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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ή ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1.1. Έννοια και σηµασία της διοίκησης προσωπικού.
Εισαγωγή
Η ∆ιοίκηση προσωπικού αποτελεί ειδικό κλάδο στο πλαίσιο της επιστήµης του Management, αναφέρεται δε στο σύνολο των µέτρων, τα οποία συµβάλλουν στη δηµιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων µέσα σε κάθε οργανισµό, για το σωστό προσδιορισµό των αναγκών,
την πρόσληψη, την απασχόληση και γενικά την εξέλιξη του προσωπικού, µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του.
Όπως είναι γνωστό, το προσωπικό αποτελεί ένα από τα τέσσερα βασικά στοιχεία, που
συνθέτουν την έννοια του οργανισµού. Τα υπόλοιπα τρία είναι οι σχέσεις, το περιβάλλον
και η εργασία.
Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητο να συνδυάζονται µεταξύ τους σε µια αδιάσπαστη ενότητα, µέσα από ένα αποδοτικό σύστηµα οργάνωσης και συντονισµού, ώστε να εξασφαλίζεται
η µεγιστοποίηση της απόδοσης του οργανισµού.
Ο ρόλος του προσωπικού µέσα στους οργανισµούς είναι κυρίαρχος, διότι όσο τέλεια µηχανικά µέσα και αν χρησιµοποιεί και οποιεσδήποτε σύγχρονες µεθόδους εκτέλεσης της εργασίας κι αν εφαρµόζει ο οργανισµός, χωρίς κατάλληλους ανθρώπους και χωρίς κατάλληλη υποκίνηση τους, είναι αδύνατο να επιτύχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
Στην πράξη, οι οργανισµοί δεν είναι παρά συστήµατα αλληλοεξαρτώµενων ατόµων, ενώ
η συµπεριφορά των ατόµων που εργάζονται µέσα στον ίδιο τον οργανισµό επηρεάζει άµεσα,
τόσο την οργανωτική διάρθρωση, όσο και γενικά τη λειτουργία του, σε τελευταία δε ανάλυση, η συµπεριφορά αυτή δεν επηρεάζει µόνο τους σκοπούς του οργανισµού αλλά και τις αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η λειτουργία του.
Το γεγονός αυτό, αποτελεί ένα ξεχωριστό στοιχείο µέσα σε κάθε οργανισµό και ως ξεχωριστό στοιχείο απαιτεί ειδικούς τρόπους αντιµετώπισης των προβληµάτων, που προκύπτουν
από την ύπαρξη του.
1.2. Αντικείµενο µελέτης της ∆ιοίκησης Προσωπικού.
Η αποδοτικότητα µε την οποία µπορεί να εργάζεται ένας οργανισµός, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον τρόπο µε τον οποίο διοικείται και αξιοποιείται γενικά το προσωπικό που
διαθέτει.
Για το λόγο αυτό κάθε προϊστάµενος πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζεται αποδοτικά
µε το προσωπικό του και να επιλύει ικανοποιητικά τα πολλά και ποικίλα προβλήµατα που
δηµιουργούνται από τη διοίκηση του προσωπικού αυτού.
Η αποδοτική διοίκηση του προσωπικού δηµιουργεί επίσης, την ανάγκη ανάπτυξης σχεδίων και προγραµµάτων, τα οποία θα επιτρέπουν αφ’ ενός µεν την επιλογή και την πρόσληψη
του καταλλήλου προσωπικού, αφ’ ετέρου δε την εν συνεχεία ανάπτυξη των ικανοτήτων του
και την υποκίνησή του για άντληση του αναγκαίου βαθµού ικανοποίησης σε συνδυασµό µε
την παροχή ευκαιριών για την ανάπτυξη ολόκληρου του δυναµικού του.
Ειδικότερα η ∆ιοίκηση Προσωπικού αναφέρεται:
•
•
•

στη µελέτη των αναγκών του οργανισµού σε ανθρώπινο δυναµικό,
στην κατάλληλη ανάλυση, περιγραφή και σχεδίαση των έργων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του οργανισµού,
στον κατάλληλο προγραµµατισµό του ανθρωπίνου δυναµικού,
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•
•
•
•
•
•

στην πρόσληψη, την προαγωγή και γενικά την εξέλιξη του προσωπικού,
στη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρµόνιση του περιβάλλοντος προς τις ανάγκες του προσωπικού,
στην άσκηση της εποπτείας,
στην αξιολόγηση της εργασίας και του προσωπικού,
στην εκπαίδευση και
σε άλλα θέµατα του προσωπικού. (Φαναριώτης, χ.χ.: 27-29).

