφάλιση μιας θέσης εργασίας.  

3. Το στάδιο του Κατασταλάγματος (Establishment) (25-44 ετών): πρόκειται για 

το στάδιο όπου το άτομο έχοντας εξασφαλίσει μια θέση εργασίας στο 

επαγγελματικό πεδίο της επιλογής του, προσπαθεί να εντοπίσει και να 

εκμεταλλευτεί ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξή. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει 

τρία κύρια εξελικτικά καθήκοντα. Το πρώτο είναι η σταθεροποίηση μέσα από μια 

συγκεκριμένη θέση εργασίας σε έναν οργανισμό. Το δεύτερο είναι η 
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σταθεροποίηση μέσω της επίδειξης θετικών στάσεων απέναντι στην εργασία και 

αποτελεσματικών εργασιακών συνηθειών, αλλά και μέσα από την ανάπτυξη 

καλών συναδελφικών σχέσεων. Το τρίτο είναι η επιδίωξη ανάληψης νέων 

ευθυνών και πρωτοβουλιών με στόχο την εξέλιξη. 

4. Το στάδιο της Συντήρησης (Maintenance) (45-65 ετών): πρόκειται για το 

στάδιο της συνεχιζόμενης προσαρμογής του ατόμου στις απαιτήσεις της εργασίας 

του, με κύρια εξελικτικά καθήκοντα την επιμονή, τη συνεχή προσπάθεια και την 

καινοτομία. Το άτομο αγωνίζεται να διατηρήσει όσα έχει κατακτήσει μέσα από 

τη συνεχή αναβάθμιση των δεξιοτήτων του και την εύρεση καινοτόμων μεθόδων 

για την εκτέλεση των καθηκόντων του.   

5. Το στάδιο της Απεμπλοκής (Disengagement) (65 ετών και άνω): πρόκειται για 

το τελικό στάδιο, την μεταβατική περίοδο εξόδου από την εργασιακή ζωή.  Στο 

στάδιο αυτό τα κύρια εξελικτικά καθήκοντα του ατόμου αφορούν τη μείωση των 

ρυθμών του, το σχεδιασμό της καθημερινότητας του μετά τη συνταξιοδότησή του 

αλλά και την προσαρμογή στη νέα αυτή ζωή.  

 

Αρχικά, ο Super υποστήριξε ότι κάθε στάδιο αντιστοιχεί σε μια ορισμένη 

ηλικιακή περίοδο. Στην αναθεωρημένη μορφή της θεωρίας, ωστόσο, δίνει μεγαλύτερη 

έμφαση στην άσκηση ρόλων και στη λήψη αποφάσεων και οριοθετεί τα στάδια κυρίως 

με βάση τα εξελικτικά καθήκοντα που κυριαρχούν τη χρονική εκείνη περίοδο. Ακόμη, 

δεν δέχεται την εξελικτική ακαμψία στα στάδια εξέλιξης και προσπαθεί να περιλάβει στη 

θεωρία του τυχόν παλινδρομήσεις ή επαναδρομολογήσεις που είναι δυνατό να 

εμφανιστούν στην πορεία της επαγγελματικής ανάπτυξης. Διευκρινίζει λοιπόν ότι τα 

ευρύτερα στάδια αποτελούν τους μείζονες κύκλους (maxicycles) της εξελικτικής πορείας 

του ατόμου. Σε κάθε ένα όμως από αυτά τα στάδια υπάρχουν μεταβατικές περίοδοι ή 

ελάσσονες κύκλοι (minicycles). Σε κάθε ελάσσονα κύκλο μπορεί να επαναληφθεί η ίδια 

διαδικασία που περιγράφεται με τους μείζονες κύκλους. Δηλαδή στο πλαίσιο ενός από τα 

κύρια στάδια είναι δυνατόν να εμφανιστεί εξ αρχής μια νέα διαδικασία ανάπτυξης, 

διερεύνηση, κατασταλάγματος, συντήρησης και απεμπλοκής, που στην ουσία αποτελεί 

μια νέα διαδικασία λήψης απόφασης.  

Ο Super περιέλαβε στη θεωρία του και τις έννοιες του προτύπου σταδιοδρομίας 

(career pattern) και της επαγγελματική ωριμότητας (vocational maturity). Πρότυπο 

σταδιοδρομίας είναι ο τρόπος με τον οποίο το άτομο διέρχεται τα εξελικτικά στάδια που 

περιγράφηκαν νωρίτερα. Η πορεία αυτή δεν είναι ευθύγραμμη αλλά ποικίλλει από άτομο 
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σε άτομο. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της πορείας αυτής διαδραματίζουν το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας, οι προσωπικές ικανότητες του ατόμου, οι 

ευκαιρίες που του παρουσιάζονται αλλά και η γενικότερη οικονομική κατάσταση που 

επικρατεί. Η επαγγελματική ωριμότητα ορίζεται ως η ετοιμότητα για την λήψη 

επαγγελματικών αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα, αφορά το βαθμό στον οποίο το άτομο 

έχει αναπτύξει και ολοκληρώσει τα εξελικτικά καθήκοντα που αντιστοιχούν στο στάδιο 

που βρίσκεται, σε σύγκριση με άλλα άτομα της ίδιας ηλικίας. 

Ο Super έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσέγγιση της επαγγελματικής 

ανάπτυξης του ατόμου σε συσχέτιση με το σύνολο των ρόλων που αναλαμβάνει το 

άτομο στη διάρκεια της ζωής του. Ο ρόλος του εργαζόμενου, αν και ιδιαίτερα 

σημαντικός για τη σύγχρονη εποχή, είναι ένας από τους πολλούς που θα βιώσει, ενώ 

κανένας από αυτούς δεν μπορεί να γίνει αντιληπτός στην ολότητα του αν θεωρηθεί 

αποκομμένος από τους υπόλοιπους. Ο Super υποστήριξε ακόμη ότι, σε κάποια 

εξελικτικά στάδια, είναι δυνατό να αναλαμβάνονται πολλοί ρόλοι ταυτόχρονα. Κάποιοι 

από αυτούς θα έχουν ιδιαίτερη σημασία για το άτομο και κάποιοι όχι. Είναι δυνατό το 

άτομο να μπορεί να ανταποκριθεί εξίσου σε καθέναν από αυτούς, συχνό είναι το 

φαινόμενο ωστόσο, ακούσια ή εκούσια, κάποιοι ρόλοι να ασκούνται σε βάρος άλλων.  

Το τμήμα της θεωρίας του Super που είχε τη μεγαλύτερη απήχηση ήταν αυτό που 

αναφερόταν στην αυτοαντίληψη. Αυτοαντίληψη είναι η εικόνα που έχει το άτομο για τον 

εαυτό του. Όσον αφορά το χώρο εργασίας, το άτομο συγκρίνει αυτή την εικόνα με τις 

εικόνες που διαμορφώνει για τους ανθρώπους που επιτελούν διάφορες εργασίες και 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μοιάζει με μερικούς περισσότερο από ότι με άλλους. 

Καθώς το άτομο εξελίσσεται, ενσωματώνει τις διάφορες εικόνες που έχει για τον εαυτό 

του σε μια ολοκληρωμένη και σταθερή αυτοαντίληψη, την οποία προσπαθεί να 

διατηρήσει και να επαυξήσει μέσα από τις δραστηριότητές του, κυρίως τις 

επαγγελματικές.  

 

2.1.2.  Η θεωρία του Daniel Levinson  

Ο Daniel Levinson (1978, 1986, 1996) κάνει λόγο για τέσσερα στάδια στην 

ανάπτυξη ενός ενήλικου ατόμου, τα οποία ονομάζει «εποχές» (seasons), και τα οποία 

συνδέονται μεταξύ τους μέσω μεταβατικών περιόδων. Ο Levinson υποστηρίζει ότι 

υπάρχει μια σειρά στην ενήλικη ζωή η οποία ονομάζεται κύκλος ζωής. Χρησιμοποιεί 

μάλιστα την παρομοίωση των εποχών προκειμένου να τονίσει ότι τα κύρια στάδια στη 

ζωή ενός ατόμου, όπως και οι εποχές του χρόνου: 



 
 

 
Ανάπτυξη και διαχείριση της σταδιοδρομίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς  18

 διαφέρουν ποιοτικά 

 σε κάθε εξελικτικό στάδιο συμβαίνουν αλλαγές 

 υπάρχει μια μεταβατική περίοδος ανάμεσα στα στάδια, η οποία είναι μέρος και 

των 2 σταδίων 

 κανένα στάδιο δεν είναι κατώτερο ή ανώτερο συγκριτικά με τα υπόλοιπα 

 η συνεισφορά κάθε σταδίου είναι μοναδική για τη ζωή του ατόμου 

 υπάρχουν τέσσερα στάδια ή εποχές στη ζωή ενός ανθρώπου 

 

Τα στάδια αυτά είναι: 

1. η εποχή της προ-ενήλικης ζωής 

2. η εποχή της πρώιμης ενήλικης ζωής  

3. η εποχή της μέσης ενήλικης ζωής 

4. η εποχή της ύστερης ενήλικης ζωής 
 
 

Σχήμα 1:  
Θεωρία επαγγελματικής ανάπτυξης του Levinson 

 
 

Πηγή: Levinson, D.J. (1996). The seasons of a woman’s life. New York: Knopf 
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Σύμφωνα με τον Levinson κάθε εποχή/στάδιο αποτελείται από σταθερές και 

μεταβατικές περιόδους. Οι σταθερές περίοδοι διαρκούν περίπου 6 χρόνια. Οι εσωτερικές 

μεταβατικές περίοδοι διαρκούν 4 με 5 χρόνια. Αντίθετα, οι μεταξύ των εποχών 

μεταβατικές περίοδοι διαρκούν 5 χρόνια και σηματοδοτούν το τέλος μιας εποχής και την 

αρχή της επόμενης. Χαρακτηριστικό στοιχείο των περιόδων αυτών είναι οι 

αμφισβητήσεις δομών και συνηθειών, οι επανεκτιμήσεις και οι αλλαγές. 

Η εξέλιξη της σταδιοδρομίας ενός ατόμου λαμβάνει χώρα κυρίως κατά τις 

περιόδους της πρώιμης και της μέσης ενήλικης ζωής.  

Η εποχή της πρώιμης ενήλικης ζωής περιλαμβάνει 4 περιόδους: α) τη μετάβαση 

στα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης (17-22 ετών), β) την είσοδο στα πρώτα χρόνια της 

ενηλικίωσης (22-28 ετών), γ) την μετάβαση στα 30 (28-33 ετών) και δ) τα χρόνια του 

κατασταλάγματος στην ενήλικη ζωή (33-40 ετών). Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής 

το άτομο βρίσκεται στην βιολογική του ακμή και αγωνίζεται να εδραιώσει τη θέση στον 

κόσμο των ενηλίκων, να πραγματοποιήσει τους στόχους και την επιθυμίες της νεότητας. 

Η επιλογή επαγγέλματος, η εύρεση εργασίας, η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, η 

δημιουργία οικογένειας είναι γεγονότα της περιόδου αυτής. Ωστόσο, οι πιέσεις που 

δέχεται είναι επίσης σημαντικές, καθώς προσπαθεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

άμεσου και έμμεσου κοινωνικού του περιβάλλοντος την ίδια στιγμή που καλείται να 

αντιμετωπίσει προσωπικές προκλήσεις. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η περίοδος της 

μετάβασης στα 30. Πρόκειται για μία εποχή αμφισβήτησης και επαναξιολόγησης των 

επιλογών που έχει κάνει το άτομα και την αξία τους για την επίτευξη των στόχων ζωής 

του (life goals). O Levinson αναφέρεται στους στόχους αυτούς με τον όρο «Το όνειρο» 

(the Dream). Αν η μετάβαση στο επόμενο στάδιο είναι ομαλή τότε το άτομο βιώνει μια 

περίοδο σταθερότητας, όπου το Όνειρο κυριαρχεί και κύριο σκοπός είναι η επίτευξή του 

 

Η εποχή της μέσης ενήλικης ζωής περιλαμβάνει επίσης 4 περιόδους:  

• τη μετάβαση στη μέση ενήλικη ζωή (40-45). Με βάση τα πορίσματα των μελετών 

του Levinson η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές στη ζωή 

του ατόμου. Γίνεται αντιληπτή η απαρχή της βιολογικής φθορά και η μείωση των 

οργανικών δυνατοτήτων ενώ το άτομο θορυβείται από την απώλεια, μεταφορική 

ή κυριολεκτική, αγαπημένων του προσώπων (π.χ. παιδιών που φεύγουν από την 

οικογενειακή εστία ή συγγενών και φίλων που πεθαίνουν). Κατά την περίοδο 

αυτή λαμβάνει χώρο η επαναξιολόγηση των επιτευγμάτων και ο 

επαναπροσδιορισμός των στόχων του ατόμου. Η μεταβατική αυτή περίοδος 
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μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση για το 

άτομο. Μπορεί ωστόσο να οδηγήσει σε καθήλωση του ατόμου και αίσθημα 

πικρίας.  

• είσοδος στη μέση ενήλικη ζωή (45-50 ετών), η οποία αποτελεί περίοδο 

σταθερότητας 

• τη μετάβαση στη δεκαετία των 50 (50-55 ετών), που αποτελεί προσπάθεια 

εύρεσης νοήματος και είναι μια ιδιαίτερα αγχώδης εποχή  

• την περίοδο σταθερότητας (55-60), η οποία οδηγεί στο τέλος της μέσης ενήλικης 

ζωής και κατά την οποία το άτομο προσαρμόζεται στις ευκαιρίες και τα δεδομένα 

που έχει. 

 

Και η θεωρία του Levinson εντάσσει την επαγγελματική σταδιοδρομία στα 

πλαίσια της ευρύτερης ζωής του ατόμου. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογική 

κατάσταση του ατόμου και στην «εσωτερική», υποκειμενική σταδιοδρομία, την 

επαγγελματική πορεία του όπως την αντιλαμβάνεται και την αξιολογεί το άτομο με βάση 

τα υποκειμενικά του κριτήρια.  

 

 

Και οι δύο παραπάνω θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης αποδεικνύουν ότι η 

επαγγελματική σταδιοδρομία αποτελεί κομμάτι της ζωής του ατόμου, το οποίο, καθώς 

εξελίσσεται, αλληλεπιδρά και επηρεάζεται από τα υπόλοιπα. Αυτό έχει ιδιαίτερη 

σημασία για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της ακολουθούμενης στρατηγικής από τον 

οργανισμό αναφορικά με την ανάπτυξη και διαχείριση της σταδιοδρομίας του 

ανθρώπινου δυναμικού του. Η γνώση των επιδράσεων που δέχεται η επαγγελματική 

πορεία του ατόμου, αλλά και των ιδιαίτερων αναγκών και ζητημάτων που τίθενται σε 

κάθε εξελικτικό στάδιο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή οποιασδήποτε ενέργειας σχετικής με τη σταδιοδρομία στα πλαίσια των 

οργανισμών, προκειμένου να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Την ίδια σκοπιμότητα έχει και η παρουσίαση των προτύπων σταδιοδρομίας, 

κλασσικών ή σύγχρονων. Μέσα από την εξέταση των προσεγγίσεων που έχουν 

αναπτυχθεί και ισχύουν στις μέρες μας για τον τρόπο διαμόρφωσης της σταδιοδρομίας, 

γίνεται προσπάθεια να αναδειχτούν τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι σύγχρονες 

σταδιοδρομίες, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ατόμου και του οργανισμού, 

καθώς πιστεύεται ότι αποτελούν στοιχεία που πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους ένας 
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οργανισμός για τον καθορισμό του συστήματος διαχείρισης της σταδιοδρομίας που θα 

εφαρμόσει. 

 

2.2.  Πρότυπα  σταδιοδρομίας (career models)  

 

2.2.1. Παραδοσιακά μοντέλα σταδιοδρομίας   

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία συναντάται πληθώρα θεωρητικών μοντέλων που 

έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να περιγράψουν την αλληλουχία των φάσεων που διανύει 

το άτομο στη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Τα μοντέλα αυτά παρουσιάζουν πολλά 

κοινά σημεία μεταξύ τους με κυριότερο την ιδέα της ύπαρξης διαδοχικών σταδίων 

σταδιοδρομίας που σχετίζονται άμεσα με την ηλικία του ατόμου. Για τον λόγο αυτό ο 

Greenhouse και οι συνεργάτες του (1987 & 2000) αποπειράθηκαν να συνδυάσουν τις 

διάφορες προσεγγίσεις σε ένα μοντέλο πέντε σταδίων.  

• Στάδιο 1ο: Προετοιμασία για την εργασία (preparation for work) (αρχή της 

ζωής  – 25 ετών) 

Το άτομο αρχίζει να αξιολογεί τα διαφορετικά επαγγέλματα, προσπαθεί να 

επιλέξει εκείνο που πιστεύει ότι το ικανοποιεί και αρχίζει να προετοιμάζεται για 

την είσοδό του σε αυτό. Οι επιλογές που γίνονται στο στάδιο αυτό αποτελούν 

πρώιμες και όχι οριστικές αποφάσεις και δίνουν μια πρώτη κατεύθυνση για την 

ύστερη επαγγελματική σταδιοδρομία του ατόμου.  

• Στάδιο 2ο: Είσοδος στο επάγγελμα (organizational entry) (18 – 25 ετών) 

Το άτομο επιλέγει επάγγελμα και επιδιώκει την ένταξη του στην αγορά εργασίας. 

Το πλήθος αλλά και η ποιότητα και αξιοπιστία των πληροφοριών που έχει 

καταφέρει να συλλέξει καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ικανοποιητική ή μη 

έναρξη της σταδιοδρομίας του. Τα σημεία που συνηθέστερα αποθαρρύνουν το 

άτομο στο στάδιο αυτό είναι ο βαθμός ικανοποίησης από το επάγγελμα – 

χαμηλότερος από ότι σε μεταγενέστερα στάδια της επαγγελματικής πορεία – και 

η οργανωσιακή κοινωνικοποίηση. 

• Στάδιο 3ο: Πρώιμη σταδιοδρομία (the early career) (25 - 40 ετών) 

Το άτομο προσπαθεί να καθιερωθεί στο επάγγελμα και να εδραιώσει τη θέση του 

στον οργανισμό που έχει επιλέξει. Προκειμένου να επιτύχει στα παραπάνω πρέπει 

αφενός να αποκτήσει την απαραίτητη γνωστική και τεχνική επάρκεια και 

αφετέρου να αφομοιώσει την οργανωσιακή κουλτούρα. Εάν τα καταφέρει, 



 
 

 
Ανάπτυξη και διαχείριση της σταδιοδρομίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς  22

ακολουθούν η επαγγελματική ικανοποίηση, η επαγγελματική  και οικονομική 

καταξίωση  και η ανέλιξη στην οργανωσιακή ιεραρχία.  

• Στάδιο 4ο: Μέση σταδιοδρομία (the midcareer) (40 – 55 ετών) 

Το άτομο επαναξιολογεί τις επιλογές και τα επιτεύγματά του και ενδεχόμενα 

επαναπροσδιορίζει τους επαγγελματικούς στόχους και τις επιδιώξεις του. 

Πρόκειται για το στάδιο που συνήθως λαμβάνει χώρα «η κρίση της μέσης 

ηλικίας», έχοντας αντίκτυπο και στην επαγγελτική ζωή του ατόμου. Το γεγονός 

αυτό μπορεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό κάποια άτομο αλλά και μην γίνει 

καν αντιληπτό από άλλα. Στο στάδιο αυτό επίσης συναντάται το φαινόμενο της 

επαγγελματικής στασιμότητας (career plateauing) και της απαρχαίωσης των 

επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων (obsolescence). Στην πρώτη περίπτωση 

το άτομο βιώνει την απουσία νέων εργασιακών προκλήσεων και ευκαιριών για 

επαγγελματική ανέλιξη, ενώ στη δεύτερη συνειδητοποιεί ότι οι δεξιότητες και οι 

γνώσεις του έχουν απαρχαιωθεί λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, σε βαθμό που 

δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλέον στα εργασιακά του καθήκοντα. Εάν τα 

παραπάνω εμπόδια ξεπεραστούν, το άτομο παραμένει παραγωγικό. Στην αντίθετη 

περίπτωση βιώνει ματαίωση και στασιμότητα.  

• Στάδιο 5ο: Ύστερη σταδιοδρομία (the late career) (55 ετών έως την 

συνταξιοδότηση) 

Το άτομο προσπαθεί να διατηρήσει αμείωτη την παραγωγικότητα αλλά και τη 

αυτοεκτίμησή του, γεγονός που συχνά παρακωλύεται από τις αρνητικές απόψεις 

που εκφράζονται από το κοινωνικό σύνολο σχετικά με την απόδοση και της 

ικανότητες των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόμενων.  Στο τελευταίο αυτό στάδιο 

λαμβάνει χώρα η έξοδος του ατόμου από την αγορά εργασία μέσω της 

συνταξιοδότησής του. Η συνταξιοδότηση αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός 

στη σταδιοδρομία, αλλά και στη ζωή ενός ατόμου, καθώς επιφέρει πληθώρα 

συναισθηματικών, οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών. Στη σύγχρονη εποχή 

ωστόσο, είναι πολύ πιθανό στο στάδιο αυτό το άτομο να κληθεί να ανταπεξέλθει 

σε μία επαγγελματική αλλαγή.  

 

Το παραπάνω μοντέλο χρησιμεύει στον εντοπισμό της φυσιολογικής ή τυπικής 

διαδοχής των γεγονότων και των εμπειριών στην εργασιακή ζωή του ατόμου. Είναι πολύ 

πιθανό σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρξει απόκλιση στις προτεινόμενες ηλικιακές 

κλίμακες για κάθε στάδιο, καθώς και στον τρόπο αντιμετώπισης και τις αντιδράσεις των 
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ατόμων στις προκλήσεις και τα εξελικτικά καθήκοντα που συνεπάγεται καθένα από 

αυτά.  

 

2.2.2.  Σύγχρονα μοντέλα σταδιοδρομίας   

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, ο διεθνής ανταγωνισμός, η τεχνολογία, οι 

ασταθείς εργασιακές σχέσεις και οι νέες οργανωσιακές δομές έχουν επηρεάσει τη μορφή 

αλλά και την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του ατόμου στην σύγχρονη 

εποχή και έχουν προκαλέσει την αμφισβήτηση των παραδοσιακών μοντέλων των 

σταδίων της καριέρας από πολλούς ερευνητές (Hall & Mirvis, 1995 – Brousseau, Driver, 

Eneroth & Larsson, 1996). Αντιπροτείνονται μοντέλα τα οποία βασίζονται στην ιδέα ότι, 

τόσο το άτομο, όσο και οι οργανισμοί θα πρέπει να είναι ευέλικτοι και ευπροσάρμοστοι 

προκειμένου να επιτύχουν σε ένα ιδιαίτερα ασταθές και ευμετάβλητο περιβάλλον. 

 

2.2.2.1.  Η Πρωτεϊκή Σταδιοδρομία (Protean Career) 

 Ο D.T. Hall ανέπτυξε την ιδέα της Πρωτεϊκής Σταδιοδρομίας (Protean 

Career), που πήρε το όνομα της από τον αρχαιοελληνικό θεό Πρωτέα, ο οποίος είχε την 

ικανότητα να αλλάζει μορφή όποτε το επιθυμούσε. Η έννοια αυτή ορίζει μία 

σταδιοδρομία η οποία ορίζεται και καθορίζεται από το άτομο, και όχι από τον οργανισμό 

όπου απασχολείται, όπου οι αξίες του ατόμου παίζουν τον καθοριστικότερο ρόλο στις 

επαγγελματικές αποφάσεις του, και τα κριτήρια της επιτυχίας είναι υποκειμενικά (Hall, 

1976). Το άτομο που ακολουθεί μια τέτοια σταδιοδρομία θεωρεί σημαντικότερη την 

αυτοπραγμάτωση και την προσωπική επιτυχία, σε σύγκριση με ζητήματα ή κανόνες που 

ξεκινούν από το εξωτερικό περιβάλλον. Η επαγγελματική επιτυχία ταυτίζεται με την 

υποκειμενική επιτυχία, τη βασισμένη στις ανάγκες και τις αρχές του ατόμου, σε αντίθεση 

με την υποκειμενική επιτυχία, η οποία καθορίζεται με κριτήρια ξένα προς το άτομο (π.χ. 

χρηματικές απολαβές, θέση στην ιεραρχία κ.ά.) (Hall, 2002).  

Σύμφωνα με τους Briscoe και Hall (2002), δύο σημαντικές διαστάσεις στη 

θεωρία της Πρωτεϊκής Σταδιοδρομίας είναι:  

α) ο προσανατολισμός της με βάση τις αξίες (value driven career orientation) – με την 

έννοια ότι οι αξίες του ατόμου καθορίζουν και αξιολογούν την επιτυχία στην 

επαγγελματική πορεία του και 

β) η αυτοκατευθυνόμενη διαχείρισή της (self-directed career management) – με την 

έννοια ότι το άτομο έχει την ευχέρεια να προσαρμόζει την πορεία της σταδιοδρομίας 

του στις προσωπικές του αξίες και ανάγκες  
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Οι Briscoe και Hall διατείνονται ότι, προκειμένου το άτομο να καρπωθεί όλα τα 

οφέλη που παρουσιάζει ένα τέτοιο μοντέλο σταδιοδρομίας, θα πρέπει να έχει αναπτύξει 

σε ανάλογα υψηλό βαθμό και τις δυο παραπάνω διαστάσεις. Υποστηρίζουν ότι το άτομο 

που έχει αναπτυγμένο σε υψηλό βαθμό μόνο τον προσανατολισμό προς τις αξίες 

χαρακτηρίζεται ως άκαμπτο και δεν θα είναι ικανό να προσαρμοστεί στις 

μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, όσον αφορά στις γνώσεις και τις δεξιότητες, ενώ το άτομο 

που είναι σε υψηλό βαθμό αυτοκατευθυνόμενο, αλλά υπολείπεται ως προς τον 

προσανατολισμό προς τις αξίες, δεν θα έχει τελικά την απαιτούμενη προοπτική ώστε να 

κατευθύνει κατάλληλα την καριέρα του. Τέλος, το άτομο που δεν είναι ούτε 

αυτοκατευθυνόμενο ούτε προσανατολίζεται προς τις αξίες θεωρείται εξαρτημένο.  

Οι Briscoe και Hall (1997) επίσης πρότειναν δύο δεξιότητες που σχετίζονται 

άμεσα με το μοντέλο της Πρωτεϊκής Σταδιοδρομίας  - την ταυτότητα ή αυτογνωσία 

(identity or self-awareness) και την προσαρμοστικότητα (adaptability). Στις δεξιότητες 

αυτές αναφέρονται με τον όρο «μετα-δεξιότητες» (metacompetencies), καθώς θεωρούν 

ότι δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο να μαθαίνει από τις εμπειρίες του και να αναπτύσσει 

νέες δεξιότητες, του επιτρέπουν δηλ. να «μαθαίνει πώς να μαθαίνει». Η συνείδηση της 

ταυτότητας και η αυτογνωσία θεωρούνται έννοιες κλειδιά σε σχέση με την διάσταση του 

προσανατολισμού προς τις αξίες. Θεωρούνται επίσης ως η συμπαγής προσωπική βάση 

του ατόμου για τους περαιτέρω πειραματισμούς του σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 

εξωτερικό περιβάλλον. Η προσαρμοστικότητα σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου 

να μεταβάλλει την επαγγελματική πορεία και συμπεριφορά του κατά τρόπους που θα του 

εξασφαλίζουν την επιτυχία  σε ένα πλήθος πιθανών περιστάσεων,  χωρίς να εξαρτάται 

συνεχώς από εξωτερικά προερχόμενες πρωτοβουλίες για ανάπτυξη της επαγγελματικής 

του σταδιοδρομίας. 

 

Αν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τα χαρακτηριστικά του παραπάνω μοντέλου θα 

μπορούσαμε να το κάνουμε ως εξής: 

 Η διαχείριση της σταδιοδρομίας γίνεται από το άτομο και όχι από τον εργοδότη 

οργανισμό 

 Η επαγγελματική σταδιοδρομία αποτελεί την εφ’ όρου ζωής συλλογή εμπειριών, 

δεξιοτήτων, γνώσεων, μεταβάσεων και αλλαγών ταυτότητας. 

