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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής πραγματοποιήθηκε αρχικά 
διεξοδική δευτερογενής έρευνα, ώστε να αποσαφηνιστεί εννοιολογικά η έννοια της Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, να εντοπιστούν οι σύγχρονες απόψεις για τα αποτελέσματα των 
σχετικών δράσεων και να σκιαγραφηθούν οι αναπτυξιακές μέθοδοι που εφαρμόζονται στις 
επιχειρήσεις. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα σε 19 επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό και τον φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα, συνδυάζοντας 
δύο ερευνητικές μεθόδους: τη συνέντευξη με τους επαγγελματίες που φέρουν την ευθύνη για 
την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και το ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από 596 
εργαζόμενους. Το σκέλος της έρευνας, που υλοποιήθηκε μέσω συνέντευξης, στόχευε στη 
χαρτογράφηση του ευρύτερου πλαισίου υλοποίησης των αναπτυξιακών δράσεων. Η ανάλυση 
των δεδομένων έγινε με τη χρήση ορισμένων βημάτων της ανάλυσης περιεχομένου, αφού πρώτα 
αυτά προσαρμόστηκαν στις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Το άλλο ερευνητικό σκέλος 
αποσκοπούσε στη διερεύνηση των αντιλήψεων των εργαζόμενων για τα αποτελέσματα των 
δράσεων ανάπτυξης και τον βαθμό στον οποίο αυτές επηρεάζουν τη μεταβίβαση της μάθησης. 
Επιπλέον, έμφαση δόθηκε στους παράγοντες που ασκούν επίδραση στην αποτελεσματικότητα 
των αναπτυξιακών δράσεων αλλά και σ’ εκείνους που επηρεάζουν την ικανοποίησή τους από 
την εργασία και την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση. Οι κυριότερες μέθοδοι ανάλυσης που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν η ανάλυση αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου, ο έλεγχος συγκρίσεων 
και ο υπολογισμός του δείκτη μεγέθους επίδρασης, η ανάλυση συσχετίσεων και η ανάλυση 
παλινδρόμησης. 

Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα η υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση 
αναδεικνύεται ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα 
οφέλη που αποκομίζουν από τις αναπτυξιακές δράσεις αλλά και την εργασιακή τους 
ικανοποίηση. Η τελευταία ασκεί με τη σειρά της τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στην 
αφοσίωσή τους στην επιχείρηση. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι δράσεις Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού στις οποίες λαμβάνουν μέρος συμβάλλουν κυρίως σε αποτελέσματα 
που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας τους, τα οποία διαδραματίζουν 
πρωταρχικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των σχετικών δράσεων. Ωστόσο, οι εσωτερικές 
ανταμοιβές των αναπτυξιακών δράσεων είναι αυτές που επηρεάζουν περισσότερο, επίσης 
θετικά, τη μεταβίβαση της μάθησης.  

Λέξεις κλειδιά: Αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα αποτελέσματα των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, μεταβίβαση της μάθησης, υποστήριξη για μάθηση από το 
εργασιακό περιβάλλον, αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών δράσεων, ικανοποίηση από την 
εργασία, αφοσίωση στην επιχείρηση, τραπεζικός και φαρμακευτικός κλάδος στην Ελλάδα.  
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ABSTRACT 

Thorough secondary research was conducted in the context of the present Phd thesis in 
order for the notion of Human Resource Development to be clarified and for relevant, up to date 
views, which exist in the literature, to be delineated. These views were focusing on the outcomes 
of developmental activities and the Human Resource Development methods being used by the 
companies. Then, primary research took place in 19 companies operating in the banking and the 
pharmaceutical sectors in Greece, combining two research methods: a) interviews conducted 
with the professionals being responsible for Human Resource Development and b) questionnaire 
being completed by 596 employees in total. The part of the research that was implemented 
through interviews intended to map the general context associated with the implementation of 
Human Resource Development activities. Data were analyzed using some of the steps of content 
analysis, after their adjustment to the survey’s specifics needs. The other part of the research 
aimed at exploring employees’ perceptions about the results of the developmental activities and 
the extent to which they affect the learning transfer. In addition, emphasis was placed on the 
factors that influence developmental activities’ effectiveness, job satisfaction and employees’ 
commitment. The main methods that were used for the data analysis were reliability analysis, 
comparison analysis and effect size indicators estimation, correlation analysis and regression 
analysis.  

According to the research findings, company’s support for learning is the key factor that 
affects positively not only employees’ perceptions about the benefits they receive through 
participation in developmental activities but also their job satisfaction; the latter influences the 
most employees’ commitment. In addition, participants of the survey believe that Human 
Resource Development contributes the most to outcomes related to job performance, which in 
turn affect to the highest degree overall activities’ effectiveness. However, the results of 
developmental activities, which refer to internal rewards, are those affecting the most learning 
transfer.  

 

Keywords: Perceptions of employees for the results of Human Resource Development 
activities, learning transfer, support for learning from the working environment, developmental 
activities’ effectiveness, job satisfaction, commitment, banking and pharmaceutical sectors in 
Greece. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ι. Αντικείμενο και στόχοι της μελέτης 

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να συμμετάσχει στην ολοένα διευρυνόμενη συζήτηση 
σχετικά με την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιδιώκει την εννοιολογική αποσαφήνιση 
του πεδίου, τη συγκεκριμενοποίηση των αποτελεσμάτων των σχετικών δράσεων για τα άτομα 
και τους οργανισμούς καθώς και την κριτική προσέγγιση των σύγχρονων μεθόδων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα, στοχεύει στην παρουσίαση της μεθοδολογίας και των 
αποτελεσμάτων προηγούμενων ερευνών που αφορούν στον υπό εξέταση τομέα. Η διατριβή 
αποβλέπει επίσης στην εμπειρική διερεύνηση των αντιλήψεων των εργαζόμενων για τα 
αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στις οποίες συμμετέχουν αλλά 
και των παραγόντων που επηρεάζουν τις συγκεκριμένες αντιλήψεις. Επιπλέον, αποσκοπεί στο 
να συμβάλει στον σύγχρονο προβληματισμό σχετικά με τη μεταβίβαση της μάθησης, δηλαδή 
την εφαρμογή στην εργασία των γνώσεων που αποκτήθηκαν και των δεξιοτήτων που 
αναπτύχθηκαν μετά από τη συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις. Μελετά λοιπόν τον βαθμό 
στον οποίο η μεταβίβαση της μάθησης εξαρτάται από τα οφέλη που αποκομίζουν οι εργαζόμενοι 
από τις δράσεις ανάπτυξης. Επιπροσθέτως, εξετάζει τους παράγοντες που ασκούν επίδραση στην 
αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιχειρείται, λοιπόν, ο 
εντοπισμός των στοιχείων που επηρεάζουν τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της 
συγκεκριμένης λειτουργίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η βελτιστοποίησή της και η 
ενίσχυση της σημαντικότητάς της στο πλαίσιο των επιχειρήσεων.  

Παράλληλα, στόχος είναι η ανάδειξη των παραγόντων που αφορούν στο ευρύτερο 
πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και επηρεάζουν την 
ικανοποίηση των ατόμων από την εργασία και την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση. Η έρευνα 
διεξάγεται σε 19 επιχειρήσεις του τραπεζικού και φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα, 
συνδυάζοντας δύο ερευνητικές μεθόδους: τη συνέντευξη με τους επαγγελματίες που φέρουν την 
ευθύνη για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις που απασχολούνται και 
το ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από 596 εργαζόμενους διαφόρων ιεραρχικών επιπέδων. 
Τα δεδομένα της διατριβής είναι αξιοποιήσιμα από την ακαδημαϊκή κοινότητα, από τους 
επαγγελματίες στο πεδίο της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και σ’ εκείνο της 
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και από τα μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη 
των επιχειρήσεων, που συμμετέχουν στη διαμόρφωση ή και στην υλοποίηση της επιχειρησιακής 
στρατηγικής. Οι προαναφερθέντες γενικοί στόχοι της εργασίας μπορούν να διακριθούν σε 
επιμέρους, οι οποίοι αποτυπώνονται στη συνέχεια: 
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1. Η σκιαγράφηση των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που υλοποιούνται 
στις επιχειρήσεις του φαρμακευτικού και τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα και ο 
καθορισμός του πλήθους των δράσεων που εφαρμόζονται ανά επιχείρηση. Επιπλέον, 
ο εντοπισμός του βαθμού συμμετοχής των εργαζόμενων στις σχετικές δράσεις στο 
πλαίσιο της επιχείρησης που απασχολούνται τόσο ανάλογα με το ιεραρχικό τους 
επίπεδο όσο και γενικότερα, ανεξαρτήτως αυτού. 

2. Η ‘αξιολόγηση’ των αναπτυξιακών δράσεων μέσω της διερεύνησης της επίδρασης 
που ασκεί η καθεμιά σε διάφορες αντιλήψεις των εργαζόμενων, όπως σ’ εκείνες που 
αφορούν στα οφέλη που αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους στην κάθε δράση, στην 
αποτελεσματικότητα ανά δράση, στη μεταβίβαση της μάθησης, στην ικανοποίηση 
από την εργασία και στην αφοσίωση στην επιχείρηση. 

3. Η διερεύνηση του ευρύτερου πλαισίου εφαρμογής των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού στις επιχειρήσεις, όπως: εάν υπάρχουν υποχρεωτικές προς 
συμμετοχή δράσεις, εάν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά στην παρακολούθηση 
των σχετικών δράσεων από τους εργαζόμενους (για παράδειγμα ανάλογα με το 
χρονικό διάστημα που απασχολούνται στην επιχείρηση), ο τρόπος επιλογής των 
συμμετεχόντων στις δράσεις αυτές και οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την 
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών δράσεων. Επίσης, η 
συγκέντρωση λεπτομερών στοιχείων για ορισμένους από αυτούς τους δείκτες, όπως 
το ποσοστό συμμετοχής των εργαζόμενων στις δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού ανά έτος, οι ώρες συμμετοχής ανά εργαζόμενο ετησίως καθώς και το 
ποσό που επενδύεται στις δράσεις αυτές ανά έτος. Παράλληλα, η ανάδειξη των 
δραστηριοτήτων στις οποίες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο οι επαγγελματίες 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και των σταδίων των αναπτυξιακών 
δράσεων στα οποία εμπλέκονται τα διοικητικά στελέχη. 

4. Η διερεύνηση των αντιλήψεων των εργαζόμενων που συμμετέχουν στις δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σχετικά με τον βαθμό στον οποίο αποκόμισαν 
συγκεκριμένα οφέλη αλλά και το επίπεδο στο οποίο αυτά χαρακτηρίζονται 
σημαντικά. Απώτερος στόχος είναι να εξεταστεί εάν τελικά τα αποτελέσματα της 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού έχουν αξία για τους εργαζόμενους. Επίσης, το 
ενδιαφέρον στρέφεται στον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν τη 
σπουδαιότητα που αποδίδεται από τους εργαζόμενους στα αποτελέσματα των 
αναπτυξιακών δράσεων στις οποίες λαμβάνουν μέρος.  

5. Η μελέτη των αντιλήψεων των εργαζόμενων που συμμετέχουν στις δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αναφορικά με: α) την αποτελεσματικότητα των 
δράσεων, β) την υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον, δηλαδή την 
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υποστήριξη που δέχονται οι εργαζόμενοι από την επιχείρηση, τον προϊστάμενο και 
τους συναδέλφους είτε για να λάβουν μέρος σε αναπτυξιακές δράσεις είτε για να 
εφαρμόσουν στην εργασία τους τις γνώσεις που απέκτησαν και τις δεξιότητες που 
ανέπτυξαν, γ) την ικανοποίησή τους από την εργασία και δ) την αφοσίωσή τους στην 
επιχείρηση.  

6. Η εξέταση του εάν και σε ποιο βαθμό τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
εργαζόμενων επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους αναφορικά με τα αποτελέσματα των 
δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και τη χρησιμότητά των 
συγκεκριμένων δράσεων. 

7. Η αναζήτηση του εάν και σε ποιο βαθμό η υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό 
περιβάλλον, δηλαδή από την επιχείρηση, τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους 
συσχετίζεται με τις αντιλήψεις τους σχετικά με τα οφέλη των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού και την αποτελεσματικότητά τους.  

8. Από το σύνολο των αντιλήψεων των εργαζόμενων, οι οποίες αφορούν στα οφέλη που 
αποκομίζουν συμμετέχοντας σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ο 
εντοπισμός εκείνων που συσχετίζονται περισσότερο με την αποτελεσματικότητα των 
εν λόγω δράσεων καθώς και με τη μεταβίβαση της μάθησης. 

9. Η μελέτη του εάν και σε ποιο βαθμό οι αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα 
αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για τη χρησιμότητα 
των σχετικών δράσεων αλλά και για την υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό 
περιβάλλον συσχετίζονται με την ικανοποίησή τους από την εργασία και με την 
αφοσίωσή τους στην επιχείρηση. 

10. Η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο η συμμετοχή των εργαζόμενων σε δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού επηρεάζει τελικά την ικανοποίησή τους από την 
εργασία αλλά και την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση. Επίσης, ο έλεγχος του εάν και 
σε ποιο βαθμό η ικανοποίηση των ατόμων από την εργασία τους συσχετίζεται με την 
αφοσίωσή τους στην επιχείρηση. 

Η χρησιμότητα της συγκεκριμένης έρευνας επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι τα 
τελευταία χρόνια προβάλλεται έντονα η αναγκαιότητα διερεύνησης της αξίας της Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Όπως υποστηρίζεται, η μελέτη της συνεισφοράς της εν λόγω 
Διεύθυνσης στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης αποτελεί προτεραιότητα. Γι’ αυτό 
σκόπιμο κρίνεται να δοθεί έμφαση όχι μόνο στις δραστηριότητές που αφορούν στο ανθρώπινο 
δυναμικό και στον τρόπο με τον οποίο αυτές εφαρμόζονται, αλλά και στην αξιολόγησή τους από 
τους εργαζόμενους. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο γίνονται αντιληπτά τα αποτελέσματα των εν 
λόγω δραστηριοτήτων και η αξία, που αυτές αποδίδουν στην επιχείρηση, βρίσκονται στο 
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προσκήνιο. Οι οικονομικοί δείκτες δεν είναι αρκετοί για τη διαμόρφωση μιας πλήρους εικόνας 
καθώς και άλλα στοιχεία, όπως η δυσαρέσκεια σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των δράσεων ή 
η έλλειψη αφοσίωσης και δέσμευσης στον οργανισμό, μακροπρόθεσμα επιδρούν αρνητικά στην 
οικονομική απόδοση του οργανισμού (Buyens and De Vos, 2001; Hailey, Farndale and Truss, 
2005; Kinnie, Hutchinson, Purcell, Rayton and Swart, 2005). Γι’ αυτό και η συγκεκριμένη 
διατριβή δεν περιορίζεται στην περιγραφή των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
αλλά επικεντρώνεται στα αποτελέσματά της. Άλλωστε, ο ρόλος της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού δεν εξαντλείται στον σχεδιασμό αποτελεσματικών πρακτικών. Προκειμένου να 
επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα, απαιτείται να πιστοποιηθεί ότι αυτές οι πρακτικές 
εφαρμόζονται όπως πρέπει και είναι αποδεκτές από την πλευρά των εργαζόμενων (Hailey, 
Farndale and Truss, 2005). Μάλιστα, ο βαθμός στον οποίο οι πρακτικές αυτές οδηγούν σε 
αποτελέσματα, που οι εργαζόμενοι τα θεωρούν σημαντικά για την επίτευξη των στόχων και των 
προτεραιοτήτων που θέτουν, επηρεάζει τελικά τον ρόλο που αποδίδεται στην Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού (Antonacopoulou, 1999). Ακόμη και σε ερευνητικό επίπεδο, ενώ μέχρι 
πρόσφατα δινόταν έμφαση στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ως διαδικασία και στους 
τρόπους με τους οποίους εφαρμόζεται, σήμερα πλέον έμφαση δίνεται στα αποτελέσματα της 
διαδικασίας αλλά και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να μετρηθούν (Evarts, 1998). 
Επιπλέον, σύγχρονοι μελετητές έχουν προτείνει μελλοντικά η έρευνα να επικεντρωθεί στα 
αποτελέσματα και την αξία της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε οργανωτικό επίπεδο, 
προκειμένου να ενισχυθεί η στρατηγική της σημασία, αλλά και στα κίνητρα των οργανισμών και 
των εργαζόμενων για να επενδύσουν σε σχετικές δράσεις (Rowold, 2008). Σ’ αυτό το νέο 
πλαίσιο διερεύνησης των αποτελεσμάτων της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού εντάσσεται η 
εν λόγω διδακτορική διατριβή.  

Όσον αφορά στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, αυτή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: είτε με μέτρηση της τρέχουσας 
αποτελεσματικότητάς της σε σχέση με τους κύριους στόχους, όπως αυτοί εμφανίζονται στη 
βιβλιογραφία, όπως για παράδειγμα η βελτίωση των γνώσεων, είτε με μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας που αναμένεται μελλοντικά, δίνοντας έμφαση σε μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα. Για παράδειγμα αξιολογείται η βελτίωση των επιπέδων ικανοποίησης των 
πελατών ως αποτέλεσμα της μάθησης και μακροπρόθεσμα η βελτίωση της απόδοσης της 
επιχείρησης (Holton, 2002). Η εν λόγω διατριβή υιοθετεί τον πρώτο από τους 
προαναφερόμενους τρόπους μέτρησης, χρησιμοποιώντας ως υποκείμενα τους εργαζόμενους, οι 
οποίοι αποτελούν και τους αποδέκτες των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι 
απόψεις αυτές σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εν λόγω δράσεων αλλά και η κατανόηση 
των παραγόντων που τις επηρεάζουν αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμες για τον 
προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχετικών δράσεων (Giangreco, 
Sebastiano and Peccei, 2009). Ωστόσο, αποτελούν ένα πεδίο που δυστυχώς δεν έχει διερευνηθεί 
επαρκώς μέχρι σήμερα και στο οποίο πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση (Mabey, 2002; Santos 



20 

 

and Stuart, 2003). Δεν υπάρχουν δηλαδή αρκετά πρωτογενή δεδομένα όσον αφορά στον τρόπο 
με τον οποίο οι απόψεις, στάσεις και εμπειρίες των εργαζόμενων επηρεάζουν τελικά την 
αποτελεσματικότητα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.  

Βέβαια, ο καθορισμός της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης και γενικότερα των 
δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία (Santos and 
Stuart, 2003), αποτελεί ωστόσο ταυτόχρονα και ένα προκλητικό εγχείρημα. Ιδιαίτερα όσον 
αφορά στη διερεύνηση των αποτελεσμάτων για τους εργαζόμενους, όπως είναι η παρακίνηση 
και ικανοποίηση από την εργασία, ένα πεδίο που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς (Sahinidis and 
Bouris, 2008). Η εξέταση, λοιπόν, των παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα 
της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, έχει ήδη απασχολήσει τους ερευνητές (Santos and 
Stuart, 2003) και αποτελεί ένα από τα σημεία στα οποία εστιάζει η εν λόγω διατριβή.  

Η σημαντικότητα της συγκεκριμένης έρευνας ενισχύεται επίσης από το γεγονός ότι οι 
έρευνες στο πεδίο αφορούν στην πλειοψηφία τους τις πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού γενικά 
και όχι στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού συγκεκριμένα (Mabey, 2004a). Οι πολιτικές 
αυτές βρίσκονται στο προσκήνιο, γιατί τόσο οι ίδιες οι πολιτικές όσο και ο τρόπος με τον οποίο 
αυτές εφαρμόζονται στο πλαίσιο των επιχειρήσεων συνδέονται με μεγέθη, όπως τα ακόλουθα: 
τα ποσοστά αποχώρησης των εργαζόμενων, η αφοσίωσή τους, η ικανοποίηση από την εργασία, 
τα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών, η παραγωγικότητα και η οικονομική απόδοση (Arthur, 
1994; Huselid, 1995; Becker and Huselid, 1999; Batt and Valcour, 2003; Rayton, 2006). Η εν 
λόγω έρευνα εστιάζει στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού συγκεκριμένα, μελετώντας, 
μεταξύ άλλων, την επίδραση που έχει το ευρύτερο πλαίσιο που σχετίζεται με αυτή στον βαθμό 
ικανοποίησης από την εργασία και αφοσίωσης στην επιχείρηση. Παράλληλα, η χρησιμότητα της 
έρευνας πολλαπλασιάζεται δεδομένου ότι η μελέτη της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
στην Ευρώπη παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, καθώς οι περισσότερες 
σχετικές έρευνες διεξάγονταν ως επί το πλείστον στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
(Brewster, 2004; Mabey, 2004a). Συνεπώς, οι ευρωπαϊκές έρευνες συμβάλλουν σημαντικά στην 
ανάπτυξη του πεδίου, δεδομένου ότι αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται η 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια ή περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Στο πλαίσιο των 
εν λόγω χωρών η συγκεκριμένη λειτουργία νοηματοδοτείται συνήθως διαφορετικά, λόγω του ότι 
συνδέεται στενά και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις οικονομικές, κοινωνικές και θεσμικές 
συνθήκες της κάθε χώρας (Brewster, 2004).  
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ΙΙ. Δομή της εργασίας 

Η διατριβή αποτελείται από δύο μέρη: το μέρος Α΄ που είναι το θεωρητικό και 
περιλαμβάνει τα πρώτα τέσσερα κεφάλαια και το μέρος Β΄ που είναι το ερευνητικό και 
περιλαμβάνει τα επόμενα τέσσερα κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αποσαφηνίζεται εννοιολογικά το πεδίο της μελέτης. Παρατίθενται 
διάφοροι ορισμοί της έννοιας της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με εκτενή αναφορά στα 
στοιχεία που ο καθένας παραπέμπει, ενώ παρουσιάζονται και άλλοι συναφείς όροι, όπως η 
εκπαίδευση, η εκπαίδευση ενηλίκων, η ατομική και οργανωτική μάθηση. Επιπλέον, 
αναπτύσσονται οι προσεγγίσεις της μάθησης και της απόδοσης, οι οποίες αφορούν στον τρόπο 
με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, δηλαδή είτε ως μέρος της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων είτε ως μέρος της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι λόγοι που ανέδειξαν την Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού ως απαραίτητη λειτουργία για την απόκτηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και 
συμπεριφορών των εργαζόμενων, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των 
επιχειρησιακών στόχων. Παράλληλα, συγκεκριμενοποιούνται τα ατομικά και οργανωτικά οφέλη 
της και διερευνάται η σχέση της με την επιχειρησιακή στρατηγική. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται 
με την παρουσίαση εναλλακτικών προσεγγίσεων όσον αφορά στον ρόλο της εν λόγω 
λειτουργίας. 

Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την κριτική προσέγγιση σύγχρονων μεθόδων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι μέθοδοι ταξινομούνται ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο των 
εργαζόμενων, στους οποίους απευθύνονται, σε τέσσερις κατηγορίες: α) για εργαζόμενους όλων 
των επιπέδων, β) για υπαλλήλους, γ) για κατώτερα και μεσαία διοικητικά στελέχη και δ) για 
ανώτερα διοικητικά στελέχη. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε 24 σχετικές εμπειρικές έρευνες που 
πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς και αφορούν στο ευρύτερο πλαίσιο 
υλοποίησης των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και στα αποτελέσματα των 
δράσεων αυτών. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε έρευνα περιγράφεται η μεθοδολογία που 
υιοθετήθηκε, οι ερευνητικές μέθοδοι που εφαρμόστηκαν και το δείγμα που επιλέχτηκε, ενώ 
παράλληλα αναλύονται και τα κύρια ευρήματα. Στο τέλος του κεφαλαίου ακολουθεί μια σύνοψη 
των βασικών στοιχείων όλων των ερευνών. 

Στο Β΄ μέρος της διατριβής, στο πέμπτο κεφάλαιο συγκεκριμενοποιείται το επίπεδο 
ανάλυσης της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο 
της έρευνας. Επιπλέον, διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις και αναλύεται το προτεινόμενο 
θεωρητικό μοντέλο που τίθεται υπό εμπειρικό έλεγχο.  
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Στο έκτο κεφάλαιο αιτιολογείται το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας, δηλαδή το 
ερευνητικό παράδειγμα που υιοθετείται, η οντολογία, η επιστημολογία και η μεθοδολογία της 
έρευνας. Αναφέρονται οι ερευνητικές μέθοδοι που επιλέχτηκαν, παρουσιάζονται οι κλάδοι 
στους οποίους διεξάγεται η έρευνα και τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία προσεγγίστηκαν οι 
επιχειρήσεις του κάθε κλάδου. Ακολουθεί μια γενική αναφορά στη δομή του ερωτηματολογίου 
και περιγράφονται οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των εννοιών που 
συγκροτούν το θεωρητικό μοντέλο της έρευνας. Στη συνέχεια, παρατίθενται οι ερωτήσεις των 
συνεντεύξεων και οι λόγοι για τους οποίους η έρευνα επικεντρώθηκε σ’ αυτές. Επίσης, 
αναφέρονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την εξασφάλιση της εγκυρότητας και 
αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου, ενώ περιγράφεται και η διαδικασία διεξαγωγής της πιλοτικής 
έρευνας. Παράλληλα, παρουσιάζονται στοιχεία για τους συμμετέχοντες στην έρευνα και 
παρέχονται πληροφορίες για την ερευνητική διαδικασία. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τις 
μεθόδους ανάλυσης των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. 

Το έβδομο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στα ερευνητικά αποτελέσματα. Αρχικά 
παρατίθενται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των συνεντεύξεων και στη συνέχεια εκείνα της 
στατιστικής ανάλυσης, που αφορά στο τμήμα της έρευνας, το οποίο υλοποιήθηκε με χρήση 
ερωτηματολογίου. Τα εν λόγω ευρήματα περιγράφονται αναλυτικά και σχολιάζονται κριτικά σε 
σχέση με τη βιβλιογραφία.  

Στο τελευταίο κεφάλαιο, το όγδοο, συνοψίζονται τα κύρια ερευνητικά αποτελέσματα και 
επιχειρείται η ερμηνεία τους καθώς και η αντιπαραβολή τους με τη βιβλιογραφία. Ακολουθεί η 
παρουσίαση του αναδιατυπωμένου θεωρητικού μοντέλου της διατριβής μετά από τον εμπειρικό 
έλεγχο. Στη συνέχεια περιγράφεται η πρωτοτυπία και τα οφέλη της έρευνας, ενώ παράλληλα 
τίθενται και οι περιορισμοί της. Τέλος, προτείνονται τομείς, οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και είναι δυνατόν να διερευνηθούν στο μέλλον.  

Στο τέλος της διατριβής παρατίθενται τα παραρτήματα που τη συνοδεύουν. Αυτά 
εμπεριέχουν (α) έναν πίνακα που συνοψίζει τις συναφείς εμπειρικές έρευνες στο πεδίο της 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, (β) τις επιστολές που χρησιμοποιήθηκαν για την 
προσέγγιση των επιχειρήσεων, (γ) το ερωτηματολόγιο της έρευνας, (δ) τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης παλινδρόμησης για τη λεπτομερέστερη αποτύπωση των συγκεκριμένων ερευνητικών 
αποτελεσμάτων και (ε) τα αποτελέσματα του ελέγχου συγκρίσεων όσον αφορά στην επίδραση 
συγκεκριμένων δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στους εξαγόμενους στο πλαίσιο 
της έρευνας παράγοντες. Ακολουθεί η βιβλιογραφία της εργασίας. 

 



23 

 

Α΄ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η οριοθέτηση του πεδίου μελέτης. Αρχικά, 
αποσαφηνίζεται η έννοια της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ξεκινώντας από τον 
αρχαιότερο ορισμό που έχει διατυπωθεί αναλύονται διάφοροι άλλοι έχοντας ως σημείο 
αναφοράς τόσο τις έννοιες που προβάλλονται κάθε φορά ως συστατικά στοιχεία του όρου όσο 
και τις βασικές διαφορές μεταξύ των ορισμών. Επιπλέον, παρουσιάζονται παραπλήσιοι όροι που 
έχουν προταθεί, όπως η ανάπτυξη διοικητικών στελεχών ή η ανάπτυξη και η μάθηση, ενώ 
ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον όρο Στρατηγική Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Στη 
συνέχεια, εξετάζονται κριτικά συναφείς έννοιες, όπως η εκπαίδευση, η εκπαίδευση ενηλίκων, η 
κατάρτιση, η ανάπτυξη, η ατομική και οργανωτική μάθηση, η μάθηση στον χώρο εργασίας και η 
διαχείριση της γνώσης. Έμφαση δίνεται στα σημεία που διαφοροποιούν την Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού από την κατάρτιση. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι δύο κυρίαρχες 
προσεγγίσεις της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, της απόδοσης και της μάθησης. Αυτές 
καθορίζουν το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται ως πεδίο, δηλαδή αυτό της Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού ή εκείνο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και κατ' επέκταση τον τρόπο με 
τον οποίο γίνεται τελικά αντιληπτή. Ακολουθεί η αναφορά στη θεωρία του ανθρώπινου 
κεφαλαίου και στη σχέση της με την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.  

 

1.1. Αποσαφήνιση της έννοιας Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  

Η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού αναφέρεται στη διαδικασία απόκτησης των 
απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους εργαζόμενους, ώστε να συμβάλουν στην 
επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Αποτελεί μια από τις βασικές συνιστώσες της ευρύτερης 
οργανωτικής λειτουργίας της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η τελευταία αποσκοπεί στο να 
εξασφαλιστούν οι κατάλληλοι για την επιχείρηση εργαζόμενοι αλλά και να αναπτυχθούν 
μηχανισμοί αναπληροφόρησης σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι λειτουργούν 
προς την επιθυμητή κατεύθυνση και συμβάλλουν στην υλοποίηση της στρατηγικής και των 
στόχων της επιχείρησης. Η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, λοιπόν, συνδέεται άμεσα με τις 
υπόλοιπες συνιστώσες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως είναι: α) η ανάλυση και ο 
σχεδιασμός των εργασιών, δηλαδή ο προσδιορισμός των απαιτήσεων των εργασιών και ο 
καθορισμός των απαραίτητων ικανοτήτων για την ορθή εκτέλεσή τους, β) η στελέχωση, δηλαδή 
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η στρατολόγηση-προσέλκυση και η επιλογή των εργαζόμενων, γ) η διοίκηση της απόδοσης των 
εργαζόμενων, δηλαδή η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εργασιακής απόδοσης, δ) ο 
καθορισμός της πολιτικής αμοιβών, ε) η παρακίνηση των εργαζόμενων, δηλαδή η παροχή 
κινήτρων και πρόσθετων παροχών, ζ) η δημιουργία αποτελεσματικών εργασιακών σχέσεων και 
η) ο καθορισμός πολιτικής επαγγελματικής υγιεινής, προστασίας και ασφάλειας (Χατζηπαντελή, 
1999; Walton, 1999; Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001; Πετρίδου, 2001). Η Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού εξελίχθηκε ραγδαία ως επιστήμη κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας, 
αποτελώντας πλέον ένα αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο είναι αφιερωμένοι 
πανεπιστημιακοί κύκλοι σπουδών και ειδικά εγχειρίδια (Stewart and McGoldrick, 1996; Grieves 
and Redman, 1999; Garavan, McGuire and O’ Donnel, 2004).  

Στο σημείο αυτό, πριν από την ανάλυση των ορισμών της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, σκόπιμο κρίνεται να παρουσιαστεί, σύντομα και περιεκτικά, η σχέση μεταξύ των 
τριών εννοιών: της γνώσης, της δεξιότητας και της ικανότητας. Η γνώση είναι θεωρητική, η 
επιτυχημένη εφαρμογή της στην πράξη ονομάζεται δεξιότητα και η μετατροπή της γνώσης σε 
δεξιότητα ονομάζεται ικανότητα (Barratt and Georgides, 1995). Σύμφωνα με έναν άλλο πιο 
πρόσφατο ορισμό για την ικανότητα, αυτή αναφέρεται σε «ένα πρότυπο συμπεριφοράς…όχι σε 
μια συγκεκριμένη δεξιότητα που κατέχει ένας εργαζόμενος ή μια ομάδα εργαζόμενων αλλά σ’ έναν 
συνδυασμό διαφόρων δεξιοτήτων και τρόπων συμπεριφοράς» (Garavan, Gunnigle and Morley, 
2000: 72). 

Ενδεικτικά παρουσιάζονται ορισμένοι από τους ευρέως αποδεκτούς ορισμούς της 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίοι διαχωρίζονται ανάλογα με τις έννοιες που 
αποδίδονται ως κύρια συστατικά στοιχεία του όρου. Ξεκινώντας από τον αρχαιότερο ορισμό, 
παρατίθενται συγκριτικά διάφορες άλλες προσεγγίσεις που έχουν προταθεί.  

α) Ορισμός Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κατά Nadler 

Η έννοια και το ακριβές αντικείμενο της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελούν 
ακόμη και σήμερα αντικείμενο συζητήσεων και προβληματισμού (McLean, 2004; Wilson, 
2005), αν και ο όρος αναφέρθηκε για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1960 από τον 
Leonard Nadler. O αρχικός ορισμός του Nadler παρουσίαζε τις έννοιες κατάρτιση, εκπαίδευση 
και ανάπτυξη ως τα κύρια συστατικά της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Nadler, 1970, 
Rothwell and Kazanas, 1994; Walton, 1999). Συγκεκριμένα, η κατάρτιση ορίστηκε ως η δράση 
που στοχεύει στην άμεση βελτίωση των τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων, δηλαδή εκείνων που 
σχετίζονται με το αντικείμενο εργασίας των ατόμων, με στόχο την αποτελεσματικότερη 
εκτέλεσή της σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η εκπαίδευση συνδέθηκε με τη βελτίωση γνώσεων 
και δεξιοτήτων που δεν σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο εργασίας, αλλά προετοιμάζουν 
τους εργαζόμενους για την αποτελεσματική εκτέλεση ενός μελλοντικού ρόλου. Τέλος, η 
ανάπτυξη συνδέθηκε με τη βελτίωση των διοικητικών δεξιοτήτων των εργαζόμενων που 
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σχετίζονται με το ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον στοχεύοντας μακροπρόθεσμα στην ενίσχυση 
του επαγγελματικού τους προφίλ (Nadler, 1970; Walton, 1999; Dilworth, 2003). 

Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, ο αρχικός αυτός ορισμός τροποποιήθηκε και 
υποστηρίχτηκε ότι: «Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αναφέρεται σε οργανωμένες 
μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες εξασφαλίζονται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους από 
τους εργοδότες και παρέχουν τη δυνατότητα βελτίωσης της εργασιακής απόδοσης αλλά και 
προσωπικής ανάπτυξης των εργαζόμενων» (Nadler and Nadler, 1989: 6). Όπως υποστηρίζουν οι 
συγγραφείς, ο ορισμός αυτός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μάθηση και στη συμβολή της στην 
επίτευξη τόσο ατομικών όσο και οργανωτικών στόχων. Η αναφορά σε ‘οργανωμένες’ 
μαθησιακές δραστηριότητες παραπέμπει στη σκόπιμη μάθηση, ενώ το γεγονός ότι η Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού εξασφαλίζεται από τους εργοδότες την καθιστά ενδοεπιχειρησιακή 
λειτουργία. Παράλληλα, ο προσδιορισμός των χρονικών ορίων ανάπτυξης των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων, δηλώνει, σύμφωνα με τους συγγραφείς, ότι αυτές συνήθως πραγματοποιούνται 
εκτός του εργασιακού χώρου, αλλά ταυτόχρονα εν ώρα εργασίας, οπότε κρίνεται αναγκαίος ο 
καθορισμός έναρξης και λήξης τους χρονικά. Η άποψη αυτή μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική 
του τρόπου εφαρμογής των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού την εποχή των 
συγγραφέων, αλλά στη σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται μάλλον παρωχημένη. Οι 
δραστηριότητες ανάπτυξης που πραγματοποιούνται στον χώρο εργασίας είναι πολύ 
συνηθισμένες, όπως η εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, στο πλαίσιο της 
οποίας ο εργαζόμενος καθοδηγείται από έμπειρους συναδέλφους στον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας.  

Στον ορισμό, η χρήση της λέξης ‘δυνατότητα’ παραπέμπει στην αντίληψη ότι η μάθηση 
μπορεί να μην οδηγήσει οπωσδήποτε σε βελτίωση της απόδοσης, γιατί η απόδοση εξαρτάται 
από ποικίλους οργανωτικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001; 
Sahinidis and Bouris, 2008; Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). Για παράδειγμα μπορεί να οφείλεται 
στη βελτίωση της πολιτικής αμοιβών ή στην αποτελεσματικότερη στοχοθέτηση στο πλαίσιο του 
οργανισμού. Άλλωστε, όπως έχει επισημανθεί, οι οργανισμοί είναι ανάγκη να διαθέτουν 
μηχανισμούς που υποστηρίζουν, ενθαρρύνουν και αξιοποιούν τη μάθηση των εργαζόμενων 
προκειμένου να οδηγήσει τελικά σε βελτίωση της απόδοσης. Η γνώση πρέπει να ενσωματώνεται 
σε συστήματα, ώστε να μπορεί εύκολα να διαχέεται και να είναι άμεσα αξιοποιήσιμη. Επίσης, 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η υποστήριξη αλλά και η προώθηση των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων από την πλευρά των ανώτερων διοικητικών στελεχών (Marsick and Watkins, 
2003). Επιστρέφοντας στον ορισμό, ο σύνδεσμος ‘και’ ανάμεσα στα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, δηλαδή τη βελτίωση της απόδοσης και 
την προσωπική ανάπτυξη, τονίζει ότι αυτά αλληλοσυνδέονται και είναι δύσκολο να διαχωριστεί 
το ένα από το άλλο. 
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β) Ορισμός Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κατά Chalofsky 

Ο προαναφερόμενος ορισμός έχει σχολιαστεί αρκετές φορές από σύγχρονους 
θεωρητικούς. Ένας από αυτούς είναι ο Chalofsky, καθηγητής του George Washington 
University και διευθυντής του πρώτου διδακτορικού προγράμματος σχετικού με την Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού που ιδρύθηκε στις ΗΠΑ. Ο Chalofsky, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του 
(Callahan and Ward, 2001), αποδέχεται τον τροποποιημένο ορισμό του Nadler. Υποστηρίζει δε 
ότι διευρύνει το πεδίο της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού πέρα από την κατάρτιση και την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εργασίας των ατόμων. 
Εισάγει δηλαδή έναν μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, μια ευρύτερη προοπτική ανάπτυξης όχι 
μόνο των δεξιοτήτων αλλά και των στάσεων, των συμπεριφορών και των ικανοτήτων των 
ατόμων.  

Κατά τον Chalofsky, η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού περιλαμβάνει τις θεωρητικές 
και πρακτικές προσεγγίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ικανότητας μάθησης των ατόμων 
και κατ' επέκταση των ομάδων αλλά και των οργανισμών στο πλαίσιο των οποίων ανήκουν. 
Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μαθησιακών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην 
ατομική και ταυτόχρονα στην οργανωτική ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα. Ο συγκεκριμένος 
ορισμός διαφοροποιείται από τους προηγούμενους, καθώς αναφέρεται σε θεωρητικές αλλά και 
πρακτικές προσεγγίσεις, αναγνωρίζοντας έτσι την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ως 
επιστημονικό πεδίο αλλά και ως επαγγελματικό τομέα. Επιπλέον, εστιάζει στην ενίσχυση της 
ικανότητας μάθησης σε όλα τα επίπεδα, ατομικό, ομαδικό και οργανωτικό. Τέλος, αναφέρεται 
στο στάδιο του σχεδιασμού των μαθησιακών παρεμβάσεων και έτσι υπογραμμίζει τη 
σημαντικότητα και άλλων σταδίων, εκτός από εκείνο της εφαρμογής (Chalofsky, 1992). Το 
2001 ο συγγραφέας όρισε εκ νέου την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στη μάθηση στον εργασιακό χώρο. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι η Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού αναφέρεται στην αξιοποίηση των άτυπων μαθησιακών εμπειριών στο 
πλαίσιο της εργασίας συμβάλλοντας έτσι τόσο στην απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης στους 
τομείς επαγγελματικής δραστηριοποίησης των ατόμων όσο και στην εξέλιξη της καριέρας τους 
(Callahan and Ward, 2001). 

γ) Ορισμός Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κατά Walton 

Τρεις δεκαετίες περίπου μετά από τον αρχικό ορισμό της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, το 1999, παρουσιάστηκε μια εναλλακτική προσέγγιση σχετικά με το τρίπτυχο των 
εννοιών κατάρτιση, εκπαίδευση και ανάπτυξη (Walton, 1999). Παρόλο που εμφανίζει ορισμένες 
ομοιότητες με την προγενέστερη απόδοση των εννοιών αυτών, εισάγει μια ευρύτερη προοπτική. 
Σύμφωνα με την εν λόγω προσέγγιση η κατάρτιση αναφέρεται στην άμεση απόκτηση γνώσεων, 
δεξιοτήτων και συμπεριφορών που κρίνονται απαραίτητες για την αποτελεσματική εκτέλεση 
ενός εργασιακού ρόλου. Ο ορισμός αυτός παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία με εκείνον του 
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Nadler. Η εκπαίδευση όμως αποκτά ευρύτερη έννοια και αναφέρεται στη συμμετοχή σε 
σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια του νου, τη 
διάπλαση του χαρακτήρα και τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των ατόμων. Τέλος, η 
ανάπτυξη αναφέρεται σε δραστηριότητες που διευκολύνουν και υποστηρίζουν τη μάθηση, 
καθιστώντας τα άτομα πιο ικανά να επιτύχουν μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 
εργασιακούς αλλά και προσωπικούς στόχους, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μάθηση μέσω 
της εμπειρίας. 

Παραπέμποντας στα ίδια τα λόγια του Walton (1999: 1), η Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού: 

 

«...με την ευρύτερη έννοια αναφέρεται στην ανάπτυξη και την αλλαγή μέσω της 
μάθησης.… επικεντρωνόμαστε στις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες που 
χρειάζονται τα άτομα προκειμένου να λειτουργήσουν και να συνεργαστούν 
αποτελεσματικά σ’ έναν ‘επαγγελματικό’ τομέα. Ενδιαφερόμαστε για τις προσεγγίσεις 
που διευκολύνουν, καθοδηγούν και συντονίζουν τη μάθηση που σχετίζεται με την 
εργασία…». 

 

Ο ορισμός αυτός διαφοροποιείται σε αρκετά σημεία από τον αρχικό ορισμό της 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως διατυπώθηκε από τον Nadler. Αν και θέτει στο 
προσκήνιο τη μάθηση που σχετίζεται με την εργασία, δεν περιορίζει τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα σε επίπεδο εργασιακής θέσης και κατ’ επέκταση σε επίπεδο οργανισμού, αλλά 
εναλλακτικά σε επίπεδο ‘επαγγελματικού τομέα’. Ο ρόλος δηλαδή του οργανισμού στη 
διαδικασία της ανάπτυξης των εργαζόμενων υποβαθμίζεται και η μάθηση αποσυνδέεται, ως 
έναν βαθμό, από τη βελτίωση της εργασιακής απόδοσης με κυριότερο στόχο την υλοποίηση της 
επιχειρησιακής στρατηγικής. Τον έλεγχο της όλης διαδικασίας έχουν τα ίδια τα άτομα 
αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρέπει να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην εξέλιξη της επαγγελματικής 
τους σταδιοδρομίας, στη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και κατ’ επέκταση στην 
ανάπτυξή τους. Αυτό γιατί οι σύγχρονες συνθήκες δεν επιτρέπουν στους οργανισμούς να 
εγγυώνται δια βίου απασχόληση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, λοιπόν, στην προσωπική ανάπτυξη, 
ενώ παράλληλα εισάγεται και η έννοια της αλλαγής ως επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Τέλος, ο 
συγκεκριμένος ορισμός δεν αναφέρεται αποκλειστικά σε σχεδιασμένες μαθησιακές 
δραστηριότητες εισάγοντας έτσι μια ευρύτερη προοπτική όσον αφορά στις δράσεις Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. 
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δ) Ορισμός Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κατά Stewart και McGoldrick 

Μια άλλη προσέγγιση που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον προτάθηκε την ίδια 
περίπου περίοδο. Αν και δεν διαφοροποιείται ως προς το τρίπτυχο των εννοιών που αποτελούν 
το υπόβαθρο της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, εισάγει την έννοια της αλλαγής ως 
πρωταρχικό της στόχο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της προσέγγισης αυτής η 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελείται από παρεμβάσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
ανάπτυξης που στοχεύουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς στο πλαίσιο των οργανισμών ή 
τουλάχιστον στη βελτίωση της ικανότητας για αλλαγή (Stewart and McGoldrick, 1996). 

ε) Ορισμός Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κατά McLagan 

Άλλοι μελετητές ερμήνευσαν τον όρο της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
προβάλλοντας διαφορετικές έννοιες ως τα κύρια συστατικά του στοιχεία. Ο McLagan (1989) 
αναφέρει ότι η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μια συστηματική διαδικασία που 
αποβλέπει στην αύξηση της ατομικής, ομαδικής και οργανωτικής αποτελεσματικότητας. 
Συστατικά της στοιχεία είναι οι έννοιες κατάρτιση και ανάπτυξη, οργανωτική ανάπτυξη και 
ανάπτυξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των ατόμων. Διευκρινίζει δε ότι η κατάρτιση και η 
ανάπτυξη αναφέρονται στις εξατομικευμένες μαθησιακές δραστηριότητες, που εφοδιάζουν τα 
άτομα με τις απαραίτητες ικανότητες για την εκτέλεση των τωρινών ή των μελλοντικών 
εργασιακών τους ρόλων. Η οργανωτική ανάπτυξη αναφέρεται σε μια σχεδιασμένη διαδικασία 
οργανωτικής αλλαγής. Όπως έχει υποστηριχθεί (Grieves and Redman, 1999; Heery and Noon, 
2008), συνήθως πρόκειται για αλλαγή κουλτούρας με έμφαση στη βελτίωση της 
αλληλεπίδρασης των εργαζόμενων. Η βελτίωση της επικοινωνίας και η ανάπτυξη ομαδικού 
πνεύματος βρίσκονται στο προσκήνιο με στόχο την αντιμετώπιση διαφόρων οργανωτικών 
προβλημάτων αλλά και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού στο σύνολό του. 
Τέλος, το τρίτο συστατικό στοιχείο, η ανάπτυξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των ατόμων 
αναφέρεται σε μια συστηματική διαδικασία ευθυγράμμισης των ενδιαφερόντων, αξιών και 
δεξιοτήτων των εργαζόμενων με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του οργανισμού. Απώτερος στόχος 
είναι να συμβαδίσουν τελικά τα σχέδια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των ατόμων με τις 
ανάγκες της επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναμικό ανά ιεραρχικό επίπεδο συμβάλλοντας έτσι 
στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.  

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η έννοια της ανάπτυξης της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας έχει αποτελέσει τα τελευταία χρόνια αντικείμενο συζητήσεων 
και προβληματισμού. Σύγχρονες συνθήκες θέτουν υπό αμφισβήτηση την έννοια αλλά και το 
περιεχόμενο της ανάπτυξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των ατόμων. Σ’ αυτές 
περιλαμβάνονται η μείωση των ιεραρχικών επιπέδων στους οργανισμούς, η εξάλειψη των 
παραδοσιακών δομών κάθετης ανέλιξης, η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, στις οποίες δεν υπάρχουν συνήθως αυστηρές ιεραρχικές δομές, αλλά και η 
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εξάλειψη του μοντέλου της δια βίου απασχόλησης στο πλαίσιο ενός και μόνο οργανισμού. Τα 
άτομα καλούνται πλέον να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την εξέλιξη της επαγγελματικής 
τους σταδιοδρομίας και είναι, ως έναν βαθμό, προετοιμασμένα για αρκετές αλλαγές εργασιακού 
περιβάλλοντος στο πλαίσιο του επαγγελματικού τους βίου (Walton, 1999). Η εφ’ όρου ζωής 
άσκηση ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος με σχετικά σταθερές και σε μεγάλο βαθμό 
προβλέψιμες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης αποτελεί πλέον παρελθόν (Ρομπόλης και 
Δημουλάς, 2001). 

ζ) Ορισμός Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κατά Swanson 

Επισημαίνεται ότι, η προσέγγιση που περιλαμβάνει στα συστατικά στοιχεία του όρου 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού την οργανωτική ανάπτυξη, δίνοντας έτσι έμφαση στην 
ανάπτυξη σε ομαδικό και σε οργανωτικό επίπεδο, υιοθετήθηκε και από άλλους μελετητές (Bing, 
Kehrhahn and Short, 2003). Ένας πιο πρόσφατος από της McLagan ορισμός που κινείται σε 
ανάλογο πλαίσιο, αναφέρεται πρώτα στην οργανωτική ανάπτυξη ως συστατικό στοιχείο της υπό 
διερεύνηση έννοιας και στη συνέχεια στην κατάρτιση και την ανάπτυξη. Ως σκοπός της 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού προβάλλεται η βελτίωση της απόδοσης σε οργανωτικό 
επίπεδο, σε επίπεδο διαδικασιών και σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο (Swanson, 1999). Ο 
συγκεκριμένος ορισμός είχε διατυπωθεί για πρώτη φορά τέσσερα χρόνια νωρίτερα, το 1995, 
παραλείποντας όμως την ακριβή αναφορά στα διάφορα επίπεδα όπου αναμένεται να 
παρατηρηθεί η βελτίωση της εργασιακής απόδοσης (Swanson, 1995). 

η) Ορισμός Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κατά Rothwell 

Τέλος, ο επόμενος ορισμός αποτελεί έναν συγκερασμό όλων των προαναφερόμενων 
απόψεων. Η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ταυτίζεται με: 

 

…κάθε σχεδιασμένη δραστηριότητα κατάρτισης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης, η οποία 
προσφέρεται από κάποιον οργανισμό….Υποδηλώνει την ανθρωπιστική φιλοσοφία που 
στοχεύει στη σύνδεση των στόχων και της αποστολής ενός οργανισμού με τις 
προσωπικές ανάγκες και τις φιλοδοξίες καριέρας κάθε ατόμου στο πλαίσιο αυτού του 
οργανισμού με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της 
ικανοποίησης από την εργασία (Rothwell, 1985: 15 στο Niemi, 1996: 72). 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο συγγραφέας αναφέρεται στα τρία συστατικά στοιχεία της 
έννοιας της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως διατυπώθηκαν αρχικά από τον Nadler. 
Ωστόσο, έμμεσα παραπέμπει και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ένα από τα 
συστατικά στοιχεία του ορισμού της McLagan. Τέλος, αναφέρεται ρητά στην ανθρωπιστική 
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προσέγγιση της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθεί περαιτέρω.  

Η ανθρωπιστική προσέγγιση δίνει έμφαση στην ανάπτυξη του δυναμικού των ατόμων, 
την οποία διαφοροποιεί από την προσέγγιση της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. 
Υποστηρίζει την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ατόμων προς όφελός τους, ενώ η 
αύξηση της παραγωγικότητάς τους αποκτά δευτερεύουσα σημασία. Σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο 
αυτής της προσέγγισης διαδραματίζουν τα εσωτερικά κίνητρα των ατόμων για ανάπτυξη. Οι 
θεωρητικοί που υιοθετούν την ανθρωπιστική προσέγγιση επικεντρώνονται, λοιπόν, στα άτομα 
και όχι στον οργανισμό, επιδιώκοντας την πλήρη ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους μέσω 
της ανάπτυξης. Στην περίπτωση αυτή τα άτομα επιλέγουν τους στόχους της ανάπτυξής τους 
ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Συνδιαμορφώνουν επίσης πολλές φορές το 
περιεχόμενο της μάθησης μαζί με τους εκπαιδευτές, χωρίς απαραίτητα να λαμβάνονται υπόψη οι 
ευρύτερες οργανωτικές ανάγκες. Ο ρόλος του οργανισμού δηλαδή στην όλη διαδικασία έγκειται 
στην εξασφάλιση των κατάλληλων προοπτικών ανάπτυξης για τα άτομα. Σύμφωνα με τη 
συγκεκριμένη λογική, και αν αναλογιστεί κανείς ότι τα άτομα λειτουργούν στο πλαίσιο ομάδων, 
συστημάτων ή οργανισμών, η προσωπική τους ανάπτυξη ενδέχεται αθροιστικά να συμβάλει 
στην ανάπτυξη της ομάδας, του συστήματος ή του οργανισμού, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί 
έναν προκαθορισμένο στόχο. Η επιδίωξη δηλαδή των οργανισμών για αύξηση του 
επιχειρηματικού κέρδους μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας των εργαζόμενων δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

Αντίθετα, η προσέγγιση που υποστηρίζει την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού δίνει 
έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό ως εμπορεύσιμο αγαθό. Θεωρεί, λοιπόν, ότι τα άτομα 
αναπτύσσονται για να είναι περισσότερο παραγωγικά, δικαιολογώντας έτσι τη λειτουργία της 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με οικονομικούς όρους. Οι θεωρητικοί που υιοθετούν την 
προσέγγιση αυτή υποστηρίζουν ότι η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει να συμβάλει 
στην εκπλήρωση της αποστολής και των στόχων του οργανισμού, και κατ’ επέκταση στη 
βελτίωση της απόδοσής του. Ο βαθμός στον οποίο το επιτυγχάνει τελικά αποτελεί και το 
σημαντικότερο κριτήριο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς της. Τα άτομα, λοιπόν, 
παρουσιάζονται στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης ως αναλώσιμες οντότητες, η αξία των 
οποίων καθορίζεται από τον βαθμό της συνεισφοράς τους στο πλαίσιο του οργανισμού. Η 
ανάπτυξη σ’ αυτήν την περίπτωση εστιάζει πρωταρχικά στον οργανισμό, ενώ τα άτομα 
αποτελούν ουσιαστικά τα μέσα για την επίτευξη των στόχων του (Russ-Eft, 2000; Callahan and 
Ward, 2001; O’ Donnell, McGuire and Cross, 2006).  

Ο ορισμός, λοιπόν, του Rothwell εισάγει μια μάλλον εναλλακτική διάσταση στην 
ανθρωπιστική προσέγγιση, αφού ως στόχος της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αναφέρεται 
πρώτα η παραγωγικότητα. Προβάλλεται δηλαδή μια πιο ρεαλιστική προοπτική, καθώς τα 
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επιδιωκόμενα αποτελέσματα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού δεν περιορίζονται στην 
ενίσχυση της ικανότητας μάθησης, αλλά περιλαμβάνουν επίσης την αύξηση της 
παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση του επιχειρηματικού κέρδους. Έτσι, ο Rothwell, αν και δεν 
το δηλώνει ξεκάθαρα, έμμεσα προβάλλει την άποψη ότι η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
συνδυάζει την ανθρωπιστική με την επιχειρηματική φιλοσοφία. Άλλωστε, στην πράξη είναι 
δύσκολο να εντοπιστούν οργανισμοί που υιοθετούν αυτούσια την ανθρωπιστική φιλοσοφία. 
Πιθανότερο μάλλον είναι να εντοπιστούν οργανισμοί στο πλαίσιο των οποίων παρατηρείται 
αυτούσια η επιχειρηματική φιλοσοφία ή έστω ένας συγκερασμός των δύο παραπάνω 
φιλοσοφιών. Ο ορισμός αναγνωρίζει τη μάθηση ως χρήσιμο εργαλείο τόσο σε προσωπικό 
επίπεδο για την αυτοπραγμάτωση των ατόμων όσο και σε οργανωτικό επίπεδο για τη βελτίωση 
της παραγωγικότητας. Οι οργανισμοί που έχουν αντίστοιχη φιλοσοφία αναγνωρίζουν, ως έναν 
βαθμό, την αξία της γνώσης και της μάθησης, ενώ οι οργανισμοί με αυστηρά επιχειρηματική 
φιλοσοφία στοχεύουν αποκλειστικά στη βραχυπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και στο άμεσο 
κέρδος (Marsick and Watkins, 1999). Είναι δύσκολο πάντως να καταλήξει κανείς αν τελικά η 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ασχολείται με την ανάπτυξη προς όφελος των ίδιων των 
εργαζόμενων ή προς όφελος των οργανισμών όπου απασχολούνται ή τελικά προς όφελος και 
των ατόμων αλλά και των οργανισμών. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εάν σημείο 
αναφοράς αποτελεί το άτομο, ο οργανισμός ή ένας συνδυασμός των δύο (O’ Donnell, McGuire 
and Cross, 2006). 

Μια αντίστοιχη διαφοροποίηση, όπως αυτή ανάμεσα στην επιχειρηματική και στην 
ανθρωπιστική φιλοσοφία, υπάρχει και μεταξύ των όρων ανθρώπινοι πόροι και ανθρώπινο 
δυναμικό. Στην πρώτη περίπτωση τα άτομα αντιμετωπίζονται ως μονάδες που απλώς συνθέτουν 
τον οργανισμό, όπως ακριβώς οι υλικοί πόροι ή τα τεχνολογικά μέσα. Η χειραγώγηση τους 
θεωρείται εύκολη, ενώ η χρησιμότητά τους καθορίζεται από τον βαθμό στον οποίο υπάρχει η 
δυνατότητα εκμετάλλευσής τους ή αποτίμησής τους με αυστηρά οικονομικούς όρους. Αντίθετα, 
ο όρος ανθρώπινο δυναμικό δίνει έμφαση στο δυναμικό των ατόμων προβάλλοντας τα άτομα ως 
αυτόβουλες οντότητες που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες (Walton, 1999; O’ Donnell, McGuire 
and Cross, 2006). 

Στο σημείο αυτό σκόπιμο κρίνεται να αναπτυχθούν οι συναφείς προς την Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού όροι. Όπως έχει υποστηριχθεί, ο όρος Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού προήλθε από τον όρο ανάπτυξη διοικητικών στελεχών (management development). 
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1960 και 1970, οι δράσεις ανάπτυξης στο 
πλαίσιο των οργανισμών ήρθαν στο προσκήνιο λόγω της ιδιαίτερης έμφασης που δόθηκε στη 
μάθηση. Στόχευαν στη διεύρυνση των γνώσεων των εργαζόμενων καθώς και στην ενημέρωσή 
τους για τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και για νέες αντιλήψεις. Αρχικά, όμως, θεωρήθηκαν 
κατάλληλες για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζόμενων, κυρίως για τα μεσαία και ανώτερα 
διοικητικά στελέχη. Σ’ αυτό το πλαίσιο ευδοκίμησε ο όρος ανάπτυξη διοικητικών ή ηγετικών 
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στελεχών (Laird, 1978; Garavan, 1997). Σύμφωνα με έναν σχετικά πρόσφατο ορισμό, ο όρος 
αναφέρεται «στα μέσα με τα οποία ένα στέλεχος καλλιεργεί τις ικανότητες εκείνες με τις οποίες θα 
επιτευχθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αναμενόμενα αποτελέσματα σ’ έναν τομέα» 
(Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001: 156). Παραπέμπει δηλαδή ουσιαστικά στην εκμάθηση του τρόπου 
διοίκησης και αναφέρεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας, διαχείρισης χρόνου, 
παρακίνησης κ.ά. Αργότερα, κυριάρχησε η άποψη ότι οι δράσεις ανάπτυξης και εκπαίδευσης 
δεν μπορούν να περιορίζονται σε εργαζόμενους συγκεκριμένων ιεραρχικών επιπέδων. 
Αντιθέτως, είναι ανάγκη να απευθύνονται σε όλα τα επίπεδα των εργαζόμενων με στόχο την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων όλων στον μέγιστο βαθμό με αθροιστικά για τον οργανισμό 
αποτελέσματα. Επίσης, υποστηρίχτηκε ότι ο συγκεκριμένος περιορισμός, μπορεί να οδηγήσει σε 
παρερμηνείες, όπως ότι τα κατώτερα διοικητικά στελέχη δεν χρειάζεται να συμμετέχουν σε 
αναπτυξιακές δράσεις. Η παραπάνω λογική έφερε στο προσκήνιο τον όρο Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος συμπεριλαμβάνει όλες τις επιμέρους δράσεις, δηλαδή της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ανάπτυξης, και απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα των 
εργαζόμενων (Garavan, 1997). 

Ένας άλλος συναφής όρος, ο οποίος έπεται χρονολογικά εκείνου της Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι η ‘μάθηση και ανάπτυξη’ (learning and development). Προτάθηκε 
το 2001 από έναν από τους μεγαλύτερους Συλλόγους Επαγγελματιών Ανθρώπινου Δυναμικού 
στην Ευρώπη (Chartered Institute of Personnel and Development-CIPD) που εδρεύει στη 
Μεγάλη Βρετανία και έχει περίπου 135.000 μέλη σε 120 χώρες. Η εν λόγω έννοια θεωρείται η 
μετεξέλιξη των παραδοσιακών όρων της ‘ανάπτυξης εργαζόμενων’ και της ‘ανάπτυξης 
ανθρώπινου δυναμικού’ κυρίως λόγω της έμφασης που δίνει στη μάθηση και κατ’ επέκταση 
στον χαρακτηρισμό των ατόμων που εργάζονται στο πλαίσιο των οργανισμών ως 
μαθητευόμενων (Harrison, 2002). Αν και υιοθετήθηκε από ορισμένους μελετητές, δεν 
χρησιμοποιήθηκε ευρέως και δεν αντικατέστησε τελικά τον όρο Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού.  

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν συχνές αναφορές στον όρο Στρατηγική 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού που δίνει έμφαση στη συμβολή της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού στη διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής. Η Στρατηγική Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις ικανότητες που διαθέτουν οι 
εργαζόμενοι, μετά από έγκυρη και αντικειμενική αξιολόγησή τους, αλλά και για εκείνες που 
είναι δυνατόν να αποκτήσουν μελλοντικά ως αποτέλεσμα της εφαρμογής αναπτυξιακών 
δράσεων (Toracco and Swanson, 1995; O’ Donnell, McGuire and Cross, 2006). Όπως έχει 
υποστηριχθεί, οι κύριες συνιστώσες της Στρατηγικής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι 
οι ακόλουθες τρεις: α) η οργανωτική απόδοση που αναφέρεται σε δράσεις που στοχεύουν στην 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση της απόδοσης, β) η οργανωτική μάθηση 
που αναφέρεται σε δράσεις που αποσκοπούν στη μετατροπή της ατομικής γνώσης των 
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εργαζόμενων σε επιχειρησιακή γνώση, δηλαδή σε μηχανισμούς και συστήματα διάχυσης της 
γνώσης και γ) η οργανωτική αλλαγή που αναφέρεται δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη της 
ευελιξίας και τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας του οργανισμού (Gilley and Maycunich-
Gilley, 2002 στο Garavan, 2007). 

Η Στρατηγική Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μια σχετικά πρόσφατη 
προσέγγιση (Garavan, 1995; McAndrew, 2000), αν και η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού 
στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς άρχισε να αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 
του ’70 (Rothwell and Kazanas, 1994). Αναμενόταν νωρίτερα χρονολογικά, ιδιαίτερα στο 
πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα, στον οποίο, κατά την άποψη ειδικών, κυριαρχεί το πρότυπο της 
αποτελεσματικότητας και έχει καθιερωθεί το χρήμα ως υπέρτατη αξία σε μεγαλύτερο βαθμό από 
ότι στον δημόσιο τομέα (Townley, 2002). Κατά συνέπεια, επικρατούσε η αντίληψη ότι οι 
ιδιωτικές επιχειρήσεις θα ακολουθούσαν άμεσα μια πιο συστηματική διαδικασία ως προς την 
ανάπτυξη των εργαζόμενών τους με απώτερο στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και 
επομένως του κέρδους. Στην πραγματικότητα όμως, η εφαρμογή βραχυπρόθεσμων και 
μηχανιστικών προσεγγίσεων είναι ακόμη εμφανής σε πολλές επιχειρήσεις (McAndrew, 2000). 
Σ’ αυτό συμβάλλει, ως έναν βαθμό, το γεγονός ότι οι επαγγελματίες στον χώρο συνήθως δεν 
διαθέτουν τη δύναμη, την εξουσία και τη δυνατότητα επιρροής που χαρακτηρίζει τα ανώτερα 
διοικητικά στελέχη ούτε αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησής τους 
(May, Sherlock and Mabry, 2003). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απομακρύνονται από τη 
διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής. Επισημαίνεται επίσης, ότι ακόμα και στην 
περίπτωση κατά την οποία η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού συνδέεται με την επιχειρησιακή 
στρατηγική, η συμβολή της συνήθως περιορίζεται στο στάδιο της υλοποίησης της στρατηγικής, 
καθώς έπεται χρονολογικά του σχεδιασμού και της διαμόρφωσής της (Toracco and Swanson, 
1995). Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η επίδραση που μπορεί να έχει στις στρατηγικές 
αποφάσεις, καθώς, όσο πιο αργά εμπλέκεται στη διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής, 
τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να αντανακλώνται τα θέματα προσωπικού στην επιχειρησιακή 
στρατηγική (Buyens and De Vos, 2001). Γι’ αυτό και είναι επιτακτική η ανάγκη να ενισχυθεί 
σημαντικά ο ρόλος του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως στρατηγικός 
σύμμαχος σύμφωνα με τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών (Buyens, Wouters and 
Dewettinck, 2001). 

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τον βαθμό 
συμβολής της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε στρατηγικό επίπεδο, όπως ο ρόλος των 
γνώσεων και ικανοτήτων των εργαζόμενων στην εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
για την επιχείρηση. Για παράδειγμα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που 
χαρακτηρίζονται από συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, όπως είναι ο κλάδος Υψηλής Τεχνολογίας 
και Πληροφορικής, οι γνώσεις των εργαζόμενων επηρεάζουν σημαντικά τη διαμόρφωση της 
επιχειρησιακής στρατηγικής. Με άλλα λόγια, οι γνώσεις επηρεάζουν σημαντικά την καινοτομία 
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των παραγόμενων προϊόντων και προσφερόμενων υπηρεσιών, συνεπώς, οι εργαζόμενοι, ως 
φορείς γνώσης, βρίσκονται στο προσκήνιο. Η διαθεσιμότητα, λοιπόν, των απαιτούμενων για την 
επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης γνώσεων και ικανοτήτων των εργαζόμενων λαμβάνεται 
υπόψη στο στάδιο διαμόρφωσης της στρατηγικής. Έτσι, η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ως 
μέσο συνεχούς ανάπτυξης των ικανοτήτων των εργαζόμενων κατέχει σημαντικό ρόλο στο εν 
λόγω στάδιο. Η κατάσταση διαφέρει σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πιο σταθερούς 
κλάδους, οι οποίοι δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις συνεχείς εξελίξεις, αλλά δίνουν 
μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα, όπως είναι αυτός του Λιανεμπορίου. Σ’ αυτήν την 
περίπτωση, συνήθως, ο ρόλος της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού έπεται της διαμόρφωσης 
της επιχειρησιακής στρατηγικής, δεδομένου ότι περιορίζεται στην υλοποίηση της ήδη 
καθορισμένης στρατηγικής. 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται πληθώρα ορισμών για την έννοια της Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί πρόκειται για ένα νέο αναδυόμενο πεδίο 
που κινεί το ενδιαφέρον και αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς συγγραφείς. Αυτοί συχνά 
προέρχονται από διαφορετικό θεωρητικό υπόβαθρο, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούν ανάλογα 
τόσο τον σκοπό όσο και τα βασικά συστατικά στοιχεία του όρου. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι 
άλλοι λόγοι που εξηγούν το πλήθος των διατυπωθέντων ορισμών. Αρχικά, το πεδίο 
ενσωματώνει πολλές αφηρημένες έννοιες, όπως είναι η μάθηση, η γνώση και η αλλαγή, για τις 
οποίες δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός. Επιπλέον, έχουν παρουσιαστεί πολλαπλές 
προσεγγίσεις σχετικά με τις δράσεις, τους ‘πελάτες’ αλλά και τους κύριους επωφελούμενους της 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, δηλαδή σχετικά με το ποιοι επωφελούνται καταρχήν από 
αυτή, στοιχεία που διαφοροποιούν ανάλογα τον ορισμό του πεδίου (Walton, 1999). Τέλος, 
σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και μεταξύ των ορισμών που διατυπώνονται σε 
διαφορετικές χώρες. Οι διαφοροποιήσεις αυτές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το εκάστοτε 
οικονομικό πλαίσιο της κάθε χώρας, από την επιρροή που ασκεί η κυβέρνηση στα συγκεκριμένα 
θέματα, από τη σχετική νομοθεσία αλλά και από την επίδραση που έχουν οι εξελίξεις του πεδίου 
σε άλλες χώρες (McLean and McLean, 2001). Παρατηρείται, ωστόσο, ότι οι μέχρι σήμερα 
διατυπωθέντες ορισμοί παρουσιάζουν μια εξελικτική πορεία. Στο ένα άκρο βρίσκεται μια 
σχετικά στενή αντίληψη της βασικής κατάρτισης που διεξάγεται εντός της επιχείρησης σε ειδικά 
διαμορφωμένες αίθουσες διδασκαλίας και στο άλλο μια ευρύτερη αντίληψη της ατομικής και 
οργανωτικής ανάπτυξης (Chalofsky, 1992).  

Συμπερασματικά, λοιπόν, η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ασχολείται με τη μάθηση 
αλλά και με τη διαχείρισή της, δηλαδή με παρεμβάσεις που διευκολύνουν τη διαδικασία 
μάθησης. Στοχεύει στην ενθάρρυνση των εργαζόμενων για απόκτηση νέων γνώσεων, στάσεων, 
και δεξιοτήτων που βελτιώνουν την απόδοσή τους, αυξάνουν την ικανοποίησή τους από την 
εργασία και ενισχύουν την αφοσίωσή τους στο πλαίσιο των οργανισμών στους οποίους 
απασχολούνται. Συμβάλλει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο αποφασιστικά στην υλοποίηση της 
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στρατηγικής των επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι οι διαφορετικές ερμηνείες που 
μπορούν να αποδοθούν στον όρο είναι πολλαπλές, γι’ αυτό και η Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού έχει απεικονιστεί ως ένα συνεχές. Στο ένα άκρο τοποθετείται η παραδοσιακή 
λειτουργία της κατάρτισης, ως μέσο μετάδοσης δεξιοτήτων που απευθύνεται σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες εργαζόμενων. Στο άλλο άκρο τοποθετείται η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ως 
οι μαθησιακές δραστηριότητες που συνδέονται με τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού. 
Μέρος της ευθύνης των εν λόγω δραστηριοτήτων εκχωρείται εκτός των επαγγελματιών του 
αντίστοιχου Τμήματος, δηλαδή στα ανώτατα διοικητικά στελέχη αλλά και στους ίδιους τους 
συμμετέχοντες σ’ αυτές τις δράσεις (Garavan, 1997).  

 

1.2. Αποσαφήνιση των εννοιών εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, κατάρτιση, ανάπτυξη, 
ατομική και οργανωτική μάθηση, μάθηση στον χώρο εργασίας και διαχείριση της 
γνώσης 

Όπως αποδείχτηκε, είναι δύσκολο να διατυπωθεί ένας απόλυτος, κοινά αποδεκτός 
ορισμός των συστατικών στοιχείων της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Garavan, Gunnigle 
and Morley, 2000; Trehan, Rigg and Stewart, 2006). Στην ενότητα αυτή δίνεται έμφαση στις 
έννοιες στις οποίες συνήθως παραπέμπει ο όρος, όπως στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την 
ανάπτυξη, την ατομική μάθηση και την οργανωτική μάθηση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και 
στην εκπαίδευση ενηλίκων, έναν όρο με τον οποίο η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
συνδέεται στενά. Για όλες τις προαναφερόμενες έννοιες έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα πάρα 
πολλοί ορισμοί (Barrie and Pace, 1998), στην ενότητα αυτή όμως επιχειρείται η κριτική 
επισκόπηση ορισμένων από αυτούς. Παράλληλα, υπογραμμίζονται τα στοιχεία που 
διαφοροποιούν την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού από την κατάρτιση, γιατί συχνά οι δύο 
έννοιες παρουσιάζονται λαθεμένα ως ταυτόσημες.  

α) Η έννοια της εκπαίδευσης 

Η εκπαίδευση έχει ευρύ προσανατολισμό. Συνδέεται με τη μετάδοση γενικών γνώσεων 
και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών που βρίσκουν εφαρμογή σε όλους 
τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και δεν περιορίζονται σ’ ένα μόνο συγκεκριμένο 
επαγγελματικό πεδίο. Οι στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης εξαρτώνται από τις 
προτεραιότητες των ίδιων των εκπαιδευόμενων, οι οποίες συχνά διαφέρουν σημαντικά, με 
αποτέλεσμα να μην μπορούν εύκολα να καθοριστούν στόχοι με κοινά αποδεκτά και μετρήσιμα 
ποσοτικά κριτήρια. Όπως έχει υποστηριχθεί, η εκπαίδευση δίνει συχνά έμφαση στην ανάπτυξη 
των επικοινωνιακών ικανοτήτων αλλά και της δημιουργικότητας, στην καλλιέργεια των ηθικών 
αξιών και στάσεων, στην κατανόηση της παράδοσης αλλά και των δυνάμεων που διαμορφώνουν 
τη σύγχρονη κοινωνία. Γίνεται συνήθως στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, έχει συγκεκριμένη χρονική 
διάρκεια και οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων, οι οποίες μπορεί να μην είναι άμεσα εφαρμόσιμες 
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(Garavan, 1997; Wilson, 2005). Στην Ελλάδα η εκπαίδευση γίνεται στα σχολεία γενικής 
παιδείας, όπως είναι το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Ενιαίο Λύκειο. Όσον αφορά στην 
επαγγελματική εκπαίδευση, αυτή αφορά στην παροχή των απαραίτητων εφοδίων, συνήθως 
μέσω διδασκαλίας και πρακτικής εξάσκησης, για την άσκηση ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος 
ή ενός έργου. Στην Ελλάδα η επαγγελματική εκπαίδευση πραγματοποιείται στα Επαγγελματικά 
Λύκεια, τις Επαγγελματικές Σχολές, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης κ.ά. Επιπλέον, ο όρος μετεκπαίδευση αναφέρεται στη 
συμπληρωματική εκπαίδευση σε κάποιο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, η οποία 
ακολουθεί την εκπαίδευση γενικής παιδείας. Τέλος, ο όρος ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση ή 
εκπαίδευση στον χώρο εργασίας αναφέρεται στην εκπαίδευση των εργαζόμενων με στόχο την 
ανάπτυξη γνώσεων και την εκμάθηση τρόπων συμπεριφοράς, που συνεισφέρουν στην 
υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). 

Η ανάλυση της έννοιας της εκπαίδευσης ολοκληρώνεται υπογραμμίζοντας την αξία που 
έχει το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων στον εργασιακό χώρο. Συχνά αποτελεί μια ένδειξη για 
τον βαθμό της εκπαιδευσιμότητάς τους. Ο όρος εκπαιδευσιμότητα αναφέρεται στην ικανότητα 
του ατόμου να αποκτήσει στο πλαίσιο της απασχόλησής του σ’ έναν οργανισμό τις αναγκαίες 
γνώσεις και δεξιότητες για μια συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία. Κατ’ επέκταση το επίπεδο 
εκπαίδευσης ενός ατόμου ως δείκτης της εκπαιδευσιμότητάς του αποτελεί ταυτόχρονα και 
δείκτη του κόστους κατάρτισης στη θέση εργασίας (Δεδουσόπουλος, 2006). 

β) Η έννοια της εκπαίδευσης ενηλίκων 

Η αποσαφήνιση της έννοιας της εκπαίδευσης ενηλίκων επιχειρείται με αναφορά στους 
ορισμούς που διατυπώθηκαν από δύο μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, την Εκπαιδευτική, 
Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και τον 
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Σύμφωνα µε τον αρχαιότερο 
ορισμό, αυτόν της UNESCO (1976: 2), ο όρος εκπαίδευση ενηλίκων αναφέρεται σε: 

 

«...ολόκληρο το φάσμα των οργανωμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών οποιουδήποτε 
περιεχομένου ή επιπέδου και οποιασδήποτε μεθόδου, τυπικών ή μη, οι οποίες συνεχίζουν ή 
αναπληρώνουν την αρχική εκπαίδευση που πραγματοποιείται σε σχολεία, κολέγια και 
πανεπιστήμια, αλλά και σε σχολές μαθητείας, µε τη βοήθεια των οποίων τα άτομα που θεωρούνται 
ως ενήλικες από την κοινωνία στην οποία ανήκουν αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, 
εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν την τεχνική και επαγγελματική τους κατάρτιση ή 
στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις και μεταβάλλουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους με 
αποτέλεσμα την ολοκληρωμένη προσωπική τους ανάπτυξη και τη συμμετοχή τους σε μια 
ισορροπημένη και ανεξάρτητη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη».  
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Ο δεύτερος ορισμός, ο οποίος διατυπώθηκε το 1977 από τον ΟΟΣΑ, αναφέρει ότι: 

 

«Η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά σε οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα 
σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη 
κατάρτισης ή ενδιαφέρον που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός 
ανθρώπου, ο οποίος έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια 
δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Επομένως, καλύπτει µη επαγγελματικές, 
επαγγελματικές, γενικές, τυπικές και µη τυπικές σπουδές καθώς επίσης και την εκπαίδευση που 
έχει συλλογικό σκοπό» (Rogers, 1999: 55).  

