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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ανάκεςθ εργαςιϊν αποτελεί πολφ ςθμαντικό μζροσ τθσ διαχείριςθσ ενόσ οργανιςμοφ.
Ανακζτοντασ τισ κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ ςτα κατάλλθλα άτομα επιτυγχάνεται βελτίωςθ τθσ
απόδοςθσ του οργανιςμοφ και ταυτόχρονα βελτιϊνεται θ ικανοποίθςθ του εργαηόμενου από τθν
εργαςία. Έτςι, ο οργανιςμόσ οδθγείται ςτθν απόκτθςθ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ και
βελτίωςθ των δυνατοτιτων του γενικά. Κάκε άτομο ι ομάδα που είναι υπεφκυνθ για τθν ανάκεςθ
δραςτθριοτιτων ακολουκεί μια μζκοδο λιψθσ αποφάςεων, ανεξάρτθτα από το αν αυτι είναι
ςυςτθματικι ι περιπτωςιολογικι. Πολλζσ φορζσ οι διαχειριςτζσ τζτοιων ηθτθμάτων κεωροφν πωσ
δεν υπάρχει μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία που ακολουκοφν, αλλά ενςτικτωδϊσ επιλζγουν το πιο
κατάλλθλο άτομο. Σο ηιτθμα τθσ ανάκεςθσ εργαςιϊν ζχει απαςχολιςει τθν επιςτθμονικι
κοινότθτα, και ζχουν αναπτυχκεί μεκοδολογίεσ, τόςο για τθν ανάκεςθ εργαςιϊν ςτουσ
εργαηόμενουσ του ίδιου του οργανιςμοφ, όςο και ςτα πλαίςια τθσ πρόςλθψθσ νζου προςωπικοφ.
Οι ςθμαντικότερεσ από τισ μεκοδολογίεσ αυτζσ παρουςιάηονται και αναλφονται και οριςμζνα
ςτοχεία τουσ χρθςιμοποιοφνται κατά τθν ανάπτυξθ τθσ μεκοδολογίασ που αναπτφςςεται ςτα
πλαίςια τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ. Η μεκοδολογία που αναπτφςςεται περιλαμβάνει τρεισ
βαςικοφσ παρόγοντεσ, οι οποίοι επθρεάηουν τθ διαδικαςία τθσ ανάκεςθσ, τον οργανιςμό, τθ
δραςτθριότθτα και τον ανκρϊπινο παράγοντα. Κάκε ζνασ από τουσ τρεισ παράγοντεσ
περιλαμβάνει διάφορα χαρακτθριςτικά, τα οποία παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν επιλογι του
κατάλλθλου εργαηόμενου για τθ δραςτθριότθτα που πρόκειται να ανατεκεί. υνδυάηοντασ με
κατάλλθλο τρόπο τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά των παραγόντων, με χριςθ τθσ κεωρίασ τθσ
αςάφειασ, προκφπτει το μοντζλο ανάκεςθσ δραςτθριοτιτων, το οποίο βακμολογεί τον κάκε
υποψιφιο λαμβάνοντασ υπόψθ τα χαρακτθριςτικά του οργανιςμοφ, τθσ δραςτθριότθτασ και του
ίδιου του υποψθφίου. Σο μοντζλο είναι δυναμικό, διότι υπάρχει θ δυνατότθτα να ειςαχκοφν ςε
αυτό επιπλζον χαρακτθριςτικά παραγόντων.
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