 Σημασία έχει η επαγγελματική ηλικία (career age) και όχι η χρονολογική ηλικία 

του ατόμου. 
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 Η ανάπτυξη του ατόμου 

o εξασφαλίζεται από τη συνεχιζόμενη μάθηση 

o είναι αυτοκατευθυνόμενη 

o προάγεται μέσα από τις εργασιακές προκλήσεις  

 Η ανάπτυξη του ατόμου δεν ενισχύεται απαραίτητα 

o από την επίσημη εκπαίδευση 

o την επανεκπαίδευση 

o την ιεραρχική ανέλιξη 

 Οι προϋποθέσεις για την επαγγελματική επιτυχία έχουν μεταβληθεί ως εξής: 

o από την τεχνογνωσία ( know-how) στην ικανότητα να μαθαίνει (learn-

how) 

o από την σταθερότητα της θέσης εργασίας στην αποσχολησιμότητα 

(employability) 

o από την σταδιοδρομία που βασίζεται σε έναν οργανισμό στην Πρωτεϊκή 

Σταδιοδρομία 

 Ο εργοδότης οργανισμός θα πρέπει να παρέχει 

o εργασιακές προκλήσεις 

o σχέση ανάπτυξης  

o πληροφορίες και άλλα μέσα εργασιακής εξέλιξης του ατόμου 

 Στόχος είναι η ψυχολογική/ εσωτερική επιτυχία (Hall & Moss, 1998).  

 

 

Η Πρωτεϊκή Σταδιοδρομία  αποτελεί μια από τις πιο καινοτόμες προσεγγίσεις του 

τρόπου με τον οποίο έχουν εξελιχθεί στις μέρες μας τα συστήματα σταδιοδρομίας. 

Πρόκειται για ένα μοντέλο σταδιοδρομίας όπου το άτομο, παρά ο οργανισμός, 

αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας του και τον καθορισμό της 

επαγγελματικής πορείας του. Η επαγγελματική επιτυχία, αλλά και η επιτυχία εν γένει, 

καθορίζεται από το ίδιο το άτομο, και σε αντίθεση με την κλασσική προσέγγιση για τη 

σταδιοδρομία, επιδιώκει την αυτοπραγμάτωση και την ικανοποίηση του ατόμου.  
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 2.2.2.2.  Η Σταδιοδρομία χωρίς Περιορισμούς (Boundaryless career) 

Οι Arthur και Rousseau (1996) ανέπτυξαν το μοντέλο της Σταδιοδρομίας χωρίς 

Περιορισμούς (Boundaryless career). Στην έννοια της Σταδιοδρομίας χωρίς 

Περιορισμούς αποδίδονται ποικίλες σημασίες, αλλά συνήθως σχετίζεται με την 

επαγγελματική σταδιοδρομία εκείνη που υπερβαίνει τα στενά όρια ενός και μόνο 

οργανισμού.   

Οι Arthur και Rousseau υποστηρίζουν ότι τέτοιου τύπου καριέρες είναι μη 

κατευθυνόμενες, δεν περιορίζονται σε έναν εργοδότη οργανισμό, δεν εξελίσσονται 

γραμμικά και χαρακτηρίζονται από περιορισμένη κάθετη σταθερότητα. Την ευθύνη για 

την επαγγελματική του πορεία και εξέλιξη έχει το ίδιο το άτομο, το οποίο και φροντίζει 

να αναπτύξει και να εκμεταλλευτεί τα κατάλληλα κοινωνικά δίκτυα προκειμένου να 

προωθηθεί επαγγελματικά. Οι DeFillipi και Arthur (1996) στηρίζουν την έννοια της 

Σταδιοδρομίας χωρίς Περιορισμούς δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες που προσφέρει η 

καριέρα του ατόμου, και οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια ενός οργανισμού. Στο 

χαρακτηριστικό αυτό του μοντέλου αναφέρεται και ο L.T. Eby (2001) ονομάζοντάς το 

“κινητικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων”. 

 Οι παραπάνω ορισμοί δίνουν βαρύτητα στην ιδέα της σταδιοδρομίας που 

υπερβαίνει τα στενά όρια ενός και μόνο οργανισμού και η αλήθεια είναι ότι αυτό, κατά 

κύριο λόγο, είναι το χαρακτηριστικό που αποδίδεται στις σταδιοδρομίες που 

αναπτύσσονται με βάση το μοντέλο αυτό. Ωστόσο, αυτό που οι Arthur και Rousseau 

ονόμασαν Σταδιοδρομία χωρίς Περιορισμούς είναι πολύ περισσότερα, γεγονός που 

αποδεικνύεται και από τις 6 διαφορετικές ερμηνείες που δίνουν στο φαινόμενο.  

Σύμφωνα με τους Arthur και Rousseau λοιπόν, η έννοια της σταδιοδρομία χωρίς 

περιορισμούς περιλαμβάνει: 

1. σταδιοδρομίες που χαρακτηρίζονται από τη συχνή μετακίνηση του ατόμου από 

οργανισμό σε οργανισμό 

2. σταδιοδρομίες στις οποίες η επαγγελματική καταξίωση και η αναγνώριση του 

ατόμου επιτυγχάνονται στο εκτός του παρόντος εργοδότη περιβάλλον  

3. σταδιοδρομίες οι οποίες στηρίζονται και ενισχύονται από εξωτερικά δίκτυα ή 

πληροφορίες  

4. μη συμβατικές σταδιοδρομίες, σταδιοδρομίες στις οποίες το άτομο απορρίπτει τις 

παραδοσιακές αντιλήψεις για την ιεραρχική ανέλιξη και την επαγγελματική 

εξέλιξη και καταξίωση 
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5. σταδιοδρομίες ατόμων τα οποία προχωρούν σε επαγγελματικές επιλογές και 

κινήσεις βασιζόμενοι σε εσωτερικά, υποκειμενικά κριτήρια  

6. σταδιοδρομίες ατόμων τα οποία οραματίζονται, σχεδιάζουν και δομούν την 

επαγγελματική πορεία τους χωρίς, ανεξάρτητα ή παραβλέποντας υφιστάμενους 

δομικούς περιορισμούς (Arthur & Rousseau, 1996). 

 

Προσπαθώντας να συνοψίσουν τα παραπάνω, οι Sullivan και Arthur (2006) 

αναφέρουν ότι η Σταδιοδρομία χωρίς Περιορισμούς αποτελεί ένα πολύπλευρο φαινόμενο 

που περικλείει και υπερβαίνει πολλών ειδών όρια και επίπεδα ανάλυσης, φυσικά και 

ψυχολογικά, αντικειμενικά και υποκειμενικά. Ακόμη, πολλοί ερευνητές (Gunz, Evans, & 

Jalland, 2000; Inkson, 2006; Sullivan & Mainiero, 2000) σημειώνουν ότι μπορεί να 

υπάρχει κινητικότητα που να υπερβαίνει και άλλου τύπου περιορισμούς, πέρα από τους 

φυσικούς, και που επίσης εμπίπτει σε αυτό που ονομάστηκε Σταδιοδρομία χωρίς 

Περιορισμούς. Και οι ίδιοι άλλωστε οι Arthur και Rousseau, μέσα από τα σημεία 2, 3, 5 

και 6, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω, αναφέρονται στην υπέρβαση μη φυσικών ορίων 

ή περιορισμών.  

Στο παρόν μοντέλο σταδιοδρομίας του ατόμου εντοπίζονται και αναφέρονται δύο 

είδη κινητικότητας: 

1. η φυσική κινητικότητα (physical mobility), η οποία αναφέρεται στην μετακίνηση 

του ατόμου μεταξύ φυσικών ορίων, π.χ. από οργανισμό σε οργανισμό, από 

επάγγελμα σε επάγγελμα 

2. η ψυχολογική κινητικότητα (psychological mobility), η οποία αναφέρεται στη 

συνειδητοποίηση από το άτομο της δυνατότητας ή της ικανότητάς του να 

παραβλέπει ή να υπερβαίνει φυσικά όρια  

 

Ωστόσο, η πλειοψηφία των ερευνητών φαίνεται να έχει ταυτίσει το μοντέλο της 

Σταδιοδρομία χωρίς Περιορισμούς με τη φυσική κινητικότητα, ενώ περιορισμένο είναι το 

ενδιαφέρον για τη διερεύνηση των επιδράσεων στο μοντέλο της ψυχολογικής 

κινητικότητας ή της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο αυτών διαστάσεων. Οι λόγοι για τη 

μονόπλευρη αυτή διερεύνηση του θέματος μπορεί να είναι πολλοί, ωστόσο οι Arthur και 

Sullivan (2006) αναφέρουν σαν βασική αιτία την αδυναμία των ερευνητών να μετρήσουν 

την ψυχολογική κινητικότητα, σε αντίθεση με την δυνατότητα μέτρησης της φυσική 

κινητικότητας. Κάτι τέτοιο παρόλα αυτά έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

αποδοθεί το μοντέλο σε όλες τους τις διαστάσεις.  
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Για το λόγο αυτό οι Arthur και Sullivan προτείνουν έναν νέο ορισμό της 

Σταδιοδρομίας χωρίς Περιορισμούς, που εμπεριέχει και τις δύο έννοιες της φυσικής και 

ψυχολογικής κινητικότητας, αλλά σε διαφορετικά επίπεδα και συνδυασμούς, όπως 

παρουσιάζεται γραφικά στο Σχήμα 2. 
 

Σχήμα 2:  
Το νέο μοντέλο της Σταδιοδρομίας χωρίς Περιορισμούς  

 
Πηγή: Arthur, M.B. & Sullivan, S.E., (2006). The evolution of the boundaryless career 
 concept: Examining physical and psychological mobility. Journal of Vocational Behavior 
 69, 19-29. 
 

 

Σύμφωνα με το νέο ορισμό, η ύπαρξη του ενός είδους κινητικότητας δεν 

αποκλείει τη ταυτόχρονη ύπαρξη του άλλου. Αντίθετα, και τα δύο είδη μπορούν να 

συνυπάρξουν ενώ οι σταδιοδρομίες που εντάσσονται στο εξεταζόμενο μοντέλο μπορούν 

καλύτερα να μελετηθούν και να αξιολογηθούν με βάση το βαθμό κινητικότητας του 

ατόμου, σε καθένα από τα δύο συνεχή 

Δύο άτομα μπορούν να ασκούν το ίδιο επάγγελμα και να απασχολούνται στον 

ίδιο οργανισμό αλλά παρόλα αυτά να παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα φυσικής και 

ψυχολογικής κινητικότητας εξαιτίας των διαφορετικών δεξιοτήτων σταδιοδρομίας που 

διαθέτουν. Οι δεξιότητες σταδιοδρομίας αφορούν τρία διαφορετικά «είδη» γνώσης:  

1. Γνώση των κινήτρων ενός ατόμου και της ταυτότητάς του (knowing why): Οι 

δεξιότητες της κατηγορίας αυτής αναφέρονται στην συνολική ενέργεια και την 

αφοσίωση που επιδεικνύει ένα άτομο για τα καθήκοντα και τις επαγγελματικές 

υποχρεώσεις που του έχει αναλάβει. 
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2. Εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες (knowing how): Αφορά 

δεξιότητες που σχετίζονται άμεσα με την ετοιμότητα και την καταλληλότητα για 

την εκτέλεση των επαγγελματικών καθηκόντων του ατόμου. 

3. Αναπτυγμένο δίκτυο κοινωνικών επαφών και γνωριμιών (knowing whom): Οι 

δεξιότητες αυτού του είδους αφορούν  στις σχέσεις του ατόμου με τους 

συναδέλφους του, με επαγγελματικού συνδέσμους ή φίλους που παρέχουν 

πρόσβαση σε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, και πηγές πληροφόρησης 

(DeFillippi & Arthur, 1996).  

 

Οι τρεις παραπάνω κατηγορίες δεξιοτήτων είναι αλληλοεξαρτώμενες, με την 

έννοια ότι η προσπάθεια για βελτίωση των ικανοτήτων της μίας ομάδας προκαλεί την 

περαιτέρω ανάπτυξη και των άλλων δύο. Παραδείγματος χάριν, εάν το άτομο 

κινητοποιηθεί προκειμένου να αποκτήσει νέες επαγγελματικές εμπειρίες (knowing why), 

θα «αναγκαστεί» να βελτιώσει τις εξειδικευμένες επαγγελματικές του γνώσεις (knowing 

how), προκειμένου να ανταποκριθεί στα νέα του επαγγελματικά καθήκοντα, αλλά θα 

γνωρίσει και νέους ανθρώπους (knowing whom).  

Οι Eby, Butts, και Lockwood (2003) ερεύνησαν την επίδραση της ανάπτυξης των 

παραπάνω δεξιοτήτων στις σταδιοδρομίες του μοντέλου της Σταδιοδρομία χωρίς 

Περιορισμούς, και διαπίστωσαν ότι τα άτομα που είχαν αναπτυγμένες σε υψηλότερο 

επίπεδο τις δεξιότητες που αφορούν στα κίνητρα για εργασία (δυναμική προσωπικότητα, 

διάθεση για νέες εμπειρίες, και διορατικότητα σταδιοδρομίας), στην επαγγελματική 

τεχνογνωσία και στην επαγγελματική δικτύωση (ύπαρξη μεντόρων, αναπτυγμένα 

εσωτερικά ή εξωτερικά δίκτυα γνωριμιών) απολαμβάνουν υψηλότερα επίπεδα 

επαγγελματικής επιτυχίας και καταξίωσης. Κατέληξαν λοιπόν στο συμπέρασμα ότι τα 

άτομα που έχουν περισσότερο αναπτυγμένες τις παραπάνω επαγγελματικές δεξιότητες 

έχουν περισσότερες εμπειρίες αλλά και περισσότερες ευκαιρίες για φυσική ή ψυχολογική 

κινητικότητα (Eby, Butts & Lockwood, 2003) 
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2.2.2.3. Το Μοντέλο των Πολλαπλών Προτύπων Σταδιοδρομίας (Multiple career 

concept model) 

Και ο Driver (1994) ανέπτυξε ένα σύγχρονο μοντέλο σταδιοδρομίας, το οποίο και 

ονόμασε Μοντέλο των Πολλαπλών Προτύπων Σταδιοδρομίας (Multiple career concept 

model). Το μοντέλο αυτό προτείνει την ύπαρξη τεσσάρων διαφορετικών προτύπων για 

την εξέλιξη της επαγγελματικής πορείας του ατόμου, τα οποία και ονομάζει πρότυπα 

σταδιοδρομίας (career concepts). Τα πρότυπα αυτά διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την 

κατεύθυνση και τη συχνότητα μετακίνησης του ατόμου στο πλαίσιο ενός ή διαφορετικών 

επαγγελμάτων, αλλά και την εξελικτική του πορεία, καθώς είναι διαφορετικά τα κίνητρα 

που υποκινούν το άτομο σε καθένα από αυτά. Τα πρότυπα σταδιοδρομίας του παρόντος 

μοντέλου είναι: 

 Γραμμικό (Linear): το άτομο ανέρχεται προοδευτικά στην ιεραρχία του 

οργανισμού, αναλαμβάνοντας σταδιακά θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης και 

εξουσίας. Υποκινείται από την επιθυμία του για δύναμη και επιτυχία.  

 Υψηλής εξειδίκευσης (Expert): το άτομο είναι αφοσιωμένο σε ένα επάγγελμα 

και έχει σαν στόχο να τελειοποιήσει τις γνώσεις και τις επαγγελματικές του 

δεξιότητες. Η ανοδική πορεία του στην ιεραρχία του οργανισμού είναι 

περιορισμένη. Υποκινείται από την επιθυμία του για αυξημένες ικανότητες και 

σταθερότητα.  

 Σπειροειδές (Spiral): το άτομο μετακινείται περιοδικά μεταξύ σχετικών 

επαγγελμάτων ή εξειδικεύσεων. Πριν ανελιχθεί, παραμένει στο προηγούμενο 

εξελικτικό στάδιο για όσο διάστημα είναι αρκετό ώστε να επιτύχει τις 

κατάλληλες επαγγελματικές δεξιότητες. Υποκινείται από την επιθυμία του για 

δημιουργικότητα και αυτοπραγμάτωση. 

 Παροδικό (Transitory):  το άτομο μετακινείται συχνά μεταξύ διαφορετικών 

επαγγελμάτων και υποκινείται από την επιθυμία για ανεξαρτησία και 

ποικιλομορφία (Driver, 1994).  

 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει συνοπτικά την κατεύθυνση μετακίνησης, τα βασικά 

κίνητρα και τη διάρκεια παραμονής σε ένα πεδίο για καθένα από τα τέσσερα πρότυπα 

σταδιοδρομίας του μοντέλου του Driver. 
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Πίνακας 1: Τα πρότυπα σταδιοδρομίας του Driver 

 
Πηγή: Brousseau, K.R., Driver, M.J. Eneroth, K. & Larson, R. (1996). Career pandemonium: Realigning 
organizations and individuals. The Academy of Management Executive, 10(4), 52-66. 

 
 

Ο Brousseau και οι συνεργάτες (1996) του υποστηρίζουν ότι τα παραπάνω 

πρότυπα μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν μια πλειάδα 

υβριδικών προτύπων. Υποστήριξαν ακόμη ότι τα παραδοσιακά μοντέλα διαχείρισης της 

σταδιοδρομίας ευνοούν τα άτομο που ακολουθούν το γραμμικό πρότυπο ή το πρότυπο 

υψηλής εξειδίκευσης, ενώ οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην αγορά εργασίας στις 

μέρες μας τείνουν να ευνοούν όσους εντάσσονται στο παροδικό ή το σπειροειδές 

πρότυπο σταδιοδρομίας (Brousseau et. al, 1996).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  
 

 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η έννοια και το περιεχόμενο της λειτουργίας της 

διαχείρισης της σταδιοδρομίας του ατόμου στο πλαίσιο του οργανισμού, ενώ γίνεται 

προσπάθεια να διευκρινιστούν οι ρόλοι που αναλαμβάνονται από τους συμβαλλόμενους 

στη λειτουργία αυτή, αλλά και η σημασία της για την εύρυθμη και αποτελεσματική 

λειτουργία του οργανισμού.  

 

1. Ορισμός   

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών ο σχεδιασμός και  η διαχείριση της 

σταδιοδρομίας από τον οργανισμό (organizational career planning and management – 

CPM) αποτελεί ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο κομμάτι της Διοίκησης των Ανθρώπινων 

Πόρων. Τι εννοούμε όμως με τον όρο σχεδιασμός και  διαχείριση της σταδιοδρομίας από 

τον οργανισμό; Πρόκειται για το οργανωμένο και ολοκληρωμένο σύστημα των 

δραστηριοτήτων και των πρακτικών που εφαρμόζονται από έναν οργανισμό και αφορούν 

την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζόμενων του. Το σύστημα αυτό ενσωματώνει δύο 

διαστάσεις: η πρώτη αφορά τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα και αφορούν τον 

προγραμματισμό και το σχεδιασμό, κατά το δυνατό, της επαγγελματικής πορείας των 

εργαζόμενων στον οργανισμό, ενώ η δεύτερη αφορά τις διαδικασίες εφαρμογής των 

παραπάνω σχεδίων και διαχείρισης άλλων παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν τη 

σταδιοδρομία του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο του οργανισμού.  

Ο σχεδιασμός και η διαχείριση της σταδιοδρομίας από τον οργανισμό αποτελεί 

μια λειτουργία της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων που απαιτεί προσπάθεια τόσο από την 

πλευρά του οργανισμού όσο και από την πλευρά του εργαζόμενου/ατόμου. Παρόλα 

αυτά, οι περισσότερες μελέτες σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη και τη 

σταδιοδρομία που παρουσιάζονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία εστιάζουν στο ρόλου του 

ατόμου, ενώ ελάχιστες είναι εκείνες που δίνουν έμφαση στο ρόλο του οργανισμού. Το 

ερώτημα που εύλογα τίθεται λοιπόν είναι το εάν το άτομο ή ο οργανισμός αναλαμβάνει, 

ή πρέπει να αναλαμβάνει, την πρωτοβουλία και την ευθύνη για τη διαχείριση της 

σταδιοδρομίας. 
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2. Ο ρόλος του ατόμου και του οργανισμού στο σχεδιασμό και τη διαχείριση της 

σταδιοδρομίας  

Σύμφωνα με τον Robbins (1993) «…η ανάπτυξη της σταδιοδρομίας είναι το μέσο 

προκειμένου ο οργανισμός να διατηρήσει ή να αυξήσει την παραγωγικότητα των 

υπαλλήλων του, προετοιμάζοντας τους ταυτόχρονα για ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 

κόσμο». Ο ορισμός αυτός υπονοεί ότι η ευθύνη για την ανάπτυξη και διαχείριση της 

σταδιοδρομίας ανήκει στον εργοδότη. Ωστόσο, ο Leibowitz και οι συνεργάτες του (1986) 

επιμένουν ότι «…το σύστημα ανάπτυξης της σταδιοδρομίας αποτελεί μια σχεδιασμένη, 

οργανωμένη και επίσημη προσπάθεια να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των 

επαγγελματικών αναγκών του ατόμου και των εργασιακών απαιτήσεων του 

οργανισμού». 

Ο διπλός στόχος της διαχείρισης της σταδιοδρομίας – η ικανοποίηση των 

αναγκών του ατόμου από τη μία και του οργανισμού από την άλλη – προκάλεσε αρκετή 

συζήτηση σχετικά με το ποιος έχει τελικά την ευθύνη για τη δραστηριότητα αυτή. Υπό 

ιδανικές συνθήκες, η ανάπτυξη και διαχείριση της σταδιοδρομίας θεωρήθηκε κοινή 

ευθύνη του ατόμου και του οργανισμού (Hall, 1976; Schein, 1978). Οι Gutteridge και 

Otte (1983) ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, αναφέρουν ότι στελέχη του 

τμήματος διοίκησης ανθρώπινων πόρων εξέφραζαν την πεποίθηση ότι το βάρος της 

ευθύνης για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας πέφτει στους οργανισμούς, ενώ δέκα 

χρόνια αργότερα ο Gutteridge και οι συνεργάτες του (1993) διαπιστώνουν ότι διοικητικά 

στελέχη οργανισμών θέτουν πλέον την ευθύνη στη «μέση», με μια μικρή μόνο έμφαση 

προς τη μεριά του οργανισμού. Στις μέρες μας, οι οργανισμοί προσπαθούν να 

ακολουθήσουν τις συχνές αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος και δηλώνουν ότι δεν 

είναι πλέον δυνατό να διαχειρίζονται την επαγγελματική πορεία για λογαριασμό του 

εργαζόμενου ή ακόμη και να συμμετέχουν σε μια συνεργασία προς την κατεύθυνση 

αυτή.  

Ο Tzabbar και οι συνεργάτες του (2005) υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο 

συνεπάγεται ότι η ευθύνη για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας βαραίνει πλέον το άτομο 

και όχι τον οργανισμό. Κάτω από τις συνθήκες αυτές το άτομο είναι υπεύθυνο να 

προετοιμαστεί για μια επαγγελματική πορεία που θα περιέχει συχνές αλλαγές εργοδότη, 

θέσεων εργασίας, ακόμη και αντικειμένου εργασίας. Οι εργαζόμενοι σήμερα επιβάλλεται 

να είναι εξοικειωμένοι με την ιδέα της συνεχούς εκπαίδευση αλλά και σε ετοιμότητα 

επαναπροσδιορισμού των επαγγελματικών σχεδίων και στόχων τους, προκειμένου να 

προσαρμόζονται στις συχνές αλλαγές, ενώ η μόνη ευθύνη που οι οργανισμοί δέχονται να 
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αναλάβουν είναι η υποστήριξη συχνών διαδικασιών αξιολόγησης των ικανοτήτων, των 

ενδιαφερόντων και των αξιών των εργαζόμενων προκειμένου να τους διευκολύνουν να 

θέτουν νέους επαγγελματικούς στόχους (Arthur et al., 1995; Arthur & Rousseau, 1996b). 

Στην πραγματικότητα, η επαγγελματική σταδιοδρομία «ανήκε» πάντα στο άτομο, 

όπως και οι φιλοδοξίες και οι επιθυμίες του. Η αναταραχή στην αγορά εργασίας τη 

δεκαετία του 1990 οδήγησε σε μια ξαφνική αναθεώρηση σχετικά με το εάν και κατά 

πόσο οι οργανισμοί είναι σε θέση πια να προσφέρουν εργασιακή ασφάλεια και 

μακροχρόνια σταδιοδρομία. Ο Waterman και οι συνεργάτες του (1994), με αφορμή την 

«κατάργηση» της εργασιακής σταθερότητας και ασφάλειας, τόνισαν την ανάγκη οι 

εργαζόμενοι να είναι ικανοί να προφυλάσσουν και να ενισχύουν τόσο τη σταδιοδρομία, 

όσο και την απασχόλησή τους. Χρησιμοποίησαν τον όρο «ευελιξία σταδιοδρομίας» 

(career resilience) για να χαρακτηρίσουν την προσέγγιση όπου το άτομο διαχειρίζεται τη 

σταδιοδρομία του και ο εργοδότης οργανισμός αναλαμβάνει  ενεργό ρόλο στη στήριξη 

της προσπάθειας αυτής με την παροχή πληροφοριών και καθοδήγησης.  

Ο Hall και οι συνεργάτες του (1986) ανέπτυξαν δύο πίνακες που συνοψίζουν τις 

απαιτούμενες δραστηριότητες για το σχεδιασμό και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας. Οι 

πίνακες αυτοί απεικονίζουν ξεκάθαρα τους ρόλους αλλά και τις σχέσεις μεταξύ του 

εργαζόμενου και του εργοδότη. 

 
 

Πίνακας 2: 
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Πίνακας 3:  

 
 

 Ο πίνακας για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας (Πίνακας 2) εστιάζει στις 

δραστηριότητες του εργαζόμενου, καθώς υποστηρίζεται ότι ο η διαδικασία αυτή πρέπει 

να ξεκινήσει από το άτομο. Ο πίνακας για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας (Πίνακας 3) 

δίνει περισσότερη έμφαση στην οργανωσιακές δραστηριότητες, γεγονός που μαρτυρά το 

σημαντικό ρόλο του οργανισμού στη διαδικασία αυτή. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, κατά τις προηγούμενες δεκαετίες η έμφαση 

στην ανάπτυξη και διαχείριση της σταδιοδρομίας μετατοπίστηκε από το άτομο στον 

οργανισμό, και πάλι στο άτομο. Ο προβληματισμός που δημιουργήθηκε κατέληξε, σε 

θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο και μεταξύ των μελετητών του αντικειμένου, στις εξής 

απόψεις: 

• Στο άτομο ανήκει η κύρια ευθύνη για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας του και θα 

πρέπει να δρα «προληπτικά» (proactive) σε σχέση με την ανάπτυξή της, ιδιαίτερα 

όταν βρίσκεται σε έναν συχνά μεταβαλλόμενο οργανισμό ή είναι άνεργο. 

• Οι εργαζόμενοι μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τη σταδιοδρομία 

τους στα πλαίσια ενός οργανισμού, αν έχουν την υποστήριξη και την κατάλληλη 

πληροφόρηση από τον εργοδότη τους. Οι Herriot και Pemberton (1995) προχώρησαν 

περισσότερο και υποστήριξαν μια συνεργασία για τη σταδιοδρομία μεταξύ του 

εργαζόμενου και του εργοδότη, με κύρια χαρακτηριστικά το διάλογο και τη 

διαπραγμάτευση, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και των δύο πλευρών. 



 
 

 
Ανάπτυξη και διαχείριση της σταδιοδρομίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς  36

• Οι οργανισμοί επωφελούνται από την ανάληψη πρωτοβουλιών στο σχεδιασμό της 

σταδιοδρομίας των πιο προικισμένων εργαζόμενών τους, συνήθως των ανώτερων 

διοικητικών στελεχών και των αντικαταστατών τους. 

 

Οι παραπάνω απόψεις μάλλον συγκλίνουν προς την προσέγγιση της κοινής 

δράση ατόμου και οργανισμού για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας. Άλλωστε πολλοί 

είναι οι ερευνητές που υποστηρίζουν ότι για την αποτελεσματική ανάπτυξη και 

διαχείριση της επαγγελματικής πορείας του ατόμου, οι εργαζόμενοι, οι μάνατζερ αλλά 

και ο οργανισμός έχουν εξίσου σημαντικούς και συμπληρωματικούς ρόλους: 

• Οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την αυτοαξιολόγησή τους, τον σχεδιασμό της 

πορείας τους στα πλαίσια της οργανωσιακής πραγματικότητας και την εκτέλεση 

συγκεκριμένων αναπτυξιακών δεξιοτήτων 

• Οι μάνατζερ στηρίζουν τους εργαζόμενους και τους βοηθούν να κατανοήσουν τις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις του οργανισμού 

• Ο οργανισμός τέλος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων 

και την εξασφάλιση των κατάλληλων πόρων και των δομών ώστε να στηρίξει 

έμπρακτα την όλη διαδικασία (Gutteridge et al., 1993; London, 1995) 

 

 

3. Η σημασία της ανάπτυξης και διαχείρισης της σταδιοδρομίας του ανθρώπινου 

δυναμικού για τον οργανισμό 

Ο σχεδιασμός και η διαχείριση της σταδιοδρομίας των εργαζόμενων αποτελεί μια 

λειτουργία με ιδιαίτερη σημασία για τον οργανισμό. Οι λόγοι γι΄ αυτό είναι πολυάριθμοί 

και μπορούν να συνοψιστούν στους εξής: 

• Η διαχείριση της σταδιοδρομίας είναι ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των 

επιχειρήσεων για την προσέλκυση, υποκίνηση και τη διατήρηση 

αποτελεσματικών και αποδοτικών εργαζόμενων. Ο Purcell και οι συνεργάτες του 

(2003) διαπίστωσαν ότι η παροχή ευκαιριών σταδιοδρομίας είναι μια από τις 

ένδεκα καθοριστικές πρακτικές που επηρεάζουν την οργανωσιακή απόδοση. 