 

Επειδή οι ορισμοί αυτοί αναφέρονται στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, κρίνεται 
σκόπιμη η επεξήγηση των συγκεκριμένων όρων. Σύμφωνα με μια κατηγοριοποίηση που έχει 
προταθεί (Coombs and Ahmed, 1974: 8), υπάρχουν τρεις γενικοί τύποι εκπαίδευσης. Η τυπική 
εκπαίδευση που αναφέρεται στο «…θεσμοθετημένο, ιεραρχικά δομημένο και χρονικά 
διαβαθμισμένο εκπαιδευτικό σύστημα από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως το πανεπιστήμιο». Η 
μη τυπική εκπαίδευση που αφορά σε «…κάθε οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του 
τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, είτε μεμονωμένη είτε ως μέρος μιας ευρύτερης 
δραστηριότητας, που στοχεύει σε συγκεκριμένο κοινό και έχει συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς 
στόχους». Τέλος, η άτυπη εκπαίδευση που αποτελεί μια «…δια βίου διαδικασία, όπου το κάθε 
άτομο συλλέγει και διαμορφώνει γνώσεις, ικανότητες, στάσεις και αξίες, από την καθημερινή του 
εμπειρία και την επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος (οικογένεια, γειτονιά, εργασία, 
ψυχαγωγία, κοινωνικές συναναστροφές, αγορά εργασίας, μέσα μαζικής ενημέρωσης)».  

Από τους προαναφερόμενους ορισμούς γίνεται αντιληπτό ότι μεταξύ των 
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει η εκπαίδευση ενηλίκων είναι οι επαγγελματικές σπουδές. 
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται τόσο στην προετοιμασία για την αρχική άσκηση ενός 
επαγγέλματος όσο και στην παροχή επιπλέον εφοδίων κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής με στόχο τη συνεχή ανανέωση των σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων, βασικά 
χαρακτηριστικά στοιχεία της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιπρόσθετα όμως, η 
εκπαίδευση ενηλίκων αφορά και σ’ ένα ευρύτατο φάσμα άλλων δραστηριοτήτων γενικής 
εκπαίδευσης, τυπικής, μη τυπικής και άτυπης. Επομένως, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μέρος του ευρύτερου πεδίου της εκπαίδευσης 
ενηλίκων. Το θέμα της σχέσης των δύο πεδίων χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και αναλύεται 
διεξοδικά στην ενότητα 1.3. της διατριβής. 
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γ) Η έννοια της κατάρτισης 

Η κατάρτιση αναφέρεται στην ανάπτυξη συγκεκριμένων και άμεσα εφαρμόσιμων 
γνώσεων και δεξιοτήτων που συνήθως απαιτούνται για την εκτέλεση μιας εργασίας ή ορισμένων 
εργασιών. Ορίζεται δηλαδή ως η διαδικασία ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εργαζόμενων, ώστε 
να είναι περισσότερο ικανοί στην εκτέλεση της εργασίας τους και κατ’ επέκταση πιο 
αποτελεσματικοί. Οι στόχοι της είναι βραχυπρόθεσμοι, καθορίζονται με ακρίβεια εκ των 
προτέρων και ο βαθμός επίτευξής τους αξιολογείται συνήθως με ποσοτικά κριτήρια. Γι’ αυτόν 
τον λόγο έχει υποστηριχθεί ότι η κατάρτιση συμβάλλει στην εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με 
ορισμένα προκαθορισμένα πρότυπα που τίθενται κάθε φορά από τον οργανισμό (Laird, 1978; 
Webster, 1991; Garavan, 1997; Bryans and Smith, 2000; Jackson, Schuler and Werner, 2009). Η 
κατάρτιση περιλαμβάνει διάφορα στάδια, τα οποία σχεδιάζονται συστηματικά εκ των προτέρων 
και είναι ευδιάκριτα μεταξύ τους. Προκειμένου να είναι αποτελεσματική πρέπει να είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με τη στρατηγική της επιχείρησης και να συμβάλει στην υλοποίησή της (Wexley 
and Latham, 1991). Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων κατάρτισης κυρίαρχο ρόλο έχει συνήθως ο 
εκπαιδευτής, ο οποίος δίνει οδηγίες, επιδεικνύει και εφαρμόζει στην πράξη, ενώ οι 
καταρτιζόμενοι υιοθετούν μια παθητικότερη στάση, μιμούμενοι συχνά τις αποτελεσματικότερες 
πρακτικές (Barrie and Pace, 1998).  

Αν και ο όρος κατάρτιση αναφέρεται σε μια πληθώρα μεθοδολογιών μάθησης με 
περιεχόμενο τόσο σχετικό με το αντικείμενο εργασίας του ατόμου όσο και ευρύτερο (Mayo, 
1998), έχει υποστηριχθεί ότι οι συνήθεις μορφές κατάρτισης είναι δύο: η κατάρτιση εκτελώντας 
τη συγκεκριμένη εργασία και η κατάρτιση εκτός εργασιακού χώρου. Στην πρώτη περίπτωση, 
που είναι και η πιο συνηθισμένη, ο εργαζόμενος καθοδηγείται από έμπειρους συναδέλφους στον 
τρόπο εκτέλεσης της εργασίας. Στη δεύτερη περίπτωση ο εργαζόμενος εκπαιδεύεται σε κάποια 
αίθουσα κατάρτισης στην επιχείρηση ή σε κάποιον άλλο χώρο, όπως στο πανεπιστήμιο, 
περισσότερο σε θεωρητικό επίπεδο (Wilson, 2005; Heery and Noon, 2008). 

Στο ελληνικό πλαίσιο ως στόχος της κατάρτισης προβάλλεται συχνά η κάλυψη των 
εκπαιδευτικών αναγκών που προκύπτουν είτε μετά από την ολοκλήρωση της τυπικής 
εκπαίδευσης είτε λόγω της αυξημένης κινητικότητας των εργαζόμενων που προκλήθηκε από την 
ανάγκη για πολυειδίκευση και από την αναδιάρθρωση των κλάδων. Με άλλα λόγια, η κατάρτιση 
στον ελληνικό χώρο παρουσιάζεται ως μια δράση που επιδιώκει, συμπληρωματικά με το 
εκπαιδευτικό σύστημα, να εφοδιάσει τα άτομα με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε 
να ανταποκριθούν με επιτυχία στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς εργασίας (Μπαλώτη, 1996; 
Ρομπόλης και Δημουλάς, 2001). Για την έννοια της κατάρτισης, όπως αυτή μόλις 
προσδιορίστηκε, έχει χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά και ο όρος επαγγελματική κατάρτιση. Όπως 
υποστήριξαν Έλληνες θεωρητικοί, ο όρος αναφέρεται στην οργανωμένη διαδικασία 
εκπαίδευσης των ατόμων που έχουν τυπικά εξέλθει από τον υποχρεωτικό κύκλο γενικής 
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εκπαίδευσης. Στοχεύει στην καλλιέργεια, τη συντήρηση και την αναβάθμιση των γνώσεων, 
ικανοτήτων και στάσεων που κρίνονται απαραίτητες για την ικανοποιητική άσκηση ενός 
επαγγέλματος ή μιας εργασίας, φέρνοντας έτσι στο προσκήνιο την έννοια της 
απασχολησιμότητας (Δημουλάς, 2005).  

Η απασχολησιμότητα, λοιπόν, είναι ένας όρος το περιεχόμενο του οποίου έχει διευρυνθεί 
σημαντικά στη σύγχρονη εποχή. Δεν περιορίζεται στη διαθεσιμότητα ή ικανότητα του ατόμου 
για την άσκηση των εργασιακών δραστηριοτήτων που απαιτούνται από την οικονομία. 
Αντίθετα, προϋποθέτει και ανεπτυγμένες δεξιότητες που συνθέτουν το επαγγελματικό προφίλ 
των ατόμων, όπως η προσαρμοστικότητα, η ικανότητα λήψης αποφάσεων, ο προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα και η ικανότητα μάθησης. Τελικά, οι τελευταίες δεξιότητες έχουν την ίδια, αν 
όχι μεγαλύτερη βαρύτητα, με τις τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες σχετίζονται στενά με 
την άσκηση κάποιου επαγγέλματος (Δημουλάς, 2006). 

δ) Η έννοια της ανάπτυξης 

Όπως αποδείχτηκε από την ανάλυση των εννοιών της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
οι δύο όροι δεν είναι ταυτόσημοι αλλά παρουσιάζουν ομοιότητες σε διάφορα επίπεδα, όπως το 
ότι στοχεύουν και οι δύο στην ανάπτυξη των ατόμων (Barrie and Pace, 1998). Συνεχίζοντας με 
την αποσαφήνιση της έννοιας ανάπτυξη, αυτή αναφέρεται στη διεύρυνση του δυναμικού των 
ατόμων μέσω συνειδητών αλλά και ασυνείδητων μαθησιακών διαδικασιών. Στην πρώτη 
κατηγορία ανήκουν τα προσχεδιασμένα προγράμματα ανάπτυξης, στο πλαίσιο των οποίων οι 
συμμετέχοντες υποστηρίζονται από κάποιον σύμβουλο ή ‘διευκολυντή’ (facilitator), όπως συχνά 
ονομάζεται. Η ασυνείδητη μάθηση συμβαίνει τυχαία και συμπτωματικά στο πλαίσιο της 
καθημερινής εργασίας των ατόμων, χωρίς να έχει καθοριστεί εκ των προτέρων η ανάπτυξη ως 
επιθυμητό και αναμενόμενο αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη συνδυάζει στενά τη 
μάθηση με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Wilson, 2005). Παραπέμπει σε ευρύτερη 
προσωπική εξέλιξη και αλλαγή εκφράζοντας έτσι μια διαχρονικότητα, σε αντίθεση με την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση (Garavan, 1997). Συνήθως, σε δράσεις ανάπτυξης προτείνονται 
για συμμετοχή άτομα με ικανότητες για επίτευξη στόχων υψηλότερων από αυτούς που τίθενται 
στο πλαίσιο της εργασίας τους. Δεν εστιάζει, λοιπόν, τόσο στη θέση εργασίας που κατέχει το 
άτομο, αλλά συνήθως έχει μακροπρόθεσμο προσανατολισμό. Απώτερος στόχος είναι η 
ανάπτυξη εκείνων των ικανοτήτων που κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της 
στρατηγικής του οργανισμού (Jackson, Schuler and Werner, 2009). Ωστόσο, έχουν εκφραστεί 
αμφιβολίες για τον βαθμό στον οποίο η ανάπτυξη συνδέεται με τις ανάγκες του οργανισμού. Το 
ευρύτερο οργανωτικό περιβάλλον όπου τα άτομα σημείωσαν ανάπτυξη και πρόκειται να 
λειτουργήσουν συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ θα έπρεπε. Γι’ αυτό πολλές φορές είναι 
δύσκολο να διευκρινιστούν τελικά τα οφέλη της ανάπτυξης στο πλαίσιο της εργασίας. Ένα άλλο 
σημείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι ότι, λόγω της ιδιαίτερης έμφασης που δίνεται στην 
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προσωπική ανάπτυξη, το κέντρο βάρους μεταφέρεται από τον οργανισμό στο άτομο. Έτσι, όταν 
για παράδειγμα σημειώνεται αποτυχία, αυτή φαινομενικά επιβαρύνει αποκλειστικά το ίδιο το 
άτομο (Bryans and Smith, 2000).  

Αν και έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις όσον αφορά στις διαφορές ανάμεσα στις 
έννοιες της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ανάπτυξης, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί 
ότι και οι τρεις έννοιες έχουν ως βάση τη μαθησιακή διαδικασία με στόχο την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού. Αξίζει να τονιστεί επίσης ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αντιληπτές 
οι έννοιες αυτές επηρεάζει άμεσα την οργάνωση και διαχείριση των αντίστοιχων 
δραστηριοτήτων σε οργανωτικό πλαίσιο (Garavan, 1997). 

ε) Η έννοια της ατομικής μάθησης 

Η ατομική μάθηση αναφέρεται στη σχετικά μόνιμη αλλαγή γνώσεων, στάσεων ή 
συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα της τυπικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης ή των άτυπων 
μαθησιακών εμπειριών. Η μάθηση είναι συνεχής και αποτελεί μέρος της διαδικασίας αλλαγής 
και προσαρμογής σε διαφορετικές συνθήκες (Garavan, 1997). Οδηγεί στην ανάπτυξη νέων 
τρόπων σκέψης και δράσης, οι οποίοι μπορεί να μην είναι άμεσα ορατοί και παρατηρήσιμοι 
τόσο από τρίτους όσο και από το ίδιο το άτομο που μαθαίνει. Διαχωρίζεται σε τυπική και άτυπη. 
Η τυπική μάθηση είναι προγραμματισμένη, δομημένη και σκόπιμη, όπως για παράδειγμα η 
μάθηση ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης. Αυτού του είδους η 
μάθηση δεν σχετίζεται άμεσα με τον εργασιακό χώρο, είναι δύσκολο να μεταφερθεί στο πλαίσιο 
της εργασίας ή σε συγκεκριμένες εργασιακές συμπεριφορές και συχνά δεν ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Αξιολογείται συνήθως με τεστ γνώσεων, προσομοιώσεις και 
μελέτες περιπτώσεων, που χορηγούνται πριν και μετά από τη συμμετοχή των εργαζόμενων σε 
τυπικές μαθησιακές δραστηριότητες. Η άτυπη μάθηση δεν είναι δομημένη, αναφέρεται κυρίως 
στη μάθηση στο πλαίσιο της εργασίας και προκύπτει όταν το άτομο μαθαίνει κάτι, χωρίς 
απαραίτητα να υπάρχει εκ των προτέρων η πρόθεση για μάθηση. Παραδείγματα άτυπης 
μάθησης είναι η μάθηση μέσω δοκιμής και λάθους, η μάθηση ως αποτέλεσμα της παρατήρησης 
του τρόπου εργασίας πιο έμπειρων συναδέλφων ή ως αποτέλεσμα της απόκτησης πληροφοριών 
κατά τη διάρκεια μιας φιλικής συζήτησης. Ένα μεγάλο ποσοστό της μάθησης των ατόμων είναι 
άτυπη. Επειδή η άτυπη μάθηση δεν είναι σχεδιασμένη, είναι δύσκολο να υιοθετηθούν οι μέθοδοι 
αξιολόγησης της τυπικής μάθησης, εφόσον δεν έχουν προκαθοριστεί συγκεκριμένοι στόχοι. 
Ωστόσο, τα αποτελέσματα της μάθησης στο πλαίσιο της εργασίας είναι πιο εύκολο να 
αναγνωριστούν στο εργασιακό περιβάλλον. Αν δεν υπάρχουν προβλήματα μεταβίβασης της 
γνώσης, η διασύνδεση μάθησης, βελτίωσης της απόδοσης και συμβολής στην επίτευξη των 
οργανωτικών στόχων είναι εμφανής. Όσον αφορά στην αξιολόγηση της εφαρμογής της άτυπης 
μάθησης στο πλαίσιο των οργανισμών έμφαση δίνεται συνήθως στην αξιολόγηση των συνθηκών 
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μάθησης ή των ευκαιριών που υπάρχουν για να εκδηλωθεί η άτυπη μάθηση (Clarke, 2004; 
Wilson, 2005).  

ζ) Η έννοια της οργανωτικής μάθησης 

Η οργανωτική μάθηση αναφέρεται στις διαδικασίες που διευκολύνουν την ανάπτυξη της 
μάθησης στο πλαίσιο ενός οργανισμού. Στο εν λόγω πλαίσιο η μάθηση αναφέρεται στους 
τρόπους με τους οποίους τα άτομα «…συλλογικά, ανανεώνουν τις γνώσεις τους, τις αξίες τους, 
τους τρόπους σκέψης και γενικότερα τη φιλοσοφία τους» (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010: 140). Η 
οργανωτική μάθηση, λοιπόν, αναφέρεται κυρίως στις διαδικασίες διάχυσης της γνώσης στο 
ευρύτερο οργανωτικό πλαίσιο με σκοπό τη μετατροπή της γνώσης από αποκλειστικό προνόμιο 
των εργαζόμενων σε ‘κτήμα’ του οργανισμού, ώστε να είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη του 
(Dimitriades, 2005; Heery and Noon, 2008). Πολύ συχνά ο όρος αναφέρεται στη μη δομημένη 
μάθηση, δηλαδή στην άτυπη μάθηση στον εργασιακό χώρο, που προκύπτει από τη συμμετοχή 
σε διάφορες ομάδες εργασίας ή από συζητήσεις. Ωστόσο, για να υποστηριχθεί αυτή η μάθηση 
χρειάζεται να υπάρχει κλίμα και κουλτούρα μάθησης στον οργανισμό (Marsick and Watkins, 
2003). Το ερώτημα που προκύπτει στο σημείο αυτό είναι τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο 
κουλτούρα μάθησης. Ο οργανισμός που χαρακτηρίζεται από κουλτούρα μάθησης υποστηρίζει 
τη δια βίου μάθηση και ενθαρρύνει τη συνεχή κατάρτιση και ανάπτυξη των μελών του. 
Παράλληλα, επιτρέπει τον πειραματισμό και αποδέχεται τα λάθη και την αποτυχία ως 
αναπόφευκτες συνέπειες της μάθησης μέσω της εμπειρίας. Τέλος, τα μέλη του οργανισμού 
παρακινούνται να διαχέουν τη γνώση τους ενισχύοντας έτσι την ήδη υπάρχουσα κουλτούρα 
μάθησης (Sudharanta and Li, 2004).  

η) Η έννοια της μάθησης στον χώρο εργασίας 

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί συμπληρωματικά και μια άλλη έννοια που προβάλλεται 
αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια, αυτή της μάθησης στον χώρο εργασίας (workplace learning). 
Ο όρος αναφέρεται στην τυπική ή άτυπη ατομική αλλά και οργανωτική μάθηση στον εργασιακό 
χώρο (Garavan, Morley, Gunnigle and McGuire, 2002). Ο χώρος εργασίας προβάλλεται, λοιπόν, 
έντονα ως μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει στους εργαζόμενους να αναπτύξουν 
πρακτικές δεξιότητες για την αποτελεσματική εκτέλεση των έργων τους. Η ποιότητα βέβαια των 
μαθησιακών εμπειριών στον χώρο εργασίας εξαρτάται άμεσα από τον χρόνο που αφιερώνεται 
στη μάθηση. Εξαρτάται επίσης από την υποστήριξη του εργαζόμενου στη διαδικασία μάθησης 
τόσο από ομόβαθμους όσο και από ανώτερους ιεραρχικά, με παροχή για παράδειγμα σχετικής 
ανατροφοδότησης (Streumer, Van Der Klink and Van De Brink, 1999). Άλλα χαρακτηριστικά 
της εργασίας που επηρεάζουν την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζόμενων είναι ο 
βαθμός στον οποίο θεωρείται ενδιαφέρουσα, δημιουργική και με αυξημένα ή πολύπλευρα 
καθήκοντα. Επίσης, ο βαθμός στον οποίο απαιτεί τη χρήση εναλλακτικών εργαλείων και την 
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εφαρμογή πληθώρας μεθόδων καθώς και η δυνατότητα που παρέχει για ανάληψη πρωτοβουλιών 
και συνεργασία (Van der Heijden and Brinkman, 2001). 

Μετά από την αναφορά στα διάφορα είδη μάθησης, σκόπιμο κρίνεται να υπογραμμιστεί 
ότι η μάθηση αυτή καθ’ εαυτή δεν είναι αρκετή, αν ο οργανισμός δεν έχει αναπτύξει την 
ικανότητα να υποστηρίζει, να ενθαρρύνει και να αξιοποιεί αυτήν τη μάθηση. Η συνεχής μάθηση 
σε ατομικό επίπεδο είναι απαραίτητη, ωστόσο πρέπει να ενσωματωθεί σε συστήματα, πρακτικές 
και δομές για να μπορεί να διαχέεται και να χρησιμοποιείται από όλους, ώστε να οδηγήσει 
τελικά σε βελτίωση της απόδοσης. Όταν οι εργαζόμενοι μαθαίνουν, τότε συνολικά ενισχύεται 
και η ικανότητα του οργανισμού να μαθαίνει. Αρκεί βέβαια ο οργανισμός να ανταποκρίνεται 
στις προσπάθειές τους να εφαρμόσουν στην πράξη τη μάθηση και να υπάρχουν οι κατάλληλοι 
μηχανισμοί που επιτρέπουν, υποστηρίζουν και ανταμείβουν την εφαρμογή της νέας μάθησης 
στην πράξη (Marsick and Watkins, 2003). 

θ) Η έννοια της διαχείρισης της γνώσης  

Όλη αυτή η διαλεκτική ανέδειξε τη σημαντικότητα παραγωγής, διαχείρισης και 
εφαρμογής της γνώσης στο πλαίσιο των οργανισμών. Έτσι, λοιπόν, ο όρος διαχείριση της 
γνώσης και διάφορες έννοιες που σχετίζονται με αυτόν έρχονται στο προσκήνιο, όπως η 
γνωσιακή εργασία (knowledge work), οι εργαζόμενοι που παράγουν νέα γνώση (knowledge 
workers) και η επιχείρηση που προσανατολίζεται στη γνώση (knowledge-centered company). 
Δεδομένου ότι όλοι αυτοί οι όροι συνδέονται στενά με το πεδίο της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού ακολουθεί μια σύντομη αποσαφήνισή τους. 

Προς το παρόν δεν υπάρχει ένας καθολικός, κοινά αποδεκτός ορισμός για την έννοια και 
το περιεχόμενο της γνώσης ανάμεσα στους θεωρητικούς του πεδίου της διαχείρισης της γνώσης. 
Σε γενικές γραμμές η γνώση ορίζεται με αναφορά σε μια άλλη εξίσου αφηρημένη έννοια, αυτή 
της πληροφορίας ή των πληροφοριών (Gourlay, 2001). Η πληροφορία με τη σειρά της 
αναφέρεται σε οργανωμένα ή επεξεργασμένα δεδομένα, ενώ τα δεδομένα αναφέρονται στη 
συλλογή στοιχείων, όπως είναι οι μετρήσεις. Όμως η γνώση θεωρείται πληροφορία που 
επιτρέπει στον κάτοχό της να αναλάβει δράση. Σε αντίθεση, δηλαδή, με την απλή κατοχή 
πληροφοριών, υποδηλώνει την ικανότητα επίλυσης ενός προβλήματος και συχνά προϋποθέτει 
την προηγούμενη εμπειρία. Όσον αφορά στη διαχείριση της γνώσης, πρόκειται για τη 
διαδικασία με την οποία ο οργανισμός συλλαμβάνει, αποκτά, οργανώνει, αποθηκεύει, συντηρεί, 
διαχέει και εφαρμόζει τη γνώση. Ενδεχομένως η διαδικασία να περιλαμβάνει και την 
εμπορευματοποίηση της γνώσης με σκοπό το οικονομικό όφελος. Η διαχείριση της γνώσης 
προϋποθέτει ουσιαστικά τη μετατροπή της προσωπικής γνώσης των εργαζόμενων σε 
επιχειρησιακή γνώση, έτσι ώστε να διαχέεται στο πλαίσιο του οργανισμού, να είναι διαθέσιμη 
σε όλα τα οργανωτικά μέλη και να εφαρμόζεται με τον κατάλληλο τρόπο όποτε χρειαστεί 
(Bryans and Smith, 2000). Έχει χαρακτηριστεί ως μια στρατηγικής σημασίας διαδικασία, η 
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οποία συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και 
της οργανωτικής αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων καθώς επίσης και στην αύξηση των 
επιπέδων ικανοποίησης των πελατών τους (Laycock, 2005). 

Η διάχυση της γνώσης στον οργανισμό είναι μια κοινωνική διαδικασία, η οποία 
επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η κουλτούρα του οργανισμού, οι σχέσεις που 
αναπτύσσονται μεταξύ των εργαζόμενων αλλά και η φήμη που αποκτούν τα άτομα στο πλαίσιο 
του οργανισμού. Όταν δηλαδή εμπλέκονται στη διαδικασία άτομα με κύρος, τότε μειώνεται η 
ανάγκη για συνεχή έλεγχό της από αυτόν που διαχέει τη γνώση σ’ αυτόν που τη λαμβάνει, 
επομένως το όλο εγχείρημα διευκολύνεται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή και οι δύο 
πλευρές επιθυμούν να διατηρήσουν την καλή τους φήμη και το κύρος τους στο πλαίσιο του 
οργανισμού, καθιερώνουν ένα κανάλι ανοιχτής και ειλικρινούς επικοινωνίας, με αποτέλεσμα η 
γνώση τελικά να διαχέεται. Ένας άλλος παράγοντας που ευνοεί τη διάχυση της γνώσης είναι η 
ύπαρξη κουλτούρας που διευκολύνει το να γίνει αντιληπτή η γνώση ως ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τον οργανισμό, το οποίο έχει νόημα να μεταφερθεί. Μια υποστηρικτική 
κουλτούρα, λοιπόν, που ενθαρρύνει τα άτομα να μαθαίνουν από τους άλλους κρίνεται ιδιαίτερα 
σημαντική. Ευνοεί την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με πρακτικές που είναι 
αποτελεσματικές, με πρακτικές που παρουσιάζουν προβλήματα αλλά και με πιθανές ενέργειες 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, βελτιώνοντας έτσι τον τρόπο εργασίας. Τέλος, 
σημαντικός παράγοντας είναι και η εμπλοκή των εργαζόμενων στη διαδικασία λήψης σχετικών 
αποφάσεων, που οδηγεί στην ανάληψη επιπλέον των προκαθορισμένων τους αρμοδιοτήτων για 
την επιτυχή διάχυση της γνώσης. Η αναφορά στη διαδικασία διάχυσης της γνώσης 
ολοκληρώνεται επισημαίνοντας ενδεικτικά ορισμένους παράγοντες, που δυσχεραίνουν την όλη 
διαδικασία, όπως ο υψηλός συγκεντρωτισμός αλλά και ο φόβος απώλειας ισχύος, λόγω των 
νέων μορφών αλληλεπίδρασης που αυτή συνεπάγεται (Lucas and Ogilvie, 2006). 

Εναλλακτικά της έννοιας της διαχείρισης της γνώσης χρησιμοποιείται συχνά ο όρος 
νοητικό κεφάλαιο (intellectual capital) της επιχείρησης, ο οποίος παραπέμπει στα αποτελέσματα 
της διαδικασίας διαχείρισης της γνώσης. Σύμφωνα με έναν διατυπωθέντα ορισμό, ο όρος αφορά 
στη συσσωρευμένη γνώση, στις ικανότητες, στις εμπειρίες και στην τεχνογνωσία των 
εργαζόμενων, αλλά και στις πληροφορίες που, αφού έχουν διαχρονικά συγκεντρωθεί στην 
επιχείρηση, βρίσκονται στη διάθεσή τους (Πετρίδου, 2001). Άλλοι ερευνητές επιχειρούν να 
αποσαφηνίσουν τον όρο, αναφερόμενοι σε παρεμφερείς έννοιες και στον μεταξύ τους 
συσχετισμό: 

«Οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν γνώσεις και δεξιότητες (ανθρώπινο 
κεφάλαιο), απαρτίζοντας το νοητικό κεφάλαιο (νοητικό κεφάλαιο) μέσα σε μια 
επιχείρηση/οργανισμό. Οι γνώσεις τους ενδυναμώνονται μέσω των σχέσεων που αναπτύσσονται 
στο εσωτερικό και εξωτερικό μιας επιχείρησης/οργανισμού (κοινωνικό κεφάλαιο) και συγκροτούν 
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τη θεσμοθετημένη γνώση που κατέχει μια επιχείρηση/οργανισμός (οργανωσιακό κεφάλαιο-
οργανωσιακή γνώση)» (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010: 83).  

Μια άλλη έννοια που προβάλλεται έντονα στη σύγχρονη εποχή είναι αυτή της γνωσιακής 
εργασίας. Οι νέες δυναμικές που διαμορφώνουν την παγκόσμια αγορά σε συνδυασμό με τις 
συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και τις αλλαγές στη διάρθρωση της εργασίας οδήγησαν 
στον καθορισμό εργασιακών θέσεων που βασίζονται στη γνώση. Αυτές δεν μπορούν εύκολα να 
οριοθετηθούν, ώστε να περιγραφούν με σαφήνεια τα καθήκοντα που περιλαμβάνουν (Chermack, 
Lynham and Ruona, 2003). 

Όσον αφορά, λοιπόν, στη γνωσιακή εργασία, όπως ονομάζεται, αυτή αναφέρεται: 

 

«…σε μια συστηματική δραστηριότητα που ελέγχει δεδομένα, χρησιμοποιεί πληροφορίες 
και αναπτύσσει γνώση. Η εργασία μπορεί να είναι θεωρητική και να μην κατευθύνεται 
άμεσα προς κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα ή να είναι πρακτική και να στοχεύει στην 
επινόηση νέων εφαρμογών, συσκευών ή μηχανισμών, προϊόντων και διαδικασιών» 
(Despres and Hiltrop, 1995: 12).  

 

Ρόλος των εργαζόμενων που παράγουν γνώση είναι η τροφοδότηση της επιχείρησης με 
νέα γνώση στο αντικείμενο της εξειδίκευσής τους, η εφαρμογή της γνώσης σε διάφορες περιοχές 
της επιχείρησης και η εισήγηση αλλαγών για τη βελτίωση της λειτουργίας της. Ωστόσο, η 
επιτυχής προώθηση αλλαγών εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως η υποστήριξή τους 
από την ανώτερη ηγεσία και η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του οργανισμού 
(Laycock, 2005). Οι εργαζόμενοι αυτοί, λοιπόν, βελτιώνουν διαρκώς τις γνώσεις και τις 
δεξιότητές τους και διακρίνονται για την ευελιξία και την προσαρμοστικότητά τους. Επίσης, 
είναι σε γενικές γραμμές συνεργάσιμοι και πρόθυμοι να εργαστούν στο πλαίσιο ομάδων, 
ταυτίζονται περισσότερο με τους συναδέλφους τους και με το εργασιακό τους αντικείμενο παρά 
με τους οργανισμούς στο πλαίσιο των οποίων απασχολούνται (Despres and Hiltrop, 1995). 
Μέρος της διαλεκτικής της διαχείρισης της γνώσης αποτελεί και η έννοια της επιχείρησης που 
προσανατολίζεται στη γνώση. Πρόκειται για την επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας η ατομική 
και οργανωτική μάθηση θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική της ανάπτυξη. Ο 
βασικός ισχυρισμός είναι ότι οι πληροφορίες, η γνώση και η μάθηση αποτελούν απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη λειτουργία της επιχείρησης στη σύγχρονη αγορά εργασίας, καθώς αυξάνεται 
συνεχώς η ζήτηση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες (Grieves and Redman, 1999). Το εργασιακό 
περιβάλλον μιας τέτοιας επιχείρησης είναι λιγότερο ιεραρχικό, χωρίς πολλά επίπεδα εξουσίας, 
οργανωμένο με βάση τις εργασιακές διαδικασίες και έντονα συναδελφικό. Η ομαδική εργασία 
βρίσκεται στο προσκήνιο καθώς στο πλαίσιο της επιχείρησης συγκροτούνται πολλές 
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διατμηματικές ομάδες εργασίας που αναλαμβάνουν την εκπόνηση διαφόρων έργων (Despres 
and Hiltrop, 1995). Η διαχείριση της γνώσης, λοιπόν, θα έπρεπε να ακολουθεί την Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, με στόχο την οργάνωση, αποθήκευση και διάχυση των γνώσεων που 
αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των αναπτυξιακών δράσεων οδηγώντας έτσι στην οργανωσιακή 
γνώση. Αποτελεί ένα πεδίο, το οποίο σε ελληνικό πλαίσιο έχει αρχίσει να διερευνάται 
επιστημονικά (Περδικάκη, 2009), ωστόσο χρήζει περαιτέρω έρευνας και ανάλυσης μελλοντικά. 

Από τη μέχρι τώρα αποσαφήνιση των εννοιών, προκύπτει ότι η Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού δεν αφορά μόνο στα προγράμματα κατάρτισης, αν και αυτά αποτελούν ένα 
σημαντικό συστατικό της στοιχείο (Ashton and Easterby-Smith, 1979; Smith, 1986; Margerison, 
1991; Lees, 1992; Megginson and Pedlar, 1992 στο Garavan, Costine and Heraty, 1995). 
Άλλωστε, η πεποίθηση ότι η διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης επαρκεί και μπορεί από 
μόνη της να οδηγήσει σε θεαματικές βελτιώσεις της ατομικής και οργανωτικής απόδοσης είναι 
λανθασμένη (Gill, 1995 στο Holmes, 1998). Όπως έχει ήδη υποστηριχθεί, σκοπός της 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η προαγωγή της ατομικής και της ομαδικής μάθησης 
για την ανάπτυξη των ατόμων αλλά και των οργανισμών (McGoldrick, Stewart and Watson, 
2001). Ωστόσο, η μάθηση στο πλαίσιο των οργανισμών δεν προκύπτει μόνο από την εφαρμογή 
των προγραμμάτων κατάρτισης. Αντίθετα, είναι αποτέλεσμα όχι μόνο οργανωμένων αλλά και 
τυχαίων δραστηριοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων και 
δεξιοτήτων, προκειμένου τα άτομα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των οργανωτικών ρόλων 
που αναλαμβάνουν (Walton, 1999). Η κατάρτιση, λοιπόν, μπορεί να προσδιοριστεί ως «ένα 
υποσύστημα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που συνεισφέρει στη γενικότερη προσπάθεια 
μάθησης και ανάπτυξης» (Walton, 1999: 91).  

Έχει υποστηριχθεί μάλιστα ότι η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μια νέα 
προσέγγιση, η οποία διαφοροποιείται από την προσέγγιση της παραδοσιακής κατάρτισης σε 
τέσσερα βασικά σημεία (Grieves and Redman, 1999). Πρώτον η Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού δίνει έμφαση στη μάθηση μέσω της εμπειρίας που προκύπτει καθημερινά και όχι 
μόνο στην τυπική μάθηση ως αποτέλεσμα της διεξαγωγής των προγραμμάτων κατάρτισης. 
Θεωρείται ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης που 
συνδέεται περισσότερο με την επιχειρησιακή στρατηγική από ό,τι η παραδοσιακή λειτουργία 
της κατάρτισης, η οποία δεν συνδεόταν απαραίτητα με τους ευρύτερους στρατηγικούς στόχους 
(Garavan, 1997). Ο ίδιος ο όρος Στρατηγική Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί 
παράδειγμα μιας προσπάθειας άμεσης σύνδεσης της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με την 
επιχειρησιακή στρατηγική. Το δεύτερο βασικό σημείο διαφοροποίησης της Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού από την κατάρτιση, είναι ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης για τις 
δραστηριότητες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αναλαμβάνουν τα διοικητικά στελέχη. 
Εξελίσσονται από απλοί πελάτες ενός Τμήματος Κατάρτισης σε υπεύθυνους διαφόρων 
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δραστηριοτήτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, αναλαμβάνοντας δηλαδή ευθύνη όχι μόνο 
για την προσωπική τους ανάπτυξη αλλά και για την ανάπτυξη των υφιστάμενών τους.  

Η αλλαγή αυτή του ρόλου της μεσαίας και ανώτερης διοίκησης επηρεάζει θετικά τη 
λειτουργία της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Εμπλέκοντας, δηλαδή, τα στελέχη στον 
προγραμματισμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, αναπτύσσεται εμπιστοσύνη ως προς τις συγκεκριμένες δράσεις και αναγνωρίζεται 
σε μεγαλύτερο βαθμό η συμβολή της εν λόγω λειτουργίας στο πλαίσιο του οργανισμού 
(Marques, 2006). Απαιτείται ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ορισμένοι παράγοντες ενδέχεται 
να εμποδίσουν τα διοικητικά στελέχη να ανταποκριθούν με επιτυχία στον επιπρόσθετο αυτόν 
ρόλο που τους ανατίθεται. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται η έλλειψη σχετικών γνώσεων, η πίεση για 
την επίτευξη άμεσων αποτελεσμάτων, που χαρακτηρίζει την εργασία τους, η έλλειψη χρόνου 
αλλά και η απουσία κινήτρων για να αναλάβουν τα επιπλέον καθήκοντα (McGovern, 1999). 
Σύμφωνα μάλιστα με ερευνητικά αποτελέσματα, τα διοικητικά στελέχη τείνουν να θεωρούν τις 
δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης ως αποκλειστική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού και δεν τις συμπεριλαμβάνουν στα δικά τους καθήκοντα (Buyens and De Vos, 2001). 
Ορισμένοι παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην ενεργότερη και αποτελεσματικότερη 
εμπλοκή των διοικητικών στελεχών στις αναπτυξιακές δράσεις καθώς και στην αρμονικότερη 
συνεργασία μεταξύ διοικητικών στελεχών και επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού είναι: α) η 
εκπαίδευση των διοικητικών στελεχών στις πολιτικές και τις μεθόδους Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, β) η στελέχωση της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού με άτομα που διαθέτουν 
εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο και γ) η εξοικείωση των επαγγελματιών 
ανθρώπινου δυναμικού με τις απαιτήσεις και τα προβλήματα των διαφόρων τμημάτων της 
επιχείρησης (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). 

Τρίτον, η αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τις δράσεις κατάρτισης από την ύπαρξη 
θετικών στάσεων εκ μέρους όλων των οργανωτικών μελών για συμμετοχή σ’ αυτές τις δράσεις. 
Εξαρτάται επίσης περισσότερο από την παροχή ή την ενίσχυση σχετικών κινήτρων. Η ύπαρξη 
και η συνεχής ενίσχυση της κουλτούρας μάθησης είναι απαραίτητη προκειμένου τα άτομα να 
αναγνωρίσουν την ανάγκη για την προσωπική τους ανάπτυξη, να δεχθούν να αναλάβουν έναν 
πιο ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και να επενδύσουν στη συνεχή τους ανάπτυξη καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής τους, έχοντας παράλληλα την υποστήριξη των προϊστάμενών τους. Η 
επιχείρηση, λοιπόν, θα πρέπει να ενθαρρύνει και να ανταμείβει τη μάθηση και την απόκτηση 
νέων γνώσεων και ικανοτήτων, οι οποίες επιτρέπουν στους εργαζόμενους να εκτελέσουν 
διαφόρων ειδών έργα ή να αναλάβουν ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων (multiskilled). Επιπλέον, θα 
πρέπει να αποδέχεται τα αποτελέσματα της μάθησης, δηλαδή την υιοθέτηση νέων τρόπων 
σκέψης και δράσης, καθώς και άλλες αλλαγές. Τέταρτον, οι δραστηριότητες Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού εφαρμόζονται συνήθως στον εργασιακό χώρο και όχι σε αίθουσες 
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διδασκαλίας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εμπειρική μάθηση. Σε αντίθεση με την κατάρτιση, 
η οποία ακολουθεί συνήθως ως μια εκ των υστέρων αντίδραση σε κάποιο διαπιστωμένο 
πρόβλημα με στόχο την άμεση προώθηση αλλαγών, η ανάπτυξη προβάλλεται ως μια συνεχής 
διαδικασία με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό (Petridou and Glaveli, 2003).  

Η στροφή από την έννοια της κατάρτισης στην έννοια της ανάπτυξης παρατηρείται τα 
τελευταία χρόνια ακόμη και στην ορολογία που χρησιμοποιείται στον χώρο των επιχειρήσεων. 
Έτσι, το παλαιό Τμήμα Κατάρτισης έχει μετονομαστεί πλέον σε Τμήμα Ανάπτυξης 
Εργαζόμενων, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Οργανωτικής Ανάπτυξης ή 
Τμήμα Κατάρτισης και Ανάπτυξης (Laird, 1978). Η εννοιολογική αποσαφήνιση ολοκληρώνεται, 
επισημαίνοντας ότι οι διαφορές μεταξύ των όρων εκπαίδευση, κατάρτιση, ανάπτυξη και 
ανάπτυξη διοικητικών ή ηγετικών στελεχών, είναι πολύ λεπτές. Όλοι εστιάζουν στη μάθηση και 
στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Για λόγους απλοποίησης από δω και πέρα 
θεωρούνται συνώνυμοι και αντί αυτών θα χρησιμοποιείται ο όρος Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού.  

 

1.3. Οι προσεγγίσεις της απόδοσης και της μάθησης και οι προεκτάσεις τους 

Η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να γίνει αντιληπτή ως μέρος είτε της 
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είτε της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ανάλογα με το ποια 
προσέγγιση ακολουθείται, της απόδοσης (performance paradigm) ή της μάθησης (learning 
paradigm). Σύμφωνα με την προσέγγιση της απόδοσης, η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
θεωρείται συστατικό στοιχείο του ευρύτερου πεδίου της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
κυρίαρχο σκοπό της αποτελεί η βελτίωση της απόδοσης. Έμφαση δίνεται στο να μεταφραστεί η 
μάθηση σε ικανότητες, συμπεριφορές και τελικά σε απόδοση, η οποία υποστηρίζει την επίτευξη 
των οργανωτικών στόχων (Garavan, Gunnigle and Morley, 2000; Clarke, 2004; Corley and 
Eades, 2006). Ως επί το πλείστον η συγκεκριμένη προσέγγιση υιοθετείται από τους 
επαγγελματίες που ασχολούνται με την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού σε επιχειρήσεις ή 
οργανισμούς. Ωστόσο, οπαδός της μπορεί να θεωρηθεί και ο Swanson, λόγω των ορισμών που 
διατύπωσε για την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Swanson, 1995). Στη συνέχεια 
αναφέρεται η συλλογιστική υπέρ της προσέγγισης της απόδοσης. Ο κάθε οργανισμός στοχεύει 
σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ακόμη και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί έχουν 
καθορισμένους στόχους, όπως είναι για παράδειγμα ο αριθμός των μελών τους σε ετήσια βάση. 
Οι οργανισμοί πρέπει, λοιπόν, να αποδίδουν για να συνεχίσουν να λειτουργούν και για να 
σημειώσουν περαιτέρω πρόοδο. Το ίδιο ισχύει και για τα άτομα που εργάζονται στο πλαίσιο 
τους, πρέπει δηλαδή να αποδίδουν για να διατηρήσουν ή ακόμη και για να ενισχύσουν την 
απασχολησιμότητά τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να 
ακολουθούν άκριτα τις κατευθύνσεις του οργανισμού, προκειμένου να διατηρήσουν την 
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απασχολησιμότητά τους, χάνοντας έτσι σταδιακά την ταυτότητά τους. Αντίθετα, πρέπει να 
εξετάζουν κριτικά τις κατευθύνσεις του οργανισμού συμβάλλοντας έτσι στη διαδικασία 
βελτιστοποίησής τους. Βασική προϋπόθεση είναι αυτό να μην γίνεται σε βάρος της απόδοσής 
τους, η οποία απαιτείται τελικά να συνεισφέρει, έστω και μακροπρόθεσμα, στην επίτευξη των 
αναμενόμενων επιχειρησιακών αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με την προσέγγιση της απόδοσης, η 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού, στο 
πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται οι σχετικές δράσεις, μέσω της ανάπτυξης εξειδικευμένης 
γνώσης αλλά και αποτελεσματικών συστημάτων για τη διαχείρισή της. Άλλωστε ο οργανισμός 
είναι αυτός που εξασφαλίζει τα αναγκαία μέσα για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων. Η 
προσέγγιση αυτή όμως δεν παραπέμπει απαραίτητα σε μη ανθρωπιστικές αντιλήψεις. Η έμφαση 
στην απόδοση και κατ' επέκταση στα αποτελέσματα δεν μειώνει την εμπιστοσύνη και τον 
σεβασμό προς τον ανθρώπινο παράγοντα. Οι ίδιοι οι υποστηρικτές της προσέγγισης της 
απόδοσης αναγνωρίζουν τη δύναμη της μάθησης στο πλαίσιο των οργανισμών καθώς και την 
καθοριστική συμβολή των ατόμων στην επίτευξη σημαντικών επιχειρησιακών αποτελεσμάτων. 
Για να υλοποιηθούν αυτά, όμως, προϋποτίθεται ότι η μάθηση και η ανάπτυξη θα μεταφραστούν 
τελικά σε εργασιακές συμπεριφορές, οι οποίες θα ωφελήσουν τον οργανισμό, στο πλαίσιο του 
οποίου υλοποιούνται οι δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Θα βελτιώσουν την 
παρούσα απόδοση και θα χτίσουν τις δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση της 
απόδοσης μελλοντικά. Η συγκεκριμένη προσέγγιση, λοιπόν, έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει την 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην ανάληψη ενός περισσότερο στρατηγικού ρόλου στο 
πλαίσιο των οργανισμών (Holton, 2002).  

Αυτό εξαρτάται βέβαια και από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού στον οργανισμό. Όπως έχει υποστηριχθεί (Swanson, 1998), υπάρχουν 
τέσσερις σχετικοί τρόποι: α) ως μια επιχειρηματική διαδικασία που κρίνεται απαραίτητη για την 
επιτυχία του οργανισμού, καθώς συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στρατηγικών του 
στόχων, β) ως μια δραστηριότητα στην οποία ενδεχόμενη επένδυση έχει νόημα και προσθέτει 
αξία, εφόσον εξυπηρετούνται οι στρατηγικοί στόχοι του οργανισμού, γ) ως μια προαιρετική 
δραστηριότητα, η οποία καλό είναι να εφαρμόζεται και δ) ως σπατάλη των πόρων της 
επιχείρησης, καθώς το κόστος οργάνωσης και υλοποίησης των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού ξεπερνά το όφελος που προκύπτει. Διευκρινίζεται, μάλιστα, ότι οι δύο 
τελευταίες απόψεις είναι κυρίαρχες, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη αξιολόγησης 
των προγραμμάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, όσον αφορά στα αμιγώς οικονομικά 
τους αποτελέσματα. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο συγγραφέας, οι επαγγελματίες στον χώρο της 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συνήθως αποφεύγουν τις οικονομικές αναλύσεις, όπως τη 
σύνταξη προϋπολογισμού και την έκθεση κερδών-ζημιών, εν μέρει γιατί είναι περισσότερο 
προσανατολισμένοι προς την ανθρώπινη και όχι προς την οικονομική πλευρά των επιχειρήσεων.  
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Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, σε όσες περιπτώσεις αυτό ισχύει, απαιτείται να αλλάξει 
άμεσα, καθώς η πίεση για αμιγώς οικονομικά αποτελέσματα είναι μεγάλη. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση έχουν γίνει αρκετά βήματα τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να έχει δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στην αξιολόγηση της μάθησης στο πλαίσιο των οργανισμών. Με την 
αξιολόγηση προβάλλονται τα αποτελέσματα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε 
στρατηγικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο οικονομικής απόδοσης, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η 
πεποίθηση στα μέλη του οργανισμού πως οι σχετικές δράσεις επιδρούν θετικά στην επίτευξη 
των στόχων του. Άρα, η αξιολόγηση της τυπικής και άτυπης μάθησης συμβάλλει τελικά στην 
αναγνώριση της αξίας της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως λειτουργίας στο πλαίσιο των 
οργανισμών (Clarke, 2004). Εστιάζοντας στην κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, έχει 
διατυπωθεί η άποψη ότι η μέτρηση και η αξιολόγηση της ανάπτυξης είναι δύσκολο έργο και 
μόνο λίγοι οργανισμοί το επιχειρούν. Εναλλακτικά, προτιμούν να συγκεντρώνουν απλά τις 
αντιδράσεις των εργαζόμενων στα προγράμματα που συμμετέχουν (Petridou and Glaveli, 2003). 
Ωστόσο, από σχετική εμπειρία, υποστηρίζεται ότι η σημερινή κατάσταση είναι διαφορετική, 
καθώς ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων χρησιμοποιεί σχετικούς δείκτες με στόχο 
την ανάλυση ωφέλειας-κόστους της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η αλλαγή αυτή 
αντικατοπτρίζεται και σε ερευνητικό επίπεδο. Ενώ δηλαδή μέχρι πρόσφατα δινόταν έμφαση 
στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ως διαδικασία και στους τρόπους με τους οποίους 
εφαρμόζεται, πλέον έμφαση δίνεται στα αποτελέσματα της διαδικασίας αλλά και στους τρόπους 
με τους οποίους μπορούν να μετρηθούν (Evarts, 1998).  

Η ανάλυση της συγκεκριμένης προσέγγισης ολοκληρώνεται με τη συνοπτική αναφορά 
στους τρεις διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους, όπως έχει υποστηριχθεί, μπορεί να γίνει 
αντιληπτή η έννοια της απόδοσης. Η απόδοση, λοιπόν, μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικό 
επακόλουθο της ανθρώπινης δραστηριότητας. Επειδή δηλαδή τα άτομα εμπλέκονται σε 
πληθώρα δραστηριοτήτων που έχουν κάποιον στόχο, η απόδοση αποτελεί ένα φυσικό 
επακόλουθο που προσδίδει αξία. Εναλλακτικά, η απόδοση μπορεί να γίνει αντιληπτή ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική δραστηριότητα. Κυρίαρχη εδώ είναι η 
ωφελιμιστική φιλοσοφία. Σύμφωνα με αυτήν η απόδοση από τη μια πλευρά προσφέρει 
οικονομικά οφέλη στα άτομα και την κοινωνία, ενώ από την άλλη πλευρά αποτελεί μέσο για την 
επίτευξη άλλων αποτελεσμάτων. Τέλος, η απόδοση μπορεί να θεωρηθεί ως εργαλείο 
οργανωτικής καταπίεσης, δηλαδή μέσο επιβολής και ελέγχου. Δίνοντας δηλαδή οι οργανισμοί 
έμφαση στην απόδοση εξαναγκάζουν και πιέζουν τα άτομα να επιδείξουν συγκεκριμένες 
συμπεριφορές με αντάλλαγμα την αποζημίωσή τους. Όσον αφορά τώρα στη μέτρηση της 
απόδοσης, αυτή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε με μέτρηση των αποτελεσμάτων της είτε 
με μέτρηση των κινητήριων δυνάμεών της. Ο πρώτος τρόπος αφορά σε μετρήσεις της τρέχουσας 
αποτελεσματικότητας σε σχέση με τους κύριους στόχους που έχουν τεθεί, όπως είναι η 
παραγωγικότητα και διάφοροι άλλοι οικονομικοί δείκτες. Ο δεύτερος τρόπος αφορά σε 
μετρήσεις της αποτελεσματικότητας που αναμένεται μελλοντικά, δηλαδή σε μακροπρόθεσμα 
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αποτελέσματα. Αξιολογείται για παράδειγμα η βελτίωση των διαδικασιών ως αποτέλεσμα της 
μάθησης, η οποία επηρεάζει μακροπρόθεσμα τη βελτίωση του τρόπου εξυπηρέτησης των 
πελατών αλλά και την αύξηση του πελατολογίου (Holton, 2002).  

Σχετικά με τη δεύτερη προσέγγιση, αυτή της μάθησης, στο πλαίσιό της η Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, επειδή 
κινητήρια δύναμη είναι η μάθηση. Όπως έχει υποστηριχθεί, η προσέγγιση αυτή υιοθετείται 
κυρίως από ακαδημαϊκούς που θεωρούν την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ως πεδίο 
έρευνας (Garavan, Gunnigle and Morley, 2000). Σύμφωνα με έναν από τους πιο ένθερμους 
υποστηρικτές της, στόχος της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η μακροπρόθεσμη και 
σχετική με το περιεχόμενο της εργασίας ενίσχυση της μαθησιακής ικανότητας σε ατομικό, 
ομαδικό και οργανωτικό επίπεδο (Watkins, 1995). Η ενίσχυση δηλαδή των ικανοτήτων των 
εργαζόμενων και η εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος ή μιας κουλτούρας που υποστηρίζει και 
διευκολύνει τη μάθηση βρίσκονται στο προσκήνιο. Με άλλα λόγια απώτερος στόχος είναι η 
ανάπτυξη της ικανότητας μάθησης των εργαζόμενων και τελικά και του οργανισμού (Clarke, 
2004; Corley and Eades, 2006). Όπως για την έννοια της απόδοσης, έτσι και για την έννοια της 
μάθησης, έχουν προταθεί τρεις διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει αντιληπτή. 
Ο πρώτος είναι να θεωρηθεί ως μέσο βελτίωσης του δυναμικού των ατόμων που συμβάλλει 
ενεργά στην αυτοπραγμάτωσή τους, μια αντίληψη που αντικατοπτρίζει την ανθρωπιστική 
φιλοσοφία της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επίσης, μπορεί να γίνει αντιληπτή ως η 
μετάδοση χρήσιμων πληροφοριών. Μπορεί, τέλος, να θεωρηθεί εργαλείο κοινωνικής 
χειραφέτησης ή αντίθετα καταπίεσης, όταν δίνει έμφαση μόνο στη μια όψη του νομίσματος, 
αποκρύπτοντας σκόπιμα την άλλη και εμποδίζοντας έτσι τα άτομα να διαμορφώσουν μια 
ολοκληρωμένη άποψη για γεγονότα, πρόσωπα ή καταστάσεις (Holton, 2002).  

Από όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι καμία από τις δύο έννοιες, της απόδοσης ή της 
μάθησης, δεν είναι απαραίτητα καλή ή κακή, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ο τρόπος με τον 
οποίο η καθεμιά γίνεται τελικά αντιληπτή. Γι’ αυτό και η έμφαση που έχει δοθεί πρόσφατα στην 
προσέγγιση της απόδοσης δεν θα πρέπει να συγκαλύπτει τη θεμελιώδη σημασία της μάθησης, η 
οποία αποτελεί το κύριο προσδιοριστικό χαρακτηριστικό της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Άλλωστε πολλά άλλα γνωστικά αντικείμενα είναι αφιερωμένα σε δραστηριότητες 
που στοχεύουν στη βελτίωση της απόδοσης στο πλαίσιο τον οργανισμών, κανένα όμως δεν δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση μέσω της μάθησης. Αντίστοιχα, η υπερβολική έμφαση στη 
μάθηση σε βάρος της απόδοσης προκαλεί επίσης προβλήματα και αφήνει την Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού χωρίς υποστηρικτές στο εκάστοτε οργανωτικό πλαίσιο, όταν η μάθηση 
δεν ευθυγραμμίζεται με τους ευρύτερους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού. Η απόδοση και 
η μάθηση πρέπει να γίνουν αντιληπτές ως αλληλοσυμπληρωματικές έννοιες, οι οποίες από 
κοινού οδηγούν τους οργανισμούς στην επιτυχία (Callahan and Dunne de Davila, 2004). Όσον 
αφορά δε στην προσέγγιση που επικρατεί στη διαθέσιμη βιβλιογραφία, η εικόνα μπορεί να 
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περιγραφεί ως εξής: οι Αμερικανοί συγγραφείς υιοθετούν ως επί το πλείστον την προσέγγιση της 
απόδοσης, ενώ οι Ευρωπαίοι ακολουθούν στην πλειοψηφία τους την προσέγγιση της μάθησης 
προβάλλοντας ως κυρίαρχο στόχο της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τη μάθηση (Garavan, 
Gunnigle and Morley, 2000). Στον ευρωπαϊκό χώρο συγκεκριμένα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η αγγλοσαξονική προσέγγιση, η οποία κατά μια έννοια αποτελεί έναν συνδυασμό 
των δύο προσεγγίσεων. Σύμφωνα με αυτήν, η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ταυτίζεται με 
την κατάρτιση και την ανάπτυξη, περιορίζεται όμως στο πλαίσιο ενός δεδομένου οργανισμού ως 
στοιχείο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Walton, 1999; Corley and Eades, 2006). 
Τελικά, στόχος της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού δεν είναι μόνο η μάθηση, αλλά η 
μάθηση και η απόδοση ταυτόχρονα. Πρόκειται για δύο διαφορετικά επίπεδα αποτελεσμάτων 
που είναι αλληλοσυμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά. Το πρώτο, η μάθηση, εστιάζει στο 
άτομο και το δεύτερο, η απόδοση, στον οργανισμό. Και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά. 
Άλλωστε, η ατομική μάθηση θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή ως ένα κομμάτι που συμβάλλει 
εντέλει στην επίτευξη ευρύτερων ατομικών αλλά και οργανωτικών στόχων (Holton, 2002).  

Μετά από την κριτική ανάλυση των δύο κυρίαρχων προσεγγίσεων, της απόδοσης και της 
μάθησης, σκόπιμη κρίνεται μια σύντομη αναφορά στην προσέγγιση της απόδοσης νοήματος. Η 
εν λόγω προσέγγιση ήρθε στο προσκήνιο μετά από μια σειρά ερευνών (Bates and Chen, 2004) 
όσον αφορά στις αξίες που εκφράζουν τους επαγγελματίες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
και των χαρακτηριστικών που οι ίδιοι πιστεύουν ότι θα έπρεπε ιδανικά να έχει το πεδίο. Στην 
πιο πρόσφατη από τις έρευνες αυτές συμμετείχαν 400 επαγγελματίες Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού από διάφορους οργανισμούς και γεωγραφικές περιοχές, οι οποίοι ήταν μέλη τοπικών, 
εθνικών και διεθνών επαγγελματικών οργανώσεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω 
διαδικτύου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, εκτός από τις προσεγγίσεις της μάθησης και της 
απόδοσης που επικρατούν στη βιβλιογραφία, υπάρχει και η προσέγγιση της απόδοσης νοήματος. 
Αυτή διακρίνεται σε δύο επίπεδα, το ατομικό με στόχο την απόδοση νοήματος στην εργασία, 
αλλά και το οργανωτικό επίπεδο με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικά υπεύθυνων οργανισμών. Αν 
και η εν λόγω προσέγγιση θεωρείται από πολλούς ως μη ρεαλιστική ή ακόμη και ουτοπική, 
επειδή απομακρύνεται από τα συνήθη πρωταρχικής σημασίας αναμενόμενα επιχειρησιακά 
αποτελέσματα, αποτελεί μέρος του συστήματος αξιών των επαγγελματιών Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, οι στόχοι της εν λόγω προσέγγισης να 
αποτελούν όχι μοναδικούς ή κυρίαρχους, αλλά συμπληρωματικούς στόχους στο πλαίσιο των 
επιχειρήσεων.  

Μια άλλη άποψη που έχει εκφραστεί συνδέει τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου με 
τη θεωρία της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι 
μια οικονομική θεωρία που υποστηρίζει ότι τα άτομα και κατ' επέκταση τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των ατόμων, όπως οι γνώσεις και οι δεξιότητες τους, αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι του κεφαλαίου μιας χώρας, μαζί με τους οικονομικούς και φυσικούς της πόρους. Η 
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προσέγγιση αυτή βασίζεται στην αντίληψη ότι η επένδυση στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού οδηγεί τελικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας 
μέσω της αύξησης της απόδοσης ανά μονάδα επένδυσης. Η σχέση, λοιπόν, ανάμεσα στη θεωρία 
του ανθρώπινου κεφαλαίου και στη θεωρία της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού εντοπίζεται 
στην έμφαση που δίνουν στην αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού με στόχο την οικονομική 
ανάπτυξη, με την ευρύτερη έννοια του όρου, μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας. Απλά η 
θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου επικεντρώνεται στο μακροοικονομικό επίπεδο, αυτό της 
κοινωνίας, και έτσι συμπληρώνει τη θεωρία της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που 
επικεντρώνεται στο μικροοικονομικό επίπεδο του οργανισμού (Zidan, 2001). Η έμφαση αυτή 
στην αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού με στόχο την οικονομική ανάπτυξη αποτελεί και τον 
πυρήνα μιας νέας έννοιας, της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε εθνικό επίπεδο (National 
Human Resource Development). Παρατηρείται πως, ενώ η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
περιοριζόταν αρχικά σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο οργανισμού ή εργασιακού περιεχομένου 
γενικότερα, πλέον εισάγεται και μια ευρύτερη προοπτική, αυτή της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού σε εθνικό επίπεδο (McLean, 2004).  

Στη συνέχεια αποτυπώνεται ένας ορισμός που συνδέει την Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού με τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου αναφερόμενος στα οφέλη και σε εθνικό 
επίπεδο:  

 

«Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αναφέρεται σε κάθε διαδικασία ή 
δραστηριότητα, η οποία είτε άμεσα είτε μακροπρόθεσμα έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει 
στην ανάπτυξη…εργασιακής γνώσης, εξειδικευμένης γνώσης, παραγωγικότητας και 
ικανοποίησης, για προσωπικό ή ομαδικό όφελος, ή προς όφελος ενός οργανισμού, μιας 
κοινότητας, ενός έθνους και σε τελευταία ανάλυση της ανθρωπότητας στο σύνολό της» 
(McLean, 2004: 10).  

 

Σ’ αυτό το πλαίσιο η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού θεωρείται μέσο οικονομικής 
ανάπτυξης και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα οικονομικά οφέλη από την επένδυση σε αντίστοιχες 
δράσεις τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων όσο και από την πλευρά των ίδιων των ατόμων. 
Ακόμη και οικονομολόγοι έχουν εξετάσει υπό αυτό το πρίσμα την Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Briggs, 1987). Για παράδειγμα το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις παρέχουν οικονομικά 
κίνητρα σε επιχειρήσεις αλλά και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για την ανάπτυξη των εργαζόμενων, 
όπως επιδοτήσεις και μειώσεις φόρων, αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για επένδυση σε ανάλογες 
δράσεις. Παράλληλα, οι κυβερνήσεις συχνά επιδοτούν και τους συμμετέχοντες στις δράσεις 
αυτές, οπότε τα άτομα από την πλευρά τους αναλογίζονται τα αμιγώς οικονομικά οφέλη της 
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συμμετοχής τους, αλλά και τις μελλοντικές προοπτικές που αυτή τους προσφέρει. Οι προοπτικές 
αυτές μεταφράζονται σε βελτίωση των προσόντων τους, άρα σε αύξηση των πιθανοτήτων 
απασχόλησης στην περίπτωση των ανέργων, ή σε διατήρηση της εργασίας και παράλληλα σε 
αυξημένες προοπτικές εξέλιξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας στην περίπτωση των 
εργαζόμενων (Zidan, 2001). Ωστόσο, έχουν εκφραστεί και αντιρρήσεις ως προς την άμεση 
σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης-ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και γενικότερης ανάπτυξης 
μιας χώρας. Συγκεκριμένα, αυτή χαρακτηρίστηκε προβληματική, καθώς η εκπαίδευση των 
ατόμων συμβάλλει μεν στην ανάπτυξη μιας χώρας, ωστόσο είναι ανάγκη να εντάσσεται σ’ ένα 
ευρύτερο πλαίσιο μιας γενικότερης αναπτυξιακής διαδικασίας. Αυτή πρέπει να αξιοποιεί και να 
διαχειρίζεται αποτελεσματικά πλήθος άλλων παραγόντων συμπεριλαμβανομένων και των 
οικονομικών πόρων (Δεδουσόπουλος, 2006).  

Η αναφορά στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού σε εθνικό επίπεδο ολοκληρώνεται 
με τη διερεύνηση της σχέσης της με την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού σε οργανωτικό 
επίπεδο. Προσωπική εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για δύο περιοχές που συνδέονται στενά. Αυτό 
γιατί η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού σε εθνικό επίπεδο θέτει τα θεμέλια σε γνώσεις και 
δεξιότητες, καθώς μεταδίδει συγκεκριμένες από αυτές, οι οποίες αναπτύσσονται σε ορισμένο 
βαθμό. Αυτές επηρεάζουν στη συνέχεια τις γνώσεις και δεξιότητες στις οποίες θα δώσουν 
έμφαση οι δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο των επιχειρήσεων. Με άλλα 
λόγια, η διάρκεια, το είδος αλλά και το κόστος της ανάπτυξης των εργαζόμενων στο πλαίσιο των 
επιχειρήσεων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων μετά από την είσοδο τους στην 
αγορά εργασίας, επηρεάζεται: α) από το εκπαιδευτικό σύστημα, δηλαδή από το ποιες γνώσεις 
και δεξιότητες έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης και σε ποιο βαθμό, και β) 
από τα ίδια τα άτομα, δηλαδή από τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αναπτύξει εκτός του 
συστήματος τυπικής εκπαίδευσης (Δεδουσόπουλος, 2006; Nikandrou, Apospori and 
Papalexandris, 2008; Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010).  

 

Όπως γίνεται αντιληπτό από όσα αναφέρονται στο πρώτο κεφάλαιο της διατριβής, η 
ευρύτητα του περιεχομένου της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μεταφράζεται σε ποικιλία 
ορισμών που της έχουν αποδοθεί από διάφορους συγγραφείς. Έννοιες όπως η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση, η ανάπτυξη, η οργανωτική ανάπτυξη και η ανάπτυξη της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας έχουν κατά καιρούς αποτελέσει συστατικά στοιχεία του όρου. Επιπλέον, άλλες 
έννοιες, όπως η εκπαίδευση ενηλίκων, η ατομική και οργανωτική μάθηση, η μάθηση στον χώρο 
εργασίας και η διαχείριση της γνώσης είναι στενά συνυφασμένες με την έννοια της Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώνεται στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης μελέτης, η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού αποσκοπεί στον εμπλουτισμό των 
γνώσεων, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και στην αλλαγή της συμπεριφοράς των εργαζόμενων 
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με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής τους, την ικανοποίησή τους από την εργασία και την 
αφοσίωσή τους στην επιχείρηση στην οποία απασχολούνται, ώστε να συμβάλουν αποφασιστικά 
στην υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής. Περαιτέρω, η Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού επενδύει σε μαθησιακές παρεμβάσεις, σχεδιασμένες και μη, που συνδέονται όμως 
στενά με κάποιο επαγγελματικό πεδίο, αλλά και με δεξιότητες απαραίτητες στον εργασιακό 
χώρο, δίνοντας έμφαση στην αλλαγή της συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα της απόκτησης των 
νέων γνώσεων. Η σύνδεση όχι μόνο με κάποιο επαγγελματικό τομέα αλλά και με το εργασιακό 
περιβάλλον αποτελεί το βασικό διαφοροποιητικό στοιχείο της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού από το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το τελευταίο αφορά σε μια πληθώρα 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, γενικής παιδείας και επαγγελματικής ειδίκευσης μη άμεσα 
συνδεδεμένων με το εργασιακό περιβάλλον (Walton, 1999). Άλλωστε η Εκπαίδευση Ενηλίκων 
αφορά σε δραστηριότητες, οι οποίες είτε ανήκουν στην τυπική εκπαίδευση είτε στη μη τυπική 
εκπαίδευση είτε συμπληρώνουν τη βασική εκπαίδευση είτε αναπληρώνουν τη βασική 
εκπαίδευση. Δεν περιορίζεται δηλαδή σε δράσεις μη τυπικής αλλά περιλαμβάνει και δράσεις 
τυπικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα όταν απευθύνεται σε ενήλικες που είχαν διακόψει τη σχολική 
φοίτηση. Απώτερος στόχος είναι τόσο η αναζήτηση λύσεων για την ένταξη των ατόμων στην 
επαγγελματική ζωή όσο και η ολοκλήρωση της προσωπικότητας των ατόμων, σε κάθε μορφή 
έκφρασής της, όπως είναι η ικανοποίηση των πνευματικών αναγκών, η κοινωνική ενσωμάτωση 
και η αποδοχή αξιών (Σιπητάνου, 2007). Μονάδα ανάλυσης, λοιπόν, για την Εκπαίδευση 
Ενηλίκων είναι το ίδιο το άτομο και στόχος η ατομική μάθηση. Για την Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού μονάδα ανάλυσης είναι το άτομο ως μέλος όμως του οργανισμού στον οποίο 
απασχολείται, γιατί η βελτίωση των ατομικών χαρακτηριστικών είναι απαραίτητη για τη 
βελτίωση του οργανισμού στο σύνολό του. Στόχος είναι δηλαδή τόσο η ατομική όσο και η 
οργανωτική μάθηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΕΠΟΧΗ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι παράγοντες που οδήγησαν στην ανάδειξη του 
ανθρώπινου δυναμικού ως πρωταρχική πηγή για την εξασφάλιση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος. Αυτό συνέβαλε στην αναγνώριση της σπουδαιότητας της Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού ως μια λειτουργία που εφοδιάζει τους εργαζόμενους με τις απαραίτητες 
γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές. Τα οφέλη της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τόσο 
για τον οργανισμό, στο πλαίσιο του οποίου διεξάγονται οι σχετικές δράσεις, όσο και για τους 
εργαζόμενους, που συμμετέχουν σ’ αυτές, βρίσκονται στο προσκήνιο. Επιπλέον, διερευνάται η 
σχέση της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με την επιχειρησιακή στρατηγική. Εξετάζονται 
εναλλακτικές στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού και παρατίθενται οι κύριες αρμοδιότητες των 
Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού στις επιχειρήσεις, όσον αφορά στην εκπαίδευση και 
ανάπτυξη των εργαζόμενών τους. Παρουσιάζονται επίσης οι φιλοσοφίες που επηρεάζουν την 
επιλογή, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού σε επιχειρησιακό πλαίσιο. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις προσεγγίσεις 
σχετικά με τον βαθμό εμπλοκής στη διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής του 
Τμήματος, το οποίο έχει την ευθύνη για τις αναπτυξιακές δράσεις. 

 

2.1. Η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στο σύγχρονο περιβάλλον 

Ο τομέας της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί ένα νέο και διαρκώς 
εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο, στο οποίο παρατηρείται έλλειψη ερευνητικών δεδομένων. 
Χαρακτηριστική είναι η απουσία μελετών, δημοσιευμάτων και εισηγήσεων, οι οποίες 
αξιοποιούν πρωτογενή στοιχεία, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, με εξαίρεση τις ΗΠΑ 
και τη Μεγάλη Βρετανία (Russ-Eft and Hatcher, 2003). Μόλις δύο δεκαετίες πριν, όσοι 
ασχολούνταν με την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο των επιχειρήσεων δεν 
γίνονταν εύκολα αποδεκτοί ως επαγγελματίες. Σ’ αυτό συνέβαλε σημαντικά η σύγχυση που 
επικρατούσε τότε ως προς τον ρόλο και τη σημασία των δράσεων κατάρτισης και ανάπτυξης 
(Garavan, Barnicle and Heraty, 1993). Ωστόσο, η αναγνώριση της σπουδαιότητας της 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω της 
σύνδεσής της με την επιχειρησιακή στρατηγική. Έγινε κοινά αποδεκτό ότι απαραίτητη 
προϋπόθεση προκειμένου ένας οργανισμός να υιοθετήσει μια επιτυχημένη στρατηγική, σε 
οποιοδήποτε τομέα και αν αυτός δραστηριοποιείται, είναι η ύπαρξη των κατάλληλων ανθρώπων 
που θα αναλάβουν την υλοποίησή της (Papalexandris and Chalikias, 2002). Σημαντικό ρόλο 
διαδραμάτισε επίσης και η αναγνωρισιμότητα των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον 
χώρο, η οποία προήλθε σε μεγάλο βαθμό από την προσφορά διακεκριμένων και ανταγωνιστικών 
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πανεπιστημιακών προγραμμάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Wilson, 2005). Επιπλέον, 
στην αναγνώριση της σπουδαιότητας της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συνέβαλε και η 
ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων και οργανισμών στις συνεχώς μεταβαλλόμενες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, στις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές και στις νέες απαιτήσεις 
που συνοδεύουν τη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία (Ruona, Lynham and Chermack, 
2003). Πράγματι, οι οργανισμοί βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με πληθώρα προκλήσεων, 
όπως η αυξημένη πίεση για ταχεία δράση και εξασφάλιση καινοτομίας, η ανάγκη για οικονομική 
απόδοση, οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι 
αλλαγές στα δημογραφικά στοιχεία του εργατικού δυναμικού και η ραγδαία ανάπτυξη του τομέα 
των υπηρεσιών (Ruona and Gibson, 2004).  

Με δεδομένο όλες αυτές τις προκλήσεις, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τόσο το 
περιεχόμενο της εργασίας όσο και τον τρόπο εκτέλεσής της, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και αναδεικνύεται 
ως ο κύριος παράγοντας διαφοροποίησης ανάμεσα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (Bing, 
Kehrhahn and Short, 2003). Όπως τόνισαν εύστοχα σύγχρονοι μελετητές: «Ίσως η αλλαγή που 
επηρέασε σε μεγαλύτερο βαθμό τους οργανισμούς κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας ήταν 
η αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί πρωταρχική πηγή για την 
εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος» (Ruona and Gibson, 2004: 49). Στο σημείο αυτό 
σκόπιμο κρίνεται να διευκρινιστεί ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποκτιέται όταν η 
επιχείρηση ακολουθεί μια στρατηγική που προσθέτει αξία και συνδυάζει τους πόρους της με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορούν να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές της (Ξηροτύρη-
Κουφίδου, 2010). Σ’ αυτήν τη διαδικασία κύρια πηγή διαφοροποίησης αποτελεί η γνώση και 
κατ' επέκταση και τα άτομα ως φορείς της γνώσης σε αντίθεση με τις παραδοσιακές πηγές, όπως 
το κεφάλαιο και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (Despres and Hiltrop, 1995; Bryans and Smith, 
2000; Garavan, Gunnigle and Morley, 2000; Gupta, Iyer and Aronson, 2000; Dunford, Steane 
and Guthrie, 2001; Smith, 2003; Clarke, 2004; Harrison and Kessels, 2004; Snyman and Kruger, 
2004; Kontoghiorghes, Awbrey and Feurig, 2005; Dimitriades, 2005; Laycock, 2005; Wilson, 
2005; Lucas and Ogilvie, 2006). Η γνώση, δηλαδή, αποτελεί ένα συστατικό στοιχείο της 
επιχείρησης, το οποίο δεν μπορεί να αντιγραφεί εύκολα από τους ανταγωνιστές, γιατί εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο εντοπίζεται. Με άλλα λόγια, αν και η 
γνώση μπορεί να διαχυθεί σ’ έναν άλλο οργανισμό, διαφέρει ο τρόπος με τον οποίο τελικά 
ενσωματώνεται σ’ εκείνον, καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται από τα μέλη 
του. Ένα άλλο στοιχείο που επίσης διαφοροποιεί τη γνώση από τους υλικούς πόρους και 
αποδεικνύει την ‘υπεροχή’ της είναι ότι με το πέρασμα του χρόνου αυτή αυξάνεται και 
εμπλουτίζεται, ενώ οι υλικοί πόροι φθείρονται (Snyman and Kruger, 2004). Η αναγνώριση, 
λοιπόν, της αξίας των γνώσεων των εργαζόμενων και της συνεχούς ανανέωσής τους έφεραν στο 
προσκήνιο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Μια αναγκαία πλέον λειτουργία, 
προκειμένου να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες αλλά και 
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να εκδηλώσουν τις απαραίτητες συμπεριφορές, έτσι ώστε να προσαρμοστούν με επιτυχία στις 
ραγδαίες αλλαγές κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας και στις απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας. Επιπλέον, η σημαντικότητα των συστημάτων και πολιτικών Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι δεν αρκεί η επιχείρηση να απασχολεί 
ανθρώπινο δυναμικό με ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, που προσθέτουν αξία στην επιχείρηση. 
Χρειάζεται επιπλέον και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να είναι πρόθυμοι να τα προσφέρουν. Τα εν 
λόγω συστήματα συμβάλλουν όχι μόνο στην απόκτηση και διατήρηση εργαζόμενων με τις 
θεμελιώδεις ικανότητες, που έχει ανάγκη η επιχείρηση για την υλοποίηση της στρατηγικής της, 
αλλά και στη διοίκησή τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνονται οι οργανωσιακοί στόχοι 
(Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). 