1.3. Η διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού ως οργανωτική λειτουργία.
Κάθε οργάνωση, ανεξάρτητα από τη φύση της (επιχείρηση, δηµόσια υπηρεσία, ή φιλανθρωπικός οργανισµός), επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της µέσω της χρήσης ορισµένων
πόρων-οικονοµικών, υλικοτεχνικών, ανθρώπινων, γνώσης κ.ά.
Η αποδοτική χρήση, δηλαδή η αξιοποίηση, των πόρων αυτών είναι ο διαρκής στόχος των
λειτουργιών και δραστηριοτήτων που ονοµάζονται "διοίκηση".
Ξεχωριστή θέση µεταξύ των πόρων µιας οργάνωσης κατέχει το ανθρώπινο δυναµικό της.
το οποίο αναγνωρίζεται γενικά ως ένας από τους πιο κρίσιµους παράγοντες για την επιτυχία
των σκοπών της.
Στο πλαίσιο αυτό, η ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού αποτελεί µία ιδιαίτερα σηµαντική
οργανωτική λειτουργία.
Ως βασικές συνιστώσες της θεωρούνται:
Η οργάνωση, δηλαδή ο σχεδιασµός του οργανογράµµατος και των θέσεων εργασίας.
Η στελέχωση, δηλαδή η εξεύρεση ανθρώπινων πόρων, που περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό της κάλυψης των αναγκών, καθώς και την επιλογή προσωπικού.
Η διαχείριση της απόδοσης, που συνίσταται στην παρακολούθηση, την αξιολόγηση και
τη βελτίωση της.
Η παρακίνηση των εργαζοµένων, µέσω της παροχής κινήτρων.
Ο καθορισµός των αµοιβών.
Η διαχείριση της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού.
Η εκπαίδευση και η επιµόρφωση.
Ο χειρισµός του ανθρώπινου παράγοντα.
Οι εργασιακές σχέσεις.
Η φροντίδα για την υγιεινή και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
Μέσω των λειτουργιών αυτών ένα σύστηµα διοίκησης προσωπικού στοχεύει κατ’ αρχήν
στην επιλογή και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού του οποίου οι γνώσεις και δεξιότητες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οργάνωσης και αποτελούν γι αυτήν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Προωθώντας τις κατάλληλες οργανωτικές ρυθµίσεις και τα σωστά κίνητρα, στοχεύει στη δηµιουργία συνθηκών εργασίας και εργασιακού κλίµατος που είναι αµοιβαία αποδεκτά
και ευνοούν την απόδοση. Ακόµη, µε τη γενικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προσωπικού, στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας της οργάνωσης να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον που συνέχεια αλλάζει. (Χατζηπαντελή, 1999: 15-16).
1.4 Ο ανθρώπινος παράγοντας ως στοιχείο του Οργανισµού.
Όπως είναι γνωστό, ο άνθρωπος, σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα υλικά µέσα (µηχανήµατα,
έπιπλα, εγκαταστάσεις κλπ.), που χρησιµοποιεί ο οργανισµός ή η υπηρεσία, αποτελεί σύνθεση υλικών και ψυχικών στοιχείων, τα οποία τον διαφοροποιούν από όλα τα λοιπά στοιχεία
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του οργανισµού.
Λόγω της ιδιοµορφίας του αυτής, ο άνθρωπος δεν µπορεί να υπαχθεί στις ίδιες αρχές χειρισµού, στις οποίες υπάγονται τα λοιπά µέσα π.χ. δεν είναι δυνατόν να υποχρεώσουµε τον
άνθρωπο (όπως κάνουµε στην περίπτωση των µηχανικών µέσων) να εργάζεται σε εικοσιτετράωρη βάση, ούτε είναι δυνατόν να τον εκθέτουµε σε συνθήκες εργασίας τέτοιες, που να
βρίσκονται έξω από τα όρια αντοχής του, (ιδιάζουσες συνθήκες φωτισµού, υγρασίας, θερµοκρασίας κ.λ.π.).
Εξ' άλλου ο άνθρωπος ως λογικό ον, απαιτεί λογικούς χειρισµούς, οι οποίοι ενώ είναι
προσανατολισµένοι προς το συµφέρον του οργανισµού, θα πρέπει ταυτόχρονα να ικανοποιούν και τις υλικές και ψυχολογικές του ανάγκες ως ανθρώπου. Τότε µόνο µπορεί ένας οργανισµός να πετύχει στην αποστολή του, όταν έχει προσωπικό ικανοποιηµένο από την εργασία
που προσφέρει και όταν η συµπεριφορά της ∆ιοίκησης του προσωπικού συµβάλλει στην ανάπτυξη της ικανοποίησής του από την εργασία.