• Μέσω της λειτουργίας του σχεδιασμού και της διαχείρισης της σταδιοδρομίας. 

αυξάνεται η παραγωγικότητα και η απόδοση των εργαζόμενων. Ο Leavitt (1996) 

διαπίστωσε ότι ακόμη και σε οργανισμούς οι οποίοι δεν προσέφεραν υψηλές 

αποδοχές στους εργαζόμενους, εφάρμοζαν όμως ένα αποτελεσματικό σύστημα 

διαχείρισης της σταδιοδρομίας τους, τα επίπεδα ικανοποίησης του ανθρώπινου 
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δυναμικού ήταν ιδιαίτερα υψηλά, γεγονός που είχε αντίκτυπο και στην απόδοσή 

τους. Ακόμη, σε μια από της έρευνές του ο Schein (1978) κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι τα προγράμματα ανάπτυξης και διαχείρισης της σταδιοδρομίας 

βοηθούν στην αύξηση της παραγωγικότητας, της δημιουργικότητας και της 

μακροχρόνιας οργανωσιακής αποτελεσματικότητας. Οι Chen, Chang και Yeh 

(2003) υποστηρίζουν ότι ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα για τη σταδιοδρομία 

επιτρέπει στους εργαζόμενους να εντοπίσουν τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες τους, αλλά και να διερευνήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξής τους μέσα 

από τις ευκαιρίες που προσφέρονται στον οργανισμό, γεγονός που τους προκαλεί 

προσωπική ικανοποίηση καθώς συνειδητοποιούν ότι οι ικανότητες τους 

αξιοποιούνται. Ακόμη, υποστήριξαν ότι ο βαθμός σύζευξης μεταξύ των 

ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων και της προσωπικότητας των εργαζόμενων και 

των απαιτήσεων της εργασίας, των διαδικασιών, των σχέσεων και των 

ανταμοιβών αυξάνει τα επίπεδα δέσμευσης και απόδοσης. 

• Ο σχεδιασμός και η διαχείριση της σταδιοδρομίας από τον οργανισμό μπορεί να 

στηρίξει αποτελεσματικά στην κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας από την 

εσωτερική αγορά εργασίας της επιχείρησης, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα οι 

«νέοι» εργαζόμενοι να είναι εξοικειωμένοι με τις αρχές, την κουλτούρα και τους 

στόχους του οργανισμού, από την μία, και από την άλλη, να τους δίνεται η 

αίσθηση ότι υπάρχει η δυνατότητα της μετακίνησης, της αλλαγής και της 

εξέλιξης εντός της επιχείρησης 

• Η εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας στον οργανισμό 

συμβάλλει στο να μειωθούν τα κόστη που προκύπτουν από τα υψηλά ποσοστά 

αποχώρησης εργαζόμενων, ενώ μπορεί να περιορίσει την απαξίωση των 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού. Αν και, φαινομενικά, ο 

οργανισμός είναι αυτός που επιλέγει τον εργαζόμενο προκειμένου να 

εμπλουτιστούν οι δυνατότητες της επιχείρησης, δεν ακυρώνεται η διαδικασία της 

επιλογής του οργανισμού από τον εργαζόμενο, ο οποίος αποφασίζει να 

συνεργαστεί έχοντας στο μυαλό του συγκεκριμένους επαγγελματικούς στόχους 

και προσδοκίες από το εργασιακό περιβάλλον του. Εάν ο οργανισμός δεν 

προσανατολίζεται προς την ικανοποίηση και των ατομικών επαγγελματικών 

αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού του, είναι πολύ πιθανό να χάσει μεγάλο 

μέρος αυτού, το οποίο θα αναζητήσει καλύτερες συνθήκες στους κόλπους άλλων 

εργοδοτών. Και όπως υποστηρίζει ο Baruch (1996), προκειμένου να επιτευχθεί 
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κάτι τέτοιο μέσω του συστήματος διαχείρισης της σταδιοδρομίας που θα επιλέξει, 

θα πρέπει αυτό να είναι ευρύ και ποικιλόμορφο, καθώς τα άτομα διαφέρουν 

μεταξύ τους σε σχέση με τις επαγγελματικές ανάγκες τους, το στάδιο 

επαγγελματικής ανάπτυξης τους, την ιεραρχική τους θέση και πολλά ακόμη 

χαρακτηριστικά. 

• Το σύστημα σχεδιασμού και διαχείρισης της σταδιοδρομίας των εργαζόμενων 

στους οργανισμούς αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για τον προγραμματισμό και τη 

διαχείριση, στην ουσία, των ανθρώπινων πόρων. Εφαρμόζοντάς το 

αποτελεσματικά, ο οργανισμός μπορεί, από τη μία, να προβλέψει τις μελλοντικές 

ανάγκες του σε ανθρώπινο δυναμικό και να προετοιμαστεί κατάλληλα για την 

κάλυψη τους και, από την άλλη, να αξιολογήσει τους εργαζόμενούς του και να 

εντοπίσει άτομα τα οποία έχουν ιδιαίτερες γνώσεις, δεξιότητες και δυνατότητες 

να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι, κάτω από τις 

σύγχρονες συνθήκες του έντονου ανταγωνισμού στο επιχειρησιακό χώρο, ένας 

από τους παράγοντες που μπορούν να εξασφαλίσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα 

σε έναν οργανισμό, προκειμένου να ξεχωρίσει από τους ανταγωνιστές του, είναι 

οι ανθρώπινοι πόροι του, γίνεται αντιληπτό το πόσο σημαντικό είναι οι πόροι 

αυτοί να διοικούνται αποτελεσματικά, να αναπτύσσονται και να αξιοποιούνται με 

βάση τις δυνατότητες τους, αλλά και τις ανάγκες του οργανισμού (Hoon, 2000; 

Petroni, 2000). 

• Μέσω ενός καλά οργανωμένου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης της 

σταδιοδρομίας εντοπίζονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία των εργαζόμενων, οι 

δεξιότητες, οι γνώσεις και οι ικανότητές τους, και αξιοποιούνται ανάλογα. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντική η σύζευξη των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του ατόμου με 

τις απαιτήσεις της θέσης που αναλαμβάνει ή της πορεία για την οποία 

προορίζεται – αυτό που ο Schein ονομάζει “person-job fit” (σύζευξη ατόμου – 

θέσης εργασίας) – προκειμένου να παραχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα για τον 

οργανισμό και να νιώσει την αντίστοιχη επαγγελματική ικανοποίηση και επιτυχία 

το άτομο. Η άκριτη επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων – η ισοδύναμη με την 

ιεραρχική ανέλιξή τους στην οργανωσιακή κλίμακα – χωρίς να έχουν τα 

απαραίτητα προσόντα ή την κατάλληλη ετοιμότητα, ζημιώνει όχι μόνο τον 

οργανισμό αλλά και το ίδιο το άτομο, το οποίο σύντομα βιώνει την ματαίωση. 

• Η σταδιοδρομία σχετίζεται με τον τρόπο που αποκτάται η υψηλού επιπέδου 

επαγγελματική γνώση και οι δεξιότητες. Η αλληλουχία των διαφορετικών 
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εργασιακών εμπειριών συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων αυτών στους εργαζόμενους. Για το λόγο αυτό κορυφαίοι θεωρητικοί 

στον τομέα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας έχουν άρρηκτα συνδέσει την 

επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου και την μάθηση (Schein, 1978; Hall, 1976) 

• Η σταδιοδρομία σχετίζεται με τον τρόπο που αναπτύσσεται και διαδίδεται η 

γνώση και οι δεξιότητες σε έναν οργανισμό, καθώς οι εργαζόμενοι μετακινούνται 

από την μία θέση στην άλλη ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Η 

ανάπτυξη και η διακίνηση της γνώσης μέσα από τη διαδικασία αυτή αποτελεί 

κρίσιμο παράγοντα της ευελιξίας του οργανισμού. 

• Η κινητικότητα των εργαζόμενων σχετίζεται με την διάδοση της κουλτούρας και 

των αξιών του οργανισμού καθώς και με την επέκταση και την ενδυνάμωση των 

ατομικών δικτύων γνωριμιών. Η εταιρική κουλτούρα και τα δίκτυα είναι συχνά 

βασικοί παράγοντες για ταχεία και αποτελεσματική δράση. 

 

O τρόπος με τον οποίο αναπτύσσουν και διαχειρίζονται οι επιχειρήσεις την 

επαγγελματική σταδιοδρομία τoυ ανθρώπινου δυναμικού τους έχει αντίκτυπο τόσο στις 

ίδιες ως οργανισμούς όσο και στους εργαζόμενους. Ωστόσο η λειτουργία αυτή αποτελεί 

αντικείμενο προβληματισμού για τους  μάνατζερ και τα στελέχη HR και οι λόγοι γι’ αυτό 

μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

• Οι επιχειρήσεις δεν επιθυμούν να αυξήσουν τις προσδοκίες των εργαζόμενων 

σχετικά με θέματα προαγωγών και εξέλιξης, καθώς αισθάνονται αβεβαιότητα για 

όσα προμηνύονται στο μέλλον. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η πλειοψηφία των 

μεγάλων επιχειρήσεων να αποφεύγει να μεταδίδει στο ανθρώπινο δυναμικό της 

οποιοδήποτε σαφές ή θετικό μήνυμα σχετικά με την επαγγελματική του 

σταδιοδρομία 

• Η διαχείριση της σταδιοδρομίας δεν αποτελείται από μία και μοναδική λειτουργία 

ή πρακτική. Στηρίζεται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, εμπλέκοντας 

αρκετές διαδικασίες διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, και απαιτεί την ορθή 

ενσωμάτωσή τους. Κατά συνέπεια, επικρατεί ιδιαίτερη σύγχυση για το τι 

πραγματικά σημαίνει ανάπτυξη και διαχείριση της σταδιοδρομίας στα πλαίσια 

ενός οργανισμού, η οποία συνοδεύεται και από μια ανασφάλεια σχετικά με την 

υλοποίησή της. 

• Η διαχείριση της σταδιοδρομίας αντιμετωπίζεται από τα στελέχη του τμήματος 

ανθρώπινων πόρων και την πλειοψηφία των ανώτερων διοικητικών στελεχών σαν 
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μια διαδικασία που «θα ήταν καλό να υπάρχει», αλλά όχι σαν μια βασική πτυχή 

της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. Κατά συνέπεια αντιμετωπίζεται πάντα 

ως μια διαδικασία στην οποία αφιερώνεται χρόνος και πόροι, όταν περισσέψουν 

από οπουδήποτε αλλού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ  
 

 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα πιθανών εργαλείων και 

δραστηριοτήτων ανάπτυξης και διαχείρισης της επαγγελματικής πορείας του ανθρώπινου 

δυναμικού τους. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η αναλυτική παρουσίαση των 

δραστηριοτήτων, των πρακτικών και των εργαλείων αυτών, και η διερεύνηση των 

δυνατών αλλά και αδύνατων χαρακτηριστικών τους. 

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία έχουν προταθεί πολλές κατηγοριοποιήσεις των 

πρακτικών αυτών. Στην παρούσα εργασία, για τις ανάγκες της αναλυτικής περιγραφής 

και παρουσίασης των πρακτικών διαχείρισης και ανάπτυξης της σταδιοδρομίας στους 

οργανισμούς, ακολουθείται η ομαδοποίηση που προέκυψε από σχετική έρευνα των 

Gutteridge, Leibowitz και Shore (1993). Σύμφωνα με την ομαδοποίηση αυτή, 

προτείνονται έξι κατηγορίες δραστηριοτήτων: 

7. Εργαλεία για την αυτοαξιολόγηση των εργαζόμενων (employee self-assessment 

tools) 

8. Δραστηριότητες αξιολόγησης των προοπτικών εξέλιξης στην επιχείρηση 

(organizational-potential assessment processes) 

9. Διακίνηση πληροφοριών σχετικά με την ενδοεπιχειρησιακή αγορά εργασίας 

(internal labor-market information exchanges)  

10. Ατομική συμβουλευτική ή συζητήσεις σχετικά με τη σταδιοδρομία (individual 

counseling or career discussions) 

11. Συστήματα σύζευξης με θέσεις εργασίας (job matching systems) 

12. Προγράμματα ανάπτυξης (development programs)  

 

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι τα παραπάνω εργαλεία και οι δραστηριότητες 

δεν χρησιμοποιούνται μεμονωμένα από τις επιχειρήσεις αλλά ως μέρη ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων ανάπτυξης και διαχείρισης της σταδιοδρομίας (Werner & DeSimone, 

2006). Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των εργαλείων και των δραστηριοτήτων που 

περιλαμβάνονται στις παραπάνω ομάδες. 
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1.  Οι  δραστηριότητες  και  τα  εργαλεία  αυτοαξιολόγησης (employee 

self-assessment tools),  όπως π.χ. τα εγχειρίδια ατομικής μελέτης (self-study 

workbooks) ή τα εργαστήρια για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας (career planning 

workshops), έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να εντοπίσουν τις 

ικανότητες και τις επαγγελματικές προτιμήσεις τους. Η αυτοαξιολόγηση λειτουργεί 

αποτελεσματικότερα εάν χρησιμοποιηθεί ως το πρώτο βήμα, παρά ως η μοναδική 

δραστηριότητα σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης της σταδιοδρομίας (Gutteridge, 1986). Οι 

δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής μπορούν να γίνουν είτε ατομικά, είτε ομαδικά, και 

βοηθούν το άτομο να διερευνήσει τις αξίες, τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες, τα 

συναισθήματα, τους στόχους τους αλλά και τον τρόπο με τον οποίο παίρνει αποφάσεις. 

Οι πληροφορίες αυτές θα το βοηθήσουν στη συνέχεια να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως 

«Ποιος είμαι;», «Τι θα ήθελα να επιτύχω μέσα από τη ζωή και την επαγγελματική πορεία 

μου;» και «Πώς μπορώ να επιτύχω του στόχους αυτούς;».  

Αν εκτελεστούν σωστά, οι δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης μπορούν να 

προσφέρουν στο άτομο μια γερή βάση πάνω στην οποία μπορεί στη συνέχεια να 

αναπτύξει μια ρεαλιστική στρατηγική για την επαγγελματική του πορεία και να θέσει 

στόχους. Μερικές από τις πρακτικές της ομάδας αυτής είναι: 

 

1.1.   Εγχειρίδια ασκήσεων αυτοαξιολόγησης (self assessment workbooks).  

Τα εγχειρίδια ασκήσεων αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνουν πληροφορίες για την 

αγορά εργασίας, τα επαγγέλματα, τις απαιτούμενες δεξιότητες για την εύρεση εργασίας, 

αλλά και ασκήσεις για τη διερεύνηση των αξιών, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και 

των προτιμήσεων του ατόμου. Ο οργανισμός μπορεί να προμηθευτεί εγχειρίδια έτοιμα, 

που κυκλοφορούν ήδη στο εμπόριο ή να δημιουργήσει εγχειρίδια τα οποία θα είναι 

ειδικά σχεδιασμένα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του.  

Τα πλεονεκτήματα των εγχειριδίων αυτοαξιολόγησης που έχουν δημιουργηθεί 

από τρίτους είναι ότι είναι ήδη έτοιμα και έχουν γραφτεί από ειδικούς στην ανάπτυξη και 

τη διαχείριση της σταδιοδρομίας. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι θα ανταποκρίνονται 

στην στρατηγική του οργανισμού αναφορικά με τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων του 

και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας. Στην περίπτωση αυτή τα αρμόδια στελέχη θα 

πρέπει να προχωρήσουν σε αλλαγές ή να αναπτύξουν συμπληρωματικό υλικό. 

Τα εγχειρίδια που έχουν σχεδιαστεί από τον ίδιο τον οργανισμό, σε συμφωνία με 

την συνολική στρατηγική του για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, μπορούν 

σαφέστερα να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και στοχευμένα στις ανάγκες του και να 
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ενημερώσουν τους εργαζόμενους για τα διαθέσιμα μέσα ανάπτυξης και τις δυνατότητες 

και τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται εντός του. Τα εγχειρίδια αυτά μπορούν να 

περιέχουν τη δήλωση για την πολιτική ανάπτυξης της σταδιοδρομίας του οργανισμού και 

τις σχετικές διαδικασίες, πληροφορίες για την ιεραρχική δομή του, τα μονοπάτια 

σταδιοδρομίας, τις προδιαγραφές των θέσεων εργασίας, πληροφορίες για τα 

προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης καθώς και τα αρμόδια πρόσωπα 

στον οργανισμό για ενημέρωση σχετικά με όλες τις παραπάνω διαδικασίες (Burack & 

Mathys, 1980). 

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε ένα εγχειρίδιο αυτοαξιολόγησης 

μπορούν να είναι προσβάσιμες και μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή διαδικτύου 

(Savickas, 2003; DeFillippi, Arthur & Parker, 2003; Harris-Bowlsby & Sampson, 2001).  

 

1.2. Εργαστήρια για το σχεδιασμό σταδιοδρομίας (career planning workshops). 

Τα εργαστήρια για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας προσφέρουν μια δομημένη 

διαδικασία, μέσα από την οποία το άτομο αναπτύσσει, μοιράζεται και συζητά σχετικά με 

τα δυνατά και αδύνατα σημεία του, τους στόχους και τις αξίες του (Gutteridge, 1986). Τα 

εργαστήρια αυτά μπορούν να αποτελούνται από μία ή περισσότερες συνεδρίες κατά τις 

οποίες οι συμμετέχοντες επικεντρώνονται στο τι σημαίνει σχεδιασμός και διαχείριση της 

σταδιοδρομίας, στην αυτοδιερεύνηση και την αυτογνωσία, στην διερεύνηση των 

επαγγελματικών δυνατοτήτων και των προσανατολισμών που τους προσφέρονται και 

στον προσδιορισμό των στόχων τους (Leibowitz, Farren & Kaye, 1986).  

Στα πλεονεκτήματα των εργαστηρίων αυτών συγκαταλέγεται η δυνατότητα να 

προσεγγίσουν πολλά άτομα ταυτόχρονα, οι ευκαιρίες που προσφέρουν στους 

συμμετέχοντες να ανταλλάξουν εμπειρίες με ανθρώπους με κοινά χαρακτηριστικά και 

προβληματισμούς, να εκτεθούν σε νέες ιδέες, εμπειρίες και αντιδράσεις, να κερδίσουν 

την υποστήριξή της υπόλοιπης ομάδας και να αναπτύξουν κοινωνικά δίκτυα. Ακόμη, η 

ανατροφοδότηση που δέχεται το άτομο είτε από το συντονιστή είτε και από τα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας μπορεί να συμβάλλει ώστε να εντοπίσει τυχόν αδυναμίες ή 

λανθασμένες αντιλήψεις του σχετικά με τις δυνατότητες ή τα χαρακτηριστικά του, και τα 

οποία ενδεχομένως δεν μπορεί να ξεχωρίσει μόνο, κατά τη διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης.  

Στα μειονεκτήματα της δραστηριότητας αυτής συγκαταλέγονται τα προβλήματα 

χρονικού προγραμματισμού, η δυσκολία να σχεδιαστεί μια διαδικασία που να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των διαφορετικών συμμετεχόντων, ιδιαίτερα αν αυτοί 
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προέρχονται από διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα του οργανισμού, καθώς και το γεγονός 

ότι κάποιοι από τους συμμετέχοντες μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα 

προσαρμογής ή λειτουργίας μέσα σε μια ομάδα (Leibowitz, Farren & Kaye, 1986). 

 

 

2. Η  ατομική  συμβουλευτική  σταδιοδρομίας  περιλαμβάνει πρόσωπο με 

πρόσωπο συζήτηση ανάμεσα στον εργαζόμενο και σε στέλεχος του οργανισμού. Έρευνα 

έδειξε ότι οι οργανισμοί αναθέτουν τον ρόλο του συμβούλου σταδιοδρομίας κατά κύριο 

λόγο σε στελέχη του τμήματος Ανθρώπινων Πόρων, προϊστάμενους (supervisors) ή 

στελέχη γραμμής (Gutteridge, Leibowitz & Shore, 1993). Υπάρχει βέβαια και η 

περίπτωση των οργανισμών που αναθέτουν το ρόλο του συμβούλου σε τρίτους, 

εξωτερικούς συνεργάτες, ειδικά εκπαιδευμένους (Baruch, 1999). Οι συμβουλευτικές 

συνεδρίες μπορεί να έχουν την μορφή σύντομων άτυπων συζητήσεων, συζητήσεων στα 

πλαίσια της ετήσιας αξιολόγησης της απόδοσης του εργαζόμενου ή σειρά συζητήσεων με 

κάποιο διευθυντικό στέλεχος ή ειδικό (Gutteridge & Otte, 1983).  

Η ατομική συμβουλευτική σταδιοδρομίας μπορεί να εξετάσει ένα ευρύ φάσμα 

θεμάτων και μπορεί να είναι μια αυτόνομη διαδικασία ή να λειτουργήσει 

συμπληρωματικά με άλλες δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης. Η διαδικασία της 

συμβουλευτικής δομείται από τα εξής στάδια: 

 Υποδοχή και Διερεύνηση αναγκών (Opening and Probing) – στο στάδιο αυτό 

τίθενται οι βάσεις για την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ συμβούλου και 

συμβουλευόμενου και διερευνώνται οι προσδοκίες του εργαζόμενου από τη 

διαδικασία της συμβουλευτικής. 

 Κατανόηση και Εστίαση (Understanding and Focusing) – το στάδιο αυτό αφορά την 

προσφορά στήριξης από τον σύμβουλο προς το συμβουλευόμενο, κατά τη 

διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, και το σχεδιασμό της ακολουθούμενης 

στρατηγικής και των στόχων 

 Προγραμματισμός (Programming) – το στάδιο αυτό αφορά τη στήριξη κατά τη 

διάρκεια της εφαρμογής του σχεδίου δράσης (Burack & Mathys, 1980).  

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο σύμβουλος μπορεί να προτείνει στον 

εργαζόμενο δράσεις και να του παρέχει στήριξη  και ανατροφοδότηση σε σχέση με τα 

αποτελέσματα των ενεργειών του.  
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Ένα σημαντικό θέμα στην ατομική συμβουλευτική αποτελεί η επιλογή του 

ατόμου που θα λειτουργήσει ως σύμβουλος (counselor). Οι μάνατζερ και οι 

προϊστάμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ρόλου αυτού, καθώς έχουν τις απαιτούμενες 

γνώσεις σχετικά με τον οργανισμό, αλλά και πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την 

απόδοση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες του εργαζόμενου. Ακόμη, είναι σε θέση να 

προσφέρουν στήριξη αλλά και άμεση ανατροφοδότηση στις αποφάσεις και τις ενέργειες 

του εργαζόμενου (Baruch, 1999).  Σε μια έρευνα που διεξήχθει από τους Ivancevich και 

Glueck (1986), διαπιστώθηκε η εφαρμογή της πρακτικής της συμβουλευτικής από τον 

άμεσο προϊστάμενο στο 56% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν.  

Ωστόσο, πολλοί είναι οι ερευνητές που υποστηρίζουν ότι δεν είναι η ιδανική 

επιλογή για το ρόλο αυτό. Και αυτό γιατί θα πρέπει να έχουν λάβει την κατάλληλη 

εκπαίδευση σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη, τη διαχείριση της σταδιοδρομίας και τη 

συμβουλευτική, ενώ είναι απαραίτητο να έχουν καλλιεργήσει και τις απαιτούμενες 

δεξιότητες για την προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ωστόσο, ακόμη και στην 

περίπτωση αυτή, μπορεί να μην διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα ή ακόμη και την 

επιθυμία να αναλάβουν και να εκτελέσουν το ρόλο αυτό αποτελεσματικά. Πολλές είναι 

οι περιπτώσεις όπου η ανάληψη του ρόλου αυτού αντιμετωπίζεται ως ένα επιπρόσθετο, 

επιβαλλόμενο καθήκον, για το οποίο μπορεί να μην υπάρχει και ανταμοιβή από την 

επιχείρηση (Walker  & Gutteridge, 1979). Τέλος, πολλές είναι οι φορές που οι 

εργαζόμενοι διστάζουν να μιλήσουν ανοιχτά για τα επαγγελματικά τους σχέδια σε 

ιεραρχικά ανώτερούς του ή αμφισβητούν την βοήθεια που μπορεί να λάβουν από 

κάποιον μη ειδικό (Leibowitz, Farren & Kaye, 1986). 

Σύμφωνα με τον Gutteridge (1986), είναι απαραίτητο να πληρούνται οι εξής 

προϋποθέσεις προκειμένου να αναλάβει κάποιος μάνατζερ ή προϊστάμενος το έργο της 

συμβουλευτική για την επαγγελματική ανάπτυξη: 

 Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος τους στο πλαίσιο της διαδικασίας της 

επαγγελματικής ανάπτυξης, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους συμμετέχοντες 

εργαζόμενους 

 Θα πρέπει να έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση του 

ρόλου αυτού 

 Θα πρέπει και οι ίδιοι να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις επαγγελματικές 

ανησυχίες τους 

 Ο ρόλος του συμβούλου θα πρέπει να περιληφθεί στο σύστημα αμοιβών της 

επιχείρησης (Gutteridge, 1986).  
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Η συμβουλευτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους εν ενεργεία υπαλλήλους ενός 

οργανισμού ή σε υπαλλήλους που πλησιάζουν στην συνταξιοδότηση, έχουν απολυθεί ή 

αποχωρούν εκούσια από τον οργανισμό. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις έχουμε τις εξής 

πρακτικές: 

• τη συμβουλευτική για την επανατοποθέτηση (outplacement counseling). Η 

συμβουλευτική για την επανατοποθέτηση έχει σαν στόχο να στηρίξει τους 

υπαλλήλους που αποχωρούν από την επιχείρηση στην μετάβασή τους σε ένα νέο 

οργανισμό (Gutteridge, 1986). Η συμβουλευτική για την επανατοποθέτηση 

χρησιμοποιείται ευρέως από τη δεκαετία του 1980, όταν ξεκίνησαν να πληθαίνουν τα 

φαινόμενα των περικοπών προσωπικού, των συγχωνεύσεων και των εξαγορών στις 

επιχειρήσεις. Οι συνεδρίες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την 

αναζήτηση εργασίας, την διαχείριση του άγχους και το σχεδιασμό της 

επαγγελματικής πορείας. Σε αυτού του τύπου τη συμβουλευτική χρησιμοποιούνται 

κατά κύριο λόγο σύμβουλοι οι οποίοι δεν ανήκουν στον ίδιο τον οργανισμό.  

• τη συμβουλευτική για τη συνταξιοδότηση (pre-retirement counseling). Η 

συμβουλευτική για τη συνταξιοδότηση περιλαμβάνει δραστηριότητες που βοηθούν 

τους εργαζόμενους να προετοιμαστούν για τη μετάβαση από την εργασία στην μη 

εργασία. Η συνταξιοδότηση συχνά προκαλεί αβεβαιότητα σε προσωπικό αλλά και 

οικονομικό επίπεδο. Στα συμβουλευτικά προγράμματα αυτού του τύπου 

περιλαμβάνονται συζητήσεις σχετικά με τον οικονομικό σχεδιασμό, την κοινωνική 

προσαρμογή και άλλα θέματα σχετικά με το άμεσο ή έμμεσο περιβάλλον του 

εργαζόμενου. Πρόκειται για συμβουλευτική βραχείας διάρκειας, ωστόσο αποτελεί 

μια επένδυση από την πλευρά της επιχείρησης η οποία αποδεικνύει περίτρανα την 

αφοσίωση και τη δέσμευσή της στους εργαζόμενους της (Eisenberger, Fasolo & 

Davis-LaMastro, 1990).  