Στην ενδυνάμωση της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως λειτουργίας συνέβαλε η 
ολοένα και αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι η επίτευξη των οργανωσιακών στόχων και κατ’ 
επέκταση η επιχειρηματική και οργανωτική αποτελεσματικότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την ατομική και ομαδική αποτελεσματικότητα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η 
μείωση των εργασιακών θέσεων που απαιτούν μέτριου επιπέδου δεξιότητες ως αποτέλεσμα του 
αυτοματισμού αλλά και της στροφής των επιχειρήσεων προς τις αναπτυσσόμενες κυρίως 
οικονομίες για τη διεκπεραίωση σχετικών εργασιών, γιατί εκεί υπάρχει φτηνό εργατικό 
δυναμικό (Walton, 1999). Ακόμη, το γεγονός ότι προτεραιότητα αποτελεί πλέον η ‘μάθηση του 
τρόπου μάθησης (learning to learn)’, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και η προσφορά κινήτρων, 
ώστε τα άτομα συνεχώς να αναζητούν και να αποδέχονται τις ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης 
που παρουσιάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους (Webster, 1991). Παράλληλα, η 
έμφαση που δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ευελιξίας, προσαρμογής, καινοτομίας, 
διαχείρισης της αβεβαιότητας, συνεργασίας, επικοινωνίας και ανάλυσης αλλά και στη μάθηση 
με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Πρωταρχικό ρόλο αποκτά όμως η ανάπτυξη 
της ικανότητας μάθησης με αποτέλεσμα να τονίζεται περισσότερο και από τις εξειδικευμένες 
τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες (Grieves and Redman, 1999; Ρομπόλης και Δημουλάς, 2001; 
Δημουλάς, 2006). Η ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη, λοιπόν, να επιδεικνύουν οι εργαζόμενοι τις 
προαναφερόμενες δεξιότητες και να προσαρμόζονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες 
σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα και την ποικιλία των δραστηριοτήτων, που χαρακτηρίζουν 
πλέον το έργο τους, καθιστούν την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού απαραίτητη προϋπόθεση 
για την επιτυχία των επιχειρήσεων (Easterby-Smith, 1986; Doyle, 1995; Garavan, Barnicle and 
O’ Suilleabhain, 1999; Watad and Ospina, 1999). Η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
συμβάλλει επίσης σημαντικά στην ενίσχυση της λειτουργικής ευελιξίας των επιχειρήσεων. Κι 
αυτό γιατί καθιστά τους εργαζόμενους ικανούς να ασκούν διαφορετικά καθήκοντα. Με αυτόν 
τον τρόπο επιτρέπει στην επιχείρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διαφόρων έργων και να 
αντιμετωπίζει το κόστος των απουσιών αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις των ενδεχόμενων 
αποχωρήσεων εργαζόμενων. Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργική ευελιξία μπορεί να έχει τρεις 
μορφές: α) οριζόντια ευελιξία, όταν ο εργαζόμενος μετακινείται σε διαφορετικές εργασίες του 
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ίδιου επιπέδου δεξιοτήτων, δηλαδή όταν διευρύνεται το φάσμα των καθηκόντων του με 
παρεμφερείς όμως υποχρεώσεις, β) κάθετη ευελιξία, όταν ο εργαζόμενος αναλαμβάνει να 
εκτελέσει μια επιπλέον εργασία, ανώτερης ή και κατώτερης βαθμίδας ή όταν μετακινείται σε 
διάφορες θέσεις και γ) γεωγραφική ευελιξία, όταν ο εργαζόμενος μετακινείται σε διαφορετική 
περιοχή (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010).  

Ένα άλλο πλεονέκτημα της εν λόγω λειτουργίας για τον οργανισμό, στο πλαίσιο του 
οποίου εφαρμόζονται οι σχετικές δράσεις, είναι η αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία. 
Αυτό γιατί προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης ή εξασφαλίζει ένα κλίμα υποστήριξης 
των εργαζόμενων από την πλευρά των μεσαίων και ανώτερων διοικητικών στελεχών (Rayton, 
2006). Παράλληλα, η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού συντελεί στην αύξηση της 
ελκυστικότητας του οργανισμού και στη μείωση των ποσοστών αποχώρησης των εργαζόμενων. 
Όπως έχει αποδειχθεί, συχνά οι εργαζόμενοι αποχωρούν από μια επιχείρηση, επειδή θεωρούν ότι 
στο πλαίσιο κάποιας άλλης μπορούν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν περαιτέρω, να 
αισθανθούν πιο παραγωγικοί και να συνεισφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην επίτευξη των 
οργανωσιακών της στόχων. Έτσι, τους δίνεται παράλληλα η δυνατότητα να αυξήσουν τις 
οικονομικές τους απολαβές, την αποδοχή και την αναγνώρισή τους στο εργασιακό περιβάλλον. 
Αν και η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού συμβάλλει στον περιορισμό των παραγόντων που 
οδηγούν τους εργαζόμενους σε αποχώρηση, ορισμένες φορές τα υψηλά ποσοστά αποχωρήσεων 
των εργαζόμενων μιας επιχείρησης έχουν ως αποτέλεσμα να μην γίνονται επενδύσεις σε δράσεις 
ανάπτυξης (Carmeli and Weisberg, 2006; Akuratiyagamage, 2006). Εκτός από τη μείωση των 
ποσοστών αποχώρησης των εργαζόμενων και την αύξηση της δέσμευσής τους, η Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού έχει πολλά άλλα σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση. Σ’ αυτά 
περιλαμβάνονται: α) η αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων απόδοσης ατόμων ή ομάδων 
και κατ' επέκταση η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και η αύξηση της 
παραγωγικότητάς τους, β) η μείωση του κόστους, γ) η ενίσχυση των ικανοτήτων των 
εργαζόμενων που κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων, δ) η 
βελτίωση των επιπέδων ικανοποίησης των πελατών, ε) η αύξηση του αριθμού των υποψήφιων 
εργαζόμενων που προσελκύει, ζ) η προετοιμασία των εργαζόμενων για την ανάληψη πιο 
απαιτητικών ρόλων στο μέλλον, η) η δημιουργία τελικά μιας ‘δεξαμενής’ εργαζόμενων με 
ιδιαίτερες ικανότητες, των λεγόμενων ‘αυριανών ηγετών’ του οργανισμού, θ) η ύπαρξη και 
ενίσχυση κουλτούρας μάθησης, δημιουργικότητας και καινοτομίας.  

Ωστόσο, τα οφέλη της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι πολλαπλά όχι μόνο για 
τον οργανισμό, στο πλαίσιο του οποίου διεξάγονται οι σχετικές δράσεις, αλλά και για τους 
εργαζόμενους που συμμετέχουν σ’ αυτές. Στα οφέλη για τους εργαζόμενους, 
συμπεριλαμβάνεται η ενίσχυση του επαγγελματικού τους προφίλ και κατ' επέκταση της 
ανταγωνιστικότητάς τους. Εσωτερικά στον οργανισμό λόγω της απόκτησης των απαραίτητων 
εφοδίων τόσο για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους, εξασφαλίζοντας έτσι τη θέση 
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εργασίας τους, όσο και για την επιτυχημένη ανάληψη ανώτερων ιεραρχικά εργασιακών ρόλων, 
αυξάνοντας τις πιθανότητες για την εξέλιξη της καριέρας τους. Επιπλέον όφελος είναι και η 
ενίσχυση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας των ατόμων, όσον αφορά στην αγορά εργασίας, 
με αποτέλεσμα τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους. Επίσης, σημαντικά οφέλη αποτελούν: 
α) η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των εργαζόμενων, β) η αύξηση της ικανοποίησής τους από 
την εργασία, λόγω της απόκτησης ευρύτερων αρμοδιοτήτων, γ) η αίσθηση του επιτεύγματος, 
λόγω της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους και η επακόλουθη αναγνώριση ή αύξηση του 
κύρους τους στο πλαίσιο του οργανισμού, δ) η παροχή επίσημης και ουδέτερης 
ανατροφοδότησης για την απόδοσή τους με ανάλυση των ιδιαίτερα ανεπτυγμένων περιοχών 
τους και εκείνων που χρειάζεται να βελτιωθούν περαιτέρω και ε) η αυτοπραγμάτωσή τους ως 
αποτέλεσμα της μάθησης, της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης (Mumford, 1997; 
Heery and Noon, 2008; Jackson, Schuler and Werner, 2009, Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010).  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μεταξύ των αποτελεσμάτων της συμμετοχής των 
εργαζόμενων σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η βελτίωση της 
απασχολησιμότητάς τους. Αν και αυτή είναι θεμιτή, σύμφωνα με μια πιο κριτική προσέγγιση ως 
έννοια εξυπηρετεί περισσότερο τους οργανισμούς και όχι τα ίδια τα άτομα. Το μοντέλο της εφ’ 
όρου ζωής εργασίας στο πλαίσιο ενός οργανισμού εξαλείφεται, με αποτέλεσμα η ευθύνη για την 
επαγγελματική σταδιοδρομία των εργαζόμενων να μετατίθεται αποκλειστικά στους ίδιους και οι 
οργανισμοί να εισάγουν με μεγαλύτερη ελευθερία αλλαγές, που αποσκοπούν στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και του κέρδους. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, προωθείται εντονότερα η 
διαλεκτική της αυτομάθησης και της αυτοανάπτυξης. Οι έννοιες αυτές προϋποθέτουν την 
εσωτερική παρακίνηση των ατόμων για ανάπτυξη, συχνά, μάλιστα, κατά τη διάρκεια του 
ελεύθερου χρόνου τους. Αποσκοπούν στην επαγγελματική τους εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να 
συνεπάγονται οποιαδήποτε δέσμευση για προαγωγή από την πλευρά του οργανισμού (O’ 
Donnell, McGuire and Cross, 2006).  

Τελικά η απλή εφαρμογή των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού δεν 
εξασφαλίζει απαραίτητα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ορισμένοι από τους παράγοντες που 
επηρεάζουν θετικά την επιτυχία τους είναι ο βαθμός σύνδεσής τους με την επιχειρησιακή 
στρατηγική και η διαμόρφωση μιας επίσημης πολιτικής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του 
οργανισμού. Είναι θεμιτό η πολιτική αυτή να προβλέπει, μεταξύ άλλων, τις μεθόδους ανάλυσης 
των αναγκών εκπαίδευσης και ανάπτυξης, καθώς επίσης το σύστημα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης του τρόπου εφαρμογής των εν λόγω δράσεων. Ακόμη, την ακριβή διαδικασία 
τακτικής αναθεώρησης των αναπτυξιακών δράσεων με στόχο τη συνεχή βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς τους. Σημαντικό είναι επιπλέον οι δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού να προβλέπουν τις ανάγκες μελλοντικά, δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα να 
μεταβάλουν ή να ελέγξουν τις μεταβλητές του περιβάλλοντος επισημαίνοντας παράλληλα τις 
πιθανές επιδράσεις τους στον οργανισμό. Με άλλα λόγια να στοχεύουν στην εκ των προτέρων 
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ισχυροποίηση του οργανισμού, ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία σε μελλοντικές απαιτήσεις. 
Να μην αποτελούν απλώς μια εκ των υστέρων αντίδραση σ’ ένα ήδη διαπιστωμένο πρόβλημα. 
Παράλληλα, η πολιτική Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει να υποστηρίζεται από τα 
ανώτερα, μεσαία και κατώτερα διοικητικά στελέχη και να συνοδεύεται από ένα δίκαιο σύστημα 
αμοιβών και προαγωγών (Mumford, 1997). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σύγχρονοι 
ερευνητές, οι γνώσεις που αποκτά και εφαρμόζει στην εργασία του ο κάθε εργαζόμενος, 
αναλαμβάνοντας έργο υψηλότερων των προκαθορισμένων απαιτήσεων, πρέπει να 
συνυπολογίζονται στον καθορισμό της αμοιβής του (το συγκεκριμένο σύστημα αμοιβών 
ονομάζεται αμοιβή βάσει επιδόσεων) (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010).  

Τέλος, καθοριστικής σημασίας είναι και ο τρόπος με τον οποίο οι πρακτικές ανθρώπινου 
δυναμικού, που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του οργανισμού, γίνονται αντιληπτές από τους 
εργαζόμενους. Όταν οι πρακτικές αυτές αξιολογούνται θετικά, τότε αυξάνεται η αφοσίωση των 
εργαζόμενων στον οργανισμό και βελτιώνεται η εργασιακή τους απόδοση. Οι εργαζόμενοι 
δηλαδή αντιλαμβάνονται τις πρακτικές αυτές ως ένα μέσο υποστήριξης, ως μια μορφή 
εξατομικευμένης δέσμευσης από τον οργανισμό, την οποία ανταποδίδουν με θετικές στάσεις και 
συμπεριφορές. Κατά συνέπεια, ο βαθμός δέσμευσης των εργαζόμενων σχετίζεται με τη 
χρησιμότητα που θεωρούν ότι έχουν για τους ίδιους συγκεκριμένες πρακτικές. Όμως 
διαφορετικές ομάδες εργαζόμενων θεωρούν χρήσιμες διαφορετικές πρακτικές, άρα η δέσμευση 
διαφορετικών ομάδων εργαζόμενων εξαρτάται από την ικανοποίησή τους με διαφορετικές 
πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού. Γι’ αυτό και ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής ανθρώπινου 
δυναμικού είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, καθώς αυτή θα πρέπει να διαφοροποιείται, 
προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ξεχωριστές ανάγκες διαφορετικών ομάδων εργαζόμενων. Στο 
συγκεκριμένο επιχείρημα προβάλλεται ως αντίλογος η ανάγκη για ίση μεταχείριση των 
εργαζόμενων και για κοινωνική δικαιοσύνη. Ιδανικά, το πρόβλημα θα μπορούσε να 
αντιμετωπιστεί με την καθιέρωση ορισμένων βασικών πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που 
αφορούν σε όλες τις ομάδες εργαζόμενων με στόχο την εξασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης 
αλλά και της δέσμευσης, τουλάχιστον ως έναν βαθμό, του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού. 
Επιπλέον πολιτικές, σχεδιασμένες να ικανοποιήσουν τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων 
εργαζόμενων, οι οποίες αντανακλούν την επιχειρησιακή στρατηγική και υποδεικνύουν το είδος 
των γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που είναι σημαντικές ανά ιεραρχικό επίπεδο 
εργαζόμενων, κρίνονται απαραίτητες. Ωστόσο, η υιοθέτηση μιας εξατομικευμένης στρατηγικής 
έχει μεγάλο κόστος. Ερωτηματικά εγείρει επίσης και η ανάγκη για τακτική αναθεώρηση των 
πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με την αλλαγή της σύνθεσης του προσωπικού 
(Kinnie, Hutchinson, Purcell, Rayton and Swart, 2005). 
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2.2. Σχέση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και επιχειρησιακής στρατηγικής 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, προκειμένου η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού να είναι 
αποτελεσματική πρέπει να είναι σύμφωνη με την επιχειρησιακή στρατηγική. Όσον αφορά στην 
επιχειρησιακή στρατηγική, ο οργανισμός, αφού αναλύσει το εσωτερικό και εξωτερικό 
περιβάλλον, επιλέγει εκείνη τη στρατηγική που αξιοποιεί τα δυνατά του σημεία, ελαχιστοποιεί 
τα αδύνατά του σημεία, εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες του περιβάλλοντος και αντιμετωπίζει τις 
απειλές που υπάρχουν. Με βάση την εν λόγω στρατηγική σχεδιάζει και υλοποιεί τις λειτουργικές 
στρατηγικές, δηλαδή τις στρατηγικές που αναπτύσσονται σε επίπεδο λειτουργικών τμημάτων. 
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η στρατηγική διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου 
δυναμικού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι επιλέγονται, παρακινούνται, αξιολογούνται και 
αναπτύσσονται οι κατάλληλοι εργαζόμενοι. Εκείνοι δηλαδή που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων του οργανισμού, επηρεάζοντας έτσι θετικά την οργανωσιακή του απόδοση. Πιο 
συγκεκριμένα, η επιχειρησιακή στρατηγική επηρεάζει τη φιλοσοφία διοίκησης του ανθρώπινου 
δυναμικού, η οποία συνήθως εκφράζεται με μια γενική δήλωση, όσον αφορά στην αξία που 
αποδίδεται στους εργαζόμενους στο πλαίσιο της επιχείρησης. Η φιλοσοφία με τη σειρά της 
επηρεάζει τη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο διοικείται το 
ανθρώπινο δυναμικό και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι πολιτικές και πρακτικές 
ανθρώπινου δυναμικού. Η στρατηγική με τη σειρά της επηρεάζει τις πολιτικές υλοποίησής της, 
δηλαδή το πλαίσιο, τις αξίες και αρχές που ακολουθούνται. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι 
οι εν λόγω πολιτικές προτείνεται να είναι γραπτές και να αφορούν σε όλες τις δραστηριότητες 
διοίκησης των εργαζόμενων, όπως τη στελέχωση, την επιλογή, την αξιολόγηση, την εκπαίδευση 
και ανάπτυξη κ.ά. Συνεχίζοντας με το πεδίο επιρροής της στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού, 
σ’ αυτό περιλαμβάνεται επίσης ο τρόπος υλοποίησης των πολιτικών, δηλαδή οι μέθοδοι και οι 
πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζονται, αλλά και οι σχετικές διαδικασίες, δηλαδή 
οι ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των μεθόδων.  

Στη συνέχεια εξετάζονται εναλλακτικές στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού. Έμφαση 
δίνεται στις δεξιότητες που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητες αλλά και στον ρόλο που 
αποδίδεται στις δράσεις ανάπτυξης, ανάλογα με την επιχειρησιακή στρατηγική που 
ακολουθείται. Στην περίπτωση της στρατηγικής συγκέντρωσης στο προϊόν (concentration) που 
στόχος είναι η βελτίωση, ανάπτυξη ή επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, δίνεται 
έμφαση στη διατήρηση αλλά και στην ενίσχυση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Η 
συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζόμενων αποτελεί προτεραιότητα προκειμένου να 
ενημερωθούν για τις τεχνολογικές εξελίξεις σχετικά με την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή την 
αναβάθμιση των τεχνικών χαρακτηριστικών τους. Στην περίπτωση που ακολουθείται στρατηγική 
επέκτασης σε άλλους κλάδους (diversification), έμφαση δίνεται στη στρατολόγηση και επιλογή 
στελεχών από την αγορά με εξειδικευμένη γνώση, προκειμένου να μεταφέρουν τις γνώσεις και 
εμπειρίες τους στα υπόλοιπα μέλη της επιχείρησης. Όταν η επέκταση γίνεται μέσω συμμαχιών, 
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εξαγορών ή συγχωνεύσεων, τότε έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων διαπραγμάτευσης, 
επίλυσης συγκρούσεων και διαχείρισης κρίσεων. Στην περίπτωση που ακολουθείται στρατηγική 
σταθερότητας, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αλλαγές σε επίπεδο πολιτικών ή συστημάτων 
ανθρώπινου δυναμικού, ενώ στην περίπτωση που ακολουθείται στρατηγική συρρίκνωσης, 
συνήθως μειώνεται ο αριθμός των εργαζόμενων.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάλυση των επιπτώσεων της επιχειρηματικής 
στρατηγικής (business strategy) στη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού. Η επιχειρηματική 
στρατηγική αναφέρεται στη στρατηγική σε επίπεδο επιχειρηματικής μονάδας που υλοποιείται 
ανά κλάδο, τμήμα ή προϊόν. Στην περίπτωση που ακολουθείται στρατηγική καινοτομίας και 
στόχος είναι η προσφορά νέου προϊόντος ή νέας υπηρεσίας στην αγορά, που διαφοροποιείται 
σημαντικά από τον ανταγωνισμό, ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα, ο πειραματισμός και η 
ανάληψη ρίσκου. Έμφαση δίνεται επίσης στην ευελιξία και προσαρμοστικότητα των 
εργαζόμενων καθώς και στην ανάπτυξη διαπροσωπικών ικανοτήτων, ικανοτήτων συνεργασίας 
και ομαδικής εργασίας. Απώτερος στόχος είναι ο πειραματισμός των εργαζόμενων με νέους 
τρόπους σκέψης και επίλυσης προβλημάτων αλλά και η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών μέσω 
της ομαδικής εργασίας (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). Προγενέστερες έρευνες (Lepak, Bartol and 
Erhardt, 2005) έχουν δείξει ότι οι εταιρείες που ακολουθούν τη συγκεκριμένη στρατηγική 
υιοθετούν πρακτικές που δίνουν έμφαση σε ευρείες οργανωτικές αλλαγές. Επενδύουν στην 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, στην ανάπτυξη ηγεσίας, στον προγραμματισμό και την 
ανάπτυξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των εργαζόμενων, στην οργανωτική ανάπτυξη 
αλλά και σε συστήματα αποθήκευσης και διάχυσης της γνώσης. Συχνά, εφαρμόζουν την 
εξωτερική στρατολόγηση προσφεύγοντας στην αγορά εργασίας για να εξασφαλίσουν τις 
απαραίτητες δεξιότητες των στελεχών τους.  

Στη συνέχεια αναφέρονται οι επιπτώσεις της επιχειρηματικής στρατηγικής, στην 
περίπτωση που ακολουθείται στρατηγική ποιότητας. Έμφαση δίνεται στη συνεχή και 
συστηματική εκπαίδευση των εργαζόμενων σε θέματα ποιότητας. Στο επίκεντρο βρίσκονται και 
οι τεχνολογικές εξελίξεις, όσον αφορά στην παραγωγή προϊόντων αλλά και την προσφορά 
υπηρεσιών. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η ικανότητα διαχείρισης των αλλαγών και η 
προσαρμοστικότητα των εργαζόμενων. Στην περίπτωση που ακολουθείται στρατηγική χαμηλού 
κόστους, έμφαση δίνεται στον περιορισμό του κόστους, είτε μέσω μείωσης του προσωπικού είτε 
μέσω της νέας τεχνολογίας. Υλοποιούνται κυρίως προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση 
δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που σχετίζονται με τη χρήση της τεχνολογίας. Ωστόσο, σε 
γενικές γραμμές η εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζόμενων δεν αποτελεί προτεραιότητα και 
αντιμετωπίζεται περισσότερο σαν κόστος (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). Προγενέστερες έρευνες 
(Lepak and Snell, 2003) έχουν δείξει ότι οι εταιρείες που ακολουθούν τη συγκεκριμένη 
στρατηγική σπάνια επενδύουν στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, στην ανάπτυξη ηγεσίας, 
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στην οργανωτική ανάπτυξη καθώς επίσης και σε συστήματα αποθήκευσης και διάχυσης της 
γνώσης. Αντίθετα, περιορίζονται στην εκτέλεση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 
ρουτίνας αποφεύγοντας την ανάθεση εργασιών που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό σε 
εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing).  

Ανεξάρτητα όμως από την επιχειρησιακή στρατηγική και κατ’ επέκταση τη στρατηγική 
ανθρώπινου δυναμικού που ακολουθείται, οι κύριες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, ιδιαίτερα όσον αφορά στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζόμενων, μπορούν 
να συνοψιστούν ως εξής: 

1. Ανάλυση των αναγκών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με τους 
στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. Η ανάλυση αναγκών γίνεται συνήθως σε τρία 
επίπεδα. Πρώτο είναι το επίπεδο της επιχείρησης. Ανάλογα δηλαδή με τους 
βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους στόχους της επιχείρησης, τους δείκτες 
αποτελεσματικότητάς της και το οργανωσιακό κλίμα καθορίζονται οι απαραίτητες 
γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζεται να διαθέτουν οι εργαζόμενοι. Το δεύτερο επίπεδο 
είναι αυτό της θέσης, στο πλαίσιο του οποίου αρχικά εξετάζεται το περιεχόμενο των 
εργασιών που εκτελούνται τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και εκείνων που 
προβλέπονται απαραίτητες για τον οργανισμό στο μέλλον. Στη συνέχεια προσδιορίζονται 
τα απαιτούμενα προσόντα για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. Τέλος, το τρίτο 
επίπεδο είναι το ατομικό, στο πλαίσιο του οποίου αναλύονται τα προσόντα και οι 
ικανότητες των κατόχων των θέσεων εργασίας, με απώτερο στόχο να διαπιστωθούν οι 
περιοχές προς βελτίωση. Πιθανές πηγές πληροφόρησης για το συγκεκριμένο επίπεδο 
αποτελούν η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζόμενων, οι προσωπικές τους 
εκτιμήσεις αλλά και η ανατροφοδότηση από συνεργάτες, ίδιου, κατώτερου ή ανώτερου 
επιπέδου, καθώς και από πελάτες ή προμηθευτές. 

2. Καθορισμός των στόχων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. 

3. Επιλογή των κατάλληλων μεθόδων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. 

4. Επιλογή συμμετεχόντων και εκπαιδευτών-‘διευκολυντών’-συμβούλων. 

5. Σχεδιασμός, υποστήριξη και αξιολόγηση της διαδικασίας ανάπτυξης ανθρώπινου 
δυναμικού. 

6. Προϋπολογισμός της διαδικασίας ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Η συνεχής μέτρηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και των ίδιων των εργαζόμενων κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι 
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η διοίκηση των επιχειρήσεων απαιτεί απτά αποτελέσματα, δηλαδή μετρήσιμα και συγκεκριμένα 
στοιχεία για τη θετική συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού στην επίτευξη των στρατηγικών της 
στόχων. Συγκεκριμένα, απαιτούνται: α) μετρήσιμα στοιχεία για τις δραστηριότητες της 
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, β) μετρήσιμα στοιχεία για τις συμπεριφορές των 
εργαζόμενων ως αποτέλεσμα των προηγούμενων δραστηριοτήτων, και γ) μετρήσιμα στοιχεία 
για τα οργανωσιακά αποτελέσματα των συμπεριφορών των εργαζόμενων. Στο σημείο αυτό 
σκόπιμο κρίνεται να διευκρινιστεί ότι, ειδικά όσον αφορά στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, η μέτρηση της απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών είναι δύσκολη, 
ακόμη κι αν τηρούνται λεπτομερή στοιχεία. Αυτό γιατί απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα, 
προκειμένου να ενσωματωθεί σε συστήματα ή διαδικασίες και να αποδώσει οφέλη στην 
επιχείρηση. 

Η ανάλυση φέρνει στο προσκήνιο ότι, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από 
την υλοποίηση της στρατηγικής διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, οι 
επιχειρήσεις πρέπει αρχικά να προσδιορίσουν τα παραδοτέα της συγκεκριμένης στρατηγικής, 
δηλαδή τι περιμένουν από την εφαρμογή της. Συνήθως επιδιώκεται η εξασφάλιση ανθρώπινου 
δυναμικού με κουλτούρα, γνώσεις και συμπεριφορές που συνεισφέρουν στην υλοποίηση της 
επιχειρησιακής στρατηγικής. Ανθρώπινου δυναμικού ικανού να αναπτύξει και να εφαρμόσει 
πολιτικές και διαδικασίες παραγωγής και εξυπηρέτησης, οι οποίες προσελκύουν και διατηρούν 
ικανοποιημένους πελάτες, γεγονός που οδηγεί τελικά στη χρηματοοικονομική ανάπτυξη της 
επιχείρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω, αποτελεί η ανάπτυξη 
συστημάτων, δηλαδή πολιτικών και μεθόδων/διαδικασιών, διοίκησης των εργαζόμενων που 
υποστηρίζουν και βρίσκονται σε συμφωνία με τη στρατηγική της επιχείρησης. Συστημάτων 
κατάλληλων για την υλοποίηση της στρατηγικής, τα οποία διαφοροποιούνται, ως έναν βαθμό, 
ανά κατηγορία εργαζόμενων, προκειμένου να τους παρακινήσουν, ώστε να επιτύχουν τους 
στόχους τους, αλλά και να τους υποστηρίξουν στην προσπάθεια που καταβάλλουν. 

Συμπερασματικά, η διαδικασία απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο πλαίσιο 
των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την προσέγγιση που αναγνωρίζει την καθοριστική συμβολή του 
ανθρώπινου δυναμικού στο όλο εγχείρημα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία διακριτά στάδια: 

• Προσδιορισμός των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης και επιλογή της κατάλληλης 
στρατηγικής για την επίτευξη τους. 

• Προσδιορισμός της κουλτούρας, των ικανοτήτων και των συμπεριφορών του ανθρώπινου 
δυναμικού για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων και της στρατηγικής της 
επιχείρησης. 

• Προσδιορισμός των τρόπων ανάπτυξης της απαιτούμενης κουλτούρας και των 
απαραίτητων ικανοτήτων και συμπεριφορών του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή των 
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κατάλληλων συστημάτων, πολιτικών, πρακτικών και διαδικασιών διοίκησης των 
εργαζόμενων. 

Συνάγεται, λοιπόν, ότι η συμμετοχή των υπεύθυνων για τη διοίκηση ανθρώπινου 
δυναμικού στην ομάδα σχεδιασμού και υλοποίησης της επιχειρησιακής στρατηγικής αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Με 
αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η γνώση των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης και ο 
σχεδιασμός πολιτικών που θα καταστήσουν τους εργαζόμενους ικανούς για την επίτευξή τους 
(Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). Στο σημείο αυτό σκόπιμο κρίνεται να αναφερθεί επιγραμματικά 
ότι η εν λόγω διδακτορική διατριβή διερευνά ένα πολύ συγκεκριμένο τμήμα του τελευταίου 
σταδίου. Πρόκειται για τις πολιτικές και τις δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού των 
επιχειρήσεων για την υλοποίηση της επιχειρηματικής τους στρατηγικής. Έμφαση δίνεται όχι 
μόνο στην περιγραφή των εν λόγω πολιτικών αλλά και στα αποτελέσματά τους, δηλαδή στην 
αξία που προσθέτουν στην επιχείρηση με στόχο την εκτίμηση της απόδοσης της επένδυσης που 
έγινε.  

 

2.3. Εναλλακτικές προσεγγίσεις του ρόλου της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Η μέχρι τώρα ανάλυση στρέφει το ενδιαφέρον στον ρόλο της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού στο πλαίσιο των σύγχρονων επιχειρήσεων. Είναι αλήθεια ότι ποικίλοι ρόλοι μπορούν 
να της αποδοθούν, οι οποίοι αναδύονται εξετάζοντας τις διαφορετικές φιλοσοφίες που ενδέχεται 
να αποτελούν το υπόβαθρό της (Garavan, 1995) ή τη συμβολή του σχετικού Τμήματος στη 
διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής και της στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού 
(Rothwell και Kazanas, 1994). Σχετικά με τις φιλοσοφίες που ενδέχεται να υιοθετηθούν, 
επισημαίνεται ότι ο ενστερνισμός μιας συγκεκριμένης φιλοσοφίας επηρεάζει όχι μόνο την 
τελική επιλογή των δραστηριοτήτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και την 
οργάνωση, την εφαρμογή και τον τρόπο αξιολόγησής τους. Κατά συνέπεια οι φιλοσοφίες 
παρέχουν ένα χρήσιμο θεωρητικό πλαίσιο για τον εντοπισμό του ρόλου της Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Ακολουθούν οι 8 σχετικές φιλοσοφίες 
που έχουν προταθεί παρατιθέμενες ανά αντιθετικά ζεύγη με αναφορά στα κύρια χαρακτηριστικά 
που τις διαφοροποιούν: 

 

● ‘Παρεμβατική (interventionism)’: Ο οργανισμός είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των 
εργαζόμενων, η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. 

● ‘Εθελοντισμός (voluntarism)’: Οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ανάπτυξή 
τους. 
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● ‘Συγκεντρωτική (centralism)’: Το Τμήμα ή η Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ανάπτυξη των εν λόγω δράσεων. 

● ‘Αποκεντρωτική (decentralism)’: Διάφορες ομάδες εργαζόμενων που εμπλέκονται στις 
δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως σύμβουλοι, μεσαία και ανώτερα 
διοικητικά στελέχη, συνεργάζονται και αναλαμβάνουν από κοινού την ευθύνη για την 
επιλογή, οργάνωση και εφαρμογή των σχετικών δραστηριοτήτων. Ειδικά για τη συμμετοχή 
των μεσαίων και ανώτερων διοικητικών στελεχών στις δραστηριότητες Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, επισημαίνεται ότι αυτή είναι καθοριστικής σημασίας. Τις 
τοποθετεί στο προσκήνιο και τις καθιστά περισσότερο οικείες στους εργαζόμενους των 
χαμηλότερων ιεραρχικών επιπέδων. Ωστόσο, η εμπλοκή τους εγκυμονεί και κινδύνους, 
καθώς έχει αποδειχθεί ότι, όταν δεν έχουν λάβει συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση οι 
ίδιοι, είναι πιθανό να μην αναγνωρίζουν ή να μην επιδοκιμάζουν την ανάγκη ανάπτυξης 
των υφιστάμενών τους. Παράλληλα, το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα διοικητικά στελέχη 
μπορεί να ηγούνται ορισμένων δραστηριοτήτων ανάπτυξης και, ταυτόχρονα, να αποτελούν 
τους αποδέκτες άλλων, είναι πιθανόν να τους προκαλέσει αντιφατικά συναισθήματα 
(Heraty and Morley, 1995). 

 

● ‘Παραδοσιακή (traditionalism)’: Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε πλήθος δραστηριοτήτων 
στην αρχή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, δεδομένης της επικρατούσας 
αντίληψης ότι η ανάγκη για μάθηση μειώνεται κατά τη διάρκεια της καριέρας τους με το 
πέρασμα του χρόνου. 

● ‘Συνεχής Ανάπτυξη (continuing development)’: Η ανάπτυξη των εργαζόμενων είναι διαρκής, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, δεδομένης της επικρατούσας 
αντίληψης ότι οι ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές, τεχνολογικές και πολιτικές αλλαγές 
επηρεάζουν διαρκώς τις οργανωτικές απαιτήσεις. 

 

● ‘Ωφελιμιστική (utilitarianism)’: Η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μια 
επένδυση, η οποία θα πρέπει να οδηγεί τελικά σε άμεσα, ορατά και μετρήσιμα οργανωτικά 
οφέλη. Συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένες εργασιακές λειτουργίες και με καθορισμένα 
πρότυπα απόδοσης. Κίνητρο για οποιαδήποτε επένδυση στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
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Δυναμικού αποτελεί η μεγιστοποίηση της μετέπειτα οικονομικής απόδοσης (Return On 
Investment-ROI) (Zidan, 2001). 

● ‘Ανθρωπιστική (humanism)’: Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να αναπτύσσουν τις 
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητές τους προκειμένου να εξελιχθούν επαγγελματικά αλλά 
και να ωφεληθούν σε προσωπικό επίπεδο. Έχουν ιδιαίτερους στόχους, επιθυμίες και 
φιλοδοξίες, καθώς αποτελούν ο καθένας μια ξεχωριστή οντότητα. Όμως, είναι αρκετά 
δύσκολο να καθοριστεί μια αυστηρή σχέση αιτίας-αποτελέσματος ανάμεσα στις δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και στα αποτελέσματα σε οργανωτικό επίπεδο. Τα 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού δεν εξαρτώνται 
μόνο από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ατόμων, τα κίνητρα και τους 
στόχους τους, αλλά και από πλήθος άλλων παραγόντων. Σ’ αυτούς περιλαμβάνεται ο 
βαθμός ενθάρρυνσης της εφαρμογής της μάθησης στον χώρο εργασίας και η γενικότερη 
οικονομική κατάσταση (Zidan, 2001). 

 

Η αναφορά στις φιλοσοφίες της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ολοκληρώνεται 
υπογραμμίζοντας ότι μια από τις παραπάνω φιλοσοφίες ή ακόμη και ένας συνδυασμός αυτών, 
μπορεί να αποτελεί το θεμέλιο λίθο της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε διάφορους 
οργανισμούς ή ακόμη και στο πλαίσιο ενός και μόνο οργανισμού σε διαφορετικά όμως 
οργανωτικά επίπεδα ή σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η εκάστοτε φιλοσοφία μπορεί να 
δηλώνεται ρητά σε επίσημα έγγραφα του οργανισμού, χωρίς αυτό να αποτελεί εγγύηση ότι 
πράγματι υιοθετείται και στην πράξη. Επιπλέον, μπορεί απλώς να αποτελεί μέρος της 
οργανωσιακής κουλτούρας και κατά συνέπεια να είναι δυσκολότερος ο εντοπισμός της, αλλά 
πιθανότερος ο ενστερνισμός της από τα μέλη του οργανισμού.  

Η διερεύνηση του ρόλου της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συνεχίζεται με την 
ανάλυση των εναλλακτικών προσεγγίσεων που έχουν διατυπωθεί ως προς αυτόν. Το πλαίσιο 
αναφοράς είναι πολύ συγκεκριμένο. Όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για τον βαθμό εμπλοκής 
του Τμήματος ή της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στη διαμόρφωση των 
επιχειρησιακών στρατηγικών αλλά και των στρατηγικών που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό 
(Rothwell και Kazanas, 1994). Το θεωρητικό σχήμα που εξετάζεται περιλαμβάνει δέκα 
προσεγγίσεις. Κάθε προσέγγιση αναφέρεται σε σαφείς στόχους και στρατηγικές ανάπτυξης και 
κατά συνέπεια καθορίζει τον ρόλο της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια επιχείρηση. 
Αν και θα μπορούσε να αντιτείνει κανείς ότι η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση είναι 
περιοριστική, η χρησιμότητά της έγκειται στο ότι προσφέρει ένα πλαίσιο διαχωρισμού ανάμεσα 
στις ποικίλες σχετικές προσεγγίσεις, και, ίσως, αυτός είναι ένας από τους λόγους που το μοντέλο 
υιοθετήθηκε και από άλλους μελετητές (Garavan, 1995).  
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Οι δέκα, λοιπόν, προσεγγίσεις με αναφορά στα βασικά γνωρίσματά τους είναι:  

1. ‘Ιεραρχική προσέγγιση (top-down approach)’: Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού δεν συμμετέχει ή συμμετέχει σε πολύ μικρό βαθμό στη διαμόρφωση τόσο των 
επιχειρησιακών στρατηγικών όσο και εκείνων που αφορούν στους εργαζόμενους. 

2. ‘Η προσέγγιση σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς (market-driven approach)’: Το 
αντίστοιχο Τμήμα ερευνά πιθανές μελλοντικές μαθησιακές ανάγκες και οργανώνει 
αντίστοιχες δραστηριότητες. 

3. ‘Η προσέγγιση σχεδιασμού της επαγγελματικής σταδιοδρομίας (career planning approach)’: 
Το Τμήμα εναρμονίζει τα σχέδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας των εργαζόμενων με τις 
στρατηγικές της επιχείρησης και επικεντρώνεται στην εξέλιξη της καριέρας τους. 

4. ‘Μακροπρόθεσμη προσέγγιση ή προσανατολισμένη στο μέλλον (futuring approach)’: Το 
Τμήμα συμβουλεύει την ανώτατη διοίκηση και συμμετέχει στη διαμόρφωση των 
επιχειρησιακών στρατηγικών. 

5. ‘Η προσέγγιση της διάγνωσης της απόδοσης (performance diagnosis approach)’: Το Τμήμα 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αξιολογεί τα δυνατά και αδύνατα σημεία των 
εργαζόμενων αλλά και του οργανισμού στο σύνολό του και προσφέρει ανατροφοδότηση 
στους υπεύθυνους για τη διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής. 

6. ‘Η προσέγγιση των τεχνητών βιωμάτων (artificial experience approach)’: Το συγκεκριμένο 
Τμήμα υποστηρίζει τα μέλη του οργανισμού, ώστε να ανακαλύψουν τις μελλοντικές 
μαθησιακές τους ανάγκες προβάλλοντας πιθανά εναλλακτικά σενάρια, όσον αφορά στο 
μέλλον. 

7. ‘Η προσέγγιση της σφυγμομέτρησης (pulse taking approach)’: Το Τμήμα προσφέρει 
ανατροφοδότηση αναφορικά με τον βαθμό στον οποίο η μέχρι τώρα εφαρμογή των 
στρατηγικών πλάνων είναι επαρκής και ικανοποιητική. 

8. ‘Εκπαιδευτική προσέγγιση (educational approach)’: Το Τμήμα προσφέρει εκπαίδευση σε 
θέματα διαμόρφωσης, υλοποίησης και παρακολούθησης επιχειρησιακών στρατηγικών. 

9. ‘Διαπροσωπική προσέγγιση (interpersonal approach)’: Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού συνεργάζεται αποτελεσματικά με την ανώτατη διοίκηση για τον καθορισμό των 
στρατηγικών Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που υιοθετούνται αλλά και για τη διάχυση 
των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με την πορεία υλοποίησης των επιχειρησιακών 
στόχων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση υιοθετήθηκε και από άλλους μελετητές (May, 
Sherlock and Mabry, 2003). Συγκεκριμένα, η άριστη συνεργασία του εν λόγω Τμήματος με 
την ανώτατη ηγεσία, τους εργαζόμενους αλλά και τους μετόχους του οργανισμού 
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προσδιορίστηκε ως καθοριστικής σημασίας. Η συνεργασία αυτή επιτρέπει την επίλυση των 
διαφορών των προαναφερόμενων ομάδων, λόγω των αντιθετικών συχνά συμφερόντων τους, 
αλλά και την καθιέρωση ανοιχτού κλίματος που ευνοεί τον διάλογο. 

10. ‘Η προσέγγιση του περιοριστικού πεδίου (rifle approach)’: Το Τμήμα περιορίζει τις 
αναπτυξιακές του δραστηριότητες δίνοντας έμφαση σε ορισμένα μόνο θέματα και 
προβλήματα στρατηγικής σημασίας, όπως στην κατάρτιση και ανάπτυξη των εργαζόμενων 
για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων με στόχο την επίτευξη ενός ή 
δύο επιχειρησιακών προτεραιοτήτων. 

 

Μετά από την παρουσίαση των εναλλακτικών προσεγγίσεων που ενδέχεται να 
ακολουθηθούν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι υπάρχουν καθολικοί νόμοι με 
απόλυτη ισχύ που εγγυώνται την επιτυχία της κάθε προσέγγισης. Άλλωστε, οι επαγγελματίες 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του οργανισμού ενδέχεται κατά 
διαστήματα ανάλογα με τις προσδοκίες τους και τις προτεραιότητές τους να υιοθετούν 
διαφορετικές προσεγγίσεις. Δεδομένου ότι η κάθε προσέγγιση καθορίζει συγκεκριμένο ρόλο και 
κατ’ επέκταση αρμοδιότητες για το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, έχει τεράστιες 
επιπτώσεις στον τρόπο λειτουργίας του και προκαλεί πολλές φορές προβλήματα. Η τελική 
επιλογή της προσέγγισης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που θα ακολουθηθεί εξαρτάται 
από διάφορους παράγοντες, εντός και εκτός του οργανισμού, που απαιτούν λεπτομερή εξέταση, 
με κυρίαρχο τους στόχους της ανάπτυξης στο συγκεκριμένο πλαίσιο.  

 

Από όσα αναφέρθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο της διατριβής προκύπτει ότι η Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού έχει πλέον αναδειχτεί ως μια από τις βασικότερες λειτουργίες κάθε 
επιχείρησης προκειμένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί της στόχοι. Η επιχειρησιακή αλλά και η 
επιχειρηματική στρατηγική καθορίζουν τις δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες στο πλαίσιο 
του οργανισμού αλλά και τον ρόλο που αποδίδεται στις δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην ανάπτυξη των κρίσιμων δεξιοτήτων και στην 
εκδήλωση των επιθυμητών συμπεριφορών, ώστε να υλοποιηθούν οι στρατηγικές. Τα οφέλη της 
εν λόγω λειτουργίας είναι, λοιπόν, πολλαπλά τόσο για την ίδια την επιχείρηση, στο πλαίσιο της 
οποίας διεξάγονται οι σχετικές δράσεις, όσο και για τους εργαζόμενους, που συμμετέχουν σ’ 
αυτές. Ωστόσο, καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού είναι οι αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στα αποτελέσματα των δράσεων, 
τον βαθμό στον οποίο θεωρούν τα αποτελέσματα αυτά σημαντικά αλλά και τους παράγοντες 
που επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, την αποτελεσματικότητα των δράσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

 

Υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού γι’ αυτό 
ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες στον χώρο συναντούν συχνά δυσκολίες στην προσπάθεια 
σκιαγράφησής τους (Trehan, Rigg and Stewart, 2006). Ενδεικτικό της υπάρχουσας ποικιλίας 
είναι το βιβλίο με τίτλο ‘Εγκυκλοπαίδεια Μεθόδων Ανάπτυξης Διοικητικών Στελεχών’ που 
περιγράφει 303 μεθόδους (Huczynski, 1983). Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί διάφορες 
προσεγγίσεις για την κατηγοριοποίηση των μεθόδων αυτών.  

Μια από αυτές προτείνει τρεις κατηγορίες μεθόδων, τις άτυπες, τις μη τυπικές και τις 
τυπικές. Η πρώτη αναφέρεται σε άτυπες ή τυχαίες διαδικασίες, δηλαδή σε μη 
προγραμματισμένες, οι οποίες όμως αποτελούν μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων των 
στελεχών και στοχεύουν απλώς στην εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου, χωρίς να θέτουν 
αναπτυξιακούς στόχους. Η γνώση προκύπτει ασυνείδητα μέσω της εμπειρίας και είναι άμεσα 
εφαρμόσιμη. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει σύνθετες διαδικασίες που σχεδιάζονται εκ των 
προτέρων, αλλά αποτελούν ταυτόχρονα μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων των στελεχών. 
Οι διαδικασίες αυτές, δηλαδή, στοχεύουν στην εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου, έχοντας 
παράλληλα και αναπτυξιακούς στόχους. Έτσι η γνώση είναι και σ’ αυτήν την περίπτωση άμεσα 
εφαρμόσιμη και προκύπτει μέσω της εμπειρίας αλλά συνειδητά. Η τρίτη κατηγορία 
περιλαμβάνει τις επίσημες και προσχεδιασμένες δράσεις ανάπτυξης που πολλές φορές απαιτούν 
την απομάκρυνση από τον χώρο εργασίας. Αυτές έχουν συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους 
και συνήθως σχεδιάζονται από επαγγελματίες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η γνώση 
μπορεί να είναι άμεσα εφαρμόσιμη, εάν γίνεται στο πλαίσιο της εκτέλεσης ενός έργου, ή πιο 
θεωρητική, εάν γίνεται στο πλαίσιο ενός μαθήματος, αλλά σε κάθε περίπτωση προκύπτει 
συνειδητά (Mumford, 1997). 

Η δεύτερη προσέγγιση ταξινομεί τις μεθόδους σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το 
ιεραρχικό επίπεδο των εργαζόμενων, στους οποίους αυτές απευθύνονται. Διακρίνονται δηλαδή 
σε μεθόδους για : α) εργαζόμενους όλων των επιπέδων, β) υπαλλήλους, γ) κατώτερα και μεσαία 
διοικητικά στελέχη και δ) ανώτερα διοικητικά στελέχη (Κανελλόπουλος και Ξηροτύρη-
Κουφίδου, 1985; Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001; Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). Η εν λόγω 
προσέγγιση αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για τη συγκεκριμένη διατριβή. Στη συνέχεια αναλύονται 
οι μέθοδοι ανάπτυξης που περιλαμβάνει, ενώ παράλληλα επιχειρείται ο εμπλουτισμός τους με 
αναφορά σε επιπλέον μεθόδους που εφαρμόζονται στη σύγχρονη εποχή.  
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3.1. Μέθοδοι για εργαζόμενους όλων των επιπέδων 

α) Προγράμματα εγκατάστασης και ενημέρωσης (orientation programs) 

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι πρέπει να ενταχθούν ομαλά στο καινούριο περιβάλλον, να 
προσαρμοστούν γρήγορα στις νέες συνθήκες και να κατανοήσουν τη λειτουργία της επιχείρησης 
αλλά και τον τρόπο διοίκησης. Τα προγράμματα εγκατάστασης και ενημέρωσης έχουν συνήθως 
μικρή διάρκεια και περιλαμβάνουν: ξενάγηση του εργαζόμενου στους χώρους της επιχείρησης, 
ανάλυση της πολιτικής προσωπικού, γνωριμία με συναδέλφους και συνεργάτες, παρουσίαση της 
ιστορίας, της δομής, της στρατηγικής, των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της 
επιχείρησης, καθώς και των προϊόντων ή υπηρεσιών της (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001; 
Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). Η εν λόγω μέθοδος αναφέρεται εναλλακτικά και ως 
κοινωνικοποίηση (Jackson, Schuler and Werner, 2009). 

β) Εξωτερικά προγράμματα κατάρτισης  

Πρόκειται για προγράμματα ή σεμινάρια που διοργανώνονται από εξωτερικούς φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ενώσεων, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των 
συμβουλευτικών εταιρειών. Στα πλεονεκτήματά τους συγκαταλέγονται η κοινωνική δικτύωση, 
δηλαδή η ανάπτυξη επαφών με στελέχη άλλων επιχειρήσεων καθώς επίσης και η βελτίωση της 
γνώσης της αγοράς. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για νέες αντιλήψεις και 
σύγχρονες επιχειρησιακές πολιτικές και πρακτικές με αποτέλεσμα να ενθαρρύνεται η κριτική 
προσέγγιση των καθιερωμένων οργανωτικών αξιών και πρακτικών της επιχείρησής τους, 
επιτρέποντας έτσι ενδεχόμενη βελτίωσή τους. Τα προγράμματα αυτά μεταδίδουν μεγάλο όγκο 
πληροφοριών σε πολυμελείς ομάδες εκπαιδευόμενων, ωστόσο η κατάρτιση δεν είναι 
εξατομικευμένη ανάλογα με τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα αλλά και τα στοιχεία της 
προσωπικότητάς τους. Επιπλέον, το περιεχόμενο των εν λόγω προγραμμάτων συνήθως δεν 
σχετίζεται άμεσα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, στις οποίες εργάζονται οι συμμετέχοντες, με 
αποτέλεσμα να μειώνεται η δυνατότητα μεταβίβασης και εφαρμογής των αποκτηθέντων 
γνώσεων στον εργασιακό χώρο. Τέλος, η συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα μπορεί να 
γίνει αντιληπτή από τους συμμετέχοντες ως μια ευκαιρία για ξεκούραση και ψυχαγωγία (Smith, 
1986; Garavan, Barnicle and Suilleabhain, 1999; Jackson, Schuler and Werner, 2009). 

γ) Προγράμματα ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης 

Σκοπός των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι η ενίσχυση της ικανότητας των 
εργαζόμενων να συλλαμβάνουν προβλήματα, να τα αναλύουν, να προτείνουν αλλά και να 
εφαρμόζουν τρόπους αντιμετώπισής τους. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς πειραματίζονται με νέες 
μεθόδους ανάλυσης και συνδυασμού δεδομένων, ώστε να ξεφύγουν από τον παραδοσιακό τρόπο 
με τον οποίο έμαθαν να σκέπτονται. Μεταξύ των πιο γνωστών προγραμμάτων αυτού του είδους 
είναι ο ‘καταιγισμός ιδεών (brainstorming)’. Σ’ αυτό το πρόγραμμα δίνεται ένα πρόβλημα στους 
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συμμετέχοντες προκειμένου να βρεθεί μια πρωτότυπη λύση και ο καθένας αναφέρει ό,τι σχετικό 
έρχεται στον νου του άμεσα, χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. Στη φάση αυτή τα σχόλια και η 
κριτική είναι περιορισμένα. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ακολουθεί συζήτηση που δομείται 
από τον συντονιστή, στο πλαίσιο της οποίας αναλύονται λεπτομερώς και αξιολογούνται όλες οι 
ιδέες που εκφράστηκαν (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001; Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). 

δ) Ομάδες εργασίας / Ειδικά έργα (assignments) 

Στις ομάδες εργασίας και τα ειδικά έργα συμμετέχει συνήθως μια ομάδα στελεχών που 
εργάζονται σε διάφορα Τμήματα της επιχείρησης. Η μέθοδος αποσκοπεί στην ανάλυση καίριων 
οργανωτικών προβλημάτων και στην εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισής τους. Επιπλέον, στόχος 
μπορεί να είναι η επιτυχημένη εισαγωγή νέων συστημάτων και προγραμμάτων εργασίας. Το 
πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι οι συμμετέχοντες κατανοούν σε βάθος 
πλήθος θεμάτων που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Επίσης, 
βελτιώνουν την κριτική, αναλυτική και συνθετική τους ικανότητα, ενώ μέσω της εργασίας σε 
ομάδες αναπτύσσουν την ικανότητα συνεργασίας και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. 
Προκειμένου η μέθοδος αυτή να οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα είναι απαραίτητο οι 
συμμετέχοντες να είναι εξοικειωμένοι με τον τρόπο εργασίας σε ομάδες και να δίνουν έμφαση 
όχι μόνο στην ολοκλήρωση του έργου αλλά και στη διαδικασία μάθησης που οδηγεί στο τελικό 
αποτέλεσμα (Mumford, 1991; Mumford, 1997, Garavan, Barnicle and Suilleabhain, 1999). 

ε) Ανατροφοδότηση αναφορικά με την εργασιακή απόδοση και διαμόρφωση προσωπικού 
πλάνου ανάπτυξης 

Παρέχεται συνήθως στο πλαίσιο τακτικών συναντήσεων μεταξύ ενός διοικητικού 
στελέχους και του υφιστάμενού του. Στόχος των συναντήσεων είναι η αξιολόγηση του τρόπου 
αξιοποίησης των επαγγελματικών ικανοτήτων και της τεχνογνωσίας του εργαζόμενου για την 
υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ιδιαίτερα ανεπτυγμένες 
ικανότητες του ατόμου αλλά και σ’ εκείνες που απαιτείται βελτίωση. Οι συναντήσεις αυτές 
επιτρέπουν επίσης τον επανακαθορισμό των στόχων που έχουν τεθεί ανάλογα με την πρόοδο 
που σημειώνεται. Εστιάζουν στη μελλοντική ανάπτυξη του εργαζόμενου και πολλές φορές 
οδηγούν στον σχεδιασμό των προσωπικών πλάνων ανάπτυξης (personal development plans-
PDP). Σ’ αυτά θα γίνει εκτενής αναφορά στο πλαίσιο της ανάλυσης της μεθόδου ανάπτυξης για 
ανώτερα διοικητικά στελέχη ‘Κέντρα Ανάπτυξης / Αξιολόγησης’. Επιγραμματικά, τα πλάνα 
ανάπτυξης περιλαμβάνουν ανάλυση των δεξιοτήτων προς βελτίωση, προτεινόμενες ενέργειες 
και μεθόδους που μπορούν να ακολουθηθούν καθώς επίσης και χρονοδιάγραμμα δράσης. Οι 
συναντήσεις ανατροφοδότησης βελτιώνουν σημαντικά την επικοινωνία μεταξύ αξιολογούμενου 
και αξιολογητή. Ωστόσο, απαιτείται η δέσμευση των εμπλεκόμενων, η ειλικρίνεια μεταξύ τους, 
αλλά και η αναγνώριση της αξίας της συγκεκριμένης μεθόδου ως εργαλείο ανάπτυξης. 
Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει αντιληπτή μόνον ως τρόπος επαναπροσδιορισμού των 
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αποδοχών του εργαζόμενου και τελικά να μετατραπεί σε μια τυπική και γραφειοκρατική 
διαδικασία (Garavan, Barnicle and Suilleabhain, 1999). 

ζ) Εξ αποστάσεως εκπαίδευση / e-learning 

Ο όρος αναφέρεται στην εκπαίδευση σε ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό και 
διαδραστικό περιβάλλον, δηλαδή στην εκπαίδευση με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών που 
βασίζεται στο διαδίκτυο. Έχει χαρακτηριστεί ως η επόμενη γενιά των μεθόδων ανάπτυξης και 
έχει ραγδαία εξέλιξη στη σύγχρονη εποχή. Επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να έχει πρόσβαση στο 
μαθησιακό περιεχόμενο οπουδήποτε και οποτεδήποτε μέσω του ειδικού περιβάλλοντος 
λειτουργίας, εφόσον φυσικά διαθέτει τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό. Επιπλέον, ο 
εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει με άλλους εκπαιδευόμενους ή με τους 
εκπαιδευτές του μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή στο πλαίσιο ομάδων 
συζητήσεων και φόρουμ. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου για τους εκπαιδευόμενους 
είναι ότι τους παρέχει αυτονομία ως προς τον χώρο, τον χρόνο και τον ρυθμό μάθησης καθώς 
επίσης και ότι αυξάνει την ενεργητική συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία μέσω της 
διαδραστικότητας. Επίσης, είναι κατάλληλη για διαφορετικά στυλ μάθησης και προσφέρει 
ποικιλία δραστηριοτήτων. Όσον αφορά στα πλεονεκτήματα για την επιχείρηση, ιδιαίτερα 
σημαντικό είναι το χαμηλό κόστος, καθώς η συντήρηση, ο εμπλουτισμός και η αναβάθμισή τους 
είναι οικονομική, αν και τα προγράμματα αυτά προϋποθέτουν μια συγκεκριμένη τεχνολογική 
υποδομή και e-learning λογισμικό. Επιπλέον, τα κόστη μετακίνησης των εκπαιδευόμενων 
εκμηδενίζονται, δεδομένου ότι η πρόσβαση είναι δυνατή από τον χώρο εργασίας ή από το σπίτι 
τους. Τέλος, μερικά από τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι προϋποθέτει υψηλή 
παρακίνηση εκ μέρους των εκπαιδευόμενων, ότι ενδέχεται να τους προκαλέσει το αίσθημα της 
απομόνωσης και ότι ο εκπαιδευτής μπορεί να μην είναι άμεσα διαθέσιμος σε περιπτώσεις που η 
υποστήριξή του κρίνεται απαραίτητη. 

η) Μέθοδοι ανάπτυξης ομάδων (group building methods) 

Πρόκειται για μεθόδους που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη σύγχρονη εποχή λόγω της 
έμφασης που δίνεται στα οφέλη της ομαδικής εργασίας στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αλλά και 
στις διαδικασίες διαχείρισης της γνώσης, δηλαδή μετατροπής της προσωπικής γνώσης των 
εργαζόμενων σε επιχειρησιακή γνώση. Οι μέθοδοι μπορεί να αποσκοπούν στη βελτίωση της 
επικοινωνίας και στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στο πλαίσιο των ομάδων, στον καθορισμό 
ομαδικής ταυτότητας αλλά και στην ενίσχυση διαφόρων ικανοτήτων των μελών τους, όπως 
προγραμματισμού, επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων, διαχείρισης συγκρούσεων και 
ανάληψης ρίσκου. Απώτερος στόχος είναι να μάθουν οι συμμετέχοντες να συντονίζονται και να 
συνεργάζονται για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.  
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θ) Εταιρικό Πανεπιστήμιο (corporate university) 

Ο όρος δεν αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη μορφή πανεπιστημίου αλλά στη διαδικασία 
συμμετοχής των εργαζόμενων όλων των οργανωτικών επιπέδων σε πλήθος μαθησιακών 
εμπειριών με στόχο τη βελτίωση της εργασιακής απόδοσης και των οργανωτικών 
αποτελεσμάτων (Ruona and Gibson, 2004). Τρία μοντέλα εταιρικών πανεπιστημίων θεωρούνται 
τα πιο συνηθισμένα: α) το παραδοσιακό ή υβριδικό μοντέλο που αναφέρεται στη 
χρηματοδότηση από την επιχείρηση της παρακολούθησης συγκεκριμένων προγραμμάτων 
σπουδών που προσφέρονται από δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία ενδέχεται να είναι 
και προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, β) το μοντέλο των εξατομικευμένων 
εκπαιδευτικών πυλών (tailored educational portals), που αναφέρεται στη συνεργασία μεταξύ 
επιχείρησης, πανεπιστημίων αλλά και εξωτερικών συμβούλων για τη δημιουργία δικτυακού 
τόπου με προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ανάπτυξης και γ) το μοντέλο της 
εξατομικευμένης κατάρτισης (tailored training) που αναφέρεται σε ειδικά σχεδιασμένα για την 
επιχείρηση προγράμματα ανάπτυξης, που προσφέρονται από δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια 
σε συνεργασία με τους αρμόδιους για την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της επιχείρησης. 
Τα εταιρικά πανεπιστήμια ενδέχεται να αφορούν σε ποικιλία αναπτυξιακών προγραμμάτων. 
Προϋποθέτουν ότι η μάθηση συνδέεται στενά τόσο με το συγκεκριμένο εργασιακό πλαίσιο, 
δηλαδή με την επιχείρηση που τα οργανώνει, όσο και με διάφορους εργασιακούς ρόλους της 
επιχείρησης. Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι επιτρέπει στην επιχείρηση να είναι 
ανταγωνιστική συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των εργαζόμενών της. Ωστόσο, ο σχεδιασμός, 
η οργάνωση και η λειτουργία των εταιρικών πανεπιστημίων είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. 
Προϋποθέτει τη διαχείριση θεμάτων όπως: οι πηγές χρηματοδότησης, ο καθορισμός των 
εργαζόμενων στους οποίους θα απευθύνεται, η σύνδεση των εκπαιδευτικών αναγκών των 
συμμετεχόντων με τους στρατηγικούς επιχειρησιακούς στόχους, η επιλογή συνεργαζόμενων 
πανεπιστημίων ή και εξωτερικών συμβούλων κ.ά. Επιπλέον, η επιτυχία της μεθόδου απαιτεί την 
πλήρη δέσμευση και στήριξη της ανώτατης ηγεσίας της επιχείρησης. 

 

3.2. Μέθοδοι για υπαλλήλους 

α) Εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία (on the job training) 

Αναφέρεται στην επίδειξη του τρόπου εκτέλεσης μιας συγκεκριμένης εργασίας στον 
εκπαιδευόμενο από έναν πεπειραμένο υπάλληλο ή τον προϊστάμενό του και στη συνέχεια την 
παρακολούθηση της εκτέλεσής της από τον εκπαιδευόμενο δίνοντας οδηγίες και διορθώνοντας 
τυχόν λάθη. Συνήθως είναι υποχρεωτική για τους νεοεισερχόμενους ή για τους εργαζόμενους 
που αλλάζουν αντικείμενο εργασίας. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει σε έμπειρα και καταξιωμένα 
στελέχη να μεταδώσουν τις γνώσεις τους σε νέα, εκπαιδευόμενα στελέχη. Έχει χαμηλό κόστος, 
καθώς δεν απαιτούνται πρόσθετος εξοπλισμός, χρήση εξειδικευμένων μεθόδων κατάρτισης, ή η 
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απομάκρυνση του εργαζόμενου από τη θέση εργασίας. Αντίθετα ο εργαζόμενος μαθαίνοντας 
παράγει έργο έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να εσωτερικεύσει πρότυπα απόδοσης. Ωστόσο, 
η μέθοδος απαιτεί από έμπειρα στελέχη να αφιερώσουν πολύτιμο χρόνο και εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τη μεταδοτικότητα τους αλλά και την προθυμία τους να μεταδώσουν τις 
γνώσεις τους. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της μεθόδου διαδραματίζει η ύπαρξη ενός μη 
ανταγωνιστικού κλίματος μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου (Smith and Morrison, 1986, 
Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001; Jackson, Schuler and Werner, 2009; Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). Η 
εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία συμβάλλει ιδιαίτερα στον εντοπισμό των 
δυσχερειών εφαρμογής της θεωρητικής γνώσης στην πράξη αλλά και στην εξεύρεση τρόπων 
αντιμετώπισής τους (Van der Heijden and Brinkman, 2001). Σύμφωνα μάλιστα με μια πρόσφατη 
έρευνα (Theriou and Chatzoglou, 2009), η συγκεκριμένη μέθοδος Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού συγκαταλέγεται μεταξύ των αποτελεσματικότερων πρακτικών διοίκησης 
ανθρώπινου δυναμικού γενικότερα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, στις εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα η επένδυση σε συγκεκριμένες πρακτικές 
διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού συμβάλλει σε υψηλά επίπεδα γνώσης και μάθησης καθώς 
επίσης και σε αύξηση των πιθανοτήτων επιτυχίας των συστημάτων τους ως προς τη διαχείριση 
της γνώσης. Στις εν λόγω πρακτικές περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: α) η συνεχής κατάρτιση 
εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, β) η ομαδική εργασία, γ) η αποκέντρωση των 
λειτουργιών, δ) η παροχή αποδοχών και κινήτρων ανάλογα με την απόδοση, ε) η εσωτερική 
επικοινωνία της στρατηγικής, ζ) η παροχή δυνατοτήτων εξέλιξης της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας εσωτερικά στον οργανισμό και η) η υιοθέτηση ευέλικτων περιγραφών θέσεων 
εργασίας.  

β) Καθοδήγηση (coaching) 

Ορίζεται ως «μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων στο πλαίσιο της οποίας ένα 
διοικητικό στέλεχος συζητά με έναν συνάδελφο, συνήθως τον άμεσο υφιστάμενό του, προκειμένου 
να του μάθει να λύνει ένα πρόβλημα ή να εκτελεί ένα συγκεκριμένο έργο» (Huczynski, 1983: 63). 
Ο καθοδηγητής ή αλλιώς ‘coach’ συνήθως παρατηρεί τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας από 
τον καθοδηγούμενο (coachee) και αναλύει τα προβλήματα που προκύπτουν, εξετάζοντας από 
κοινού με τον ίδιο τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής τους. Στη συνέχεια παρέχει 
ανατροφοδότηση και συμβουλές με στόχο την αποτελεσματικότερη εκτέλεση της εργασίας στο 
μέλλον (Jackson, Schuler and Werner, 2009). Αυτή η μέθοδος βρίσκεται πιο κοντά στην 
καθημερινή εργασιακή πραγματικότητα των διοικητικών στελεχών, άρα η μάθηση είναι άμεσα 
εφαρμόσιμη. Όσον αφορά στα μειονεκτήματα της μεθόδου, ορισμένες φορές το άτομο που έχει 
αναλάβει την καθοδήγηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκλήρωση του έργου, μην 
λαμβάνοντας υπόψη τις μαθησιακές ανάγκες του εκπαιδευομένου. Επίσης, είναι ιδιαίτερα 
χρονοβόρα και διαταράσσει τη συνηθισμένη ροή του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών. 
Παράλληλα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μεταδοτικότητα του στελέχους που 
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αναλαμβάνει τον ρόλο του καθοδηγητή (Mumford, 1997; Garavan, Barnicle and Suilleabhain, 
1999). 

γ) Προκαταρκτική εκπαίδευση (vestibule training) 

Η επιχείρηση διαθέτει έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που είναι εξοπλισμένος με τον 
ίδιο τρόπο όπως και ο χώρος της εργασίας, την οποία πρόκειται να αναλάβει ο εκπαιδευόμενος. 
Έτσι, το άτομο συνεργάζεται αρμονικότερα, χωρίς παρενοχλήσεις, με τον εκπαιδευτή του και 
μπορεί να μάθει πιο γρήγορα και πιο εύκολα τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας, απαλλαγμένος 
από την πίεση παραγωγής έργου και ενδεχόμενου λάθους ή ατυχήματος. Η μέθοδος εφαρμόζεται 
τόσο για την εκμάθηση εργαστηριακών ή τεχνικών διαδικασιών, όπως η συναρμολόγηση, όσο 
και διαδικασιών εξυπηρέτησης πελατών με τη χρήση προσομοιωτών καταστημάτων πώλησης. 
Άλλα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι η μείωση του χρόνου εκπαίδευσης και η 
πληρέστερη κατανόηση των γνώσεων. Το κύριο μειονέκτημά της είναι το υψηλό κόστος που 
απαιτείται, προκειμένου να διατηρηθούν οι ειδικά εξοπλισμένοι χώροι. Επιπλέον, αρνητικό είναι 
το γεγονός ότι οι προσομοιώσεις μπορεί να οδηγήσουν στη συνέχεια σε προβλήματα 
προσαρμογής των συμμετεχόντων στο εργασιακό περιβάλλον, γιατί το πραγματικό περιβάλλον 
είναι περισσότερο πολύπλοκο και λιγότερο ασφαλές (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001; Jackson, 
Schuler and Werner, 2009; Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). 

 

3.3. Μέθοδοι για κατώτερα και μεσαία διοικητικά στελέχη  

Εκτός από τις μεθόδους ‘εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία’ και 
‘καθοδήγηση’, οι οποίες ήδη αναλύθηκαν αλλά εφαρμόζονται και για την ανάπτυξη 
εργαζόμενων κατώτερου και μεσαίου ιεραρχικού επιπέδου, σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν 
επίσης οι ακόλουθες μέθοδοι: 

α) Εναλλαγή θέσεων εργασίας (job rotation) 

Η εναλλαγή θέσεων εργασίας αναφέρεται στη μετακίνηση των διοικητικών στελεχών σε 
αντίστοιχη θέση άλλου Τμήματος. Μπορεί βέβαια να αφορά και στη μετακίνηση εργαζόμενων 
χαμηλότερου ιεραρχικού επιπέδου, οι οποίοι έχουν όμως δυνατότητες να αναλάβουν διοικητική 
θέση στο μέλλον. Σ’ αυτήν την περίπτωση τα άτομα μετακινούνται σε άλλες θέσεις του ίδιου 
Τμήματος ή σε θέσεις άλλου Τμήματος συνήθως όμως στο πλαίσιο της ίδιας διεύθυνσης. Στόχος 
της συγκεκριμένης μεθόδου είναι η απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας σε διαφορετικούς τομείς 
της επιχείρησης ή σε διαφορετικά αντικείμενα του ίδιου τομέα, ώστε να αναπτυχθεί η ικανότητα 
αντιμετώπισης ποικίλων εργασιακών προβλημάτων. Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η 
απόκτηση σφαιρικής γνώσης, όσον αφορά στη λειτουργία του οργανισμού στο σύνολό του. 
Ωστόσο, η μέθοδος μπορεί να αποβεί στρεσσογόνος, ιδιαίτερα όταν απευθύνεται σε 
εργαζόμενους που έχουν οικογένεια και προϋποθέτει μετακινήσεις εκτός της περιοχής διαμονής. 
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Παράλληλα, έχει μεγάλο κόστος, γιατί, αν και δεν απαιτεί την απομάκρυνση του στελέχους από 
τον εργασιακό χώρο, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη μάθηση μέσω δοκιμής και λάθους (Black, 
1979; London, 1985; Margerison, 1991; Garavan, Barnicle and Suilleabhain, 1999; Ξηροτύρη-
Κουφίδου, 2001; Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). 

β) Υπόδυση ρόλων 

Σχηματίζεται μια ομάδα και κάθε μέλος της αναλαμβάνει να υποδυθεί κάποιον ρόλο σε 
μια φανταστική ιστορία, που σχετίζεται άμεσα με τα προβλήματα της επιχείρησης. Στο τέλος 
ακολουθεί ομαδική συζήτηση αναφορικά με τη στάση και τη συμπεριφορά των μελών, η οποία 
συντονίζεται από έναν εκπαιδευτή. Η μέθοδος είναι αποτελεσματική, γιατί επιτρέπει στους 
συμμετέχοντες να μάθουν πράττοντας, να δοκιμάσουν διάφορες συμπεριφορές χωρίς να έχουν 
τον φόβο της αποτυχίας και να εντοπίσουν περιοχές που χρειάζονται βελτίωση. Επιπλέον, 
αναδεικνύει τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο τα άτομα ερμηνεύουν μια συγκεκριμένη 
κατάσταση ή κάποιες ενέργειες, ευαισθητοποιώντας τους συμμετέχοντες και ενθαρρύνοντάς 
τους να λαμβάνουν υπόψη τους τις γνώμες και τα συναισθήματα των άλλων. Ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της μεθόδου διαδραματίζει ο εκπαιδευτής ή συντονιστής της 
ομάδας. Αυτός έχει την ευθύνη του συντονισμού της συζήτησης, της παρότρυνσης των 
συμμετεχόντων, ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα θετικά τους σημεία και τις 
περιοχές προς βελτίωση, αλλά και την ευθύνη της ολοκλήρωσης της ιστορίας την κατάλληλη 
χρονική στιγμή. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί εγκαίρως, η υπόδυση ρόλων μπορεί, σε ακραίες 
περιπτώσεις, να οδηγήσει σε αντιπάθειες και συγκρούσεις, γιατί αποτελεί ένα μέσο έκφρασης 
συναισθημάτων για τους συμμετέχοντες. Ο τρόπος διαχείρισης της ομάδας επηρεάζει, τελικά, 
εάν η μέθοδος θα υποβιβαστεί σ’ ένα παιδιάστικο ξέσπασμα ή όχι (Burgoyne and Stuart, 1978; 
Huczynski, 1983; Boot and Reynolds, 1984). 

γ) Ατομικές ασκήσεις προσομοίωσης / αξιολόγησης ικανοτήτων (in-tray exercises) 

Οι ασκήσεις αυτές σχετίζονται με καθορισμένες δεξιότητες και όχι με το αντικείμενο 
εργασίας ή με τεχνικές γνώσεις. Ο συμμετέχων, αφού λάβει ένα επιχειρησιακό σενάριο, 
αναλαμβάνει τον ρόλο ενός στελέχους του οργανισμού. Καλείται λοιπόν να επεξεργαστεί 
πληροφορίες, οι οποίες αφορούν σε τυπικές για το επίπεδο της ευθύνης του επιχειρησιακές 
δραστηριότητες. Για κάθε δραστηριότητα πρέπει να αναλύσει δεδομένα και να λάβει αποφάσεις 
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σ’ αυτές τις ασκήσεις δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Από τον 
τρόπο που ο συμμετέχων οργανώνει και ταξινομεί το πληροφοριακό υλικό που του δίνεται, τη 
λογική με την οποία θέτει προτεραιότητες, τα θέματα στα οποία δίνει έμφαση αλλά και τον 
τρόπο που τα χειρίζεται, εξάγονται συμπεράσματα για τις δεξιότητες που έχει ανεπτυγμένες και 
για εκείνες που χρειάζεται να βελτιώσει. Για παράδειγμα, αν ο συμμετέχων δίνει έμφαση σε 
θέματα που σχετίζονται με παράπονα πελατών, προτείνοντας λύσεις, ώστε να βελτιωθεί το 
επίπεδο ικανοποίησής τους από την επιχείρηση, τότε έχει ανεπτυγμένη την ικανότητα 
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‘προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση πελατών’. Αν αφιερώνει πολύ χρόνο στη μελέτη των 
διαθέσιμων πληροφοριών, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει τελικά να απαντήσει σε όλα τα 
θέματα, χρειάζεται να βελτιώσει την ικανότητά του να λαμβάνει ταχύτερα αποφάσεις. Μόλις 
ολοκληρωθεί η άσκηση, ακολουθεί συζήτηση του συμμετέχοντα με ειδικά εκπαιδευμένο 
αξιολογητή. Σκοπός αυτής είναι να διαπιστωθεί η λογική με την οποία χειρίστηκε με 
συγκεκριμένο τρόπο διάφορα θέματα. Επίσης, να διερευνηθεί πώς προσεγγίζει εναλλακτικές 
καταστάσεις που του παρουσιάζει εκ των υστέρων ο αξιολογητής ή θέματα της άσκησης που, 
λόγω περιορισμένου χρόνου, δεν χειρίστηκε.  

δ) Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης 

Συγκαταλέγονται στις ευρύτερα χρησιμοποιούμενες μεθόδους Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Πρόκειται για προγράμματα που διεξάγονται είτε από εσωτερικούς εκπαιδευτές, 
δηλαδή εργαζόμενους της επιχείρησης με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο 
της κατάρτισης, είτε από εξωτερικούς εκπαιδευτές, δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες ή 
συμβούλους επιχειρήσεων με τους οποίους συνεργάζεται ο οργανισμός. Το συγκριτικό 
πλεονέκτημα της μεθόδου έγκειται στο ότι αναπτύσσεται ένας κοινός τρόπος θεώρησης των 
πραγμάτων στο πλαίσιο της επιχείρησης, ο οποίος εν συνεχεία επηρεάζει την κουλτούρα του. 
Ωστόσο, έχει υποστηριχθεί ότι πολλές φορές το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών είναι 
αρκετά θεωρητικό και δεν ανταποκρίνεται στις εργασιακές απαιτήσεις που υπάρχουν τη 
δεδομένη χρονική στιγμή που διεξάγονται. Υλοποιούνται, δηλαδή, μάλλον άκριτα και 
εθιμοτυπικά, επειδή απλώς αποτελούν μέρος της επίσημης πολιτικής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού της επιχείρησης (Garavan, Barnicle and Suilleabhain, 1999). Παράλληλα, επειδή τα 
προγράμματα αυτά υλοποιούνται εντός της επιχείρησης, δηλαδή κοντά στον χώρο εργασίας των 
συμμετεχόντων, συχνά διακόπτονται για επαγγελματικούς λόγους, με αποτέλεσμα τη μειωμένη 
συγκέντρωση στη μαθησιακή διαδικασία (Simpson and Lyddon, 1995). Τόσο τα 
ενδοεπιχειρησιακά όσο και τα εξωτερικά προγράμματα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνουν 
πληθώρα εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως διαλέξεις, σεμινάρια, αναλύσεις περιπτώσεων, 
συζητήσεις, προβολή εκπαιδευτικών ταινιών κ.ά. 

