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Η Δηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ είλαη κηα δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία κε
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αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Η Οξγαλσζηαθή Ψπρνινγία απνηειεί
έλαλ από ηνπο εθαξκνζκέλνπο θιάδνπο ηεο ςπρνινγίαο κε εμαηξεηηθά κεγάιε
αλάπηπμε θαη δπλακηθή, ηδηαίηεξα ζηε Δπηηθή Επξώπε θαη ζηηο ΗΠΑ θαη
νξίδεηαη σο ε εηδηθόηεηα ηεο ςπρνινγίαο πνπ κειεηάεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο
πλεπκαηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ αλζξώπσλ σε σχέση κε ην εξγαζηαθό ηνπο
πεξηβάιινλ. Σύκθσλα κε ηελ Gordon (2002), ε νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά
κειεηάεη ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ αλζξώπσλ ζηνπο νξγαληζκνύο,
ελώ νη Robbins θαη Judge (2007) ηελ νξίδνπλ σο ην επηζηεκνληθό πεδίν πνπ
κειεηάεη ηελ επίδξαζε ησλ αηόκσλ, ησλ νκάδσλ θαη ηεο δνκήο κηαο
επηρείξεζεο ζηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά, κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο
νξγαλσζηαθήο απόδνζεο. Τόζν ε νξγαλσζηαθή ςπρνινγία όζν θαη ε
νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά βξίζθνπλ πεδία εθαξκνγήο ζην ρώξν ησλ
νξγαληζκώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο Δηεύζπλζεο ηνπ Αλζξώπηλνπ
Δπλακηθνύ ή Δηεύζπλζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ.
Οη ζπγθεθξηκέλεο δηεπζύλζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ή θαη νη αληίζηνηρεο
ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζε άιιεο
επηρεηξήζεηο απνηεινύλ ζπλήζσο ηηο πξώηεο επηινγέο απνθνίησλ κε ζρεηηθέο
ζπνπδέο ζε πξνπηπρηαθό ή κεηαπηπρηαθό επίπεδν. Παξόια απηά, νη γλώζεηο
ηεο νξγαλσζηαθήο ςπρνινγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο αθνξνύλ θαη πξέπεη λα
αθνξνύλ νπνηνλδήπνηε εξγαδόκελν, εηδηθά όηαλ απηόο/ή έρεη ζέζε επζύλεο
ή/θαη άκεζα ή έκκεζα δηνηθεί κηα νκάδα εξγαδνκέλσλ. Τν αληηθείκελν ηεο
Οξγαλσζηαθήο Ψπρνινγίαο θαη Σπκπεξηθνξάο εθηείλεηαη ζε έλα αξθεηά
κεγάιν εύξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Αλζξώπηλν
Δπλακηθό ελόο νξγαληζκνύ, πξάγκα πνπ αηηηνινγεί ηε «γεηηλίαζε» κε ην
αληηθείκελν ηεο Δηνίθεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ (ΔΑΔ). Η ΔΑΔ, βέβαηα,
αζρνιείηαη θαη κε άιια ζέκαηα, όπσο ε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε αλζξσπίλσλ
πόξσλ, ε δηνίθεζε ακνηβώλ/παξνρώλ θαη θηλήηξσλ, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ν
πξνγξακκαηηζκόο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία θιπ.
Από ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί νπζηαζηηθά δηαθαίλεηαη όηη ηα αληηθείκελα ηεο
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αιιεινζπκπιεξώλνληαη, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά
ζηνλ ρώξν ησλ νξγαληζκώλ θαη επηρεηξήζεσλ.
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πεξηιακβάλνληαη ηόζν ζηελ νξγαλσζηαθή ςπρνινγία θαη ζπκπεξηθνξά όζν
θαη ζηε δηνίθεζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ:
Επιλογή Πποζυπικού
 Πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ
 Δεκηνπξγία – Εγθπξόηεηα ςπρνκεηξηθώλ εξγαιείσλ
 Αλάιπζε ζέζεο εξγαζίαο
 Μέζνδνη επηινγήο
Εκπαίδεςζη και Ανάπηςξη
 Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ
 Αλάπηπμε θαη δηεμαγσγή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ
 Αμηνιόγεζε ηεο εθπαίδεπζεο
 Δηαρείξηζε ζηαδηνδξνκίαο
Οπγανυζιακή Ανάπηςξη
 Αλάιπζε νξγαλσηηθήο δνκήο
 Οξγαλσζηαθή θνπιηνύξα
 Αλάπηπμε εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ
 Οξγαλσζηαθή αιιαγή
Διασείπιζη ηηρ Απόδοζηρ
 Αλάπηπμε εξγαιείσλ αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο
 Αμηνιόγεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ αληίθηππνπ ηεο απόδνζεο
 Εηζαγσγή κεζόδσλ αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο
Ποιόηηηα Επγαζιακήρ Ζυήρ
 Αμηνιόγεζε πξνζδηνξηζηηθώλ παξαγόλησλ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο
 Δηαρείξηζε-κείσζε εξγαζηαθνύ άγρνπο
 Επαλαζρεδηαζκόο ζέζεσλ εξγαζίαο
Δςναμική ηυν ομάδυν
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Δηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ
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