 

 

3. Διακίνηση  πληροφοριών  σχετικά  με  την  ενδοεπιχειρησιακή  αγορά  

εργασίας  (internal labor market information) και  συστήματα  σύζευξης  

με  θέσεις  εργασίας  (job matching systems).  

Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στη διαδικασία σχεδιασμού της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας του χρειάζονται ακριβείς πληροφορίες για το άμεσο και έμμεσο 

εργασιακό περιβάλλον τους, προκειμένου να είναι αποτελεσματική και η διαδικασία 

αυτοδιερεύνησης και αυτοαξιολόγησής τους. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο η 
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επιχείρηση να τους εξασφαλίζει πληροφορίες σχετικά με τις εργασιακές ευκαιρίες που 

προσφέρονται στα πλαίσιά της. Οι αποτελεσματικότερες μέθοδοι για να επιτύχει κάτι 

τέτοιο είναι το σύστημα ανακοίνωσης/πληροφόρησης των διαθέσιμων θέσεων εργασίας 

εντός της επιχείρηση (job posting systems) και η καθιέρωση μονοπατιών σταδιοδρομίας 

(career paths). 

 

3.1. Η ανακοίνωση εσωτερικών θέσεων εργασίας (job posting). 

Η πληροφόρηση σχετικά με τις εσωτερικές θέσεις εργασίας είναι μια από τις 

συνηθέστερες δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης. Πρόκειται για τη 

γνωστοποίηση  διαθέσιμων θέσεων εργασίας στον οργανισμό και τη δυνατότητα για 

εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους εργαζόμενους της ίδιας του οργανισμού, πριν οι 

κενές θέσεις γνωστοποιηθούν ευρύτερα. Ο οργανισμός γνωστοποιεί την περιγραφή της 

θέσης εργασίας, τα απαιτούμενα προσόντα, την προσφερόμενη αμοιβή και την 

ακολουθούμενη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογής. Η ανακοίνωση των 

διαθέσιμων θέσεων εργασίας γίνεται σε ένα φυσικό πίνακα ανακοινώσεων ή σε ένα 

ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων στο εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο του οργανισμού 

ή στην ιστοσελίδα του, όπου όλοι οι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση. Για την θέση έχουν 

δικαίωμα να δηλώσουν ενδιαφέρον όλοι οι εργαζόμενοι που συγκεντρώνουν τα 

απαιτούμενα προσόντα (Werner & DeSimone, 2006).  

Το σύστημα της ανακοίνωσης εσωτερικών θέσεων εργασίας αποτελεί μία πηγή 

άντλησης πληροφοριών σχετικά με την σταδιοδρομία, αλλά και ένα χρήσιμο εργαλείο 

για την προσέλκυση και την επιλογή προσωπικού. Οι εργαζόμενοι μπορούν να 

πληροφορηθούν ποιες είναι οι απαιτούμενες δεξιότητες για τις διάφορες θέσεις εργασίας 

του οργανισμού και να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να θέσουν 

ρεαλιστικούς επαγγελματικούς στόχους και να μεθοδεύσουν την  επίτευξή τους. Η 

μέθοδος αυτή, εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει τους εργαζόμενους να 

αντιληφθούν ότι μπορούν να έχουν μέλλον στον οργανισμό και να βελτιώσει το ηθικό 

τους. Μπορεί ωστόσο να δημιουργήσει και προβλήματα, αν οι εργαζόμενοι 

διαπιστώσουν ότι ανακοινώνονται μονάχα θέσεις εργασίας χαμηλών απαιτήσεων ή 

ανεπιθύμητες, ή ότι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν μεθοδευτεί έτσι ώστε να 

«φωτογραφίζουν» συγκεκριμένα πρόσωπα (Werner & DeSimone, 2006).  
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3.2. Το μονοπάτι σταδιοδρομίας (career path) 

Το μονοπάτι σταδιοδρομίας είναι μια σειρά διαδοχικών θέσεων εργασίας, που 

συνήθως περιλαμβάνουν σχετικά καθήκοντα και εμπειρίες, από τις οποίες περνάει ο 

εργαζόμενος σε ένα ευρύ χρονικό διάστημα (Walker, 1976). Τα μονοπάτια 

σταδιοδρομίας είναι ενδεικτικά των δυνατοτήτων εξέλιξης που υπάρχουν για τους 

εργαζόμενους, και σε συνδυασμό με τις περιγραφές θέσεων εργασίας και τα απαιτούμενα 

προσόντα, μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους στην ανάπτυξη μιας 

αποτελεσματικής στρατηγικής για την επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων.  

Η χρήση των μονοπατιών σταδιοδρομίας από τους οργανισμούς επεκτάθηκε 

ραγδαία τις δεκαετίες του 1980 και 1990 (Portwood and Granrose, 1986), ενώ η σημασία 

τους ως πρακτικών ανάπτυξης της σταδιοδρομίας αναδείχτηκε από τους Carulli et al. 

(1989) και τους Boyle και Leibovitz (1990). Η χρήση της μεθόδου είναι περισσότερο 

διαδεδομένη στις μεγάλες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, σε αντίθεση με τις μικρές, 

όπου χρησιμοποιούνται άτυπα μονοπάτια σταδιοδρομίας ή δεν χρησιμοποιούνται 

καθόλου. Ο σχεδιασμός ενός μονοπατιού σταδιοδρομίας βασίζεται στην σταθερότητα 

του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και στην πολυεπίπεδη ιεραρχική δομή μιας 

επιχείρησης. Δεδομένης της σταδιακής μείωσης των ιεραρχικών επιπέδων και της 

υιοθέτησης περισσότερο μονοεπίπεδων δομών στις επιχειρήσεις η μελλοντική χρήση της 

μεθόδου αυτής ως εργαλείου για την επαγγελματική ανάπτυξη φαίνεται να 

αμφισβητείται (Cameron, 1996) 

Τα μονοπάτια σταδιοδρομίας μπορούν να αναπτυχθούν χρησιμοποιώντας είτε την 

παραδοσιακή προσέγγιση είτε την συμπεριφορική προσέγγιση (behavioral approach) 

(Shippeck & Taylor, 1985). Σύμφωνα με την παραδοσιακή προσέγγιση το μονοπάτι 

σταδιοδρομίας περιγράφει τη συνήθη, λογική διαδοχή θέσεων εργασίας σε ένα τμήμα της 

επιχείρησης. Οι θέσεις εργασίας αποτελούν, ουσιαστικά, η μία την εξέλιξη της άλλης σε 

επίπεδο ιεραρχίας, αρμοδιοτήτων και γνωστικής εξειδίκευσης, ενώ συνήθως το μονοπάτι 

του τύπου αυτού περιλαμβάνει θέσεις εργασίας που περιορίζονται σε ένα τμήμα του 

οργανισμού. Αντίθετα, ακολουθώντας την συμπεριφορική προσέγγιση, το μονοπάτι 

σταδιοδρομίας δημιουργείται αναλύοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των 

θέσεων εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συμπεριληφθούν θέσεις εργασίας οι 

οποίες δεν ανήκουν στο ίδιο τμήμα του οργανισμού, αλλά παρουσιάζουν ομοιότητες (πχ. 

ερευνητής αναλυτής στο τμήμα μάρκετινγκ και αναλυτής ερευνητής στο τμήμα 

ανθρώπινων πόρων), και με τον τρόπο αυτό να δοθούν στους εργαζόμενους 
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περισσότερες δυνατότητες μετακίνησης σε σχέση με την παραδοσιακή προσέγγιση 

(Shippeck & Taylor, 1985). 

 

3.3. Το διπλό μονοπάτι σταδιοδρομίας (dual career path) 

Μερικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν αυτό που έχει επικρατήσει ως διπλό μονοπάτι 

σταδιοδρομίας ή σύστημα διπλή πορείας (dual career path, dual ladder ή dual track 

system). Πρόκειται για τη δημιουργία μιας ιεραρχικής δομής παράλληλης προς την 

κλασσική της επιχείρηση, η οποία επιτρέπει την αναγνώριση και την ιεραρχική εξέλιξη 

του επιστημονικού ή τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης, χωρίς την ανάληψη 

διευθυντικού ρόλου ή αρμοδιοτήτων. Η πρακτική του διπλού μονοπατιού σταδιοδρομίας 

προέκυψε αρχικά ως απάντηση στην ανάγκη να παρασχεθεί μια διαφορετική πορεία για 

την προώθηση των παραπάνω κατηγοριών εργαζόμενων σε μη διευθυντικές θέσεις.  

Η πρακτική του διπλού μονοπατιού σταδιοδρομίας θεωρείται πολύ σημαντική, 

αλλά μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε εργαζόμενους του επιστημονικού η τεχνικού 

προσωπικού, χωρίς διευθυντικές ικανότητες ή χωρίς την επιθυμία να αναλάβουν 

διευθυντικά/ διοικητικά καθήκοντα. Πολλοί μεγάλοι οργανισμοί χρησιμοποιούν αυτήν 

την τεχνική (Feuer, 1986), και η εφαρμογή της είναι σε συνεχή εξέλιξη (Badway, 1988). 

Η ανάγκη εφαρμογής της μάλιστα αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και 

περισσότερες είναι οι θέσεις εργασίας που αφορούν επιστημονικό ή άλλο προσωπικό 

(π.χ. σύμβουλοι), θέσεις καίριας σημασίας για τον οργανισμό, των οποίων οι κάτοχοι θα 

πρέπει να ανταμειφθούν και να εξελιχθούν.  

 

Αν και το σύστημα των μονοπατιών σταδιοδρομίας μπορεί να λειτουργήσει ως 

μια σημαντική πηγή πληροφόρησης των εργαζομένων σχετικά με τις δυνατότητες 

εξέλιξης στην επιχείρηση, υπάρχει ο κίνδυνος το σύστημα αυτό να επικεντρωθεί στο τι 

παραδοσιακά γίνεται στην επιχείρηση και να αγνοήσει μελλοντικές ανάγκες ή τάσεις, 

δεδομένου ότι οι αλλαγές στην αγορά εργασίας είναι πλέον συνεχείς και ραγδαίες. Για το 

λόγο αυτό τα μονοπάτια σταδιοδρομίας θα πρέπει να αναπτύσσονται σε συνάφεια με την 

στρατηγική και τον σχεδιασμό της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης, 

ενώ θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα και για την ανάπτυξη εναλλακτικών μονοπατιών 

όπως είναι η παράπλευρη εργασιακή εξέλιξη (lateral career movement) (Kaye & Farren, 

1996).  
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3.4. Το πλέγμα σταδιοδρομίας (career grid) 

 Εναλλακτικά μονοπάτια σταδιοδρομίας εξασφαλίζει η προσέγγιση του πλέγματος 

σταδιοδρομίας. Τα πλέγματα σταδιοδρομίας βασίζονται στο περιεχόμενο μιας 

επαγγελματικής ειδικότητας και εντοπίζουν τις πιθανές αλληλουχίες θέσεων εργασίας 

στον οργανισμό, κάθετα ή οριζόντια, διευκρινίζοντας τις απαιτούμενες δεξιότητες για 

κάθε μία από τις θέσεις αυτές, αλλά και επιλογές για περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη 

και εξέλιξη των εργαζομένων σε καθένα από τα ακολουθούμενα μονοπάτια (Shippeck & 

Taylor, 1985). Από την σκοπιά του οργανισμού, το σύστημα του πλέγματος 

σταδιοδρομίας είναι αποτελεσματικό καθώς «προετοιμάζει» καταρτισμένους 

εργαζόμενους, τους προσφέρει επιλογές σταδιοδρομίας που «υπόσχονται» εξέλιξη, ενώ 

τους επιτρέπει να παραμείνουν στο αντικείμενο ειδίκευσης που αρχικά έχουν επιλέξει. 

Τέλος, παρέχει κίνητρο για εκπαίδευση και ανάπτυξη στους εργαζόμενους που δεν 

ενδιαφέρονται να αναλάβουν διοικητικές θέσεις.  

 

3.5. Ο κατάλογος δεξιοτήτων (skills inventory) 

Πηγή πληροφοριών για την εσωτερική αγορά εργασίας αποτελεί και ο κατάλογος 

δεξιοτήτων (Kaumayer, 1979). Ο κατάλογος δεξιοτήτων είναι μια βάση δεδομένων που 

περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις δεξιότητες, την εκπαίδευση, τις αξιολογήσεις της 

απόδοσής και τις επαγγελματικές προτιμήσεις του ανθρώπινου δυναμικού του 

οργανισμού. Το εργαλείο αυτό εντάσσεται συνήθως στο πληροφορικό σύστημα του 

τμήματος Ανθρώπινων Πόρων. Οι πληροφορίες που περιέχει συλλέγοντα μέσα από 

εθελοντικές αναφορές των εργαζόμενων και χρησιμεύουν ώστε ανά πάσα στιγμή η 

επιχείρηση να έχει εικόνα των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της, ώστε να 

μπορεί διερευνήσει τις ανάγκες της και να εντοπίσει ελλείψεις (Pentland, 2000).   

 

3.6. Η έκδοση ενημερωτικών εντύπων και φυλλαδίων (booklets and pamphlets on 

career issues) 

Μια ακόμη μέθοδος για την παροχή στους εργαζόμενους πληροφοριών σχετικά 

με την ανάπτυξη και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους στα πλαίσια του οργανισμού 

είναι και η έκδοση ενημερωτικών εντύπων και φυλλαδίων. Παρουσιάζουν τις 

δυνατότητες, τις ευκαιρίες, τα μέσα και τις μεθόδους που προσφέρει ο οργανισμός 

σχετικά με την ανάπτυξη και διαχείριση της σταδιοδρομίας του ανθρώπινου δυναμικού 

του. Οι πληροφορίες που περιέχουν μπορεί να αφορούν τα «μονοπάτια σταδιοδρομίας» 

του οργανισμού, τις προϋποθέσεις για κάθε θέση εργασίας (π.χ. γνώσεις, δεξιότητες ή 
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ελάχιστη παραμονή σε μια συγκεκριμένη θέση πριν τη δυνατότητα προαγωγής), 

μελλοντικά προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, προγράμματα 

χρηματοδότησης των διδάκτρων για εκπαίδευσης εκτός  του οργανισμού κ.ά. Το υλικό 

αυτό συνήθως απευθύνεται σε όλο το προσωπικό, αλλά είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους 

νέους υπαλλήλους του οργανισμού. Τα τελευταία χρόνια στους περισσότερους 

οργανισμούς, το παραπάνω υλικό τείνει όλο και περισσότερο από έντυπο να γίνει 

ηλεκτρονικό (Baruch, 1999).  

 

 

4.  Δραστηριότητες  αξιολόγησης  των  προοπτικών  εξέλιξης  στην  

επιχείρηση  (organizational-potential assessment processes).   

Προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους, οι 

οργανισμοί επιθυμούν να έχουν διαθέσιμους εργαζόμενους ικανούς να αναλάβουν άμεσα 

θέσεις κλειδιά, μόλις αυτές εκούσια ή ακούσια ελευθερωθούν. Για το λόγο αυτό 

αξιολογούν τις δυνατότητες ή την «προαγωγιμότητα» (promotability) του ανθρώπινου 

δυναμικού τους και, όσοι από τους εργαζόμενους κριθούν ως υψηλών δυνατοτήτων, 

προετοιμάζονται κατάλληλα προκειμένου στο μέλλον να αναλάβουν τις θέσεις αυτές. Η 

αξιολόγηση των δυνατοτήτων εξέλιξης μπορεί να γίνει: 

 με την βαθμολόγηση των δυνατοτήτων εξέλιξης (potential ratings) 

 με την αξιολόγηση της απόδοσης (performance appraisal) 

 μέσα από Κέντρα Αξιολόγησης (assessment centers) 

 με τον προγραμματισμό διαδοχής (succession planning) 

 

4.1. Η βαθμολόγηση των δυνατοτήτων εξέλιξης (potential ratings) παρουσιάζει 

ομοιότητες με την αξιολόγηση της απόδοσης του εργαζόμενου. Και οι δύο διαδικασίες 

υλοποιούνται συνήθως από τα άμεσα προϊστάμενα στελέχη, αξιολογούν πολύπλευρα και 

παράγουν μια συνολική βαθμολογία για τις δυνατότητες εξέλιξης του εργαζόμενου. Η 

κύρια διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι η αξιολόγηση της απόδοσης αφορά την 

παρούσα, ή άμεσα παρελθούσα επαγγελματική συμπεριφορά του ατόμου, ενώ η 

βαθμολόγηση των δυνατοτήτων εξέλιξης επικεντρώνεται στην μέλλουσα. Η μέθοδος 

αυτή απαιτεί την εκτίμηση του βαθμολογητή για το κατά πόσο ο εργαζόμενος θα 

μπορέσει να επιτύχει σε θέσεις εργασίας που απαιτούν δεξιότητες τις οποίες την 

παρούσα στιγμή ίσως δεν χρησιμοποιεί. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων συνήθως δεν 

γνωστοποιούνται στους εργαζόμενους. Και στη μέθοδο αυτή συναντώνται προβλήματα 
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παρόμοια με εκείνα της αξιολόγησης της απόδοσης (λάθη εκτίμησης ή προκαταλήψεις), 

και για το λόγο αυτό απαιτείται η άρτια εκπαίδευση των ατόμων που την εφαρμόζουν 

(Werner & DeSimone, 2006).  

 

4.2. Η πρακτική της αξιολόγησης της απόδοσης (performance appraisal) μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν βασικό εργαλείο για τον προγραμματισμό της σταδιοδρομίας. Το 

έργο πολλών μελετητών υπογραμμίζει την ανάγκη σύνδεσης των συστημάτων 

αξιολόγησης της απόδοσης και ανάπτυξης και διαχείρισης της σταδιοδρομίας σε έναν 

οργανισμό (Jacobson & Kaye, 1986; Weitzel, 1987; Murphy & Cleveland, 1995). Οι Hall 

et. al. (1989) κατέδειξαν την απόσταση μεταξύ της θεωρίας των συστημάτων αξιολόγηση 

της απόδοσης και της εφαρμογής τους, αλλά και την ανάγκη συνδυασμού των δύο αυτών 

συστημάτων. Πολλοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αξιολόγηση της απόδοσης είναι μια 

αποτελεσματική πρακτική στους περισσότερους οργανισμούς (Varney, 1972; Lazer & 

Wikstrom, 1981; Baruch, 1996a), και μπορεί να αποτελέσει τη βάση για πολλές από τις 

δραστηριότητες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων, μεταξύ αυτών και της διαχείρισης της 

σταδιοδρομίας. Ένα έγκυρο και αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης μπορεί 

να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως ποιος πρέπει να προαχθεί, αλλά και ποιος θα 

πρέπει να απολυθεί σε περίπτωση συρρίκνωσης, αλλά και να συμβάλλει στον 

προσδιορισμό των αναγκών κατάρτισης και ανάπτυξης στον οργανισμό. Στα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής μπορεί να εστιαστεί η επιλογή των εργαζόμενων 

για μελλοντική ανάπτυξη. Η επιλογή μεντόρων, ο προγραμματισμός διαδοχής αλλά και 

άλλες από τις μεθόδους και πρακτικές που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη και 

διαχείρισης της επαγγελματικής πορείας των εργαζόμενων (Baruch, 1999). 

 

4.3. Τα κέντρα αξιολόγησης (assessment centers), γνωστά κυρίως από τη διαδικασία 

επιλογής προσωπικού, μπορούν να υλοποιήσουν και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων 

ανάπτυξης και εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού ενός οργανισμού. Στα κέντρα 

αξιολόγησης, ολιγάριθμες ομάδες εργαζόμενων περνούν από τη δοκιμασία ποικίλων 

ασκήσεων ενώ βαθμολογούνται από ομάδα εκπαιδευμένων αξιολογητών. Οι ασκήσεις 

μπορούν να περιλαμβάνουν προσομοιώσεις, παιχνίδι ρόλων, ομαδική συζήτηση, 

συνεντεύξεις και τεστ, και βαθμολογούν τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες για 

μία συγκεκριμένη κάθε φορά θέση εργασίας. Οι αξιολογητές είναι κατά κύριο λόγο 

διοικητικά στελέχη, ανώτερα κατά δύο ιεραρχικά επίπεδα σε σχέση με τα άτομα που 

αξιολογούν, και κατάλληλα εκπαιδευμένα. Οι αξιολογητές συντάσσουν λεπτομερή 
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αναφορά για κάθε αξιολογούμενο, ενώ περιλαμβάνουν και μια συνολική εκτίμηση για τις 

δυνατότητες προαγωγής του. Όταν η παρούσα μέθοδος χρησιμοποιείται με σκοπό την 

επαγγελματική ανάπτυξη του εργαζόμενου, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί ανατροφοδότηση 

σχετικά με τα αποτελέσματά της καθώς θεωρείται ότι με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η 

αυτογνωσία του και ενθαρρύνεται θετικά προκειμένου να θέσει επαγγελματικούς 

στόχους και να αναπτύξει σχέδια δράσης για την επίτευξή τους (Werner & DeSimone, 

2006).  

Οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν συνήθως ιδιόκτητα κέντρα αξιολόγησης ενώ 

μικρότεροι οργανισμοί απευθύνονται σε τρίτους για τη διενέργεια των παραπάνω 

διαδικασιών (Baruch, 1999). Γενικότερα πρόκειται για μία πρακτική που συζητείται 

έντονα στη βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια και οι περισσότερες σχετικές έρευνες 

συγκλίνουν στην αποτελεσματικότητά της.  

 

4.4. Ο προγραμματισμός διαδοχής (succession planning ή management inventory) 

Οι Miner και Miner (1979) πρότειναν ένα νέο πλαίσιο επιχειρησιακού 

προγραμματισμού, στο οποίο η επιχείρηση καθορίζει τις πιθανές αντικαταστάσεις κάθε 

ανώτερου διοικητικού στελέχους της μέσα από τον ίδιο τον οργανισμό, αξιολογώντας 

παράλληλα τις δυνατότητες εξέλιξης καθενός από τα στελέχη της. Η μέθοδος του 

προγραμματισμού διαδοχής, όπως ονομάστηκε, χρησιμοποιείται συνηθέστερα για 

διοικητικές θέσεις ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην 

περίπτωση εφαρμογής μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στον οργανισμό. Προϋποθέτει ότι 

ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη θα εντοπίσουν τους εργαζόμενους εκείνους 

που είναι ικανοί να τους αντικαταστήσουν μελλοντικά. Ο ρόλος τους, στη συνέχεια, είναι 

να προσφέρουν στους εργαζόμενους αυτούς ευκαιρίες ανάπτυξης, να τους προτρέψουν 

να ανταποκριθούν σε προκλήσεις καίριες για την δραστηριότητα και την κερδοφορία του 

οργανισμού, να καλλιεργήσουν ομαδικό πνεύμα και να λειτουργήσουν ως πρότυπα και 

μέντορες. Όπως είναι φανερό, η μέθοδος αυτή επικεντρώνεται στην ενδοεπιχειρησιακή 

αγορά εργασίας (Rothwell, 1994; Sessa & Campbell, 1997). 

Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται με τη μέθοδο του προγραμματισμού 

διαδοχής, συνήθως δεν κοινοποιούνται στους εργαζόμενους. Και αυτό γιατί αν οι 

εκτιμήσεις των δυνατοτήτων εξέλιξης γνωστοποιηθούν στους εργαζόμενους, και πιο 

ειδικά στους προϊσταμένους τους, μπορεί να οδηγηθούμε στο φαινόμενο που είναι 

γνωστό ως αυτό-εκπληρούμενη προφητεία (self-fulfillment prophecy). Δηλαδή, να 

δημιουργηθεί θετική προδιάθεση των ιεραρχικά ανώτερων ώστε να υπερεκτιμήσουν την 
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απόδοση του εργαζόμενου και να τον προάγουν ταχύτερα από ότι η εξέλιξη του 

δικαιολογεί (Schein, 1987). Ωστόσο, εάν ο εργαζόμενος αγνοεί τις εκτιμήσεις και τις 

προθέσεις τις επιχείρησης για την εξέλιξή του, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να υπάρξει 

τελικά αναντιστοιχία μεταξύ των επαγγελματικών επιθυμιών και στόχων του 

εργαζόμενου και της επιχείρησης. Η γνωστοποίηση λοιπόν των πληροφοριών σχετικά με 

τις δυνατότητες εξέλιξής του διασφαλίζει, από τη μία, την ανάπτυξη ρεαλιστικών 

επαγγελματικών σχεδίων από την πλευρά του εργαζόμενου, και από την άλλη την 

αποδοχή της θέσης για την οποία μελλοντικά προορίζεται (Leibowitz et al., 1986). 

Ο Leibman και οι συνεργάτες του (1996) πρότειναν ο προγραμματισμός διαδοχής 

να αντικατασταθεί από μια νέα, πιο σύγχρονη μέθοδο την οποία ονόμασαν διαχείριση 

διαδοχής (succession management), και η οποία υποστηρίζουν ότι είναι περισσότερο 

δυναμική και ευπροσάρμοστη. Τα στοιχεία για την εφαρμογή της μεθόδου μπορούν να 

αντληθούν από διάφορες πηγές όπως είναι η αξιολόγηση της απόδοσης, οι εκτιμήσεις 

των μεντόρων, τα αποτελέσματα από τα κέντρα αξιολόγησης και η συμβουλευτική 

σταδιοδρομίας. Εφιστούν μάλιστα την προσοχή στην ορθότητα των εκτιμήσεων της 

διαχείρισης προγραμματισμού, καθώς στα αποτελέσματα της μεθόδου αυτής θα βασιστεί 

ενδεχόμενα η επιλογή και εφαρμογή και άλλων πρακτικών ή δραστηριοτήτων 

διαχείρισης της σταδιοδρομίας.  

 

 

5. Προγράμματα  Ανάπτυξης  (developmental programs) 

Η τελευταία κατηγορία αφορά τα προγράμματα ανάπτυξης  και περιλαμβάνει την 

εναλλαγή θέσεων (job rotation), ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα ανάπτυξης 

ανθρώπινων πόρων (in-house HRD programs), εξωτερικά εργαστήρια και σεμινάρια 

(external workshops & seminars), προγράμματα επιδότησης διδάκτρων και 

αποζημιώσεων (tuition assistance and reimbursement plans) και τα προγράμματα 

«μεντορικών» σχέσεων (mentoring programs). Όλα τα παραπάνω προγράμματα 

προσφέρουν στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες ιδέες και 

δεξιότητες, να έρθουν αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις και να προετοιμαστούν για την 

ανάληψη μελλοντικών θέσεων εργασίας.  

 

5.1. Η εναλλαγή θέσεων εργασίας (job rotation) αφορά την απασχόληση του 

εργαζόμενου σε μια σειρά θέσεων εργασίας σε διαφορετικά λειτουργικά τμήματα του 

οργανισμού. Οι εναλλαγές αυτές αφορούν οριζόντιες παρά κάθετες μετακινήσεις στη 
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δομή του οργανισμού και προσφέρουν ποικιλία στην επαγγελματική πορεία του 

εργαζόμενου. Του δίνεται οι ευκαιρία να αποκτήσει νέες γνώσεις και δεξιότητες και να 

γνωρίσει όλες τις λειτουργίες του οργανισμού. Ακόμη να διευρύνει τον κύκλο γνωριμιών 

του, αλλά και να προετοιμαστεί καλύτερα για την ανάληψη ιεραρχικά ανώτερων θέσεων 

εργασίας στο μέλλον. 

Υπάρχουν ερευνητικά στοιχεία που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της 

μεθόδου της εναλλαγής θέσεων ως εργαλείου επαγγελματικής ανάπτυξης (Weilerdsak & 

Suehiro, 2004). Μία από τις έρευνες αποκάλυψε ότι η μέθοδος αυτή σχετίζεται με θετικά 

αποτελέσματα σε σχέση με τις οικονομικές αποδοχές, την εξέλιξη και την επαγγελματική 

ικανοποίηση του εργαζόμενου, ενώ θεωρείται ότι συνδέεται με τη βελτίωση των 

επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων (Campion et al., 1994). Η ίδια έρευνα 

αναφέρει επίσης ότι χρήση της μεθόδου αυτής γίνεται κυρίως για εργαζόμενους που 

βρίσκονται στην αρχή της πορείας τους ή που έχουν πολύ καλή απόδοση. Κατά την 

εφαρμογή της μεθόδου θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η εναλλαγή θα γίνει μεταξύ 

σχέσεων που θα προσφέρουν πραγματικά στον εργαζόμενο δυνατότητες ανάπτυξης και 

όχι απλά την ευκαιρία να κάνει κάτι διαφορετικό (White, 1992).  