ε) Καθηδήγηση από μέντορα (mentoring) 

Aν και έχει ορισμένες ομοιότητες με το coaching, αναφέρεται περισσότερο στην 
καθοδήγηση σε θέματα κουλτούρας του οργανισμού, δηλαδή σε αποδεκτούς τρόπους δράσης, σε 
θέματα επαγγελματικής εξέλιξης αλλά και κοινωνικής δικτύωσης (Jackson, Schuler and Werner, 
2009; Giossi and Valkanos, 2010). Ο Mumford (1997:154) έδωσε τον παρακάτω ορισμό, ο 
οποίος αποσαφηνίζει την έννοια: «Μια ‘προστατευτική’ σχέση που επιτρέπει τον πειραματισμό, 
την ανταλλαγή και τη μάθηση προσφέροντας προοπτικές για την απόκτηση δεξιοτήτων, γνώσης και 
διορατικότητας». Συνήθως ένα έμπειρο διοικητικό στέλεχος διδάσκει, συμβουλεύει και 
υποστηρίζει ένα στέλεχος με μικρότερη εργασιακή εμπειρία και νεότερο ηλικιακά. Ο μέντορας ή 
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αλλιώς ‘σύμβουλος’ δεν μπορεί να είναι ο άμεσος προϊστάμενος του εκπαιδευομένου και 
συνήθως προέρχεται από διαφορετικό Τμήμα της επιχείρησης. Είναι κατά κανόνα ένα άτομο 
αποδεκτό στο πλαίσιο του οργανισμού που διαθέτει κύρος και λειτουργεί ως πρότυπο 
συμπεριφοράς, δάσκαλος, καθοδηγητής και προστάτης για το νεότερο άτομο. Το κυριότερο 
πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι εμπλέκει την ανώτατη ηγεσία στις δραστηριότητες 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει στην εξάρτηση του νεότερου 
στελέχους από τον μέντορα, αλλά και σε αρνητικό κλίμα, εάν τα άτομα που συμμετέχουν σε 
δράσεις mentoring, προάγονται στη συνέχεια χωρίς αντικειμενικά κριτήρια, με αναξιοκρατικές 
και αδιαφανείς διαδικασίες (Mumford, 1997; Garavan, Barnicle and Suilleabhain, 1999). 

 

3.4. Μέθοδοι για ανώτερα διοικητικά στελέχη  

α) Επιχειρηματικά παιχνίδια 

Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν τον ρόλο στελεχών επιχειρήσεων σύμφωνα με ένα 
σενάριο που τους δίνεται και χωρίζονται σε ομάδες, οι οποίες ανταγωνίζονται η μια την άλλη ως 
προς τον χειρισμό συγκεκριμένων έργων και την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων. Σ’ αυτά τα 
παιχνίδια χρησιμοποιούνται συχνά και ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Τα εν λόγω παιχνίδια 
μπορούν να προσφέρουν πολλές πληροφορίες για την εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
της, τον τρόπο διοίκησης και τα περιθώρια αύξησης κέρδους (Jackson, Schuler and Werner, 
2009). 

β) Εκπαίδευση ευαισθησίας / Συμβουλευτική 

Δεδομένου ότι τα στελέχη του εν λόγω ιεραρχικού επιπέδου διοικούν μεγάλο αριθμό 
ανθρώπων, είναι απαραίτητο να έχουν ανεπτυγμένες ορισμένες ικανότητες, που σχετίζονται με 
την αποτελεσματική διοίκηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, όπως η επικοινωνιακή 
ικανότητα, η ηγεσία, η οργάνωση και ο προγραμματισμός, η ομαδικότητα και η συνεργασία. 
Εναλλακτικά του όρου ‘εκπαίδευση ευαισθησίας’ χρησιμοποιείται και ο όρος ‘συμβουλευτική’, 
ο οποίος με τη σειρά του σχετίζεται στενά με τους όρους ‘μάθηση μέσω συζήτησης’ (Huczynski, 
1983: 64, 174), ‘ομάδες αυτο-ανάπτυξης (self-development groups)’, ‘συναδερφικές σχέσεις 
(peer relationships)’ (Garavan, Barnicle and Suilleabhain, 1999: 202) και ‘ομάδες υποστήριξης 
(support-groups)’ (London, 1985: 203). Συχνά, μάλιστα, ο όρος ‘συμβουλευτική’ 
χρησιμοποιείται αντί των προαναφερόμενων όρων. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των 
μεθόδων είναι ότι αφορούν σε μια ομάδα διοικητικών στελεχών, η οποία μέσω της μετάδοσης 
γνώσεων και εμπειριών, της συνεχούς ανατροφοδότησης, αλλά και της αλληλοϋποστήριξης 
στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων προσωπικής φύσης και τελικά στην ανάπτυξη. Οι 
συμμετέχοντες συγκροτούν ολιγομελείς ομάδες που συγκεντρώνονται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, διευκρινίζουν τους στόχους ή τις προτεραιότητές τους, ανταλλάσσουν πληροφορίες 



80 

 

σχετικά με τον εργασιακό τους ρόλο και συζητούν για τα επαγγελματικά και προσωπικά θέματα 
που τους απασχολούν. Η συζήτηση συντονίζεται από τον εκπαιδευτή, ο οποίος παροτρύνει τα 
μέλη της ομάδας να αξιολογήσουν τόσο τη δική τους συμπεριφορά όσο και των υπόλοιπων 
μελών. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου είναι αυξημένη, όταν η ομάδα αποτελείται από 
διοικητικά στελέχη διαφορετικών τμημάτων, που δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους όσον αφορά 
στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Αν και πρόκειται για μια άτυπη μέθοδο, συμβάλλει 
σημαντικά στη βελτίωση της επικοινωνίας και στην ανάπτυξη διατμηματικών σχέσεων στο 
πλαίσιο της επιχείρησης. Ωστόσο, προϋποθέτει την αλληλοεκτίμηση και τον αλληλοσεβασμό 
μεταξύ των συμμετεχόντων, αλλά και υψηλά επίπεδα δέσμευσης από την πλευρά τους, 
προκειμένου οι συναντήσεις να διεξάγονται κανονικά, όπως έχει προγραμματιστεί και να μην 
αναβάλλονται. 

γ) Κέντρα Ανάπτυξης / Αξιολόγησης 

Η ανάλυση που επιχειρείται για τη συγκεκριμένη μέθοδο στηρίζεται σε γνώσεις και 
εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια απασχόλησης σε συμβουλευτική εταιρεία και 
συγκεκριμένα σε Τμήμα παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού. Ο όρος αναφέρεται σε μια 
μέθοδο πολυδιάστατης αξιολόγησης, η οποία εφαρμόζεται με σκοπό την αναγνώριση των 
επαγγελματικών ικανοτήτων / δεξιοτήτων των ατόμων που λαμβάνουν μέρος. Οι εν λόγω 
δεξιότητες είναι σημαντικές για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων και αποκτώνται κατά 
τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των στελεχών. Δεν σχετίζονται όμως με την 
τεχνογνωσία στο αντικείμενο απασχόλησής τους. Ως μέθοδος χρησιμοποιείται όχι μόνο για τον 
εντοπισμό των αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων, οπότε 
ονομάζεται Κέντρο Ανάπτυξης, αλλά και για την επιλογή στελεχών, οπότε ονομάζεται Κέντρο 
Αξιολόγησης. Στην τελευταία περίπτωση αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών 
προσλήψεων και προαγωγών στις επιχειρήσεις,. Η κύρια διαφορά είναι ότι στα Κέντρα 
Αξιολόγησης το περιβάλλον είναι περισσότερο ανταγωνιστικό και δεν δίνεται απαραίτητα 
έμφαση στην ανατροφοδότηση και στον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την 
ανάπτυξη των αναδυόμενων προς βελτίωση περιοχών των συμμετεχόντων. Παρακάτω 
αναλύονται τα κύρια στάδια της συνολικής διαδικασίας των Κέντρων Ανάπτυξης : 

• Στάδιο πρώτο: Προσδιορισμός κρίσιμων κριτηρίων / δεξιοτήτων 

Αφορά στην αναγνώριση των απαραίτητων κριτηρίων / δεξιοτήτων, προκειμένου τα 
στελέχη να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις θέσεων ενός ορισμένου επιπέδου ευθύνης, όπως 
είναι οι δεξιότητες λήψης αποφάσεων, αναλυτικής σκέψης, προσανατολισμού στον πελάτη, 
προσαρμοστικότητας και ευελιξίας. 
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• Στάδιο δεύτερο: Προσδιορισμός των κατάλληλων εργαλείων 

Ανάλογα με το είδος της εργασίας που απαιτούν οι θέσεις ευθύνης, αναπτύσσονται και 
εφαρμόζονται τα κατάλληλα εργαλεία για την αξιολόγηση των κρίσιμων δεξιοτήτων, όπως:  

1) Τεστ ικανοτήτων και προσωπικότητας: διερευνούν το επίπεδο ευφυΐας και διάφορες 
άλλες νοητικές λειτουργίες, όπως προσοχή, μνήμη, φαντασία, κριτική ικανότητα και αριθμητική 
ικανότητα. Επιπλέον, πολλά τεστ ενσωματώνουν και ερωτήσεις που ανιχνεύουν στοιχεία της 
προσωπικότητας των ατόμων, όπως κοινωνικότητα, ψυχικές διακυμάνσεις, παράγοντες άγχους 
κ.ά. Συνήθως αυτά τα τεστ προηγούνται του Κέντρου ή διεξάγονται στην έναρξή του. 

2) Ατομικές ασκήσεις προσομοίωσης / αξιολόγησης ικανοτήτων (in-tray exercises): για 
τις ασκήσεις αυτές έχουν ήδη παρατεθεί στοιχεία στο πλαίσιο της ανάλυσης των μεθόδων 
ανάπτυξης για κατώτερα και μεσαία διοικητικά στελέχη.  

3) Ομαδικές ασκήσεις ανάληψης ρόλων: υλοποιούνται σε ομάδες τεσσάρων έως οκτώ 
ατόμων. Δίνεται ένα επιχειρησιακό σενάριο και ο κάθε συμμετέχων αναλαμβάνει ρόλο 
ανώτερου διοικητικού στελέχους. Καλείται, λοιπόν, από τη μια πλευρά να λειτουργήσει ως 
μέλος μιας ομάδας που θα πρέπει να επιτύχει έναν κοινό στόχο και από την άλλη πλευρά να 
διασφαλίσει τον τομέα ευθύνης του, να προωθήσει δηλαδή τα συμφέροντα του Τμήματος που 
ηγείται. Οι ασκήσεις αυτές οδηγούν σε συμπεράσματα για το πώς λειτουργούν τα άτομα ως 
μέλη μιας ομάδας, για την ικανότητά τους να επηρεάσουν τα λοιπά μέλη και για τη συμβολή 
τους στην ολοκλήρωση του ομαδικού έργου.  

4) Ασκήσεις ανάλυσης και παρουσίασης ή ασκήσεις εξεύρεσης δεδομένων και 
παρουσίασης: Ο συμμετέχων καλείται να πάρει τον ρόλο ενός στελέχους και να αξιολογήσει 
διάφορες πληροφορίες που του παρέχονται, να αναλύσει δεδομένα και να αναζητήσει νέα, να 
λάβει αποφάσεις βασιζόμενος σε στοιχεία και να τις παρουσιάσει σε μια ομάδα ατόμων.  

5) Ασκήσεις coaching: Ο συμμετέχων αναλαμβάνει ρόλο προϊστάμενου σύμφωνα με ένα 
επιχειρησιακό σενάριο. Στη συνέχεια συναντά τον υποτιθέμενο υφιστάμενό του, στον οποίο 
εκχωρεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες, προσπαθώντας παράλληλα να διαχειριστεί 
αποτελεσματικά το άγχος που εσκεμμένα επιδεικνύει ο υφιστάμενος και διάφορους ενδοιασμούς 
που προβάλλει. Από αυτήν την άσκηση εξάγονται συμπεράσματα για την ικανότητα διοίκησης 
και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού του συμμετέχοντα.  

6) Μελέτες περιπτώσεων: Ο συμμετέχων έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματική ή 
φανταστική προβληματική κατάσταση. Μελετά τα στοιχεία που του παρέχονται, προσδιορίζει 
τις γενικές αρχές που διέπουν την περίπτωση και ακολουθεί μια συγκεκριμένη προσέγγιση για 
να βρει λύση. Η άσκηση μπορεί να προϋποθέτει και την παρουσίαση της προσέγγισής του, με 
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στόχο τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών για τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, τις 
ικανότητες παρουσίασης και τη στρατηγική του σκέψη.  

7) Δομημένες συνεντεύξεις: Είναι ατομικές συνεντεύξεις με ειδικά εκπαιδευμένο 
αξιολογητή που πραγματοποιούνται μετά από την ολοκλήρωση της κάθε άσκησης και 
βασίζονται σε προσεκτικά προκαθορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τις ασκήσεις. Οι 
συνεντεύξεις αποσκοπούν στη συλλογή περαιτέρω πληροφόρησης και κατ’ επέκταση βαθύτερης 
κατανόησης του τρόπου σκέψης καθώς και των συναισθημάτων του συμμετέχοντα από τον 
αξιολογητή. Μετά από την ολοκλήρωση του Κέντρου λαμβάνει χώρα και η τελευταία 
συνέντευξη, στο πλαίσιο της οποίας συζητούνται οι εντυπώσεις του συμμετέχοντα από τη 
διαδικασία συνολικά καθώς και οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετώπισε.  

8) Ασκήσεις διερεύνησης επιπέδου γνώσης ξένης γλώσσας: πρόκειται είτε για 
ερωτηματολόγιο με ανοιχτές ερωτήσεις, στις οποίες ο συμμετέχων καλείται να απαντήσει 
γραπτά, οπότε δίνεται έμφαση στην ικανότητα σύνταξης κειμένου στην ξένη γλώσσα, είτε για 
σύντομες συζητήσεις, οπότε έμφαση δίνεται στην προφορά καθώς και στην ευχέρεια χρήσης της 
ξένης γλώσσας. 

• Στάδιο τρίτο: Οργάνωση και υλοποίηση του Κέντρου 

Όσον αφορά στην προετοιμασία του Κέντρου, συγκροτούνται ομάδες συμμετεχόντων 
ανά ιεραρχικό επίπεδο και δομείται πρόγραμμα, το οποίο τους κοινοποιείται σε εύλογο χρονικό 
διάστημα πριν από την υλοποίηση του Κέντρου. Επιπλέον, καθορίζεται πρόγραμμα και για τους 
αξιολογητές, ώστε ο καθένας από αυτούς να παρατηρεί διαφορετικό συμμετέχοντα ανά άσκηση 
και να διεξάγει δομημένες συνεντεύξεις με ξεχωριστά κάθε φορά άτομα για λόγους αξιοπιστίας 
και αντικειμενικότητας. Ένας από τους αξιολογητές ορίζεται ως ο συντονιστής του Κέντρου. 
Ακόμη, επιλέγεται κατάλληλος χώρος διεξαγωγής του Κέντρου που παρέχει τη δυνατότητα 
απομόνωσης και περιορίζει στο ελάχιστο τις εξωτερικές παρεμβολές. Την ημέρα της 
πραγματοποίησης του Κέντρου και πριν από την έναρξή του οι συμμετέχοντες ενημερώνονται 
για όλες τις ασκήσεις και τα έντυπα αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να 
συμμετέχουν ενεργά. Το Κέντρο διαρκεί συνολικά οκτώ με δέκα ώρες και το πρόγραμμα 
προβλέπει αρκετά διαλείμματα για ξεκούραση και συζήτηση με τους άλλους συμμετέχοντες, 
αλλά και με τους αξιολογητές με στόχο να προκύψει ένα φιλικό κλίμα. 

• Στάδιο τέταρτο: Διαδικασία αξιολόγησης 

Μετά από την πραγματοποίηση του Κέντρου Ανάπτυξης, το σύνολο του υλικού, δηλαδή 
τα αποτελέσματα των ασκήσεων, τα στοιχεία των συνεντεύξεων και οι καταγεγραμμένες 
συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν, αναλύεται διεξοδικά και στη συνέχεια συστηματοποιείται 
από τους αξιολογητές. Συντίθεται έτσι το επαγγελματικό προφίλ του κάθε συμμετέχοντα σε 
σχέση με τις δεξιότητες και καταγράφονται τα δυνατά του σημεία, δηλαδή οι δεξιότητες που 
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είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες, καθώς και τα σημεία προς βελτίωση, δηλαδή οι δεξιότητες που 
χρειάζεται να αναπτυχθούν περαιτέρω. 

• Στάδιο πέμπτο: Ανατροφοδότηση 

Κατά τη διάρκεια του Κέντρου παρέχεται άτυπα διαρκής ανατροφοδότηση στον κάθε 
συμμετέχοντα. Μετά από την ολοκλήρωση του Κέντρου και όσο το δυνατόν ταχύτερα παρέχεται 
επίσημα πλέον συνολική ανατροφοδότηση για την απόδοσή του και διαμορφώνεται το 
προσωπικό πλάνο ανάπτυξης (PDP – Personal Development Plan). Η επίσημη ανατροφοδότηση 
είναι άμεση, ακριβής και ξεκάθαρη, περιλαμβάνει συζήτηση και αμφίδρομη επικοινωνία. 
Συνοψίζει τα βασικότερα στοιχεία του προφίλ του συμμετέχοντα παραπέμποντας σε 
συγκεκριμένα παραδείγματα συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του Κέντρου και δίνοντας έμφαση 
σε στοιχεία που μπορούν να αλλάξουν. Με αυτόν τον τρόπο δίνει χρήσιμη πληροφόρηση για την 
απόδοσή του και βοηθά στην αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών ή προβλημάτων, περιλαμβάνοντας 
εποικοδομητικά σχόλια και λύσεις. Την ανατροφοδότηση, πρέπει να αναλαμβάνει οπωσδήποτε 
κάποιος αξιολογητής που ήταν στο Κέντρο, γνώρισε τον συμμετέχοντα και έλαβε μέρος στο 
στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, δηλαδή στη συζήτηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων 
του Κέντρου. Όσον αφορά στο προσωπικό πλάνο ανάπτυξης, το οποίο καταλήγει σε 
συγκεκριμένες περιοχές προς βελτίωση προτείνοντας ρεαλιστικές λύσεις, πρέπει να γίνει 
αποδεκτό τόσο από τον συμμετέχοντα όσο και από τον προϊστάμενό του. Το εν λόγω πλάνο 
θέτει συγκεκριμένες ημερομηνίες ως ορόσημα και προγραμματίζει συναντήσεις για την 
παρακολούθηση της προόδου του συμμετέχοντα.  

• Στάδιο έκτο: Εργαστήριο (workshop) για ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Ορισμένες φορές οργανώνονται και εργαστήρια για την ανάπτυξη συγκεκριμένων 
δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως περιοχές προς βελτίωση, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Κέντρου. Τα εργαστήρια είναι βιωματικά και δίνουν την 
ευκαιρία στους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν τεχνικές βελτίωσης δεξιοτήτων σ’ ένα ασφαλές 
περιβάλλον, να λάβουν ανατροφοδότηση από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, αλλά και οι ίδιοι να 
παράσχουν ανατροφοδότηση στην ομάδα. Επιπλέον, επιτρέπουν την ενεργό συμμετοχή σε μια 
διαδικασία αυτό-ανάπτυξης θέτοντας σαφείς τρόπους βελτίωσης συμπεριφορών.  

Η ανάλυση των Κέντρων Ανάπτυξης ολοκληρώνεται επισημαίνοντας ότι πρόκειται για 
μια μέθοδο που επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, όσον αφορά στις δεξιότητες 
των συμμετεχόντων, δεδομένου ότι περιλαμβάνει πλήθος ασκήσεων. Αυτές επιτρέπουν την 
ανάδειξη επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών, αποκλείοντας έτσι εσφαλμένες κρίσεις λόγω 
τυχαίων συμπεριφορών. Επιπλέον, εμπλέκει μια ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων αξιολογητών, με 
αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία της όλης διαδικασίας. Το 
μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι απαιτεί πολύ χρόνο και έχει μεγάλο κόστος. Επίσης, 
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διευκρινίζεται ότι η επιτυχία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τόσο από τον σχεδιασμό των 
ασκήσεων, ώστε πράγματι να αξιολογούν τις κρίσιμες δεξιότητες, όσο και από την εκπαίδευση 
των αξιολογητών. 

δ) Περιπετειώδη ταξίδια (βιωματική εκπαίδευση) 

Τα ταξίδια αυτά διαρκούν από δύο ημέρες έως μια εβδομάδα και στοχεύουν στη σύσφιξη 
των σχέσεων των συμμετεχόντων και στη βελτίωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Τα άτομα 
χωρίζονται σε ομάδες που ανταγωνίζονται η μια την άλλη και επιδιώκουν, υπό αντίξοες 
συνθήκες, την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Η συγκεκριμένη μέθοδος συγκαταλέγεται σ’ αυτές 
της ανάπτυξης ομάδων, για τις οποίες αναφέρθηκαν πληροφορίες στο πλαίσιο της ανάλυσης των 
μεθόδων ανάπτυξης για εργαζόμενους όλων των επιπέδων. Επιπλέον, αποτελεί τμήμα μιας 
ευρύτερης κατηγορίας προγραμμάτων βιωματικής εκπαίδευσης, τα οποία δεν 
πραγματοποιούνται σ’ έναν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό χώρο, αλλά περιλαμβάνουν υπαίθριες 
δραστηριότητες (outdoor development). Τα εν λόγω προγράμματα στοχεύουν στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων επικοινωνίας, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, αλλά και στην 
καλλιέργεια πνεύματος ομαδικής εργασίας (Valkanos and Fragoulis, 2007a; Valkanos and 
Fragoulis, 2007b). 

ε) Επίσκεψη / Πρόγραμμα αποστολής στη μητρική εταιρεία στο εξωτερικό 

Πρόκειται για μέθοδο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Xirotiri-Koufidou, 1993) που 
χρησιμοποιείται από πολυεθνικές εταιρείες. Λόγω εργασιακής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στο 
πλαίσιο πολυεθνικής εταιρείας, επισημαίνεται ότι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της 
μεθόδου είναι η ανάπτυξη μιας ευρύτερης προοπτικής, όσον αφορά στις προτεραιότητες, τα 
προβλήματα και τις προοπτικές της επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο. Τα μειονεκτήματα 
συνοψίζονται στα πιθανά προβλήματα λόγω διαφορετικής γλώσσας και κουλτούρας από τη 
χώρα προέλευσης, όπως για παράδειγμα ο σχηματισμός λανθασμένων εντυπώσεων ή η εξαγωγή 
επιφανειακών συμπερασμάτων. Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους προβλήματα πρέπει το 
στέλεχος, που επισκέπτεται τη μητρική εταιρεία, να είναι πλήρως ενημερωμένο, όχι μόνο για τα 
κυριότερα θέματα που θα αντιμετωπίσει, αλλά και για το νόημα που αποδίδεται σ’ αυτά στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο. Η πληροφόρηση αναφορικά με τις διαφορές που υπάρχουν στο νέο 
περιβάλλον και τις αντίστοιχες προσαρμογές σκέψης που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι 
καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της μεθόδου. Τέλος, χρήσιμο κρίνεται να επισημανθεί 
ότι σε μη πολυεθνικές εταιρείες, η επίσκεψη / το πρόγραμμα αποστολής ενδέχεται να αφορά σε 
θυγατρική εταιρεία ή σε παράρτημα της εταιρείας σε άλλη περιοχή. 

Μετά από την εμπεριστατωμένη κριτική ανάλυση των μεθόδων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, σκόπιμο κρίνεται να παρουσιαστεί και μια ακόμη 
προσέγγιση κατηγοριοποίησής τους. Η τρίτη αυτή προσέγγιση είναι πολύ πρόσφατη και η 
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ανάλυσή της επιχειρείται στο σημείο αυτό της διατριβής, επειδή προϋποθέτει την ονομαστική 
αναφορά στις μεθόδους που περιλαμβάνει η κάθε κατηγορία. Προκειμένου, λοιπόν, η 
προσέγγιση να είναι πλήρως κατανοητή στον αναγνώστη, προηγήθηκε η κριτική ανάλυση των 
σύγχρονων αναπτυξιακών μεθόδων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ταξινομεί τις μεθόδους 
ανάπτυξης σε τρεις κατηγορίες: α) σ’ εκείνες που αποτελούν εργασιακές εμπειρίες, β) στις 
μεθόδους που διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, αλλά όχι εκτελώντας τη 
συγκεκριμένη εργασία και γ) στις μεθόδους που διεξάγονται συνήθως εκτός των εγκαταστάσεων 
της εταιρείας (Jackson, Schuler and Werner, 2009). Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα 
προγράμματα εναλλαγής θέσεων εργασίας, η καθοδήγηση και η καθοδήγηση από μέντορα. 
Επιπλέον, η ανάθεση ειδικών εργασιών στους εργαζόμενους, πέραν των συνηθισμένων 
καθημερινών αρμοδιοτήτων τους, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους, όπως για 
παράδειγμα η εκπόνηση διαφόρων έργων. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται μέθοδοι που 
διεξάγονται μετά από το ωράριο εργασίας, γιατί, αν και η επαφή με το εργασιακό περιβάλλον 
κρίνεται αναγκαία, η εφαρμογή τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας θα αποσπούσε 
την προσοχή των συμμετεχόντων και θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη και ατυχήματα. Αυτές 
οι μέθοδοι είναι χρήσιμες για εθελοντικά προγράμματα ανάπτυξης, τα οποία βελτιώνουν τις 
ικανότητες των εργαζόμενων, χωρίς όμως να τους αποσπούν από τα καθημερινά τους 
καθήκοντα. Στη συγκεκριμένη κατηγορία συγκαταλέγονται το εταιρικό πανεπιστήμιο, αλλά και 
η κατάρτιση με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Προκειμένου να αποσαφηνιστεί η 
τελευταία μέθοδος, σκόπιμο κρίνεται να αναφερθεί ότι αφορά στην προβολή οπτικοακουστικού 
υλικού στους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια αυτοί καλούνται να αναλάβουν δράση σε σχέση με 
αυτά που τους παρουσιάστηκαν, όπως να επιλέξουν την προσφορότερη εκ των παρατιθέμενων 
επιλογή, να επιχειρηματολογήσουν κ.ά. Η ανάλυση ολοκληρώνεται με την τρίτη κατηγορία 
μεθόδων. Σ’ αυτήν ανήκουν οι μέθοδοι που συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολύπλοκων ή 
διαπροσωπικών ικανοτήτων, οι οποίες συνήθως δεν μπορούν να επιδειχθούν κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της εργασίας. Το θετικό αυτών των μεθόδων είναι ότι επιτρέπουν στους 
συμμετέχοντες να είναι αφοσιωμένοι και να μην αποσπώνται από συνθήκες του εργασιακού 
περιβάλλοντος. Ωστόσο, έχουν μεγάλο κόστος και ενδέχεται να οδηγούν σε γνώση που δύσκολα 
μεταφέρεται στον εργασιακό χώρο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα προγράμματα τυπικής 
εκπαίδευσης, τα Κέντρα Αξιολόγησης, οι προσομοιώσεις και τα επιχειρηματικά παιχνίδια. 

Επιλογικά, αξίζει να αναφερθεί ότι, αν και υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν το γενικό πλαίσιο εφαρμογής της κάθε μεθόδου, τα πιθανά θετικά, αλλά και 
αρνητικά τους σημεία, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά τόσο του 
εκπαιδευτή ή συντονιστή όσο και του εκπαιδευόμενου ή της ομάδας των εκπαιδευόμενων. 
Επιπλέον, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των μεθόδων που θα 
χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση. Σ’ αυτούς ανήκουν οι ανάγκες που οδηγούν σε 
αναπτυξιακές δράσεις, ο αριθμός των συμμετεχόντων, το στυλ μάθησης (learning style), η 
ηλικία τους, η τυχόν προηγούμενη συμμετοχή τους σε σχετικού περιεχομένου δράσεις και η 
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εξειδίκευσή τους στη συγκεκριμένη θεματική. Επίσης, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός και η 
αναγκαιότητα ή μη για άμεσες αλλαγές και βελτιώσεις μετά από την ολοκλήρωση των σχετικών 
δράσεων. (Huczynski, 1983). Εκτός από τους προαναφερόμενους παράγοντες, η επιλογή των 
μεθόδων εξαρτάται και από την προσέγγιση του υπεύθυνου για την Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Σύμφωνα με τον Ulrich (1996) υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις: α) η 
‘παραδοσιακή’ που δίνει έμφαση σε κλασσικές αναπτυξιακές δραστηριότητες, όπως η 
εκπαίδευση εγκατάστασης και ενημέρωσης και τα προγράμματα κατάρτισης, β) η ‘προσέγγιση 
του εργαζόμενου’ που δίνει μεν έμφαση στη βελτίωση των ικανοτήτων, αλλά πρωταρχικός 
στόχος είναι η αύξηση της δέσμευσης των εργαζόμενων, γ) η ‘στρατηγική συνεργασία’ που 
τονίζει την άμεση σύνδεση των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων με τους επιχειρησιακούς 
στρατηγικούς στόχους και δ) η ‘οργανωτική αλλαγή’ που δίνει έμφαση στην προετοιμασία του 
οργανισμού, ώστε να ανταποκριθεί στις συνεχείς αλλαγές και στην αβεβαιότητα του εξωτερικού 
περιβάλλοντος. Η προσέγγιση, λοιπόν, του επαγγελματία Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
επηρεάζει το είδος των δραστηριοτήτων που θα επιλεγούν καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 
αυτές θα υλοποιηθούν και θα αξιολογηθούν. Ιδιαίτερα όσον αφορά στις προσεγγίσεις 
‘στρατηγικής συνεργασίας’ και ‘οργανωτικής αλλαγής’, αυτές συνδέονται περισσότερο με 
αναπτυξιακές δράσεις στρατηγικής σημασίας για τον οργανισμό, οι οποίες έχουν 
μακροπρόθεσμο προσανατολισμό. 

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που ενισχύουν και 
υποστηρίζουν τη μάθηση. Η ενημέρωση των εκπαιδευόμενων για τον σκοπό και τους στόχους 
της μάθησης σε επίπεδο ανάπτυξης γνώσεων (cognitive knowledge), ικανοτήτων (skill-based 
outcomes) και αλλαγής στάσεων, αξιών και νοοτροπίας (affective outcomes) συγκαταλέγεται σ’ 
αυτούς. Άλλοι παράγοντες είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με το αντικείμενο της εργασίας, η 
δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης των γνώσεων και αλληλεπίδρασης με τους συναδέλφους, η 
παροχή καθοδήγησης, αλλά και η ανατροφοδότηση αναφορικά με τον βαθμό υιοθέτησης των 
επιθυμητών συμπεριφορών και τρόπων δράσης (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). Παράλληλα, 
ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των μεθόδων και κατ’ 
επέκταση την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζόμενων, αλλά και τη 
βελτίωση της εργασιακής τους απόδοσης, είναι η παρακίνηση τους για συμμετοχή σε δράσεις 
ανάπτυξης. Όπως είναι γνωστό, οι περισσότερες θεωρίες παρακίνησης επικεντρώνονται στους 
τρόπους με τους οποίους οι οργανισμοί παροτρύνουν τους εργαζόμενούς τους να βελτιώσουν 
την απόδοσή τους. Εστιάζουν, δηλαδή, κυρίως, στη σχέση μεταξύ απολαβών και εργασιακής 
απόδοσης, είτε χρηματικών, όπως ο μισθός, είτε μη χρηματικών, όπως οι παροχές και η 
αναγνώριση. Μια έρευνα (Lim and Chan, 2003) που επικεντρώθηκε στους παράγοντες που 
επηρεάζουν τον βαθμό παρακίνησης για συμμετοχή σε δράσεις ανάπτυξης οδήγησε στο 
συμπέρασμα ότι τα ακόλουθα στοιχεία επηρεάζουν θετικά: α) η θετική προδιάθεση των ατόμων 
ως προς την αναβάθμιση των γνώσεών τους, β) το αίσθημα ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στις 
απαιτήσεις των δράσεων ανάπτυξης και γ) η προσδοκία ότι τα οφέλη που θα προκύψουν, όπως 
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για παράδειγμα προαγωγή, αύξηση εισοδήματος και κατοχύρωση θέσης εργασίας, θα είναι 
περισσότερα από τα κόστη. Ωστόσο, άλλοι τυχαίοι παράγοντες μπορεί να μειώσουν τελικά τον 
βαθμό παρακίνησης, όπως: α) η αντίσταση στην αλλαγή, ακόμη και αν υπάρχει θετική 
προδιάθεση ως προς την ανάπτυξη γνώσεων, β) η έλλειψη της εσωτερικής ανάγκης για 
συμμετοχή σε δράσεις ανάπτυξης μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ακόμη και αν τα άτομα 
αισθάνονται ικανά να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των σχετικών δράσεων και γ) η ύπαρξη 
άλλων πηγών εισοδήματος εκτός της εργασίας, ακόμη και για άτομα που αισθάνονται ότι το 
όφελος από τη συμμετοχή στις εν λόγω δράσεις είναι μεγαλύτερο από το κόστος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ  

 

Στο κεφάλαιο αυτό αποτυπώνονται συνοπτικά 24 εμπειρικές έρευνες που αφορούν στο 
ευρύτερο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και στα 
αποτελέσματα των δράσεων αυτών. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε περίπτωση περιγράφεται η 
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, οι ερευνητικές μέθοδοι που εφαρμόστηκαν και το δείγμα που 
επιλέχτηκε, ενώ παράλληλα αναλύονται τα κύρια ερευνητικά αποτελέσματα. Το κεφάλαιο 
ολοκληρώνεται με μια σύνοψη των βασικών στοιχείων όλων των ερευνών. 

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η επιστήμη είναι μία, ανεξάρτητα από τα επιμέρους 
χαρακτηριστικά των ερευνών που διεξάγονται προς ανάπτυξή της. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα 
κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου οι έρευνες να ομαδοποιηθούν και να 
παρουσιαστούν με τρόπο φιλικό προς τον αναγνώστη, διευκολύνοντας την κατανόηση του 
ερευνητικού πλαισίου, αλλά και των αποτελεσμάτων τους. Μεταξύ των πιθανών κριτηρίων 
περιλαμβάνονται το αντικείμενο της έρευνας, δηλαδή η ευρύτερη θεματική στην οποία αυτή 
εντάσσεται, η χρονολογία και η γεωγραφική περιοχή υλοποίησής της. Επίσης, η μεθοδολογία 
και οι ερευνητικές μέθοδοι που ακολουθήθηκαν, καθώς και τα χαρακτηριστικά του δείγματος, 
όπως ο αριθμός και η ιδιότητα των συμμετεχόντων σ’ αυτήν. Τέλος, τα χαρακτηριστικά των 
επιχειρήσεων στην περίπτωση που η έρευνα πραγματοποιείται σε επιχειρησιακό πλαίσιο, όπως ο 
αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετείχαν, το μέγεθός τους και ο κλάδος στον οποίο ανήκουν.  

Στη συγκεκριμένη εργασία επιλέχτηκε ως κριτήριο για να παρουσιαστούν οι 
προγενέστερες συναφείς εμπειρικές έρευνες η χρονολογία υλοποίησής τους. Το κριτήριο της 
θεματικής των ερευνών απορρίφθηκε, δεδομένου ότι υπάρχουν έρευνες που μελετούν πολλές 
διαφορετικές πτυχές ποικίλων αντικειμένων και δεν είναι εύκολο να ενταχθούν σε μια μόνο 
ευρύτερη θεματική. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις πολυσύνθετων ερευνών, έχει δοθεί 
έμφαση στο πλαίσιο της εν λόγω διατριβής στην παράθεση εκείνων των στοιχείων τους, τα 
οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εργασία, παραλείποντας την αναφορά σε 
άλλα σημαντικά, ωστόσο μη σχετικά με την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ερευνητικά 
αποτελέσματα. Συνεχίζοντας με το κριτήριο της γεωγραφικής περιοχής διεξαγωγής των 
ερευνών, αυτό δεν υιοθετήθηκε, λόγω του ότι υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις ερευνών που 
υλοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες, ευρωπαϊκές και μη, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολος ο 
διαχωρισμός τους σε επιμέρους υποκατηγορίες. Τα υπόλοιπα κριτήρια, δηλαδή η μεθοδολογία, 
οι ερευνητικές μέθοδοι, τα χαρακτηριστικά του δείγματος, αλλά και των επιχειρήσεων, 
απορρίφθηκαν, γιατί θεωρήθηκε ότι υπεραπλουστεύουν τη διαδικασία κατηγοριοποίησης, χωρίς 
να προσθέτουν ιδιαίτερη αξία ή να διευκολύνουν τον αναγνώστη στην κατανόηση των 
δεδομένων που παρουσιάζονται. 
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Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις προγενέστερες εμπειρικές έρευνες που παρουσιάζουν 
αυξημένο ενδιαφέρον λόγω του αντικειμένου τους. Σχηματίζονται δύο μεγάλες ομάδες ερευνών, 
αυτές που πραγματοποιήθηκαν πριν από το 2000 και εκείνες που υλοποιήθηκαν από το 2000 
μέχρι σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οκτώ έρευνες που 
υλοποιήθηκαν πριν από το 2000 και 16 που υλοποιήθηκαν από το 2000 και έπειτα, οι οποίες 
παρατίθενται από την αρχαιότερη προς την πιο πρόσφατη. Διευκρινίζεται ότι για την 
κατηγοριοποίηση, αλλά και για την κατάταξη των ερευνών, λήφθηκε υπόψη η χρονολογία 
πραγματοποίησής τους και όχι η χρονολογία δημοσίευσής τους, εκτός από τις περιπτώσεις 
εκείνες που η χρονολογία διεξαγωγής της έρευνας δεν προέκυπτε σαφώς1.Καθίσταται, λοιπόν, 
σαφές ότι από το 2000 και μετά αναπτύσσεται έντονη ερευνητική δραστηριότητα, που καλύπτει 
διάφορες πτυχές του πλαισίου υλοποίησης των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
αλλά και εναλλακτικά πιθανά αποτελέσματά τους. Η δραστηριότητα αυτή οφείλεται όχι μόνο 
στο αυξημένο ενδιαφέρον των ερευνητών για το νέο και διαρκώς εξελισσόμενο αυτό 
επιστημονικό πεδίο, αλλά και στο ενδιαφέρον από την πλευρά των επιχειρήσεων. Πράγματι 
μετά από το 2000 οι επιχειρήσεις επιτρέπουν σε μεγαλύτερο βαθμό την πρόσβαση στους 
ερευνητές, συμμετέχοντας με εκπροσώπους τους στις σχετικές έρευνες, με απώτερο σκοπό τη 
διερεύνηση θεμάτων που απασχολούν και τις ίδιες. Η έκρηξη αυτή της ερευνητικής 
δραστηριότητας από το 2000 και έπειτα είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική και στην περίπτωση της 
Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω διατριβή εστιάζει σε εννέα έρευνες που υλοποιήθηκαν 
στην Ελλάδα, εκ των οποίων μόνο μια έρευνα πραγματοποιήθηκε πριν από το 2000. 

 

4.1. Εμπειρικές έρευνες πριν από το 2000 

 

1) Η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας του 1990 

Η έρευνα αφορά στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στις ακόλουθες δέκα 
Ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, 
Νορβηγία, Ολλανδία και Σουηδία (Holden and Livia, 1992). Αποτελεί τμήμα της γενικότερης 
έρευνας ‘Price Waterhouse Cranfield Project’ που πραγματοποιήθηκε το 1991 και είχε ως 
αντικείμενο τη Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ευρώπη. Η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε είναι η επισκόπηση (survey) και η ερευνητική μέθοδος το ερωτηματολόγιο. Αυτό 
αναπτύχθηκε κατόπιν συνεργασίας μεταξύ δέκα πανεπιστημίων, ενός σε καθεμιά από τις 
συμμετέχουσες χώρες, και απεστάλη ταχυδρομικώς σε Διευθυντές Προσωπικού οργανισμών του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στην έρευνα συμμετείχαν τελικά 4.500 περίπου οργανισμοί. Τα 

                                                            
1 Πρόκειται για τη δεύτερη έρευνα της ενότητας 4.1. καθώς και για τη δεύτερη, πέμπτη, έβδομη, όγδοη, δέκατη, 
ενδέκατη, δέκατη τέταρτη και δέκατη έκτη έρευνα της ενότητας 4.2. 
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πορίσματα για την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού αφορούν στη σημασία που αποδίδεται 
στην εν λόγω λειτουργία από τους Διευθυντές Προσωπικού και στον βαθμό εμπλοκής των 
διοικητικών στελεχών στις σχετικές δράσεις. Επιπλέον, στον χρόνο και στα ποσά που 
αφιερώνονται στις αναπτυξιακές δράσεις αλλά και στις μεθόδους ανάλυσης αναγκών, 
υλοποίησης και αξιολόγησής τους.  

Οι Διευθυντές Προσωπικού θεωρούν ότι η κατάρτιση και η ανάπτυξη συγκαταλέγονται 
μεταξύ των σημαντικότερων λειτουργιών της Διεύθυνσής τους. Έμφαση δίνουν όχι μόνο στην 
κατάρτιση των νεοεισερχόμενων εργαζόμενων, αλλά και στην επανακατάρτιση και ανάπτυξη 
του συνόλου των εργαζόμενων. Όσον αφορά στον βαθμό εμπλοκής των διοικητικών στελεχών, 
την τριετία μεταξύ 1988 και 1991, τα εν λόγω στελέχη αναλαμβάνουν αυξημένες αρμοδιότητες 
για την κατάρτιση και την ανάπτυξη των εργαζόμενων. Ως προς τον χρόνο που αφιερώνεται 
στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, η πλειοψηφία των οργανισμών σχεδόν σε όλες τις 
χώρες επενδύει λιγότερο από πέντε ημέρες ανεξαρτήτως του ιεραρχικού επιπέδου των 
εργαζόμενων. Εξαίρεση αποτελεί η Αγγλία, στην οποία η πλειοψηφία των οργανισμών 
αφιερώνει, ειδικά για την κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών και των εργαζόμενων με 
τεχνικές γνώσεις, από πέντε έως δέκα ημέρες, ενώ το 30% των οργανισμών στην εν λόγω χώρα 
αφιερώνει περισσότερες από δέκα ημέρες. Εστιάζοντας στα ποσά που δαπανώνται για τις 
σχετικές δράσεις, αυτά έχουν αυξηθεί την τριετία μεταξύ 1988 και 1991 και η εν λόγω αύξηση 
είναι μεγαλύτερη για την κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών. Ωστόσο, σε όλες τις χώρες 
ποσοστό πάνω από το 50% των οργανισμών ξοδεύει για την κατάρτιση λιγότερο από το 2% του 
μισθολογικού κόστους. Ε εξαίρεση αποτελούν η Σουηδία και η Γαλλία, χώρες που 
παρουσιάζουν λίγο καλύτερη εικόνα. Οι οργανισμοί πάντως σε γενικές γραμμές αύξησαν τα 
χρήματα που επένδυσαν στην ανάπτυξη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε σχέση με τον 
προηγούμενο χρόνο, δηλαδή το 1990. 

Όσον αφορά στις μεθόδους ανάλυσης αναγκών, υψηλά ποσοστά συγκεντρώνουν οι 
άτυπες μέθοδοι, όπως οι προτάσεις των διοικητικών στελεχών και των εργαζόμενων 
χαμηλότερων ιεραρχικών επιπέδων. Σε πολλές χώρες όμως αρκετά υψηλό ποσοστό 
συγκεντρώνει και η ανάλυση των επιχειρηματικών πλάνων. Σχετικά με τις μεθόδους ανάπτυξης, 
οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες είναι η ανάπτυξη πλάνων διαδοχής καθώς και τα προγράμματα 
που αφορούν σε εργαζόμενους με πολλές προοπτικές (high-flyers schemes). Τα προγράμματα 
εναλλαγής θέσεων εργασίας σημειώνουν ποσοστό περίπου 30% σε δύο μόνο χώρες, ενώ τα 
τυπικά προγράμματα σχεδιασμού επαγγελματικής σταδιοδρομίας χρησιμοποιούνται λίγο 
περισσότερο. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των οργανισμών στις 
περισσότερες χώρες αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης. Η πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενη μέθοδος αξιολόγησης είναι η άτυπη ανατροφοδότηση από τα διοικητικά 
στελέχη και από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Τα τεστ αξιολόγησης χρησιμοποιούνται σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 50% μόνο σε τρεις χώρες. Η τυπική δε αξιολόγηση, αμέσως μετά από 
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την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, αποδείχτηκε δημοφιλέστερη σε σχέση με την 
αξιολόγηση που διεξάγεται μερικούς μήνες μετά από την υλοποίηση των προγραμμάτων. Τέλος, 
όσον αφορά στις προκλήσεις του πεδίου στο μέλλον, εξαιρετικής σημασίας για την τριετία 
μεταξύ 1991 και 1994 αναδείχθηκε η εκπαίδευση των εργαζόμενων σε θέματα ηγεσίας, 
διαχείρισης αλλαγών και επιχειρησιακής στρατηγικής. 

 

2) Οι αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους σ’ αυτές 

Η συγκεκριμένη έρευνα (Noe and Wilk, 1993) μελετά τον βαθμό στον οποίο οι 
αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά α) στη δυνητική αποτελεσματικότητά τους στις 
δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που πρόκειται να συμμετέχουν και β) στα 
χαρακτηριστικά του εργασιακού τους περιβάλλοντος, όπως είναι η υποστήριξη που δέχονται 
από προϊστάμενους και συναδέλφους καθώς και η αντιμετώπιση διαφόρων περιορισμών που 
εμποδίζουν την επιτυχημένη ολοκλήρωση των εργασιακών τους καθηκόντων, επηρεάζουν α) τις 
στάσεις τους απέναντι στη μάθηση, όπως την παρακίνηση για μάθηση και για μεταβίβαση της 
μάθησης αλλά και τον βαθμό αποτελεσματικότητας των αναπτυξιακών δράσεων και β) τις 
εκτιμήσεις τους σχετικά με β1) τις αναπτυξιακές τους ανάγκες και β2) τα οφέλη που 
αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους στις δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Απώτερος στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο οι προαναφερόμενες 
αντιλήψεις των εργαζόμενων επηρεάζουν τελικά τη συμμετοχή τους σε δράσεις Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιπλέον, η εν λόγω έρευνα εξετάζει εάν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα 
α) στα χαρακτηριστικά των εργαζόμενων που σχετίζονται με την εργασία τους, όπως είναι η 
θέση εργασίας, το χρονικό διάστημα που έχουν τη συγκεκριμένη θέση και το χρονικό διάστημα 
που απασχολούνται στον οργανισμό και β) στη συμμετοχή τους σε δράσεις Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Είναι σημαντικό ότι όσον αφορά στη συμμετοχή των εργαζόμενων στις 
δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού χρησιμοποιήθηκαν δύο πηγές άντλησης δεδομένων: 
οι απόψεις των ίδιων των εργαζόμενων, αλλά και τα σχετικά δεδομένα που χορηγήθηκαν από το 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Η ερευνητική μεθοδολογία ήταν η επισκόπηση και η μέθοδος 
το ερωτηματολόγιο, το οποίο εστάλη ταχυδρομικά σε 2.200 εργαζόμενους τριών οργανισμών 
στην Αμερική. Τελικά ανταποκρίθηκαν 1.008 εργαζόμενοι, λιγότεροι δηλαδή από τους μισούς 
που προσεγγίστηκαν. Πρόκειται για 343 εργαζόμενους ενός οργανισμού υγείας, 196 
εργαζόμενους ενός οργανισμού παροχής οικονομικών υπηρεσιών και 469 Πολιτικούς 
Μηχανικούς που εργάζονταν σε σχετικό δημόσιο οργανισμό. 

Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι τρεις ομάδες εργαζόμενων σημείωσαν 
υψηλά επίπεδα παρακίνησης για μάθηση και γενικότερα θετικές στάσεις απέναντι στη μάθηση. 
Αξιολόγησαν επίσης θετικά την αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
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Δυναμικού στις οποίες έχουν συμμετάσχει και εξέφρασαν αισιόδοξες απόψεις ως προς τη 
δυνητική επίδοσή τους σε σχετικές δράσεις στο μέλλον. Επιπλέον, η πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρεί ότι θα αποκομίσει προσωπικά κυρίως οφέλη από τη 
συμμετοχή σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι εργαζόμενοι δηλαδή πιστεύουν 
ότι θα βελτιώσουν την απόδοσή τους, θα δικτυωθούν και θα αναπτυχθούν με αποτέλεσμα να 
γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Σε πολύ μικρότερο βαθμό δηλώνουν 
ότι θα αποκομίσουν οφέλη που σχετίζονται με τη μισθολογική και επαγγελματική τους εξέλιξη 
στο πλαίσιο του οργανισμού ή ότι θα βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τον προϊστάμενο και τους 
συναδέλφους. Η έρευνα ανέδειξε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των χαρακτηριστικών των 
εργαζόμενων που σχετίζονται με την εργασία τους, των στάσεών τους απέναντι στη μάθηση, 
συμπεριλαμβανομένου και του βαθμού αποτελεσματικότητας των αναπτυξιακών δράσεων, αλλά 
και της συμμετοχής τους σε αναπτυξιακές δραστηριότητες. Η εν λόγω συμμετοχή όμως 
καθορίστηκε από τους ίδιους τους εργαζόμενους και δεν ήταν σύμφωνη με τα αντικειμενικά 
στοιχεία της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ακόμη, προέκυψε ότι οι αντιλήψεις των 
εργαζόμενων αναφορικά (α) με τη δυνητική αποτελεσματικότητά τους στις υπό συμμετοχή 
αναπτυξιακές δράσεις και (β) με τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος, επηρεάζουν 
σημαντικά τις απόψεις τους σχετικά με τη συμμετοχή τους στις αναπτυξιακές δραστηριότητες, 
αλλά όχι την πραγματική συμμετοχή τους σ’ αυτές σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των 
οργανισμών. Τέλος, η θέση που κατέχουν οι εργαζόμενοι επηρεάζει τη συμμετοχή τους σε 
αναπτυξιακές δραστηριότητες, με τα διοικητικά στελέχη να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή.  

 

3) Ο σχεδιασμός της πολιτικής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στις επιχειρήσεις 

Η έρευνα αφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιασμό της πολιτικής 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα την 
επιλογή συγκεκριμένων σχετικών προγραμμάτων προς υλοποίηση, αλλά και των συμμετεχόντων 
σ’ αυτά (Wognum, 1998). Σύμφωνα με το προτεινόμενο θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, το 
οποίο τέθηκε υπό έλεγχο ερευνητικά, ο σχεδιασμός της πολιτικής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού επηρεάζεται από: α) τα χαρακτηριστικά της εταιρείας, όπως ο τομέας 
δραστηριοποίησης, το μέγεθος και η δομή της, β) την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 
εταιρεία, δηλαδή τα τρέχοντα προβλήματα απόδοσης που παρουσιάζει, τις μελλοντικές 
απαιτήσεις απόδοσης και τις επιχειρησιακές αλλαγές, όπως η εισαγωγή νέων προϊόντων ή 
υπηρεσιών και γ) τα χαρακτηριστικά του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, δηλαδή 
εάν λειτουργεί συγκεντρωτικά ή αποκεντρωτικά, εάν είναι αυτόνομο ή όχι. Η πολιτική με τη 
σειρά της εξαρτάται από το ποιοι συμμετέχουν στον σχεδιασμό, όπως η ανώτατη ηγεσία, τα 
διοικητικά στελέχη μεσαίου επιπέδου, οι εργαζόμενοι χαμηλών ιεραρχικών επιπέδων κ.ά., αλλά 
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και από τον βαθμό εμπλοκής τους στη διαδικασία, δηλαδή τυπική, άτυπη ή ενεργός συμμετοχή 
κ.ά. Τέλος, η πολιτική επηρεάζει την επιλογή του περιεχομένου των προσφερόμενων 
προγραμμάτων αλλά και των συμμετεχόντων σ’ αυτά. Η έρευνα υλοποιήθηκε μέσω 
διερευνητικής επισκόπησης στις αρχές του 1994 σε περίπου 130 οργανισμούς, που 
απασχολούσαν περισσότερους από 500 εργαζόμενους στην Ολλανδία και δραστηριοποιούνταν 
στους ακόλουθους τομείς: βιομηχανικό, τραπεζικό και μεταφορών. Σ’ αυτή συμμετείχαν οι 
υπεύθυνοι της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού των εταιρειών. Η μέθοδος συλλογής των 
δεδομένων ήταν το ερωτηματολόγιο, το οποίο στάλθηκε ταχυδρομικά στους συμμετέχοντες και 
περιείχε ερωτήσεις αναφορικά με το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, που αναλύθηκε ανωτέρω.  

Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα, σχεδόν το 94% του δείγματος υλοποιεί 
προγράμματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για τα διοικητικά στελέχη μεσαίου και 
χαμηλού επιπέδου, αλλά και για εργαζόμενους που δεν κατέχουν θέσεις ευθύνης, ενώ περίπου 
το 50% για την ανώτατη διοίκηση και το υποστηρικτικό προσωπικό. Επιπλέον, όλες οι 
κατηγορίες εργαζόμενων συμμετέχουν σε προγράμματα που εστιάζουν σε ποικίλα θεματικά 
αντικείμενα. Συγκεκριμένα, τα μεσαία διοικητικά στελέχη συμμετείχαν τουλάχιστον σε τέσσερα 
προγράμματα, με μεγαλύτερη συμμετοχή σ’ εκείνα που αφορούν σε τεχνικές διοίκησης (92%), 
κοινωνικές και μαθησιακές δεξιότητες (75%), αυτοματισμό και πληροφορική (65%), μάρκετινγκ 
και δημόσιες σχέσεις (55%). Τα στελέχη χαμηλότερων ιεραρχικών επιπέδων συμμετείχαν επίσης 
σε τέσσερα προγράμματα, με μεγαλύτερη συμμετοχή στα ίδια θεματικά αντικείμενα με εκείνα 
των προγραμμάτων των μεσαίων διοικητικών στελεχών και για τα ίδια περίπου ποσοστά. 
Εξαίρεση αποτελούν τα προγράμματα με θέμα το μάρκετινγκ και τις δημόσιες σχέσεις, στα 
οποία τα χαμηλόβαθμα διοικητικά στελέχη δεν συμμετείχαν. Επιπλέον, τα στελέχη αυτού του 
επιπέδου συμμετείχαν και σε προγράμματα με θέμα τις παραγωγικές διαδικασίες (49%) και την 
ασφάλεια-υγιεινή (49%). Όσον αφορά τώρα στους εργαζόμενους που δεν κατέχουν θέσεις 
ευθύνης, αυτοί συμμετείχαν σε περίπου τρία προγράμματα που αφορούσαν κυρίως τις 
παραγωγικές διαδικασίες (73%), τον αυτοματισμό και την πληροφορική (64%), αλλά και την 
υγιεινή και την ασφάλεια (50%). Οι λοιπές κατηγορίες εργαζόμενων συμμετείχαν σε λιγότερα 
προγράμματα, με την ανώτατη διοίκηση να συμμετέχει κυρίως σε προγράμματα ανάπτυξης 
δεξιοτήτων διοίκησης.  

Ως πρωταρχική ανάγκη που οδηγεί στον σχεδιασμό των προγραμμάτων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού προσδιορίστηκε η ανάπτυξη της επιχείρησης για τα προγράμματα της 
ανώτατης διοίκησης και του υποστηρικτικού προσωπικού. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες 
εργαζόμενων αναφέρθηκε η βελτίωση της απόδοσης. Όσον αφορά στους συμμετέχοντες στον 
σχεδιασμό της πολιτικής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, αυτοί στο μεγαλύτερο ποσοστό 
ήταν οι άμεσοι προϊστάμενοι των συμμετεχόντων στα προγράμματα (83%), τα διοικητικά 
στελέχη μεσαίου επιπέδου (69%) και οι συμμετέχοντες στα προγράμματα (53%). Αξιοσημείωτο 
είναι ότι στην πλειοψηφία των εταιρειών (74%), η ανώτατη διοίκηση εμπλεκόταν στον 
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σχεδιασμό της πολιτικής με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και 
τα ποσοστά ικανοποίησης των συμμετεχόντων στην έρευνα με τη διαδικασία σχεδιασμού της 
υπό εξέταση πολιτικής. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων δήλωσε ‘αρκετά 
δυσαρεστημένος’ (33%), ενώ ποσοστό περίπου 22% δήλωσε καθεμιά από τις υπόλοιπες τρεις 
επιλογές, δηλαδή ‘δυσαρεστημένος’, ‘σχεδόν δυσαρεστημένος’ και ‘ευχαριστημένος’. Όπως 
γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, το 77% του δείγματος εξέφρασε αρνητική κρίση, υποδηλώνοντας ότι 
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της όλης διαδικασίας. Η αναζήτηση πιθανών 
συσχετίσεων της εκφραζόμενης δυσαρέσκειας με τις στρατηγικές επιλογές, που αφορούν στον 
σχεδιασμό της πολιτικής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα 
ποσοστά δυσαρέσκειας συσχετίζονταν με τα αντικείμενα των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Πιο 
συγκεκριμένα, η δυσαρέσκεια ήταν μεγαλύτερη στις περιπτώσεις των εταιρειών που 
υλοποιούσαν προγράμματα στα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα: ανάπτυξη τεχνικών διοίκησης, 
κοινωνικές και μαθησιακές δεξιότητες, μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις καθώς και λογιστική-
χρηματοοικονομική. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που η ανάπτυξη της επιχείρησης προέβαλε ως η 
βασική κινητήρια δύναμη για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, τα ποσοστά δυσαρέσκειας ήταν επίσης αυξημένα. 

Η μελέτη διερεύνησε επίσης πιθανές συσχετίσεις ανάμεσα α) στην επιλογή των 
προγραμμάτων προς υλοποίηση και των συμμετεχόντων σ’ αυτά και β) στα χαρακτηριστικά της 
επιχείρησης, αλλά και του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Όπως προέκυψε, τα 
χαρακτηριστικά του Τμήματος δεν ασκούν καμία επιρροή. Αντίθετα τα χαρακτηριστικά της 
επιχείρησης και συγκεκριμένα ο τομέας δραστηριοποίησης, η δομή, αλλά και το μέγεθος 
επηρεάζουν. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον βιομηχανικό τομέα 
εκπαιδεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα μεσαία διοικητικά στελέχη και εφαρμόζουν περισσότερα 
προγράμματα με θέμα τις παραγωγικές διαδικασίες και την ασφάλεια-υγιεινή. Επιπλέον, ο 
τραπεζικός τομέας προσφέρει σημαντικά περισσότερα προγράμματα, συγκριτικά με τους άλλους 
δύο τομείς δραστηριοποίησης, με θέμα το μάρκετινγκ και τις δημόσιες σχέσεις. Όσον αφορά στη 
δομή, όταν η εταιρεία διαθέτει κεντροποιημένη διοίκηση, η ανώτατη ηγεσία εκπαιδεύεται 
λιγότερο συχνά. Τέλος, οι εταιρείες που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζόμενων προσφέρουν 
περισσότερα προγράμματα με θέμα το μάρκετινγκ και τις δημόσιες σχέσεις σε σχέση με 
εταιρείες μικρότερου μεγέθους. 

 

4) Η σύνδεση των προγραμμάτων κατάρτισης με την επιχειρησιακή στρατηγική και η 
εφαρμογή πρακτικών που συνεισφέρουν στη μεταβίβαση της μάθησης  

Η συγκεκριμένη έρευνα (Montesino, 2002) αφορά στα προγράμματα κατάρτισης στον 
φαρμακευτικό κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε επισκόπηση σε μια φαρμακευτική 
εταιρεία του Midwest των ΗΠΑ με διεθνή παρουσία. Αυτή συγκαταλεγόταν στη λίστα ‘Fortune 
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200’ του περιοδικού ‘Fortune’ με τις 200 επιχειρήσεις που παρουσιάζουν τα υψηλότερα έσοδα 
παγκοσμίως και είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια. Η έρευνα αποσκοπούσε στη μελέτη του 
βαθμού σύνδεσης των προγραμμάτων κατάρτισης με την επιχειρησιακή στρατηγική, αλλά και 
με την εφαρμογή πρακτικών που συνεισφέρουν στη μεταβίβαση της μάθησης. Η ερευνητική 
μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ερωτηματολόγιο. Αυτό απευθύνθηκε σε 250 πωλητές, 
που συμμετείχαν σ’ ένα πρόγραμμα κατάρτισης με αντικείμενο τις πωλήσεις, αλλά και στους 
άμεσους προϊστάμενούς τους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τον 
Ιανουάριο του 1992 έως το Δεκέμβριο του 1993. Αν και η συλλογή των δεδομένων 
ολοκληρώθηκε το 1995, ο ερευνητής δεσμεύτηκε να μην δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της 
μελέτης κατά τη διάρκεια της πενταετίας που θα ακολουθούσε μετά από την ανάλυση των 
δεδομένων και τη συγγραφή των ερευνητικών αποτελεσμάτων.  

Η έρευνα ανέδειξε ότι η εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποκτήθηκαν στο 
πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, από τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν κατείχαν θέσεις 
ευθύνης, συσχετίζεται θετικά με τη σύνδεση του εν λόγω προγράμματος με την επιχειρησιακή 
στρατηγική. Θετικά συσχετίζεται επίσης με τις αντιλήψεις τους σχετικά με τον βαθμό 
εφαρμογής από την εταιρεία πρακτικών που υποστηρίζουν τη μεταβίβαση της μάθησης στον 
εργασιακό χώρο πριν από την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, κατά τη διάρκειά του 
αλλά και μετά από αυτή. Όσον αφορά στη γνώση της επιχειρησιακής στρατηγικής, εντύπωση 
προκαλεί το γεγονός ότι περίπου το 19% του δείγματος δήλωσε ότι γνωρίζει ελάχιστα για την 
επιχειρησιακή στρατηγική. Επίσης το 1/4 των εκπαιδευόμενων και το 1/3 των διοικητικών 
στελεχών ανέφερε ότι η επιχειρησιακή στρατηγική δεν είναι καλά καθορισμένη. Το 33% του 
δείγματος εξέφρασε την άποψη ότι δεν έχει ενημερωθεί με αποτελεσματικό τρόπο για την 
επιχειρησιακή στρατηγική και το 22% ότι δεν νιώθει άνετα με τον βαθμό γνώσης της 
στρατηγικής. Ωστόσο, περίπου το 90% των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρεί κατάλληλη την 
επιχειρησιακή στρατηγική που ακολουθείται και περίπου το 97% δηλώνει αφοσίωση στην 
υλοποίησή της. Τα υψηλά αυτά ποσοστά έρχονται σε αντίθεση με τις αντιλήψεις των 
εργαζόμενων για το πόσο καλά έχει καθοριστεί η επιχειρησιακή στρατηγική αλλά και για το 
πόσο ενημερωμένοι είναι οι ίδιοι γι’ αυτή.  

Ένα άλλο σημαντικό εύρημα της εν λόγω μελέτης είναι ότι η γνώση της επιχειρησιακής 
στρατηγικής συσχετίζεται θετικά με την δέσμευση των εργαζόμενων όσον αφορά στην 
υλοποίησή της. Με άλλα λόγια οι εργαζόμενοι που δήλωσαν ότι γνωρίζουν πολύ καλά την 
επιχειρησιακή στρατηγική εμφανίστηκαν και περισσότερο αφοσιωμένοι στην υλοποίησή της. 
Αντίθετα, μικρή προς μέτρια θετική συσχέτιση αναδείχτηκε ανάμεσα στην αντιληπτή σύνδεση 
του προγράμματος κατάρτισης με την επιχειρησιακή στρατηγική και στην εφαρμογή πρακτικών 
που συνεισφέρουν στη μεταβίβαση της μάθησης στον εργασιακό χώρο. Προέκυψε επίσης ότι σε 
ορισμένες περιπτώσεις οι εκπαιδευόμενοι δεν ενθαρρύνονται σε μεγάλο βαθμό από τους 
προϊστάμενούς τους, ώστε να εφαρμόσουν στην εργασία τους τις γνώσεις που απέκτησαν από τη 
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συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης. Αυτό συχνά συμβαίνει, γιατί οι προϊστάμενοι δεν 
γνωρίζουν επαρκώς το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν οι 
υφιστάμενοί τους. Όσον αφορά στα αποτελέσματα της κατάρτισης, περίπου το 22% του 
δείγματος θεωρεί ότι το πρόγραμμα κατάρτισης συνεισέφερε στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων του οργανισμού, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία, περίπου το 64%, το θεώρησε ως μέσο 
προσωπικής επαγγελματικής ανάπτυξης.  

 

5) Η ανάπτυξη διοικητικών στελεχών στη Μεγάλη Βρετανία 

Η εν λόγω έρευνα αφορά στις αντιλήψεις των υπεύθυνων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού και των διοικητικών στελεχών για τη συχνότητα των δράσεων ανάπτυξης, τις 
ευρύτερα χρησιμοποιούμενες μεθόδους και τα αποτελέσματά τους (Mabey and Thomson, 2000). 
Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς συγκρίνει τις απόψεις των υπεύθυνων για τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων με τις απόψεις των συμμετεχόντων σ’ 
αυτές. Χρησιμοποιούνται δεδομένα από τρεις διαφορετικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τη 
διετία 1996-1997 στη Μεγάλη Βρετανία μέσω επισκόπησης, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 
περίπου 1.500 άτομα. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα έλαβαν μέρος οι ακόλουθες ομάδες 
εργαζόμενων: α) Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 890 οργανισμών διαφόρων 
μεγεθών που ανήκαν σε ποικίλους τομείς. Σε 500 περίπου από αυτούς χρησιμοποιήθηκε ως 
μέθοδος η τηλεφωνική συνέντευξη και στους υπόλοιπους 390 μικρότερους σε μέγεθος 
οργανισμούς το ερωτηματολόγιο. β) 215 διοικητικά στελέχη που συμμετείχαν σε δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και εργάζονταν σε 163 από τους προαναφερόμενους 890 
οργανισμούς. Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ερωτηματολόγιο. γ) 450 
διοικητικά στελέχη που ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων και μέλη μιας σχετικής ένωσης αποφοίτων. Η ερευνητική μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκε και εδώ ήταν το ερωτηματολόγιο.  

Σε ερώτηση αναφορικά με τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες τυπικές μεθόδους 
ανάπτυξης διοικητικών στελεχών, οι υπεύθυνοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού δήλωσαν 
κατά φθίνουσα σειρά τα εξωτερικά προγράμματα κατάρτισης, τα σεμινάρια/συνέδρια και τα 
ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα. Όσον αφορά στις άτυπες μεθόδους πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενες αναδείχτηκαν η εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία (86%), η 
καθοδήγηση (74%) και περίπου στο 50% η καθοδήγηση από μέντορα, η παρακολούθηση του 
τρόπου εκτέλεσης της εργασίας και η εναλλαγή θέσεων εργασίας. Οι εν λόγω μέθοδοι 
αναφέρθηκαν και από τις υπόλοιπες δύο ομάδες συμμετεχόντων στην έρευνα, με μικρότερη 
όμως συχνότητα. Συγκεκριμένα, οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τυπικές μέθοδοι που δήλωσαν 
τα διοικητικά στελέχη ήταν τα εξωτερικά και τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα ανάπτυξης 
δεξιοτήτων, ενώ οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες άτυπες μέθοδοι ήταν η εκπαίδευση 
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εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία και σε αρκετά μικρότερο ποσοστό η καθοδήγηση και η 
καθοδήγηση από μέντορα.  

Ως προς την αποτελεσματικότητα των μεθόδων, τα διοικητικά στελέχη που κατείχαν 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη 
συνεισφορά των ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων, των εξωτερικών προγραμμάτων, αλλά και 
της εμπειρικής μάθησης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Χρησιμοποιώντας τη δεκαβάθμια κλίμακα, 
ανέδειξαν τη σημαντικότητα των εξωτερικών προγραμμάτων (8 μονάδες) και της εμπειρικής 
μάθησης (7,5 μονάδες). Τα λοιπά διοικητικά στελέχη αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα των 
άτυπων μεθόδων ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις απόψεις τους η εκπαίδευση εκτελώντας τη 
συγκεκριμένη εργασία (6,7 μονάδες) και η καθοδήγηση (6,6 μονάδες) είναι οι πιο 
αποτελεσματικές από αυτές. Συγκρίνοντας τις μεθόδους ανάλογα με τη χρήση τους και την 
αποτελεσματικότητά τους προκύπτει ότι, αν και τα σεμινάρια/συνέδρια χρησιμοποιούνται 
συχνά, θεωρούνται περιορισμένης αποτελεσματικότητας. Τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα 
ανάπτυξης ατομικών δεξιοτήτων, τα εξωτερικά προγράμματα και η εκπαίδευση εκτελώντας τη 
συγκεκριμένη εργασία, χρησιμοποιούνται επίσης πολύ συχνά, αλλά θεωρούνται ταυτόχρονα 
πολύ αποτελεσματικές μέθοδοι. Τέλος, τα προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση 
πιστοποιητικού και η καθοδήγηση θεωρούνται πολύ αποτελεσματικές μέθοδοι, ωστόσο δεν 
χρησιμοποιούνται συχνά.  

Κατά την εξέταση της αποτελεσματικότητας της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως 
λειτουργίας, ποσοστό 41% των υπεύθυνων γι’ αυτήν εμφανίστηκε αρκετά ικανοποιημένο με την 
επίτευξη των στόχων των μεθόδων ανάπτυξης διοικητικών στελεχών. Περίπου το 50% δήλωσε 
επίσης ότι η επίδραση των εν λόγω μεθόδων στον οργανισμό είναι υψηλή. Η επίδραση αυτή 
συσχετίστηκε θετικά με τους ακόλουθους παράγοντες: α) την ύπαρξη γραπτής σχετικής 
πολιτικής, β) την εφαρμογή κεντρικών σχετικών συστημάτων, γ) τη σύνδεση της ανάπτυξης 
διοικητικών στελεχών με τις ανάγκες του οργανισμού και δ) την ανάδειξη της εν λόγω 
λειτουργίας ως προτεραιότητα στο πλαίσιο του οργανισμού. Για τα διοικητικά στελέχη τα 
αντίστοιχα ποσοστά ήταν αρκετά μικρότερα (27% και 29%). Επιπλέον, τα διοικητικά στελέχη 
που κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο δήλωσαν σε ποσοστό 53% ότι οι στόχοι της υπό εξέταση 
λειτουργίας επιτυγχάνονται σε χαμηλό βαθμό. Τέλος, το 46% των διοικητικών στελεχών 
εμφανίστηκε πολύ ικανοποιημένο με τις μεθόδους ανάπτυξης στις οποίες είχε συμμετάσχει, ενώ 
το αντίστοιχο ποσοστό για τα διοικητικά στελέχη που κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο ανήλθε στο 
24%. 

Όσον αφορά στον μέσο ετήσιο αριθμό ημερών κατάρτισης ανά διοικητικό στέλεχος, οι 
υπεύθυνοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού δήλωσαν 5,5 ημέρες. Ο αριθμός αυτός, στον 
οποίο δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες συμμετοχής σε άτυπες μεθόδους ανάπτυξης, αυξήθηκε 
κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την περασμένη δεκαετία. Αναμενόταν, όμως, κατά 
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τη χρονική στιγμή υλοποίησης της έρευνας να αυξηθεί περαιτέρω κατά 1,8 μονάδες τα επόμενα 
δύο χρόνια, δηλαδή στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνοι 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μικρότερων σε μέγεθος οργανισμών δήλωσαν 4,6 ημέρες. 
Τα διοικητικά στελέχη που έλαβαν μέρος στην έρευνα ανέφεραν ότι οι ίδιοι συμμετείχαν σε 
προγράμματα κατάρτισης 6,2 ημέρες ανά έτος. Υποστήριξαν δε ότι ο μέσος όρος των ημερών 
κατάρτισης ετησίως για το σύνολο των διοικητικών στελεχών στο πλαίσιο του οργανισμού που 
απασχολούνταν ανέρχεται σε 5,2 ημέρες. Αν συγκριθεί ο μέσος όρος που δήλωσαν τα 
διοικητικά στελέχη για τα δύο προαναφερόμενα μεγέθη (5,7 ημέρες) με τον αριθμό των ημερών, 
ο οποίος δηλώθηκε από τους υπεύθυνους Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, διαπιστώνεται ότι 
αυτοί κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι ένα στα οκτώ 
διοικητικά στελέχη που κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
δήλωσε ότι δεν έχει συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης. Από τους υπόλοιπους που 
κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ο μέσος όρος των ημερών που δηλώθηκαν για την 
κατάρτιση των ιδίων ήταν 5,2, ενώ για την κατάρτιση στο σύνολο των διοικητικών στελεχών 
στο πλαίσιο του οργανισμού τους ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 4,8 ημέρες. Η έρευνα ανέδειξε 
επίσης ότι τα χαμηλόβαθμα και μεσαία διοικητικά στελέχη συμμετείχαν σε λίγο μεγαλύτερο 
βαθμό σε προγράμματα κατάρτισης σε σχέση με τα υψηλόβαθμα στελέχη. Σχετικά με τον μέσο 
ετήσιο αριθμό ημερών συμμετοχής σε άτυπες μεθόδους ανάπτυξης ανά διοικητικό στέλεχος, τα 
διοικητικά στελέχη δήλωσαν 14,2 ημέρες για τους ίδιους και 10,3 ημέρες για το σύνολο των 
διοικητικών στελεχών στο πλαίσιο του οργανισμού τους. Ωστόσο, τα διοικητικά στελέχη που 
κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων δήλωσαν κατά μέσο όρο 4,5 
ημέρες, δηλαδή περίπου το 1/3 από ότι τα λοιπά διοικητικά στελέχη. 

 

6) Η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ευρώπη κατά την τριετία 1998 έως 2000 

Η έρευνα αφορά στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στις ακόλουθες επτά 
ευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία και 
Φιλανδία τη χρονική περίοδο από το 1998 έως το 2000 (Buyens, Wouters and Dewettinck, 
2001). Αποτέλεσε τμήμα ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου, με τίτλο ‘Στοχευμένη 
Κοινωνικο-Οικονομική Έρευνα (Targeted Socio-Economic Research-TSER)’. Το έργο 
υλοποιήθηκε σε δύο στάδια. Αρχικά, επιλέχτηκε η μελέτη περίπτωσης ως μεθοδολογία. 
Συγκεκριμένα, σε κάθε χώρα μελετήθηκαν τέσσερις οργανισμοί στους οποίους 
πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τους επαγγελματίες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
τα διοικητικά στελέχη και τους υπαλλήλους. Στο δεύτερο στάδιο του έργου υλοποιήθηκε η 
παρούσα έρευνα μέσω επισκόπησης. Σ’ αυτή συμμετείχαν 165 μεγάλοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
που απασχολούσαν τουλάχιστον 500 εργαζόμενους, εκ των οποίων το ¼ είχε ως έδρα το Βέλγιο. 
Στο συγκεκριμένο στάδιο χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος το ερωτηματολόγιο που απευθύνθηκε σε 
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επαγγελματίες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου να επαληθευτούν τα ευρήματα 
του πρώτου σταδίου. Συγκεκριμένα, τα πεδία που διερευνήθηκαν είναι τα ακόλουθα: α) το 
στρατηγικό πλαίσιο των οργανισμών που είναι προσανατολισμένοι στη μάθηση και 
συμπεριλαμβάνει τη στρατηγική που ακολουθούν, τις αλλαγές που προωθούν για την 
εκπλήρωση των στρατηγικών τους στόχων και τα κίνητρά τους για επένδυση σε αναπτυξιακές 
δράσεις, β) ο ρόλος του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, γ) οι στρατηγικές που 
χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των εν λόγω στόχων και δ) οι παράγοντες που 
παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Τα ερευνητικά αποτελέσματα που παρατίθενται αφορούν 
στους οργανισμούς στο Βέλγιο και συγκρίνονται με τη συνολική εικόνα του δείγματος, δηλαδή 
και των επτά χωρών. Οι απαντήσεις αναφέρονται στη σημασία που αποδίδεται στα πεδία που 
μελετά η έρευνα κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησής της, αλλά και στην προβλεπομένη 
σπουδαιότητά τους μελλοντικά.  

Λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού, μεταξύ των κυρίαρχων στρατηγικών των 
οργανισμών περιλαμβάνονται η βελτίωση της πελατοκεντρικής προσέγγισης, η ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών καθώς επίσης και η βελτίωση της ποιότητας 
και της εσωτερικής οργάνωσης. Υποστηρίχτηκε, μάλιστα, ότι οι συγκεκριμένες στρατηγικές θα 
εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητα και στο μέλλον. Όσον αφορά στις αλλαγές που 
προωθούν οι οργανισμοί για την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων, έμφαση δίνεται στην 
ανάπτυξη πελατοκεντρικής κουλτούρας, στην αποτελεσματική επικοινωνία, στην ενίσχυση 
διαδικασιών διάχυσης πληροφοριών, αλλά και στην εσωτερική αναδιοργάνωση. Επιπλέον, προς 
την ίδια κατεύθυνση προσανατολίζονται διάφορες πρωτοβουλίες, όπως η αύξηση των 
αρμοδιοτήτων των εργαζόμενων, η έμφαση στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και η 
καλλιέργεια κουλτούρας μάθησης. Ωστόσο, όπως αποδείχτηκε, το Τμήμα Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού εμπλέκεται κυρίως σε πρωτοβουλίες που σχετίζονται αποκλειστικά με 
την ενίσχυση της μάθησης και την ανάπτυξη γνώσεων και όχι με ευρύτερα επιχειρησιακά 
θέματα. Κατά συνέπεια, ο ρόλος του συγκεκριμένου Τμήματος ως στρατηγικός σύμμαχος 
χρειάζεται να ενισχυθεί σημαντικά. Σχετικά με τα κίνητρα των οργανισμών για επένδυση σε 
αναπτυξιακές δράσεις, δίνεται προτεραιότητα σε παράγοντες που αφορούν στους εργαζόμενους. 
Στο σύνολο και των επτά χωρών, κίνητρο αποτελούν τόσο παράγοντες που αφορούν στους 
εργαζόμενους όσο και επιχειρησιακοί παράγοντες, όπως η ανάγκη για καινοτομία, μείωση του 
κόστους και αύξηση της ανταγωνιστικότητας.  