Ο βαθµός ικανοποίησης που αντλεί το προσωπικό από την εργασία του, σε συνδυασµό µε
την ποιοτική και ποσοτική του απόδοση, αποτελεί το βασικότερο κριτήριο επιτυχίας του οργανισµού, γι αυτό σήµερα η παραγωγικότητα θεωρείται ότι βαδίζει παράλληλα µε την ικανοποίηση που παρέχει κάθε οργανισµός στο προσωπικό του.
1.5. Οι Άνθρωποι στο Χώρο Εργασίας.
Το αντικείµενο της ∆ιοίκησης Προσωπικού είναι οι άνθρωποι της οργάνωσης. Είναι εύλογο, εποµένως, ότι όσοι ασχολούνται µε το ανθρώπινο δυναµικό, είτε υπό την ιδιότητα του
προϊσταµένου, είτε ως µέλη της Μονάδας Προσωπικού, θα πρέπει να γνωρίζουν-και να είναι
σε θέση να αναγνωρίζουν-κάποια βασικά πράγµατα σε σχέση µε τους ανθρώπους και τη συµπεριφορά τους στο χώρο εργασίας.
Το πρώτο πράγµα που θα πρέπει να θυµάται κανείς είναι ότι µεταξύ τους οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Πέρα από τις διαφορές φύλου, ηλικίας, φυλής, προέλευσης κλπ, οι ατοµικές
διαφορές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διοίκηση µπορούν να συνοψιστούν στιςπολύπλοκες και όχι πάντα σαφείς, ούτε ορισµένες µε ενιαίο και αδιαµφισβήτητο τρόποέννοιες της ικανότητας, της ευφυΐας και της προσωπικότητας.
Ξεκινώντας µε την ικανότητα, βλέπουµε ότι αυτή αναλύεται σε διάφορες συνιστώσες,
κάθε µία από τις οποίες βοηθά στην πραγµατοποίηση διαφορετικών ενεργειών. Έτσι, υπάρχει
η µαθηµατική ικανότητα, η ταχύτητα αντίληψης, η ικανότητα κατανόησης εννοιών, η ικανότητα
αντίληψης του χώρου, η επιδεξιότητα (ικανότητα χειρισµού εργαλείων και υλικών), η ικανότητα
στο χειρισµό του λόγου, η επαγωγική λογική, η κρίση, οι διαπροσωπικές ικανότητες (ικανότητα
επιτυχούς επικοινωνίας και ανάπτυξης σχέσεων µε άλλους ανθρώπους), η δηµιουργικότητα κ.ά.
Η ευφυΐα έχει ορισθεί ως η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων, εφαρµογής αρχών, εξαγωγής συµπερασµάτων και αντίληψης συσχετίσεων.
Ακόµη, έχει αναλυθεί σε πέντε µορφές νοητικής λειτουργίας: σκέψη, µνήµη, αποκλίνουσα
παραγωγή (επίλυση προβληµάτων που οδηγεί σε απροσδόκητες και πρωτότυπες λύσεις), συγκλίνουσα παραγωγή (επίλυση προβληµάτων που οδηγεί στη µία, σωστή λύση) και αξιολόγηση.
Η προσωπικότητα µπορεί να ορισθεί ως το σύνολο των σχετικά σταθερών χαρακτηριστικών που διακρίνουν τα άτοµα µεταξύ τους. Ως τέτοια χαρακτηριστικά έχουν καταγραφεί η
υπευθυνότητα, η συναισθηµατική σταθερότητα, η κοινωνικότητα, η προσοχή, η ζωντάνια,
η επιµονή, η ακαµψία, η συστολή, η ευερεθιστότητα κ.ά. Από πολλούς ερευνητές, όµως,
διατυπώνεται η άποψη ότι δεν υπάρχουν µόνιµα χαρακτηριστικά και ότι η ανθρώπινη συµπεριφορά καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από την κατάσταση την οποία αντιµετωπίζει το άτοµο.