 

5.2. Η «μεντορική» σχέση (mentoring) αφορά τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε 

ένα νεότερο και με προοπτικές εξέλιξης εργαζόμενο και σε ένα αρχαιότερο και ιεραρχικά 

ανώτερο, και στοχεύει στην επαγγελματική ανάπτυξη και των δύο. Κάποιοι μελετητές 

μάλιστα υποστηρίζουν ότι οι «μεντορικές» σχέσεις ευνοούν συνολικά την ανάπτυξη του 

ατόμου (Levinson, 1986).  

Η «μεντορική» σχέση εξυπηρετεί επαγγελματικές αλλά και ψυχοκοινωνικές 

λειτουργίες (Kram, 1986; Scandura, 1992). Ο μέντορας (mentor) προσφέρει στον 

προστατευόμενο (protégé) επαγγελματική υποστήριξη – «ανοίγοντας» πόρτες, 

μαθαίνοντάς του τα μυστικά του οργανισμού, δημιουργώντας ευκαιρίες για ανταγωνισμό 

και εργασιακές προκλήσεις. Ο προστατευόμενος προσφέρει στον μέντορά του την 

αίσθηση μιας σχέσης ουσιαστικής και ωφέλιμης, που αναδεικνύει την αξία και την 

αφοσίωση και των δύο μερών στον οργανισμό. Ο μέντορας έχει την ευκαιρία να 

λειτουργήσει ως πρότυπο και να μοιραστεί τις γνώσεις και την εμπειρία του με κάποιον 

που μπορεί να επωφεληθεί από αυτήν. Σαν αντάλλαγμα ο μέντορας κερδίζει σεβασμό, 

υποστήριξη και, σε αρκετές περιπτώσεις, φιλίες.  

Σε πολλούς οργανισμούς οι «μεντορικές» σχέσεις λειτουργούν ανεπίσημα και 

είναι το αποτέλεσμα αμοιβαίας συμπάθειας και επιθυμίας των μελών της. Υπάρχουν 
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ωστόσο και οργανισμοί όπως η Apple Computers (Coley, 1996) και η Federal Express 

(Lean, 1983), όπου η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται με πρωτοβουλία του ίδιου του 

οργανισμού. Στην περίπτωση αυτή, η επιλογή των μεντόρων και των προστατευόμενων 

γίνεται από τον οργανισμό, ο οποίος στη συνέχεια στηρίζει με διάφορους τρόπους τις 

σχέσεις αυτές. Πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν τη «μεντορική» σχέση, πέρα από 

εργαλείο για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των διοικητικών στελεχών τους, και ως 

μέθοδο «κοινωνικοποίησης» των νέων εργαζόμενων, με σκοπό να τους ενσταλάξουν τις 

αξίες και την κουλτούρα τους (Bee & Bjornrud, 2004; Noe, Greenberger & Wang, 2002; 

Ragins & Scandura, 1994).   

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι «μεντορικές» σχέσεις μπορούν να επιφέρουν 

πολυάριθμα οφέλη στον οργανισμό, όπως είναι η κοινωνικοποίηση των νέων 

εργαζόμενων και η αποτελεσματικότερη ενσωμάτωσή τους, η μείωση των αποχωρήσεων 

(turnover), η μεταφορά της γνώσης και των αξιών και η διευκόλυνση της προσαρμογής 

των παλαιότερων εργαζόμενων στη συνταξιοδότηση (Kram, 1986).  

Ωστόσο, οι «μεντορικές» σχέσεις είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες. Αν και καλύπτουν 

ένα ευρύ φάσμα αναγκών, τόσο των μεντόρων όσο και των προστατευόμενων, συχνά 

αντιμετωπίζουν περιορισμούς και προβλήματα. Στα επίσημα προγράμματα 

«μεντορικών» σχέσεων οι περιορισμοί οφείλονται στο μικρό αριθμό «ζευγαριών» που 

μπορούν να υποστηρίξουν, ενώ τα προβλήματα εντοπίζονται στη δυσαρέσκεια και τα 

αρνητικά συναισθήματα όσων δεν συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα (Kram & Bragar, 

1992). Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο το εάν και κατά πόσο οι ανεπίσημες «μεντορικές» 

σχέσεις είναι αποτελεσματικότερες σε σχέση με τις επίσημες, όσον αφορά στο βάθος και 

τη δύναμη της σχέσης που αναπτύσσεται, καθώς τα ευρήματα σχετικών ερευνών είναι 

αντικρουόμενα (Chao, Walz & Gardner, 1992; Tepper, 1995).  

Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη το εάν και κατά πόσο προκύπτουν προβλήματα στις 

«μεντορικές» σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε άτομα του αντίθετου φύλου. 

Παλαιότερες έρευνες υποστηρίζουν την ύπαρξη τέτοιων προβλημάτων (Ragins, 1989). 

Τα ερευνητικά ευρήματα που υποστηρίζουν την παραπάνω άποψη αναφέρουν ότι: 

 Δημιουργούνται ανησυχίες μεταξύ των μελών της σχέσης για θέματα οικειότητας ή 

ερωτικής έλξης (Kram, 1985). 

 Και τα δύο φύλα έχουν την τάση να εμμένουν σε φυλετικά στερεότυπα (Kanter, 

1977). 

 Μπορεί να υπάρξει δυσαρέσκεια με τη θεώρηση του μέντορα ως προτύπου (Kram, 

1985). 
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 Η «μεντορική» σχέση είναι αντικείμενο έντονης κριτικής από το άμεσο περιβάλλον 

και των δύο μερών (εργασιακό, οικογενειακό, κοινωνικό) (Kram, 1985).  

 Μπορεί να αναπτυχθεί ανταγωνισμός μεταξύ των μελών στης σχέσης (Kram, 

1985). 

 

Πρόσφατες έρευνες ωστόσο δεν εντοπίζουν διαφορές στο ποσοστό συμμετοχής 

των δύο φύλων σε «μεντορικές» σχέσης (Dreher & Ash, 1990; Whitely, Dougherty & 

Dreher, 1992). Ακόμη, έχει παρατηρηθεί ότι οι γυναίκες έχουν τις ίδιες πιθανότητες με 

τους άντρες να λειτουργήσουν ως μέντορες, να εκφράσουν την επιθυμία συμμετοχής σε 

μια «μεντορική» σχέση και να αντιληφθούν τα οφέλη αλλά και το κόστος συμμετοχής σε 

μια τέτοια σχέση (Ragins & Scandura, 1994; Ragins & Cotton, 1993).  

Επηρεασμένοι από τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, κάποιοι 

συγγραφείς αμφισβήτησαν την αξία της μεθόδου της «μεντορικής» σχέσης. Ο Clawson 

υποστηρίζει ότι η μέθοδος αυτή δεν είναι απαραίτητη και ότι ο εργαζόμενος μπορεί να 

αποκομίσει τα ίδια οφέλη «διδασκόμενος» από τους προϊστάμενους του, ενώ μπορεί να 

αναζητήσει την υποστήριξη διαφορετικού κάθε φορά ατόμου, εάν παραστεί ανάγκη 

(Clawson, 1985). Ο Kram (1986) από την άλλη προτείνει οι εργαζόμενοι να επιδιώκουν 

τα οφέλη που προσφέρει η «μεντορική» σχέση, αλλά να μην τα αναζητούν σε μία μονάχα 

σχέση. Για το θέμα αυτό, στη σύγχρονη βιβλιογραφία τονίζεται η αξία ενός δικτύου 

μεντόρων (mentoring network), όπου οι εργαζόμενοι καλλιεργούν τέτοιου τύπου σχέσεις 

με πολλούς μέντορες (De Janasz, Sullivan & Whiting, 2003).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη μιας «μεντορικής» σχέση τόσο για το άτομο όσο 

και για τον οργανισμό, η πλειοψηφία των μελετητών εμμένει στην αξία της μεθόδου για 

την επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τονίζοντας ωστόσο την 

αναγκαιότητα εξασφάλισης των εξής προϋποθέσεων, στην περίπτωση τουλάχιστον των 

προγραμμάτων «μεντορικών» σχέσεων που ξεκινούν με πρωτοβουλία της επιχείρησης: 

• Το πρόγραμμα θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με την επιχειρησιακή στρατηγική 

και την πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε να υπάρχουν 

περισσότερες πιθανότητες να γίνει αποδεκτό και να στηριχθεί τόσο από τους 

πιθανούς συμμετέχοντες όσο και από την ανώτερη διοίκηση 

• Οι βασικοί άξονες του προγράμματος (στόχοι, κατευθυντήριες γραμμές, η 

εκπαίδευση και κατάρτιση, η επικοινωνιακή στρατηγική, ο συντονισμό, η 

παρακολούθηση και η αξιολόγησή του) θα πρέπει να σχεδιαστούν με γνώμονα 

την αποτελεσματικότητα και όχι το άμεσο κέρδος του οργανισμού   
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• Η εθελοντική συμμετοχή και η ευελιξία είναι αποφασιστικής σημασίας για την 

επιτυχία του (Kram & Bragar, 1992).  

 

Τα επίσημα προγράμματα «μεντορικών» σχέσεων θα πρέπει να αποτελούν ένα 

κομμάτι της στρατηγικής ανάπτυξης του οργανισμού. Θα πρέπει να είναι άμεσα 

συνδεδεμένα με τις στρατηγικές επιχειρησιακές ανάγκες και να εκμεταλλεύονται κάθε 

δυνατότητα μάθησης που προκύπτει στον οργανισμό (Kram & Bragar, 1992).  

Όσο αυξάνεται η πρωτοβουλία για την ανάληψη της ευθύνης της διαχείρισης της 

σταδιοδρομίας από τον ίδιο τον εργαζόμενο, και όσο δίνεται έμφαση στην συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη, η μέθοδος την «μεντορικής» σχέσης θα 

συνεχίσει να θεωρείται ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού των επιχειρήσεων (Hezlett & Gibson, 2005). Φαίνεται, ωστόσο, ότι η 

«μεντορική» σχέση θα υποστεί αλλαγές, με κυριότερη την ενδυνάμωση και την 

ενεργοποίηση του προστατευόμενου. Καθώς αλλάζει η δομή των οργανισμών, με την 

συρρίκνωση της ιεραρχικής κλίμακας και την υιοθέτηση νέων, περισσότερο επίπεδων 

δομών με μεγαλύτερη διασπορά του ελέγχου, θα κυριαρχήσουν εναλλακτικές μορφές της 

κλασσικής «μεντορικής» σχέσης όπως είναι οι ομαδικές «μεντορικές» σχέσεις (group 

mentoring) ή οι «μεντορικές» σχέσεις μεταξύ ισότιμων μελών (peer mentoring) (Higgins 

& Kram, 2001).  

 

5.3. Προγράμματα επιδότησης διδάκτρων εκπαίδευσης (tuition assistance & 

reimbursement plans) 

Κάποιοι οργανισμοί επιλέγουν εργαζόμενους με δυνατότητες εξέλιξης σε 

διοικητικές ή τεχνικές θέσεις εργασίας και χρηματοδοτούν την φοίτησή τους σε 

προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, στα πλαίσια του μονοπατιού 

σταδιοδρομίας στο οποίο τους έχουν εντάξει. Τα αντικείμενα στα οποία κυρίως 

προσανατολίζονται είναι η μηχανολογία, οι μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκησης 

επιχειρήσεων ή προγράμματα απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων. Η ένταξη σε ένα 

τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει και με πρωτοβουλία του ίδιου του εργαζόμενου, 

και την συμφωνία της επιχείρησης φυσικά (Baruch & Leeming, 1996).   

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας λίγες ήταν οι επιχειρήσεις που 

εφάρμοζαν την παραπάνω πρακτική, καθώς δίσταζαν να αναλάβουν μια τόσο 

μακροπρόθεσμη επένδυση για το ανθρώπινο δυναμικό τους σε μια εποχή που η 

σταθερότητα της εργασίας και η δέσμευση των εργαζόμενων αμφισβητείται. Οι 
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εργαζόμενοι δεν είναι η ιδιοκτησία του εργοδότη, μπορούν να επιλέξουν διαφορετικές 

θέσεις εργασίας ή οργανισμούς, με το νέο εργοδότη - που μπορεί να είναι ανταγωνιστής 

– να ωφελείται από την επένδυση του προηγούμενου. Οι φόβοι αυτοί συνεχίζουν να 

υφίστανται και σήμερα και για το λόγο αυτό οι οργανισμοί προτιμούν εργαζόμενους οι 

οποίοι ήδη διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες (Baruch, 1999).   

 

5.4. Εισαγωγικό πρόγραμμα ή κοινωνικοποίηση (induction) 

Η διαδικασία της γνωριμίας των εργαζόμενων με το νέο οργανισμό στον οποίο θα 

εργαστούν είναι η πρώτη από τις πρακτικές διαχείρισης της σταδιοδρομίας που συνήθως 

εφαρμόζεται. Καλείται εισαγωγικό πρόγραμμα ή κοινωνικοποίηση. Πρόκειται για μια 

διαδικασία με τη βοήθεια της οποίας όλοι οι νέοι εργαζόμενοι μαθαίνουν τις απαραίτητες 

συμπεριφορές και στάσεις για να αντιληφθούν τους ρόλους που μπορούν να αναλάβουν 

στον οργανισμό (Van Mannen, 1976). Ένα μέρος του είναι επίσημα οργανωμένο από τον 

οργανισμό, ενώ σε άλλες πτυχές του η «γνώση» μεταδίδεται ανεπίσημα, και όχι πάντα 

σύμφωνα με τους κανόνες και τις πολιτικές του οργανισμού (Ashford, 1986). Το 

περιεχόμενο του προγράμματος μπορεί να αφορά την ιδεολογία ή τη φιλοσοφία του 

οργανισμού, την κουλτούρα του, τις πολιτικές, τους κανόνες και τους κανονισμούς, τις 

στάσεις, τις αναμενόμενες συμπεριφορές και την απόδοση, και οποιαδήποτε άλλη 

πληροφορία που μπορεί να τους βοηθήσει να αντιληφθούν το ρόλο τους στον οργανισμό 

και να ενσωματωθούν ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον.  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 

να δοθεί στο σχεδιασμό και τη δόμηση του προγράμματος, στο κομμάτι τουλάχιστον που 

μπορεί να ελεγχθεί από τον οργανισμό, ο οποίος θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να 

ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των νέων εργαζόμενων κάθε φορά (Bauer & 

Green, 1994). 

 

5.5. Απόσπαση (secondment) 

Μια πρακτική ανάπτυξης και διαχείρισης της σταδιοδρομίας που φαίνεται να 

κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια είναι η απόσπαση. Απόσπαση είναι η προσωρινή 

μετακίνηση του εργαζόμενου σε ένα υποκατάστημα του οργανισμού σε διαφορετική 

γεωγραφική τοποθεσία, ή σε διαφορετικό λειτουργικό τμήμα ή ακόμη και η μετακίνηση 

του σε άλλο, σχετιζόμενο οργανισμό (π.χ. πελάτης ή προμηθευτής). Κατά τη διάρκεια 

της απόσπασης ο εργαζόμενος, κυρίως μάνατζερ, αποκτά νέα οπτική του ρόλου του αλλά 

και της λειτουργίας του οργανισμού στο σύνολό του, αναπτύσσει επαφές με 

συναδέλφους του και διευκολύνεται η επικοινωνία. Σε πιο προηγμένο επίπεδο, η 
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μετακίνηση ενός στελέχους σε διαφορετικό οργανισμό προσφέρει τη δυνατότητα 

μεταφοράς γνώσης και τεχνογνωσίας, δίνει την ευκαιρία στο στέλεχος να αποκτήσει 

καλύτερη αντίληψη τόσο της θέσης όσο και του ρόλου του στα πλαίσια του οργανισμού 

και αποτελεί πρακτική από την οποία επωφελούνται και οι δύο εμπλεκόμενοι οργανισμοί 

(Baruch, 1999).  

Η πρωτοβουλία για τη μετακίνηση ενός εργαζόμενου μπορεί να ξεκινήσει από 

τον προϊστάμενο του, από το μέντορά του, από στέλεχος του τμήματος ανθρώπινων 

πόρων που λειτουργεί ως σύμβουλος σταδιοδρομίας ή να προκύψει από την διαδικασία 

αξιολόγησης της απόδοσης. Προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά, η πρακτική 

αυτή απαιτεί μακροπρόθεσμο προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού και τις 

κατάλληλες συνεργασίες, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης σε άλλη 

επιχείρηση ή οργανισμό. Τα παραπάνω την καθιστούν κατάλληλη μονάχα για μεγάλες 

επιχειρήσεις. Στα μειονεκτήματα της πρακτικής, συγκαταλέγεται ο κίνδυνος που πάντα 

υφίσταται τα αποσπασμένα στελέχη να προτιμήσουν τελικά την οριστική συνεργασία 

τους με την επιχείρηση όπου μετακινούνται (Baruch, 1999).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ  
 

 

 
Η διαχείριση της σταδιοδρομίας στον οργανισμό έχει σαν στόχο να ικανοποιήσει 

τις ανάγκες τόσο του ατόμου/ εργαζόμενου, όσο και του ίδιου του οργανισμού. 

Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, οι δραστηριότητες και οι πρακτικές διαχείρισης 

της σταδιοδρομίας δεν εφαρμόζονται μεμονωμένες αλλά οργανωμένες σε ένα σύστημα 

που θα επιτυγχάνει την ισορροπία και την ολοκλήρωση (integration) σε δυο επίπεδα: 

⌦ εσωτερικά, μεταξύ των επιλεγμένων πρακτικών και δραστηριοτήτων 

διαχείρισης της σταδιοδρομίας και 

⌦ εξωτερικά, μεταξύ του συστήματος διαχείρισης της σταδιοδρομίας και των 

βασικών χαρακτηριστικών του οργανισμού, της οργανωσιακής κουλτούρας 

του και της επιχειρησιακής στρατηγικής του 

 

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία συναντώνται αρκετά μοντέλα/συστήματα ανάπτυξης 

και διαχείρισης της σταδιοδρομίας στους οργανισμούς. Σε κάποια από αυτά, η 

τεκμηρίωση είναι μόνο θεωρητική - βιβλιογραφική, ενώ σε κάποια άλλα υπάρχουν και 

έρευνες που επιβεβαιώνουν όσα οι εισηγητές τους υποστηρίζουν.  

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση των σημαντικότερων θεωρητικών 

αλλά και εμπειρικών μοντέλων διαχείρισης της σταδιοδρομίας στους οργανισμούς.  

 

 

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ  

Μετά τη βιομηχανική επανάσταση, οι επιχειρήσεις παραγωγής άνθισαν και 

εφάρμοζαν κατά κύριο λόγο το κλασσικό γραφειοκρατικό μοντέλο σταδιοδρομίας, η 

γραφική απεικόνιση του οποίου παρουσιάζεται στο Σχήμα 3. Στο μοντέλο, όπως και στο 

σχήμα διακρίνεται, αυτό η κατεύθυνση της εξέλιξης των εργαζόμενων ήταν μία – η 

άνοδος στην ιεραρχική κλίμακα του οργανισμού και μέχρι το σημείο που μπορεί ο κάθε 

εργαζόμενος να φτάσει, ανάλογα με τις ικανότητες, τις δυνατότητες και την απόδοσή 

του. Αυτό σήμαινε ότι οι εργαζόμενοι έπρεπε να συναγωνιστούν για περιορισμένο 
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αριθμό θέσεων στα ανώτερα κλιμάκια του οργανισμού, ενώ επιτυχία θεωρούνταν η 

ανάληψη της ανώτερης δυνατής θέσης.  

 
Σχήμα 3:  

 
Πηγή: Peiperl,M & Baruch,Y. (1997). Back to square zero: the Post-Corporate Career.  
Organizational Dynamics, Spring 1997 

 
 

Η ισχύς ωστόσο των νέων δεδομένων στην αγορά εργασίας επηρέασε και τη 

μορφή της επαγγελματικής πορεία των εργαζόμενων, εντός και εκτός – τώρα πια – του 

πλαισίου ενός οργανισμού. Σύμφωνα με τη νέα μορφή της σταδιοδρομίας γίνεται πλέον 

φανερό ότι οι επιλογές για ανάπτυξη και εξέλιξη δεν ακολουθούν πορεία ανόδου στην 

ιεραρχική κλίμακα ενός οργανισμού, ενώ ευκαιρίες υπάρχουν και εκτός των ορίων μιας 

επιχείρησης, και μάλιστα πολυάριθμες.  

 

1.1. Το κωνικό μοντέλο του Schein 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, καθώς η ανάγκη των επιχειρήσεων για νέους 

τρόπους διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού γινόταν όλο και πιο 

επιτακτική, ο Schein (1978) ανέπτυξε ένα πιο προηγμένο μοντέλο διαχείρισης της 

σταδιοδρομίας., που υποσχόταν καλύτερες προοπτικές τόσο για το άτομο όσο και για 
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τους εργοδότες, και περιελάμβανε οριζόντιες δια-τμηματικές (cross-sectional) και δια-

λειτουργικές  (cross-functional) μετακινήσεις των εργαζόμενων.  

 

Το κωνικό μοντέλο του Schein (1978), όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 4, αφορά 

ένα σύστημα διαχείρισης και ανάπτυξης της σταδιοδρομίας στο οποίο έχει προστεθεί μια 

νέα διάσταση, ιδιαίτερα καινοτόμος για την περίοδο εκείνη. Η νέα αυτή διάσταση 

ονομάστηκε δια-λειτουργική μετακίνηση εντός του οργανισμού (cross-functional 

movement within the organization), και αφορά τη δυνατότητα οριζόντιας μετακίνησης 

του εργαζόμενου προς τον εσωτερικό δακτύλιο ή πυρήνα του οργανισμού. Η προσέγγιση 

προς τον πυρήνα του οργανισμού προϋποθέτει την επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου 

μέσα από την απόκτηση πολλαπλής εμπειρίας, γνώσεων και δεξιοτήτων.  

 
Σχήμα 4:  

Το κωνικό μοντέλο του Schein 

 
Πηγή: Schein, E.H. (1978). Career dynamics: matching individual and organizational needs. Reading MA, 
Addison-Wesley.  
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Με βάση το μοντέλο αυτό, λοιπόν, τα δυνατά μονοπάτια σταδιοδρομίας παύουν 

να είναι μόνο γραμμικά, αλλά πλέον είναι δυνατή και η σπειροειδής ανάπτυξη των 

εργαζόμενων, με βάση την οποία το άτομο μπορεί να μετακινείται μεταξύ των 

διαφορετικών λειτουργικών τμημάτων ενός οργανισμού κατά την εξελικτική του πορεία. 

Ωστόσο και αυτό το μοντέλο περιορίζει τη σταδιοδρομία του εργαζόμενου στο πλαίσιο 

ενός εργοδότη οργανισμού. 

 

 

1.2. Το μοντέλο των Sonnenfeld και Peiperl 

Σύμφωνα με τους Sonnenfeld και Peiperl (1988), τα συστήματα ανάπτυξης και 

διαχείρισης της σταδιοδρομίας είναι το σύνολο των πολιτικών, των προτεραιοτήτων και 

των ενεργειών που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί προκειμένου να διαχειριστούν τη ροή 

του ανθρώπινου δυναμικού τους κατά την είσοδό του, στους κόλπους τους και στην 

έξοδο του από τους οργανισμούς αυτούς. Τα συστήματα σταδιοδρομίας εστιάζονται σε 

θέματα που αφορούν στη δημιουργία και τη διατήρηση των ανθρώπινων πόρων του 

οργανισμού και αφορούν: 

 Στην είσοδο, η οποία περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως ο προγραμματισμός του 

ανθρώπινου δυναμικού, η προσέλκυση και η επιλογή 

 Στην ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει την κοινωνικοποίηση στον οργανισμό, την 

εκπαίδευση, τον προγραμματισμό της σταδιοδρομίας, τον προγραμματισμό διαδοχής 

και τις προαγωγές. 

 Στην έξοδο, η οποία περιλαμβάνει τη συνταξιοδότηση, απολύσεις και αποχωρήσεις. 

 

Ένα αποτελεσματικό σύστημα ανάπτυξης και διαχείρισης της σταδιοδρομίας θα 

πρέπει να ενσωματώνει όλες τις παραπάνω δραστηριότητες σε μία οργανωμένη 

λειτουργία που θα βοηθάει τον οργανισμό να εναρμονίζει το έμψυχο δυναμικό του με το 

περιβάλλον του (London & Stumpf, 1982; Schein, 1978; Sonnenfeld, 1984). 

Οι Sonnenfeld και Peiperl πιστεύουν ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα κοινό 

μοντέλο για τα συστήματα σταδιοδρομίας που εφαρμόζει ο κάθε οργανισμός, καθώς θα 

ήταν είτε πολύ γενικό για να μπορέσει να αιχμαλωτίσει τις διακυμάνσεις των 

διαφορετικών συστημάτων, είτε ιδιαίτερα άκαμπτο ώστε να προσφέρει σαφήνεια. 

Βασιζόμενοι στη γενική θεωρία των συστημάτων, καταλήγουν ότι τα συστήματα 

ανάπτυξης και διαχείρισης της σταδιοδρομίας προσδιορίζονται από δύο βασικές τους 

ιδιότητες:  
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a. την κίνηση του ανθρώπινου δυναμικού εντός και εκτός του οργανισμού, την 

οποία ονομάζουν ροή εφοδίων (supply flow) και 

b. την κίνηση του ανθρώπινου δυναμικού στις διάφορες θέσεις εργασίας και  κατά 

μήκος της ιεραρχικής κλίμακας, την οποία ονομάζουν ροή ανάθεσης εργασίας 

(assignment flow) 

 

Η διάσταση της ροής εφοδίων προσδιορίζεται από το βαθμό στον οποίο το 

σύστημα σταδιοδρομίας είναι «ανοιχτό» προς την εξωτερική αγορά εργασίας, σε επίπεδα 

διαφορετικά από το επίπεδο εισόδου (Doeringer & Piore, 1971; Wholey, 1985). Η ροή 

εφοδίων αντανακλά το βαθμό στον οποίο ένας οργανισμός καλύπτει τις κενές θέσεις 

εργασίας από την εξωτερική αγορά εργασίας.  

Η διάσταση της ροής ανάθεσης εργασίας περιγράφει τα κριτήρια με βάση τα 

οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις για την ανάθεση εργασιών και τις προαγωγές του 

ανθρώπινου δυναμικού (Rosenbaum, 1979, 1984; Kanter 1977; Thurow, 1975). 

Αντανακλά την πίεση και τον ρυθμό επαγγελματικής εξέλιξης στον οργανισμό, και 

επηρεάζεται από το ποσοστό κενών θέσεων, το ρυθμό ανάπτυξης και τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του οργανισμού. Τα κριτήρια για τη λήψη της απόφασης εστιάζουν είτε 

στο άτομο και τις επιδόσεις του, είτε στην ομάδα και τη συνεισφορά του ατόμου σε 

αυτήν. 

Με βάση τις δύο παραπάνω διαστάσεις οι Sonnenfeld και Peiperl κατασκεύασαν 

ένα μοντέλο τεσσάρων διαφορετικών τύπων συστημάτων ανάπτυξης κα διαχείρισης της 

σταδιοδρομίας στους οργανισμούς, στο οποίο, για καθένα από τους τέσσερις αυτούς 

τύπους, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του σε επίπεδο εισόδου, ανάπτυξης και 

εξόδου του ανθρώπινου δυναμικού. Η γραφική απεικόνιση του μοντέλου φαίνεται στο 

Σχήμα 5.  
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Σχήμα 5:  

Το μοντέλο των Sonnenfeld και Peiperl για την ανάπτυξη και διαχείριση  
της σταδιοδρομίας στους οργανισμούς   

 

Πηγή: Sonnenfeld, J.A. & Peiperl, M.A. (1988). Staffing policy as a strategic response: a typology of career 
systems. Academy of Management Review, 13/4, 588-600 

 

 

Για καθένα από τους τέσσερις τύπους έχουν δοθεί ονομασίες που, μεταφορικά, 

τονίζουν τη διαφορά στη μέθοδο προσέλκυσης και διατήρησης του ανθρώπινου 

δυναμικού. Όπως φαίνεται και από το σχήμα, οι τέσσερις τύποι συστημάτων ανάπτυξης 

και διαχείρισης της σταδιοδρομίας κατά τους Sonnenfeld και Peiperl είναι: 

 

1. Το Οχυρό (The fortress): πρόκειται για το σύστημα σταδιοδρομίας εκείνο που 

συναντάται σε οργανισμούς «υπό πολιορκία», που διατηρούν χαμηλή δέσμευση 

προς το άτομο. Πρόκειται για οργανισμούς που δεν οριοθετούν τις πηγές 

προσέλκυσης του ανθρώπινου δυναμικού τους, αλλά ούτε και παίρνουν 

αποφάσεις για την εξέλιξή του βασιζόμενοι στη συνεισφορά του ατόμου. Ο 

βασικός στόχος ενός τέτοιου οργανισμού είναι η επιβίωση, ακόμη και αν το 

κόστος είναι η «θυσία» του ατόμου. Πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες σχεδόν 

ποτέ δεν έχουν τον έλεγχο του στρατηγικού τους περιβάλλοντος εξαιτίας του 
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ιδιαίτερα ανταγωνιστικού κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται ή της έλλειψης 

πόρων. Οι εργαζόμενοι σε ένα τέτοιο οργανισμό, ενδεχομένως, έχουν 

προσελκυθεί αρχικά από το κύρος της επιχείρησης και της δραστηριότητας της ή 

σε εποχή που ο οργανισμός ήταν «υγιείς». Σε ένα τέτοιο οργανισμό, οι 

εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους σαν «στρατιώτη εγκλωβισμένο στη 

μάχη». 