Όσον αφορά στους στόχους του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, αυτοί 
χωρίζονται σε πέντε μεγάλες κατηγορίες: υποστήριξη της επιχείρησης, υποστήριξη της άτυπης 
μάθησης, υποστήριξη της διάχυσης της γνώσης, βελτίωση των δράσεων ανάπτυξης καθώς 
επίσης και οργάνωση-διεξαγωγή των προγραμμάτων κατάρτισης. Στο Βέλγιο η τελευταία 
κατηγορία παρουσιάζει ελάχιστο προβάδισμα σε σχέση με τις υπόλοιπες τέσσερις. Επιπλέον, 
στο σύνολο των χωρών οι στόχοι που σχετίζονται με την υποστήριξη της άτυπης μάθησης δεν 
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βρίσκονται στο προσκήνιο, ωστόσο, η σημαντικότητά τους αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά 
στο μέλλον. Αξίζει επίσης να υπογραμμιστεί ότι οι Βέλγοι επαγγελματίες Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού δεν θεωρούν τους εαυτούς τους στρατηγικούς συμμάχους σε αντίθεση 
με το σύνολο του δείγματος. Γι’ αυτό ίσως και η οργάνωση-διεξαγωγή των προγραμμάτων, ο 
παραδοσιακός αυτός στόχος του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, θεωρείται 
πρωταρχικής σημασίας στο Βέλγιο. Ως προς τον ρόλο που αναλαμβάνουν οι εν λόγω 
επαγγελματίες σε όλες τις χώρες, εντοπίζουμε ένα μείγμα παραδοσιακών και νέων ρόλων, που 
εκτείνονται από τον σχεδιασμό διαδικασιών και τον ρόλο του εκπαιδευτή, μέχρι την υλοποίηση 
προγραμμάτων διαχείρισης της αλλαγής και τη συμβουλευτική των εργαζόμενων.  

Η έρευνα έφερε στο προσκήνιο ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη για τις αναπτυξιακές δράσεις 
σε όλες τις χώρες κατέχουν οι επαγγελματίες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ακολουθούν 
τα διοικητικά στελέχη, ενώ οι εργαζόμενοι και οι προμηθευτές των προγραμμάτων κατάρτισης 
δεν εμπλέκονται ενεργά σ’ αυτές. Ωστόσο, μελλοντικά αναμένεται οι επαγγελματίες Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού να έχουν τον ρόλο του συντονιστή, αφήνοντας χώρο για 
ενεργητικότερη συμμετοχή των υπόλοιπων εμπλεκόμενων στις διαδικασίες ανάπτυξης. Όσον 
αφορά στις στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων του Τμήματος, μεταξύ εκείνων που 
χαρακτηρίστηκαν ως σχετικές ή σημαντικές ήταν η καθοδήγηση, η καθοδήγηση από μέντορα 
και τα προγράμματα αλλαγής κουλτούρας. Στο Βέλγιο συγκεκριμένα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 
στην τυπική κατάρτιση και γενικά σε μεθόδους που σχετίζονται με τη διεξαγωγή προγραμμάτων 
κατάρτισης. Λιγότερο σημαντικές χαρακτηρίζονται εκείνες οι στρατηγικές που απαιτούν 
αυξημένη υπευθυνότητα από την πλευρά των εργαζόμενων ως προς τη μάθηση και συνδέουν 
στενά τη μάθηση με την εργασία, όπως οι μέθοδοι αυτοκατευθυνόμενης μάθησης. Επίσης, σε 
γενικές γραμμές προέκυψε ότι οι επαγγελματίες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού επιθυμούν 
να ασχοληθούν περισσότερο με άτυπες μορφές μάθησης, υποστηρίζοντας και συμβουλεύοντας 
τα διοικητικά στελέχη και τους υπαλλήλους. Στην πράξη όμως ασχολούνται περισσότερο με 
παραδοσιακές μεθόδους κατάρτισης. Παράλληλα, σκόπιμο κρίνεται να επισημανθεί ότι στο 
σύνολό τους οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί υπογραμμίζουν τους πιο σημαντικούς παράγοντες που 
παρεμποδίζουν την υλοποίηση των στόχων του σχετικού Τμήματος: η ασάφεια ως προς τον 
ρόλο της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, η έλλειψη χρόνου για μάθηση από την πλευρά 
των εργαζόμενων και η έλλειψη χρόνου από την πλευρά των διοικητικών στελεχών για την 
εμπλοκή τους στην υλοποίηση των σχετικών δράσεων. 

 

7) Η κατάρτιση στις ελληνικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1990 

Η έρευνα αυτή (Papalexandris and Chalikias, 2002) αποτελεί τμήμα της ευρύτερης 
έρευνας Cranet που αφορά στο σύνολο της λειτουργίας της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 
σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε 40 χώρες. Στην Ελλάδα συμμετείχαν 150 
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επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 200 εργαζόμενους. Τα δεδομένα 
συγκεντρώθηκαν από τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού ή από κάποιο μέλος της ομάδας 
ανώτατης διοίκησης σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 
του 1990: το 1993, το 1996 και το 1999. Η επισκόπηση έγινε μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο 
όμως συνήθως συμπληρωνόταν κατά τη διάρκεια ατομικής συνέντευξης. Οι συγγραφείς 
εστιάζουν σε τρεις λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, τις οποίες χαρακτηρίζουν 
ως τις πιο σημαντικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις, δηλαδή στην κατάρτιση και ανάπτυξη, 
στην αξιολόγηση της απόδοσης και στην επικοινωνία. Ωστόσο, στο πλαίσιο της παρούσας 
διατριβής παρουσιάζονται, λόγω συνάφειας αντικειμένου, μόνο τα ερευνητικά αποτελέσματα 
που αφορούν στη λειτουργία της κατάρτισης και ανάπτυξης. Επισημαίνεται, λοιπόν, ότι η 
έρευνα μελέτησε για την εν λόγω λειτουργία την ποσότητα της προσφερόμενης κατάρτισης, τις 
μεθόδους ανάλυσης αναγκών και ανάπτυξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των 
εργαζόμενων καθώς και τις μεθόδους αξιολόγησης της κατάρτισης. 

Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα, μια περίπου στις τέσσερις εταιρείες 
προσέφερε το 1999 κάποιου είδους κατάρτιση σε περισσότερους από τους μισούς εργαζόμενούς 
της, ενώ το 1996 μόνο το 6% των εταιρειών είχε προσφέρει προγράμματα κατάρτισης σε 
αντίστοιχο πληθυσμό εργαζόμενων. Όσον αφορά στα ποσά που επενδύονταν στην κατάρτιση το 
1999, αν αυτά υπολογιστούν ως ποσοστό επί του ετήσιου μισθολογικού κόστους, αυτά 
κυμαίνονται: στο ποσοστό έως 1% του μισθολογικού κόστους για το 20% των εταιρειών, από 1-
2% του κόστους για το 26% των εταιρειών, από 2-4% για το 36% των εταιρειών και πάνω από 
4% του μισθολογικού κόστους για το 18% των εταιρειών. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες 
μέθοδοι ανάπτυξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των νεοεισερχόμενων εργαζόμενων ήταν 
η εναλλαγή θέσεων εργασίας (57%) και τα πλάνα διαδοχής (succession planning) (48%). 
Ακολουθούσαν τα διεθνή προγράμματα απόκτησης εμπειρίας για τα διοικητικά στελέχη (43%), 
τα προγράμματα για στελέχη υψηλών επιδόσεων (high flyers programs) (41%), τα προγράμματα 
ανάπτυξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας (39%) και τα Κέντρα Αξιολόγησης (28%). Οι 
συγκεκριμένες μέθοδοι σημείωσαν αύξηση σε σχέση με το έτος 1996 και μαρτυρούν την 
προσπάθεια των επιχειρήσεων να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τους νέους και ταλαντούχους 
εργαζόμενούς τους. Συνεχίζοντας με τις μεθόδους ανάλυσης των αναγκών κατάρτισης, 
λαμβάνονταν υπόψη οι απόψεις των διοικητικών στελεχών στο σύνολο σχεδόν των εταιρειών, 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της απόδοσης και τα μελλοντικά επιχειρησιακά πλάνα σε 
ποσοστό περίπου 88% του δείγματος, καθώς και οι απόψεις των ίδιων των εργαζόμενων σε 
ποσοστό περίπου 80%. Ολοκληρώνοντας με την αξιολόγηση της κατάρτισης, αυτή έχει συνήθως 
τη μορφή της άμεσης τυπικής αξιολόγησης μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος. Μια 
μικρή αύξηση παρατηρήθηκε σε σχέση με το 1996 της χρήσης της αξιολόγησης που υλοποιείται 
ορισμένους μήνες μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ένα άλλο ενδιαφέρον 
συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι πιο σημαντικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού κατά τη διάρκεια της τριετίας 2000 έως 2003 είναι, μεταξύ 
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άλλων, οι ακόλουθες, παρατιθέμενες κατά σειρά προτεραιότητας: η γενική κατάρτιση, η 
βελτίωση της λειτουργίας ανθρώπινου δυναμικού, η επιλογή και η στελέχωση, η αξιολόγηση της 
απόδοσης.  

Αν συγκριθούν τα αποτελέσματα της έρευνας στην Ελλάδα το έτος 1999 με εκείνα του 
ευρωπαϊκού μέσου όρου περίπου 4.880 επιχειρήσεων, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 
α) Το ποσοστό των εργαζόμενων στην Ελλάδα που συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης 
είναι σημαντικά μικρότερο από εκείνο στην Ευρώπη. Ωστόσο, η μέση διάρκεια της κατάρτισης 
είναι μεγαλύτερη για όλες τις κατηγορίες των εργαζόμενων, δηλαδή τα διοικητικά στελέχη, τα 
εξειδικευμένα στελέχη και το διοικητικό προσωπικό. Συνεπώς, μικρότερος αριθμός 
εργαζόμενων συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας. Η 
μικρότερη συμμετοχή των εργαζόμενων, μπορεί, σύμφωνα με τις απόψεις των συγγραφέων, να 
αιτιολογηθεί λόγω του μικρού μεγέθους των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα. Αυτές 
συνήθως, λόγω πίεσης χρόνου, δεν δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση. Η μεγαλύτερη 
χρονική διάρκεια, μπορεί να αποδοθεί στους μεγαλύτερου μεγέθους οργανισμούς του δημόσιου 
και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Αυτοί διαθέτουν επαρκές προσωπικό και μπορούν να 
αφιερώσουν μεγάλο χρονικό διάστημα για την εκπαίδευσή του. β) Όσον αφορά στις μεθόδους 
κατάρτισης που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, παρατηρείται μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με 
την Ευρώπη μεθόδων εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, καθοδήγησης και 
καθοδήγησης από μέντορα καθώς και εκπαίδευσης με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Στόχος τους είναι η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων χρήσης νέων τεχνολογιών. 
γ) Όσον αφορά στην αξία που αποδίδεται σε διάφορα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης, 
επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία σε όλα, εκτός από εκείνα της 
διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και της διαχείρισης των αλλαγών. Τα τελευταία θεωρούνται 
στην Ελλάδα λιγότερο σημαντικά από ό,τι στην Ευρώπη. Πιο αναλυτικά, αναδεικνύεται η άμεση 
ανάγκη κατάρτισης κυρίως σε θέματα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, εξυπηρέτησης 
πελατών και διοίκησης της ποιότητας. δ) Στην Ελλάδα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της 
απόδοσης χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και για τον καθορισμό των προαγωγών των 
εργαζόμενων, ενώ στην Ευρώπη χρησιμοποιούνται κυρίως για τον καθορισμό των 
εκπαιδευτικών αναγκών.  

Από όσα προαναφέρθηκαν γίνεται αντιληπτό ότι το 1999 ολοένα και περισσότερες 
επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την αξία της κατάρτισης ως μέσο βελτίωσης της ατομικής, ομαδικής 
και επιχειρησιακής απόδοσης. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται σε σχέση με το έτος 1996, στην 
ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών, κυρίως μέσω των απόψεων των διοικητικών στελεχών, 
των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της απόδοσης και των μελλοντικών επιχειρησιακών 
πλάνων. Επιπλέον, υπογραμμίζεται η σπουδαιότητα της αξιολόγησης της κατάρτισης, της 
χρήσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, καθώς και των 
μεθόδων ανάπτυξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Ιδιαίτερα αναγνωρίζεται η αξία της 
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εναλλαγής θέσεων εργασίας, των πλάνων διαδοχής καριέρας και σε μικρότερο βαθμό των 
προγραμμάτων για στελέχη υψηλών επιδόσεων καθώς και των Κέντρων Αξιολόγησης. Τέλος, 
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τα διοικητικά στελέχη εμπλέκονται ενεργητικότερα 
στις δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης σε σχέση με τα προηγούμενα έτη διεξαγωγής της 
έρευνας. Σε γενικές γραμμές η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού αποκτά έναν περισσότερο 
στρατηγικό ρόλο. Στο νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται η κατάρτιση αποκτά αυξανόμενη 
σημασία, επιχειρείται η στενότερη σύνδεσή της με την επιχειρησιακή στρατηγική και η 
μεγαλύτερη συμμετοχή των διοικητικών στελεχών στα σχετικά θέματα. Επίσης, πολλές 
επιχειρήσεις συνεργάζονται συχνότερα με εξωτερικούς συμβούλους, ιδιαίτερα όσον αφορά σε 
θέματα σχετικά με την κατάρτιση, επιδιώκοντας την προσαρμογή με τις διεθνείς και πιο 
εξελιγμένες τάσεις που χαρακτηρίζουν το πεδίο. Αν και η εικόνα είναι αρκετά αισιόδοξη, 
επισημαίνεται ότι αφορά σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 200 
εργαζόμενους, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρότερου 
μεγέθους.  

 

8) Η επίδραση των απόψεων των εργαζόμενων στην αποτελεσματικότητα της κατάρτισης 

Η έρευνα αφορά στις εμπειρίες των εργαζόμενων από τη συμμετοχή τους σε 
προγράμματα κατάρτισης και τις στάσεις τους απέναντι τόσο στη συγκεκριμένη μέθοδο 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και στους οργανωσιακούς παράγοντες που την 
επηρεάζουν (Santos and Stuart, 2003). Επιπλέον, επιχειρεί να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο 
οι εν λόγω εμπειρίες και στάσεις επηρεάζουν τη μεταφορά της μάθησης στον εργασιακό χώρο 
και έμμεσα την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης. Η μεθοδολογία της έρευνας είναι η μελέτη 
περίπτωσης. Συγκεκριμένα, η έρευνα υλοποιήθηκε σε μια εταιρεία παροχής οικονομικών 
υπηρεσιών της Βόρειας Αγγλίας το 1999. Οι ερευνητικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η 
ημι-δομημένη συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο. Πραγματοποιήθηκαν 10 συνεντεύξεις με 
εργαζόμενους διαφόρων Τμημάτων των κεντρικών γραφείων της εταιρείας που κατείχαν θέσεις 
ευθύνης με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων για τις τυπικές διαδικασίες και το ιστορικό της 
εταιρείας, αλλά και για τη λειτουργία της κατάρτισης και ανάπτυξης. Επιπλέον, διανεμήθηκαν 
ερωτηματολόγια σ’ ένα τυχαίο δείγμα 350 εργαζόμενων που απασχολούνταν είτε στα κεντρικά 
γραφεία είτε στα διάφορα υποκαταστήματα. Το ερωτηματολόγιο αφορούσε τρεις θεματικές: α) 
τις εμπειρίες των εργαζόμενων από τη συμμετοχή τους σε δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης, β) 
τις απόψεις τους όσον αφορά στα αποτελέσματα της κατάρτισης και γ) τους εργασιακούς 
παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταβίβαση της μάθησης. Τελικά, στην έρευνα συμμετείχαν 167 
εργαζόμενοι, δηλαδή περίπου το 48% του δείγματος. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι (99%) είχαν 
συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης από την πρόσληψή τους στην εταιρεία μέχρι τη 



104 

 

στιγμή της υλοποίησης της έρευνας. Από αυτούς, ποσοστό 41% συμμετείχε κατά τη διάρκεια 
του τελευταίου έτους και ποσοστό 47% συμμετείχε κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου. 
Όσον αφορά στις πιο συχνά αναφερόμενες μεθόδους κατάρτισης αυτές ήταν η εκπαίδευση 
εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, τα προγράμματα κατάρτισης (courses), τα εργαστήρια 
(workshops) και οι εισηγήσεις (lectures). Προκειμένου να σχηματίσει ο αναγνώστης συνολική 
εικόνα για το πλαίσιο της αξιολόγησης της κατάρτισης στην εν λόγω εταιρεία, παρέχονται 
λεπτομερείς πληροφορίες. Παλαιότερα η αξιολόγηση γινόταν μέσω ενός ερωτηματολογίου, το 
οποίο συμπληρωνόταν αμέσως μετά από τη διεξαγωγή του προγράμματος κατάρτισης και 
αποσκοπούσε στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του περιεχομένου του και της 
διαδικασίας υλοποίησής του. Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της έρευνας, όμως, η 
αξιολόγηση αποσκοπούσε: α) στην ανατροφοδότηση σχετικά με τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης, β) στο να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο η επένδυση 
που έγινε βελτίωσε την ατομική απόδοση και γ) στην εμπλοκή και ανάληψη ευθύνης για τη 
διαδικασία της μάθησης από την πλευρά όλων των εμπλεκόμενων, δηλαδή των εκπαιδευτών, 
των εκπαιδευόμενων και των διοικητικών στελεχών. Πιο συγκεκριμένα, σ’ ένα πρώτο στάδιο, 
πριν από την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, οι συμμετέχοντες σ’ αυτό σε συνεργασία 
με τους προϊστάμενούς τους κατέγραφαν σ’ ένα έντυπο τα κοινώς αποδεκτά και επιδιωκόμενα 
οφέλη. Το έντυπο αυτό αξιολογούνταν στη συνέχεια από τους υπεύθυνους για την κατάρτιση. 
Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, οι συμμετέχοντες 
συμπλήρωναν ένα έντυπο αξιολόγησής του. Έξι μήνες αργότερα, ελεγχόταν η πορεία επίτευξης 
των επιδιωκόμενων στόχων, όπως αυτοί είχαν καθοριστεί πριν από τη διεξαγωγή του 
προγράμματος. Ο έλεγχος αυτός είχε τη μορφή της αυτο-αξιολόγησης, χωρίς τη συμμετοχή των 
προϊστάμενων των συμμετεχόντων, δίνοντας έμφαση στον βαθμό επίτευξης των στόχων που 
είχαν αρχικά τεθεί, αλλά και στη μεταβίβαση της μάθησης στον εργασιακό χώρο.  

Όπως ανέδειξε η έρευνα, το 72% των εργαζόμενων είχε διαμορφώσει ένα προσωπικό 
πλάνο ανάπτυξης σε συνεργασία με τον προϊστάμενό του, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης της 
απόδοσής του. Λίγο μεγαλύτερο ποσοστό, το 81%, είχε συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους 
που έπρεπε να επιτύχει. Ωστόσο, μόνο το 51% είχε συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα 
κατάρτισης, έτσι ώστε να λάβει υποστήριξη για να επιτύχει τους προαναφερόμενους 
αναπτυξιακούς στόχους. Όπως προέκυψε, συχνά, τα προγράμματα κατάρτισης δεν 
διαμορφώνονταν ανάλογα με τις περιοχές προς βελτίωση των εργαζόμενων, αλλά η συμμετοχή 
σ’ αυτά οφειλόταν απλά στη διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Σύμφωνα 
επίσης με τα ερευνητικά αποτελέσματα ο βαθμός εμπλοκής των προϊστάμενων στον καθορισμό 
των εκπαιδευτικών αναγκών και των αναπτυξιακών στόχων, αλλά και στην αναθεώρηση των 
τελευταίων είναι μέτριος προς χαμηλός. Στο ίδιο επίπεδο κυμαίνεται και ο βαθμός καθοδήγησης 
των εργαζόμενων από τους προϊστάμενους. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι πως, όταν οι 
προϊστάμενοι προτρέπουν τους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, 
τελικά η συμμετοχή των εργαζόμενων επηρεάζεται. Επιπλέον, η υποστήριξη που δέχονται από 
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τους προϊστάμενούς τους για προσωπική ανάπτυξη, επηρεάζει θετικά τον καθορισμό των 
προσωπικών πλάνων ανάπτυξης. Όσον αφορά στα αποτελέσματα της κατάρτισης, η πλειοψηφία 
των συμμετεχόντων δήλωσε την ικανοποίηση από την εργασία, την παρακίνηση για εργασία, 
την ικανότητα εκτέλεσης των εργασιακών καθηκόντων και την προσωπική ανάπτυξη. Όχι όμως 
τις εξωτερικές ανταμοιβές, όπως είναι οι υψηλότερες αποδοχές, η προαγωγή και η εξέλιξη της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων δεν οδήγησε σε συσχέτιση 
των αποτελεσμάτων της κατάρτισης με το φύλο, τη σχέση ή τη θέση εργασίας των 
συμμετεχόντων στην έρευνα. Μοναδική εξαίρεση είναι η συσχέτιση του φύλου του δείγματος με 
την επίδραση της κατάρτισης στην αμοιβή. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες ανέφεραν σε πολύ 
μικρότερο ποσοστό σε σχέση με τους άντρες ότι η κατάρτιση οδηγεί σε διαφοροποίηση των 
αμοιβών τους. Ωστόσο, παρουσιάστηκαν άλλου είδους συσχετίσεις. Ορισμένα αποτελέσματα 
της κατάρτισης που αφορούν κυρίως σε εσωτερικές ανταμοιβές, όπως είναι η ικανοποίηση από 
την εργασία και ο βαθμός στον οποίο τα άτομα αισθάνονται ότι η εταιρεία τους εκτιμάει και 
τους λογαριάζει, επηρεάζονται από τους ακόλουθους παράγοντες: τη συχνότητα συμμετοχής 
των ατόμων σε σχετικές δράσεις, την ύπαρξη προσωπικών πλάνων ανάπτυξης, τον βαθμό 
υποστήριξης που δέχονται από τα διοικητικά στελέχη, αλλά και την παρακίνηση και δέσμευση 
που τα ίδια τα άτομα επιδεικνύουν ως προς την προσωπική τους ανάπτυξη. Ολοκληρώνοντας τις 
συσχετίσεις, η έρευνα έδειξε ότι όταν τα άτομα επιδεικνύουν συγκεκριμένες συμπεριφορές, τότε 
τείνουν να συνδέουν την κατάρτιση με την προαγωγή και την εξέλιξη της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας. Στις συμπεριφορές αυτές συγκαταλέγονται: η αναζήτηση ανατροφοδότησης για 
την απόδοσή τους, η διερεύνηση των δυνατοτήτων εξέλιξης της επαγγελματικής τους 
σταδιοδρομίας και η αναζήτηση ευκαιριών συνεχούς βελτίωσης του προφίλ τους. 

Όσον αφορά στα ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τη μεταφορά της μάθησης στον 
εργασιακό χώρο, η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί ότι αυτή επηρεάζεται από τις 
δραστηριότητες που προηγούνται της κατάρτισης. Ιδιαίτερα δε από την ανάλυση των 
εκπαιδευτικών αναγκών, από την εμπλοκή των καταρτιζόμενων στον σχεδιασμό του 
περιεχομένου και στην επιλογή των μεθόδων κατάρτισης, καθώς και από τον καθορισμό 
συγκεκριμένων στόχων για τη βελτίωση της εργασιακής απόδοσης. Στο σημείο αυτό σκόπιμο 
κρίνεται να αναφερθεί ότι η σημαντικότητα των δραστηριοτήτων που προηγούνται της 
κατάρτισης έχει υπογραμμιστεί και από άλλους ερευνητές (Salas and Cannon-Bowers, 2001). 
Αυτοί υποστήριξαν ότι οι εν λόγω δραστηριότητες επηρεάζουν άμεσα τα τελικά αποτελέσματα 
της κατάρτισης. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα δήλωσαν πως οι 
δραστηριότητες που έπονται της κατάρτισης είναι αυτές που επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό 
τη μεταφορά της μάθησης. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται η δυνατότητα εξάσκησης/εφαρμογής των 
νέων δεξιοτήτων και η διαθεσιμότητα των απαραιτήτων μέσων-πηγών-πόρων, όπως ο 
κατάλληλος εξοπλισμός και η απαραίτητη πληροφόρηση. Ένας άλλος σημαντικός σχετικός 
παράγοντας, που αναδείχτηκε, είναι ο βαθμός καθοδήγησης και ανατροφοδότησης από τα 
διοικητικά στελέχη. Γι’ αυτόν ποσοστό μεγαλύτερο από το 25% του δείγματος δήλωσε ότι είναι 
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μικρότερος από τον επιθυμητό. Σε γενικές γραμμές όμως οι εργαζόμενοι εμφανίστηκαν 
περισσότερο ικανοποιημένοι με τις δραστηριότητες που έπονται της κατάρτισης, παρά με 
εκείνες που προηγούνται αυτής. Όσον αφορά συγκεκριμένα στις δραστηριότητες που έπονται 
της κατάρτισης, τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης συγκέντρωσε η παροχή ευκαιριών 
εξάσκησης/εφαρμογής των νέων δεξιοτήτων. Τα χαμηλότερα ποσοστά σημείωσαν η συνεχής και 
συστηματική παρακολούθηση της εργασιακής απόδοσης από τα διοικητικά στελέχη (follow-up 
meetings), αλλά και η διαθεσιμότητα των απαραιτήτων μέσων-πηγών-πόρων. Σχετικά με τις 
δραστηριότητες που προηγούνται της κατάρτισης, τα μικρότερα ποσοστά ικανοποίησης 
συγκέντρωσαν η εμπλοκή των καταρτιζόμενων στον σχεδιασμό του περιεχομένου και στην 
επιλογή των μεθόδων κατάρτισης, καθώς και ο χρόνος που τους εκχωρείται προκειμένου να 
προετοιμαστούν για το πρόγραμμα κατάρτισης, στο οποίο θα συμμετέχουν.  

Με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος της μεταφοράς της μάθησης, οι 
εργαζόμενοι ρωτήθηκαν αν τους έχει συμβεί να μην εφαρμόσουν τελικά τις νέες γνώσεις και 
δεξιότητες που απέκτησαν συμμετέχοντας στο πρόγραμμα κατάρτισης, αλλά αντίθετα να 
συνεχίσουν να λειτουργούν όπως πριν από τη συμμετοχή τους σ’ αυτό. Αναζητώντας τα πιθανά 
αίτια μιας τέτοιας συμπεριφοράς, οι ερευνητές ζήτησαν από τους εργαζόμενους να αναφέρουν 
τους λόγους που τους οδήγησαν στη μη μεταβίβαση της μάθησης. Όπως αποδείχτηκε, το 47% 
των συμμετεχόντων δήλωσε ότι έχει συμβεί να μην εφαρμόσει τελικά τις νέες γνώσεις και 
δεξιότητες. Συγκεκριμένα, η δήλωση αυτή έγινε από το 64% των διοικητικών στελεχών και από 
το 39% του λοιπού προσωπικού. Οι κύριες αιτίες που προβλήθηκαν από τα διοικητικά στελέχη 
ήταν η έλλειψη χρόνου για εξάσκηση των νέων συμπεριφορών και η δύναμη της συνήθειας, 
καθώς, όπως ανέφεραν, είναι ευκολότερο να ακολουθείς γνώριμους τρόπους χειρισμού 
καταστάσεων. Επίσης, το γεγονός ότι το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης δεν ήταν 
πάντα προσαρμοσμένο στις πρακτικές απαιτήσεις. Οι λοιποί εργαζόμενοι δήλωσαν ως αιτίες την 
ανάγκη παραγωγής αποτελεσμάτων, την ανεπάρκεια πόρων, όπως πληροφοριακών συστημάτων 
και προσωπικού, αλλά και την περιορισμένη υποστήριξη από τη διοίκηση. Η υπό εξέταση 
συμπεριφορά συσχετίστηκε αρνητικά με την ύπαρξη ευκαιριών για την εξάσκηση των νέων 
δεξιοτήτων, γεγονός που αναδεικνύει την τελευταία ως τον σημαντικότερο παράγοντα που 
επηρεάζει τη μεταβίβαση της μάθησης. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, όταν οι εργαζόμενοι 
νιώθουν ότι δεν ανταμείβονται επαρκώς, δεν είναι πρόθυμοι να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις και 
δεξιότητες. Αυτό υπογραμμίζει τη σημαντικότητα των συστημάτων ανταμοιβών, χρηματικών 
και μη, δηλαδή εκείνων που σχετίζονται με την επαγγελματική εξέλιξη.  

Κατόπιν των ανωτέρω η συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών επηρεάζει τη 
συμμετοχή των εργαζόμενων στα προγράμματα κατάρτισης, τις αντιλήψεις τους σχετικά με τα 
αποτελέσματα των προγραμμάτων, τον βαθμό ενασχόλησης με θέματα προσωπικής ανάπτυξης 
και τη μεταβίβαση της μάθησης. Επιπλέον, η μεταβίβαση της μάθησης εξαρτάται από τις 
δυνατότητες που παρέχονται, αλλά και από τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την εφαρμογή 
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των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Τόσο οι δραστηριότητες που προηγούνται της κατάρτισης 
όσο και εκείνες που έπονται αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Και οι δύο κατηγορίες 
δραστηριοτήτων επηρεάζουν τον βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι αισθάνονται ικανοί και 
πρόθυμοι να μεταφέρουν τη μάθηση στον εργασιακό χώρο. Συνεπώς, κάθε σύστημα 
αξιολόγησης πρέπει να τις λαμβάνει υπόψη. 

 

4.2. Εμπειρικές έρευνες από το 2000 μέχρι σήμερα 

 

1) Η σχέση ανάμεσα στη συμμετοχή σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στη 
δέσμευση στον οργανισμό και στην πρόθεση αποχώρησης  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει μια μελέτη για την επίδραση των αναπτυξιακών δράσεων στη 
δέσμευση στον οργανισμό. Ακολουθήθηκε η μεθοδολογία της επισκόπησης σε μια βιομηχανία 
υψηλής τεχνολογίας των ΗΠΑ το 2000 με στόχο τη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη 
συμμετοχή σε διαφορετικές δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στη δέσμευση στον 
οργανισμό αλλά και στην πρόθεση αποχώρησης από αυτόν (Benson, 2006). Πιο συγκεκριμένα, 
μελετήθηκε η συμμετοχή στις ακόλουθες δράσεις: προγράμματα εκπαίδευσης εκτελώντας τη 
συγκεκριμένη εργασία, ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης και πανεπιστημιακά 
προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών. Ως ερευνητική μέθοδος 
χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από 667 εργαζόμενους που 
ανήκαν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: μηχανολόγοι και τεχνικά διοικητικά στελέχη. Επιπλέον, για 
την εξέταση ορισμένων μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που περιλαμβάνονταν στα 
αρχεία της εταιρείας, τα οποία αναλύθηκαν από τον ερευνητή. Η συγκεκριμένη εταιρεία 
επιλέχτηκε, γιατί είχε εισαγάγει ορισμένες πολιτικές διατήρησης του προσωπικού στα μέσα της 
δεκαετίας του 1990, μετά από την εφαρμογή μιας πολιτικής υποχρεωτικών αποχωρήσεων. 
Μεταξύ των εν λόγω πολιτικών συγκαταλέγεται η αύξηση του αριθμού των προσφερόμενων 
ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων κατάρτισης και των προγραμμάτων εκπαίδευσης 
εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία καθώς και η εφαρμογή μιας πολιτικής χορήγησης bonus 
$10,000 για την απόκτηση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφορετικές φιλοσοφίες στις οποίες στηρίζονται 
οι ερευνητικές υποθέσεις της εν λόγω μελέτης. Η μια από αυτές είναι το μοντέλο της κοινωνικής 
ανταλλαγής. Αυτό υποστηρίζει ότι η συμμετοχή των εργαζόμενων σε προγράμματα Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους γίνεται αντιληπτή ως 
προσφερόμενο όφελος και συμβάλλει στην ενίσχυση της δέσμευσής τους στον οργανισμό και 
στην πρόθεση παραμονής τους σ’ αυτόν (Nordhaug, 1989; Birdi, Allan and Warr, 1997). Η άλλη 
φιλοσοφία είναι το μοντέλο των οικονομικών της εργασίας ή του ανθρώπινου κεφαλαίου. Το εν 
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λόγω μοντέλο προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι με αναβαθμισμένες γνώσεις και δεξιότητες θα 
επιδιώξουν να αποχωρήσουν από τον οργανισμό, εκτός και αν αυξηθούν οι μισθοί τους (Krueger 
and Rouse, 1998; Klein, 2001). 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη 
εργασία συσχετίζεται θετικά με τη δέσμευση στον οργανισμό και αρνητικά με την πρόθεση 
αποχώρησης από αυτόν. Επιπλέον, η συμμετοχή σε προγράμματα πανεπιστημίων που οδηγούν 
στην απόκτηση τίτλου σπουδών, απαιτούν την καταβολή διδάκτρων (tuition-reimbursement) και 
καταλήγουν στην απόκτηση γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων συσχετίζεται θετικά με την 
πρόθεση αποχώρησης από τον οργανισμό. Ωστόσο, η πρόθεση αποχώρησης αποδυναμώνεται, 
όταν οι εργαζόμενοι προάγονται μετά από την απόκτηση του τίτλου σπουδών. Συνεπώς, τα 
προγράμματα ανάπτυξης των εργαζόμενων που οδηγούν στην απόκτηση γενικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων, μη άμεσα συνδεδεμένων με τον ρόλο των ατόμων και με το περιβάλλον στο οποίο 
απασχολούνται, πρέπει να συνδέονται με τον προγραμματισμό και την εξέλιξη της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους. Τέλος, η συμμετοχή σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα 
κατάρτισης δεν συνδέεται με τη δέσμευση στον οργανισμό. Συμπερασματικά, λοιπόν, η 
συμμετοχή σε προγράμματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να συνδέεται θετικά ή 
αρνητικά με τη δέσμευση στον οργανισμό ή την πρόθεση αποχώρηση από τον οργανισμό. Αυτό 
εξαρτάται από τη μέθοδο που εφαρμόζεται, αλλά και από το εάν η απόκτηση των νέων γνώσεων 
και δεξιοτήτων επιβραβεύεται στη συνέχεια από τον οργανισμό ή όχι, με τη μορφή της 
μισθολογικής ή της επαγγελματικής εξέλιξης.  

 

2) Οι στόχοι και η αποτελεσματικότητα των πρακτικών κατάρτισης και ανάπτυξης διεθνώς 

Η έρευνα αφορά στους στόχους και στην αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού σε διάφορες χώρες. Συγκεκριμένα, μελετά τις πρακτικές κατάρτισης και 
ανάπτυξης στην Αυστραλία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Ινδονησία, τον Καναδά, την Κίνα, την 
Κορέα, το Μεξικό, το Ταϊβάν και την περιοχή της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής (Drost, 
Frayne, Lowe and Geringer, 2002). Η τελευταία περιοχή αναφέρεται και ως ‘Λατινική Αμερική’ 
από τους συγγραφείς. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες χώρες: Κόστα Ρίκα, Γουατεμάλα, Παναμά, 
Νικαράγουα και Βενεζουέλα. Η μελέτη αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης έρευνας που 
αποσκοπούσε στη μελέτη των καλύτερων πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού σε 
διεθνές επίπεδο. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η διερευνητική επισκόπηση μέσω 
ερωτηματολογίου. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται αφορούν στις αντιλήψεις περίπου 2.160 
διοικητικών στελεχών στις προαναφερόμενες περιοχές σχετικά με: α) τους στόχους των 
πρακτικών κατάρτισης και ανάπτυξης στους οργανισμούς που απασχολούνται, β) τους στόχους 
που θα έπρεπε να τίθενται για να προάγεται η ανάπτυξη του οργανισμού και γ) την 
αποτελεσματικότητα των πρακτικών αυτών. Ως προς τα χαρακτηριστικά του δείγματος, κατά 
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μέσο όρο η ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 35 ετών, το 78% από αυτούς ήταν άντρες και το 
74% ήταν κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου Πανεπιστημίου.  

Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα, σε όλες τις περιοχές οι πρακτικές κατάρτισης 
και ανάπτυξης χρησιμοποιούνται σε μέτριο βαθμό με στόχο την επιβράβευση των εργαζόμενων, 
με εξαίρεση το Ταϊβάν, όπου αναφέρθηκε συχνότερη χρήση με αυτόν τον σκοπό. Επιπλέον, στο 
Μεξικό αναδείχτηκε έντονα η επιθυμία οι πρακτικές αυτές να συνδεθούν πιο άμεσα στο μέλλον 
με τη διατήρηση της θέσης εργασίας, τη μισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη των 
εργαζόμενων. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι οι υπό εξέταση 
πρακτικές αποσκοπούν σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων. Επεσήμαναν 
μάλιστα, ιδιαίτερα στο Μεξικό και τη Λατινική Αμερική, ότι προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει 
να επενδύσουν περισσότερο και στο μέλλον. Επιπροσθέτως, η βελτίωση των διαπροσωπικών 
ικανοτήτων, προσδιορίστηκε ως στόχος σε μέτριο βαθμό, αλλά επισημάνθηκε ως ένας τομέας 
στον οποίο είναι ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο Μεξικό, τη Λατινική Αμερική και τις 
αγγλόφωνες χώρες. Η χρήση των πρακτικών κατάρτισης και ανάπτυξης για τη βελτίωση της 
απόδοσης των εργαζόμενων, η οποία κρίνεται ανεπαρκής, είναι μικρή στην Ιαπωνία, την 
Αμερική και τον Καναδά. Μέτρια είναι στο Μεξικό και τη Λατινική Αμερική. Ωστόσο, σε όλες 
τις προαναφερόμενες περιοχές χρειάζεται να ενισχυθεί σημαντικά. Σε μέτριο έως μεγάλο βαθμό 
οι εργαζόμενοι προετοιμάζονται για να αναλάβουν μελλοντικούς ρόλους μέσω των πρακτικών 
κατάρτισης και ανάπτυξης, με εξαίρεση τις ΗΠΑ που εκεί προετοιμάζονται σε μικρότερο βαθμό. 
Ωστόσο, στην Κίνα, την Ιαπωνία, την Κορέα και το Ταϊβάν δείχνουν μικρό ενδιαφέρον για την 
καλύτερη προετοιμασία των εργαζόμενων, ώστε να αναλάβουν μελλοντικούς ρόλους.  

Ως στόχος των πρακτικών κατάρτισης και ανάπτυξης αναδείχτηκε σε μέτριο βαθμό η 
βελτίωση του ομαδικού πνεύματος, με εξαίρεση το Ταϊβάν που εκεί αποτελεί προτεραιότητα. Οι 
Ασιατικές χώρες δήλωσαν σε μικρό βαθμό την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην ομαδικότητα, ενώ 
οι αγγλόφωνες χώρες και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Τα 
προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης των νεοεισερχόμενων εργαζόμενων αποτελούν 
προτεραιότητα στην Κορέα, το Ταϊβάν, την Ιαπωνία και την Κίνα, αλλά δεν εφαρμόζονται 
συχνά στις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Λατινική Αμερική και το Μεξικό. Στην Αυστραλία 
εφαρμόζονται σε μέτριο βαθμό. Όμως, σε όλες τις μη Ασιατικές χώρες, εκφράστηκε η ανάγκη 
να επενδύσουν περισσότερο στην αρχική εκπαίδευση των εργαζόμενών τους. Η κατανόηση των 
επιχειρησιακών πρακτικών αναδείχτηκε ως στόχος των δράσεων κατάρτισης και ανάπτυξης 
περισσότερο στις Ασιατικές χώρες, σε μέτριο βαθμό στις μη Ασιατικές χώρες και σε μικρότερο 
βαθμό στην Ιαπωνία. Στις πρακτικές αυτές περιλαμβάνεται η γνώση των προϊόντων ή 
υπηρεσιών της επιχείρησης, των χαρακτηριστικών και τάσεων του κλάδου δραστηριοποίησης 
και των ανταγωνιστών. Ωστόσο, οι μη Ασιατικές χώρες ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον 
τομέα αυτό στο μέλλον. Ακόμη, η ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω των πρακτικών κατάρτισης και 
ανάπτυξης για την ανάληψη διαφορετικών ρόλων εντοπίστηκε σε μεγαλύτερο του μετρίου 
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βαθμό στην Κίνα και το Ταϊβάν. Σε μικρότερο του μετρίου βαθμό αναφέρθηκε στις υπόλοιπες 
Ασιατικές χώρες, δηλαδή την Κορέα και την Ιαπωνία, ενώ σε μικρό βαθμό στις μη Ασιατικές 
χώρες. Οι τελευταίες επιθυμούν όμως να επενδύσουν περισσότερο στην ανάπτυξη των εν λόγω 
δεξιοτήτων μελλοντικά. Ολοκληρώνοντας με τη μετάδοση των εταιρικών αξιών, αυτός είναι 
στόχος σε μέτριο βαθμό στις Ασιατικές χώρες, χωρίς να εκφράζεται ενδιαφέρον για να 
βελτιωθεί η κατάσταση στο μέλλον. Στις μη Ασιατικές χώρες είναι στόχος σε μικρότερο βαθμό, 
ωστόσο, παρατηρείται διάθεση για να επενδύσουν περισσότερο στην επίτευξή του μελλοντικά.  

Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των πρακτικών κατάρτισης και ανάπτυξης, τα 
διοικητικά στελέχη των Ασιατικών χωρών εμφανίστηκαν περισσότερο ικανοποιημένα με αυτή. 
Αντίθετα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα στο Μεξικό και τη Λατινική Αμερική ήταν οι πιο 
δυσαρεστημένοι, αναδεικνύοντας την ανάγκη βελτίωσής της. Στην Αμερική, τον Καναδά και 
την Αυστραλία, τα διοικητικά στελέχη ανέδειξαν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης συγκεκριμένων 
πρακτικών κατάρτισης και ανάπτυξης, όπως εκείνων που στοχεύουν στην καλλιέργεια ομαδικού 
πνεύματος, την κατανόηση επιχειρησιακών πρακτικών, τη μετάδοση των εταιρικών αξιών, την 
προετοιμασία για μελλοντικούς ρόλους, κ.ά. Τέλος, ένα από τα γενικά συμπεράσματα της 
έρευνας είναι ότι οι υπό διερεύνηση πρακτικές επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το στάδιο 
βιομηχανικής εξέλιξης, αλλά και από την κουλτούρα της κάθε χώρας.  

 

3) Η συμβολή της επιμόρφωσης στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων  

Μια σχετική με την παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε το 2003 και εξέτασε τον ρόλο της 
επιμόρφωσης στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στον τραπεζικό κλάδο (Γλαβέλη, 2010). 
Συγκεκριμένα, αντικείμενο μελέτης ήταν οι αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα ακόλουθα 
θέματα: α) την προσέγγιση της επιχείρησης ως προς την επιμόρφωση, β) τους οργανωσιακούς 
παράγοντες που υποστηρίζουν την επιμόρφωση, όπως η σύνδεση της επιμόρφωσης με άλλες 
πολιτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, η τυχόν υποστήριξη από προϊστάμενους για 
συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα, αλλά και στη συνέχεια για μεταβίβαση των γνώσεων 
και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στον εργασιακό χώρο, γ) τα οφέλη που αποκομίζουν από την 
επιμόρφωση, δ) την ικανοποίησή τους από την εργασία και ε) την αφοσίωση τους στην 
επιχείρηση ή σύμφωνα με τον όρο που χρησιμοποιεί η ερευνήτρια την πίστη τους σ’ αυτή. 
Επιπλέον, η έρευνα συμπεριέλαβε τις απόψεις των πελατών για τους ακόλουθους τομείς: α) την 
ποιότητα των προσφερόμενων από την επιχείρηση υπηρεσιών, β) τον βαθμό ικανοποίησής τους 
από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης αλλά και από τον τρόπο εξυπηρέτησής τους 
και γ) την αφοσίωση τους στην επιχείρηση ή σύμφωνα με τον όρο που χρησιμοποιεί η 
ερευνήτρια την πίστη τους σ’ αυτή.  
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Ως προς το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας, ακολουθήθηκε η μελέτη περίπτωσης σε 
μια ανώνυμη εμπορική τράπεζα με έντονα ιδιωτικό χαρακτήρα. Η τράπεζα δραστηριοποιείται 
στην αγορά περισσότερο από 150 χρόνια. Στην Ελλάδα απασχολεί περισσότερα από 12.500 
άτομα και διαθέτει περίπου 575 καταστήματα, ενώ έχει και άλλα 330 καταστήματα σε 18 χώρες 
με ιδιαίτερα έντονη παρουσία στα Βαλκάνια. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 30 
υποκαταστήματα της τράπεζας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι ερευνητικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν: α) συνέντευξη με στέλεχος της Υποδιεύθυνσης Επιμόρφωσης και 
Ανάπτυξης του Προσωπικού στη Βόρεια Ελλάδα, β) ερωτηματολόγιο εργαζόμενων, το οποίο 
διανεμήθηκε σε περίπου 450 εργαζόμενους, εκ των οποίων ανταποκρίθηκαν τελικά περίπου 150, 
ένα ποσοστό της τάξης του 30% γ) ερωτηματολόγιο πελατών, το οποίο συμπλήρωσαν περίπου 
460 πελάτες της τράπεζας, δηλαδή περίπου 15 άτομα ανά υποκατάστημα, και δ) μελέτη 
επίσημων στοιχείων της επιχείρησης, δημοσιευμένων είτε σε έντυπά της είτε στην ιστοσελίδα 
της στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν με χρήση των ερωτηματολογίων 
επεξεργάστηκαν στατιστικά με το πακέτο SPSS.  

Σκόπιμο κρίνεται να αναφερθεί ότι το ποσοστό του προσωπικού που είχε επιμορφωθεί τη 
διετία πριν από την υλοποίηση της έρευνας (2001-2002) ήταν αρκετά υψηλό και ανήλθε περίπου 
στο 70%, με ανώτατο όριο τις 40 ώρες επιμόρφωσης ετησίως. Συνεχίζοντας με τις αντιλήψεις 
των εργαζόμενων, η έρευνα ανέδειξε ότι θεωρούν τον προγραμματισμό των επιμορφωτικών 
δραστηριοτήτων συστηματικό. Ωστόσο, έχουν μάλλον αρνητική άποψη σχετικά με την ανάλυση 
των αναγκών, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, αλλά και τη συστηματική αντιμετώπιση του 
συνόλου της υπό εξέταση λειτουργίας. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι δεν τους παρέχονται κίνητρα 
για συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη και δεν υποστηρίζονται από τους προϊστάμενούς τους στην 
εφαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε στον εργασιακό χώρο. Τέλος, τονίζουν ότι η 
επιμόρφωση δεν συνδέεται με τη μισθολογική τους εξέλιξη ή την ανάπτυξη της επαγγελματικής 
τους σταδιοδρομίας. Σχετικά με τα ενδεχόμενα οφέλη της επιμόρφωσης, οι εργαζόμενοι 
υποστηρίζουν ότι η εν λόγω λειτουργία συμβάλλει θετικά στη βελτίωση γνώσεων, δεξιοτήτων 
και συμπεριφορών και κατ’ επέκταση στην καλύτερη απόδοση. Επίσης, στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας καθώς και στην ανάπτυξη αισθημάτων ασφάλειας και σιγουριάς για την 
εργασία τους. Λιγότερο θετική εικόνα έχουν για τη συμβολή της επιμόρφωσης στη βελτίωση 
των σχέσεων με συναδέλφους, αλλά και με τον προϊστάμενο. Όσον αφορά στο εργασιακό 
περιεχόμενο, οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι η συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα 
ενισχύει τη δυνατότητά τους για ανάληψη πρωτοβουλιών και εισαγωγή καινοτομιών στην 
εργασία τους, αυξάνοντας παράλληλα το ενδιαφέρον της. Πάντως, σε γενικές γραμμές είναι 
ικανοποιημένοι σε μέτριο βαθμό από την εργασία τους. Σχετικά με τον παράγοντα της 
αφοσίωσης, οι εργαζόμενοι δεν φαίνονται ιδιαίτερα πρόθυμοι να ολοκληρώσουν την καριέρα 
τους στον συγκεκριμένο εργασιακό χώρο, ούτε θεωρούν τα εργασιακά προβλήματα ως 
προσωπικά τους προβλήματα. Περαιτέρω, πιστεύουν ότι οι προσωπικοί τους στόχοι δεν 
συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με εκείνους της επιχείρησης, ενώ δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να 



112 

 

βελτιώσουν την απόδοσή τους, εάν η βελτίωση αυτή δεν συνοδεύεται από επιπλέον ανταμοιβές. 
Παρόλα αυτά, οι εργαζόμενοι προτείνουν σε τρίτους την εν λόγω επιχείρηση ως ωραίο 
εργασιακό περιβάλλον.  

Όσον αφορά στους πελάτες, οι αντιλήψεις τους για την ποιότητα των προσφερόμενων 
υπηρεσιών της επιχείρησης είναι θετικές. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούν ότι το προσωπικό είναι 
καλά εκπαιδευμένο, έμπιστο, εξυπηρετεί αποτελεσματικά και με ακρίβεια, χωρίς να προβαίνει 
σε λάθη. Επιπλέον, δηλώνουν ότι η ποικιλία των προϊόντων της τράπεζας ικανοποιεί τις ανάγκες 
τους και ότι νιώθουν ασφαλείς κατά τη διάρκεια των συναλλαγών τους με την τράπεζα, γεγονός 
που ίσως οφείλεται, ως έναν βαθμό, στο ιδιοκτησιακό της καθεστώς. Τέλος, έχουν θετική άποψη 
σχετικά με λειτουργικά θέματα της επιχείρησης, όπως η καθαριότητα και η εμφάνιση των 
υποκαταστημάτων. Ωστόσο, οι πελάτες θεωρούν ότι ο αριθμός των ΑΤΜ δεν είναι επαρκής, 
εκφράζουν παράπονα ως προς τον χρόνο αναμονής και την ταχύτητα εξυπηρέτησης, ενώ 
παράλληλα δείχνουν να μην κατανοούν την τιμολογιακή πολιτική της τράπεζας. Στο σημείο 
αυτό σκόπιμο κρίνεται να υπογραμμιστεί ότι αναδείχτηκε θετική σχέση μεταξύ των αντιλήψεων 
των πελατών αναφορικά με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και της ικανοποίησής 
τους από τις υπηρεσίες αυτές. Με άλλα λόγια, εμφανίζονται μέτρια ως πολύ ικανοποιημένοι με 
το προσωπικό, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, το αίσθημα διασφάλισης και φερεγγυότητας που 
νιώθουν, την εικόνα και εμφάνιση των υποκαταστημάτων. Λιγότερο ικανοποιημένοι είναι όμως 
με τη δυνατότητα πρόσβασης και το κόστος κτήσης των προϊόντων. Ολοκληρώνοντας με τον 
βαθμό αφοσίωσης των πελατών στην επιχείρηση, αυτός είναι μάλλον μέτριος. Συγκεκριμένα, οι 
πελάτες δεν φαίνονται διατεθειμένοι να παραμείνουν στην τράπεζα σε περίπτωση δυσμενούς για 
τους ίδιους αλλαγής των τιμών των προσφερόμενων υπηρεσιών, δηλαδή αύξησης 
επιτοκίων/προμηθειών και μείωσης επιτοκίου καταθέσεων. Επιπλέον, δεν προβαίνουν σε μεγάλο 
βαθμό σε πολλαπλές ή επαναλαμβανόμενες αγορές ούτε εκφράζουν τα παράπονά τους. Δεν 
δίνουν έτσι την ευκαιρία στην τράπεζα να κατανοήσει προβλήματα που προκύπτουν και να 
προβεί σε διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να διατηρήσει το πελατολόγιό της. Παρόλα αυτά, 
οι πελάτες συστήνουν την τράπεζα σε τρίτους.  

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν τα αντιλαμβανόμενα οφέλη της επιμόρφωσης, όσον 
αφορά στις δεξιότητες, γνώσεις και συμπεριφορές των εργαζόμενων, σε συνδυασμό με την 
ικανοποίηση των πελατών σχετικά με την ποιότητα εξυπηρέτησής τους και το επίπεδο 
εκπαίδευσης των εργαζόμενων, αποτελούν ένδειξη ότι η βελτίωση που επέφερε η επιμόρφωση 
γίνεται αντιληπτή από τους πελάτες της τράπεζας. Επιπλέον, αναδεικνύεται ότι οι αντιλήψεις 
των εργαζόμενων για τα οφέλη που προκύπτουν από την επιμόρφωση συσχετίζονται θετικά με 
τους ακόλουθους παράγοντες: α) τη μακροπρόθεσμη και συστηματική προσέγγιση της 
επιχείρησης ως προς την επιμόρφωση, η οποία ευθυγραμμίζεται με την πολιτική αμοιβών και 
την πολιτική εξέλιξης της σταδιοδρομίας των εργαζόμενων και β) τη διαμόρφωση κλίματος που 
υποστηρίζει την επιμόρφωση και υποκινεί τόσο τη συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα όσο και 
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τη μεταβίβαση γνώσεων και δεξιοτήτων στον εργασιακό χώρο. Οι αντιλήψεις αυτές με τη σειρά 
τους συσχετίζονται θετικά με την ικανοποίηση των εργαζόμενων από την εργασία και κυρίως με 
εσωτερικές ανταμοιβές, επηρεάζοντας έτσι την αφοσίωση τους στην επιχείρηση. Η αφοσίωση με 
τη σειρά της συσχετίζεται θετικά με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και 
συγκεκριμένα με την αξία που αποδίδουν οι πελάτες στην αποτελεσματικότητα του προσωπικού, 
στο χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών και στην πρόσβαση που έχουν στις υπηρεσίες. Τέλος, η 
ποιότητα συσχετίζεται θετικά με την ικανοποίηση των πελατών, η οποία με τη σειρά της 
συσχετίζεται θετικά με την αφοσίωση τους στην επιχείρηση και κατ’ επέκταση με τα 
χρηματοοικονομικά αποτελέσματά της.  

 

4) Ο ρόλος του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Η έρευνα αφορά στον ρόλο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και στην 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του από τους εργαζόμενους. Πραγματοποιήθηκε το 2004 στο 
πλαίσιο μιας μεγάλης γαλακτοβιομηχανίας στην Ελλάδα με διεθνή δραστηριότητα, η οποία 
απασχολούσε περισσότερους από 6.000 εργαζόμενους (Papakonstantinou, 2004; 
Papakonstantinou, 2006). Η μεθοδολογία της έρευνας ήταν η μελέτη περίπτωσης και η κύρια 
μέθοδος για τη συλλογή των δεδομένων η συνέντευξη. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 16 
δομημένες συνεντεύξεις με εργαζόμενους που εκπροσωπούσαν όλα τα ιεραρχικά επίπεδα της 
εταιρείας, όπως υπάλληλοι εργοστασίου, υπάλληλοι γραφείου, μεσαία και ανώτερα διοικητικά 
στελέχη. Οι 15 συνεντεύξεις ήταν ατομικές και η μια ομαδική με τρεις υπαλλήλους 
διαφορετικών Τμημάτων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Για την ανάλυση των 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της φαινομενολογικής ανάλυσης συνεντεύξεων που έχει 
προταθεί από τον Hycner (1985). Εκτός από τις συνεντεύξεις, μελετήθηκαν επίσημα έγγραφα 
της εταιρείας.  

Σε γενικές γραμμές, οι εργαζόμενοι όλων των βαθμίδων αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα 
του έργου του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ωστόσο, εντοπίστηκε μια 
δυσκολία επακριβούς καθορισμού του ρόλου και των στόχων της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, ένα θέμα που έχει αναδείξει και η βιβλιογραφία μεταξύ των κυρίαρχων 
προβλημάτων στον χώρο (Garavan, Barnicle and Heraty, 1993). Ορισμένοι από τους ρόλους που 
αποδόθηκαν στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και εντοπίζονται συχνά στη βιβλιογραφία 
είναι η διαχείριση των αλλαγών και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζόμενων με στόχο την 
επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Ωστόσο, αναδείχτηκαν και άλλοι ρόλοι, λιγότερο 
συζητημένοι βιβλιογραφικά, όπως η προώθηση της ισότητας και της εμπιστοσύνης στον 
εργασιακό χώρο, φέρνοντας στο προσκήνιο τη σημαντικότητα του οργανωτικού κλίματος για 
τους εργαζόμενους. Τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης επισημάνθηκαν ως οι 
κυριότερες δραστηριότητες της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Έμφαση δόθηκε επίσης 
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στην ανάπτυξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, στην εναλλαγή των θέσεων εργασίας, στη 
συμβουλευτική των εργαζόμενων, αλλά και στη διαμόρφωση της κουλτούρας της επιχείρησης. 
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν 
αναφέρθηκε σε αυστηρά διαδικαστικές δικαιοδοσίες του Τμήματος, όπως η μισθοδοσία, η 
υγιεινή και ασφάλεια κτιρίων-μονάδων κ.ά.  

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι εμφανίστηκαν σε γενικές γραμμές ευχαριστημένοι με την 
απόδοση του Τμήματος, όσον αφορά στην ποιότητα των προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και 
με την καθιέρωση ενός κλίματος ανοιχτής επικοινωνίας και συνεργασίας. Ωστόσο, η έρευνα 
ανέδειξε και ορισμένες περιοχές προς βελτίωση, όπως τα συστήματα προσέλκυσης και επιλογής, 
αξιολόγησης της απόδοσης και σχεδιασμού της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, αλλά και η 
ανάπτυξη και συνεχής ανανέωση των περιγραφών των θέσεων εργασίας. Ένα άλλο θέμα που 
τέθηκε στο προσκήνιο είναι η έλλειψη εσωτερικού marketing του Τμήματος Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο στη συγκεκριμένη 
επιχείρηση, αλλά στην πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από 
τους συμμετέχοντες στην έρευνα, οι οποίοι διέθεταν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και 
ανέφεραν ότι το ίδιο ισχύει και σε άλλες επιχειρήσεις. Υπογραμμίστηκε, λοιπόν, η ανάγκη 
προβολής του ρόλου, της αποστολής, των αξιών, των στόχων, αλλά και των δράσεων του 
Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τόσο στους νεοεισερχόμενους εργαζόμενους όσο 
και στους παλαιότερους. Η προβολή αυτή, όπως υποστηρίχτηκε, μπορεί να συμβάλει στην 
αποφυγή ενδεχόμενων παρεξηγήσεων που συχνά οδηγούν σε συγκρούσεις, αλλά και να παρέχει 
τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να επωφεληθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό από τις 
σχετικές δράσεις. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα στοιχεία που πρέπει να 
περιλαμβάνει το εσωτερικό marketing του εν λόγω Τμήματος. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται οι 
δράσεις που υλοποιήθηκαν και οι στρατηγικοί στόχοι που επιτεύχθηκαν με αυτές, ώστε όλα τα 
οργανωτικά μέλη να κατανοήσουν καλύτερα αλλά και να αναγνωρίσουν το έργο που παράγεται.  

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που ανέκυψε είναι ότι οι εργαζόμενοι μεγάλης ηλικίας ή οι 
κάτοχοι υψηλών ιεραρχικά θέσεων συνήθως δεν συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης. 
Παράλληλα, αναδείχτηκε μια κουλτούρα διάχυσης της γνώσης. Συγκεκριμένα, εκφράστηκε η 
άποψη ότι η μεταβίβαση της γνώσης που κατέχουν ορισμένοι εργαζόμενοι είναι εφικτή 
παρατηρώντας τον τρόπο δράσης και συμπεριφοράς τους, αλλά και την καθημερινή ενασχόλησή 
τους με το αντικείμενο της εργασίας τους. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι η διάθεση και 
η επιθυμία των ‘παρατηρητών’ να αποδεχτούν τις συγκεκριμένες γνώσεις. Επιπλέον, 
αναφέρθηκε ότι, μετά από τη συμμετοχή εργαζόμενων σε προγράμματα κατάρτισης, η γνώση 
και η εμπειρία τους μεταφέρονται και στα υπόλοιπα μέλη με τα οποία συνεργάζονται, με 
αποτέλεσμα να καθιερώνεται τελικά ένας κοινός τρόπος σκέψης και δράσης.  
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Η έρευνα αναφέρεται επίσης στη φιλοσοφία Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της 
συγκεκριμένης εταιρείας συγκρίνοντας την επίσημη διακήρυξή της με τα ερευνητικά 
αποτελέσματα. Ως πλαίσιο αναφοράς χρησιμοποιήθηκε εκείνο του Garavan (1995), στο οποίο 
έχει ήδη γίνει εκτενής αναφορά στην ενότητα 2.3. Η επίσημη διακήρυξη της εταιρείας 
υποδήλωνε έναν συνδυασμό φιλοσοφιών, ‘ανθρωπιστικής’ και ‘συνεχούς ανάπτυξης’, καθώς 
έδινε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή ανάπτυξη με στόχο όχι μόνο την επαγγελματική, αλλά και 
την προσωπική καλλιέργεια των εργαζόμενων. Στην πραγματικότητα τόνιζε περισσότερο την 
προσωπική ανάπτυξη των ατόμων, καθώς ως πρωταρχικός στόχος αναφερόταν η υποστήριξη 
των εργαζόμενων, ώστε να είναι χρήσιμοι στην οικογένειά τους, αλλά και στην κοινωνία 
γενικότερα. Πρόκειται για μια μάλλον ιδεαλιστική εικόνα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Αυτή είναι εύκολο να διατυπωθεί, αλλά δύσκολο να εφαρμοστεί ή να εντοπιστεί 
στην πράξη στο πλαίσιο κάποιας επιχείρησης, δεδομένης της υψηλής ανταγωνιστικότητας, αλλά 
και της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα. Στην 
πραγματικότητα, όπως αποδείχτηκε, η φιλοσοφία της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στην 
επιχείρηση ήταν ένας συνδυασμός ‘αποκεντρωτικής’ και ‘ωφελιμιστικής’ φιλοσοφίας (Garavan, 
1995). ‘Αποκεντρωτικής’, γιατί τα διοικητικά στελέχη όλων των επιπέδων εμπλέκονταν σε 
διάφορες δράσεις, όπως η κατάρτιση, η εκπαίδευση, η αξιολόγηση της απόδοσης και 
συνεργάζονταν στενά με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για ποικίλα σχετικά θέματα. 
Όσον αφορά στην ‘ωφελιμιστική’ φιλοσοφία, αναδείχθηκε η ανάγκη της ανάπτυξης των 
εργαζόμενων και της ταυτόχρονης βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, η 
οποία είναι μια πολύ πιο ρεαλιστική προσέγγιση της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

5) Η κατάρτιση μεταξύ των πρακτικών που συμβάλλουν στην υιοθέτηση κουλτούρας 
προσανατολισμένης στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση πελατών στον τραπεζικό κλάδο στην 
Ελλάδα  

Η έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση των πρακτικών που χρησιμοποιήθηκαν από μια 
νεοϊδρυθείσα τράπεζα στην Ελλάδα για την καθιέρωση κουλτούρας προσανατολισμένης στην 
ποιότητα και στην εξυπηρέτηση πελατών (Glaveli, Kufidu and Vouzas, 2004). Μεταξύ των εν 
λόγω πρακτικών περιλαμβάνεται και η κατάρτιση των εργαζόμενων, στην οποία εστιάζει η εν 
λόγω διατριβή. Όσον αφορά στο πλαίσιο της έρευνας, επισημαίνεται ότι η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε ήταν η μελέτη περίπτωσης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μια τράπεζα που 
ιδρύθηκε το 1999 σε συνεργασία με έναν Πορτογαλικό Όμιλο. Το δίκτυο της τράπεζας 
αποτελούνταν από 93 καταστήματα και ο συνολικός αριθμός των εργαζόμενων ανερχόταν σε 
περίπου 850 άτομα. Για τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τα 
ιδρυτικά μέλη της τράπεζας, τους Γενικούς Διευθυντές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Μάρκετινγκ καθώς και τους Διευθυντές των υποκαταστημάτων.  
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Όπως προέκυψε, οι μέθοδοι κατάρτισης διακρίνονται σε πέντε μεγάλες κατηγορίες: α) 
προγράμματα εγκατάστασης και ενημέρωσης για το σύνολο των νεοπροσλαμβανόμενων 
εργαζόμενων, β) υπόδυση ρόλων για την ανώτατη διοίκηση, γ) ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα 
κατάρτισης για την εκπαίδευση εργαζόμενων και διοικητικών στελεχών στην απόκτηση 
συγκεκριμένων δεξιοτήτων και στην εκμάθηση τεχνικών, δ) κατάρτιση μέσω του εσωτερικού 
δικτύου της τράπεζας (intranet) για συγκεκριμένα επίπεδα και κατηγορίες εργαζόμενων και ε) 
άτυπη κατάρτιση (on spot training) που περιελάμβανε την παρουσίαση διαφόρων θεματικών 
αντικειμένων (π.χ. πιστωτικές κάρτες) από τους υπαλλήλους των υποκαταστημάτων στους 
συναδέλφους τους αλλά και τις εταιρικές συναντήσεις. Στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων, οι 
οποίες πραγματοποιούνταν σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και τριμηνιαία βάση, 
συζητιούνταν διάφορα προβλήματα, ελεγχόταν η πρόοδος που είχε σημειωθεί ως προς την 
επίτευξη των στόχων και εξεταζόταν το ενδεχόμενο αναθεώρησής τους. Όσον αφορά στο 
ευρύτερο πλαίσιο της κατάρτισης, επισημαίνεται ότι η ανάλυση αναγκών βασιζόταν στις 
περιγραφές και προδιαγραφές των θέσεων εργασίας, καθώς και στις ατομικές ανάγκες των 
εργαζόμενων, όπως αυτές προέκυπταν από τους άμεσους προϊστάμενούς τους μετά από την 
αξιολόγηση της εργασιακής τους απόδοσης. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτιζαν και οι 
οργανωσιακές ανάγκες, σύμφωνα με το πλαίσιο κρίσιμων δεξιοτήτων και συμπεριφορών του 
οργανισμού. Επιπλέον, πριν από την υλοποίηση οποιουδήποτε προγράμματος κατάρτισης, είχαν 
ήδη τεθεί οι στόχοι που θα έπρεπε να επιτευχθούν από τους εργαζόμενους και τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα σε επίπεδο δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών. Τα εν λόγω αποτελέσματα 
προέκυπταν από τη συνεργασία μεταξύ των εργαζόμενων, των άμεσων προϊστάμενών τους και 
των υπεύθυνων εκπαίδευσης και ανάπτυξης.  

 

6) Η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ευρώπη το 2004 

Μια πιο πρόσφατη έρευνα, όσον αφορά στις μεθόδους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 
στην Ευρώπη, υλοποιήθηκε το 2004 στις ακόλουθες επτά χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Δανία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Νορβηγία και Ρουμανία (Mabey, 2004b). Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Αρχικά, έγιναν τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε 700 
επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, σε κάθε επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν δύο ατομικές 
συνεντεύξεις, με τον Διευθυντή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και με ένα άλλο ανώτατο 
διοικητικό στέλεχος. Οι ερωτήσεις που απευθύνθηκαν στον Διευθυντή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού αφορούσαν: α) στη δομή του οργανισμού, β) στη στρατηγική ανθρώπινου 
δυναμικού, γ) στις πολιτικές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, δ) στις προτιμώμενες μεθόδους 
διοίκησης, ανάπτυξης και σχεδιασμού της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των εργαζόμενων και 
ε) στους μηχανισμούς αξιολόγησης των μεθόδων αυτών. Τα ανώτατα διοικητικά στελέχη 
ερωτήθηκαν για την πρώτη τους εμπειρία ως συμμετέχοντες σε δράσεις ανάπτυξης, για τις 
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σχετικές πολιτικές και μεθόδους στην επιχείρηση που απασχολούνται καθώς και για την 
αποτελεσματικότητά τους. Σε δεύτερο στάδιο ακολουθήθηκε η μεθοδολογία της μελέτης 
περίπτωσης σε επιλεγμένους οργανισμούς ανά χώρα, οι οποίοι διακρίνονταν για τη 
δραστηριοποίησή τους στον τομέα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Συνολικά, 
μελετήθηκαν 70 οργανισμοί και έγιναν από τρεις έως έξι συνεντεύξεις με ανώτατα διοικητικά 
στελέχη ανά οργανισμό με στόχο τη συγκέντρωση αναλυτικότερων πληροφοριών  

Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα, για την ανάπτυξη διοικητικών στελεχών 
αφιερώνονται κατά μέσο όρο 9,3 ημέρες εκπαίδευσης και περίπου 2.500 ευρώ. Οι μέθοδοι 
ανάπτυξης που χρησιμοποιούνται, παρατιθέμενες από τη μέγιστη προς την ελάχιστη συχνότητα 
εφαρμογής, είναι οι ακόλουθες: α) εσωτερικά προγράμματα κατάρτισης, β) εξωτερικά 
προγράμματα κατάρτισης/σεμινάρια/συνέδρια, γ) καθοδήγηση από μέντορα ή καθοδήγηση, δ) 
προγράμματα που οδηγούν στη χορήγηση πιστοποιητικού, ε) προγράμματα εναλλαγής θέσεων 
εργασίας, ζ) ανάληψη έργου στο πλαίσιο άλλης εταιρείας ή τοποθέτηση για ορισμένο χρονικό 
διάστημα σε άλλη εταιρεία (external assignments, placements or secondments) και η) εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση / e-learning. Όσον αφορά στους παράγοντες που αποτελούν έναυσμα 
για τους οργανισμούς προκειμένου να επενδύσουν σε δράσεις ανάπτυξης, αυτοί είναι οι 
ακόλουθοι, παρατιθέμενοι κατά αύξουσα σειρά: α) οι αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος, 
β) οι επιχειρησιακές ανάγκες, γ) η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την υλοποίηση 
των επιχειρησιακών στρατηγικών στόχων, δ) ατομικά κριτήρια/κίνητρα, όπως το γεγονός ότι η 
συμμετοχή στις εν λόγω δράσεις αποτελεί προϋπόθεση για προαγωγή, ε) οι εσωτερικές αλλαγές, 
ζ) η προσφορά πληθώρας σχετικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
παρέχονται από φορείς ή εξωτερικούς συμβούλους και η) η κουλτούρα του οργανισμού. Οι τρεις 
πρώτοι παράγοντες, οι οποίοι έχουν και στρατηγικό προσανατολισμό, συγκεντρώνουν συνολικά 
ποσοστό 35%. 

Σχετικά με τις μεθόδους αξιολόγησης των δράσεων ανάπτυξης, επισημαίνεται ότι αυτές 
είναι οι εξής, παρατιθέμενες από τη συχνότερα προς τη λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενη: α) 
δείκτες που σχετίζονται με άλλα επιχειρησιακά μεγέθη, όπως παραγωγικότητα, επίτευξη στόχων 
πωλήσεων, ικανοποίηση πελατών και εργαζόμενων, κέρδη, ποσοστά αποχωρήσεων 
εργαζόμενων, β) τυπική και άτυπη ανατροφοδότηση μέσω συνεντεύξεων, γ) αξιολόγηση της 
ατομικής απόδοσης και δ) εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των συμμετεχόντων σε 
αναπτυξιακές δράσεις ή εκπροσώπησή τους σε προγράμματα διαδοχής καριέρας (succession 
planning). Επιπλέον, τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των 
προγραμμάτων ανάπτυξης, τα οποία συμπληρώνονται πριν από την υλοποίηση των 
προγραμμάτων αλλά και μετά από αυτή, χρησιμοποιούνται σε ποσοστό μόλις 4,9%. Ιδιαίτερα 
σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 18% του δείγματος δεν αξιολογεί καθόλου τα προγράμματα 
ανάπτυξης. Όπως γίνεται αντιληπτό, για την αξιολόγηση των δράσεων ανάπτυξης 
χρησιμοποιούνται περισσότερο επιχειρησιακά μεγέθη. 
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Τέλος, οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναγνωρίζουν σε γενικές γραμμές ότι μπορούν να 
προκύψουν σημαντικά οφέλη από την υλοποίηση των σχετικών δράσεων, αν και σε ορισμένες 
περιπτώσεις αναδείχτηκαν πολλά περιθώρια βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους. Μεταξύ 
των οφελών συγκαταλέγεται η βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεων σε σχέση με τον 
ανταγωνισμό. Όσον αφορά στις προϋποθέσεις για να μεγιστοποιηθούν τα ενδεχόμενα οφέλη, 
ιδιαίτερα τα οργανωτικά, μεταξύ αυτών υπογραμμίστηκε η υιοθέτηση μιας μακροπρόθεσμης και 
στρατηγικής προσέγγισης. Αυτή θα πρέπει να συνδέει τη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού με 
την επιχειρησιακή στρατηγική, να εμπλέκει τους επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού στον 
σχεδιασμό της στρατηγικής, να παρουσιάζει μια συνέχεια και να αναγνωρίζεται από τα ανώτατα 
διοικητικά στελέχη για τη χρησιμότητά της. Επισημαίνεται δε ότι η υιοθέτηση μιας στρατηγικής 
προσέγγισης, και όχι απλώς η υλοποίηση προγραμμάτων ως εκ των υστέρων αντίδραση σ’ ένα 
διαπιστωμένο πρόβλημα, βελτιώνει σημαντικά τα οργανωτικά αποτελέσματα, ανεξαρτήτως της 
ποικιλίας και του βαθμού εφαρμογής των σχετικών μεθόδων, τα οποία σαφώς είναι επιθυμητά 
στοιχεία.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της σύγκρισης, στον βαθμό που αυτό είναι 
εφικτό, ανάμεσα στα αποτελέσματα των τριών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε ορίζοντα 
δεκαπενταετίας στην Ευρώπη, δηλαδή της πρώτης και της έκτης σε σειρά κατάταξης έρευνες 
της προηγούμενης ενότητας καθώς και της συγκεκριμένης έρευνας. Όπως γίνεται φανερό, 
σχεδόν διπλασιάστηκε ο μέσος όρος των ημερών που αφιερώνονται στην ανάπτυξη, ενώ 
εμπλουτίστηκαν σημαντικά οι μέθοδοι ανάπτυξης που χρησιμοποιούνται. Παράλληλα, 
εξειδικεύτηκαν οι μέθοδοι αξιολόγησης των προγραμμάτων, με τους δείκτες συσχέτισης με άλλα 
επιχειρησιακά μεγέθη να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση. 

 

7) Διαχείριση Γνώσης και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα 

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα όσον αφορά στα πεδία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 
και της διαχείρισης της γνώσης πραγματοποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2000 στην 
Ελλάδα. Πρόκειται για επισκόπηση στην οποία συμμετείχαν 37 επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τομέα στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας στο πλαίσιο του προγράμματος 
ΔΙ.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ ‘Διαχείριση Οργανωσιακής Γνώσης στις Ελληνικές Επιχειρήσεις’ της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Ξηροτύρη – Κουφίδου, Βούζας, Γλαβέλη και 
Βασιλοπούλου, 2005). Οι επιχειρήσεις του δείγματος δραστηριοποιούνταν κυρίως στον τομέα 
παροχής υπηρεσιών και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ήταν μικρού μεγέθους απασχολώντας 
μέχρι 50 άτομα. Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι το ημι-δομημένο 
ερωτηματολόγιο με κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις προς τους υπεύθυνους Πληροφοριακών 
Συστημάτων και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το μέγεθος των επιχειρήσεων συσχετίζεται 
θετικά με την εισαγωγή και υλοποίηση συστημάτων και πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού. Στις μικρές επιχειρήσεις δεν υπάρχουν οργανωμένα Τμήματα Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού και οι σχετικές αρμοδιότητες διαχέονται σε διάφορα οργανωτικά μέλη. 
Όμως, αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό οι πληροφορίες, οι οποίες αφορούν στη βελτίωση της 
απόδοσης. Σχετικά με την αναπληροφόρηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της 
απόδοσης, επισημαίνεται ότι αυτή γίνεται κυρίως προφορικά σε ατομικό επίπεδο και όχι γραπτά 
ή στο πλαίσιο ομαδικών συζητήσεων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι μεταξύ των θεμάτων 
διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις είναι η 
εκπαίδευση, η στρατολόγηση, η αξιολόγηση και η αμοιβή. Όσον αφορά στην εκπαίδευση, οι 
κύριοι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, τόσο για στελέχη όσο και για εργαζόμενους χαμηλότερου 
ιεραρχικού επιπέδου, είναι η εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία και τα σεμινάρια 
ή οι διαλέξεις από στελέχη της επιχείρησης και από εξωτερικούς εκπαιδευτές. Τα κοινά θέματα 
στα οποία εκπαιδεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό και οι δύο προαναφερόμενες κατηγορίες 
εργαζόμενων είναι η πληροφορική, τα τεχνικά θέματα που αφορούν στο αντικείμενο της 
εργασίας, οι πωλήσεις και το μάρκετινγκ. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται σε μεγαλύτερο 
ποσοστό στα τεχνικά θέματα (76%), ενώ τα στελέχη στα θέματα οργάνωσης και διοίκησης των 
επιχειρήσεων καθώς και στα θέματα  πληροφορικής (51%). 