Οι διαφορές αυτές πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό των θέσεων εργασίας, κατά την εκπαίδευση του προσωπικού, κατά το σχεδιασµό συστηµάτων παρακίνησης και
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αµοιβής και ακόµη, κατά την αξιολόγηση του προσωπικού και την εφαρµογή πειθαρχικών
µέτρων. Επίσης, πρέπει να συνεκτιµώνται κατά την επιλογή του προσωπικού, έτσι ώστε να
βρίσκονται πάντα οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Είναι αλήθεια ότι µία οργάνωση δεν µπορεί πάντα να προσαρµόζεται η ίδια στις ανάγκες των ανθρώπων της. Έτσι,
συχνά κάνει χρήση της δυνατότητας που έχει να ασκεί πίεση στα µέλη της ώστε να οδηγήσει
τη συµπεριφορά τους προς ορισµένη κατεύθυνση. Η υπερβολική πίεση, όµως, µπορεί να αποδειχθεί αντιπαραγωγική·για το λόγο αυτό, θα πρέπει να επιδιώκεται η ισορροπία.
Ένα δεύτερο ζήτηµα που έχει ενδιαφέρον όταν αναφερόµαστε στους ανθρώπους στο
πλαίσιο των οργανώσεων είναι η συµπεριφορά τους-και ειδικότερα οι παράγοντες που την
επηρεάζουν και οι µορφές µε τις οποίες εκδηλώνεται.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά στον εργασιακό χώρο είναι εσωτερικοί,
δηλαδή συνδέονται µε το άτοµο, και εξωτερικοί, δηλαδή αφορούν στο περιβάλλον. Οι ατοµικοί παράγοντες είναι οι ικανότητες, οι αντιλήψεις, οι προσδοκίες, οι αξίες και οι προσωπικοί
στόχοι. Οι εξωτερικοί παράγοντες είναι το είδος της εργασίας, η οµάδα στην οποία εντάσσεται
το άτοµο, το εργασιακό κλίµα, η οργανωτική παιδεία, το στυλ ηγεσίας κ.ά.
Η συµπεριφορά εκδηλώνεται κυρίως ως στάση, δηλαδή ως σχετικά σταθερός τρόπος σκέψης. Η στάση αναπτύσσεται ως αποτέλεσµα της εµπειρίας και, στη συνέχεια, επηρεάζει τη
συµπεριφορά. Η καταγραφή των στάσεων του προσωπικού, δηλαδή των σκέψεων και των
αισθηµάτων του απέναντι σε κάποιο συγκεκριµένο θέµα είναι ένα χρήσιµο εργαλείο που
µπορεί να βοηθήσει τη διοίκηση στη λήψη αποφάσεων ή στον εντοπισµό σηµείων δυσλειτουργίας και τριβής. Πρέπει, όµως, να λαµβάνεται υπόψη ότι οι στάσεις µεταβάλλονται ως
αποτέλεσµα νέων εµπειριών και, κατά συνέπεια, οι προβλέψεις είναι επισφαλείς.
Οι εκδηλώσεις συµπεριφοράς που θα πρέπει να προβληµατίζουν-και δεν είναι σπάνιες
στο χώρο εργασίας- είναι η απογοήτευση, η επιθετικότητα, το άγχος και η αντίσταση στην αλλαγή.
Η αντίσταση στην αλλαγή µπορεί να οφείλεται στο φόβο του καινούργιου, στην αβεβαιότητα για το µέλλον της απασχόλησης, στην απειλή διατάραξης των προσωπικών σχέσεων,
στην απειλή εναντίον του κύρους και του γοήτρου της θέσης και. τέλος, στην αµφιβολία για
την ικανότητα προσαρµογής στην αλλαγή.
Η παρατήρηση αυτών των αρνητικών εκδηλώσεων και η διάγνωση των αιτίων τους µπορούν να βοηθήσουν τη διοίκηση να µειώσει την εµφάνιση και τις συνέπειες τους. Θα πρέπει,
όµως να είναι πάντα κατανοητό ότι µία οργάνωση είναι ένας χώρος όπου συνυπάρχουν πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι, µε πολλά διαφορετικά ενδιαφέροντα και προβλήµατα, και ότι η
απρόσκοπτη εργασία προς τον κοινό σκοπό είναι κάτι που δεν είναι πάντα αυτονόητο ή εύκολο. (Χατζηπαντελή, 1999: 23-25).
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Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις:
• Έκδοση 1.0 διαθέσιμη εδώ.
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ανθρώπινου δυναμικού στο
εκπαιδευτικό σύστημα. Ο οργανισμός
και ο ανθρώπινος παράγοντας σ’
αυτόν». Έκδοση: 1.0. Ιωάννινα 2014.
Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?i
d=1321.

Σημείωμα Αδειοδότησης

• Το παρόν υλικό διατίθεται με τους
όρους της άδειας χρήσης Creative
Commons Αναφορά Δημιουργού Παρόμοια Διανομή, Διεθνής Έκδοση
4.0 [1] ή μεταγενέστερη.
• [1]
https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/4.0/.