 

2. Η Ομάδα Μπέϊζμπωλ (The baseball team): πρόκειται για το σύστημα 

σταδιοδρομίας εκείνο που είναι «ανοιχτό» στην εξωτερική αγορά εργασίας και οι 

αποφάσεις για την εξέλιξη των εργαζόμενων βασίζονται στις δυνατότητες και την 

απόδοση του ατόμου. Οργανισμοί που υιοθετούν τέτοια συστήματα δεν 

χαρακτηρίζονται για την ασφάλεια εργασίας που προσφέρουν, ενώ πιέζουν 

συνεχώς για καινοτομία και δημιουργικότητα. Σε αυτού του τύπου τους 

οργανισμούς οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους σαν «μικρές 

διασημότητες που περιμένουν την πρώτη ευκαιρία για να αναδειχτούν» 

(Sonnenfeld και Peiperl, 1988). 

 

3. Η Ακαδημία (The Academy): πρόκειται για το σύστημα σταδιοδρομίας που 

συναντάται σε πιο σταθερούς οργανισμούς, που επιθυμούν να αναπτύξουν τις 

γνώσεις και τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους και δεσμεύονται προς 

αυτό. Τέτοιου τύπου οργανισμοί επιβραβεύουν την ατομική απόδοση και 

εστιάζουν στην εσωτερική αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι αισθάνονται σαν 

μέλη μιας συντεχνίας και αντιλαμβάνονται την επαγγελματική τους ανάπτυξη 

τόσο ως προσωπικό στόχο όσο και ως υποχρέωση προς τον οργανισμό, ενώ 

εκτιμούν την ομαδική και όχι την ατομική εργασία.  

 

4. Η Λέσχη (The Club): πρόκειται για ένα σύστημα σταδιοδρομίας που πρεσβεύει 

την ίση μεταχείριση όλων των εργαζόμενων και εκτιμά την αφοσίωση. Εστιάζει 

στην εσωτερική αγορά εργασίας αλλά βασίζεται στην προσφορά του ατόμου στο 

σύνολο/ομάδα όταν αποφασίζει για την εξέλιξή του. Στις επιχειρήσεις που 

υιοθετούν το σύστημα αυτό, η ασφάλεια και η αίσθηση του «ανήκειν» αποτελούν 

την ουσία της δέσμευσης προς το ανθρώπινο δυναμικό. Σε ένα τέτοιο οργανισμό 

οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τον εργοδότη τους σαν ένα οργανισμό με όραμα 

και αποστολή που υπερβαίνει το μερίδιο της αγοράς. 
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Οι Sonnenfeld και Peiperl σημειώνουν ότι είναι αναμενόμενο οργανισμοί να 

εμφανίζουν χαρακτηριστικά από περισσότερα του ενός συστήματα σταδιοδρομίας. Σαν 

παράδειγμα φέρνουν μεγάλες επιχειρήσεις, με πολλά και διαφορετικά λειτουργικά 

τμήματα, καθένα από τα οποία μπορεί να έχει υιοθετήσει διαφορετικό σύστημα 

σταδιοδρομίας. Παρόλα αυτά, σημειώνουν ότι κάθε οργανισμός θα πρέπει να αντανακλά 

ένα κυρίαρχο τύπο συστήματος, τέτοιο που θα συμφωνεί με την κύρια επιχειρησιακή 

στρατηγική του οργανισμού.  

Σημειώνουν ακόμη ότι ένας οργανισμός είναι αναμενόμενο να αλλάζει το 

σύστημα σταδιοδρομίας που υιοθετεί κατά καιρούς, καθώς αναπτύσσει νέες στρατηγικές 

ή δραστηριοποιείται σε νέους τομείς, ή υπό την πίεση των συνθηκών του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Τέλος, τονίζουν ότι είναι πιθανό κάποιοι οργανισμοί να υιοθετήσουν 

συστήματα σταδιοδρομίας διαφορετικά από αυτά που κυριαρχούν στο κλάδο 

δραστηριοποίησής τους.  

 

 

1.3. Το μοντέλο του Brousseau 

Ο Brousseau και οι συνεργάτες του (1996) υποστηρίζουν την θεωρία που 

ανέπτυξε ο Driver (1994) για τα τέσσερα διαφορετικά πρότυπα ανάπτυξης της 

σταδιοδρομίας (career concepts), και τονίζουν ότι οι οργανισμοί υιοθετούν τέτοια 

κουλτούρα για την διαχείριση της σταδιοδρομίας των εργαζόμενων που συνήθως 

αντανακλά ένα από τα πρότυπα αυτά. Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει συνοπτικά τις 

διαφορετικές κουλτούρες σταδιοδρομίας στους οργανισμούς, σε συνδυασμό με τα 

τέσσερα πρότυπα σταδιοδρομίας.  

Η κουλτούρα ενός οργανισμού για τη σταδιοδρομία προσδιορίζεται από τη δομή 

του οργανισμού, τη μορφή της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού που εκτιμά και 

επιδιώκει και από το είδος της ανταμοιβής που του προσφέρει, ενώ ταυτόχρονα θα 

πρέπει να εναρμονίζεται και να ενισχύει την στρατηγική κατεύθυνση του οργανισμού.  
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Πίνακας 4:  

Κουλτούρες σταδιοδρομίας στους οργανισμούς  

 
Πηγή: Brousseau, K.R., Driver, M.J. Eneroth, K. & Larson, R. (1996). Career pandemonium: Realigning 
organizations and individuals. The Academy of Management Executive, 10(4), 52-66. 

 

 

Ο Brousseau και οι συνεργάτες του πρότειναν μια πλουραλιστική προσέγγιση 

στον τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης της σταδιοδρομίας των εργαζόμενων, 

προκειμένου να ευθυγραμμίζονται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις τόσο του ατόμου όσο και 

του οργανισμού. Αναγκασμένοι να προσαρμοστούν και να λειτουργήσουν σε μια 

πραγματικότητα που συνεχώς μεταβάλλεται, οι οργανισμοί έχουν ανάγκη από ανθρώπινο 

δυναμικό που να συγκεντρώνει πληθώρα διαφορετικών χαρακτηριστικών και 

ικανοτήτων. Η πλουραλιστική προσέγγιση που προτείνουν οι Brousseau et al. συνίσταται 

στην ανάπτυξη τέτοιας κουλτούρας σταδιοδρομίας από την επιχείρηση, η οποία να 

συνδυάζει στοιχεία που αντανακλούν και προωθούν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό 

ανάλογα με τις ανάγκες, και τα τέσσερα πρότυπα σταδιοδρομίας. Αυτό σημαίνει ότι 

συνδυάζει διαφορετικά είδη και επίπεδα οργανωσιακής δομής και προσφέρει πληθώρα 

διαφορετικών εμπειριών σταδιοδρομίας, από τα οποία μπορούν να ωφεληθούν τόσο τα 

άτομα όσο και οι οργανισμοί. Η οργανωσιακή δομή των επιχειρήσεων που ακολουθούν 

την πλουραλιστική προσέγγιση είναι καθορισμένη σε τέτοιο βαθμό, ώστε να 

διασφαλίζονται συγκεκριμένες δεξιότητες στους εργαζόμενους αλλά και να 

επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ευελιξία του οργανισμού ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί 

στις συνεχείς αλλαγές και τη ρευστότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος.  
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Οι πρακτικές με τις οποίες μπορεί να προωθηθεί η ανάπτυξη πλουραλιστικής 

κουλτούρας σταδιοδρομίας, κατά τους Brousseau et al, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες 

και είναι: 

1. δραστηριότητες συμβουλευτικής και εκπαίδευσης 

2. εξατομικευμένα προγράμματα ανάπτυξης της σταδιοδρομίας (contracts) και 

3. η «προσέγγιση της καφετέριας» (cafeteria approach), η οποία περιλαμβάνει 

δραστηριότητες σχεδιασμού της επαγγελματικής πορείας, κατάρτισης, 

αξιολόγησης της απόδοσης και προγράμματα ανταμοιβών. 

 

Ο Brousseau και οι συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι ο σχεδιασμός και η 

διαχείριση πλουραλιστικής κουλτούρας σταδιοδρομίας είναι μια διαδικασία δυναμική, 

όπως και ο ίδιος ο οργανισμός, η οποία απαιτεί συνεχή αξιολόγηση και αναθεωρήσεις 

προκειμένου να καλυφθεί η απόσταση που δημιουργείται ανάμεσα στη στρατηγική του 

οργανισμού και τα πρότυπα σταδιοδρομίας των εργαζόμενων, να εντοπιστεί η βέλτιστη 

οργανωσιακή δομή και να επιλεγούν και να εφαρμοστούν οι κατάλληλες πρακτικές. 

Ακολουθεί η σχηματική απεικόνιση του μοντέλου διαχείρισης της σταδιοδρομίας των 

Brousseau και συνεργατών. 

 
Σχήμα 6:  

Το μοντέλο των Brousseau et al. για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας στους οργανισμούς 

  

 
 
Πηγή: Brousseau, K.R., Driver, M.J. Eneroth, K. & Larson, R. (1996). Career pandemonium: Realigning 
organizations and individuals. The Academy of Management Executive, 10(4), 52-66. 
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1.4. Το μοντέλο του Nicholson 

Ο Nicholson (1996), στο μοντέλο που ανέπτυξε για τη διαχείριση της 

σταδιοδρομίας στους οργανισμούς, πρότεινε την ύπαρξη τριών διαφορετικών δομικών 

στοιχείων: 

1. του συστήματος του ανθρώπινου δυναμικού (people system), το οποίο 

περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της επιλογής, της ανάπτυξης και της υποκίνηση 

των ανθρώπινων πόρων του οργανισμού 

2. του συστήματος της αγοράς εργασίας (job market system), το οποίο περιλαμβάνει 

τις δομές ανάπτυξης και εξέλιξης  

3. του συστήματος της διαχείρισης και της πληροφόρησης (management and 

information system), το οποίο διευκολύνει τη διακίνηση και την ανταλλαγή 

ανθρώπων, ιδεών και πληροφοριών 

 

Ο Nicholson υποστηρίζει ότι, δεδομένων των πιέσεων που δέχονται οι 

οργανισμοί από το εξωτερικό περιβάλλον σήμερα, η σύνδεση των τριών αυτών 

συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας. Το μοντέλο 

που προτείνει για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας συνδέει το σύστημα του ανθρώπινου 

δυναμικού με το σύστημα της αγοράς εργασίας μέσω του συστήματος διαχείρισης και 

πληροφόρησης. Ακολουθεί η σχηματική απεικόνιση του μοντέλου του Nicholson. 
 

Σχήμα 7:  
Το μοντέλο του Nicholson για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας στους οργανισμούς  

 

 
Πηγή: Nicholson, N. (1996). Career systems in crisis: change and opportunity in the information age. Academy of 
Management Executive, 10/4. 
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Η σύνδεση των τριών συστημάτων, κατά το Nicholson, μπορεί να επιτευχθεί με 

τη διασφάλιση της πρόσβασης στην πληροφορία στο εσωτερικό του οργανισμού. 

Προτείνει ακόμη τη διακίνηση της πληροφορίας και μεταξύ οργανισμών, μέσω της 

συνεργασίας και της δημιουργίας βάσεων δεδομένων ανθρώπινων πόρων και διαθέσιμων 

θέσεων εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, τόσο τα άτομα όσο και οι οργανισμοί 

εξασφαλίζουν την απαραίτητη γνώση για την επίτευξη των στόχων τους. Σε ατομικό 

επίπεδο, το κέρδος έγκειται στην αποτελεσματικότερη σύζευξη ατόμου και θέσης 

εργασίας, στην απόκτηση δεξιοτήτων και ηγεσίας, ενώ σε επίπεδο οργανισμού, στην 

ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος, την δυναμικότητα και την ευελιξία.  
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2. ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ  

Αυτό που στη σύγχρονη βιβλιογραφία παρατηρείται και επισημαίνεται είναι ότι, 

ενώ σημαντικός  αριθμός μελετητών έχει εστιάσει στις μέρες μας στον τομέα της 

ανάπτυξης και διαχείρισης της σταδιοδρομίας, και υπάρχει ικανός αριθμός ερευνών που 

διεξάγονται στον τομέα αυτό, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη ο συνδυασμός της θεωρίας με 

την εμπειρική τεκμηρίωση.  Αν και έχουν διατυπωθεί αρκετά μοντέλα διαχείρισης της 

σταδιοδρομίας (DeFillipi & Arthur, 1996; Greenhaus, 1987; Gutteridge & Otte, 1983; 

Hall, 1986; London & Stumpf, 1982; Schein, 1978), εντός και εκτός του πλαισίου ενός 

οργανισμού, και υπάρχει σημαντική ποσότητα ερευνητικών δεδομένων, δεν έχει 

επιτευχθεί ακόμη η ισχυρή σύζευξη των δύο (Baruch & Peiperl, 2000). Κατά συνέπεια 

είναι περιορισμένος ο αριθμός των εμπειρικών μοντέλων για την ανάπτυξη και 

διαχείριση της σταδιοδρομίας στους οργανισμούς.  

 

 

2.1. Τα μοντέλα του Baruch και των συνεργατών του  

Ένας ιδιαίτερα σημαντικός ερευνητής στο πεδίο που μελετάμε είναι ο Yehuda 

Baruch. Ο Baruch έχει διεξάγει πλήθος ερευνών σχετικά με τις στρατηγικές και τις 

διαδικασίες ανάπτυξης και διαχείρισης της σταδιοδρομίας στους οργανισμούς, και είναι 

από τους μελετητές που έχουν προχωρήσει και στην διατύπωση μοντέλων εφαρμογής 

των διαδικασιών αυτών. 

 

 

2.1.1. Συγκριτική έρευνα σε Μεγάλη Βρετανία και Ισραήλ 

Μια από τις πρώτες έρευνες του στο πεδίο δημοσιεύτηκε το 1996 (Baruch, 1996). 

Στόχοι της έρευνας αυτής ήταν: 

1. ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης τα σταδιοδρομίας που 

χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις, καθώς και η σύγκριση της «αφρόκρεμας» 

της τεχνογνωσίας στον τομέα αυτό, σε Ισραήλ και Μεγ.Βρετανία. 

2. η εξέταση και η αξιολόγηση της ποιότητας, της αναγκαιότητας και της 

αποτελεσματικότητας των πρακτικών, όπως γίνονται αντιληπτές από τους 

εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένης και της συγκριτικής εξέτασης των 

αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο χωρών. 
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Η έρευνα διεξήχθη σε 60 επιχειρήσεις – 51 στο Ισραήλ και 9 στη Μεγ.Βρετανία – 

υψηλής τεχνολογίας, που απασχολούν περισσότερους από 150 εργαζόμενους και 

μετρούν περισσότερα από 5 χρόνια ζωής. Η έρευνα διεξήχθη σε δύο επίπεδα: 

 ως προς τον εντοπισμό και τη συχνότητα χρήσης συγκεκριμένων πρακτικών 

διαχείρισης της σταδιοδρομίας, τα δεδομένα αντλήθηκαν τόσο από ανώτερα 

διοικητικά στελέχη (στελέχη HR ή γενικούς διευθυντές, δύο από κάθε 

επιχείρηση), όσο και από κατώτερα διοικητικά στελέχη ή εργαζόμενους με 

διοικητικές ικανότητες (managerial potential employees) 

 ως προς την αξιολόγηση της ποιότητας, της αναγκαιότητας και της 

αποτελεσματικότητας των πρακτικών, τα δεδομένα αντλήθηκαν από κατώτερα 

διοικητικά στελέχη ή εργαζόμενους με διοικητικές ικανότητες 

 

Ως προς την πρώτη ερευνητική διάσταση, τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από 

τα ανώτερα διοικητικά στελέχη παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Να σημειωθεί ότι, 

καθώς από κάθε επιχείρηση προσεγγίζονταν δύο άτομα, σε πολλές περιπτώσεις 

παρατηρήθηκε ασυμφωνία μεταξύ τους σε σχέση με τη χρήση ή όχι κάποιων από τις 

πρακτικές. Για το λόγο στον Πίνακα 5 η πρώτη στήλη παρουσιάζει το ποσοστό 

συμφωνίας των 2 στελεχών για τη χρήση μιας πρακτικής, η δεύτερης στήλη παρουσιάζει 

το ποσοστό ασυμφωνίας των 2 απαντήσεων ενώ η τελευταία αναφέρεται στο ποσοστό 

της συμφωνίας μη χρήσης μιας πρακτικής.  
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Πίνακας 5:  

Η χρήση των πρακτικών οργανωσιακής διαχείρισης της σταδιοδρομίας –  
η άποψη της διοίκησης  

 
Πηγή: Baruch, Y. (1996). Organizational career planning and management techniques and activities in  
use in high-tech organizations. Career Development International, 1/1, 40-49. 
 

 

Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τις διαφορές στα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν 

σχετικά με τη διάσταση αυτή ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Μεγ.Βρετανία. Σε αρκετές 

περιπτώσεις παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες. Σύμφωνα με 

τα δεδομένα, οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες πρακτικές στη Μεγ.Βρετανία ήταν: 

 η αξιολόγηση της απόδοσης χρησιμοποιούμενη σαν βάση για τον 

καθορισμό της αμοιβής.  

 η συμβουλευτική από τον άμεσο προϊστάμενο,  

 η ανακοίνωση εσωτερικών θέσεων εργασίας,  

 η αξιολόγηση της απόδοσης σαν βάση για το προγραμματισμό της 

σταδιοδρομίας και 

 τα προγράμματα προετοιμασίας για τη συνταξιοδότηση 
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Οι πρακτικές που συχνότερα χρησιμοποιούνται στο Ισραήλ ήταν: 

 τα προγράμματα προετοιμασίας για τη συνταξιοδότηση 

  η αξιολόγηση της απόδοσης σαν βάση για το προγραμματισμό της 

σταδιοδρομίας  

 η αξιολόγηση της απόδοσης χρησιμοποιούμενη σαν βάση για τον 

καθορισμό της αμοιβής.  

 τα διπλά μονοπάτια σταδιοδρομίας και  

 τα προγράμματα κατάρτισης για μάνατζερ. 

 

Πίνακας 6:  
Η χρήση πρακτικών οργανωσιακής διαχείρισης της σταδιοδρομίας:  

η άποψη της διοίκησης – διεθνής σύγκριση 

 
Πηγή: Baruch, Y. (1996). Organizational career planning and management techniques and activities in  
use in high-tech organizations. Career Development International, 1/1, 40-49. 

 

 

Στους Πίνακες 7 και 8 παρουσιάζεται μια σύνοψη των απαντήσεων των 

εργαζόμενων σχετικά με τη συχνότητα χρήσης των πρακτικών διαχείρισης της 

σταδιοδρομίας, το ποσοστό πραγματικής εφαρμογής τους, και την αξιολόγηση της 

ποιότητας και της αναγκαιότητάς τους.  
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Πίνακας 7:  
Οι πρακτικές: αναγκαιότητα και ποιότητα όπως αναφέρονται από τους εργαζόμενους  

 
Πηγή: Baruch, Y. (1996). Organizational career planning and management techniques and activities in  
use in high-tech organizations. Career Development International, 1/1, 40-49. 

 

 

Πίνακας 8:  
Οι πρακτικές: η ύπαρξη και η εφαρμογή κατά τους εργαζόμενους  

 
Πηγή: Baruch, Y. (1996). Organizational career planning and management techniques and activities in  
use in high-tech organizations. Career Development International, 1/1, 40-49. 
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 Το πρώτο ενδιαφέρον συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση των 

παραπάνω δεδομένων είναι η χαμηλή αναλογία ύπαρξης συγκεκριμένων πρακτικών στις 

επιχειρήσεις και πραγματικής εφαρμογής τους. Με εξαίρεση την ένταξη σε τυπικά 

προγράμματα εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ανάπτυξης της σταδιοδρομίας, όλες οι 

υπόλοιπες πρακτικές φαίνεται να εφαρμόζονται σε λιγότερο από το ένα τρίτο των 

εργαζόμενων - σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις σε λιγότερο και από το 10% των 

εργαζόμενων. Συγκριτικά, ανάμεσα στις δύο χώρες, η συνολική εικόνα της 

Μεγ.Βρετανίας φαίνεται να είναι θετικότερη, παρά την περιορισμένη συμμετοχή της στο 

δείγμα. 

 Σχετικά με την αξιολόγηση από τους εργαζόμενους της ποιότητας και της 

αναγκαιότητας των πρακτικών διαχείρισης της σταδιοδρομίας στις επιχειρήσεις, τα 

δεδομένα δείχνουν ότι η αναγκαιότητα εφαρμογής τέτοιων πρακτικών είναι ιδιαίτερα 

υψηλή και διαφοροποιείται μεταξύ των πρακτικών, ενώ η ποιότητα εφαρμογής των 

πρακτικών εμφανίζεται σχετικά χαμηλή, με μικρό ποσοστό διαφοροποίησης. Τα 

αποτελέσματα αυτά αποδίδονται από τον ερευνητή στις υψηλές προσδοκίας των 

εργαζόμενων. Ανά χώρα, οι αξιολογήσεις για τη Μεγ.Βρετανία εμφανίζονται 

χαμηλότερες και για τις δύο εξεταζόμενες διαστάσεις (3.45 σε σύγκριση με 3.74 για την 

αναγκαιότητα και 2.88 σε σχέση με 3.11 για την ποιότητα), με διαφορά που θεωρείται 

στατιστικά σημαντική. Και η διαφοροποίηση αυτή αποδίδεται σε υψηλότερες 

προσδοκίες των εργαζόμενων στην Μεγ.Βρετανία.   

 Δύο είναι τα κύρια ευρήματα που προκύπτουν κατά τον Baruch από τα δεδομένα 

που παρουσιάστηκαν νωρίτερα. Το πρώτο σχετίζεται με την ασυμφωνία που 

παρατηρήθηκε ανάμεσα στις απαντήσεις των ανώτερων διοικητικών στελεχών και των 

εργαζόμενων σχετικά με τη συχνότητα και την εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών 

διαχείρισης της σταδιοδρομίας και μαρτυρά τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται και βιώνουν τις λειτουργίες της επιχείρησης. Το δεύτερο σχετίζεται με 

το χαμηλό ποσοστό εφαρμογής των πρακτικών όπως αναφέρεται από τους ίδιους τους 

εργαζόμενους, και ιδιαίτερα στο Ισραήλ. Και το εύρημα αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρουν αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι είναι 

μάνατζερ ή εργαζόμενοι με διοικητικές δυνατότητες και πιθανότητες να προαχθούν στο 

μέλλον - ανήκουν δηλαδή σε εκείνο το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού του οποίο η 

διαχείριση της σταδιοδρομίας ενδιαφέρει άμεσα τον οργανισμό και την προωθεί.  
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2.1.2. Η έρευνα Baruch και Peiperl στη Μεγάλη Βρετανία. 

 

Μια ακόμη ιδιαίτερα σημαντική έρευνα του Baruch ήταν αυτή που διεξήγαγε το 

διάστημα 1995-1996 και δημοσίευσε το 2000 (Baruch & Peiperl, 2000), σε συνεργασία 

με τον M. Peiperl. Η έρευνα αυτή, μέσα από ένα τυχαίο δείγμα 194 επιχειρήσεων της 

Μεγ.Βρετανίας, εξετάζει τη χρήση πρακτικών διαχείρισης της σταδιοδρομίας σε 

οργανισμούς. Μετά τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν οι ερευνητές 

κατάφεραν να τεκμηριώσουν την ομαδοποίησή των πρακτικών αυτών σε πέντε 

κατηγορίες, να συνδυάσουν τις διαφορετικές αυτές κατηγορίες μεταξύ τους σε ένα 

αναδυόμενο μοντέλο και να εξετάσουν τη συσχέτισή τους με άλλα χαρακτηριστικά του 

οργανισμού, όπως είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, το οργανωσιακό κλίμα κ.ά.  

Η επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων ξεκίνησε με τη δημιουργία μίας 

συχνότητας κατανομής, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες ήταν οι συχνότερα και ποιες 

οι σπανιότερα χρησιμοποιούμενες πρακτικές για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας στους 

οργανισμούς.  Ένα πρώτο συμπέρασμα ήταν ότι από τις εξεταζόμενες πρακτικές, όσες 

θεωρούνταν μέχρι τότε αποτελεσματικές, με βάση παλαιότερες έρευνες και την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία, δεν συγκαταλέγονται ανάμεσα στις συχνότερα 

χρησιμοποιούμενες από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Τέτοιες είναι ο 

προγραμματισμός διαδοχής (succession planning), τα κέντρα αξιολόγησης (assessment 

centers) και η αξιολόγηση από συναδέλφους ή ανώτερους (peer and upward appraisal). 

Τα αποτελέσματα αυτά δεν ήταν αναμενόμενα. Στον Πίνακα 9 παρουσιάζεται η 

συχνότητα χρήσης των εξεταζόμενων πρακτικών διαχείρισης της σταδιοδρομίας στις 

επιχειρήσεις. Οι πρακτικές παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά, από τη συχνότερα 

χρησιμοποιούμενη στην σπανιότερα χρησιμοποιούμενη με βάση τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας. 
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Πίνακας 9:  
Συχνότητα χρήσης των 17 πρακτικών διαχείρισης της σταδιοδρομίας  

 
Πηγή: Baruch, Y. & Peiperl, M. (2000). Career management practices: an empirical survey and  
implications. Human Resource Management, 39(4), 347-366. 
 

 

 Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν στη συνέχεια τη μέθοδο της ανάλυσης 

παραγόντων, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν και με ποιον τρόπο οι πρακτικές 

διαχείρισης της σταδιοδρομίας μπορούν να ομαδοποιηθούν. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης παραγόντων και η ομαδοποίηση των πρακτικών που προέκυψε 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.  
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Πίνακας 10:  
Αποτελέσματα της ανάλυσης παραγόντων 

 
Πηγή: Baruch, Y. & Peiperl, M. (2000). Career management practices: an empirical survey and  
implications. Human Resource Management, 39(4), 347-366. 

 

 

Με βάση την ανάλυση παραγόντων, οι 17 εξεταζόμενες πρακτικές διαχείρισης 

της σταδιοδρομίας στους οργανισμούς μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 5 κατηγορίες, 

ανάλογα με την κοινή χρήση τους αλλά και τις συσχετίσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 

τους. Οι κατηγορίες είναι: 

 Βασική (Basic), στην οποία περιλαμβάνονται  

o η ανακοίνωση εσωτερικών θέσεων εργασίας 

o η συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης  

o τα προγράμματα προετοιμασίας για τη συνταξιοδότηση και 

o η οριζόντια μετακίνηση των εργαζόμενων εντός του οργανισμού 
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Οι παραπάνω πρακτικές θεωρούνται ως οι βασικές δραστηριότητες διαχείρισης της 

σταδιοδρομίας που εφαρμόζει η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που διαθέτουν 

συστήματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους, ενώ αποτελούν παράλληλα 

και τις ευρύτερα εφαρμοζόμενες πρακτικές στην παρούσα έρευνα. Οι πρακτικές της 

κατηγορίας αυτής, αν και ευρύτατα διαδεδομένες, πιστεύεται ότι ταιριάζουν 

περισσότερο σε οργανισμούς με αρκετά χρόνια ζωής, που ακολουθούν το 

γραφειοκρατικό μοντέλο οργάνωσης και όχι σε νέους, αναπτυσσόμενους 

οργανισμούς.  