Σχετικά με τη διαχείριση της γνώσης, αυτή γίνεται αντιληπτή ως η διαδικασία 
αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ηλεκτρονική 
καταχώρηση στοιχείων που αφορούν στη διαχείριση των πελατών και στην ανάπτυξη των 
προϊόντων. Κίνητρο για την εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί η βελτίωση 
της εξυπηρέτησης των πελατών και η ταχεία ανάπτυξη της επιχείρησης. Αν και οι επιχειρήσεις 
αναγνωρίζουν την αξία της οργανωσιακής γνώσης, η διαχείριση της γνώσης είναι σε εμβρυϊκό 
στάδιο και εστιάζει στους ακόλουθους τομείς: α) στην ενίσχυση της συνεργασίας, β) στη 
βελτίωση της επικοινωνίας και την ανάπτυξη προσωπικών επαφών και γ) στην ενθάρρυνση του 
διαλόγου για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται. Τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται είναι το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ως σημαντικότερο 
εμπόδιο στη διαδικασία διάχυσης της γνώσης προβάλλεται η έλλειψη αφοσίωσης και δέσμευσης 
από την ανώτατη διοίκηση. 

 

8) Η αποτελεσματικότητα διαφόρων μεθόδων κατάρτισης που χρησιμοποιούνται στην 
Ελλάδα 

Η έρευνα εστιάζει στη συχνότητα χρήσης αλλά και στην αποτελεσματικότητα τριών 
μεθόδων κατάρτισης που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των ελληνικών επιχειρήσεων: α) της 
εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, β) της εκπαίδευσης μέσω εκπαιδευτή 
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(instructor-led training) και γ) της αυτο-εκπαίδευσης (Evangelatos and Psiloutsikou, 2005). Η 
μεθοδολογία της έρευνας ήταν η επισκόπηση και πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου, το 
οποίο απευθύνθηκε σε στελέχη του Τμήματος Κατάρτισης ή σε στελέχη που ασχολούνται με τα 
θέματα κατάρτισης στο πλαίσιο περίπου 2.250 ελληνικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις 
αποτέλεσαν τυχαίο δείγμα που επιλέχτηκε από την Ετήσια Στατιστική Έκδοση της ICAP για το 
έτος 2001. Τελικά, στην έρευνα συμμετείχαν 169 επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας το ποσοστό 
συμμετοχής στην έρευνα σε 7,5%. Όσον αφορά στον κλάδο δραστηριοποίησης των 
συμμετεχουσών στην έρευνα επιχειρήσεων, επισημαίνεται ότι το 29,5% ήταν βιομηχανικές 
επιχειρήσεις, το 20,5% ήταν εμπορικές επιχειρήσεις και το 50% ήταν επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών. Συνεχίζοντας με το μέγεθος των επιχειρήσεων, το 43,8% απασχολούσε μέχρι 40 
εργαζόμενους, το 29,6% από 40 έως 100 εργαζόμενους και το 26,7% περισσότερους από 100 
εργαζόμενους. Τέλος, ως προς την οργανωτική δομή των επιχειρήσεων, μόνο το 33,7% του 
δείγματος διέθετε Τμήμα Κατάρτισης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
κατάρτισης στις ελληνικές επιχειρήσεις είναι η εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη 
εργασία. Ακολουθεί η εκπαίδευση μέσω εκπαιδευτή, ενώ η μέθοδος που χρησιμοποιείται 
λιγότερο συχνά είναι αυτή της αυτο-εκπαίδευσης, η οποία πολλές φορές υλοποιείται με τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών. Η εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία συσχετίζεται 
αρνητικά με την αυτο-εκπαίδευση, ενώ συνήθως η εκπαίδευση μέσω εκπαιδευτή 
χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τις άλλες δύο μεθόδους. Στη συνέχεια αναφέρονται οι 
παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα χρήσης των μεθόδων κατάρτισης. Ο τομέας 
δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων ασκεί επίδραση στη συχνότητα εφαρμογής προγραμμάτων 
αυτο-εκπαίδευσης. Το μέγεθος των επιχειρήσεων έχει επίπτωση στη χρήση τόσο της αυτο-
εκπαίδευσης όσο και της εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, με τις μικρές σε 
μέγεθος επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν συχνότερα την αυτο-εκπαίδευση. Επίσης, η ύπαρξη 
Τμήματος Κατάρτισης στην επιχείρηση επηρεάζει τη συχνότητα χρήσης της εκπαίδευσης 
εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, αλλά και της εκπαίδευσης μέσω εκπαιδευτή. Επιπλέον, 
σκόπιμο κρίνεται να αναφερθεί ότι οι ερευνητές χώρισαν τις εταιρείες σε τρεις ομάδες ανάλογα 
με τη χρήση διαφόρων μεθόδων κατάρτισης, με σκοπό να διερευνηθεί, αν οι πιθανοί αυτοί τρεις 
συνδυασμοί επιδρούν τελικά στην αποτελεσματικότητα της κατάρτισης. Η τελευταία ορίστηκε 
ως η απόδοση των εταιρειών στις ακόλουθες τέσσερις διαστάσεις: τις πωλήσεις, την 
κερδοφορία, το μερίδιο αγοράς και τον δείκτη ιδίων κεφαλαίων (ROE). Από την ανάλυση των 
δεδομένων προέκυψε ότι οι συνδυασμοί αυτοί επηρεάζουν, ως έναν βαθμό, την 
αποτελεσματικότητα της κατάρτισης. Αναλυτικότερα, οι εταιρείες που εφαρμόζουν αρκετά 
συχνά την εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία και την εκπαίδευση μέσω 
εκπαιδευτή και λιγότερο συχνά την αυτο-εκπαίδευση εμφανίζουν υψηλότερες πωλήσεις σε 
σχέση με τις εταιρείες που εφαρμόζουν την αυτο-εκπαίδευση ως επί το πλείστον, περιστασιακά 
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την εκπαίδευση μέσω εκπαιδευτή και σχεδόν ποτέ την εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη 
εργασία.  

 

9) Προγράμματα ανάπτυξης ανώτατων διοικητικών στελεχών στη Μεγάλη Βρετανία 

Η έρευνα αφορά στο ευρύτερο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων ανάπτυξης 
ανώτατων διοικητικών στελεχών σε κρατικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης της Μεγάλης 
Βρετανίας (Brown, 2006). Επικεντρώνεται στο ποιος φέρει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων, στο κοινό στο οποίο αυτά απευθύνονται και σε 
τυχόν σύνδεσή τους με τους στρατηγικούς στόχους των εταιρειών. Παράλληλα, διερευνά τη 
διάρκεια, τους επιμέρους στόχους και τις μεθόδους υλοποίησης των συγκεκριμένων 
προγραμμάτων. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η επισκόπηση και η ερευνητική 
μέθοδος το ερωτηματολόγιο. Αυτό απεστάλη ταχυδρομικά σε ανώτατα διοικητικά στελέχη 
Ανθρώπινου Δυναμικού ή Μάθησης και Ανάπτυξης σε μεγάλους οργανισμούς που 
απασχολούσαν τουλάχιστον 5.000 εργαζόμενους. Στην έρευνα συμμετείχαν τελικά 73 στελέχη. 

Αρχικά, σκόπιμο κρίνεται να αναφερθεί ότι το 93% των εταιρειών έχει ένα πλαίσιο 
κρίσιμων δεξιοτήτων για τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, το οποίο στο 80% των περιπτώσεων 
περιλαμβάνει μέχρι δέκα δεξιότητες. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι το 78% των εταιρειών 
υλοποιεί τουλάχιστον ένα πρόγραμμα στο εσωτερικό της επιχείρησης (in house), το οποίο 
απευθύνεται κυρίως σε ανώτατα διοικητικά στελέχη που αναφέρονται απευθείας στο διοικητικό 
συμβούλιο (ποσοστό 44%) και λιγότερο συχνά σε στελέχη κατώτερου ιεραρχικού επιπέδου 
(ποσοστό 28%). Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι μεγαλύτερη από έξι μήνες σε ποσοστό 
65%. Παράλληλα, στις περισσότερες εταιρείες προσφέρεται και η δυνατότητα παρακολούθησης 
ενός εξωτερικού προγράμματος ανάπτυξης στελεχών ή ενός μεταπτυχιακού προγράμματος στη 
διοίκηση επιχειρήσεων. Ωστόσο, σχεδόν το ¼ των εταιρειών (ποσοστό 22%) δεν υλοποιεί 
εσωτερικά κάποιο πρόγραμμα, ενώ αναφέρει περιοδική μόνο συμμετοχή σε εξωτερικά 
προγράμματα. Όσον αφορά στους στόχους των προγραμμάτων, προτεραιότητα αποτελεί η 
ανάπτυξη ικανοτήτων στρατηγικής διοίκησης, διαχείρισης των αλλαγών και ηγεσίας. Επίσης, 
έμφαση δίνεται στη βελτίωση της απόδοσης, στην προετοιμασία των στελεχών, ώστε να 
ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις εργασιακών ρόλων με ευρύτερες αρμοδιότητες, 
στην ανάπτυξη κλίματος ομαδικής εργασίας, αλλά και στη δικτύωση των στελεχών. Σε ερώτηση 
σχετικά με τους πιο δύσκολα επιτεύξιμους στόχους, οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν, 
εκτός από την ανάπτυξη των ικανοτήτων που αποτελούν προτεραιότητα, τα ακόλουθα: τη 
διαμόρφωση της κουλτούρας, την υποστήριξη του οργανισμού για την επίτευξη των 
στρατηγικών του στόχων καθώς και την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας. 
Συνεπώς, τα προγράμματα ανάπτυξης είναι ανάγκη να αναμορφωθούν και να στραφούν 
αποτελεσματικότερα προς την υλοποίηση των εν λόγω στόχων.  
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Υπογραμμίστηκε ότι σε γενικές γραμμές χρησιμοποιούνται άτυπες μέθοδοι ανάπτυξης 
που χαρακτηρίζονται από την ενεργό συμμετοχή των στελεχών, όπως εργαστήρια (workshops), 
ομαδικές συζητήσεις ή ομαδικά έργα και μελέτες περίπτωσης. Ιδιαίτερα η συμμετοχή σε 
ομαδικά έργα, αναδείχτηκε ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που ενισχύει σε μεγάλο 
βαθμό τόσο την ατομική μάθηση όσο και την οργανωτική μάθηση. Μεγάλη συχνότητα 
εμφανίζουν επίσης οι παρουσιάσεις-διαλέξεις και η καθοδήγηση, ενώ λιγότερο συχνή είναι η 
καθοδήγηση από μέντορα. Πολύ σημαντικό αναδεικνύεται το γεγονός ότι η ανάγκη υλοποίησης 
των προγραμμάτων προκύπτει από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εργασιακής απόδοσης 
σε ποσοστό 51%. Μάλιστα, στο 1/3 των περιπτώσεων η αξιολόγηση της απόδοσης γίνεται με τη 
μέθοδο των Κέντρων Αξιολόγησης. Ως προς τη σύνδεση των προγραμμάτων με τους 
στρατηγικούς στόχους των εταιρειών, ο σχεδιασμός των προγραμμάτων επηρεάζεται από την 
επιχειρησιακή στρατηγική σε ποσοστό 77%. Πιο συγκεκριμένα, σαφώς διατυπωμένα 
στρατηγικά πλάνα υπάρχουν στο 73% των εταιρειών, τα οποία αναθεωρούνται τακτικά, σε 
χρονικό διάστημα είτε μικρότερο του έτους είτε από ένα έως δύο έτη. Επιπλέον, η αξιολόγηση 
των εν λόγω προγραμμάτων ως προς την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων αναλύεται 
τουλάχιστον σε ετήσια βάση στο 94% των περιπτώσεων.  

Στο πλαίσιο της έρευνας αναζητήθηκε επίσης ποιος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό 
των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Όπως προέκυψε, στις περισσότερες περιπτώσεις την έχει η 
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ σε ποσοστό 25% το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο 
Διευθύνων Σύμβουλος, συχνά σε συνεργασία όμως με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Μάλιστα, στο 69% των εταιρειών, ο Διευθύνων Σύμβουλος συμμετέχει στο πρόγραμμα είτε ως 
ομιλητής είτε ως παρευρισκόμενος σε επίσημα δείπνα που διοργανώνονται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων. Την ευθύνη για την υλοποίηση όμως των προγραμμάτων έχει κατά κύριο λόγο η 
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (ποσοστό 82%) και σπάνια το Διοικητικό Συμβούλιο (10%). 
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο εμπλέκεται συχνότερα στον σχεδιασμό παρά στην 
υλοποίηση των προγραμμάτων. Ολοκληρώνοντας, στη διαμόρφωση της επιχειρησιακής 
στρατηγικής συμμετέχουν κυρίως κατώτερα και μεσαία διοικητικά στελέχη στο 75% των 
εταιρειών. Το αντίστοιχο ποσοστό σε εταιρείες που δεν εφαρμόζουν προγράμματα ανάπτυξης 
διοικητικών στελεχών μειώνεται στο 50%. Άρα, τα συγκεκριμένα προγράμματα αυξάνουν τη 
συμμετοχή των χαμηλότερων ιεραρχικών επιπέδων στη διαμόρφωση των στρατηγικών στόχων 
της επιχείρησης. 

 

10) Η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο τραπεζών με διεθνή παρουσία 

Η έρευνα αφορά στη λειτουργία της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο δύο 
τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, διαφέρουν όμως σημαντικά 
ως προς το μέγεθος, τη δομή και την κουλτούρα τους (Paschaloudis, Anastasiadou, Anastasiadou 
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and Pantelidis, 2006). Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν η Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδας και η HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Η μεθοδολογία της 
έρευνας ήταν η μελέτη περίπτωσης και η μέθοδος συλλογής των δεδομένων η συνέντευξη με 
στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και με Διευθυντές υποκαταστημάτων. Η 
συνέντευξη σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν δομημένη, σε άλλες ημι-δομημένη ή τηλεφωνική. 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ιδρύθηκε το 1841 και διέθετε την περίοδο 
πραγματοποίησης της έρευνας περίπου 600 καταστήματα στην Ελλάδα και 285 στο εξωτερικό. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι μέθοδοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που 
εφαρμόζονται στο πλαίσιο της εν λόγω τράπεζας είναι οι ακόλουθες: α) η εκπαίδευση 
εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, ιδιαίτερα για εργαζόμενους χαμηλότερων ιεραρχικών 
επιπέδων προκειμένου να εκπαιδευτούν σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η 
τράπεζα, β) η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και γ) τα σεμινάρια ή συνέδρια που διεξάγονται στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό και τα οποία διαρκούν μέχρι έξι μήνες. Επιπλέον, συχνή είναι η 
εκπαίδευση των εργαζόμενων στις ξένες γλώσσες και συγκεκριμένα στην αγγλική. Όσον αφορά 
στην κατάρτιση των εκπατριζόμενων διοικητικών στελεχών (international managers), 
παρέχονται σεμινάρια εκμάθησης της γλώσσας της χώρας στην οποία θα τοποθετηθούν και 
εξοικείωσης με την κουλτούρα της.  

Η HSBC ιδρύθηκε το 1865 και διέθετε την περίοδο υλοποίησης της έρευνας 10.000 
υποκαταστήματα σε 76 χώρες. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας εδρεύουν στο Λονδίνο. Μια 
από τις μεθόδους Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης τράπεζας είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει 
ανεπτυγμένο δίκτυο (intranet). Σ’ αυτό έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι και μπορούν να 
λάβουν πληροφορίες για διάφορα θέματα, τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο της εργασίας 
τους. Συνεχίζοντας με τις μεθόδους ανάπτυξης, ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο των 
εργαζόμενων, εφαρμόζονται η εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία και τα 
σεμινάρια. Αναλυτικότερα, οι νεοεισερχόμενοι εργαζόμενοι χαμηλών ιεραρχικών επιπέδων 
παρακολουθούν ένα σεμινάριο διάρκειας μιας εβδομάδας στα κεντρικά της εταιρείας, στο 
Λονδίνο. Στη συνέχεια συμμετέχουν σ’ ένα τρίμηνο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκτελώντας τη 
συγκεκριμένη εργασία. Για τα εκπατριζόμενα διοικητικά στελέχη, το πρόγραμμα ξεκινά με την 
ημερήσια εκπαίδευση εγκατάστασης και ενημέρωσης στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Στη 
συνέχεια συμμετέχουν σ’ ένα πρόγραμμα κατάρτισης επτά εβδομάδων, το οποίο υλοποιείται στο 
εκπαιδευτικό κέντρο διοικητικών στελεχών του Ομίλου στη Μεγάλη Βρετανία. Ακολουθεί η 
τοποθέτησή τους για δύο εβδομάδες σ’ ένα υποκατάστημα της τράπεζας στο Λονδίνο. Τέλος, η 
εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του στελέχους σε τρεις διαφορετικές χώρες, για 
διάστημα 18 μηνών στην καθεμιά από αυτές. Μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος τα 
στελέχη συμμετέχουν σε Κέντρα Ανάπτυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ικανότητές τους.  
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και οι δύο τράπεζες εφαρμόζουν τις 
παρακάτω μεθόδους Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού: α) εκπαίδευση εκτελώντας τη 
συγκεκριμένη εργασία, β) προγράμματα που υλοποιούνται σε αίθουσες διδασκαλίας (classroom 
based training) και γ) εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ωστόσο, παρουσιάζουν διαφορές ως προς τη 
διάρκεια της κατάρτισης, η οποία είναι διπλάσια στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδας. Διαφορές παρατηρούνται επίσης όσον αφορά στην κατάρτιση των εκπατριζόμενων 
διοικητικών στελεχών των δύο τραπεζών.  

 

11) Η σχέση ανάμεσα στις αντιλήψεις των εργαζόμενων σχετικά με τα αποτελέσματα της 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και στη δέσμευσή τους στον οργανισμό 

Η μελέτη διερευνά τον βαθμό στον οποίο οι αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα οφέλη 
που αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους σε δράσεις κατάρτισης επηρεάζει τη δέσμευσή τους 
στην επιχείρηση που απασχολούνται (Al-Emadi and Marquardt, 2007). Η έρευνα έγινε με 
επισκόπηση μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο συμπλήρωσαν 283 υψηλόβαθμα διοικητικά 
στελέχη μιας κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας στο Κατάρ που κατάγονταν από την περιοχή. Η 
εταιρεία απασχολούσε συνολικά περίπου 8.600 εργαζόμενους.  

Για τη μέτρηση της οργανωτικής δέσμευσης υιοθετήθηκε το μοντέλο που πρότειναν οι 
Meyer and Allen (1997) και χρησιμοποιήθηκαν τρεις μεταβλητές: α) η συναισθηματική δέσμευση 
(affective commitment), δηλαδή η δέσμευση λόγω επιθυμίας παραμονής στον οργανισμό και 
ταύτισης με τους στόχους και τις αξίες του, β) η δέσμευση ‘συνέχειας’ (continuance commitment) 
ή αλλιώς δέσμευση που βασίζεται στα υπολογιζόμενα κόστη μιας πιθανής αποχώρησης από τον 
οργανισμό, δηλαδή η δέσμευση λόγω ανάγκης, για παράδειγμα το άτομο παραμένει στον 
οργανισμό, γιατί δεν έχει πολλές εναλλακτικές, που να του εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες 
απασχόλησης σε έναν άλλο οργανισμό, εξαιτίας της ύφεσης στην αγορά και γ) η κανονιστική 
δέσμευση (normative commitment) που αναφέρεται στο αίσθημα υποχρέωσης για παραμονή 
στον οργανισμό, γιατί αυτή θεωρείται ηθικά αποδεκτή, δηλαδή το άτομο παραμένει στον 
οργανισμό, γιατί νιώθει υποχρέωση απέναντι σ’ αυτόν ή γιατί δέχεται πίεση από άλλους να 
παραμείνει. Όσον αφορά στις μεταβλητές για τα αποτελέσματα της κατάρτισης, ακολουθήθηκε 
η λογική των Noe and Wilk (1993), στους οποίους έχει ήδη γίνει αναφορά στην ενότητα 4.1. της 
διατριβής. Τα αποτελέσματα χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: α) προσωπικά οφέλη, όπως η 
βελτίωση του δικτύου των εργαζόμενων, η βελτίωση της εργασιακής απόδοσης και η 
προσωπική ανάπτυξη, β) οφέλη που σχετίζονται με την επαγγελματική σταδιοδρομία, όπως η 
επίτευξη των επαγγελματικών στόχων, η επαγγελματική εξέλιξη, η μισθολογική εξέλιξη, η 
αλλαγή καριέρας και γ) οφέλη που σχετίζονται με την εργασία, όπως η βελτίωση των σχέσεων με 
τους συναδέλφους και τον προϊστάμενο. Επιπλέον, όπως διευκρινίζεται από τους ερευνητές, ο 
όρος κατάρτιση αναφέρεται στην τυπική κατάρτιση, την άτυπη κατάρτιση, την εκπαίδευση 
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εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, την επαγγελματική ανάπτυξη και άλλες αναπτυξιακές 
μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες προετοιμάζουν τους εργαζόμενους για την 
αποτελεσματικότερη εκτέλεση της εργασίας τους, αλλά και για την ανάληψη μελλοντικών 
ρόλων. Συνεπώς, η έρευνα περιλαμβάνει τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα αποτελέσματα 
όλων των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο της επιχείρησης.  

Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα, η συναισθηματική και η κανονιστική 
δέσμευση στον οργανισμό συσχετίζονται θετικά τόσο με τα προσωπικά οφέλη που αποκομίζουν 
οι εργαζόμενοι μετά από τη συμμετοχή τους σε αναπτυξιακές δράσεις όσο και με τα οφέλη που 
αφορούν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Επιπλέον, η ηλικία των εργαζόμενων και το 
χρονικό διάστημα απασχόλησής τους στον οργανισμό συσχετίζονται θετικά με τη 
συναισθηματική και την κανονιστική τους δέσμευση. Ωστόσο, οι αντιλήψεις των εργαζόμενων 
σχετικά με τα προσωπικά οφέλη της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και η ηλικία τους 
μπορούν να προβλέψουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα δύο προαναφερόμενα είδη δέσμευσης στον 
οργανισμό. Συνεχίζοντας με τη δέσμευση που βασίζεται στα υπολογιζόμενα κόστη μιας πιθανής 
αποχώρησης από τον οργανισμό, αυτή συσχετίζεται θετικά με το χρονικό διάστημα 
απασχόλησης των εργαζόμενων στον οργανισμό, αλλά και με τις αντιλήψεις τους και για τις 
τρεις κατηγορίες αποτελεσμάτων της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Βέβαια, οι αντιλήψεις 
των εργαζόμενων όσον αφορά στα οφέλη που σχετίζονται με την επαγγελματική σταδιοδρομία 
προβλέπουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη δέσμευσή τους στον οργανισμό λόγω του κόστους μιας 
πιθανής αποχώρησης. Συμπερασματικά, τα προσωπικά οφέλη που αντιλαμβάνονται οι 
εργαζόμενοι ότι αποκομίζουν μετά από τη συμμετοχή τους σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού και τα οφέλη που αφορούν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία συσχετίζονται 
θετικά και με τα τρία είδη δέσμευσης στον οργανισμό.  

 

12) Οι αντιλήψεις των εργαζόμενων αναφορικά με την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση 

Η έρευνα επικεντρώνεται στις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τις μαθησιακές αρχές 
των προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, τη χρήση διαφόρων τεχνικών στο πλαίσιό 
τους αλλά και την αποτελεσματικότητά τους. Επιπλέον, διερευνά τις απόψεις τους για τα 
χαρακτηριστικά του επιτυχημένου εκπαιδευτή. Δείγμα της έρευνας ήταν 98 εργαζόμενοι 
διάφορων ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων του τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου στην 
Ελλάδα, οι οποίοι είχαν λάβει μέρος σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης που 
πραγματοποιήθηκαν από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2007 στη γεωγραφική περιοχή 
της Αττικής (Fragoulis, Valkanos and Florou, 2008). Η μεθοδολογία της έρευνας ήταν η 
επισκόπηση και η μέθοδος συλλογής των δεδομένων το ερωτηματολόγιο. Όσον αφορά στα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν στην 
πλειοψηφία τους ηλικίας από 25 έως 35 ετών (73,5%), άγαμοι (90,8%) και γυναίκες (73,5%). 
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Είχαν λιγότερα από 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας (87,7%), ήταν κάτοχοι πτυχίου (90,8%) 
κυρίως Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών (67,3%) και εργάζονταν ως ασφαλιστικοί 
σύμβουλοι (54,1%). 

Σε σχέση με τις μαθησιακές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το πρόγραμμα κατάρτισης, 
η έρευνα ανέδειξε ότι η πλειοψηφία του δείγματος προτιμά η μάθηση που προκύπτει να 
βασίζεται σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες. Όπως επισημάνθηκε, μάλιστα, οι προσωπικοί 
στόχοι, αλλά και οι προτιμήσεις των εκπαιδευόμενων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 
Επιπλέον, το σύνολο σχεδόν των εργαζόμενων εξέφρασε την επιθυμία να ανακαλύπτει ο ίδιος ο 
εκπαιδευόμενος τη γνώση. Λίγο μικρότερο ποσοστό, της τάξης του 85%, εκδήλωσε ενδιαφέρον 
για την ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης, αποφεύγοντας τον ρόλο του παθητικού 
αποδέκτη των όσων αναφέρει ο εκπαιδευτής. Ακόμη, περίπου τα 2/3 του δείγματος ανέφεραν ότι 
η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Συνεχίζοντας 
με τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτή, περίπου το 90% των ερωτώμενων 
δήλωσε ότι είναι σημαντική η παρακίνηση από τον εκπαιδευτή και ότι αποδοκιμάζει εκείνους 
τους εκπαιδευτές που συμπεριφέρονται ως αυθεντίες. Λίγο μικρότερο ποσοστό, της τάξης του 
75%, ανέφερε ότι ο εκπαιδευτής οφείλει να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους 
εκπαιδευόμενους. Παράλληλα, σχεδόν τα 2/3 των εργαζόμενων επιθυμούν ο εκπαιδευτής να 
συμπεριφέρεται ως ηγέτης κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Οι εργαζόμενοι 
αιτιολόγησαν τις απόψεις τους, όσον αφορά στα επιθυμητά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή, 
αναφέροντας σε ποσοστό 24,5% ότι αυτά είναι σημαντικά για την επιτυχία του προγράμματος 
κατάρτισης. Σε ποσοστό 33% δήλωσαν ότι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν την 
υποστήριξη των εκπαιδευόμενων και σε ποσοστό 27,5% ότι συμβάλλουν στην ενθάρρυνσή τους. 
Τέλος, το 15% του δείγματος ανέφερε συνδυαστικά όλα τα παραπάνω για να δικαιολογήσει την 
αναγκαιότητα συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του εκπαιδευτή. Πάντως, σε γενικές γραμμές, οι 
απόψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με τα δημογραφικά 
τους χαρακτηριστικά. 

Η μελέτη ανέδειξε επίσης τις συμμετοχικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν ο ‘καταιγισμός ιδεών 
(brainstorming)’ σε ποσοστό 20%, η υπόδυση ρόλων σε ποσοστό 12%, η χρήση 
ερωταποκρίσεων σε ποσοστό 12%, η ομαδική εργασία σε ποσοστό 10%, η μελέτη περίπτωσης 
σε ποσοστό 8%, αλλά και ένας συνδυασμός όλων των ανωτέρω τεχνικών σε ποσοστό 37%. Οι 
εργαζόμενοι θεωρούν τις προαναφερόμενες τεχνικές αποτελεσματικές σε ποσοστό περίπου 90%, 
χωρίς να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. Για να 
αιτιολογήσουν την άποψή τους αναφέρουν σε ποσοστό 34% ότι οι συγκεκριμένες τεχνικές 
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεών τους και σε ποσοστό 32% ότι συμβάλλουν στη 
βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης. Σε ποσοστό 22% δηλώνουν ότι οι εν λόγω τεχνικές 
καλλιεργούν ένα πιο αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης, ενώ σε ποσοστό 12% έναν 
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συνδυασμό όλων των ανωτέρω. Η αναφορά στις τεχνικές ολοκληρώνεται με τη διάλεξη, για την 
οποία τα 2/3 των εργαζόμενων δήλωσαν ότι χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των 
ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων κατάρτισης. Διερευνώντας τους λόγους για τους οποίους 
συμβαίνει αυτό, οι εργαζόμενοι ανέφεραν σε ποσοστό 46% το γεγονός ότι οι εκπαιδευτές είναι 
περισσότερο εξοικειωμένοι με την εν λόγω τεχνική. Σε ποσοστό 34% υποστήριξαν ότι η τεχνική 
είναι αποτελεσματική στη μετάδοση μεγάλου όγκου γνώσεων και σε ποσοστό 20% ότι οι 
εκπαιδευτές νιώθουν ασφαλείς όταν τη χρησιμοποιούν. Ανεξάρτητα όμως από τις αιτίες που 
οδηγούν στη χρήση της τεχνικής της διάλεξης, οι εκπαιδευόμενοι εμφανίζονται στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία πολύ ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι με τη χρήση της (77,5%). Μη 
ικανοποιημένοι εμφανίζονται κυρίως οι εργαζόμενοι νεαρής ηλικίας, οι γυναίκες, οι 
ασφαλιστικοί σύμβουλοι και οι απόφοιτοι οικονομικών σχολών. Τέλος, για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων, οι εργαζόμενοι προτείνουν: σε 
ποσοστό 49% τη συχνότερη χρήση πρακτικών ασκήσεων και συμμετοχικών τεχνικών, σε 
ποσοστό 33% τη χρήση ποιοτικών οπτικοακουστικών μέσων και σε ποσοστό 18% έναν 
συνδυασμό των ανωτέρω. Συμπερασματικά, οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναγνωρίζουν, 
ανεξάρτητα από τα δημογραφικά τους στοιχεία, την αναγκαιότητα των ενδοεπιχειρησιακών 
προγραμμάτων κατάρτισης για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους και για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς τους. Επιπλέον, η πλειοψηφία του δείγματος χαρακτηρίζει περισσότερο 
αποτελεσματικά τα προγράμματα κατάρτισης, όταν εφαρμόζονται συμμετοχικές τεχνικές.  

 
13) Τα αποτελέσματα των τυπικών προγραμμάτων τεχνικής και μη τεχνικής κατάρτισης 

καθώς και των προγραμμάτων καθοδήγησης 

Η έρευνα εξετάζει την επίδραση των τυπικών προγραμμάτων τεχνικής και μη τεχνικής 
κατάρτισης, αλλά και της καθοδήγησης (coaching), στην ενίσχυση συγκεκριμένων δεξιοτήτων 
και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της εργασιακής απόδοσης, στην αύξηση της ικανοποίησης από 
την εργασία και της συμμετοχής των εργαζόμενων (Rowold, 2008). Πραγματοποιήθηκε το 2008 
και συμμετείχαν σ’ αυτήν 71 εργαζόμενοι που απασχολούνταν σε έντεκα τηλεφωνικά κέντρα 
στη Γερμανία. Η μεθοδολογία της έρευνας ήταν η επισκόπηση και η κύρια μέθοδος συλλογής 
των δεδομένων το ερωτηματολόγιο. Στο σημείο αυτό σκόπιμο κρίνεται να διευκρινιστούν οι 
όροι τεχνική και μη τεχνική κατάρτιση. Σύμφωνα με τον ερευνητή, ως τεχνική κατάρτιση 
ορίζεται εκείνη που στοχεύει στη βελτίωση τεχνικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, 
σχετικών με το αντικείμενο της εργασίας. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται στην προκειμένη 
περίπτωση η γνώση των προϊόντων, η γνώση της στρατηγικής εξυπηρέτησης πελατών και οι 
δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ως μη τεχνική κατάρτιση ορίζεται εκείνη που 
στοχεύει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που συνθέτουν το ευρύτερο 
επαγγελματικό προφίλ του ατόμου, όπως η επικοινωνιακή ικανότητα και ο προσανατολισμός 
στην εξυπηρέτηση πελατών. 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η υλοποίηση προγραμμάτων μη τεχνικής 
κατάρτισης επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη των ‘μαλακών’ δεξιοτήτων (soft skills) ή αλλιώς των 
δεξιοτήτων κοινωνικής συμπεριφοράς. Οι εν λόγω δεξιότητες σχετίζονται με τον προσωπικό 
τρόπο σκέψης, τις συμπεριφορές και τα ενδιαφέροντα των ατόμων. Αντίθετα, η υλοποίηση 
προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη των ‘σκληρών’ δεξιοτήτων 
(hard skills), δηλαδή εκείνων που σχετίζονται με το αντικείμενο εξειδίκευσης και την 
προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. Παράλληλα, προέκυψε ότι η καθοδήγηση δεν ασκεί καμία 
επίδραση στην εργασιακή απόδοση, αλλά επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση από την εργασία. 
Όσον αφορά στην αύξηση της συμμετοχής των εργαζόμενων, αυτή επηρεάζεται θετικά από την 
υλοποίηση προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης, ιδιαίτερα σε νεοεισερχόμενους εργαζόμενους 
κατά τους πρώτους μήνες της απασχόλησής τους σ’ έναν οργανισμό. Αναδείχτηκε επίσης ότι 
σχετίζεται αρνητικά με τη συστηματική αποχή από τα εργασιακά καθήκοντα, αλλά και με τον 
ρυθμό αποχώρησης εργαζόμενων (turnover).  

 

14) Η επίδραση της αποτελεσματικότητα της κατάρτισης στην παρακίνηση, τη δέσμευση 
στον οργανισμό και την ικανοποίηση από την εργασία 

Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά στην επίδραση που ασκούν οι αντιλήψεις των 
εργαζόμενων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης στην παρακίνησή τους, τη 
δέσμευσή τους και την ικανοποίησή τους από την εργασία (Sahinidis and Bouris, 2008). Σ’ αυτή 
συμμετείχαν 135 εργαζόμενοι και μεσαία διοικητικά στελέχη πέντε μεγάλων ελληνικών 
εταιρειών διαφορετικών κλάδων της οικονομίας. Οι εταιρείες απασχολούσαν περισσότερους 
από 1.000 εργαζόμενους η καθεμιά και παρουσίαζαν πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα κατά 
τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας πριν από την υλοποίηση της έρευνας. Η επισκόπηση 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου μετά από τη συμμετοχή των εργαζόμενων σ’ 
ένα πρόγραμμα κατάρτισης.  

Όπως αποδείχθηκε, η αποτελεσματικότητα και η αξία που οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι 
έχει ένα πρόγραμμα κατάρτισης συσχετίζεται θετικά, σε μεγάλο βαθμό, με την ικανοποίησή 
τους από την εργασία και σε λίγο μικρότερο βαθμό με την παρακίνησή τους καθώς και με τη 
δέσμευσή τους στον οργανισμό. Επιπλέον, οι τρεις προαναφερόμενοι παράγοντες-συμπεριφορές 
των εργαζόμενων συνδέονται στενά και μεταξύ τους, με πιο υψηλή τη συσχέτιση ανάμεσα στην 
παρακίνηση και στη δέσμευση στον οργανισμό. Τέλος, δεν αναδείχτηκε κάποια σχέση ανάμεσα 
στις υπό εξέταση μεταβλητές και στο φύλο των εργαζόμενων. Συνεπώς, ιδιαίτερα σημαντικός 
παράγοντας επιτυχίας των δράσεων κατάρτισης είναι όχι μόνο η ποιότητα και η συχνότητά τους, 
αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτές γίνονται αντιληπτές από τους αποδέκτες τους, δηλαδή από 
τους εργαζόμενους. Βέβαια τα ερευνητικά αποτελέσματα είναι δυνατόν να ερμηνευθούν και από 
άλλη οπτική γωνία: οι εργαζόμενοι που αισθάνονται υψηλό βαθμό παρακίνησης, δέσμευσης 
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στον οργανισμό και ικανοποίησης από την εργασία τους πιθανότατα εμφανίζουν μεγαλύτερη 
προθυμία για μάθηση κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε προγράμματα κατάρτισης, με 
αποτέλεσμα να αντιλαμβάνονται πιο ωφέλιμα τα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν. 

 

15) Οι πρακτικές ενίσχυσης της μάθησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού 

Η έρευνα αφορά στο πλαίσιο εφαρμογής των πρακτικών ενίσχυσης της μάθησης και 
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού το 2009, αλλά και στις εξελίξεις που αναμένονταν μετά 
από το 2009 (CIPD, 2009). Μεταξύ των θεμάτων που διερευνήθηκαν είναι οι στόχοι των 
αναπτυξιακών δράσεων, οι δεξιότητες που κρίνονται σημαντικές για την υλοποίηση της 
επιχειρησιακής στρατηγικής, οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για την ανάπτυξη των 
εργαζόμενων και για την αξιολόγηση των σχετικών δράσεων, οι δραστηριότητες στις οποίες 
αφιερώνουν χρόνο οι επαγγελματίες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και οι αλλαγές 
που σχετίζονται με το πεδίο και αναμένονται μελλοντικά. Πρόκειται για την 11η ετήσια 
επισκόπηση για τη μάθηση και την ανάπτυξη ενός από τους μεγαλύτερους Συλλόγους 
Επαγγελματιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ευρώπη (Chartered Institute of Personnel and 
Development-CIPD), ο οποίος εδρεύει στη Μεγάλη Βρετανία και έχει περίπου 135.000 μέλη σε 
120 χώρες. Αρχικά, ως ερευνητική μέθοδος χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Στάλθηκε 
ηλεκτρονικά σε 5.000 μέλη του Συλλόγου, ανώτερα διοικητικά στελέχη Μάθησης, Κατάρτισης 
και Ανάπτυξης, εκ των οποίων συμμετείχαν τελικά στην έρευνα 859 στελέχη. Ανταποκρίθηκε, 
δηλαδή, ένα μικρό μόνο ποσοστό της τάξης του 17%. Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων 
έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Επισημαίνεται ότι σε ορισμένες ερωτήσεις το 
συνολικό ποσοστό των απαντήσεων ξεπερνά τις 100 ποσοστιαίες μονάδες, γιατί οι 
συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν περισσότερες από μια απαντήσεις. Όσον αφορά στον 
τομέα εργασίας του δείγματος, το 60% εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, περίπου το 30% 
εργάζεται στον δημόσιο τομέα και περίπου το 10% σε εθελοντικούς/κοινοτικούς οργανισμούς. 
Ως προς το μέγεθος των οργανισμών, οι περισσότεροι από αυτούς, περίπου το 40%, απασχολούν 
έως 250 εργαζόμενους, ενώ αρκετά μεγάλο ποσοστό, της τάξης του 20%, συγκεντρώνουν 
εκείνοι που απασχολούν από 1.000 έως 5.000 εργαζόμενους. Στη δεύτερη φάση της έρευνας, 
ακολούθησαν τηλεφωνικές συνεντεύξεις με έναν μικρό αριθμό των συμμετεχόντων στην πρώτη 
φάση της έρευνας για περαιτέρω διερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων.  

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι το 70% των συμμετεχόντων στην έρευνα 
θεωρεί ότι η μάθηση και η ανάπτυξη αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις. 
Ωστόσο, το ποσοστό των εταιρειών που αναπτύσσει σχετικές δράσεις μειώθηκε σε σχέση με το 
2006, από 51% σε 36%. Μεταξύ των εν λόγω εταιρειών, η πλειοψηφία διαθέτει επίσημη 
στρατηγική για την ανάπτυξη, σε αυξημένο ποσοστό (60%) σε σχέση με το 2006 (40%). 
Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα, το μέγεθος των επιχειρήσεων συνδέεται με την 
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υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων. Οι μεγαλύτεροι σε μέγεθος οργανισμοί που απασχολούν 
περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης 
σχετικών δράσεων (59%) σε σχέση με μικρές εταιρείες που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους 
(19%). Όσον αφορά στην πρόσφατη οικονομική κρίση και την επίδρασή της στις επενδύσεις που 
γίνονται σε αναπτυξιακές δράσεις, το 51% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι τα ποσά που 
επενδύονται είναι στα ίδια επίπεδα με το 2008. Μόνο το 32% αναφέρει ότι είναι σε χαμηλότερα 
επίπεδα. Σε ερώτηση αναφορικά με τον κύριο στόχο των δράσεων ανάπτυξης, το 75% 
επισημαίνει την ανάπτυξη εργαζόμενων με δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης, το 61% την 
ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ανώτατων στελεχών και σχεδόν το 35% την προσέλκυση, 
πρόσληψη και διατήρηση εργαζόμενων με κρίσιμες για τον οργανισμό δεξιότητες. Τέλος, μόνο 
το 29% δηλώνει ως στόχο την εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων του οργανισμού, ποσοστό 
που σημείωσε πτώση σε σχέση με το 2006, όπου είχε συγκεντρώσει το 42%. Οι δεξιότητες-
γνώσεις που θεωρούνται σημαντικές για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων τη διετία 
2010-2011 είναι: η διοίκηση και η ηγεσία (81%), η επιχειρησιακή αντίληψη και οι εμπορικές 
γνώσεις (67%), οι επικοινωνιακές/διαπροσωπικές ικανότητες (65%) και οι ικανότητες 
εξυπηρέτησης πελατών (53%). Λιγότερο αναφέρθηκαν η καινοτομία (40%), οι τεχνικές 
δεξιότητες (26%), οι δεξιότητες πληροφορικής (25%), οι γλωσσικές και αριθμητικές ικανότητες 
(17%). Σε γενικές γραμμές οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι υπάρχουν μεγάλα 
περιθώρια βελτίωσης των ‘μαλακών’ δεξιοτήτων (soft skills) που σχετίζονται άμεσα με την 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και της επιχειρησιακής αντίληψης των εργαζόμενων. 
Συγκεκριμένα, τα ¾ του δείγματος θεωρούν ότι στον οργανισμό τους οι ικανότητες διοίκησης, 
ηγεσίας, καθοδήγησης, καθοδήγησης από μέντορα, ανάπτυξης των εργαζόμενων και διοίκησης 
της απόδοσης δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένες. Επιπλέον, το 72% θεωρεί ότι το ίδιο ισχύει για 
τις ικανότητες διαχείρισης της αλλαγής, ενώ το 60% επισημαίνει ότι η επιχειρησιακή αντίληψη 
και οι εμπορικές γνώσεις είναι ανάγκη να ενισχυθούν περαιτέρω.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις του δείγματος σχετικά με το ποιος 
θεωρείται αρμόδιος για την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών. Το 40% υποστηρίζει ότι 
αρμόδιοι είναι οι επαγγελματίες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και λίγο χαμηλότερο 
ποσοστό, της τάξης του 34%, θεωρεί ότι αρμόδια είναι τα διοικητικά στελέχη. Επιπλέον, το 22% 
αναφέρει ως υπεύθυνους τους ίδιους τους συμμετέχοντες στις διάφορες αναπτυξιακές δράσεις. 
Όσον αφορά στις μεθόδους ανάπτυξης, οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες είναι τα 
ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης (48%) και η καθοδήγηση (47%). Οι εν λόγω 
μέθοδοι ήταν οι δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμενες και το έτος 2008. Η καθοδήγηση, μάλιστα, 
θεωρείται μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους σε ποσοστό περίπου 50% και ακολουθούν 
τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα σε ποσοστό 35%. Η τρίτη σε συχνότητα χρήσης μέθοδος 
είναι η εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, η οποία σημείωσε τη σημαντικότερη 
μείωση σε σχέση με το έτος 2008, όπου από το ποσοστό 43% έφτασε στο 27%. Ακολουθούν σε 
συχνότητα εφαρμογής η εναλλαγή θέσεων εργασίας και το ‘shadowing’, μέθοδος κατά την 
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οποία οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τον τρόπο εργασίας παρακολουθώντας στενά την εργασία 
ενός έμπειρου συναδέλφου, σε ποσοστό 24%. Η καθοδήγηση από εξωτερικούς συνεργάτες σε 
ποσοστό 18%, τα εξωτερικά συνέδρια και τα εργαστήρια (workshops) σε ποσοστό 16%, οι 
εκδηλώσεις που ενισχύουν τη διάχυση της γνώσης, η καθοδήγηση από μέντορα και το 
‘buddying’ σε ποσοστό 14%. Το ‘buddying’ είναι ένα σύστημα που προσφέρει στους 
εμπλεκόμενους υποστήριξη και προστασία στο εργασιακό περιβάλλον. Συνήθως, ένα 
παλαιότερο στέλεχος στον οργανισμό, ιδανικά της ίδιας βαθμίδας ιεραρχικά, γίνεται ‘φίλος’ 
(buddy) με έναν νεοεισερχόμενο υπάλληλο, τον συμβουλεύει και συμβάλλει στην ομαλότερη 
προσαρμογή του. Συνεχίζοντας με τις μεθόδους ανάπτυξης, τα τυπικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα χρησιμοποιούνται σε ποσοστό 12%, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ποσοστό 7% 
και η εκπαίδευση με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων σε ποσοστό 1%. Ως προς τον μέσο όρο 
των ημερών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο ανά έτος, αυτός είναι έξι ημέρες. Ωστόσο, το 34% 
των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν τηρεί σχετικό αρχείο και δεν χορήγησε καθόλου στοιχεία. 
Σε ερώτηση αναφορικά με τους συμμετέχοντες σε αναπτυξιακές δράσεις, οι αποκρινόμενοι 
δήλωσαν ότι αυτοί, παρατιθέμενοι κατά αύξουσα σειρά, είναι: α) οι εργαζόμενοι με δυνατότητες 
περαιτέρω εξέλιξης (high potential) (53%), β) το διοικητικό προσωπικό (staff) (37%), γ) τα 
υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη (37%), δ) τα μεσαία διοικητικά στελέχη (29%), ε) οι 
νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας (21%), ζ) τα χαμηλόβαθμα διοικητικά στελέχη (16%) και 
η) τα εξειδικευμένα στελέχη με διευρυμένες αρμοδιότητες χωρίς υφιστάμενους (16%).  

Σχετικά με τις μεθόδους αξιολόγησης των αναπτυξιακών δράσεων, το 48% των 
συμμετεχόντων στην έρευνα αναφέρει την ανατροφοδότηση από τα διοικητικά στελέχη και τη 
διατήρηση στον οργανισμό των εργαζόμενων με δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης. Λίγο 
χαμηλότερο ποσοστό, το 45%, δηλώνει την ανατροφοδότηση από εργαζόμενους που 
εμπλέκονται στις δράσεις αυτές. Επιπλέον, το 40% αναφέρει τις παρατηρούμενες αλλαγές, το 
38% τον αριθμό των εργαζόμενων που προάγονται εσωτερικά και το 33% τα αποτελέσματα των 
ερευνών ικανοποίησης των εργαζόμενων. Τέλος, το 28% υπογραμμίζει τη θέσπιση σαφών 
κριτηρίων αξιολόγησης πριν από την εφαρμογή των αναπτυξιακών δράσεων, το 27% τα 
αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης των σχετικών δράσεων σε ευρύτερο οργανωτικό 
επίπεδο και το 25% την εφαρμογή πλάνων διαδοχής. Σημαντικό ποσοστό του δείγματος, το 
οποίο ανέρχεται στο 19%, δεν αξιολογεί τις αναπτυξιακές δράσεις. Το γεγονός αυτό μπορεί να 
επηρεάζει τις απόψεις των ερωτώμενων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών 
δράσεων, δεδομένου ότι το 1/5 παραμένει ουδέτερο, δηλαδή δεν τις θεωρεί ούτε 
αποτελεσματικές ούτε μη αποτελεσματικές. Πάντως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην 
έρευνα θεωρεί τις συγκεκριμένες δράσεις αρκετά αποτελεσματικές (53%), ενώ μόνο το 4% τις 
θεωρεί πολύ αποτελεσματικές. Όσον αφορά στους παράγοντες που διευκολύνουν την 
αποτελεσματική υλοποίηση των σχετικών δράσεων, αυτοί είναι: η δέσμευση και η υποστήριξη 
από τα διοικητικά στελέχη όλων των βαθμίδων, η ύπαρξη ενός δομημένου συστήματος 
αξιολόγησης και διοίκησης της απόδοσης καθώς και οι ικανότητες εντοπισμού και διατήρησης 
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‘ταλέντων’. Αντίθετα, ως παράγοντες που εμποδίζουν την αποτελεσματική υλοποίηση των εν 
λόγω δράσεων αναδείχτηκαν η χρονική διάρκεια και το κόστος που απαιτούνται για τον 
σχεδιασμό και την υλοποίησή τους, η πίεση για εργασιακά αποτελέσματα και οι αντιδράσεις των 
διοικητικών στελεχών όσον αφορά στην παρακολούθηση των δράσεων. 

Οι δραστηριότητες στις οποίες αφιερώνουν χρόνο οι επαγγελματίες Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η οργάνωση και ο σχεδιασμός των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων 
σε ποσοστό 46%, η υλοποίηση των προγραμμάτων σε ποσοστό 43%, οι συζητήσεις όσον αφορά 
στη στρατηγική, αλλά και η ανάπτυξη σχέσεων με την ανώτερη ηγεσία σε ποσοστό 25%. 
Επιπλέον, η αξιολόγηση της κατάρτισης σε ποσοστό 24%, η καθοδήγηση ή η συμβουλευτική 
υποστήριξη σε ποσοστό 16% και η ανάπτυξη σχέσεων με κατώτερα διοικητικά στελέχη σε 
ποσοστό 16%. Πολύ μικρό είναι το ποσοστό ενασχόλησης με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή 
γενικότερα με την εκπαίδευση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, της τάξης του 7%. Στην 
ερώτηση αναφορικά με τις σημαντικότερες αλλαγές που αναμένονται την πενταετία 2010-2015, 
οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναφέρουν την ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης για τις δράσεις 
μάθησης και ανάπτυξης από τους ίδιους τους εργαζόμενους που συμμετέχουν σ’ αυτές σε 
ποσοστό 42% και από τα διοικητικά στελέχη σε ποσοστό 46%. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται 
ότι η εν λόγω έρευνα κάνει ιδιαίτερη μνεία σε μια συγκεκριμένη μέθοδο, την καθοδήγηση. Τη 
μέθοδο αυτή χρησιμοποιούν πάνω από τα 2/3 των συμμετεχουσών στην έρευνα επιχειρήσεων 
(69%), ωστόσο περισσότερο χρησιμοποιείται από μεγάλους σε μέγεθος οργανισμούς που 
απασχολούν περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους (83%). Το 57% θεωρεί ότι η συμμετοχή σε 
προγράμματα καθοδήγησης ενθαρρύνεται από τον οργανισμό. Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται, δεν 
προσφέρεται η απαραίτητη κατάρτιση στα διοικητικά στελέχη που αναλαμβάνουν την 
καθοδήγηση σε ποσοστό 42%. Στην περίπτωση δε που πράγματι εκπαιδεύονται στη 
συγκεκριμένη μέθοδο, η εκπαίδευση αυτή δεν συνοδεύεται από υποστήριξη, εποπτεία ή 
επίβλεψη σε ποσοστό 39%.  

Η αναφορά στη συγκεκριμένη έρευνα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση οικονομικών 
μεγεθών. Οι μικροί σε μέγεθος οργανισμοί που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους επενδύουν 
περισσότερα χρήματα ανά εργαζόμενο για συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις σε σχέση με 
μεγαλύτερους οργανισμούς. Οι τελευταίοι, αν και συνολικά επενδύουν μεγαλύτερα ποσά, 
διαθέτουν μεγάλο αριθμό εργαζόμενων, με αποτέλεσμα τελικά ο λόγος επένδυση σε 
αναπτυξιακές δράσεις ανά εργαζόμενο να είναι μικρότερος. Επιπλέον, οι μικροί σε μέγεθος 
οργανισμοί, συνήθως δεν καταβάλλουν δίδακτρα για την παρακολούθηση από τους 
εργαζόμενούς τους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην οργάνωση 
και διοίκηση επιχειρήσεων. Συνολικά, τα ποσά που επενδύονται επιμερίζονται στις ακόλουθες 
δράσεις: παρακολούθηση εξωτερικών προγραμμάτων και συνεδρίων σε ποσοστό 64%, 
πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων και εκπαιδευτών σε ποσοστό 60%, αγορά βιβλίων, 
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εγχειριδίων κ.ά. σε ποσοστό 55%, χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση σε ποσοστό 
32% και αποζημίωση των εσωτερικών εκπαιδευτών σε ποσοστό 19%.  

 

16) Η επίδραση της υποστήριξης για μεταβίβαση της μάθησης από το οργανωτικό 
περιβάλλον στην αποτελεσματικότητα της κατάρτισης  

Η έρευνα επικεντρώνεται στην επίδραση που ασκούν οι αντιλήψεις των εργαζόμενων για 
την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης στη μεταβίβαση της μάθησης και συγκεκριμένα στην 
εφαρμογή στον χώρο εργασίας, εργαλείων, μεθόδων ή προσεγγίσεων που αποτελούσαν 
αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (Madera, Steele and Beier, 2011). Επιπλέον, 
διερευνάται ο βαθμός στον οποίο οι αντιλήψεις των εργαζόμενων για την υποστήριξη που 
δέχονται από το οργανωτικό περιβάλλον επηρεάζει τη σχέση ανάμεσα στην 
αποτελεσματικότητα της κατάρτισης και στη μεταβίβαση της μάθησης. Η υποστήριξη από το 
οργανωτικό περιβάλλον αναφέρεται στην υποστήριξη από τον προϊστάμενο και τους 
συναδέλφους, προκειμένου τα άτομα να εφαρμόσουν στην εργασία τους τις γνώσεις και 
δεξιότητες που απέκτησαν στο πλαίσιο της κατάρτισης.  

Στην έρευνα συμμετείχαν 133 σύμβουλοι επιχειρήσεων που εργάζονταν σε εταιρείες 
διαφόρων κλάδων στις ΗΠΑ, όπως είναι ο τουριστικός, ο χρηματοοικονομικός, ο ασφαλιστικός 
και ο νοσοκομειακός. Αυτοί απασχολούνταν κυρίως σε Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού με 
αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την επιλογή στελεχών ή σε Τμήματα Οργανωτικής Ανάπτυξης με 
αντικείμενο την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος και την καθοδήγηση υψηλόβαθμων στελεχών. 
Οι σύμβουλοι συμμετείχαν σ’ ένα πενθήμερο πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με ένα εργαλείο 
αξιολόγησης της προσωπικότητας Το πρόγραμμα διοργανωνόταν από την εταιρεία που 
προμήθευε το εν λόγω εργαλείο στην αγορά. Στη συνέχεια κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα 
ερωτηματολόγιο, αμέσως μετά από την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά και έξι μήνες 
έπειτα. Έτσι, το τελικό δείγμα της έρευνας που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο και στις δύο 
χρονικές περιόδους περιορίστηκε στα 92 άτομα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά 
στην αποτελεσματικότητα της κατάρτισης, αμέσως μετά από την υλοποίηση του προγράμματος, 
δεν συσχετίζεται με τη μεταβίβαση της μάθησης, όπως αυτή μετριόταν έξι μήνες αργότερα. 
Αντίθετα, οι αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα της 
κατάρτισης έξι μήνες μετά από την υλοποίηση του προγράμματος, συσχετίζεται θετικά με τη 
μεταβίβαση της μάθησης. Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι οι αντιλήψεις των εργαζόμενων ως προς 
τη χρησιμότητα της κατάρτισης ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Η αλλαγή 
είναι ανάλογη των αντιλήψεών τους σχετικά με τον βαθμό της υποστήριξης που δέχονται από 
τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους τους για να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις και 
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δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα κατάρτισης. Πιο 
αναλυτικά, ανεξάρτητα από τον βαθμό αποτελεσματικότητας ενός συγκεκριμένου 
προγράμματος για τους εργαζόμενους, αμέσως μετά από την υλοποίησή του, ο εν λόγω βαθμός 
ήταν υψηλός έξι μήνες έπειτα, όταν ήταν υψηλός και ο βαθμός οργανωτικής υποστήριξης. 
Συνεπώς, η οργανωτική υποστήριξη συσχετίζεται θετικά με την αποτελεσματικότητα της 
κατάρτισης. Επιπλέον, η έρευνα ανέδειξε ότι η οργανωτική υποστήριξη συσχετίζεται θετικά και 
με τη μεταβίβαση της μάθησης.  

 

4.3. Συμπεράσματα 

Από το σύνολο των ερευνών που αναλύθηκαν στο κεφάλαιο αυτό, οι εννέα 
υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα (Papalexandris and Chalikias, 2002; Glaveli, Kufidu and Vouzas, 
2004; Papakonstantinou, 2004; Ξηροτύρη – Κουφίδου, Βούζας, Γλαβέλη και Βασιλοπούλου, 
2005; Evangelatos and Psiloutsikou, 2005; Paschaloudis, Anastasiadou, Anastasiadou and 
Pantelidis, 2006; Fragoulis, Valkanos and Florou, 2008; Sahinidis and Bouris, 2008; Γλαβέλη, 
2010). Λιγότερες έρευνες, 8, πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη (Holden and Livia, 1992; 
Wognum, 1998; Mabey and Thomson, 2000; Buyens, Wouters and Dewettinck, 2001; Santos 
and Stuart, 2003; Mabey, 2004b; Brown, 2006; Rowold, 2008) και οι υπόλοιπες επτά σε χώρα 
(Noe and Wilk, 1993; Montesino, 2002; Benson, 2006; Al-Emadi and Marquardt, 2007; Madera, 
Steele and Beier, 2011) ή χώρες εκτός Ευρώπης (Drost, Frayne, Lowe and Geringer, 2002; 
CIPD, 20092). Ορισμένες από αυτές αποτελούσαν τμήμα ευρύτερων ερευνητικών έργων, τα 
οποία σε τέσσερις περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες. Τις τρεις από αυτές σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο (Holden and Livia, 1992; Buyens, Wouters and Dewettinck, 2001; 
Papalexandris and Chalikias, 20023) και τη μια σε διεθνές επίπεδο (Drost, Frayne, Lowe and 
Geringer, 2002). Υπάρχει όμως και μια περίπτωση που το ερευνητικό έργο υλοποιήθηκε σε 
εθνικό επίπεδο και μάλιστα στην Ελλάδα (Ξηροτύρη – Κουφίδου, Βούζας, Γλαβέλη και 
Βασιλοπούλου, 2005). Ακόμη, μια από τις μελέτες που αναλύθηκε ανωτέρω είναι συνθετική και 
αφορά στα αποτελέσματα τριών προηγούμενων ερευνών, που υλοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκή 
χώρα και συγκεκριμένα στη Μεγάλη Βρετανία (Mabey and Thomson, 2000). 

Όσον αφορά στη μεθοδολογία των ερευνών παρατηρείται ότι η επισκόπηση 
χρησιμοποιείται πιο συχνά και συγκεκριμένα υιοθετείται σε 17 από τις 24 περιπτώσεις (Holden 
and Livia, 1992; Noe and Wilk, 1993; Wognum, 1998; Mabey and Thomson, 2000; Buyens, 
Wouters and Dewettinck, 2001; Drost, Frayne, Lowe and Geringer, 2002; Montesino, 2002; 

                                                            
2 Δεν διευκρινίζεται σαφώς το δείγμα της έρευνας, ωστόσο λόγω της ιδιότητας των συμμετεχόντων ως μέλη του 
συλλόγου CIPD μπορεί να προέρχονται από χώρες εντός και εκτός Ευρώπης. 

3 Στη συγκεκριμένη περίπτωση στο ερευνητικό έργο συμμετείχαν και χώρες εκτός Ευρώπης. 
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Papalexandris and Chalikias, 2002; Ξηροτύρη – Κουφίδου, Βούζας, Γλαβέλη και 
Βασιλοπούλου, 2005; Evangelatos and Psiloutsikou, 2005; Benson, 2006; Brown, 2006; Al-
Emadi and Marquardt, 2007; Fragoulis, Valkanos and Florou, 2008; Rowold, 2008; Sahinidis 
and Bouris, 2008; CIPD, 2009). Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών, 16 από τις 
24, χρησιμοποιεί το ερωτηματολόγιο (Holden and Livia, 1992; Noe and Wilk, 1993; Wognum, 
1998; Buyens, Wouters and Dewettinck, 2001; Drost, Frayne, Lowe and Geringer, 2002; 
Montesino, 2002; Papalexandris and Chalikias, 2002; Ξηροτύρη – Κουφίδου, Βούζας, Γλαβέλη 
και Βασιλοπούλου, 2005; Evangelatos and Psiloutsikou, 2005; Benson, 2006; Brown, 2006; Al-
Emadi and Marquardt, 2007; Fragoulis, Valkanos and Florou, 2008; Rowold, 2008; Sahinidis 
and Bouris, 2008; Madera, Steele and Beier, 2011). Από τις υπόλοιπες οκτώ έρευνες που 
απομένουν, οι μισές χρησιμοποιούν τη συνέντευξη (Glaveli, Kufidu and Vouzas, 2004; Mabey, 
2004b; Papakonstantinou, 2004; Paschaloudis, Anastasiadou, Anastasiadou and Pantelidis, 2006) 
και οι άλλες μισές έναν συνδυασμό και των δύο προαναφερόμενων ερευνητικών μεθόδων 
(Mabey and Thomson, 2000; Santos and Stuart, 2003; CIPD, 2009; Γλαβέλη, 2010). Σε τρεις 
περιπτώσεις αναλύονται επίσης επίσημα έγγραφα των επιχειρήσεων, στις οποίες διεξάγεται η 
έρευνα (Papakonstantinou, 2004; Benson, 2006; Γλαβέλη, 2010).  

Ολοκληρώνοντας με το δείγμα των ερευνών, σε εννέα περιπτώσεις στις έρευνες 
συμμετέχουν εργαζόμενοι ή διοικητικά στελέχη που δεν απασχολούνται στη Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού (Noe and Wilk, 1993; Drost, Frayne, Lowe and Geringer, 2002; 
Montesino, 2002; Santos and Stuart, 2003; Benson, 2006; Al-Emadi and Marquardt, 2007; 
Fragoulis, Valkanos and Florou, 2008; Rowold, 2008; Sahinidis and Bouris, 2008). Σε οκτώ 
περιπτώσεις λαμβάνουν μέρος επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού (Holden and Livia, 1992; 
Wognum, 1998; Buyens, Wouters and Dewettinck, 2001; Papalexandris and Chalikias, 2002; 
Evangelatos and Psiloutsikou, 2005; Brown, 2006; CIPD, 2009; Madera, Steele and Beier, 2011) 
και σε επτά περιπτώσεις συμμετέχουν και οι δύο προαναφερόμενες ομάδες εργαζόμενων 
(Mabey and Thomson, 2000; Glaveli, Kufidu and Vouzas, 2004; Mabey, 2004b ; 
Papakonstantinou, 2004; Ξηροτύρη – Κουφίδου, Βούζας, Γλαβέλη και Βασιλοπούλου, 2005; 
Paschaloudis, Anastasiadou, Anastasiadou and Pantelidis, 2006; Γλαβέλη, 2010).  

Σύμφωνα λοιπόν με τα ερευνητικά αποτελέσματα που αποτυπώθηκαν στις δύο 
προηγούμενες ενότητες, το μέγεθος των επιχειρήσεων συσχετίζεται θετικά με την εφαρμογή 
συστημάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού τόσο στην Ελλάδα (Ξηροτύρη – Κουφίδου, 
Βούζας, Γλαβέλη και Βασιλοπούλου, 2005) όσο και διεθνώς (CIPD, 2009). Εστιάζοντας στα 
κίνητρα των επιχειρήσεων για επένδυση σε αναπτυξιακές δράσεις, σύμφωνα με την πιο 
πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες (Mabey, 2004b), 
υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνουν τα ακόλουθα: οι αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος, 
οι επιχειρησιακές ανάγκες και η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την υλοποίηση των 
στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων. Στη Μεγάλη Βρετανία εντοπίστηκαν οργανισμοί στους 
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οποίους ο σχεδιασμός των αναπτυξιακών προγραμμάτων επηρεάζεται από την επιχειρησιακή 
στρατηγική σε ποσοστό περίπου 80% (Brown, 2006). Ωστόσο, σε γενικές γραμμές ο ρόλος του 
Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως στρατηγικός σύμμαχος, ο οποίος υποστηρίζει 
τον οργανισμό στην επίτευξη των στόχων του, χρειάζεται να ενισχυθεί σημαντικά (Buyens, 
Wouters and Dewettinck, 2001; Montesino, 2002). Η υποστήριξη του οργανισμού ως προς την 
υλοποίηση της στρατηγικής του δεν συγκαταλέγεται όμως, σύμφωνα με τις απόψεις των 
επαγγελματιών στον χώρο, μεταξύ των κύριων στόχων του εν λόγω Τμήματος (CIPD, 2009) και 
μάλιστα χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο δύσκολα επιτεύξιμους στόχους (Brown, 2006). 
Ωστόσο, η σύνδεση της επιχειρησιακής στρατηγικής με τη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού 
αποτελεί μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από 
την υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων (Mabey, 2004b). Επιπλέον, αξιοσημείωτο στοιχείο, 
όσον αφορά στη σχέση μεταξύ επιχειρησιακής στρατηγικής και αναπτυξιακών δράσεων, είναι 
ότι η εφαρμογή των δράσεων αυτών αυξάνει τη συμμετοχή των διοικητικών στελεχών 
χαμηλότερων ιεραρχικών επιπέδων στη διαμόρφωση των στρατηγικών στόχων του οργανισμού 
(Brown, 2006).  

Από τη διερεύνηση των απόψεων των επαγγελματιών Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού για τον ρόλο που αναλαμβάνουν, προέκυψε ότι επικαλέστηκαν ποικίλους ρόλους στα 
τέλη της δεκαετίας του 1990 (Buyens, Wouters and Dewettinck, 2001). Αυτοί εκτείνονταν από 
τον σχεδιασμό διαδικασιών και τον ρόλο του εκπαιδευτή μέχρι την υλοποίηση προγραμμάτων 
διαχείρισης της αλλαγής και τη συμβουλευτική των εργαζόμενων. Επιπλέον, αν και οι εν λόγω 
επαγγελματίες εξέφρασαν την επιθυμία ενασχόλησής τους σε μεγαλύτερο βαθμό με άτυπες 
μορφές μάθησης, στην πράξη ασχολούνταν κυρίως με παραδοσιακές μεθόδους κατάρτισης. Μια 
δεκαετία αργότερα, επαγγελματίες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αναφέρουν ότι 
ασχολούνται περισσότερο με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης (CIPD, 
2009). Στην Ελλάδα πάντως στα μέσα της δεκαετίας του 2010 τα προγράμματα εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης συγκαταλέγονταν στις κύριες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
με την ποιότητα των οποίων οι εργαζόμενοι εμφανίζονταν σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι 
(Papakonstantinou, 2004). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα άλλης ελληνικής έρευνας στα τέλη της 
ίδιας δεκαετίας, οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης 
ως αναγκαίο μέσο για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους (Fragoulis, Valkanos and Florou, 
2008). Στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων, επιβεβαιώνονται τα οφέλη που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των αναπτυξιακών δράσεων και σε μεγάλο ποσοστό αυτές χαρακτηρίζονται αρκετά 
αποτελεσματικές (CIPD, 2009). Θετικά επίσης αξιολογούνται και οι δράσεις ανάπτυξης από 
τους εργαζόμενους στην Αμερική (Noe and Wilk, 1993). Ωστόσο, έρευνα που επικεντρώνεται 
αποκλειστικά σε μια ευρωπαϊκή χώρα και συγκεκριμένα στη Μεγάλη Βρετανία, αναδεικνύει ότι 
μόνο το 1/3 περίπου του δείγματος εμφανίζεται πολύ ικανοποιημένο με τις δράσεις ανάπτυξης 
(Mabey and Thomson, 2000). 
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Όσον αφορά στις μεθόδους ανάπτυξης, στην Ελλάδα, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 
(Papalexandris and Chalikias, 2002), χρησιμοποιούνταν περισσότερο για τους νεοεισερχόμενους 
εργαζόμενους η εναλλαγή θέσεων εργασίας και τα πλάνα διαδοχής. Ακολουθούσαν τα διεθνή 
προγράμματα απόκτησης εμπειρίας για τα διοικητικά στελέχη, τα προγράμματα για στελέχη 
υψηλών επιδόσεων, τα προγράμματα ανάπτυξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και τα 
Κέντρα Αξιολόγησης. Μικρότερης έκτασης έρευνα στα μέσα της δεκαετίας του 2010 ανέδειξε 
ότι συνολικά χρησιμοποιούνταν περισσότερο η εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη 
εργασία και τα σεμινάρια ή οι διαλέξεις (Ξηροτύρη – Κουφίδου, Βούζας, Γλαβέλη και 
Βασιλοπούλου, 2005). Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται και από άλλη έρευνα που 
υλοποιήθηκε την ίδια χρονική περίοδο (Paschaloudis, Anastasiadou, Anastasiadou and 
Pantelidis, 2006).  

Αναζητώντας την εικόνα που σχηματίζεται εκτός Ελλάδας, στις αρχές της δεκαετίας του 
1990 στην Ευρώπη δινόταν έμφαση στην ανάπτυξη πλάνων διαδοχής και στα προγράμματα για 
εργαζόμενους με πολλές προοπτικές (Holden and Livia, 1992). Στα τέλη της δεκαετίας του 2010 
όμως εφαρμόζονταν διεθνώς οι ακόλουθες μέθοδοι, οι οποίες παρατίθενται ανάλογα με τη 
συχνότητα χρήσης από τη μέγιστη προς την ελάχιστη: τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα 
κατάρτισης, η καθοδήγηση, τα προγράμματα εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη 
εργασία, τα προγράμματα εναλλαγής θέσεων εργασίας, το ‘shadowing’, η καθοδήγηση από 
εξωτερικούς συνεργάτες, τα εξωτερικά συνέδρια και τα εργαστήρια, οι εκδηλώσεις που 
ενισχύουν τη διάχυση της γνώσης, η καθοδήγηση από μέντορα, το ‘buddying’, τα τυπικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η εκπαίδευση με τη χρήση 
οπτικοακουστικών μέσων (CIPD, 2009). Μεγαλύτερη συμμετοχή στις προαναφερόμενες 
δράσεις είχαν οι εργαζόμενοι με δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης, το διοικητικό προσωπικό και 
τα υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη. Λιγότερο συμμετείχαν τα μεσαία διοικητικά στελέχη και 
ακόμη λιγότερο οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας. Τα μικρότερα ποσοστά συμμετοχής 
εμφάνισαν τα χαμηλόβαθμα διοικητικά στελέχη και τα εξειδικευμένα στελέχη με διευρυμένες 
αρμοδιότητες χωρίς υφιστάμενους. Τέλος, στην Αμερική συγκεκριμένα, μεγαλύτερη συμμετοχή 
σε αναπτυξιακές δράσεις εμφάνισαν τα διοικητικά στελέχη (Noe and Wilk, 1993). Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2010 στην Ελλάδα, 
η οποία έδειξε ότι οι εργαζόμενοι μεγάλης ηλικίας ή οι κάτοχοι υψηλών ιεραρχικών θέσεων 
συνήθως δεν συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης (Papakonstantinou, 2004). Σημαντικό 
είναι επίσης ότι, ανεξάρτητα από τη συχνότητα χρήσης των διαφόρων μεθόδων, η καθοδήγηση, 
η καθοδήγηση από μέντορα και τα προγράμματα αλλαγής κουλτούρας θεωρούνται από τους 
επαγγελματίες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαίτερα σημαντικές μέθοδοι για την 
επίτευξη των στόχων του Τμήματός τους (Buyens, Wouters and Dewettinck, 2001). Ωστόσο, 
έρευνα έχει δείξει ότι η καθοδήγηση, ως μέθοδος, δεν επηρεάζει την εργασιακή απόδοση, 
συσχετίζεται όμως θετικά με την ικανοποίηση από την εργασία (Rowold, 2008).  
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Από τη διερεύνηση του ευρύτερου πλαισίου υλοποίησης των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, σύμφωνα με τις απόψεις των εργαζόμενων στην Ελλάδα προκύπτει ότι 
δεν παρέχονται κίνητρα για συνεχή ανάπτυξη και τελικά η ανάπτυξη δεν συνδέεται με τη 
μισθολογική ή επαγγελματική εξέλιξη. Επιπλέον, οι προϊστάμενοι δεν υποστηρίζουν τη 
συμμετοχή των εργαζόμενων σε αναπτυξιακές δραστηριότητες ούτε τη μεταβίβαση της μάθησης 
στον εργασιακό χώρο (Γλαβέλη, 2010). Αντίστοιχα χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης με την 
καθοδήγηση και την ανατροφοδότηση από τα διοικητικά στελέχη ανέδειξε και έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία (Santos and Stuart, 2003). Επιστρέφοντας στα ερευνητικά 
αποτελέσματα που αφορούν στην Ελλάδα, τα κυριότερα οφέλη των αναπτυξιακών δράσεων 
είναι: η βελτίωση γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών και κατ’ επέκταση η καλύτερη 
απόδοση. Επίσης, η ανάπτυξη αισθημάτων ασφάλειας και σιγουριάς για την εργασία, η 
ενίσχυση της δυνατότητας ανάληψης πρωτοβουλιών, η εισαγωγή καινοτομιών στην εργασία και 
λιγότερο η βελτίωση σχέσεων με τους συναδέλφους και τον προϊστάμενο. Σκόπιμο κρίνεται να 
επισημανθεί ότι ειδικά η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων ως αποτέλεσμα της Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού γίνεται αντιληπτή από τους πελάτες της επιχείρησης αυξάνοντας την 
ικανοποίησή τους (Γλαβέλη, 2010).  

Όσον αφορά στο αντικείμενο της εκπαίδευσης, οι υπάλληλοι εκπαιδεύονται κυρίως σε 
τεχνικά θέματα και τα στελέχη σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων 
(Ξηροτύρη – Κουφίδου, Βούζας, Γλαβέλη και Βασιλοπούλου, 2005). Σύμφωνα με την ίδια 
έρευνα η διαχείριση της γνώσης βρίσκεται ακόμη σε εμβρυϊκό στάδιο. Ένα άλλο ιδιαίτερα 
ανησυχητικό γεγονός είναι ότι οι εργαζόμενοι στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο αναφέρουν 
μέτρια ικανοποίηση από την εργασία και μέτρια αφοσίωση στην επιχείρηση (Γλαβέλη, 2010). 
Δεν εμφανίζονται πρόθυμοι να ολοκληρώσουν την καριέρα τους στον συγκεκριμένο οργανισμό, 
ούτε θεωρούν τα προβλήματα της εταιρείας ως δικά τους προβλήματα. Η εικόνα αυτή είναι 
αντιστρέψιμη. Η σύνδεση της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με τη μισθολογική και 
επαγγελματική εξέλιξη αλλά και η διαμόρφωση κλίματος που (α) υποστηρίζει την ανάπτυξη των 
εργαζόμενων, (β) υποκινεί τη συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα, αλλά και τη μεταβίβαση 
γνώσεων και δεξιοτήτων στον εργασιακό χώρο, μπορούν να διαδραματίσουν πρωταρχικό ρόλο. 
Αυτό γιατί συσχετίζονται θετικά με τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα οφέλη που 
προκύπτουν από την επιμόρφωση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας 
στον τραπεζικό κλάδο. Οι αντιλήψεις αυτές με τη σειρά τους συσχετίζονται θετικά με την 
ικανοποίηση από την εργασία και κυρίως με εσωτερικές ανταμοιβές, επηρεάζοντας τελικά την 
αφοσίωση στην επιχείρηση. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις των εργαζόμενων στην Αγγλία 
σχετικά με τα οφέλη της κατάρτισης (Santos and Stuart, 2003). Οι εργαζόμενοι θεωρούν την 
ικανοποίηση από την εργασία, την παρακίνηση, την ικανότητα εκτέλεσης των εργασιακών 
καθηκόντων και την προσωπική ανάπτυξη ως τα κυριότερα από αυτά. Ακολουθούν οι 
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εξωτερικές ανταμοιβές, όπως η μισθολογική και η επαγγελματική εξέλιξη. Αξίζει να αναφερθεί 
ότι τα αποτελέσματα που αφορούν κυρίως σε εσωτερικές ανταμοιβές επηρεάζονται, μεταξύ 
άλλων, από τη συχνότητα συμμετοχής στις σχετικές δράσεις και από τον βαθμό υποστήριξης 
που δέχονται από τα διοικητικά στελέχη. Ακόμη, τα εξωτερικά αποτελέσματα συσχετίζονται 
θετικά με τη μεταβίβαση της μάθησης (Santos and Stuart, 2003) και την αφοσίωση στην 
επιχείρηση (Benson, 2006).  

Στο ίδιο περίπου μήκος κύματος, όσον αφορά στις απόψεις των εργαζόμενων για τα 
οφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε δράσεις ανάπτυξης, κυμαίνονται και Αμερικάνικα 
ερευνητικά αποτελέσματα (Noe and Wilk, 1993). Αναλυτικότερα, οι εργαζόμενοι στην 
πλειοψηφία τους θεωρούν ότι θα αποκομίσουν προσωπικά κυρίως οφέλη, όπως η βελτίωση της 
απόδοσης, η δικτύωση και η προσωπική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να γίνουν περισσότερο 
ανταγωνιστικοί. Σε πολύ μικρότερο βαθμό, οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι θα αποκομίσουν οφέλη 
που σχετίζονται με τη μισθολογική και επαγγελματική τους εξέλιξη ή ότι θα βελτιώσουν τις 
σχέσεις με τους συναδέλφους και τον προϊστάμενο. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι οι απόψεις 
των εργαζόμενων όσον αφορά, μεταξύ άλλων, στο βαθμό αποτελεσματικότητας των 
αναπτυξιακών δράσεων, επηρεάζονται (α) από τα χαρακτηριστικά τους που σχετίζονται με την 
εργασιακή τους ιδιότητα και (β) από τη συμμετοχή τους σε αναπτυξιακές δράσεις, όπως αυτή 
καθορίστηκε από τους ίδιους και όχι σύμφωνα με τα επίσημα σχετικά στοιχεία του Τμήματος 
Ανάπτυξης. Επιπλέον, οι απόψεις τους αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε αναπτυξιακές 
δραστηριότητες επηρεάζονται από τις αντιλήψεις τους σχετικά με τα χαρακτηριστικά του 
εργασιακού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με πιο σύγχρονα ερευνητικά αποτελέσματα (Madera, 
Steele and Beier, 2011) αυτά τα χαρακτηριστικά αποδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικά και για 
άλλες δύο μεταβλητές: την αποτελεσματικότητα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και τη 
μεταβίβαση της μάθησης. Με άλλα λόγια, οι αντιλήψεις των εργαζόμενων για τον βαθμό 
εφαρμογής από την εταιρεία πρακτικών που υποστηρίζουν τη μεταβίβαση της μάθησης 
συσχετίζεται θετικά με την εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο 
πλαίσιο αναπτυξιακών προγραμμάτων και με την αποτελεσματικότητα της Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Και άλλες έρευνες επιβεβαιώνουν τη σημαντικότητα των αντιλήψεων των εργαζόμενων 
τόσο για τα οφέλη που αποκομίζουν μετά από τη συμμετοχή τους σε δράσεις Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και για την αποτελεσματικότητα των εν λόγω δράσεων. Πιο 
συγκεκριμένα, έχει υπογραμμιστεί ότι τα προσωπικά οφέλη και εκείνα που αφορούν στην 
επαγγελματική σταδιοδρομία συσχετίζονται θετικά με τη δέσμευση στον οργανισμό (Al-Emadi 
and Marquardt, 2007). Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα των δράσεων συσχετίζεται θετικά, σε 
μεγάλο βαθμό, με την ικανοποίηση από την εργασία και σε λίγο μικρότερο βαθμό με την 
παρακίνηση, αλλά και τη δέσμευση στον οργανισμό (Sahinidis and Bouris, 2008). Όταν η 
αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών δράσεων εκφράζεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά 
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από την υλοποίησή τους, και όχι αμέσως μετά, τότε συσχετίζεται θετικά και με τη μεταβίβαση 
της μάθησης (Madera, Steele and Beier, 2011).  

Όσον αφορά στις μεθόδους ανάλυσης αναγκών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
των αναπτυξιακών δράσεων, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα εκφράζουν αρνητική άποψη 
(Γλαβέλη, 2010). Όμως, ακόμη και στην Ευρώπη εφαρμόζονταν κυρίως άτυπες μέθοδοι και μη 
συστηματικές διαδικασίες (Holden and Livia, 1992). Μόνο κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
οκταετίας έχει διευρυνθεί η χρήση δεικτών που σχετίζονται με άλλα επιχειρησιακά μεγέθη και η 
τυπική ανατροφοδότηση μέσω συνεντεύξεων για την αξιολόγηση των σχετικών δράσεων 
(Mabey, 2004b). Στην Ελλάδα επίσης, τα διοικητικά στελέχη εμπλέκονται πιο ενεργά στις 
δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε σχέση με το παρελθόν (Papalexandris and 
Chalikias, 2002), στοιχείο που διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας (CIPD, 
2009). Η εμπλοκή αυτή αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω μελλοντικά. Σε συνδυασμό μάλιστα 
με την ανάληψη επιπλέον ευθυνών από τους συμμετέχοντες στις σχετικές δράσεις πρόκειται να 
οδηγήσει τους επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού σε συντονιστικό κυρίως ρόλο των 
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων (Buyens, Wouters and Dewettinck, 2001).  

Γενικά, μεταξύ των παραγόντων που παρεμποδίζουν την υλοποίηση των στόχων του υπό 
εξέταση Τμήματος περιλαμβάνεται η ασάφεια ως προς τον ρόλο της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Buyens, Wouters and Dewettinck, 2001), η οποία χαρακτηρίζει και το ελληνικό 
πλαίσιο (Papakonstantinou, 2004). Σύμφωνα με πιο πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα, άλλοι 
παράγοντες είναι: α) ο χρόνος και το κόστος που απαιτούνται για την υλοποίηση των σχετικών 
δράσεων, β) η πίεση για εργασιακά αποτελέσματα και κατ’ επέκταση η έλλειψη χρόνου για 
μάθηση και γ) οι αντιδράσεις των διοικητικών στελεχών όσον αφορά στην εμπλοκή τους στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των αναπτυξιακών δράσεων (CIPD, 2009). Αντιθέτως, κύρια 
στοιχεία που διευκολύνουν την αποτελεσματική υλοποίηση των σχετικών δράσεων είναι η 
δέσμευση και η υποστήριξη από τα διοικητικά στελέχη όλων των βαθμίδων, η συστηματική 
αξιολόγηση και διοίκηση της απόδοσης, αλλά και οι ικανότητες εντοπισμού και διατήρησης 
‘ταλέντων’(CIPD, 2009). 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό συγκεκριμενοποιείται το επίπεδο ανάλυσης της Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί έναν συνδυασμό του οργανωτικού και 
του ατομικού επιπέδου. Επίσης, παρουσιάζονται οι προσεγγίσεις που αποτέλεσαν το θεωρητικό 
υπόβαθρο της έρευνας. Πρόκειται για την προσέγγιση των θεμελιωδών ικανοτήτων (core 
competencies) και εκείνη της ισορροπημένης κάρτας επιδόσεων (balanced scorecard), που 
μετεξελίχθηκε σε ισορροπημένη κάρτα ανθρώπινων πόρων (HR scorecard). Επιπλέον, 
διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις, ταξινομημένες σε επτά κατηγορίες. Αρχικά, 
παρατίθενται πέντε κατηγορίες παραγόντων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση των αντιλήψεων 
των εργαζόμενων όσον αφορά: α) στα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού στις οποίες συμμετέχουν, β) στην αποτελεσματικότητα των δράσεων αυτών, γ) στη 
μεταβίβαση της μάθησης, δ) στην ικανοποίηση από την εργασία και ε) στην αφοσίωση στην 
επιχείρηση. Ακολουθεί μια κατηγορία που αναφέρεται στις αντιλήψεις των αποκρινόμενων 
σχετικά με τα κυριότερα αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων στις οποίες λαμβάνουν 
μέρος. Η τελευταία κατηγορία ερευνητικών υποθέσεων αφορά στα οφέλη των επιχειρήσεων από 
την εφαρμογή των σχετικών δράσεων. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με το προτεινόμενο 
θεωρητικό μοντέλο που τίθεται υπό εμπειρικό έλεγχο. 

 

5.1. Επίπεδο ανάλυσης της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και θεωρητικό υπόβαθρο 
της έρευνας 

Έχει υποστηριχθεί ότι υπάρχουν τρία επίπεδα ανάλυσης για την Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού: το ατομικό, το οργανωτικό και το κοινωνικό (Garavan, McGuire and O’ Donnell, 
2004). Ανάλογα με το επίπεδο ανάλυσης που υιοθετείται, διαφοροποιούνται ο ορισμός που 
δίνεται στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, ο σκοπός της εν λόγω λειτουργίας και οι 
δράσεις που περιλαμβάνει. Πιο συγκεκριμένα, το ατομικό επίπεδο ανάλυσης δίνει έμφαση στο 
ίδιο το άτομο, το οποίο χαρακτηρίζεται υπεύθυνο για την ανάπτυξή του. Πεδίο έρευνας 
αποτελούν τα ατομικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη συμμετοχή σε αναπτυξιακές 
δραστηριότητες, όπως είναι η παρακίνηση, η δέσμευση και ο προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα. Έμφαση δίνεται επίσης στη μελέτη των ενδεχόμενων αποτελεσμάτων των 
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σε ατομικό επίπεδο, όπως η ανάπτυξη γνώσεων και η εξέλιξη 
της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Παρατηρείται, λοιπόν, πως το συγκεκριμένο επίπεδο 
ανάλυσης υιοθετεί πολλά στοιχεία της ανθρωπιστικής φιλοσοφίας που έχει ήδη αναλυθεί στην 
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ενότητα 1.1. της διατριβής. Στο δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, το οργανωτικό, η Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού γίνεται αντιληπτή ως ένα σύνολο αναπτυξιακών δράσεων που 
στοχεύουν στην υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής. Αντικείμενο έρευνας αποτελούν οι 
εν λόγω δραστηριότητες. Στο επίπεδο αυτό τίθεται στο προσκήνιο η προσέγγιση της 
Στρατηγικής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που έχει επίσης αναφερθεί στην ενότητα 1.1. 
Τέλος, το κοινωνικό επίπεδο ανάλυσης εστιάζει: α) σε κοινωνικά δίκτυα που υποστηρίζουν τη 
μάθηση, όπως οι ‘κοινότητες πρακτικής (Communities of Practice-CoP)’ και β) στα 
αποτελέσματα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε μακρο-οικονομικό επίπεδο, όπως η 
βελτίωση της εθνικής ανταγωνιστικότητας και οικονομίας. Στο σημείο αυτό σκόπιμο κρίνεται να 
αποσαφηνιστεί ο όρος ‘κοινότητες πρακτικής’. Αυτός αναφέρεται σε επαγγελματίες με κοινά 
ενδιαφέροντα, αντικείμενα απασχόλησης ή εργασίες, με άλλα λόγια σε άτομα που μοιράζονται 
κοινές πρακτικές. Τα άτομα αυτά σχηματίζουν άτυπα ομάδες, επικοινωνούν τακτικά μεταξύ 
τους και ανταλλάσουν γνώσεις, προβληματισμούς και εμπειρίες. Οργανώνουν δηλαδή κοινωνικά 
δίκτυα, που προωθούν τη μάθηση μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης αλλά και της 
συμμετοχής σε δραστηριότητες και εργασίες της ομάδας ή της κοινότητας που σχηματίζεται. 
Αποτελούν ‘χώρους’ στο πλαίσιο των οποίων αξιοποιείται η καθημερινή πρακτική γνώση 
(Davenport, 2001).  

Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή υιοθετεί στοιχεία τόσο του οργανωτικού όσο και 
του ατομικού επιπέδου ανάλυσης. Αντικείμενο έρευνας είναι οι δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού που εφαρμόζονται για την απόκτηση ή ενίσχυση των δεξιοτήτων που κρίνονται 
απαραίτητες για την υλοποίηση της στρατηγικής των επιχειρήσεων. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται τόσο στο ευρύτερο πλαίσιο υλοποίησης των σχετικών δράσεων όσο και στην υποστήριξη 
για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον, δηλαδή από την επιχείρηση, τον προϊστάμενο και 
τους συναδέλφους. Όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα 
του οργανωτικού επιπέδου ανάλυσης. Επιπλέον, η διατριβή μελετά τα τελικά αποτελέσματα των 
δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από όλους τους 
εμπλεκόμενους στη διαδικασία που είτε επηρεάζονται από αυτήν είτε την επηρεάζουν. 
Συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετέχουν: α) ανώτερα και ανώτατα διοικητικά στελέχη που 
επηρεάζουν την εν λόγω λειτουργία, καθώς συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων στρατηγικής 
σημασίας για τον οργανισμό, β) εργαζόμενοι που συμμετέχουν οι ίδιοι σε δράσεις Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, γ) μεσαία διοικητικά στελέχη, των οποίων οι υφιστάμενοι συμμετέχουν 
σε σχετικές δράσεις, δ) εργαζόμενοι του υπεύθυνου για τις δράσεις αυτές Τμήματος στο πλαίσιο 
του οργανισμού, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά είτε στη διαμόρφωση της στρατηγικής 
ανθρώπινου δυναμικού είτε στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των εν λόγω δράσεων, 
ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται. Εξειδικεύοντας τα αποτελέσματα των 
αναπτυξιακών δράσεων που μελετώνται στο πλαίσιο της διατριβής, αυτά είτε αφορούν στα ίδια 
τα άτομα, και εδώ εντοπίζονται τα στοιχεία του ατομικού επιπέδου ανάλυσης, είτε αφορούν σε 
επιθυμητές συμπεριφορές από την πλευρά του οργανισμού, όπως η αφοσίωση των εργαζόμενων.  
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Η ενότητα αυτή συνεχίζεται με την ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου της διατριβής. 
Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι προσεγγίσεις των θεμελιωδών ικανοτήτων και της 
ισορροπημένης κάρτας επιδόσεων, η οποία μετεξελίχθηκε σε ισορροπημένη κάρτα ανθρώπινων 
πόρων. Σύμφωνα με την πρώτη προσέγγιση, απώτερος στόχος των επιχειρήσεων είναι ο 
προσδιορισμός, η απόκτηση, η ανάπτυξη και η διατήρηση θεμελιωδών ικανοτήτων. Αυτές 
οδηγούν στη βέλτιστη δυνατή απόδοση του οργανισμού μακροπρόθεσμα και στη 
διαφοροποίησή του από τους ανταγωνιστές. Στο σημείο αυτό σκόπιμο κρίνεται να διευκρινιστεί 
η διαφορά μεταξύ των όρων βασικές (basic) και θεμελιώδεις (core) ικανότητες. Οι βασικές 
ικανότητες, όπως οι πρώτες ύλες, η τεχνολογία και ο εξοπλισμός, είναι απαραίτητες για τη 
λειτουργία κάθε επιχείρησης. Οι θεμελιώδεις ικανότητες είναι αυτές που διαφοροποιούν την 
επιχείρηση σε σχέση με τους ανταγωνιστές της και δεν μπορούν εύκολα να αντιγραφούν, όπως 
είναι το οργανωσιακό κλίμα, η κουλτούρα κ.ά. Αυτές οι ικανότητες ενσωματώνονται στις 
γνώσεις, μεθόδους, τεχνικές, διαδικασίες και αξίες της επιχείρησης, οι οποίες συντονισμένα 
οδηγούν στην παραγωγή των προϊόντων ή στην παροχή των υπηρεσιών της. Καθορίζονται από 
τα χαρακτηριστικά της ομάδας των ατόμων που συνεργάζονται για την παραγωγή των 
προϊόντων ή την προσφορά των υπηρεσιών, αλλά ανήκουν στο κοινωνικό σύστημα στο πλαίσιο 
του οποίου εντοπίζονται. Οι επιχειρήσεις, λοιπόν, διαθέτουν κάποιες ικανότητες, ανεξάρτητα 
από συγκεκριμένα άτομα. Αυτές με την πάροδο του χρόνου αναπαράγονται και ανανεώνονται, 
καθώς το κοινωνικό σύστημα επιλέγει νέα μέλη, με κριτήριο τον βαθμό στον οποίο επιδεικνύουν 
τις απαραίτητες για τη λειτουργία του συστήματος συμπεριφορές. Παράλληλα, το σύστημα 
διαθέτει μηχανισμούς κοινωνικοποίησης και κατ’ επέκταση μάθησης, αλλά και ελέγχου των 
νεοεισερχόμενων μελών, ώστε να ενισχύονται οι επιθυμητές για το σύστημα συμπεριφορές. 
Έτσι, οι ικανότητες αυτές αποδεικνύονται ένα είδος σιωπηρής γνώσης και τεχνογνωσίας της 
επιχείρησης. Η σιωπηρή αυτή γνώση δύσκολα μεταφέρεται σε άλλο πλαίσιο, καθώς συνδέεται 
στενά με συγκεκριμένα κοινωνικο-τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος στο οποίο ανήκει 
(Clardy, 2007; Clardy, 2008; Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010). Σύμφωνα με την παραπάνω 
προσέγγιση, ρόλος της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η διατήρηση και η ενίσχυση 
των θεμελιωδών ικανοτήτων του οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της είναι ο 
καθορισμός, σε συνεργασία με την ανώτατη διοίκηση, των απαραίτητων για την υλοποίηση της 
στρατηγικής της επιχείρησης ικανοτήτων, οι οποίες συνήθως διαφοροποιούνται μερικώς ανά 
επίπεδο εργαζόμενων. Επίσης, η επιλογή των κατάλληλων δράσεων για την ανάπτυξη ή την 
ενίσχυση των εν λόγω ικανοτήτων καθώς και η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των 
δράσεων αυτών με στόχο τη συνεχή αναπροσαρμογή και βελτίωσή τους. Γι’ αυτό στην παρούσα 
έρευνα επιχειρείται: α) η σκιαγράφηση των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των θεμελιωδών τους ικανοτήτων, β) η αποτύπωση του 
ευρύτερου πλαισίου υλοποίησής τους, όπως οι μέθοδοι ανάλυσης αναγκών και ο βαθμός 
συμμετοχής των διοικητικών στελεχών σε διάφορα στάδια των δράσεων και γ) η διερεύνηση του 



144 

 

βαθμού στον οποίο οι υπό εξέταση δράσεις θεωρούνται αποτελεσματικές από τους 
συμμετέχοντες σ’ αυτές.  

Στη συνέχεια, πριν αποσαφηνιστεί η προσέγγιση της ισορροπημένης κάρτας επιδόσεων, 
σκόπιμο κρίνεται να υπογραμμιστεί το γενικότερο πλαίσιο από το οποίο επηρεάστηκε, αλλά και 
εκείνο το οποίο στη συνέχεια επηρέασε. Καταρχήν διευκρινίζεται ότι η σχέση μεταξύ της 
αποτελεσματικής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και της απόδοσης της επιχείρησης 
αποτέλεσε αντικείμενο προηγούμενων ερευνών (Huselid, 1995; Becker, Huselid, Pickus and 
Spratt, 1997). Σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους, η υιοθέτηση ‘μεθόδων εργασίας υψηλής 
απόδοσης (High Performance Work Practices-HPWP)’ οδηγεί στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης καθώς επίσης και στη 
μείωση των αποχωρήσεων των εργαζόμενων. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μεθόδων ανήκουν οι 
μέθοδοι σχεδιασμού εργασιών, στελέχωσης, συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης, αξιολόγησης 
της απόδοσης και ανταμοιβών, οι οποίες συνδέονται με την επιχειρησιακή στρατηγική. Ωστόσο, 
μέχρι και σήμερα ακόμη, δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς πώς και γιατί οι πολιτικές ανθρώπινου 
δυναμικού συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης (Guest, 1997; Ξηροτύρη-
Κουφίδου, 2010). Σύμφωνα με μια από τις προσεγγίσεις, που επιχείρησε να αποσαφηνίσει τις 
διασυνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ των εν λόγω πολιτικών και της επιχειρησιακής απόδοσης 
(Guest, 1997), οι μέθοδοι διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού συμβάλλουν: α) στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε ποιοτικό αποτέλεσμα, β) στην 
υποστήριξη και παρακίνηση των εργαζόμενων προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητές 
τους, που με τη σειρά τους οδηγούν στην αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού και γ) στο να 
αντιληφθούν οι εργαζόμενοι τον ρόλο τους στην υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, 
αποκτώντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία.  

Μια άλλη προσέγγιση που κινείται στην ίδια λογική, δηλαδή της αναζήτησης του τρόπου 
με τον οποίο οι πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού βελτιώνουν την επιχειρησιακή απόδοση, είναι 
αυτή της ισορροπημένης κάρτας επιδόσεων. Προτάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 από 
τους Kaplan και Norton (1992; 1996). Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, τέσσερις είναι 
οι παράγοντες που επηρεάζουν τα τελικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης ανάλογα με το όραμα 
και τη στρατηγική της: α) ο χρηματοοικονομικός που περιλαμβάνει τα αντίστοιχα 
αποτελέσματα, όπως τα κέρδη προ και μετά φόρων, β) ο πελατειακός που περιλαμβάνει 
αποτελέσματα σχετικά με τους πελάτες, όπως η διατήρηση και αύξηση του πελατολογίου καθώς 
και των μεριδίων αγοράς, γ) αυτός των εσωτερικών επιχειρηματικών διαδικασιών που 
περιλαμβάνει τις σχετικές με την ικανοποίηση των πελατών διαδικασίες και πολιτικές, όπως η 
εξυπηρέτηση πελατών και η ποιότητα προϊόντων ή υπηρεσιών, και τέλος δ) ο παράγοντας της 
μάθησης και ανάπτυξης που περιλαμβάνει αποτελέσματα όπως η απόκτηση των απαραίτητων 
γνώσεων για την υλοποίηση της στρατηγικής, η ικανοποίηση και η αφοσίωση των εργαζόμενων. 
Επισημαίνεται ότι ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται σε αποτελέσματα, τα οποία προκύπτουν 



145 

 

μετά από τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων και ενεργειών. Αντίθετα, οι τρεις τελευταίοι 
παράγοντες περιλαμβάνουν μετρήσεις και δείκτες, που επηρεάζουν τη μελλοντική επίδοση του 
οργανισμού και έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν αξία (Γεωργόπουλος, 2006). Ιδιαίτερα 
όσον αφορά στον τελευταίο παράγοντα, αυτόν της μάθησης και της ανάπτυξης, επιδιώκεται όχι 
μόνο να υπάρχουν οι κατάλληλες ικανότητες, αλλά και να οδηγούν στις απαραίτητες 
συμπεριφορές, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και των υπόλοιπων τριών παραγόντων. 
Η μέτρηση του συνόλου των προαναφερόμενων παραγόντων, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους 
με σχέση αιτίας-αποτελέσματος, κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι από 
αυτούς συνέβαλαν θετικά και ποιοι αρνητικά στα τελικά επιχειρησιακά αποτελέσματα 
(Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010).  

Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, η ισορροπημένη κάρτα επιδόσεων αποτέλεσε τη βάση 
για μια εναλλακτική προσέγγιση. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της (Beatty, Huselid and 
Schneier, 2003), ο παράγοντας ‘μάθηση και ανάπτυξη’ της ισορροπημένης κάρτας επιδόσεων 
αντικαθίσταται από τον παράγοντα ‘επιτυχία ανθρώπινου δυναμικού’ στη νέα ‘εταιρική 
ισορροπημένη κάρτα (business scorecard)’, όπως την ονομάζουν. Για την ανάλυση των κύριων 
αξόνων που συνθέτουν τον συγκεκριμένο παράγοντα, προτάθηκε η ‘ισορροπημένη κάρτα 
ανθρώπινων πόρων’. Στο κέντρο της τοποθετείται ‘η στρατηγική’ της επιχείρησης, η οποία 
επηρεάζει τους τέσσερις άξονες: ‘τα παραδοτέα ανθρώπινων πόρων’, ‘τα συστήματα 
ανθρώπινων πόρων’, ‘τις πρακτικές/πολιτικές ανθρώπινων πόρων’, και ‘τις ικανότητες των 
υπευθύνων ανθρώπινων πόρων’. Συνεπώς, προκειμένου το ανθρώπινο δυναμικό να 
χαρακτηρίζεται αποτελεσματικό, πρέπει να προσδιοριστούν τα παραδοτέα της λειτουργίας 
ανθρώπινων πόρων, δηλαδή οι απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και συμπεριφορές για την 
υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
προηγουμένως να έχουν αναπτυχθεί αποτελεσματικά συστήματα ανθρώπινων πόρων. Αυτά με 
τη σειρά τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη κατάλληλων πρακτικών και 
πολιτικών διοίκησης των εργαζόμενων, μεταξύ των οποίων και η πολιτική εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, η υιοθέτηση των κατάλληλων πρακτικών και 
πολιτικών διοίκησης των εργαζόμενων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ικανότητες των 
υπευθύνων ανθρώπινων πόρων. Αυτοί καλούνται, αφού κατανοήσουν την επιχειρησιακή 
στρατηγική, να σχεδιάσουν τις κατάλληλες πολιτικές, που υποστηρίζουν τους εργαζόμενους 
στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης. Για την παρακολούθηση όλων των 
παραπάνω απαιτούνται αξιόπιστες μετρήσεις που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό με στόχο τη 
λήψη αποτελεσματικότερων αποφάσεων και την προσαρμογή των εφαρμοζόμενων πολιτικών 
και συστημάτων στις απαιτήσεις της στρατηγικής (Huselid, Becker and Beatty, 2005; Ξηροτύρη-
Κουφίδου, 2010). Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται η διερεύνηση των αντιλήψεων των 
εργαζόμενων αναφορικά με: α) τα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, β) τον βαθμό αποτελεσματικότητας των σχετικών δράσεων και γ) τον βαθμό 
σύνδεσης των προηγούμενων αντιλήψεων με επιθυμητές συμπεριφορές που προσδίδουν αξία 
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στις επιχειρήσεις, όπως η ικανοποίηση από την εργασία και η αφοσίωση. Σε όλα τα ανωτέρω 
σημεία εστιάζει η παρούσα διατριβή. 

 

5.2. Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων και προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο 

Αρχικά, σκόπιμο κρίνεται να διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη έρευνα αφορά στις 
αντιλήψεις των εργαζόμενων για τη λειτουργία της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
συνολικά και όχι για συγκεκριμένες μόνο επιμέρους δράσεις της. Επιχειρεί, όμως, να 
σκιαγραφήσει τις δράσεις εκείνες που χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις 
επιχειρήσεις μέσω σχετικής ερώτησης στο ερωτηματολόγιο, αλλά και στον οδηγό της 
δομημένης συνέντευξης. Επιπλέον, ‘αξιολογεί’ συγκεκριμένες αναπτυξιακές δράσεις μέσω της 
διερεύνησης της επίδρασης που ασκούν στις αντιλήψεις των εργαζόμενων για διάφορα θέματα, 
όπως για παράδειγμα: για τα οφέλη που αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους σε κάθε δράση, για 
την αποτελεσματικότητα ανά δράση, για τη μεταβίβαση της μάθησης, για την ικανοποίηση από 
την εργασία και για την αφοσίωση στην επιχείρηση. Παρακάτω αναλύονται οι λόγοι για τους 
οποίους υιοθετήθηκε η επιλογή αυτή.  

Πρώτον, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό 
επίπεδο, που αφορούν στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν 
σε ποιες ακριβώς μεθόδους ή δράσεις αναφέρονται. Ενίοτε, μάλιστα, πεδίο μελέτης αποτελούν 
ευρύτερες κατηγορίες δράσεων, όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη διοικητικών στελεχών 
(Mumford, 1997), η επιμόρφωση (Γλαβέλη, 2010) και η κατάρτιση (Sahinidis and Bouris, 
2008). Καθεμιά από αυτές θα μπορούσε δυνητικά να αναφέρεται σε πληθώρα επιμέρους 
δράσεων, όπως στην καθοδήγηση ή στην καθοδήγηση από μέντορα στην πρώτη περίπτωση, ενώ 
στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση στα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης, στα 
εξωτερικά προγράμματα κατάρτισης ή στα προγράμματα εκπαίδευσης εκτελώντας τη 
συγκεκριμένη εργασία. Επιπλέον, στη βιβλιογραφία εντοπίστηκαν μελέτες που αναφέρονται σε 
δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως για παράδειγμα στην κατάρτιση, την οποία 
όμως χρησιμοποιούν ως έννοια-ομπρέλα για να αναφερθούν σε πληθώρα άλλων δράσεων και 
συγκεκριμένα στην ενεργή μάθηση (action learning), στην καθοδήγηση, στην καθοδήγηση από 
μέντορα, στην οργανωτική μάθηση κ.ά. (Salas and Cannon-Bowers, 2001). Παράλληλα, 
προηγούμενες έρευνες στο πεδίο εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τις αντιλήψεις των ατόμων για τα 
αποτελέσματα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και ειδικότερα της κατάρτισης (Santos 
and Stuart, 2003) και της ανάπτυξης διοικητικών στελεχών (Mabey, 2004b; Brown, 2006). Οι 
έρευνες αυτές εστιάζουν ταυτόχρονα και στη συχνότητα χρήσης διαφόρων δράσεων, όπως για 
παράδειγμα των ενδοεπιχειρησιακών και εξωτερικών προγραμμάτων κατάρτισης, της 
εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, της καθοδήγησης κ.ά. Αυτές σύμφωνα με 
τους μελετητές περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες ευρύτερες κατηγορίες δράσεων, δηλαδή 
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στην κατάρτιση και στην ανάπτυξη διοικητικών στελεχών. Ωστόσο, οι αντιλήψεις των 
υποκειμένων της έρευνας αφορούν κάθε φορά στα αποτελέσματα της ευρύτερης κατηγορίας 
δράσεων και δεν εξειδικεύονται στα αποτελέσματα ανά επιμέρους δράση της κάθε κατηγορίας.  

Κατά τη διάρκεια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης εντοπίστηκαν επίσης μελέτες που 
εξετάζουν την επίδραση και τα οικονομικά αποτελέσματα της κατάρτισης ανάλογα με το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων (Morrow, Jarrett and Rupinski, 1997). Ανάλογα δηλαδή με το 
αν αυτό είναι διοικητικό, τεχνικό ή πωλήσεων, με άλλα λόγια αν στοχεύει στην ανάπτυξη 
συγκεκριμένων δεξιοτήτων, όπως διοικητικών, τεχνικών ή πωλήσεων. Όχι όμως ανάλογα με τη 
μέθοδο κατάρτισης που εφαρμόζεται, π.χ. ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση ή εκπαίδευση 
εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία. Σημαντικό είναι ακόμη ότι υπάρχουν έρευνες που 
αφορούν στην κατάρτιση, ωστόσο διευκρινίζουν ότι με τον συγκεκριμένο όρο αναφέρονται σε 
πληθώρα μεθόδων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έρευνα με αντικείμενο τις αντιλήψεις των εργαζόμενων 
για τη σχέση ανάμεσα στα οφέλη της κατάρτισης και στη δέσμευση στον οργανισμό (Al-Emadi 
and Marquardt, 2007). Όπως διευκρινίζουν οι μελετητές, με τον όρο κατάρτιση αναφέρονται 
στην τυπική και άτυπη κατάρτιση, στην εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, στην 
επαγγελματική ανάπτυξη και σε άλλες μαθησιακές αναπτυξιακές δραστηριότητες που παρέχουν 
τα εφόδια στους εργαζόμενους για την εκτέλεση της τωρινής τους εργασίας, αλλά και για την 
ανάληψη πιθανών ρόλων στο μέλλον. Αιτιολογούν, μάλιστα, τη συγκεκριμένη επιλογή 
αναφέροντας ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν διαφοροποιούν τις έννοιες κατάρτιση και 
ανάπτυξη. Πράγματι, οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ ορισμένων δράσεων είναι λεπτές και 
μάλλον δυσδιάκριτες, όπως για παράδειγμα η διαφορά μεταξύ καθοδήγησης (coaching) και 
καθοδήγησης από μέντορα (mentoring). Οι εργαζόμενοι, λοιπόν, δεν οφείλουν να είναι γνώστες 
των ιδιαίτερων διαφορών ανάμεσα στις δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Παράλληλα, είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί ότι το σύνολο των συμμετεχόντων σε μια έρευνα 
έχει διαμορφώσει ενιαία αντίληψη σχετικά με τις δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
και ότι ο όρος καθοδήγηση, για παράδειγμα, γίνεται αντιληπτός ακριβώς με τον ίδιο τρόπο από 
όλους. Τέλος, σε περίπτωση που κριτήριο για την επιλογή του δείγματος της έρευνας με χρήση 
ερωτηματολογίου ήταν η συμμετοχή των εργαζόμενων σε συγκεκριμένες μόνο αναπτυξιακές 
δράσεις, θα απαιτούνταν επιπλέον προσπάθεια και χρόνος εκ μέρους των υπεύθυνων 
ανθρώπινου δυναμικού των εταιρειών για την επιλογή ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος. Το 
γεγονός αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει σε μεγάλο βαθμό αρνητικά ως προς τη συμμετοχή 
στην έρευνα των εταιρειών που προσεγγίστηκαν.  

Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι ερευνητικές υποθέσεις της διατριβής. Αυτές είναι 
αποτέλεσμα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, όπως αυτή συνοψίστηκε στο Α΄ μέρος της 
διατριβής, της επαγγελματικής εμπειρίας της ερευνήτριας στο υπό εξέταση πεδίο και της 
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ανταλλαγής απόψεων τόσο με ακαδημαϊκούς όσο και με επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται 
στον χώρο της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

Ι. Παράγοντες που σχετίζονται με τις αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στα 
αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στις οποίες συμμετέχουν 

Τα αποτελέσματα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε ατομικό επίπεδο 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ασκούν επίδραση στα ευρύτερα επιχειρησιακά 
αποτελέσματά της (Salas and Cannon-Bowers, 2001). Η υποστήριξη για μάθηση από το 
εργασιακό περιβάλλον ως ένας παράγοντας που σχετίζεται με τις αντιλήψεις των εργαζόμενων 
για τα ατομικά αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων, αποτέλεσε μια από τις έννοιες που 
εξετάστηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας. Διαχωρίστηκε, μάλιστα, σε τρεις υποκατηγορίες: 
α) την υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, η οποία αφορά στην υποστήριξη των 
εργαζόμενων για συμμετοχή σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και στην 
ύπαρξη μιας γενικότερης κουλτούρας μάθησης στο πλαίσιο της επιχείρησης, β) την υποστήριξη 
για μάθηση από τον προϊστάμενο, δηλαδή την υποστήριξη για τη συμμετοχή σε αναπτυξιακές 
δράσεις αλλά και για την εφαρμογή στον εργασιακό χώρο των γνώσεων και δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν στο πλαίσιό τους και γ) την υποστήριξη για μάθηση από τους συναδέλφους, 
δηλαδή την υποστήριξη για τη μεταβίβαση της μάθησης στον εργασιακό χώρο. Επισημαίνεται 
ότι η υποστήριξη από τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους, ειδικά όσον αφορά στη 
μεταβίβαση της μάθησης, έχει αναδειχτεί ως ένα πεδίο που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης 
(Madera, Steele and Beier, 2011). Η ανάλυση συνεχίζεται με ευρήματα άλλων ερευνών που 
αφορούν στους συγκεκριμένους παράγοντες. Όπως έχει αναφερθεί, η υποστήριξη των 
προϊστάμενων επηρεάζει τις αντιλήψεις των εργαζόμενων σχετικά με τα αποτελέσματα της 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Santos and Stuart, 2003). Ιδιαίτερα δε για εκείνα τα 
αποτελέσματα που σχετίζονται με εσωτερικές ανταμοιβές, ικανοποιούν δηλαδή ανώτερες 
ανάγκες και πηγάζουν περισσότερο από το ίδιο το άτομο, παρά από κάποιον εξωτερικό 
παράγοντα, όπως για παράδειγμα η ικανοποίηση από την εργασία και η προσωπική ανάπτυξη. 
Παράλληλα, η υποστήριξη από τον προϊστάμενο αλλά και τους συναδέλφους συνδέεται με τις 
αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στα ακόλουθα οφέλη των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού: την προσωπική ανάπτυξη, την καλύτερη εκτέλεση του έργου, την 
ενημέρωση για προϊόντα και διαδικασίες σχετικά με την εργασία, τη δικτύωση καθώς και τη 
βελτίωση των σχέσεων με τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους (Noe and Wilk, 1993). 
Επιπλέον, έχει υποστηριχθεί ότι η διαμόρφωση κλίματος που υποστηρίζει την ανάπτυξη των 
εργαζόμενων και υποκινεί τόσο τη συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα όσο και τη μεταβίβαση 
γνώσεων και δεξιοτήτων στον εργασιακό χώρο, επηρεάζει τις αντιλήψεις τους για τα οφέλη της 
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Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Γλαβέλη, 2010). Κατόπιν των ανωτέρω, διατυπώνεται η 
ακόλουθη ερευνητική υπόθεση: 

Η1α. Η υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον συσχετίζεται θετικά με τις 
αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Ακολουθεί η εξέταση ενός από τα δημογραφικά στοιχεία των εργαζόμενων, του φύλου, 
ως παράγοντα που επηρεάζει τις αντιλήψεις τους σχετικά με τα αποτελέσματα των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Προηγούμενη έρευνα (Santos and Stuart, 2003) ανέδειξε 
την επίδραση που ασκεί το φύλο στις σχετικές αντιλήψεις και ειδικότερα στα αποτελέσματα που 
αφορούν στη μισθολογική εξέλιξη των εργαζόμενων. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες που 
συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα ανέφεραν σε πολύ μικρότερο βαθμό από τους άντρες ότι η 
κατάρτιση οδήγησε στη διαφοροποίηση των αμοιβών τους. Η παρούσα έρευνα, λοιπόν, ελέγχει 
την παρακάτω γενικότερη ερευνητική υπόθεση:  

Η1β. Το φύλο των εργαζόμενων επηρεάζει τις αντιλήψεις τους όσον αφορά στα 
αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

ΙΙ. Παράγοντες που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Η συγκεκριμένη υποενότητα αναφέρεται στους παράγοντες που σχετίζονται με την 
αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχει υποστηριχθεί ότι η 
αναγνώριση της χρησιμότητας των σχετικών δράσεων από τα διοικητικά στελέχη όλων των 
βαθμίδων αλλά και η υποστήριξη που παρέχουν για την εφαρμογή τους αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητα των υπό εξέταση δράσεων (Mumford, 1997; Salas and Cannon-Bowers, 
2001; Marsick and Watkins, 2003; Mabey, 2004b; CIPD, 2009; Γλαβέλη, 2010). Παράλληλα, η 
υποστήριξη των εργαζόμενων από τους προϊστάμενους για συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις 
(Streumer, Van Der Klink and Van De Brink, 1999; Γλαβέλη, 2010) αλλά και για μεταφορά 
στον εργασιακό χώρο των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιό τους 
συσχετίζεται θετικά με την αποτελεσματικότητα των δράσεων αυτών (Γλαβέλη, 2010; Madera, 
Steele and Beier, 2011). Επιπλέον, θετική επίδραση στην αποτελεσματικότητα των υπό 
διερεύνηση δράσεων ασκεί και η υποστήριξη από τους συναδέλφους για τη μεταβίβαση της 
μάθησης (Madera, Steele and Beier, 2011). Αντίθετα, η έλλειψη χρόνου για μάθηση από την 
πλευρά των εργαζόμενων (Buyens, Wouters and Dewettinck, 2001; CIPD, 2009), λόγω 
αυξημένων εργασιακών υποχρεώσεων, οι οποίες όμως καθορίζονται από τον προϊστάμενο σε 
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συνεργασία με τον εργαζόμενο, οδηγεί στη μείωση της αποτελεσματικότητας των αναπτυξιακών 
δράσεων. Συνεπώς, από όσα προαναφέρθηκαν, είναι δυνατόν να διατυπωθεί η παρακάτω 
ερευνητική υπόθεση: 

Η2α. Η υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον συσχετίζεται θετικά με την 
αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Διαπιστώνεται επίσης ότι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των εργαζόμενων έχουν 
επισημανθεί ως παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Αναλυτικότερα, τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την εργασία, 
όπως η θέση εργασίας των ατόμων, το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους στην εταιρεία και 
το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους στη θέση, ασκούν επίδραση στις αντιλήψεις τους 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών δράσεων (Noe and Wilk, 1993). Έτσι, 
τίθεται υπό εμπειρικό έλεγχο η υπόθεση: 

Η2β. Τα χαρακτηριστικά των ατόμων που σχετίζονται με την εργασία τους, όπως η θέση 
εργασίας, το χρονικό διάστημα απασχόλησης στην εταιρεία και το χρονικό διάστημα απασχόλησης 
στη θέση, επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους για την αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Στο πλαίσιο επιχειρήσεων που η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού οδηγεί στη 
μισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη, επικρατεί η αντίληψη ότι οι σχετικές δράσεις είναι 
περισσότερο αποτελεσματικές σε σχέση με αντίστοιχες δράσεις σε άλλες επιχειρήσεις (Ng and 
Dastmalchian, 2011). Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η σύνδεση της πολιτικής 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με τις πολιτικές διοίκησης της απόδοσης και αμοιβών, 
ενισχύει την παρακίνηση των εργαζόμενων για ενεργό συμμετοχή στις σχετικές δράσεις. Με 
αυτόν τον τρόπο αυξάνεται τελικά η αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών δράσεων. Πάντως, 
και άλλοι συγγραφείς υποστήριξαν ότι η επαγγελματική και μισθολογική εξέλιξη των 
εργαζόμενων μετά από τη συμμετοχή τους σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
επηρεάζει θετικά τις αντιλήψεις τους σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εν λόγω δράσεων 
(Mumford, 1997; CIPD, 2009; Γλαβέλη, 2010). Δεδομένου ότι η μισθολογική και 
επαγγελματική εξέλιξη συγκαταλέγονται στις εξωτερικές ανταμοιβές των αναπτυξιακών 
δράσεων, αφορούν δηλαδή κατά βάση σε υλικές ανταμοιβές ή σε αποτελέσματα που 
συνεπάγονται υλικές ανταμοιβές, διαμορφώνεται η εξής ερευνητική υπόθεση: 
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H2γ. Οι αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στις εξωτερικές ανταμοιβές των 
δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συσχετίζονται θετικά με την αποτελεσματικότητα των 
δράσεων αυτών 

 

ΙΙΙ. Παράγοντας που σχετίζεται με τη μεταβίβαση της μάθησης 

Οι εξωτερικές ανταμοιβές των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σχετίζονται 
και με τη μεταβίβαση της μάθησης. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι, όταν οι 
εργαζόμενοι νιώθουν ότι ανταμείβονται επαρκώς μετά από τη συμμετοχή τους σε αναπτυξιακές 
δράσεις, είναι περισσότερο παρακινημένοι να εφαρμόσουν στην εργασία τους τις νέες γνώσεις 
και δεξιότητες που απέκτησαν (Santos and Stuart, 2003). Όσα προαναφέρθηκαν υπογραμμίζουν 
τη σημαντικότητα των συστημάτων ανταμοιβών, είτε των χρηματικών είτε εκείνων που 
σχετίζονται με την επαγγελματική εξέλιξη. Γι’ αυτό αναπτύσσεται η ακόλουθη ερευνητική 
υπόθεση: 

Η3. Οι αντιλήψεις των εργαζόμενων, όσον αφορά στις εξωτερικές ανταμοιβές των 
δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, συσχετίζονται θετικά με τη μεταβίβαση της μάθησης 

 

IV. Παράγοντες που σχετίζονται με την ικανοποίηση από την εργασία 

Η υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον εκτιμάται ότι θα αναδειχτεί ως 
ένας από τους παράγοντες που σχετίζονται με την ικανοποίηση των ατόμων από την εργασία 
τους. Αυτό γιατί (α) η κουλτούρα που προάγει τη μάθηση, (β) η υποστήριξη των εργαζόμενων 
από την επιχείρηση και τον προϊστάμενο για συμμετοχή σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού και (γ) η επακόλουθη υποστήριξη από τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους για τη 
μεταβίβαση της μάθησης καλλιεργούν ένα θετικό και υγιές εργασιακό κλίμα. Αυτό ασκεί τελικά 
ευνοϊκή επίδραση στην ικανοποίηση από την εργασία. Επιπλέον, προηγούμενη έρευνα, αυτή των 
Lee and Bruvold (2003), επικεντρώθηκε στη σχέση ανάμεσα στις αντιλήψεις των εργαζόμενων 
σχετικά με την υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση και την ικανοποίηση από την 
εργασία, αναδεικνύοντας θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο παραγόντων. Η συγκεκριμένη 
έρευνα χρησιμοποίησε τα δεδομένα δύο μεμονωμένων μελετών που πραγματοποιήθηκαν στη 
Σιγκαπούρη και στις ΗΠΑ με χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε συνολικά από 
405 νοσοκόμες και στις δύο χώρες. Κατόπιν των ανωτέρω διαμορφώνεται η επόμενη ερευνητική 
υπόθεση: 

Η4α. Η υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον συσχετίζεται θετικά με την 
ικανοποίηση από την εργασία 
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Έχει αποδειχτεί ότι οι αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στα οφέλη των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συσχετίζονται θετικά με την ικανοποίησή τους από την 
εργασία (Γλαβέλη, 2010). Δηλαδή, σε όσο μεγαλύτερο βαθμό θεωρούν ότι η συμμετοχή τους σε 
αναπτυξιακές δράσεις συμβάλλει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους ίδιους, όπως η 
ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων ή η αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου τους, τόσο 
περισσότερο δηλώνουν ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Η προηγούμενη σκέψη 
μεταφράζεται στην εξής ερευνητική υπόθεση: 

Η4β. Οι αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στα αποτελέσματα των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συσχετίζονται θετικά με την ικανοποίησή τους από την εργασία 

 

Η μελέτη της αποτελεσματικότητας των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως 
παράγοντα που σχετίζεται με την ικανοποίηση των εργαζόμενων έχει ήδη απασχολήσει τους 
ερευνητές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έρευνας οι αντιλήψεις των εργαζόμενων για την 
αποτελεσματικότητα των δράσεων ανάπτυξης στις οποίες λαμβάνουν μέρος συσχετίζονται 
θετικά με την ικανοποίησή τους από την εργασία (Schmidt, 2007). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
με χρήση ερωτηματολογίου σε εννέα μεγάλους σε μέγεθος οργανισμούς των ΗΠΑ και του 
Καναδά, που δραστηριοποιούνταν στον βιομηχανικό τομέα, στον τομέα παροχής υπηρεσιών και 
στον τεχνολογικό τομέα. Σ’ αυτήν συμμετείχαν 552 εργαζόμενοι που απασχολούνταν είτε στην 
εξυπηρέτηση πελατών είτε στην τεχνική υπηρεσία των οργανισμών. Την ίδια συσχέτιση και 
μάλιστα σε μεγάλο βαθμό ανέδειξε και επισκόπηση που έλαβε χώρα σε πέντε μεγάλες ελληνικές 
εταιρείες διαφορετικών κλάδων της οικονομίας (Sahinidis and Bouris, 2008). Στην εν λόγω 
έρευνα ανταποκρίθηκαν τελικά 135 εργαζόμενοι και μεσαία διοικητικά στελέχη. Με βάση τα 
προαναφερόμενα αναπτύσσεται η ερευνητική υπόθεση: 

Η4γ. Η αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συσχετίζεται 
θετικά με την ικανοποίηση από την εργασία 

 

V. Παράγοντες που σχετίζονται με την αφοσίωση στην επιχείρηση 

Η υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον αναμένεται ότι θα 
συγκαταλέγεται μεταξύ των παραγόντων που ασκούν επίδραση στην αφοσίωση των 
εργαζόμενων στην επιχείρηση. Ειδικά για έναν επιμέρους παράγοντα της υποστήριξης για 
μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον, αυτόν της υποστήριξης για μάθηση από την επιχείρηση, 
έχουν ήδη επισημανθεί σχετικές συσχετίσεις. Πιο συγκεκριμένα, έχει υπογραμμιστεί η θετική 
συσχέτιση ανάμεσα στις αντιλήψεις των εργαζόμενων σχετικά με τον επιμέρους αυτόν 
παράγοντα και στη συναισθηματική δέσμευση στον οργανισμό, η οποία τελικά οδηγεί στη 
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μείωση της πρόθεσης αποχώρησης από αυτόν (Lee and Bruvold, 2003; Kuvaas and Dysvik, 
2010). Επιπλέον, έχει αναδειχτεί ότι η υποστήριξη από προϊστάμενους οδηγεί στην αφοσίωση 
των εργαζόμενων και κατ’ επέκταση στη μείωση της πρόθεσής τους για αποχώρηση (Kuvaas 
and Dysvik, 2010). Συνεπώς, διαμορφώνεται η ακόλουθη ερευνητική υπόθεση που τίθεται υπό 
εμπειρικό έλεγχο: 

Η5α. Η υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον συσχετίζεται θετικά με την 
αφοσίωση στην επιχείρηση 

 

Ένας άλλος παράγοντας που σύμφωνα με ερευνητικά αποτελέσματα συνδέεται με την 
αφοσίωση στην επιχείρηση είναι οι αντιλήψεις των εργαζόμενων σχετικά με τα αποτελέσματα 
των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στις οποίες συμμετέχουν. Αναλυτικότερα, η 
βελτίωση του επαγγελματικού δικτύου και της εργασιακής απόδοσης, η προσωπική ανάπτυξη, η 
επίτευξη των επαγγελματικών στόχων, η αλλαγή καριέρας, η επαγγελματική και μισθολογική 
εξέλιξη μετά από τη συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις επηρεάζουν θετικά τη συναισθηματική 
και την κανονιστική δέσμευση στον οργανισμό (Al-Emadi and Marquardt, 2007). Ακόμη, η 
επιβράβευση της απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων από τον οργανισμό με τη μορφή της 
μισθολογικής ή της επαγγελματικής εξέλιξης ασκεί θετική επίδραση στην αφοσίωση των 
εργαζόμενων (Benson, 2006). Οι αντιλήψεις, δηλαδή, των εργαζόμενων για τις εξωτερικές 
ανταμοιβές των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως αυτές ορίστηκαν στο 
πλαίσιο της παρούσας έρευνας, αναδείχτηκαν σε δύο περιπτώσεις ως παράγοντας που σχετίζεται 
με την αφοσίωση στην επιχείρηση. Ωστόσο, η παρούσα έρευνα ελέγχει την ευρύτερη ερευνητική 
υπόθεση: 

Η5β. Οι αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στα αποτελέσματα των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συσχετίζονται θετικά με την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση 

 

Θετική συσχέτιση με την αφοσίωση στην επιχείρηση παρουσιάζει και η ικανοποίηση από 
την εργασία σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης περίπτωσης που πραγματοποιήθηκε στον 
τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα (Γλαβέλη, 2010). Γι’ αυτό εξετάζεται η επόμενη υπόθεση: 

Η5γ. Η ικανοποίηση από την εργασία συσχετίζεται θετικά με την αφοσίωση των 
εργαζόμενων στην επιχείρηση 

 

Η αναφορά στους παράγοντες που σχετίζονται με την αφοσίωση των εργαζόμενων στην 
επιχείρηση ολοκληρώνεται με εκείνον της αποτελεσματικότητας των δράσεων Ανάπτυξης 
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Ανθρώπινου Δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι οι αντιλήψεις των 
εργαζόμενων για την αποτελεσματικότητα των σχετικών δράσεων παρουσιάζει θετική 
συσχέτιση με την αφοσίωσή τους σ’ αυτή (Sahinidis and Bouris, 2008), γεγονός που αποτέλεσε 
έναυσμα για την εξής υπόθεση:  

Η5δ. Η αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συσχετίζεται 
θετικά με την αφοσίωση των εργαζόμενων στην επιχείρηση 

 

VI. Κυρίαρχες αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στα αποτελέσματα των 
δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στις οποίες συμμετέχουν 

Προγενέστερες έρευνες που μελέτησαν τις αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στα 
οφέλη που αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
συνέβαλαν στον εντοπισμό των θετικότερων εξ αυτών. Σύμφωνα με την έρευνα που προηγείται 
χρονολογικά των υπολοίπων (Noe and Wilk, 1993), οι εργαζόμενοι θεωρούν στην πλειοψηφία 
τους ότι θα αποκομίσουν προσωπικά κυρίως οφέλη από τη συμμετοχή σε σχετικές δράσεις. Πιο 
συγκεκριμένα, πιστεύουν ότι θα βελτιώσουν την απόδοσή τους, θα δικτυωθούν και θα 
αναπτυχθούν με αποτέλεσμα να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Σε 
πολύ μικρότερο βαθμό πιστεύουν ότι θα αποκομίσουν οφέλη που σχετίζονται με τη μισθολογική 
και επαγγελματική τους εξέλιξη στο πλαίσιο του οργανισμού ή ότι θα βελτιώσουν τις σχέσεις 
τους με τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους τους. Μια δεκαετία αργότερα νέα ερευνητικά 
δεδομένα στον τομέα αυτό έρχονται στο προσκήνιο (Santos and Stuart, 2003). Σύμφωνα με 
αυτά, η ικανοποίηση από την εργασία, η παρακίνηση για εργασία, η ικανότητα εκτέλεσης των 
εργασιακών καθηκόντων και η προσωπική ανάπτυξη θεωρούνται τα κυριότερα αποτελέσματα 
των αναπτυξιακών δράσεων. Σε μικρότερο βαθμό ανέφεραν οι εργαζόμενοι που έλαβαν μέρος 
στην έρευνα τις εξωτερικές ανταμοιβές, όπως τις υψηλότερες αποδοχές, την προαγωγή και 
γενικότερα την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Στην ίδια λογική στηρίζονται και τα 
αποτελέσματα της πιο πρόσφατης έρευνας, σύμφωνα με τα οποία οι δράσεις Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού δεν συνδέονται με τη μισθολογική ή επαγγελματική εξέλιξη των 
εργαζόμενων (Γλαβέλη, 2010). Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι εργαζόμενοι εξέφρασαν 
θετικές αντιλήψεις σχετικά με τη βελτίωση γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών, την 
αποτελεσματικότερη απόδοση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους καθώς και το 
αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς για την εργασία τους μετά από τη συμμετοχή τους σε 
αναπτυξιακές δράσεις. Από όσα προαναφέρθηκαν διατυπώνεται η εξής ερευνητική υπόθεση: 

H6. Οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού οδηγούν 
κυρίως σε εσωτερικές ανταμοιβές καθώς και σε αποτελέσματα που σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας 
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VII. Οφέλη των επιχειρήσεων από την εφαρμογή δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Εκτός από τα ατομικά αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
και τα ευρύτερα επιχειρησιακά έχουν απασχολήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ιδιαίτερη 
έμφαση έχει δοθεί στην ικανοποίηση από την εργασία, η βελτίωση της οποίας παρουσιάζεται ως 
ένας από τους πρωταρχικούς στόχους των σχετικών δράσεων (Sleezer, Conti and Nolan, 2004), 
ο οποίος, όπως έχει υποστηριχθεί, πράγματι επιτυγχάνεται (Rayton, 2006). Ακόμη, σύμφωνα με 
μελέτη που εξέτασε την επίδραση μεμονωμένων αναπτυξιακών δράσεων σε συγκεκριμένες 
συμπεριφορές, υπάρχει θετική συσχέτιση της καθοδήγησης με την εργασιακή ικανοποίηση 
(Rowold, 2008). Εκτιμάται, λοιπόν, ότι οι εργαζόμενοι που θα έχουν συμμετάσχει έστω και σε 
μια δράση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο της επιχείρησης που απασχολούνται 
θα είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από την εργασία τους σε σχέση με εργαζόμενους που δεν 
θα έχουν συμμετάσχει σε σχετικές δράσεις. Συνεπώς, η υπό διερεύνηση υπόθεση είναι η εξής: 

H7α. Η συμμετοχή σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συσχετίζεται θετικά με 
την ικανοποίηση από την εργασία 

 

Εκτός από την ικανοποίηση των εργαζόμενων και η αφοσίωσή τους έχει προβληθεί ως 
όφελος του οργανισμού από την εφαρμογή δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Όπως 
έχει υποστηριχθεί, οι σχετικές δράσεις οδηγούν σε μείωση των αποχωρήσεων των εργαζόμενων 
(Mumford, 1997; Jackson, Schuler and Werner, 2009) και σε αύξηση της αφοσίωσής τους στην 
επιχείρηση που απασχολούνται (Mumford, 1997; De Saa-Perez and Garcia-Falcon, 2002; 
Garavan, 2007; Rowold, 2008; CIPD, 2009; Jackson, Schuler and Werner, 2009). Μια ερμηνεία 
που έχει δοθεί για τα ανωτέρω, η οποία είναι σύμφωνη με το μοντέλο της κοινωνικής 
ανταλλαγής, είναι η ακόλουθη: η συμμετοχή των εργαζόμενων σε αναπτυξιακές δράσεις και η 
βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που αυτή συνεπάγεται, εκλαμβάνονται ως 
προσφερόμενο όφελος, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της αφοσίωσης των ατόμων στον 
οργανισμό και στην πρόθεση παραμονής τους σ’ αυτόν (Nordhaug, 1989; Birdi, Allan and Warr, 
1997). Σε κάθε περίπτωση, η αφοσίωση των εργαζόμενων είναι ένα σημαντικό όφελος των 
επιχειρήσεων, καθώς αναδεικνύεται σε στοιχείο διαφοροποίησής τους σε σχέση με τον 
ανταγωνισμό που επιδρά θετικά στην κερδοφορία τους και δύσκολα μπορεί να αντιγραφεί (De 
Saa-Perez and Garcia-Falcon, 2002). Από τα προαναφερόμενα προκύπτει η τελευταία 
ερευνητική υπόθεση: 

H7β. Η συμμετοχή σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συσχετίζεται θετικά με 
την αφοσίωση στην επιχείρηση 
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Κατόπιν των ανωτέρω, το θεωρητικό μοντέλο της συγκεκριμένης διατριβής, το οποίο 
απεικονίζει το σύνολο των σχέσεων που συνδέουν τους υπό εξέταση παράγοντες, 
διαμορφώνεται ως εξής: 

Σχήμα 1 

Θεωρητικό μοντέλο της διατριβής 

Χαρακτηριστικά 
των εργαζόμενων

Θέση 
εργασίας

Έτη απασχόλησης 
στην επιχείρηση

Έτη απασχόλησης 
στη θέση

Αντιλήψεις για τα 
αποτελέσματα των 

δράσεων ΑΑΔ

Εργασιακό 
κλίμα

Μεταβίβαση της 
μάθησης

Αποτελεσματικότητα των 
δράσεων ΑΑΔ

Υποστήριξη για 
μάθηση από το 

εργασιακό 
περιβάλλον

Υποστήριξη από 
τους συναδέλφους

Εσωτερικές 
ανταμοιβές

Υποστήριξη από 
την επιχείρηση

Φύλο
Τρόπος εκτέλεσης 

της εργασίας

Αφοσίωση στην 
επιχείρηση

Εξωτερικές 
ανταμοιβές

Υποστήριξη από 
τον προϊστάμενο

Η1β

Η5δ

Η6

Ικανοποίηση 
από την 
εργασία 

Συμμετοχή σε 
δράσεις ΑΑΔ

Η
7β

 

Σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο, η συμμετοχή των εργαζόμενων σε δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σχετίζεται θετικά την ικανοποίησή τους από την εργασία 
(Η7α) και την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση (Η7β). Αναλυτικότερα, οι επιμέρους ισχυρισμοί 
που αφορούν στις αναπτυξιακές δράσεις είναι οι εξής:  

1. Οι αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίες επηρεάζονται από το φύλο τους (Η1β), 
συσχετίζονται θετικά με τον βαθμό υποστήριξης για μάθηση από το εργασιακό 
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περιβάλλον (Η1α), την εργασιακή ικανοποίηση (Η4β) και την αφοσίωση στην 
επιχείρηση (Η5β). Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι τείνουν να αναφέρουν ότι 
αποκομίζουν οφέλη που χαρακτηρίζονται κυρίως ως εσωτερικές ανταμοιβές και άλλα 
που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας τους (Η6). Επιπλέον, οι 
αντιλήψεις των εργαζόμενων για τις εξωτερικές ανταμοιβές των αναπτυξιακών 
δράσεων, στις οποίες συμμετέχουν, συσχετίζονται θετικά με τη μεταβίβαση της 
μάθησης (Η3) και την αποτελεσματικότητα των δράσεων (Η2γ). 

2. Η αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά των εργαζόμενων που αφορούν στην εργασία 
τους, όπως η θέση εργασίας, το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους στην εταιρεία 
αλλά και στη συγκεκριμένη θέση εργασίας (Η2β). Επιπλέον, συσχετίζεται θετικά με 
τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τις εξωτερικές ανταμοιβές των αναπτυξιακών 
δράσεων, όπως προαναφέρθηκε, αλλά και με τον βαθμό υποστήριξης για μάθηση από 
το εργασιακό περιβάλλον (Η2α), με την ικανοποίηση των εργαζόμενων (Η4γ) και με 
την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση (Η5δ). 

3. Η υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον συσχετίζεται θετικά με την 
ικανοποίηση από την εργασία (Η4α) και την αφοσίωση στην επιχείρηση (Η5α). 
Συσχετίζεται επίσης με τους παράγοντες που αναφέρθηκαν ανωτέρω, δηλαδή τις 
αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και την αποτελεσματικότητα των σχετικών δράσεων. 

4. Η ικανοποίηση από την εργασία, συσχετίζεται θετικά με την αφοσίωση των 
εργαζόμενων στην επιχείρηση (Η5γ). Βέβαια, όπως ήδη αναφέρθηκε, συνδέεται και 
με τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών 
δράσεων, την αποτελεσματικότητά τους και την υποστήριξη για μάθηση από το 
εργασιακό περιβάλλον. 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι στο μοντέλο τα χαρακτηριστικά των εργαζόμενων 
συνδέονται μόνο με τις αντιλήψεις τους για τα αποτελέσματα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού και την αποτελεσματικότητα των σχετικών δράσεων, επιχειρώντας έτσι να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στους συγκεκριμένους παράγοντες, που αφορούν άμεσα στην Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, σε σχέση με τις υπόλοιπες μεταβλητές, με τις οποίες η εν λόγω 
λειτουργία σχετίζεται, όπως η ικανοποίηση από την εργασία και η αφοσίωση στην επιχείρηση. 

Με την ανάλυση των ερευνητικών υποθέσεων και την παρουσίαση του θεωρητικού 
μοντέλου της διατριβής ολοκληρώνεται το πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας. Σε προηγούμενες 
ενότητες του εν λόγω κεφαλαίου έγινε αναφορά τόσο στο επίπεδο ανάλυσης της Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού που υιοθετήθηκε, όσο και στο θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας. Αρχικά, 
παρουσιάζεται το φιλοσοφικό της υπόβαθρο, δηλαδή το ερευνητικό παράδειγμα που υιοθετείται, 
η οντολογία, η επιστημολογία και η μεθοδολογία της έρευνας. Ακολουθεί η αναφορά στις 
ερευνητικές μεθόδους που επιλέχτηκαν και συγκεκριμένα στην ανάλυση δημοσιευμένων 
στοιχείων (documentation), στο ερωτηματολόγιο και στη συνέντευξη. Επιπλέον, αιτιολογείται η 
επιλογή των συγκεκριμένων κλάδων για την πραγματοποίηση της έρευνας και παρουσιάζονται 
οι μέθοδοι και η διαδικασία συγκρότησης του δείγματος. Αναλύεται η δομή του 
ερωτηματολογίου και περιγράφονται οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των 
εννοιών που συγκροτούν το θεωρητικό μοντέλο της έρευνας. Στη συνέχεια, παρατίθενται οι 
ερωτήσεις των συνεντεύξεων και οι λόγοι για τους οποίους η έρευνα επικεντρώθηκε σ’ αυτές. 
Επίσης, αναφέρονται οι μέθοδοι εξασφάλισης εγκυρότητας και αξιοπιστίας του 
ερωτηματολογίου και περιγράφεται η διαδικασία διεξαγωγής της πιλοτικής έρευνας, η οποία, 
μεταξύ άλλων, έλεγξε τις ερωτήσεις της συνέντευξης. Παράλληλα, παρέχονται ορισμένες 
πληροφορίες για τον τρόπο υλοποίησης της έρευνας και παρουσιάζονται στοιχεία για τις 
επιχειρήσεις και τα άτομα που συμμετείχαν σ’ αυτή. Το εν λόγω κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τις 
μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν τόσο 
μέσω του ερωτηματολογίου όσο και μέσω της συνέντευξης. 

 

6.1. Φιλοσοφικό υπόβαθρο έρευνας 

O Thomas Kuhn ήταν ο πρώτος που αναφέρθηκε στην έννοια ερευνητικό παράδειγμα 
(research paradigm) στις αρχές της δεκαετίας του 1960 (Kuhn, 1962 στο Guba, 1990). Όρισε την 
έννοια ως τις αρχές, αξίες και φιλοσοφικές προσεγγίσεις μιας επιστημονικής κοινότητας που 
καθοδηγούν τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας και την επακόλουθη ανάπτυξη της θεωρίας. 
Ωστόσο, λόγω του ότι η συγκεκριμένη έννοια είναι πραγματικά δυσνόητη, πολλοί άλλοι 
συγγραφείς προσπάθησαν να την αποσαφηνίσουν (Guba, 1990; Denzin και Lincoln, 1998). 

Το ερευνητικό παράδειγμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο της έρευνας. Πρόκειται για το σύνολο των οντολογικών, επιστημολογικών και 
μεθοδολογικών αρχών, το οποίο καθορίζει το γενικό πλαίσιο της έρευνας και καθοδηγεί τον 
ερευνητή (Guba, 1990). Ο διάλογος για τις προαναφερόμενες αρχές έχει αρχίσει πριν από πολλά 
χρόνια. Διαφορετικές απόψεις στον τομέα της φιλοσοφίας της επιστήμης έχουν εκφραστεί και 
εναλλακτικές προσεγγίσεις έχουν προταθεί σχετικά με: α) τη φύση της πραγματικότητας 
(οντολογία), β) τη φύση της γνώσης, τους τρόπους διερεύνησης της πραγματικότητας, τη σχέση 
ανάμεσα στον ερευνητή και στο αντικείμενο της έρευνας (επιστημολογία) και γ) τις τεχνικές ή 
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μεθόδους για την απόκτηση της γνώσης (μεθοδολογία) (Guba, 1990; Easterby-Smith, Thorpe 
and Lowe, 2002). 

Η διατριβή αυτή υιοθετεί το ερευνητικό παράδειγμα του θετικισμού (positivism). Ο 
θετικισμός ασπάζεται την οντολογία του ρεαλισμού (realism), σύμφωνα με την οποία τα 
κοινωνικά φαινόμενα υπάρχουν, ανεξάρτητα από τη σημασία που τους αποδίδεται από τα 
άτομα. Ο κόσμος δηλαδή αποτελείται από απτές δομές, οι οποίες υπάρχουν, ανεξάρτητα από το 
αν τα άτομα τις αντιλαμβάνονται ή τις ορίζουν με συγκεκριμένο τρόπο. Για παράδειγμα, η 
επιχείρηση αποτελεί ένα υπαρκτό σύστημα, έχει κανόνες και διαδικασίες, συγκεκριμένη δομή 
και ιεραρχία, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή. Η επιστημολογία της εν 
λόγω έρευνας είναι ο αντικειμενισμός (objectivism). Ο αντικειμενισμός υποστηρίζει την 
εφαρμογή των μεθόδων των φυσικών επιστημών για τη μελέτη της κοινωνικής 
πραγματικότητας, δηλαδή αντικειμενικών και επιστημονικών μεθόδων. Βασίζεται στην αρχή της 
απαγωγής, σύμφωνα με την οποία σκοπός της έρευνας είναι η επιβεβαίωση ή μη των θεωριών 
που έχουν διατυπωθεί. Η ανάπτυξη δηλαδή υποθέσεων, οι οποίες ελέγχονται, επιτρέποντας με 
αυτόν τον τρόπο την αξιολόγηση προγενέστερων θεωριών και την ανάπτυξη γενικών αρχών. Ο 
έλεγχος υποθέσεων προϋποθέτει σαφές και ξεκάθαρο αντικείμενο έρευνας, δίνοντας τη 
δυνατότητα για γρήγορη και αποτελεσματική συλλογή των δεδομένων, αλλά και για επανάληψη 
της έρευνας από άλλον ερευνητή. Απώτερος στόχος είναι η πρόβλεψη και ο έλεγχος των 
φυσικών φαινομένων (Guba, 1990; Bryman, 2001). Ο ερευνητής είναι ανεξάρτητος από το 
αντικείμενο που διερευνά και έτσι μπορεί να το μελετήσει, χωρίς να το επηρεάζει. Οι έννοιες 
που μελετώνται πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν προκειμένου να μετρηθούν. Απαιτείται επίσης 
μεγάλος αριθμός δείγματος, ώστε να επιτραπεί η γενίκευση των αποτελεσμάτων και η 
διατύπωση κανόνων ή νόμων με ευρύτερη ισχύ (Easterby-Smith, Thorpe and Lowe, 2002). Όσον 
αφορά στη μεθοδολογία της έρευνας, επιλέχτηκε η επισκόπηση (survey), καθώς είναι σύμφωνη 
με το ερευνητικό παράδειγμα του θετικισμού. Η επισκόπηση αφορά στη συλλογή πρωτογενών 
δεδομένων μέσω ερωτημάτων, τα οποία είναι συνήθως του τύπου ‘ποιος/ποια’, ‘τι’, ‘που’ και 
‘σε ποιο βαθμό’ και υποβάλλονται σ’ ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων. Τα κύρια 
πλεονεκτήματά της είναι ότι μπορεί να διεξαχθεί με ταχύτητα σε μεγάλο αριθμό υποκειμένων, 
έχει χαμηλό κόστος και εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία (Zikmund, 2003).  

Η εν λόγω μεθοδολογία υιοθετήθηκε, μεταξύ άλλων, για τους λόγους που αναλύονται 
στη συνέχεια. Η έρευνα εξετάζει με ποιον τρόπο εφαρμόζεται η λειτουργία της Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού και συγκεκριμένα ποιες δράσεις υλοποιούνται, ποια είναι τα 
αποτελέσματα των εν λόγω δράσεων για τους εργαζόμενους, αλλά και ποια από αυτά τα 
αποτελέσματα θεωρούν οι ίδιοι σημαντικά. Διερευνά επίσης σε ποιο βαθμό η συγκεκριμένη 
λειτουργία ασκεί κάποια επίδραση στην ικανοποίηση από την εργασία και στην αφοσίωση των 
εργαζόμενων στην επιχείρηση. Παράλληλα, αναζητά ποια χαρακτηριστικά των εργαζόμενων 
επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους για τα ατομικά αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης 
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Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και για τον βαθμό αποτελεσματικότητας των εν λόγω δράσεων. 
Επιπλέον, μελετά σε ποιο βαθμό η υποστήριξη για μάθηση που δέχονται οι εργαζόμενοι από την 
επιχείρηση, τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους, συσχετίζεται με τις αντιλήψεις τους για τα 
αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων, την ικανοποίηση από την εργασία τους, την 
αφοσίωσή τους στην επιχείρηση αλλά και τη γενικότερη αποτελεσματικότητα των 
συγκεκριμένων δράσεων. Ειδικά όσον αφορά στην εργασιακή ικανοποίηση και στην αφοσίωση, 
ελέγχει ποια είναι η σχέση τους με τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα ατομικά 
αποτελέσματα και την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών δράσεων. Ακόμη, στο πλαίσιο 
της παρούσας διατριβής διερευνάται ο τρόπος επιλογής των συμμετεχόντων στις δράσεις αυτές 
και ο βαθμός εμπλοκής των διοικητικών στελεχών στον σχεδιασμό και στην υλοποίησή τους. 
Τέλος, οι ενδεχόμενοι τρόποι μέτρησης των αποτελεσμάτων των σχετικών δράσεων και οι 
σχετικές με την ανάπτυξη των εργαζόμενων δραστηριότητες, οι οποίες απαιτούν περισσότερο 
χρόνο από τους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού. 

Όσον αφορά στο είδος της επισκόπησης που υιοθετείται για τον προσδιορισμό του 
χρησιμοποιούνται οι προτεινόμενες από τον Παρασκευόπουλο (1993) και τον Zikmund (2003) 
κατηγοριοποιήσεις. Ο Παρασκευόπουλος (1993) ταξινόμησε την επισκόπηση σε δύο είδη 
ανάλογα με τον σκοπό που εξυπηρετείται: α) διερευνητική-περιγραφική και β) ερμηνευτική-
συναφειακή. Το πρώτο είδος έχει ως στόχο την καταγραφή και απεικόνιση της παρούσας 
κατάστασης ενός φαινομένου, αλλά και τη γενίκευση των ευρημάτων σε ομοειδή σύνολα. 
Συνεπώς, το σκέλος της έρευνας που υλοποιείται μέσω συνέντευξης μπορεί να χαρακτηριστεί 
διερευνητική-περιγραφική επισκόπηση. Αυτό γιατί έχει ως στόχο να σκιαγραφήσει τις δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που υλοποιούνται στις επιχειρήσεις του φαρμακευτικού και 
τραπεζικού κλάδου. Παράλληλα, επιδιώκει να αποτυπώσει το ευρύτερο πλαίσιο εφαρμογής τους 
και τον βαθμό εμπλοκής των διοικητικών στελεχών σ’ αυτές. Το συγκεκριμένο σκέλος της 
έρευνας αποσκοπεί επίσης στην ανάδειξη των δραστηριοτήτων, στις οποίες αφιερώνουν 
περισσότερο χρόνο οι επαγγελματίες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και στον 
εντοπισμό των δεικτών παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Το δεύτερο είδος επισκόπησης, η ερμηνευτική-συναφειακή, διερευνά τη σχέση 
ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες μεταβλητές. Αποβλέπει στην πρόβλεψη των τιμών μιας 
μεταβλητής από τις τιμές μιας ή περισσότερων άλλων μεταβλητών καθώς επίσης και στην 
ομαδοποίηση μεγάλου αριθμού μεταβλητών σε αντιπροσωπευτικούς, θεμελιακούς παράγοντες. 
Κατά συνέπεια, το σκέλος της έρευνας που υλοποιείται με χρήση ερωτηματολογίου, μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως ερμηνευτική-συναφειακή επισκόπηση. Το εν λόγω σκέλος επιχειρεί να 
διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά των εργαζόμενων ή τα χαρακτηριστικά του 
εργασιακού περιβάλλοντος και στις αντιλήψεις των εργαζόμενων σχετικά με τα οφέλη που 
αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιπλέον, 
επιδιώκει τη διερεύνηση του βαθμού στον οποίο, τόσο η συμμετοχή των εργαζόμενων σε 
δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και οι αντιλήψεις τους για το ευρύτερο πλαίσιο 
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των δράσεων αυτών, σχετίζονται τελικά με την ικανοποίησή τους από την εργασία αλλά και την 
αφοσίωσή τους στην επιχείρηση. Τέλος, η ταξινόμηση που προτάθηκε από τον Zikmund (2003) 
αναγνωρίζει δύο είδη επισκόπησης ανάλογα με τη χρονική διάρκεια συλλογής των δεδομένων: 
α) τη στατική (cross-sectional) και β) τη διαχρονική (longitudinal). Στην πρώτη περίπτωση η 
συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Στη δεύτερη 
περίπτωση πραγματοποιείται διαδοχικά, είτε με το ίδιο δείγμα σε δύο διαφορετικές χρονικές 
στιγμές, είτε με δύο ή περισσότερα δείγματα, αποτελούμενα από ομάδες ατόμων με ένα ή 
περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά. Η έρευνα, λοιπόν, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
εν λόγω διατριβής μπορεί να χαρακτηριστεί στατική επισκόπηση. 

Από όλα όσα προαναφέρθηκαν, γίνεται αντιληπτό ότι η έρευνα που διεξάγεται είναι 
ποσοτική. Το σκέλος που υλοποιείται με χρήση ερωτηματολογίου έχει ως στόχο τη μελέτη των 
διασυνδέσεων ανάμεσα στις δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στις αντιλήψεις των 
εργαζόμενων για το ευρύτερο πλαίσιο υλοποίησής τους και στα αποτελέσματα των εν λόγω 
δράσεων. Το άλλο σκέλος που πραγματοποιείται μέσω δομημένης συνέντευξης με τους 
υπεύθυνους για την εν λόγω λειτουργία στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έχει ως στόχο τη 
διερεύνηση του ευρύτερου πλαισίου υλοποίησης των εν λόγω δράσεων. Ιδιαίτερα όσον αφορά 
στη δομημένη συνέντευξη, αυτή επιλέχτηκε, γιατί χρησιμοποιήθηκαν ερωτήματα που 
επιτρέπουν την ‘ποσοτικοποίηση’ των δεδομένων και την παρουσίασή τους ανάλογα με το 
πόσες φορές, πόσο συχνά και σε ποιο βαθμό αναφέρθηκαν από τα υποκείμενα της έρευνας.  