 Ενεργητικός προγραμματισμός (Active planning), στην οποία περιλαμβάνονται: 

o η αξιολόγηση της απόδοσης  

o η συμβουλευτική για τη σταδιοδρομία από τον άμεσο προϊστάμενο 

o η συμβουλευτική για τη σταδιοδρομία από στέλεχος HR και 

o ο προγραμματισμός διαδοχής.  

Χαρακτηριστικό των πρακτικών αυτών είναι ότι προϋποθέτουν την ενεργό 

συμμετοχή της επιχείρησης στην διαχείριση της σταδιοδρομίας των εργαζόμενων 

αλλά ενσωματώνουν και στοιχεία προγραμματισμού ο οποίος λαμβάνει υπόψη τόσο 

την εξελικτική πορεία του εργαζόμενου όσο και τις μελλοντικές ανάγκες του 

οργανισμού σε έμψυχο δυναμικό. Πρακτικές της κατηγορίας αυτής χρησιμοποιούνται 

από επιχειρήσεις που διαθέτουν συστήματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού 

που τείνουν να παίρνουν πρωτοβουλίες.  

 Ενεργητική διαχείριση (Active management), στην οποία περιλαμβάνονται: 

o τα κέντρα αξιολόγησης 

o οι μεντορικές σχέσεις και 

o τα εργαστήρια για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας  

Οι παραπάνω πρακτικές έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα ο οποίος αφορά είτε τη 

διαδικασία της συλλογής πληροφοριών για λογαριασμό της επιχείρησης είτε τη 

χρήση της πληροφορίας για την ανάπτυξη των εργαζόμενων. Η διακίνηση των 

πληροφοριών στην περίπτωση αυτή είναι αμφίδρομη. 

 Τυπική (Formal), στην οποία περιλαμβάνονται: 

o τα καταγεγραμμένα επαγγελματικά σχέδια δράσης  

o τα διπλά μονοπάτια σταδιοδρομίας και  

o το έντυπο υλικό για θέματα σχετικά με τη διαχείριση της σταδιοδρομίας  

Οι πρακτικές της κατηγορίας αυτή μαρτυρούν μια προσέγγιση του μάνατζμεντ όπου 

η επιχείρηση παρέχει στους εργαζόμενους επίσημα οργανωμένες πληροφορίες 
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σχετικά με τη διαχείριση της σταδιοδρομίας και τις δυνατότητες ανάπτυξης και 

εξέλιξης. Στην περίπτωση αυτή η διακίνηση της πληροφορία είναι μονόπλευρη, από 

τον οργανισμό προς τον εργαζόμενο. 

 Πολλών κατευθύνσεων (Multi-directional), στην οποία περιλαμβάνονται: 

o η αξιολόγηση από συναδέλφους 

o η αξιολόγηση από προϊστάμενους και 

o τα μονοπάτια σταδιοδρομίας. 

Χαρακτηριστικό των παραπάνω πρακτικών είναι η ποικιλία των πηγών από τις 

οποίες ο εργαζόμενος μπορεί να πάρει ανατροφοδότηση αλλά και η πληθώρα των 

εναλλακτικών κατευθύνσεων ανάπτυξης. Οι πρακτικές αυτές, αν και ιστορικά 

«παλιές», θεωρούνται η αιχμή του δόρατος στις δραστηριότητες για την ανάπτυξη 

και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας, καθώς υπερβαίνουν τις κάθετες δομές που 

χαρακτηρίζουν τον γραφειοκρατικό οργανισμό.  

 

Όσον αφορά στη συσχέτιση των πρακτικών διαχείρισης της σταδιοδρομίας με 

άλλα χαρακτηριστικά του οργανισμού, οι σχέσεις που προέκυψαν από την ανάλυση των 

ερευνητικών δεδομένων παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.  
 

Πίνακας 11:   
Συσχετίσεις ανάμεσα στις 5 ομάδες πρακτικών και στα χαρακτηριστικά του οργανισμού 

 
Πηγή: Baruch, Y. & Peiperl, M. (2000). Career management practices: an empirical survey and  
implications. Human Resource Management, 39(4), 347-366. 
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Οι πρακτικές της Βασικής ομάδας συσχετίζονταν θετικά με δυναμικά, και 

προσανατολισμένα προς την ομάδα οργανωσιακά κλίματα. Οι πρακτικές αυτές φαίνεται 

να εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις οι οποίες αισθάνονται την ευθύνη της μέριμνας για τη 

διαχείριση της σταδιοδρομίας των εργαζομένων, σε ένα βασικό τουλάχιστον επίπεδο. 

Κανένας από τους παράγοντες τους σχετικούς με δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν 

συσχετίστηκε θετικά με την ομάδα αυτή, γεγονός που πιθανώς αποτελεί ένδειξη ότι οι 

πρακτικές αυτές είναι ευρέως διαδεδομένες. 

 Οι πρακτικές της ομάδας του Ενεργητικού Προγραμματισμού συσχετίζονται 

επίσης θετικά με δυναμικά και ανοιχτά οργανωσιακά κλίματα. Εξάλλου πρακτικές όπως 

είναι η συμβουλευτική, που περιλαμβάνονται στην ομάδα αυτή, απαιτούν ελεύθερη και 

αποτελεσματική επικοινωνία. Το ανοιχτό κλίμα λοιπόν, σε συνδυασμό και με απροθυμία 

ανάληψης πρωτοβουλίας για δράση, μπορούν να οδηγήσουν στην υιοθέτηση της ομάδας 

αυτής. Ο παράγοντας της επικέντρωσης στην εσωτερική αγορά εργασίας συσχετίζεται 

θετικά με την ομάδα αυτή. 

 Από την άλλη, δεν παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ομάδας της 

Ενεργητικής Διαχείρισης και των δεικτών του κλίματος, αλλά εντοπίστηκε σχεδόν 

σημαντική συσχέτιση με το δυναμικό κλίμα, καθώς επίσης σημαντική συσχέτιση με το 

μέγεθος του οργανισμού και τη  προτίμηση στην εσωτερική αγορά εργασίας. Οι 

πρακτικές της ομάδας αυτής δεν είναι από τις συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες και για 

το λόγο αυτό δεν αναμενόταν η παρατήρηση σημαντικών συσχετίσεων. 

Μηδενική συσχέτιση μεταξύ της ομάδας και των δεικτών του οργανωσιακού 

κλίματος παρατηρήθηκε επίσης και στην περίπτωση της Τυπικής ομάδας, γεγονός το 

οποίο δεν αποτέλεσε έκπληξη δεδομένης της περιορισμένης ενεργητικής φύσης των 

πρακτικών διαχείρισης της σταδιοδρομίας που περιλαμβάνει. Ακόμη, όπως και στην 

προηγούμενη ομάδα, έτσι και εδώ παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση με τους δείκτες 

του αριθμού των εργαζόμενων και την ενδοεπιχειρησιακής αγοράς εργασίας, εύρημα 

αναμενόμενο καθώς μεγάλοι οργανισμοί έχουν την τάση να περιορίζονται σε πιο τυπικές 

και σταθμισμένες δραστηριότητες.   

Τέλος, οι πρακτικές της ομάδας των Πολλαπλών Κατευθύνσεων συσχετίζονται 

θετικά με τα ανοιχτά οργανωσιακά κλίματα. Το ανοιχτό κλίμα σε έναν οργανισμό 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία πρακτικών όπως είναι η αξιολόγηση από 

συναδέλφους (peer appraisal) ή προϊστάμενους, καθώς απαιτούν συνεχή και αμερόληπτη 

ανατροφοδότηση (London, 1995). Ακόμη, παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση με τη χρήση 

της εσωτερικής αγοράς εργασία και αρνητική με το επίπεδο συνδικαλιστικής δράσης των 
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εργαζόμενων. Το αποτέλεσμα αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι εργατικά 

σωματεία τυπικά δεν σχετίζονται με ανοιχτό οργανωσιακό κλίμα ή προοδευτικές 

μεθόδους αξιολόγησης, ενώ η εστίαση στην εσωτερική αγορά εργασίας προϋποθέτει την 

εμπιστοσύνη στις δεξιότητες και την άποψη των εργαζόμενων.  

Απώτερος σκοπός του εγχειρήματος των Baruch και Peiperl ήταν η διατύπωση 

ενός μοντέλου μέσα από το οποίο οι διάφορες πρακτικές διαχείρισης της σταδιοδρομίας 

θα μπορούσαν να συσχετιστούν μεταξύ τους αλλά και με κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του οργανισμού που τις εφαρμόζει. Το μοντέλο αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από έναν οργανισμό σαν οδηγός προκειμένου να αξιολογήσει και να 

επιλέξει τις πρακτικές εκείνες που μπορούν  αποτελεσματικότερα να εφαρμοστούν στο 

ανθρώπινο δυναμικό του, με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του. 

 Το μοντέλο που ανέπτυξαν βασιζόμενοι στα ερευνητικά ευρήματά τους 

αναπτύσσεται σε δύο διαστάσεις: στο επίπεδο της πολυπλοκότητας των πρακτικών 

οργανωσιακής διαχείρισης της σταδιοδρομίας και στο επίπεδο της εμπλοκής που 

απαιτείται από τον οργανισμό για την εφαρμογή τους. Στο Σχήμα 8 παρουσιάζεται η 

γραφική απεικόνιση του μοντέλου. 
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Σχήμα 8:  

Το μοντέλο διαχείρισης της σταδιοδρομίας των δύο διαστάσεων 

 

 

 
Πηγή: Baruch, Y. & Peiperl, M. (2000). Career management practices: an empirical survey and  
implications. Human Resource Management, 39(4), 347-366. 

  

 

Όπως διακρίνεται, κατά μήκος του κάθετου άξονα, που αφορά το βαθμό 

πολυπλοκότητας των μεθόδων, η Βασική ομάδα πρακτικών εμφανίζεται χαμηλά στη 

βάση του άξονα, με τις πρακτικές της να χρησιμοποιούνται συχνότερα στην παρούσα 
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έρευνα, ενώ η ομάδα των Πολλαπλών Κατευθύνσεων στην κορυφή, με τις πρακτικές της 

να χρησιμοποιούνται αραιότερα.  

 Κατά μήκος του οριζόντιου άξονα, η Βασική και η Πολλαπλών Κατευθύνσεων 

ομάδα βρίσκονται στο μέσο του, αν και από πολλούς θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι 

για τη μεν πρώτη ομάδα απαιτείται μικρότερη για τη δε δεύτερη μεγαλύτερη εμπλοκή 

του οργανισμού για την εφαρμογή των πρακτικών τους. Όσον αφορά στις τρεις 

υπόλοιπες ομάδες, οι πρακτικές της Τυπικής ομάδας μπορούν να εφαρμοστούν με τη 

μικρότερη δυνατή εμπλοκή του οργανισμού σε αντίθεση με αυτές του Ενεργητικού 

Σχεδιασμού που απαιτούν τη συμμετοχή της επιχείρησης. Ο ομάδα της Ενεργητικής 

Διαχείρισης βρίσκεται στο μέσο. 

 Όσον αφορά στην πρακτική εφαρμογή του μοντέλου που ανέπτυξαν, οι Baruch 

και Peiperl υποστηρίζουν ότι η επιχείρηση θα πρέπει να αναπτύσσει το σύστημα 

διαχείρισης της σταδιοδρομίας του ανθρώπινου δυναμικού της σαν ένα πραγματικό, 

ολοκληρωμένο σύστημα. Ο Baruch (1999) μάλιστα τονίζει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί 

η ολοκλήρωση σε δύο επίπεδα: «εσωτερική», μεταξύ των διαφορετικών πρακτικών που 

θα χρησιμοποιηθούν και «εξωτερική», μεταξύ του συστήματος σταδιοδρομίας και της 

οργανωσιακής κουλτούρας και στρατηγικής. Αυτό σημαίνει ότι οι επιλογές των 

εφαρμοζόμενων πρακτικών της θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να συνδέονται ομαλά 

μεταξύ τους και να είναι κατάλληλες για το στάδιο ανάπτυξης, τη μορφή και τη 

δραστηριότητα του οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα: 

 

 επιχειρήσεις καθιερωμένες οι οποίες επιθυμούν να παρέχουν τα βασικά στοιχεία ενός 

συστήματος διαχείρισης της σταδιοδρομίας θα πρέπει πρωτίστως να εξετάσουν τις 

πρακτικές της Βασικής ομάδας. Η ανακοίνωση εσωτερικών θέσεων εργασίας και η 

οριζόντια, ενδοεπιχειρησιακή μετακίνηση των εργαζόμενων αποτελούν βασικές 

δραστηριότητες ενός «ανοιχτού» συστήματος, ενώ η συμμετοχή σε προγράμματα 

τυπικής εκπαίδευσης και η προετοιμασία για τη συνταξιοδότηση θα θεωρηθούν 

βασικά πλεονεκτήματα. Εξάλλου πρόκειται για πρακτικές που μπορούν με άνεση να 

εφαρμοστούν από έναν οργανισμό που διαθέτει την απαιτούμενη εσωτερική δομή.  

 επιχειρήσεις που έχουν στόχο να διατηρήσουν μια σταθερή εσωτερική αγορά 

εργασίας και να προσφέρουν μακροπρόθεσμη σταδιοδρομία στο ανθρώπινο δυναμικό 

τους, θα πρέπει να προσανατολιστούν προς τις πρακτικές της Τυπικής ομάδας. Τα 

διπλά μονοπάτια σταδιοδρομίας επικεντρώνονται στο μακροπρόθεσμο 

προγραμματισμό της επαγγελματικής πορείας των εργαζόμενων. Από την άλλη, η 
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ύπαρξη θεσπισμένων μονοπατιών σταδιοδρομίας και έντυπου πληροφοριακού υλικού 

σχετικού με το σύστημα σταδιοδρομίας τη επιχείρησης δίνει την αίσθηση της 

σταθερότητας καθώς και μακροπρόθεσμη οπτική στους εργαζόμενους. 

 επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούν να συλλέξουν όσο το δυνατό περισσότερες 

πληροφορίες για τις δυνατότητες του ατόμου, τόσο για χρήση από την ίδια όσο και 

από τον εργαζόμενο, θα πρέπει να στραφούν στις πρακτικές της ομάδας της 

Ενεργητικής Διαχείρισης. Τα κέντρα αξιολόγησης, οι μεντορικές σχέσεις και τα 

εργαστήρια για τη σταδιοδρομία επικεντρώνονται στη συλλογή πληροφοριών για το 

άτομο και τις προοπτικές του αλλά και στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος 

διαχείρισης σταδιοδρομίας της επιχείρησης. Οι πρακτικές της ομάδας αυτής 

σχετίζονται άμεσα με εκείνες του Ενεργητικού Σχεδιασμού, οι οποίες συνιστάται να 

χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να «μεταφράσουν» τις 

πληροφορίες αυτές σε δράση και για το λόγο αυτό καταρτίζουν αναλυτικά σχέδια 

δράσης για την επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου και προγραμματίζουν τη 

διαδοχική πορεία του. 

 επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εφαρμόζουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη 

στιγμή θα πρέπει να στραφούν στην ομάδα των Πολλαπλών Κατευθύνσεων, με τη 

σημείωση ωστόσο ότι οι πρακτικές της ομάδας αυτής λειτουργούν 

αποτελεσματικότερα όταν εφαρμόζονται σε μεγάλους, ανοιχτής κουλτούρα 

οργανισμούς, με χαμηλό ποσοστό συνδικαλιστικής δράσης από το εργατικό 

δυναμικό.  

  

Τονίζεται επίσης ότι για την επιλογή και τη διαμόρφωση του συστήματος 

οργανωσιακής διαχείρισης της σταδιοδρομίας θα πρέπει να εξετάζεται πολύ σοβαρά και 

ο απαιτούμενος βαθμός εμπλοκής από την πλευρά της επιχείρησης για την εφαρμογή 

του. Η υιοθέτηση πρακτικών με υψηλές απαιτήσεις, χωρίς να υπάρχει η ανάλογη 

αφοσίωση από την πλευρά της επιχείρησης, έχει αρνητικά αποτελέσματα και αφήνει 

στους εργαζόμενους την αίσθηση της αναξιοπιστίας και της «εγκατάλειψης».  

 Ο τρίτος παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πριν την επιλογή των 

πρακτικών οργανωσιακής διαχείρισης της σταδιοδρομίας είναι το οργανωσιακό κλίμα. 

Από τους Baruch και Peiperl τονίζεται ότι τα ερευνητικά δεδομένα κατέδειξαν τη 

σημασία της εφαρμογής πρακτικών που να συνάδουν με το εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης, καθώς και της θέσπισης εφικτών και ρεαλιστικών στόχων. Κατά συνέπεια:  
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 οργανισμοί σταθεροί και κλειστοί μπορούν να ενσωματώσουν αποτελεσματικότερα 

πρακτικές της Βασικής και Τυπικής ομάδας, καθώς περιέχουν δραστηριότητες που 

συνάδουν με καθιερωμένες/ τυπικές διαδικασίες και δεν απαιτούν συνεχή 

ενεργητικότητα και αλλαγή 

 συστήματα δυναμικά και ανοιχτά θα έχουν ουσιαστικότερα αποτελέσματα από τη 

χρήση των πρακτικών της ομάδας του Ενεργητικού Σχεδιασμού και των Πολλαπλών 

Κατευθύνσεων 

 οργανισμοί με προσανατολισμό στο άτομο θα πρέπει να υιοθετήσουν πρακτικές από 

τις ομάδες του Ενεργητικού Σχεδιασμού και της Ενεργητικής Διαχείρισης, οι οποίες 

δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη συλλογή πληροφοριών που αφορούν το άτομο και την 

επαγγελματική του πορεία.  

 οργανισμοί με προσανατολισμό προς την ομάδα συνίστανται να χρησιμοποιούν τις 

πρακτικές της ομάδας των Πολλαπλών Κατευθύνσεων, που δίνουν έμφαση στη 

συλλογή πληροφοριών από ομαδικές δραστηριότητες, αλλά και της Βασικής ομάδας, 

καθώς ενσωματώνουν χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στην έννοια της 

«οικογένειας» (εκπαίδευση, συνταξιοδότηση) 

 

 

2.1.3. Αναθεώρηση του μοντέλου των Baruch και Peiperl 

Λίγο αργότερα ο Baruch (2002) υποστηρίζει ότι το μοντέλο που ανέπτυξαν με 

τον Peiperl έχει περιορισμένη προοπτική, εξαιτίας των δύο μονάχα διαστάσεών του, και 

το εμπλουτίζει με την προσθήκη τεσσάρων ακόμη. Αυτές είναι: 

1. Ο στρατηγικός προσανατολισμός (strategic orientation). Η διάσταση αυτή 

αφορά τη συσχέτιση του συστήματος σταδιοδρομίας που υιοθετεί ένας 

οργανισμός με την επιχειρησιακή στρατηγική που έχει επιλέξει, και ιδιαίτερα με 

τη στρατηγική για τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων. 

2. Η εστίαση στην ανάπτυξη (developmental focus), η οποία αφορά στον βαθμό 

στον οποίο οι πρακτικές και οι δραστηριότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας 

που επιλέγονται προάγουν και ενισχύουν την ανάπτυξη των εργαζόμενων, και δεν 

περιορίζονται στην απλή απόκτηση νέων δεξιοτήτων. 

3. Η συσχέτιση με θέματα λήψης αποφάσεων του οργανισμού (organizational 

decision-making focus), η οποία αφορά το βαθμό της σχέσης που υπάρχει 

ανάμεσα στις επιλεγόμενες πρακτικές και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στον 

οργανισμό σε σχέση με τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. 



 
 

 
Ανάπτυξη και διαχείριση της σταδιοδρομίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς  90

4. Ο βαθμός καινοτομίας (innovative), η οποία αφορά το επίπεδο στο οποίο οι 

πρακτικές αντανακλούν νέες ιδέες ή διαπιστώσεις στο χώρο της ανάπτυξης και 

διαχείρισης της σταδιοδρομίας.  

 

Η προσθήκη αυτή πιστεύει ότι μετατρέπει το μοντέλο από περιγραφικό/ 

εμπειρικό (descriptive) που ήταν πριν σε κανονιστικό (normative). Ένα περιγραφικό 

μοντέλο βασίζεται σε δεδομένα και αναλύσεις που προκύπτουν από την εμπειρία και από 

τις πρακτικές που εφαρμόζονται στην πραγματικότητα, ενώ η ανάπτυξή του εξαρτάται 

από έρευνες και παρατήρηση πεδίου. Αντίθετα ένα κανονιστικό μοντέλο βασίζεται σε 

θεωρίες και ιδέες για την βέλτιστη εφαρμογή και την ιδανική κατάσταση των πραγμάτων 

(Vroom, 2001; Kirchmer, 1999).   

 

 

2.1.4. Η έρευνα των Budhwar και Baruch στην Ινδία 

Παρόμοια έρευνα σχετικά με τη χρήση των πρακτικών διαχείρισης της σταδιοδρομίας 

διεξάγεται λίγα χρόνια αργότερα (διεξαγωγή 2000 – 2001, δημοσίευση 2003) από τους 

Budhwar και Baruch (Budhwar & Baruch, 2003), εστιασμένη αυτή τη φορά σε 

επιχειρήσεις της Ινδίας. Και εδώ στόχος είναι η διερεύνηση της συχνότητας χρήσης 

συγκεκριμένων πρακτικών από οργανισμούς ή επιχειρήσεις, η συσχέτιση αυτών μεταξύ 

τους αλλά και με χαρακτηριστικά του οργανισμού όπως είναι τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, το οργανωσιακό κλίμα κ.ά.. Σε πρώτη θεώρηση τα ερευνητικά 

δεδομένα αποκαλύπτουν, σε συμφωνία αυτή τη φορά με ευρήματα παλαιότερων 

ερευνών, ότι οι πιο αποτελεσματικές πρακτικές είναι και αυτές που χρησιμοποιούνται 

συχνότερα από τις επιχειρήσεις. Τέτοιες είναι η αξιολόγηση της απόδοσης 

χρησιμοποιούμενη σαν βάση για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, ο προγραμματισμός 

διαδοχής και η αξιολόγηση από συναδέλφους ή ειδικά καταρτισμένες επιτροπές. Στον 

Πίνακα 12 παρουσιάζεται η συχνότητα χρήσης των εξεταζόμενων πρακτικών διαχείρισης 

της σταδιοδρομίας στις επιχειρήσεις. Οι πρακτικές παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά, 

από τη συχνότερα χρησιμοποιούμενη στην σπανιότερα χρησιμοποιούμενη με βάση τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. 
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Πίνακας 12:  
Η χρήση των 19 πρακτικών διαχείρισης της σταδιοδρομίας  

 
Πηγή: Budwar, P.S. & Baruch,Y. (2003). Career management practices in India: an empirical study. International 
Journal of Manpower, 24/6, 699-719 

 

  

Μετά την εφαρμογή ανάλυσης παραγόντων στα δεδομένα της έρευνας, 

προέκυψαν πέντε παράγοντες οι οποίοι οδηγούν στο σχηματισμό πέντε ομάδων 

πρακτικών, όπως φαίνονται στη συνέχεια. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ενώ η 

μεθοδολογία συγκέντρωσης και ανάλυσης των δεδομένων που ακολουθήθηκε στην 

παρούσα έρευνα ομοιάζει με εκείνη των Baruch και Peiperl, τα αποτελέσματα και τα 

τελικά συμπεράσματα διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό, γεγονός αναμενόμενο ίσως 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα διεξάγεται σε διαφορετικό δείγμα, σε διαφορετικό 

πολιτισμικό περιβάλλον και υπό διαφορετικές συνθήκες. Οι ομάδες είναι:  
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 Ομάδα παράγοντα Α, στην οποία περιλαμβάνονται  

o Προγράμματα προετοιμασίας για τη συνταξιοδότηση 

o τα καταγεγραμμένα επαγγελματικά σχέδια δράσης  

o τα διπλά μονοπάτια σταδιοδρομίας  

o ο προγραμματισμός διαδοχής  

o το έντυπο υλικό για θέματα σχετικά με τη διαχείριση της σταδιοδρομίας 

και 

o η ανακοίνωση εσωτερικών θέσεων εργασίας 

 Ομάδα παράγοντα Β, στην οποία περιλαμβάνονται: 

o η οριζόντια μετακίνηση των εργαζόμενων εντός του οργανισμού 

o η αξιολόγηση της απόδοσης  

o οι επιτροπές αξιολόγησης και  

o οι μεντορικές σχέσεις  

 Ομάδα παράγοντα C, στην οποία περιλαμβάνονται: 

o η συμβουλευτική για τη σταδιοδρομία από στέλεχος HR  

o η αξιολόγηση από προϊστάμενους τα εργαστήρια για τη διαχείριση της 

σταδιοδρομίας  

o η συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης και 

o η συμβουλευτική για τη σταδιοδρομία από τον άμεσο προϊστάμενο 

 Ομάδα παράγοντα D, στην οποία περιλαμβάνονται: 

o Η αμοιβή σχετιζόμενη με την αξιολόγηση της απόδοσης και 

o Τα μονοπάτια σταδιοδρομίας  

 Ομάδα παράγοντα  Ε, στην οποία περιλαμβάνονται: 

o η αξιολόγηση από συναδέλφους και 

o τα κέντρα αξιολόγησης  

 

Η παραπάνω ομαδοποίηση προκύπτει από τα δεδομένα του Πίνακα 13. 
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Πίνακας 13:  
Αποτελέσματα ανάλυσης παραγόντων 

 
Πηγή: Budwar, P.S. & Baruch,Y. (2003). Career management practices in India: an empirical study. International 
Journal of Manpower, 24/6, 699-719 

 

 

Οι πέντε παραπάνω κατηγορίες της έρευνας των  Budhwar και Baruch 

αντιστοιχούν στις πέντε ομάδες πρακτικών όπως αναφέρονται και περιγράφονται στην 

έρευνα των Baruch και Peiperl (2000), όχι ως προς τη σύστασή τους, αλλά ως προς τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους, με μικρές διαφοροποιήσεις. Αυτό που κάνει εντύπωση 

ωστόσο είναι ότι ενώ η ανάλυση των δεδομένων σε κάθε έρευνα ομαδοποιεί διαφορετικά 

τις ίδιες πρακτικές διαχείρισης της σταδιοδρομίας, οι ερευνητές αποδίδουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα στις ομάδες, αν και έχουν διαφορετική σύσταση.   
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Όσον αφορά στη συσχέτιση των πρακτικών διαχείρισης της σταδιοδρομίας με 

άλλα χαρακτηριστικά του οργανισμού, οι συνδέσεις που προέκυψαν από την ανάλυση 

των ερευνητικών δεδομένων παρουσιάζονται στον Πίνακα 14.  

 

Πίνακας 14:  
Συσχετίσεις ανάμεσα στις 5 ομάδες πρακτικών και τα χαρακτηριστικά των οργανισμών  

 
Πηγή: Budwar, P.S. & Baruch,Y. (2003). Career management practices in India: an empirical study. International 
Journal of Manpower, 24/6, 699-719 

 

 

 Οι πρακτικές της ομάδας του παράγοντα Α συσχετίζονται θετικά και με τους 

τέσσερις τύπους οργανωσιακού κλίματος, δεν παρουσιάζουν καμία συσχέτιση 

ωστόσο με τους παράγοντες του μεγέθους της επιχείρησης και της εσωτερικής 

αγοράς εργασίας. Οι δραστηριότητες αυτές, οι οποίες είναι και οι ευρύτερα 

χρησιμοποιούμενες με βάση την έρευνα, εφαρμόζονται σε οργανισμούς που 

νιώθουν την ευθύνη της εξέλιξης των υπαλλήλων τους με τρόπο τυπικό.  

 Οι πρακτικές της ομάδας του παράγοντα Β συσχετίζονται μονάχα με το παράγοντα 

των χρόνων λειτουργίας της επιχείρησης. Η σχέση αυτή τεκμηριώνεται από την 

βιβλιογραφία όπου αναφέρεται ότι τυπικές λειτουργίες διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναμικού συνηθίζονται σε μεγάλους και καθιερωμένους οργανισμούς. 

 Οι πρακτικές της ομάδας του παράγοντα C συσχετίζονται σημαντικά με τους 

παράγοντες της  εσωτερικής αγοράς εργασίας, των χρόνων λειτουργίας, και του 

ανοιχτού και δυναμικού οργανωσιακού κλίματος. Οργανισμοί εξάλλου που 

παρουσιάζουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι πιθανότερο να εστιάσουν στην 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι 
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πρόκειται για ευρήματα που συνάδουν με τα αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών 

σχετικά με τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στην Ινδία.  

 Οι πρακτικές της ομάδας του παράγοντα D παρουσιάζουν θετική συσχέτιση 

μονάχα με το ανοιχτό οργανωσιακό κλίμα, και αυτό κατά τους ερευνητές ήταν 

αναμενόμενο καθώς μόνον οργανισμοί με τέτοιου είδους κλίμα θα μπορούσαν να 

εφαρμόσουν τις πρακτικές την ομάδας αυτής. 

 Οι πρακτικές της ομάδας του παράγοντα Ε παρουσιάζουν θετική συσχέτιση 

μονάχα με το «προ-ενεργητικό» (proactive) οργανωσιακό κλίμα, και αυτό κατά 

τους ερευνητές ήταν αναμενόμενο καθώς μόνον οργανισμοί με τέτοιου είδους 

κλίμα θα μπορούσαν να εφαρμόσουν τις πρακτικές την ομάδας αυτής. 

 

 

2.2. Το μοντέλο του Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) 

Μια σημαντική έρευνα για την εφαρμογή λειτουργιών και πρακτικών διαχείρισης 

της σταδιοδρομίας σε οργανισμού, από την οποία προέκυψε και μοντέλο οργανωσιακής 

διαχείρισης της σταδιοδρομίας, διεξήχθη στη Μεγάλη Βρετανία το 2003, από το CIPD 

(Chartered Institute of Personnel and Development).  

Στην έρευνα συμμετείχαν παραπάνω από 700 επιχειρήσεις που έχουν την έδρα 

τους στη χώρα, και αφορά τις εφαρμοζόμενες πρακτικές για τη διαχείριση της 

σταδιοδρομίας του ανθρώπινου δυναμικού τους. Η έρευνα εξέτασε πληθώρα πτυχών του 

αντικειμένου της διαχείρισης της σταδιοδρομίας στις επιχειρήσεις και τα συμπεράσματα 

των ερευνητών αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια.  

 

⌦ Ως προς τους συνδέσμους μεταξύ της διαχείρισης σταδιοδρομίας, της διοίκησης 

ανθρώπινων πόρων και των επιχειρησιακών στρατηγικών, τα αποτελέσματα 

αποκαλύπτουν ότι: 

• Λιγότερες από τις μισές εκ των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα 

έχουν επίσημα διατυπωμένη στρατηγική για τη διαχείριση σταδιοδρομίας των 

υπαλλήλων τους (48%).  

• Το τμήμα της διοίκησης ανθρώπινων πόρων θεωρείται ότι είναι το πλέον 

αρμόδιο για τον καθορισμό της στρατηγικής αυτής, αν και στο ένα τρίτο των 

επιχειρήσεων δηλώνεται ότι τόσο τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου όσο και 

οι μάνατζερ συμμετείχαν «πολύ» στη διαδικασία αυτή. 
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• Οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι της διαχείρισης σταδιοδρομίας είναι να 

προετοιμαστούν τα μελλοντικά ανώτερα διοικητικά στελέχη, να διατηρηθεί το 

βασικό προσωπικό και να υποστηριχθούν αλλαγές στην οργανωσιακή δομή και 

το επιχειρησιακό περιβάλλον 

• Το 56% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι οι πρακτικές που εφάρμοσαν ήταν 

«αποτελεσματικές» ή «πολύ αποτελεσματικές» όσον αφορά στην επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων.  

• Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων φαίνεται να ακολουθεί ένα πρότυπο 

συνεργασίας στην διαχείριση της σταδιοδρομίας των εργαζόμενων. Οι 

επιχειρήσεις υποστηρίζουν γενικά την ατομική ευθύνη και πρωτοβουλία του 

εργαζόμενου για τη διαχείριση της  σταδιοδρομίας του, αλλά συμφωνούν ότι τα 

άτομα χρειάζονται συμβουλές, υποστήριξη και εκπαίδευση στο πώς να 

διαχειριστούν την επαγγελματική πορεία τους.  

 

⌦ Ως προς την υποστήριξη από τον οργανισμό για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας, 

τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι: 

• Το τμήμα ανθρώπινων πόρων θεωρείται ακόμη ότι έχει την κύρια ευθύνη για τη 

διαχείριση της σταδιοδρομίας (38%), ενώ η άποψη ότι η ευθύνη βαρύνει το 

άτομο εμφανίζεται σε ποσοστό 2%.  

• Η ανώτερη διαχείριση «δεσμεύεται σταθερά», όσον αφορά στις δραστηριότητες 

διαχείρισης σταδιοδρομίας, στο ένα τρίτο των επιχειρήσεων (34%).  

• Το 56% των επιχειρήσεων αναφέρουν ότι οι μάνατζερ τους δεν αντιμετωπίζουν 

σοβαρά την διαχείριση σταδιοδρομίας … 

• …ενώ μόνο το 5% των επιχειρήσεων αναφέρει ότι όλοι οι μάνατζερ τους έχουν 

εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να είναι ικανοί να στηρίξουν τις διαδικασίες 

διαχείρισης σταδιοδρομίας.  

• Οι στόχοι σταδιοδρομίας που συνήθως συζητούνται μεταξύ των εργαζόμενων 

και των προϊσταμένων είναι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι μέσα στα πλαίσια της 

επιχείρησης, οι προαγωγές και οι ανάληψη ρόλων σε συγκεκριμένα έργα 

(project).  

• Μόνο το 13% των επιχειρήσεων αναφέρουν ότι προσπαθούν να καλύψουν τις 

ανώτερες διοικητικές θέσεις  από την ανοιχτή αγορά, γεγονός που δείχνει ότι η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων στηρίζεται στις διαδικασίες ανάπτυξης και 
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διαχείρισης της σταδιοδρομίας για να «παραγάγει» ένα σημαντικό ποσοστό των 

μελλοντικών ανώτερων στελεχών της.  

• Περίπου οι μισές επιχειρήσεις πιστεύουν ότι οι εργαζόμενοί τους «εκτιμούν 

αρκετά» ή «πολύ» τις δραστηριότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας που 

ξεκινούν από τη διοίκηση (57%).  

 

⌦ Ως προς τις τρέχουσες πρακτικές διαχείρισης της σταδιοδρομίας στους 

οργανισμούς, τα ερευνητικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, και τα οποία 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 15, αποκαλύπτουν ότι:  

• Οι συνηθέστερα αναφερόμενες πρακτικές είναι η ανοικτή εσωτερική 

(ενδοεπιχειρησιακή) αγορά εργασίας, το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης 

(συμπεριλαμβανομένης και αναφοράς στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας), και η 

άτυπη υποστήριξη από τους μάνατζερ ή τα στελέχη HR.  

• Οι πρακτικές που είναι διαθέσιμες για όλους τους εργαζόμενους είναι συνήθως 

απλές δραστηριότητες που παρέχουν πληροφορίες ή συνδέονται με την 

αξιολόγηση απόδοσης. Οι συνηθέστερες είναι οι online πίνακες ανακοινώσεων 

για κενές θέσεις εργασίας, η ανοιχτή εσωτερική αγορά εργασίας, η αξιολόγηση 

της απόδοσης και η παροχή πληροφοριών για τη σταδιοδρομία. 

• Οι πρακτικές που θεωρούνται αποτελεσματικότερες είναι η ανοικτή 

ενδοεπιχειρησιακή αγορά εργασίας, τα κέντρα ανάπτυξης ή αξιολόγησης, οι 

online πίνακες ανακοινώσεων με θέσεις εργασίας, τα προγράμματα ανάπτυξης 

και τα προγράμματα πρόσληψης και ανάπτυξης αποφοίτων (graduate entry 

schemes).  

• Οι πρακτικές που θεωρούνται λιγότερο αποτελεσματικές είναι o 

προγραμματισμός διαδοχής, η πληροφόρηση σχετικά με τη σταδιοδρομία από 

το προσωπικό σε κέντρα εκπαίδευσης και η άτυπη υποστήριξη από τους 

μάνατζερ.  

 

 



 
 

 
 

Πίνακας 15: Οι σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης της σταδιοδρομίας στις επιχειρήσεις, η συχνότητα εφαρμογής και η αποτελεσματικότητά τους  

 
Πηγή: CIPD (2003). Managing employee careers – issues, trends and prospects. Survey report. London: CIP



 
 

 
 

• Περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων της έρευνας είχε σαν αποτέλεσμα την 

κατηγοριοποίηση των χρησιμοποιούμενων πρακτικών σε πέντε ομάδες, όπως 

εμφανίζονται στο Σχήμα 9. Το ενδιαφέρον συμπέρασμα ήταν ότι οι 

επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα έδειξαν μια τάση να εφαρμόζουν 

πρακτικές που εντάσσονται μόνο σε μια από τις παρακάτω ομάδες, και κατά 

συνέπεια να καλύπτουν συγκεκριμένες διαστάσεις της διαχείρισης της 

σταδιοδρομίας του έμψυχου δυναμικού τους, αντί να υπάρχει μέριμνα ώστε να 

προσεγγίσουν τη διαδικασία αυτή όσο το δυνατό πιο σφαιρικά. Παρόλα αυτά, η 

παραπάνω στρατηγική θεωρήθηκε αποτελεσματική από τους συμμετέχοντες, με 

βάση το σκεπτικό ότι είναι καλύτερα να επικεντρώνονται σε μια πτυχή και να 

την εφαρμόζουν ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά, παρά να 

δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές διαστάσεις χωρίς να μπορούν να τις 

συνδυάσουν αρμονικά.  

  

Σχήμα 9: Οι πέντε ομάδες πρακτικών διαχείρισης της σταδιοδρομίας  

 
Πηγή: CIPD (2003). Managing employee careers – issues, trends and prospects. Survey report.  
London: CIPD 
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⌦ Ως προς την εκπαίδευση για τη σταδιοδρομία (career coaching), τα αποτελέσματα 

αποκαλύπτουν ότι: 

• Λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν 

ότι η εκπαίδευση για τη σταδιοδρομία πραγματοποιείται μέσα στην οργάνωση 

(49%).  

• Οι συνήθεις στόχοι για τη διαδικασίας της εκπαίδευσης για τη σταδιοδρομία 

είναι η διεύρυνση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των εργαζόμενων, η βελτίωση 

της απόδοσης και η διατήρηση των κεκτημένων 

• Οι συνήθεις δραστηριότητες στην εκπαίδευση για τη σταδιοδρομία είναι οι 

άτυπες συζητήσεις με τους διευθυντές και τους συναδέλφους (83%), οι τυπικές 

πρόσωπο με πρόσωπο συζητήσεις (65%) και οι μεντορικές σχέσεις (53%).  

• Οι προϊστάμενοι είναι πιθανότερο να αναλαμβάνουν τις δραστηριότητες 

εκπαίδευσης για τη σταδιοδρομία, ενώ ακολουθούν τα μέλη του τμήματος 

ανθρώπινων πόρων.  

 

⌦ Ως προς τις σταδιοδρομίες και τις επιλογές τρόπου ζωής των εργαζόμενων, τα 

αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι: 

• Ποσοστό μεγαλύτερο από το 90% των συμμετεχόντων στην έρευνα  πιστεύουν 

ότι η ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής είναι ζήτημα υψίστης 

σημασίας για την πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού τους.  

• Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμφωνεί ότι «ιδιαίτερη προσοχή θα 

πρέπει να δοθεί στη διαχείριση της σταδιοδρομίας ορισμένων ομάδων 

εργαζομένων» προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότητα των ευκαιριών  

• Ωστόσο, η τρέχουσα πρακτική δεν ευθυγραμμίζεται με την παραπάνω 

διαπίστωση. Λιγότερο από το ένα τρίτο των επιχειρήσεων προσφέρει πρόσθετη 

υποστήριξη στη διαχείριση της σταδιοδρομίας των ομάδων εργαζομένων όπως 

είναι οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης και οι μεγαλύτερη σε ηλικία.  

• Το μοντέλο εξέλιξης της σταδιοδρομίας (career progression model) εμφανίζεται 

ακόμα να ακολουθεί ένα παραδοσιακό, άκαμπτο και απευθυνόμενο σε άνδρες 

πρότυπο.  
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• Οι κύριοι παράγοντες που πιστεύεται ότι επηρεάζουν θετικά την ανάπτυξη της 

σταδιοδρομίας είναι η απόκτηση πρόσθετων προσόντων, η επαγγελματική 

κατάρτιση και η ανάληψη πρόσθετων εργασιακών ευθυνών. 

• Οι παράγοντες που πιστεύεται ότι επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη της 

σταδιοδρομίας είναι η μακρόχρονη απουσία από την εργασία για θέματα υγείας, 

οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις καθώς και η εργασία με ελαστικό ή 

μειωμένο ωράριο.  

• Το ένα τέταρτο (28%) των επιχειρήσεων που διαθέτουν επίσημη πολιτική για 

τη συνταξιοδότηση αναφέρουν ότι τους προκαλεί προβλήματα όσον αφορά 

στην διατήρηση. 

 

⌦ Ως προς τους παράγοντες που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας 

της διαχείρισης της σταδιοδρομίας, οι οποίοι συγκεντρωτικά παρουσιάζονται και 

στο Σχήμα 10, η έρευνα αποκάλυψε ότι: 

• Για την αποτελεσματική διαχείριση σταδιοδρομίας, οι δραστηριότητες πρέπει 

να τυποποιηθούν με τη διατύπωση στρατηγικής, η οποία να σχετίζεται άμεσα 

με την επιχειρησιακή στρατηγική και τη στρατηγική για τους ανθρώπινους 

πόρους (76%).  

• Οι προϊστάμενοι και τα στελέχη του τμήματος HR πρέπει να εκπαιδεύονται 

ώστε να μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη στη διαχείριση σταδιοδρομίας 

των εργαζόμενων 

• Η δέσμευση της ανώτερης διοίκησης είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να 

διασφαλιστεί η οφειλόμενη προσοχή, οι πόροι και η σημασία στη διαχείριση 

σταδιοδρομίας ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά για τους εργαζόμενους.  

• Τα εμπόδια για την αποτελεσματική διαχείριση της σταδιοδρομίας φαίνεται να 

είναι πρακτικά: έλλειψη χρόνου και διαθέσιμων πόρων (60%), η αντίληψη ότι 

πρόκειται για προαιρετική διαδικασία (52%), η απουσία δέσμευσης προς αυτό 

το σκοπό από την ανώτερη διοίκηση (47%) κ.ά.  
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Σχήμα 10:  
Παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση της σταδιοδρομίας  

 
Πηγή: CIPD (2003). Managing employee careers – issues, trends and prospects. Survey report.  
London: CIPD 

 

 

⌦ Ως προς την κρισιμότητα του ρόλου της ανώτερης διοίκησης, τα αποτελέσματα 

αποκαλύπτουν ότι:  

• Η ανώτερη διοίκησης διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην 

αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της σταδιοδρομίας  με την έννοια ότι η 

στάση της έχει επιπτώσεις στην στάση των μάνατζερ, στη διαθεσιμότητα των 

πόρων και στο ποσοστό της ενσωμάτωσης των δραστηριοτήτων του τομέα 

αυτού στις δραστηριότητες της επιχείρησης και του τμήματος ανθρώπινων 

πόρων  

 

⌦ Ως προς τυχόν αλλαγές που θα έπρεπε να επιδιωχθούν στο μέλλον, τα 

αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι: 

• Πάνω από το 95% των συμμετεχόντων συμφωνούν ότι στο μέλλον οι 

εργαζόμενοι αναμένεται να αναλάβουν την ευθύνη για τη διαχείριση της 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.   

• Ωστόσο, πάνω από το 90% των επιχειρήσεων της έρευνας θεωρούν ότι στους 

εργαζόμενους θα πρέπει να προσφερθεί υποστήριξη από τους οργανισμούς 
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όσον αφορά τη σταδιοδρομίας τους μέσα από συμβουλές,  καθοδήγηση και 

πληροφορίες.   

• Στο μέλλον, η διαχείριση σταδιοδρομίας θεωρείται ότι θα διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στην διαδικασία της οργανωσιακής αλλαγής (organizational 

change) στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των πρακτικών, των 

λειτουργιών και των συστημάτων που εφαρμόζονται από τους οργανισμούς και τις 

επιχειρήσεις για την ανάπτυξη και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας του ανθρώπινου 

δυναμικού τους.  

Στον όρο σταδιοδρομία έχουν δοθεί κατά καιρούς πολλοί ορισμοί, ανάλογα τη 

σκοπιά από την οποία τον προσέγγιζε ο κάθε ερευνητής. Με βάση τη προσέγγιση της 

παρούσας εργασίας ως σταδιοδρομία ορίζεται η διαδικασία ανάπτυξης και εξέλιξης ενός 

εργαζόμενου κατά την πορεία του σε διαφορετικές θέσεις εργασίας και ρόλους, σε έναν ή 

περισσότερους οργανισμούς (Baruch & Rosenstein, 1997). 

Η μορφή της σταδιοδρομίας, σε σχέση με αυτά που ήταν γνωστά στο παρελθόν 

έχει στις μέρες μας αλλάξει. Οι συνεχείς μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος των 

επιχειρήσεων ασκούν πιέσεις και προκαλούν μεταβολές και στο εσωτερικό τους. Η 

οργανωσιακή δομή των οργανισμών τείνει να γίνει απλούστερη, με την έννοια ότι 

περιορίζονται τα ιεραρχικά επίπεδα. Η ρευστότητα που επικρατεί δεν επιτρέπει στους 

οργανισμούς να προγραμματίσουν μακροπρόθεσμα και αυτό έχει επίπτωση και στον 

προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού και, πιο ειδικά, στον προγραμματισμό και 

τη διαχείριση της σταδιοδρομίας.  

Το παραδοσιακό πρότυπο σταδιοδρομίας, το οποίο υποστήριζε τη γραμμική 

πορεία της επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου και θεωρούσε αυτοσκοπό την ανέλιξη 

στην ιεραρχική κλίμακα του οργανισμού, δεν μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο για τη 

σύγχρονη εποχή αλλά σίγουρα δεν αποτελεί την κυρίαρχη τάση σήμερα. Νέα πρότυπα 

σταδιοδρομίας όπως είναι η Πρωτεϊκή Σταδιοδρομία ή η Σταδιοδρομία χωρίς 

Περιορισμούς υιοθετούνται από όλο και περισσότερα άτομα σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα, αλλά και πάλι δεν μπορούν να αποτελέσουν την κυρίαρχη τάση ή 

στρατηγική διαχείρισης της σταδιοδρομίας. Πολλά είναι πλέον τα ερωτήματα που 

εγείρονται σχετικά με το ποιος πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση της 

σταδιοδρομίας των εργαζόμενων στους οργανισμούς αλλά και τον τρόπο οργάνωσης και 

εφαρμογής της λειτουργίας αυτής προκειμένου να επιτευχθούν τα  καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα. 

Σχετικά με την ευθύνη για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας των εργαζόμενων, οι 

απόψεις που έχουν εκφραστεί κατά καιρούς είναι πολλές και αντικρουόμενες. Κάποιες 
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υποστηρίζουν ότι η ευθύνη για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας ανήκει στον οργανισμό. 

Σύμφωνα με αυτές ο οργανισμός αναπτύσσει και ακολουθεί μια συγκεκριμένη 

στρατηγική, καθορίζει πολιτικές και εφαρμόζει μια σειρά πρακτικών διαχείρισης. Άλλες 

θεωρούν το άτομο σαν το μόνο ρυθμιστή της διαδικασίας αυτής. Μέσα στις τελευταίες 

τρεις δεκαετίες, η ευθύνη της πρωτοβουλίας μετατοπίστηκε από το άτομο στον 

οργανισμό και πάλι στο άτομο. Στις μέρες μας ωστόσο φαίνεται να κερδίζει έδαφος η 

άποψη που προτείνει ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ ατόμου και οργανισμού. 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η ευθύνη ανήκει βασικά στο άτομο, χωρίς αυτό να 

απαλλάσσει ή να αποκλείει τον οργανισμό, ο οποίος και καλείται να αναλάβει ενεργό 

ρόλο στηρίζοντας με όποιον τρόπο μπορεί και επιλέγει την διαχείριση και ανάπτυξη της 

σταδιοδρομίας των εργαζόμενων.  

Εξάλλου, ο σχεδιασμός και η διαχείριση της σταδιοδρομίας από τον οργανισμό 

αποτελεί «αναγκαιότητα», με την έννοια ότι τα οφέλη της λειτουργίας αυτής για τον 

οργανισμό είναι πολυάριθμα και σημαντικά. Η σημασία και η αναγκαιότητά της άλλωστε 

ως μέρους της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων έχει ευρέως αναγνωριστεί (Hall, 1976; 

Schein 1978; Van Maanen & Schein, 1977). Μερικά από τα οφέλη που καθιστούν 

απαραίτητη την εφαρμογή της μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:  

 Το ανθρώπινο δυναμικό θεωρείται πλέον το σημαντικότερο στοιχείο προκειμένου 

ένας οργανισμός να κερδίσει το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές του. Για το λόγο αυτό οι οργανισμοί θα πρέπει να επενδύουν στην 

ανάπτυξη των εργαζόμενων του. Η διαχείριση της σταδιοδρομίας είναι μια 

διαδικασία η οποία συμβάλλει στη συνεχή ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων 

και των ικανοτήτων των εργαζόμενων ενώ επιτρέπει την αποτελεσματικότερη 

αξιοποίησή τους στις κατάλληλες θέσεις εργασίας.  

 Οι εργαζόμενοι δεν αποτελούν ιδιοκτησία του οργανισμού και κατά συνέπεια η 

οργανωσιακή διαχείριση της σταδιοδρομίας καθίσταται μια διοικητική λειτουργία 

που ενέχει κινδύνους και ρίσκο. Ωστόσο, έχει αποδειχτεί ότι η διαχείριση της 

σταδιοδρομίας αυξάνει τα ποσοστά ικανοποίησης των εργαζόμενων από την 

εργασιακή τους πορεία καθώς και τη δέσμευσή τους στον οργανισμό. 

 Αυξάνει επίσης την εργασιακή απόδοση του προσωπικού, με άμεση συνέπεια την 

αύξηση της παραγωγικότητας. 

 Έχει παρατηρηθεί ακόμη ότι η λειτουργία της οργανωσιακής διαχείρισης της 

σταδιοδρομίας συμβάλλει στη μείωση του ποσοστού των αποχωρήσεων των 

εργαζόμενων καθώς και στα κόστη που προκύπτουν από τις απώλειες αυτές. 
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Στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζεται πληθώρα πρακτικών και δραστηριοτήτων, 

διαφόρων επιπέδων πολυπλοκότητας, που μπορούν να εφαρμοστούν στα πλαίσια ενός 

οργανισμού για την ανάπτυξη και διαχείριση της σταδιοδρομίας των εργαζόμενων. 

Κάποιες από αυτές χρησιμοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια (π.χ. μονοπάτια 

σταδιοδρομίας), ενώ άλλες έχουν επικρατήσει τα τελευταία κυρίως χρόνια (π.χ. 

αποσπάσεις). Ωστόσο, η αξία και η αποτελεσματικότητα των εργαλείων αυτών μειώνεται 

αισθητά εάν εφαρμοστούν μεμονωμένα. Ουσιαστικό αποτέλεσμα προκύπτει από την 

χρήση των πρακτικών και δραστηριοτήτων αυτών στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου και 

άρτια οργανωμένου συστήματος (Werner & DeSimone, 2006). Το σύστημα αυτό θα 

πρέπει να εξασφαλίζει τα εξής χαρακτηριστικά, προκειμένου να είναι αποτελεσματικό: 

♦ Οι επιλεγόμενες πρακτικές θα πρέπει να συνδυάζονται και να αλληλεπιδρούν 

αρμονικά μεταξύ τους 

♦ Το σύστημα σαν σύνολο θα πρέπει να εναρμονίζεται με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του οργανισμού (μέγεθος, παλαιότητα, τομέας 

δραστηριοποίησης), το οργανωσιακό κλίμα και την κουλτούρα 

♦ Το οργανωσιακό σύστημα διαχείρισης της σταδιοδρομίας θα πρέπει να 

ακολουθεί την επιχειρησιακή στρατηγική του οργανισμού (Baruch, 2006) 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζονται κάποια πρότυπα/συστήματα σχεδιασμού 

και διαχείρισης της σταδιοδρομίας στα πλαίσια των οργανισμών, ωστόσο ο αριθμός τους 

είναι περιορισμένος. Στην πλειοψηφία τους τα πρότυπα/συστήματα είναι θεωρητικά 

(Schein 1978; Sonnenfeld & Peiperl, 1988; Brousseau, 1996; Nicholson, 1996 κ.ά.), ενώ 

ιδιαίτερα περιορισμένος είναι ο αριθμός των εμπειρικών μοντέλων (Baruch & Peiperl, 

2000; Budwar & Baruch, 2003; CIPD, 2003), γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη 

περαιτέρω έρευνας στον τομέα αυτό και μοντελοποίησης, εάν είναι δυνατόν, των 

αποτελεσμάτων, καθώς θα αποτελέσουν πολύτιμους οδηγούς για τους οργανισμούς.  

Από τις έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τη χρήση συστημάτων, πρακτικών και 

δραστηριοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας από τους οργανισμούς, μερικά 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα που έχουν προκύψει είναι: 

 Η πλειοψηφία των οργανισμών εφαρμόζει, τυπικά ή άτυπα, κάποιο σύστημα 

διαχείρισης της σταδιοδρομίας  
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 Οι οργανισμοί στην πλειοψηφία τους δεν εφαρμόζουν ένα οργανωμένο 

σύστημα διαχείρισης της σταδιοδρομίας για το σύνολο του προσωπικού τους. 

Αντίθετα, για τη μεγάλη μάζα των εργαζόμενων, οι πρακτικές διαχείρισης που 

εφαρμόζονται περιορίζονται σε αυτές που σχετίζονται με την παροχή 

πληροφόρησης ή την αξιολόγηση της απόδοσης, ενώ πιο στοχευμένες και 

εξειδικευμένες πρακτικές εφαρμόζονται στους εργαζόμενους που θεωρούνται 

«υψηλών δυνατοτήτων» 

 Σε αρκετούς οργανισμούς, ενώ δηλώνεται η χρήση συγκεκριμένων πρακτικών η 

πρακτική εφαρμογή τους τελικά είναι περιορισμένη 

 Σε αρκετούς οργανισμούς, οι εργαζόμενοι ενώ κρίνουν ως αναγκαία τη χρήση 

συγκεκριμένων πρακτικών διαχείρισης της σταδιοδρομίας, θεωρούν ότι η 

ποιότητα εφαρμογής τους είναι εξαιρετικά χαμηλή. 

 

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι, ενώ οι σύγχρονοι οργανισμοί έχουν αρχίσει 

να αντιλαμβάνονται τη σημασία και την αναγκαιότητα του σχεδιασμού και της 

διαχείρισης της σταδιοδρομίας του ανθρώπινου δυναμικού τους, ωστόσο, ακόμη δεν την 

αντιμετωπίζουν σαν μια από τις βασικές λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, 

αλλά να σαν μια διαδικασία που «θα ήταν καλό να υπάρχει».  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 
Η διαχείριση της σταδιοδρομίας σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με το μέλλον του 

οργανισμού και αφορά την ανάπτυξη και την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού του. 

Ακόμη και έτσι, όμως, φαίνεται ότι είναι δύσκολο για τους οργανισμούς να εντάξουν τη 

λειτουργία αυτή στις βασικές επιχειρησιακές προτεραιότητες τους. Οι λόγοι γι’ αυτό 

μπορεί να είναι πολλοί. Σε κάποιους οργανισμούς, ενδεχόμενα, δεν είναι ξεκάθαρη 

ακόμη η σημασία του ικανού ανθρώπινου δυναμικού και των δεξιοτήτων του, ως 

παράγοντα γα την ευημερία και την καθιέρωση του οργανισμού σε ένα ιδιαίτερα 

απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Για άλλους οργανισμούς, οι συχνές αλλαγές και η 

πίεση και η ανασφάλεια που δημιουργούν δεν τους επιτρέπει να εστιάσουν στο μέλλον 

αλλά τους κρατά «δεσμευμένους» στο  παρόν.  

Όπως και να έχει, όμως, η ανάπτυξη και η διαχείριση της σταδιοδρομίας είναι μια 

λειτουργία, την οποία οι οργανισμοί αναμφισβήτητα θα πρέπει να εντάξουν στις βασικές 

λειτουργίες του τμήματος ανθρώπινων πόρων και, μάλιστα, θα πρέπει να τη σχεδιάσουν 

έτσι ώστε να αφορά το σύνολο του προσωπικού, και όχι περιορισμένο αριθμό 

εργαζόμενων με «αυξημένες δυνατότητες κα προοπτικές». 
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