Στο σημείο αυτό σκόπιμο κρίνεται να αναφερθεί ότι το ερευνητικό παράδειγμα του 
θετικισμού παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα. Όπως έχει υποστηριχθεί, αγνοεί την 
υποκειμενική φύση του νοήματος, δηλαδή το γεγονός ότι τα άτομα αποδίδουν διαφορετικό 
νόημα στην ίδια έννοια. Παραβλέπει επίσης το γεγονός ότι η μελέτη της πραγματικότητας 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο (Hughes, 1990). Τέλος, ορισμένες 
φορές αμφισβητείται η συμβολή της σε ακαδημαϊκό επίπεδο, δεδομένου ότι επιβεβαιώνει 
προγενέστερα ερευνητικά ευρήματα και δεν οδηγεί απαραίτητα σε νέα γνώση. Μελανά σημεία 
υπάρχουν και στη μεθοδολογία της επισκόπησης. Πιο αναλυτικά, το κύριο μειονέκτημά της 
είναι ότι υπάρχουν δειγματοληπτικά περιθώρια σφάλματος, λόγω μη ενδεδειγμένης 
δειγματοληψίας ή ακατάλληλου δείγματος, τα οποία όμως περιορίζονται όσο αυξάνεται ο 
αριθμός του δείγματος. Επιπλέον, ενδέχεται να παρουσιαστούν και μη δειγματοληπτικά 
σφάλματα, όπως μεροληπτικές απαντήσεις των υποκειμένων της έρευνας, χρήση μη κατανοητών 
όρων στο ερωτηματολόγιο και καθοδήγηση των συνεντευξιαζόμενων από τον συνεντευκτή 
(Δαμιανού, 1992; Zikmund, 2003).  

Παρά τα προαναφερόμενα μειονεκτήματα, επιλέχτηκε η υλοποίηση ποσοτικής έρευνας 
και απορρίφθηκε η ποιοτική. Αυτό συνέβη, λόγω ορισμένων χαρακτηριστικών της ποιοτικής 
έρευνας, τα οποία, από σχετική εμπειρία, προκαλούν περισσότερα προβλήματα στην ερευνητική 
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διαδικασία. Αυτά αποτυπώνονται στη συνέχεια. Αρχικά, η ποιοτική έρευνα είναι πολύ 
υποκειμενική, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον ίδιο τον ερευνητή και στην προσωπική σχέση 
που αναπτύσσει με τα υποκείμενα της έρευνας, προκειμένου να είναι σε θέση να καταλάβει τον 
τρόπο με τον οποίο τα ίδια αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Επίσης, είναι δύσκολο να 
επαναληφθεί, καθώς είναι συνήθως μη δομημένη, δεν ακολουθεί τυπικές διαδικασίες και 
εξαρτάται άμεσα από την εφευρετικότητα του ίδιου του ερευνητή. Άλλωστε, το αντικείμενο της 
έρευνας συγκεκριμενοποιείται μετά από την ανάλυση των δεδομένων. Επιπλέον, θέτει 
σημαντικά προβλήματα ως προς τη γενίκευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Για 
παράδειγμα, όταν επιλέγεται ως ερευνητική μέθοδος η παρατήρηση ή η μη δομημένη σε βάθος 
συνέντευξη περιορισμένου αριθμού ατόμων, τα οποία απασχολούνται σε μια ή λίγες 
επιχειρήσεις, τότε είναι εξαιρετικά δύσκολο τα ερευνητικά αποτελέσματα να γενικευτούν και σε 
άλλα πλαίσια. Αυτό που ενδιαφέρει στην περίπτωση της ποιοτικής έρευνας είναι η κατανόηση 
της συμπεριφοράς, των αξιών και των πεποιθήσεων των ατόμων στο συγκεκριμένο πλαίσιο που 
διεξάγεται η έρευνα. Τέλος, η έρευνα αυτού του είδους συχνά κατηγορείται για έλλειψη 
διαφάνειας, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να καθοριστεί τι ακριβώς έκανε ο ερευνητής και με 
ποιο τρόπο ανέλυσε τα δεδομένα, ώστε να καταλήξει στα συγκεκριμένα συμπεράσματα 
(Bryman and Bell, 2003).  

 

6.2. Ερευνητικές μέθοδοι 

Αρχικά, έγινε διεξοδική δευτερογενής έρευνα προκειμένου (α) να αποσαφηνιστεί 
εννοιολογικά το πεδίο μελέτης, (β) να εντοπιστούν οι σύγχρονες απόψεις που κυριαρχούν στη 
βιβλιογραφία αναφορικά με τα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
και (γ) να σκιαγραφηθούν τόσο οι σχετικές μέθοδοι όσο και το ευρύτερο πλαίσιο υλοποίησής 
τους στις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μελέτη σχετικών ερευνών που 
πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, σε πρωτογενή δηλαδή δεδομένα, ώστε να 
αποτυπωθεί η τωρινή κατάσταση στο υπό εξέταση πεδίο, οι τάσεις που επικρατούν και οι 
περιοχές που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Επιπλέον, μελετήθηκαν δημοσιευμένα στοιχεία 
για τις επιχειρήσεις των κλάδων στους οποίους εστίασε η έρευνα (documentation). Με αυτόν τον 
τρόπο κατέστη εφικτή η επιλογή του κατάλληλου δείγματος προς διερεύνηση των βασικών 
ερωτημάτων της διατριβής, η σκιαγράφηση του προφίλ των εν λόγω επιχειρήσεων και η 
συγκέντρωση πληροφοριών για τη λειτουργία της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο 
πλαίσιό τους.  

Η αναφορά στις ερευνητικές μεθόδους συνεχίζεται με το σκέλος της έρευνας που 
υλοποιήθηκε μέσω συνέντευξης. Αναλυτικότερα, διενεργήθηκαν δομημένες συνεντεύξεις με 
τους υπεύθυνους για την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο των επιχειρήσεων. 
Αυτοί ήταν είτε εξειδικευμένα στελέχη όσον αφορά στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των 
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εργαζόμενων είτε μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Human Resource Managers ή Directors). Κύριος στόχος των συνεντεύξεων αυτών 
ήταν να σκιαγραφηθούν οι πρακτικές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και να διερευνηθεί ο 
τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται στο πλαίσιο των επιχειρήσεων. Επιπλέον, να επιβεβαιωθούν 
τα σχετικά με το προφίλ των επιχειρήσεων στοιχεία που είχαν ήδη συγκεντρωθεί. Η 
συγκεκριμένη ερευνητική μέθοδος επιλέχτηκε, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης 
αναλυτικών πληροφοριών από τους υπεύθυνους για τη λειτουργία της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, μέσω ανοιχτών ερωτήσεων. Αυτές αφορούσαν στην καταγραφή και αποτύπωση της 
υπάρχουσας κατάστασης, σε πραγματικά δηλαδή δεδομένα και όχι στις αντιλήψεις ή στάσεις 
των συνεντευξιαζόμενων, επιτρέποντας έτσι τη γενίκευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 
Ένας άλλος λόγος για τον οποίο προτιμήθηκε η συνέντευξη, η οποία στην πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων προηγήθηκε του σκέλους υλοποίησης της έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου, 
είναι η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους αρμόδιους για την ανάπτυξη των εργαζόμενων, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής των 
δεδομένων.  

Το άλλο σκέλος της έρευνας πραγματοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίου. Η επιλογή 
της συγκεκριμένης μεθόδου έγινε για την εξαγωγή ασφαλών και γενικεύσιμων συμπερασμάτων 
σχετικά με: α) τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, β) 
τις αντιλήψεις των εργαζόμενων αναφορικά με την αποτελεσματικότητά τους και τα οφέλη που 
αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους σ’ αυτές και γ) την ενδεχόμενη σύνδεση των δράσεων 
αυτών με επιθυμητές συμπεριφορές, όπως η ικανοποίηση από την εργασία και η αφοσίωση στην 
επιχείρηση. Με τη χρήση του ερωτηματολογίου ως ερευνητικού εργαλείου δόθηκε η δυνατότητα 
να προσεγγιστεί αυξημένος αριθμός εργαζόμενων όλων των ιεραρχικών επιπέδων ανά 
επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο ήταν δυνατόν να αποφευχθούν τα μειονεκτήματα που 
παρουσιάζουν οι έρευνες των αντιλήψεων μιας συγκεκριμένης μόνο ομάδας ατόμων, όπως των 
υπεύθυνων ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες χρησιμοποιούν ως μέθοδο τη συνέντευξη.  

Η ενότητα των ερευνητικών μεθόδων ολοκληρώνεται υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι 
προς εξασφάλιση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας τόσο του ερωτηματολογίου όσο και των 
ερωτήσεων της δομημένης συνέντευξης διεξήχθη πιλοτική έρευνα, αφού είχε ήδη προηγηθεί ο 
προέλεγχος του ερωτηματολογίου. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που 
ακολουθήθηκε παρατίθενται στη συνέχεια στην ενότητα 6.6. της εν λόγω διατριβής.  
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6.3. Επιλογή κλάδων και επιχειρήσεων για την πραγματοποίηση της έρευνας 

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε δύο κλάδους της ελληνικής αγοράς: τον φαρμακευτικό και 
τον τραπεζικό. Ο φαρμακευτικός κλάδος επιλέχτηκε λόγω της έμφασης που δίνεται από τις 
εταιρείες που ανήκουν σ’ αυτόν στις δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Πράγματι, οι 
συγκεκριμένες εταιρείες επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στις γνώσεις και δεξιότητες των 
εργαζόμενών τους, λόγω της άμεσης επίδρασής τους στην ανάπτυξη, παραγωγή και προώθηση 
φαρμακευτικών προϊόντων και κατ’ επέκταση στην εξασφάλιση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος. Όσον αφορά στον τραπεζικό κλάδο, αυτός επιλέχτηκε, γιατί διαθέτει πολύ 
καλά οργανωμένες και δομημένες Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, δεδομένου ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των τραπεζών απασχολεί πολύ μεγάλο αριθμό εργαζόμενων.  

Προκειμένου να επιλεγεί το κατάλληλο δείγμα για την έρευνα, αναζητήθηκαν 
δημοσιευμένα στοιχεία των επιχειρήσεων των προαναφερόμενων κλάδων (documentation). 
Μεταξύ αυτών των στοιχείων ήταν το έτος και η χώρα ίδρυσης, ο αριθμός των χωρών στις 
οποίες δραστηριοποιούνται και στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητά τους στον Ελλαδικό 
χώρο, όπως ο αριθμός εργαζόμενων στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο των φαρμακευτικών 
εταιρειών, αναζητήθηκε επίσης ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα και η συμμετοχή στον 
Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.) ή στην Πανελλήνια Ένωση 
Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.). Στο πλαίσιο δε των τραπεζών συγκεντρώθηκαν επιπλέον 
πληροφορίες για το ενεργητικό τους και τον αριθμό καταστημάτων στην Ελλάδα. Για τις 
πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες συγκεκριμένα συγκεντρώθηκαν επιπρόσθετα στοιχεία που 
αφορούν σε διεθνή δραστηριότητα, όπως ο κύκλος εργασιών, ο αριθμός εργαζόμενων διεθνώς, 
αλλά και το έτος λειτουργίας τους στην Ελλάδα. Τέλος, για τις τράπεζες του εξωτερικού που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα διερευνήθηκε ο αριθμός καταστημάτων και εργαζόμενων στο 
εξωτερικό, καθώς επίσης και το έτος λειτουργίας τους στην Ελλάδα. 

Πιο συγκεκριμένα, για τον καθορισμό του δείγματος στον φαρμακευτικό κλάδο, 
αφετηρία αποτέλεσαν 48 φαρμακευτικές εταιρείες που συμμετείχαν στις έρευνες αποδοχών και 
παροχών που υλοποίησαν οι πολυεθνικές συμβουλευτικές εταιρείες “KPMG Advisors ΑΕ” και 
“Hay Group S.A.” τα έτη 2010 και 20114. Η πρώτη συμβουλευτική εταιρεία δημοσιεύει κάθε 
χρόνο τα ονόματα των εταιρειών που συμμετέχουν στην έρευνά της στην ιστοσελίδα της. Η 
δεύτερη συμβουλευτική εταιρεία δέχτηκε να χορηγήσει τον κατάλογο με τις εταιρείες που 
συμμετείχαν στις έρευνες που υλοποίησε τα δύο προαναφερόμενα έτη. Αν και υπάρχουν 
επιπλέον συμβουλευτικές εταιρείες που υλοποιούν έρευνες αποδοχών και παροχών5, δεν υπήρχε 

                                                            
4 Συγκεκριμένα πρόκειται για τις ακόλουθες έρευνες: «Έρευνα Αποδοχών και Παροχών του Κλάδου 
Φαρμακευτικών και Αγροχημικών Προϊόντων» της εταιρείας KPMG και «Γενική Έρευνα Αμοιβών και Παροχών» 
της εταιρείας Hay Group για τα έτη 2010 και 2011. 

5 Οι εταιρείες αυτές είναι οι ακόλουθες: Towers Watson και Aon Hewitt. 
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η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούσαν στις εταιρείες, οι οποίες αποτέλεσαν το 
δείγμα τους τα έτη 2010 και 2011. Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό ότι οι έρευνες αποδοχών και 
παροχών που προαναφέρθηκαν εμπεριέχουν μισθολογικά στοιχεία αλλά και πληροφορίες για το 
σύνολο των παροχών που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους εργαζόμενους, όπως η 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Επιπλέον, περιλαμβάνουν 
στοιχεία για τις μεταβολές των βασικών αποδοχών (αύξηση ή μείωση μισθών) και για τις 
αλλαγές που παρατηρούνται στις παροχές που χορηγούν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του 
έτους που διεξάγεται η έρευνα. Αναφέρουν επίσης τις σχετικές προβλέψεις για το επόμενο έτος. 
Συνήθως, οι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού ή οι Οικονομικοί Διευθυντές των εταιρειών 
αγοράζουν τις συγκεκριμένες έρευνες προκειμένου να αντιληφθούν τα συστατικά στοιχεία του 
προγράμματος ανταμοιβών τους, αλλά και τη συνολική του αξία. Με αυτόν τον τρόπο έχουν τη 
δυνατότητα να επανεξετάσουν και να αξιολογήσουν με αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο την 
πολιτική αμοιβών τους. Τόσο ως προς την εσωτερική της συνέπεια και δικαιοσύνη όσο και ως 
προς την εξωτερική της ανταγωνιστικότητα, ιδιαίτερα σε σχέση με άλλες εταιρείες του κλάδου 
στον οποίο δραστηριοποιούνται. Επιπλέον, διαμορφώνουν το κατάλληλο υπόβαθρο για την 
προσέλκυση, επιλογή, παρακίνηση και διατήρηση των εργαζόμενων που διαθέτουν τα αναγκαία 
χαρακτηριστικά για την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων. Τέλος, είναι σε θέση να 
επικοινωνήσουν στο σύνολο των εργαζόμενών τους την αξία του πακέτου πρόσθετων παροχών 
που προσφέρουν. Ο λόγος, λοιπόν, για τον οποίο αφετηρία αποτέλεσαν οι φαρμακευτικές 
εταιρείες που συμμετείχαν σε έρευνες αποδοχών και παροχών είναι ότι, γενικά, οι εν λόγω 
εταιρείες είναι περισσότερο ανοιχτές και θετικά διακείμενες, όσον αφορά στη συμμετοχή τους 
σε έρευνες που υλοποιούνται στο πλαίσιο του κλάδου τους. Στο σημείο αυτό αξίζει να 
σημειωθεί ότι όλες αυτές οι εταιρείες ήταν μέλη είτε του Συνδέσμου Φαρμακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.) είτε της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας 
(Π.Ε.Φ.), είτε και των δύο προαναφερόμενων ενώσεων6. 

Από το σύνολο λοιπόν των 48 φαρμακευτικών εταιρειών που έλαβαν μέρος στις έρευνες 
αποδοχών και παροχών των δύο συμβουλευτικών εταιρειών τα έτη 2010 και 2011, η 
συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώθηκε αρχικά στις πολυεθνικές εταιρείες με περισσότερους από 
100 εργαζόμενους. Η επιλογή των πολυεθνικών εταιρειών έγινε λόγω της μεταφοράς πολλών 
εξελιγμένων συστημάτων και πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα από τις μητρικές 
εταιρείες που εδρεύουν στο εξωτερικό. Επιπλέον, έμφαση δόθηκε στις εταιρείες που 
απασχολούν περισσότερους από 100 εργαζόμενους, γιατί το μέγεθος των επιχειρήσεων 
συνδέεται με την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων, με τους μεγαλύτερους σε μέγεθος 
οργανισμούς να εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες ανάπτυξης σχετικών δράσεων (Hill and 

                                                            
6 Τα μέλη των εν λόγω ενώσεων τροποποιήθηκαν το 2011 σε σχέση με το 2010 και ορισμένα από αυτά ήταν σε 
καθεστώς συγχώνευσης, εξαγοράς ή εκκαθάρισης. Γι’ αυτόν τον λόγο απεφεύχθη η αριθμητική αναφορά στα μέλη 
κάθε ένωσης στο πλαίσιο της διατριβής, δεδομένου ότι κρίθηκε πως θα προκαλούσε σύγχυση. 
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Stewart, 2000; Zambarloukos and Constantelou, 2002; Ξηροτύρη – Κουφίδου, Βούζας, Γλαβέλη 
και Βασιλοπούλου, 2005; CIPD, 2009). Πιο συγκεκριμένα, από το σύνολο των 17 εταιρειών που 
συγκέντρωναν τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, το δείγμα αποτέλεσαν οι 15 εταιρείες. Δύο 
εταιρείες, οι οποίες ήταν σε καθεστώς εξαγοράς, απορρίφθηκαν, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος 
αλλοίωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων εξαιτίας της συγκυρίας. Θα μπορούσε, λοιπόν, να 
υποστηριχθεί ότι σε πρώτη φάση η έρευνα επιχείρησε να κάνει μια ολική απογραφή των 
πολυεθνικών εταιρειών με περισσότερους από 100 εργαζόμενους που συμμετείχαν στις έρευνες 
αποδοχών και παροχών των δύο συμβουλευτικών εταιρειών τα έτη 2010 και 2011. Αυτό γιατί 
προσεγγίστηκαν όλες οι εταιρείες με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (Δαμιανού, 1992), με 
εξαίρεση τις δύο εταιρείες που ήταν σε καθεστώς εξαγοράς και εμφάνιζαν κίνδυνο παραποίησης 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Συμμετοχή στην έρευνα δήλωσαν τελικά έξι από τις 15 
εταιρείες, δηλαδή ποσοστό 40%. Οι υπόλοιπες εταιρείες αρνήθηκαν να συμμετέχουν στην 
έρευνα και οι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού που προσεγγίστηκαν επικαλέστηκαν διάφορους 
λόγους. Οι πιο συχνά αναφερόμενοι ήταν ότι η εταιρεία δύσκολα συμμετέχει σε εξωτερικές 
έρευνες (αναφέρθηκε τρεις φορές) και ότι δεν ήταν η κατάλληλη χρονική περίοδος για την 
πραγματοποίηση της έρευνας (αναφέρθηκε τρεις φορές). Στην τελευταία περίπτωση 
διευκρινίστηκε είτε ότι οι εργαζόμενοι είχαν κληθεί πρόσφατα να συμμετέχουν σε διάφορες 
πρωτοβουλίες είτε ότι διενεργούνταν τακτικός έλεγχος της εταιρείας από Ορκωτούς Ελεγκτές – 
Λογιστές. Άλλη αιτιολογία που πρόβαλαν οι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού ήταν ότι 
πρόσφατα η εταιρεία έλαβε μέρος σε εξωτερικές έρευνες (αναφέρθηκε δύο φορές). Επιπλέον, σε 
μια περίπτωση, η εταιρεία αποκλείστηκε από την ερευνήτρια, καθώς ο εκπρόσωπός της 
διευκρίνισε από την αρχή ότι υπήρχε η δυνατότητα συμμετοχής στην έρευνα μόνο ενός πολύ 
περιορισμένου αριθμού εργαζόμενων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, το δείγμα θεωρήθηκε εκ προοιμίου μη αντιπροσωπευτικό και 
γι’ αυτό η συμμετοχή της εν λόγω εταιρείας απορρίφθηκε.  

Προκειμένου να εμπλουτιστεί το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας, αποφασίστηκε η 
προσέγγιση επιπλέον φαρμακευτικών εταιρειών που συμμετείχαν σε έρευνες αποδοχών και 
παροχών. Η έρευνα επεκτάθηκε τόσο σε πολυεθνικές εταιρείες με λιγότερους από 100 
εργαζόμενους όσο και σε ελληνικές εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους. Συνεπώς, ουσιαστικά 
υιοθετήθηκε η στρωματοποιημένη δειγματοληψία για τη συγκρότηση του δείγματος στον 
φαρμακευτικό κλάδο. Οι εταιρείες που συμμετείχαν στις έρευνες αποδοχών και παροχών 
χωρίστηκαν σε ομάδες, ή αλλιώς στρώματα, με γνώμονα την ομοιογένεια των εταιρειών κάθε 
ομάδας (π.χ. εταιρείες με το ίδιο εύρος εργαζόμενων) αλλά και την ανομοιογένεια μεταξύ των 
ομάδων (π.χ. εταιρείες με διαφορετικό ιδιοκτησιακό καθεστώς ανά ομάδα). Στη συνέχεια από 
κάθε ομάδα επιλέχτηκε ένα τυχαίο δείγμα. Αν και μπορεί να υποστηριχτεί ότι η 
στρωματοποιημένη δειγματοληψία συνηθίζεται σε μεγαλύτερα δείγματα, οι βασικές αρχές της 
έχουν εφαρμοστεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή η ομοιογένεια των στοιχείων κάθε 
στρώματος και η ανομοιογένεια μεταξύ των στρωμάτων. Η εν λόγω δειγματοληψία επιλέχτηκε 
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ως μέθοδος για την εκλογή αντιπροσωπευτικού τυχαίου δείγματος. Αυτό γιατί το τυχαίο δείγμα, 
δηλαδή αυτό στο οποίο κάθε μέλος του πληθυσμού έχει τις ίδιες πιθανότητες να εκλεγεί, είναι 
ένας από τους παράγοντες που μειώνει το σφάλμα δειγματοληψίας. Το σφάλμα αυτό ορίζεται ως 
η διακύμανση που παρουσιάζει ένας στατιστικός δείκτης από δείγμα σε δείγμα (Δημητριάδη, 
2000; Κατσίλλης, 2006; Ρούσσος και Τσαούσης, 2009). Με την επιλογή της συγκεκριμένης 
μεθόδου δειγματοληψίας οι εταιρείες κάθε ομάδας είχαν την ίδια πιθανότητα να εκλεγούν στο 
δείγμα.  

Πιο αναλυτικά, από τις 18 συνολικά πολυεθνικές εταιρείες με λιγότερους από 100 
εργαζόμενους, η μια απορρίφθηκε, γιατί ήταν σε καθεστώς εξαγοράς και προσεγγίστηκε ένα 
τυχαίο δείγμα 8 εταιρειών. Από αυτές οι τέσσερις δέχτηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα, 
δηλαδή ποσοστό 50%. Οι λόγοι μη συμμετοχής που προβλήθηκαν από τους υπεύθυνους 
ανθρώπινου δυναμικού των υπόλοιπων τεσσάρων εταιρειών ήταν: η παράλληλη υλοποίηση 
εταιρικής έρευνας παγκοσμίως τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που αφορούσε, μεταξύ άλλων, 
σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (αναφέρθηκε δύο φορές), η δυσκολία εμπλοκής 
των εργαζόμενων λόγω του μικρού αριθμού τους (αναφέρθηκε μια φορά) και το περιορισμένο 
χρονικό διάστημα απασχόλησης του υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού στη συγκεκριμένη 
εταιρεία (αναφέρθηκε μια φορά). Όσον αφορά στις ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες, από το 
σύνολο των 13, η μια απορρίφθηκε, γιατί ήταν σε καθεστώς εκκαθάρισης. Από τις λοιπές 
δώδεκα εταιρείες, προσεγγίστηκε ένα τυχαίο δείγμα 6 εταιρειών. Από αυτές οι δύο δέχτηκαν να 
συμμετέχουν στην έρευνα, δηλαδή ποσοστό περίπου 33%. Στις υπόλοιπες εταιρείες, οι 
υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού που προσεγγίστηκαν ανέφεραν διάφορες αιτιολογίες για την 
άρνηση συμμετοχής τους στην έρευνα. Μεταξύ αυτών ήταν ότι η μη συμμετοχή αποφασίστηκε 
από τη διοίκηση της εταιρείας (αναφέρθηκε μια φορά), ότι δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ σε 
εξωτερική έρευνα (αναφέρθηκε μια φορά) και ότι πρόσφατα έλαβαν μέρος σε άλλη εξωτερική 
έρευνα (αναφέρθηκε μια φορά). Επιπλέον, σε μια περίπτωση η μη συμμετοχή συναποφασίστηκε 
από τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού και την ερευνήτρια, επειδή η εταιρεία αντιμετώπιζε 
ορισμένα προβλήματα ρευστότητας. Συνεπώς, η δεδομένη χρονική στιγμή κρίθηκε ακατάλληλη 
για την πραγματοποίηση της έρευνας, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος αλλοίωσης των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων λόγω των συνθηκών. Η αναφορά στη δειγματοληψία για τον φαρμακευτικό 
κλάδο ολοκληρώνεται υπογραμμίζοντας ότι 29 από τις 48 συνολικά εταιρείες που συμμετείχαν 
σε έρευνες αποδοχών και παροχών αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας. Από αυτές 
ανταποκρίθηκαν θετικά οι δώδεκα εταιρείες. Συνεπώς, το ποσοστό συμμετοχής του εν λόγω 
κλάδου στην έρευνα ανέρχεται σε περίπου 41%.  

Όσον αφορά στον τραπεζικό κλάδο, το προφίλ των 19 τραπεζών που τον Ιανουάριο του 
2012 ήταν τακτικά μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), αποτέλεσε αντικείμενο 



168 

 

διερεύνησης7. Τελικά, προσεγγίστηκε ένα τυχαίο δείγμα 12 τραπεζών, εκ των οποίων οι 7 
δέχτηκαν να λάβουν μέρος στην έρευνα, δηλαδή ποσοστό περίπου 58%. Σε τρεις μόνο από τις 
τέσσερις τράπεζες που δεν δέχτηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα, οι υπεύθυνοι ανθρώπινου 
δυναμικού αιτιολόγησαν την απόφασή τους. Οι λόγοι που αναφέρθηκαν ήταν ότι η πολιτική της 
τράπεζας είναι να μην συμμετέχει σε εξωτερικές έρευνες και ότι δεν ήταν κατάλληλο το χρονικό 
διάστημα για να λάβει η τράπεζα μέρος στην έρευνα λόγω εσωτερικής αναδιοργάνωσης. 
Επιπλέον, σε μια τράπεζα του εξωτερικού που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα δεν δόθηκε 
έγκριση από τα κεντρικά της γραφεία, η οποία ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη διανομή 
ερωτηματολογίων σε εργαζόμενους. Όπως και στον προηγούμενο κλάδο της αγοράς, η 
συμμετοχή μιας τράπεζας αποκλείστηκε από την ερευνήτρια, γιατί ο εκπρόσωπός της ανέφερε 
ότι υπήρχε η δυνατότητα συμμετοχής στην έρευνα μόνο ενός πολύ περιορισμένου αριθμού 
εργαζόμενων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το δείγμα λοιπόν θεωρήθηκε εξαρχής μη 
αντιπροσωπευτικό, γι’ αυτό η συμμετοχή της εν λόγω τράπεζας απορρίφθηκε.  

Αθροιστικά το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 41 επιχειρήσεις του φαρμακευτικού και 
τραπεζικού κλάδου, εκ των οποίων οι 19 συμμετείχαν στην έρευνα, δηλαδή ποσοστό περίπου 
46%. Το ποσοστό θετικής ανταπόκρισης υπολογίζεται μόνον όσον αφορά στις συμμετέχουσες 
εταιρείες και όχι όσον αφορά στους εργαζόμενους που έλαβαν μέρος στο σκέλος της έρευνας 
που πραγματοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίου. Στο συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας 
βέβαια, οι εργαζόμενοι αποτελούν τη μονάδα ανάλυσης και όχι οι εταιρείες, σε αντίθεση με το 
σκέλος της έρευνας που υλοποιήθηκε μέσω συνέντευξης. Στην ενότητα 6.7 της διατριβής 
περιγράφεται ο τρόπος υλοποίησης της έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου και αναλύονται οι 
λόγοι για τους οποίους δεν κατέστη εφικτό να υπολογιστεί το ποσοστό ανταπόκρισης των 
εργαζόμενων.  

Όσον αφορά στην επωνυμία των εταιρειών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, αυτή δεν 
αναφέρεται, λόγω του ότι και στους δύο κλάδους υπήρχαν εταιρείες, των οποίων οι υπεύθυνοι 
ανθρώπινου δυναμικού έθεσαν ως απαράβατο όρο συμμετοχής την εξασφάλιση απόλυτης 
ανωνυμίας και εμπιστευτικότητας. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις η ερευνήτρια κλήθηκε να 
υπογράψει και δήλωση εμπιστευτικότητας. Οι υπόλοιπες εταιρείες δέχτηκαν να αναφερθεί η 
επωνυμία τους, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα δηλωνόταν και η επωνυμία του συνόλου των 
εταιρειών του κλάδου τους, οι οποίες επρόκειτο να λάβουν μέρος στην έρευνα. Η άρνηση 
αναφοράς της επωνυμίας έστω και μιας εταιρείας ανά κλάδο, οδήγησε, για δεοντολογικούς 
                                                            
7 Αφετηρία για τη συγκρότηση του δείγματος στον τραπεζικό κλάδο αποτέλεσε ο κατάλογος των τραπεζών που 
ήταν τακτικά μέλη της ΕΕΤ, γιατί στα συνδεδεμένα μέλη συμπεριλαμβάνονταν και εταιρείες χρηματοδοτικών 
μισθώσεων (leasing). Εάν λοιπόν οι συγκεκριμένες εταιρείες συγκαταλέγονταν στο δείγμα, τότε αυτό θα γινόταν 
περισσότερο ανομοιογενές. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι τράπεζες που συμμετείχαν στις έρευνες αποδοχών και 
παροχών, τις οποίες υλοποίησαν οι δύο συμβουλευτικές εταιρείες τα έτη 2010 και 2011, ήταν αρκετά λιγότερες. 
Θεωρήθηκε λοιπόν ότι το δείγμα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα ήταν αρκετά αντιπροσωπευτικό, γι’ αυτό και 
δεν ακολουθήθηκε η μέθοδος συγκρότησης του δείγματος που υιοθετήθηκε στον φαρμακευτικό κλάδο. 
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λόγους, στη διαφύλαξη της ανωνυμίας του συνόλου των συμμετεχουσών στην έρευνα εταιρειών. 
Οι παρακάτω δύο Πίνακες περιλαμβάνουν βασικές πληροφορίες για τις εταιρείες που 
συμμετείχαν στην έρευνα ανά κλάδο. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες παρουσιάζονται με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση της επωνυμίας τους μέσω των δεδομένων που 
τις αφορούν. 

 

Πίνακας 1 

Φαρμακευτικές εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα 

                                                            
8 Όπου * στον Πίνακα 1, αναφέρεται η περίοδος ίδρυσης της εταιρείας μετά από συγχώνευση επιμέρους εταιρειών. 

9 Όπου ** στον Πίνακα 1, αναφέρεται η περίοδος λειτουργίας στην Ελλάδα ως θυγατρική μιας εκ των εταιρειών 
που συγχωνεύτηκαν. 

Εταιρεία Ιδιοκτησιακό 
καθεστώς 

Ήπειρος 
ίδρυσης 

Χρονική περίοδος Αριθμός εργαζόμενων  

Διεξ/ωγή 
συν/ξης 

ίδρυσης 
λειτουργίας 

στην 
Ελλάδα 

Διεθνώς       
το 2011 

στην 
Ελλάδα  
το 2011 

που 
συμμετείχαν 
στην έρευνα 

μέσω 
ερωτημ/γίου 

Εταιρεία 1 Πολυεθνική Ασία Μετά το 
1975*8 

Μετά το 
1975 <25.000 <100 6 Ναι 

Εταιρεία 2 Πολυεθνική Ευρώπη Μετά το 
1975* 

Μετά το 
1975 50.000-75.000 >300 3 Ναι 

Εταιρεία 3 Πολυεθνική Ευρώπη Πριν το 
1900 1950-1975 25.000-50.000 >300 38 Ναι 

Εταιρεία 4 Πολυεθνική Ευρώπη Μετά το 
1975* 

1950-
1975**9 <25.000 100-200 29 Ναι 
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Εταιρεία Ιδιοκτησιακό 
καθεστώς 

Ήπειρος 
ίδρυσης 

Χρονική περίοδος Αριθμός εργαζόμενων 

Διεξ/ωγή 
συν/ξης 

ίδρυσης 
λειτουργίας 

στην 
Ελλάδα 

Διεθνώς       
το 2011 

στην 
Ελλάδα  
το 2011 

που 
συμμετείχαν 
στην έρευνα 

μέσω 
ερωτημ/γίου 

Εταιρεία 5 Πολυεθνική Αμερική Πριν το 
1900 

Μετά το 
1975 >100.000 <100 24 Ναι 

Εταιρεία 6 Πολυεθνική Αμερική Μετά το 
1975* 

1950-
1975** 

75.000-
100.000 200-300 0 Ναι 

Εταιρεία 7 Πολυεθνική Ευρώπη Μετά το 
1975* 

Μετά το 
1975 25.000-50.000 <100 6 Ναι 

Εταιρεία 8 Πολυεθνική Ευρώπη Μετά το 
1975* 

Μετά το 
1975 <25.000 <100 22 Όχι 

Εταιρεία 9 Πολυεθνική Ευρώπη 1950-1975 Μετά το 
1975 <25.000 100-200 13 Ναι 

Εταιρεία 10 Πολυεθνική Ευρώπη 1925-1950 Μετά το 
1975 <25.000 100-200 35 Ναι 

Εταιρεία 11 Ελληνική _ 1925-1950 _ _ 200-300 27 Ναι 

Εταιρεία 12 Ελληνική _ 1950-1975 _ _ >300 39 Ναι 
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Πίνακας 2 

Τράπεζες που συμμετείχαν στην έρευνα 

 

 

  

                                                            
10 Όπου * στον Πίνακα 2, η τράπεζα ιδρύθηκε στην Ελλάδα και μεταγενέστερα εξαγοράστηκε από ξένο Όμιλο. 

Τράπεζα Ιδιοκτησιακό 
καθεστώς 

Χρονική 
περίοδος 
ίδρυσης 

Αριθμός 
καταστημάτων 
στην Ελλάδα το 

2011 

Αριθμός εργαζόμενων 

Διεξαγωγή 
συνέντευξης στην 

Ελλάδα      
το 2011 

που 
συμμετείχαν 
στην έρευνα 

μέσω 
ερωτημ/γιου 

Τράπεζα 1 Ελληνική 1900-1950 >300  >5.000 52 Ναι 

Τράπεζα 2 Ελληνική Πριν το 
1900 >300  >5.000 121 Ναι 

Τράπεζα 3 Ελληνική 1900-1950 >300 >5.000 45 Ναι 

Τράπεζα 4 Ελληνική Μετά το 
1950 >300 >5.000 12 Ναι 

Τράπεζα 5 Ξένη*10 1900-1950 <300 <5.000 21 Ναι 

Τράπεζα 6 Ξένη* 1900-1950 >300 <5.000 26 Όχι 

Τράπεζα 7 Ξένη* Μετά το 
1950 <300 <5.000 72 Ναι 
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6.4. Δομή ερωτηματολογίου και ανάλυση των μεταβλητών του 

Το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας ήταν 
δομημένο και αποτελούνταν από πέντε φύλλα μεγέθους Α4 σε τρεις σελίδες διπλής όψης. Το 
πρώτο φύλλο ήταν μια συνοδευτική επιστολή που αρχικά παρείχε ορισμένες πληροφορίες για 
την ερευνήτρια11, ενώ στη συνέχεια παρουσίαζε το θέμα της διδακτορικής διατριβής και 
ενημέρωνε για το αντικείμενο της έρευνας, εισάγοντας παράλληλα έναν ορισμό των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιπλέον, υπογράμμιζε τον εθελοντικό χαρακτήρα της 
έρευνας, τονίζοντας όμως τη σημαντικότητα της συμμετοχής σ’ αυτήν αλλά και της ακρίβειας 
των απαντήσεων για την επιτυχημένη έκβαση του όλου εγχειρήματος. Παράλληλα, έδινε μια 
εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και επεσήμανε 
την τήρηση της ανωνυμίας και τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Τέλος, 
ανέφερε τα στοιχεία επικοινωνίας της ερευνήτριας για την παροχή τυχόν επιπλέον διευκρινίσεων 
στους συμμετέχοντες στην έρευνα.  

Το κυρίως τμήμα, λοιπόν, του ερωτηματολογίου αποτελούνταν από τέσσερα φύλλα και 
χωριζόταν σε δύο τμήματα με 89 ερωτήματα (items) συνολικά, εκ των οποίων μόνο το ένα 
ερώτημα ήταν ανοιχτό. Το πρώτο τμήμα αφορούσε στα δημογραφικά στοιχεία των 
αποκρινόμενων και περιελάμβανε οκτώ σχετικά ερωτήματα12. Το δεύτερο τμήμα περιείχε 
στοιχεία αναφορικά με την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Αναλυτικότερα, 13 ερωτήματα 
αφορούσαν στη συμμετοχή σε διάφορες δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Σ’ αυτά οι 
συμμετέχοντες στην έρευνα σημείωναν εκείνες τις δράσεις στις οποίες είχαν λάβει μέρος στο 
πλαίσιο της εταιρείας που απασχολούνταν. Ένα από αυτά τα ερωτήματα ήταν ανοιχτό και 
επέτρεπε στον αποκρινόμενο να δηλώσει ο ίδιος κάποια δράση στην οποία έλαβε μέρος, αλλά 
δεν είχε συμπεριληφθεί στο ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια, ακολουθούσαν 17 ερωτήματα που 
αφορούσαν στα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για τους 
αποκρινόμενους. Σ’ αυτά τα ερωτήματα χρησιμοποιήθηκε η επταβάθμια κλίμακα Likert, όπου 
το 1 δήλωνε ‘καθόλου’, το 4 ‘μέτρια’ και το 7 ‘πάρα πολύ θετικά’. Έπειτα, αναφέρονταν άλλα 
17 ερωτήματα που αξιολογούσαν τη σημαντικότητα των εν λόγω αποτελεσμάτων για τους ίδιους 
τους εργαζόμενους. Στην περίπτωση αυτή, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα που 
αναφέρονται παρακάτω, χρησιμοποιήθηκε και πάλι η επταβάθμια κλίμακα Likert όπου το 1 
δήλωνε ‘καθόλου’, το 4 ‘μέτρια’ και το 7 ‘απόλυτα’. Από τα επόμενα ερωτήματα, πέντε 
σχετίζονταν με την αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
20 σχετίζονταν με την υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον. Πιο 
συγκεκριμένα, επτά από αυτά σχετίζονταν με την υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, η 
                                                            
11 Το ονοματεπώνυμο της ερευνήτριας, το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο φοίτησης. 

12 Οι δύο από αυτές τις ερωτήσεις και συγκεκριμένα εκείνες που αφορούσαν στο επίπεδο εκπαίδευσης και στη θέση 
εργασίας, έδιναν τη δυνατότητα στον αποκρινόμενο να διευκρινίσει μέσω ανοιχτού πεδίου την απάντησή του, εάν 
έκρινε ως μη αντιπροσωπευτικές τις άλλες προτεινόμενες απαντήσεις.  
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οποία αφορούσε τόσο στην υποστήριξη για τη συμμετοχή των εργαζόμενων σε δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και στην ενίσχυση της μάθησης. Άλλα εννέα 
ερωτήματα αφορούσαν στην υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο, δηλαδή στην 
υποστήριξη για τη συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις αλλά και για τη μεταβίβαση της 
μάθησης στον εργασιακό χώρο, μετά από την παρακολούθηση των σχετικών δράσεων. Τα 
τελευταία τέσσερα ερωτήματα ως προς την υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό 
περιβάλλον αφορούσαν στην υποστήριξη για μάθηση από τους συναδέλφους. Αυτά έδιναν 
ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη για εφαρμογή στον εργασιακό χώρο των γνώσεων και 
δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Τέλος, τέσσερα ερωτήματα του ερευνητικού εργαλείου σχετίζονταν με την ικανοποίηση από την 
εργασία και πέντε ερωτήματα με την αφοσίωση στην επιχείρηση. Στο σημείο αυτό σκόπιμο 
κρίνεται να αναφερθεί ότι μεταξύ των 89 ερωτημάτων υπήρχαν και επτά αρνητικές προτάσεις, 
γνωστές και ως ‘αντίστροφες ερωτήσεις’ ή ‘ερωτήσεις-φίλτρο’. Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις 
αποσκοπούσαν στο να εξασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα απαντούν με ειλικρίνεια 
στις ερωτήσεις και όχι τυχαία. 

Στη συνέχεια αναλύονται οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των 
ανωτέρω εννοιών, οι οποίες αποτέλεσαν το υπόβαθρο του προτεινόμενου θεωρητικού μοντέλου. 
Οι μεταβλητές αυτές έχουν στην πλειοψηφία τους χρησιμοποιηθεί αυτούσιες στο παρελθόν για 
τη μέτρηση των υπό διερεύνηση ή άλλων συναφών εννοιών από ερευνητές τόσο στο εξωτερικό 
όσο και στην Ελλάδα. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις οι μεταβλητές αναδιατυπώθηκαν σε σχέση 
με προηγούμενες έρευνες, προκειμένου να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες της παρούσας 
έρευνας, χωρίς όμως να μεταβάλλεται επί της ουσίας το περιεχόμενό τους. 

Η ανάλυση ξεκινάει με την έννοια ‘αποτελέσματα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού’ για τη μέτρηση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν 17 μεταβλητές συνολικά. Αυτές 
αντιστοιχούν στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες αποτελεσμάτων: α) τις εξωτερικές ανταμοιβές 
με 4 μεταβλητές, β) τις εσωτερικές ανταμοιβές με 3 μεταβλητές, γ) τα αποτελέσματα που 
σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας με 7 μεταβλητές και δ) τα αποτελέσματα που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα με 3 μεταβλητές. Ο Πίνακας 3 στις επόμενες δύο σελίδες 
αποτυπώνει τις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε κατηγορία αποτελεσμάτων των 
δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
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Πίνακας 3 

Μεταβλητές για τα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Μεταβλητή ερωτηματολογίου            
για την ερώτηση 10:                    

Σε ποιο βαθμό οι δράσεις ΑΑΔ            
στις οποίες συμμετείχατε                 

στην εταιρεία που εργάζεστε             
συνέβαλαν στο σύνολό τους στο να 

Η μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε 
αυτούσια από τους ακόλουθους 

συγγραφείς 

Η μεταβλητή αναδιατυπώθηκε           
από την παρατιθέμενη μεταβλητή των 

ακόλουθων συγγραφέων  

Εξωτερικές ανταμοιβές 

10.1. Εξελιχθείτε μισθολογικά 

Noe and Wilk, 1993 που 
αναδιατυπώθηκε από Nordhaug, 1989;       
Thanerou, 2001;                                   
Santos and Stuart, 2003;      
Γλαβέλη, 2010 

__ 

10.6. Εξελιχθείτε επαγγελματικά 

Noe and Wilk, 1993 που 
αναδιατυπώθηκε από Nordhaug, 1989;       
Thanerou, 2001;                                   
Santos and Stuart, 2003;                  
Γλαβέλη, 2010 

Bowen, Galang and Pillai, 2002 &                 
Drost, Frayne, Lowe and Geringer, 2002: 
“Προετοιμασία για μελλοντικούς ρόλους” 

10.7. Αναπτύξετε το επαγγελματικό σας 
δίκτυο (networking) 

Noe and Wilk, 1993 που 
αναδιατυπώθηκε από Nordhaug, 1989 __ 

10.8. Αλλάξετε επαγγελματική 
σταδιοδρομία 

Noe and Wilk, 1993 που 
αναδιατυπώθηκε από Nordhaug, 1989;       
Thanerou, 2001 

__ 

Εσωτερικές ανταμοιβές 

10.2. Νιώθετε μεγαλύτερη ικανοποίηση 
από την εργασία σας 

Santos and Stuart, 2003 __ 

10.3. Νιώθετε μεγαλύτερη παρακίνηση Santos and Stuart, 2003 __ 

10.5. Αναπτύξετε διάφορες πτυχές της 
προσωπικότητάς σας (personal 
development) 

Noe and Wilk, 1993 που 
αναδιατυπώθηκε από Nordhaug, 1989;       
Santos and Stuart, 2003 

__ 

Αποτελέσματα που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας 

10.4. Εκτελείτε αποτελεσματικότερα την 
εργασία σας 

Noe and Wilk, 1993 που 
αναδιατυπώθηκε από Nordhaug, 1989;       
Santos and Stuart, 2003;                   
Γλαβέλη, 2010 

Thanerou, 2001: “Εφαρμόζω στην εργασία 
μου τις γνώσεις και συμπεριφορές που 
έμαθα στα προγράμματα κατάρτισης και 
ανάπτυξης”.                                                    
Bowen, Galang and Pillai, 2002 &            
Drost, Frayne, Lowe and Geringer, 2002: 
“Διορθώνει μη ικανοποιητική απόδοση 
του παρελθόντος” 

10.9. Αναλάβετε περισσότερες 
αρμοδιότητες χωρίς επιπλέον 
ανταμοιβή 

Noe and Wilk, 1993 που 
αναδιατυπώθηκε από Nordhaug, 1989 __ 
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Μεταβλητή ερωτηματολογίου            
για την ερώτηση 10:                    

Σε ποιο βαθμό οι δράσεις ΑΑΔ            
στις οποίες συμμετείχατε                 

στην εταιρεία που εργάζεστε             
συνέβαλαν στο σύνολό τους στο να 

Η μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε 
αυτούσια από τους ακόλουθους 

συγγραφείς 

Η μεταβλητή αναδιατυπώθηκε           
από την παρατιθέμενη μεταβλητή των 

ακόλουθων συγγραφέων  

10.13. Εισάγετε αλλαγές/καινοτομίες στην 
εργασία σας 

Thanerou, 2001;                              
Γλαβέλη, 2010 __ 

10.14. Βελτιώσετε τις γνώσεις σας Γλαβέλη, 2010 

Noe and Wilk, 1993 που αναδιατυπώθηκε 
από Nordhaug, 1989: “Ανανέωση 
γνώσεων όσον αφορά σε διαδικασίες και 
σε προϊόντα που σχετίζονται με το 
αντικείμενο της εργασίας μου”.  
Thanerou, 2001: “Πιστεύω ότι μπορώ να 
βελτιώσω τις γνώσεις και δεξιότητές μου 
με τη συμμετοχή στα προγράμματα 
κατάρτισης και ανάπτυξης” 

10.15. Είστε πιο δημιουργικός/ή Thanerou, 2001 __ 

10.16. Βελτιώσετε τις δεξιότητές σας 

Thanerou, 2001;                                
Bowen, Galang and Pillai, 2002;                 
Drost, Frayne, Lowe and Geringer, 2002;   
Γλαβέλη, 2010 

Thanerou, 2001: “Πιστεύω ότι μπορώ να 
βελτιώσω τις γνώσεις και δεξιότητές μου 
με τη συμμετοχή στα προγράμματα 
κατάρτισης και ανάπτυξης” 

10.17. Αποκτήσετε καλύτερη γνώση της 
αγοράς (π.χ. για ανταγωνιστές ή 
νέες τεχνολογίες) 

Bowen, Galang and Pillai, 2002; 
Drost, Frayne, Lowe and Geringer, 2002 __ 

Αποτελέσματα που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα 

10.10. Βελτιώσετε τις σχέσεις σας με τους 
συναδέλφους σας 

Noe and Wilk, 1993 που 
αναδιατυπώθηκε από Nordhaug, 1989;       
Γλαβέλη, 2010 

Bowen, Galang and Pillai, 2002 &  
Drost, Frayne, Lowe and Geringer, 2002:  
“Βελτίωση διαπροσωπικών ικανοτήτων 
π.χ. πόσο καλά σχετίζομαι με τους 
άλλους” 

10.11. Νιώθετε μεγαλύτερη ασφάλεια 
όσον αφορά στη διατήρηση της 
θέσης εργασίας σας 

Thanerou, 2001;                                    
Γλαβέλη, 2010 __ 

10.12. Βελτιώσετε τις σχέσεις σας με τον 
προϊστάμενό σας 

Noe and Wilk, 1993 που 
αναδιατυπώθηκε από Nordhaug, 1989;       
Γλαβέλη, 2010 

Bowen, Galang and Pillai, 2002 &  
Drost, Frayne, Lowe and Geringer, 2002:  
“Βελτίωση διαπροσωπικών ικανοτήτων 
π.χ. πόσο καλά σχετίζομαι με τους 
άλλους” 

 

Οι παραπάνω 17 μεταβλητές αποτέλεσαν τη βάση και για τη μέτρηση της έννοιας 
‘σημαντικότητα των αποτελεσμάτων της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού’. Αντίστοιχα, οι 
μεταβλητές αυτές ταξινομημένες στις τέσσερις επιμέρους κατηγορίες των αποτελεσμάτων των 
αναπτυξιακών δράσεων χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της σημαντικότητας της κάθε 
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κατηγορίας αποτελεσμάτων ξεχωριστά, στην ερώτηση 12 του ερωτηματολογίου «Πόσο 
σημαντικά είναι τα ακόλουθα πιθανά αποτελέσματα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για 
εσάς». Απώτερος στόχος ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο θεωρούνται σημαντικά τα 
αποτελέσματα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού από τους εργαζόμενους. Αποσκοπούσε 
επίσης στον ενδεχόμενο εντοπισμό άλλων πιθανών αποτελεσμάτων, στην επίτευξη των οποίων 
πρέπει να εστιάσει η συγκεκριμένη λειτουργία, λόγω του ότι χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα 
σημαντικά από τους εργαζόμενους.  

Η αναφορά στις μεταβλητές του ερωτηματολογίου συνεχίζεται με εκείνες που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της έννοιας ‘αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού’, οι οποίες απεικονίζονται στον Πίνακα 4: 

Πίνακας 4 

Μεταβλητές για την αποτελεσματικότητα των δράσεων ΑΑΔ 

Μεταβλητή ερωτηματολογίου                   
για την ερώτηση 11:                           

Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα ακόλουθα 

Η μεταβλητή 
χρησιμοποιήθηκε αυτούσια 

από τους ακόλουθους 
συγγραφείς 

Η μεταβλητή αναδιατυπώθηκε          
από την παρατιθέμενη μεταβλητή των 

ακόλουθων συγγραφέων  

11.1. Οι δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού στις οποίες συμμετείχατε 
ανταποκρίνονταν στο σύνολό τους στις 
προσδοκίες σας 

Wright, McMahan, McCormick 
and Sherman, 1997 για τη 
μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας της 
λειτουργίας Ανθρώπινου 
Δυναμικού που 
αναδιατυπώθηκε από Tsui, 1990 

__ 

11.2. Οι δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού προσδίδουν αξία στην εταιρεία 

Wright, McMahan, McCormick 
and Sherman, 1997 για τη 
μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας της 
λειτουργίας Ανθρώπινου 
Δυναμικού που 
αναδιατυπώθηκε από Tsui, 1990 

Drost, Frayne, Lowe and Geringer, 2002 
για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας 
των πρακτικών κατάρτισης και 
ανάπτυξης: “Οι πρακτικές κατάρτισης 
συνεισφέρουν θετικά στη γενικότερη 
αποτελεσματικότητα του οργανισμού”.        
Mabey, 2002 για τη μέτρηση των 
αποτελεσμάτων των προγραμμάτων 
Ανάπτυξης Διοικητικών Στελεχών: “Οι 
δράσεις Ανάπτυξης Διοικητικών 
Στελεχών επιδρούν θετικά στην απόδοση 
της εταιρείας” 

11.3. Οι δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού στις οποίες συμμετείχατε ήταν στο 
σύνολό τους χρήσιμες για την ανάπτυξή σας 
ως επαγγελματία 

Madera, Steele and Beier, 2011 
για τη μέτρηση της 
χρησιμότητας της κατάρτισης 

__ 
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Μεταβλητή ερωτηματολογίου                   
για την ερώτηση 11:                           

Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα ακόλουθα 

Η μεταβλητή 
χρησιμοποιήθηκε αυτούσια 

από τους ακόλουθους 
συγγραφείς 

Η μεταβλητή αναδιατυπώθηκε          
από την παρατιθέμενη μεταβλητή των 

ακόλουθων συγγραφέων  

11.4. Εφαρμόσατε στην εργασία σας τις γνώσεις 
και δεξιότητες που αποκτήσατε από τη 
συμμετοχή σας σε δράσεις Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού συνολικά 

__ 

Schmidt, 2007 για τη μέτρηση της 
ικανοποίησης από την κατάρτιση: “Το 
περιεχόμενο της κατάρτισης εφαρμόζεται 
στην εργασία” & “Η μάθηση 
μεταβιβάζεται στην εργασία”.                       
Madera, Steele and Beier, 2011 για τη 
μέτρηση της χρησιμότητας της 
κατάρτισης: “Θα είμαι/ ήμουν ικανός να 
εφαρμόσω στην εργασία μου αυτά που 
έμαθα στο πρόγραμμα κατάρτισης” & 
“Θα έχω/ είχα ευκαιρίες να εφαρμόσω 
στην εργασία μου τις δεξιότητες στις 
οποίες δόθηκε έμφαση στο πρόγραμμα 
κατάρτισης” 

11.5. Οι δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού συμβάλλουν στο να απασχολεί η 
εταιρεία εργαζόμενους υψηλών επιδόσεων 
(high performers) 

Drost, Frayne, Lowe and 
Geringer, 2002 για τη μέτρηση 
της αποτελεσματικότητας των 
πρακτικών κατάρτισης και 
ανάπτυξης 

__ 

 

Όσον αφορά στην έννοια ‘υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον’, για τη 
μέτρησή της χρησιμοποιήθηκαν 20 μεταβλητές. Η συγκεκριμένη έννοια όμως χωρίζεται σε τρεις 
μεγάλες επιμέρους κατηγορίες υποστήριξης για μάθηση με συγκεκριμένες μεταβλητές για τη 
μέτρηση της καθεμιάς. Ο επόμενος Πίνακας, είναι αφιερωμένος στην πρώτη κατηγορία, την 
υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση. Αυτή αφορά τόσο στην υποστήριξη για συμμετοχή 
των εργαζόμενων σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και στην ενίσχυση της 
μάθησης. Για τη μέτρησή της χρησιμοποιούνται 7 μεταβλητές.  
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Πίνακας 5 

Μεταβλητές για την υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση 

 

Μεταβλητή ερωτηματολογίου                
για την ερώτηση 13:                       

Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα ακόλουθα 

Η μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε 
αυτούσια από τους ακόλουθους 

συγγραφείς 

Η μεταβλητή αναδιατυπώθηκε            
από την παρατιθέμενη μεταβλητή των 

ακόλουθων συγγραφέων  

13.1. Η εταιρεία μου ξεχωρίζει ως ένας 
οργανισμός που δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στη συνεχή ανάπτυξη των γνώσεων και 
δεξιοτήτων των εργαζόμενών του 

Kuvaas and Dysvik, 2010 για τη 
μέτρηση της επένδυσης στην 
ανάπτυξη των εργαζόμενων 

Thanerou, 2001 για τη μέτρηση των 
πολιτικών διαχείρισης της κατάρτισης και 
του κλίματος οργανωτικής μάθησης: “O 
οργανισμός δίνει έμφαση στη μάθηση των 
εργαζόμενων” 

13.2. Είμαι πεπεισμένος/η ότι η εταιρεία μου θα 
εξασφαλίσει τη συμμετοχή μου στις 
δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού που θα κριθούν απαραίτητες 
για την εκτέλεση επιπλέον καθηκόντων 
που θα μου ανατεθούν στο μέλλον 

Kuvaas and Dysvik, 2010 για τη 
μέτρηση της επένδυσης στην 
ανάπτυξη των εργαζόμενων 

Lee and Bruvold, 2003 για τη μέτρηση της 
επένδυσης στην ανάπτυξη των 
εργαζόμενων: “Ο οργανισμός μου 
εκπαιδεύει τους εργαζόμενους σε δεξιότητες 
που τους προετοιμάζουν για μελλοντικές 
θέσεις εργασίας και για την εξέλιξη της 
επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας” 

13.3. Πιστεύω ακράδαντα ότι η εταιρεία μου 
επενδύει περισσότερο από άλλες εταιρείες 
στην ανάπτυξη των εργαζόμενών της 

Kuvaas and Dysvik, 2010 για τη 
μέτρηση της επένδυσης στην 
ανάπτυξη των εργαζόμενων 

__ 

13.4. Είναι εύκολο να συμμετέχω σε δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Thanerou, 2001 για τη μέτρηση 
των πολιτικών διαχείρισης της 
κατάρτισης και του κλίματος 
οργανωτικής μάθησης  

__ 

13.5. Η εταιρεία δεν επιβραβεύει τη μάθηση και 
ανάπτυξη των εργαζόμενων13 

Thanerou, 2001 για τη μέτρηση 
των πολιτικών διαχείρισης της 
κατάρτισης και του κλίματος 
οργανωτικής μάθησης 

Thanerou, 2001 για τη μέτρηση της 
υποστήριξης της μάθησης από προϊστάμενο 
και συναδέλφους: “Ο εργοδότης μου 
επιβραβεύει την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων 
και την απόκτηση νέων γνώσεων” 

                                                            
13 Η μεταβλητή αντιστράφηκε και μετατράπηκε σε ερώτηση-φίλτρο. 



179 

 

Μεταβλητή ερωτηματολογίου                
για την ερώτηση 13:                       

Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα ακόλουθα 

Η μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε 
αυτούσια από τους ακόλουθους 

συγγραφείς 

Η μεταβλητή αναδιατυπώθηκε            
από την παρατιθέμενη μεταβλητή των 

ακόλουθων συγγραφέων  

13.6. Ο φόρτος εργασίας και ο περιορισμένος 
χρόνος δυσκολεύουν τη συμμετοχή μου σε 
δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού14 

__ 

Thanerou, 2001 για τη μέτρηση των 
πολιτικών διαχείρισης της κατάρτισης και 
του κλίματος οργανωτικής μάθησης: “Οι 
πολιτικές, οι κανονισμοί και ο 
περιορισμένος χρόνος δυσκολεύουν τη 
συμμετοχή μου σε αναπτυξιακές δράσεις”.     
Lee and Bruvold, 2003 για τη μέτρηση της 
επένδυσης στην ανάπτυξη των 
εργαζόμενων: “Ο οργανισμός μου επιτρέπει 
στους εργαζόμενους να έχουν χρόνο για τη 
μάθηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων που 
τους προετοιμάζουν για μελλοντικές θέσεις 
εργασίας” (αντίστροφη από τη 
χρησιμοποιηθείσα μεταβλητή) 

13.7. Η εταιρεία αξιολογεί σε τακτά χρονικά 
διαστήματα τους εργαζόμενους 
αναδεικνύοντας τις περιοχές τους προς 
βελτίωση 

Lee and Bruvold, 2003 για τη 
μέτρηση της επένδυσης στην 
ανάπτυξη των εργαζόμενων 

__ 

 

Η δεύτερη κατηγορία υποστήριξης για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον είναι η 
υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο. Αυτή αναφέρεται στην υποστήριξη των 
εργαζόμενων για τη συμμετοχή σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και για τη 
μεταβίβαση της μάθησης στον εργασιακό χώρο, μετά από την παρακολούθηση των σχετικών 
δράσεων. Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 6 στις επόμενες δύο σελίδες, 9 μεταβλητές 
αντιστοιχούν στην υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο. 

                                                            
14 Επιλέχτηκε η αρνητική πρόταση, προκειμένου δύο στις επτά ερωτήσεις για τη μέτρηση της υποστήριξης για 
μάθηση από την επιχείρηση να λειτουργήσουν ως ερωτήσεις-φίλτρα. 
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Πίνακας 6 

Μεταβλητές για την υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο 

 

Μεταβλητή ερωτηματολογίου                
για την ερώτηση 14:                       

Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα ακόλουθα 

Η μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε 
αυτούσια από τους ακόλουθους 

συγγραφείς 

Η μεταβλητή αναδιατυπώθηκε            
από την παρατιθέμενη μεταβλητή των 

ακόλουθων συγγραφέων  

14.1. Νιώθω άνετα να συζητώ τις περιοχές μου 
προς βελτίωση με τον προϊστάμενό μου 

Noe and Wilk, 1993 που 
αναδιατυπώθηκε από Nordhaug, 
1989;                                        
Thanerou, 2001  

Noe and Wilk, 1993 που αναδιατυπώθηκε 
από Nordhaug, 1989 &                                     
Thanerou, 2001: “Δεν διστάζω να 
ενημερώσω τον προϊστάμενό μου για πιθανή 
ανάγκη κατάρτισης”.                                         
Santos and Stuart, 2003: “Συζήτηση για 
ανάγκες κατάρτισης” 

14.2. Λαμβάνω ανατροφοδότηση από τον 
προϊστάμενό μου για την εργασιακή μου 
απόδοση 

Noe and Wilk, 1993 που 
αναδιατυπώθηκε από Nordhaug, 
1989;                                        
Thanerou, 2001  

Santos and Stuart, 2003: “Από κοινού 
εξέταση της προόδου που έχει επιτευχθεί σε 
τακτά χρονικά διαστήματα” 

14.3. Ο προϊστάμενός μου δεν με βοηθά να 
αναπτύξω τις δεξιότητές μου μετά από τη 
συμμετοχή μου σε δράσεις Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού15 

Noe and Wilk, 1993 που 
αναδιατυπώθηκε από Nordhaug, 
1989;                                        
Thanerou, 2001  

Γλαβέλη, 2010 για τη μέτρηση των 
οργανωσιακών παραγόντων υποστήριξης 
της επιμόρφωσης: “Υποστήριξη 
προϊστάμενου για την εφαρμογή των 
γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν” 

14.4. Καθορίζουμε από κοινού με τον 
προϊστάμενό μου τους στόχους που θα 
πρέπει να επιτύχω για να αναπτυχθώ 

__ 

Santos and Stuart, 2003: “Καθορίζουμε από 
κοινού με τον προϊστάμενό μου τους 
στόχους που θα πρέπει να επιτύχω και τις 
δράσεις στις οποίες θα πρέπει να συμμετέχω 
για να αναπτυχθώ” 

                                                            
15 Η μεταβλητή αντιστράφηκε και μετατράπηκε σε ερώτηση-φίλτρο. 
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Μεταβλητή ερωτηματολογίου                
για την ερώτηση 14:                       

Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα ακόλουθα 

Η μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε 
αυτούσια από τους ακόλουθους 

συγγραφείς 

Η μεταβλητή αναδιατυπώθηκε            
από την παρατιθέμενη μεταβλητή των 

ακόλουθων συγγραφέων  

14.5. Μου ανατίθενται εργασίες από τον 
προϊστάμενό μου που απαιτούν την 
εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν από τη συμμετοχή μου σε 
δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
Δυναμικού 

Noe and Wilk, 1993 που 
αναδιατυπώθηκε από Nordhaug, 
1989;                                        
Thanerou, 2001  

Γλαβέλη, 2010 για τη μέτρηση των 
οργανωσιακών παραγόντων υποστήριξης 
της επιμόρφωσης: “Υποστήριξη 
προϊστάμενου για την εφαρμογή των 
γνώσεων και δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν”.                                                  
Madera, Steele and Beier, 2011 για τη 
μέτρηση της οργανωτικής υποστήριξης: “Ο 
προϊστάμενός μου με υποστηρίζει να 
εφαρμόσω στην εργασία μου όσα έμαθα στο 
πρόγραμμα κατάρτισης”                                   

14.6. O προϊστάμενός μου είναι πρόθυμος να 
συζητήσει μαζί μου τα προβλήματα που 
προκύπτουν κατά την εφαρμογή των νέων 
γνώσεων και δεξιοτήτων μου 

Noe and Wilk, 1993 που 
αναδιατυπώθηκε από Nordhaug, 
1989;                                        
Thanerou, 2001  

__ 

14.7. Ο προϊστάμενός μου συζητά μαζί μου για 
θέματα που επηρεάζουν την εξέλιξη της 
επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας 

Noe and Wilk, 1993 που 
αναδιατυπώθηκε από Nordhaug, 
1989;                                        
Thanerou, 2001  

__ 

14.8. Ο προϊστάμενός μου υποστηρίζει τη 
συμμετοχή μου σε δράσεις Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού που κρίνονται 
απαραίτητες για την αποτελεσματικότητα 
στην εργασία μου 

Noe and Wilk, 1993 που 
αναδιατυπώθηκε από Nordhaug, 
1989;                                        
Thanerou, 2001: “O 
προϊστάμενός μου υποστηρίζει τη 
συμμετοχή μου σε προγράμματα 
κατάρτισης και ανάπτυξης” 

Noe and Wilk, 1993 που αναδιατυπώθηκε 
από Nordhaug, 1989 &                                     
Thanerou, 2001: “Ο προϊστάμενός μου 
εξασφαλίζει τη συμμετοχή μου σε δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που 
κρίνονται απαραίτητες για την 
αποτελεσματικότητα στην εργασία μου” & 
“Ο προϊστάμενός μου υποστηρίζει τις 
προσπάθειές μου να αναπτύξω νέες γνώσεις 
και δεξιότητες”.                                                 
Santos and Stuart, 2003: “Ενθάρρυνση και 
υποστήριξη για αξιοποίηση ευκαιριών 
κατάρτισης και ανάπτυξης”  

14.9 Ο προϊστάμενός μου με καθοδηγεί 
(coaching) και με συμβουλεύει 
προκειμένου να με βοηθήσει να επιτύχω 
τους εργασιακούς μου στόχους 

Noe and Wilk, 1993 που 
αναδιατυπώθηκε από Nordhaug, 
1989;                                        
Thanerou, 2001 

Santos and Stuart, 2003: “Αποτελεσματική 
καθοδήγηση (coaching)” 

 

Η αναφορά στις κατηγορίες της υποστήριξης για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον 
ολοκληρώνεται με την τρίτη κατηγορία, αυτήν της υποστήριξης για μάθηση από τους 
συναδέλφους. Η συγκεκριμένη έννοια αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην υποστήριξη για την 
εφαρμογή στον εργασιακό χώρο των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο 
των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Για τη μέτρηση της εν λόγω έννοιας, 
χρησιμοποιούνται οι 4 μεταβλητές που παρατίθενται στον Πίνακα 7 στην επόμενη σελίδα.  
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Πίνακας 7 

Μεταβλητές για την υποστήριξη για μάθηση από τους συναδέλφους 

Μεταβλητή ερωτηματολογίου                
για την ερώτηση 15:                       

Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα ακόλουθα 

Η μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε 
αυτούσια από τους ακόλουθους 

συγγραφείς 

Η μεταβλητή αναδιατυπώθηκε            
από την παρατιθέμενη μεταβλητή των 

ακόλουθων συγγραφέων  

15.1. Οι συνάδελφοί μου είναι απρόθυμοι στο 
να μου παρέχουν καθοδήγηση 

Noe and Wilk, 1993 που 
αναδιατυπώθηκε από Nordhaug, 
1989;                                        
Thanerou, 2001 

__ 

15.2. Οι συνάδελφοί μου με βοηθούν να 
αναπτύξω τις δεξιότητές μου μετά από τη 
συμμετοχή μου σε δράσεις Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

Noe and Wilk, 1993 που 
αναδιατυπώθηκε από Nordhaug, 
1989;                                        
Thanerou, 2001 

Madera, Steele and Beier, 2011 για 
οργανωτική υποστήριξη: “Οι συνάδελφοί 
μου συνεργάζονται μαζί μου για την 
εφαρμογή όσων έμαθα στο πρόγραμμα 
κατάρτισης” 

15.3. Οι συνάδελφοί μου αντιστέκονται στις 
προσπάθειές μου να εφαρμόσω νέες 
γνώσεις και δεξιότητες στην εργασία μου 

Noe and Wilk, 1993 που 
αναδιατυπώθηκε από Nordhaug, 
1989;                                        
Thanerou, 2001 

Madera, Steele and Beier, 2011: “Όσον 
αφορά στην εφαρμογή των γνώσεων και 
δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από το 
πρόγραμμα κατάρτισης στην εργασία μου, 
οι συνάδελφοί μου με υποστηρίζουν” 
(αντίστροφη από τη χρησιμοποιηθείσα 
μεταβλητή) 

15.4. Οι συνάδελφοί μου θεωρούν την 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού χάσιμο 
χρόνου 

Noe and Wilk, 1993 που 
αναδιατυπώθηκε από Nordhaug, 
1989;                                        
Thanerou, 2001 

__ 

 

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι 6 από τις μεταβλητές που έχουν αναφερθεί μέχρι 
στιγμής και αφορούν στην εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν και των δεξιοτήτων που 
αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσμα της συμμετοχής των εργαζόμενων σε δράσεις Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού σχημάτισαν την έννοια ‘μεταβίβαση της μάθησης’. Αναλυτικότερα, 
πρόκειται για τη μεταβλητή 11.4 του Πίνακα 4, τις μεταβλητές 14.3, 14.5 και 14.6 του Πίνακα 6 
και τις μεταβλητές 15.2 και 15.3 του Πίνακα 7. 

Η ανάλυση συνεχίζεται με την έννοια ‘ικανοποίηση από την εργασία’. Για τη μέτρησή 
της επιλέχτηκαν σχετικές μεταβλητές γενικού περιεχομένου που αφορούσαν στη συνολική 
ικανοποίηση από την εργασία και όχι στην ικανοποίηση με επιμέρους διαστάσεις του 
εργασιακού περιβάλλοντος. Απορρίφθηκαν δηλαδή ευρέως διαδεδομένα εργαλεία, όπως το 
Minnesota Satisfaction Questionnaire (Weiss, Dawis, England and Lofquist, 1967), γιατί οι 
μεταβλητές που περιελάμβαναν για τη μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης ταυτίζονταν σε 
μεγάλο βαθμό με τις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα για τη μέτρηση 
των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών δράσεων. Ο Πίνακας 8 που ακολουθεί αναφέρει τις 4 
μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της συγκεκριμένης έννοιας.  
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Πίνακας 8 

Μεταβλητές για την ικανοποίηση από την εργασία 

Μεταβλητή ερωτηματολογίου για την ερώτηση 16:                     
Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα ακόλουθα 

Η μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε αυτούσια από 
τους ακόλουθους συγγραφείς 

16.1. Σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος/η από την εργασία μου Cammann, Jenkins and Nadler, 1975;                          
Lee and Bruvold, 2003 

16.2. Εάν έπρεπε να αποφασίσω εκ νέου αναφορικά με την αποδοχή της 
τωρινής μου εργασίας, πάλι θα τη δεχόμουν Lee and Bruvold, 2003 

16.3. Θα πρότεινα μια εργασία παρόμοια με τη δική μου σ’ έναν καλό φίλο16 Lee and Bruvold, 2003 

16.4. Η παρούσα εργασία είναι αυτή που πάντα επιθυμούσα 
Νέα μεταβλητή που προστέθηκε μετά από την 
ανάλυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής 
έρευνας 

 

Η αναφορά στις μεταβλητές του ερωτηματολογίου ολοκληρώνεται με εκείνες που 
μετρούν την έννοια ‘αφοσίωση στην επιχείρηση’. Πρόκειται για 5 μεταβλητές, οι οποίες 
παρατίθενται αναλυτικά στον Πίνακα 9:  

Πίνακας 9 

Μεταβλητές για την αφοσίωση στην επιχείρηση 

Μεταβλητή ερωτηματολογίου                   
για την ερώτηση 17:                           

Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα ακόλουθα 

Η μεταβλητή 
χρησιμοποιήθηκε αυτούσια 

από τους ακόλουθους 
συγγραφείς 

Η μεταβλητή αναδιατυπώθηκε          
από την παρατιθέμενη μεταβλητή των 

ακόλουθων συγγραφέων  

17.1. Θα ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενος/η, εάν 
συνέχιζα το υπόλοιπο της επαγγελματικής 
μου σταδιοδρομίας στη συγκεκριμένη 
εταιρεία 

Lee and Bruvold, 2003;            
Kuvaas and Dysvik, 2010; 
Γλαβέλη, 2010 

__ 

17.2. Πραγματικά αισθάνομαι τα προβλήματα της 
εταιρείας σαν να ήταν δικά μου 

Lee and Bruvold, 2003;            
Kuvaas and Dysvik, 2010; 
Γλαβέλη, 2010 

__ 

                                                            
16 Η μεταβλητή είχε αρχικά ενσωματωθεί ως αντίστροφη-ερώτηση στο ερωτηματολόγιο της πιλοτικής έρευνας. 
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Μεταβλητή ερωτηματολογίου                   
για την ερώτηση 17:                           

Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα ακόλουθα 

Η μεταβλητή 
χρησιμοποιήθηκε αυτούσια 

από τους ακόλουθους 
συγγραφείς 

Η μεταβλητή αναδιατυπώθηκε          
από την παρατιθέμενη μεταβλητή των 

ακόλουθων συγγραφέων  

17.3. Δεν νιώθω οικειότητα στην εταιρεία μου17 __ 

Lee and Bruvold, 2003 &                              
Kuvaas and Dysvik, 2010: “Δεν 
αισθάνομαι ως ‘μέλος της οικογένειας’ 
στην εταιρεία μου” 

Lee and Bruvold, 2003 &                             
Kuvaas and Dysvik, 2010: “Δεν νιώθω 
έντονα το αίσθημα ότι ανήκω στην 
εταιρεία μου” 

Γλαβέλη, 2010: “Αισθάνομαι ως μέλος 
‘της οικογένειας’ στο υποκατάστημα που 
εργάζομαι” (αντίστροφη από τη 
χρησιμοποιηθείσα μεταβλητή) 

 

17.4. Χαίρομαι να συζητώ για την εταιρεία μου με 
ανθρώπους που δεν εργάζονται σ’ αυτή 

Lee and Bruvold, 2003 __ 

17.5. Νιώθω «δεσμευμένος/η συναισθηματικά» με 
την εταιρεία μου 

Lee and Bruvold, 2003;           
Kuvaas and Dysvik, 2010 
(αντίστροφη από τη 
χρησιμοποιηθείσα μεταβλητή) 

__ 

 

6.5. Ερωτήσεις συνέντευξης και αιτιολόγησή τους 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ενότητα 6.1. της διατριβής, το σκέλος της έρευνας που 
υλοποιήθηκε μέσω συνέντευξης χαρακτηρίζεται ως διερευνητική-περιγραφική επισκόπηση. 
Αυτό στοχεύει στη σκιαγράφηση των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που 
υλοποιούνται στις επιχειρήσεις του φαρμακευτικού και τραπεζικού κλάδου, αλλά και στην 
απεικόνιση του ευρύτερου πλαισίου εφαρμογής τους. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του 
εν λόγω σκέλους της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ανοιχτές ερωτήσεις, οι οποίες όμως 
αφορούσαν στην καταγραφή και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, σε πραγματικά 
δηλαδή δεδομένα και όχι στις αντιλήψεις των συνεντευξιαζόμενων, επιτρέποντας έτσι τη 
γενίκευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.  

Στη συνέχεια αναφέρονται οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της κάθε 
συνέντευξης και ο λόγος για τον οποίο επιλέχτηκαν.  

                                                            
17 Επιλέχτηκε η αρνητική πρόταση για να λειτουργήσει ως ερώτηση-φίλτρο. 



185 

 

1. Ποιες δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού εφαρμόζετε στην εταιρεία σας (π.χ. 

on the job training, coaching, mentoring, job rotation) ;  

Η ερώτηση αυτή αποσκοπούσε στον εντοπισμό των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της επιχείρησης. 

 

2. Υπάρχουν υποχρεωτικές για συμμετοχή δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για 

κάθε εργαζόμενο και ποιες είναι αυτές ;  

Στόχος της συγκεκριμένης ερώτησης ήταν να διερευνηθεί εάν υπάρχουν δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στις οποίες συμμετέχει το σύνολο των εργαζόμενων της 
επιχείρησης, αλλά και να διευκρινιστεί, σε περίπτωση που υπάρχουν, για ποιες ακριβώς δράσεις 
πρόκειται. 

 

3. Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά στη συμμετοχή σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού ανάλογα με τη θέση που κατέχουν οι εργαζόμενοι, το Τμήμα στο οποίο 

ανήκουν ή το χρονικό διάστημα που εργάζονται στην εταιρεία; 

Η ερώτηση 3 εξετάζει ενδεχόμενους περιορισμούς που αποκλείουν συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζόμενων από τη συμμετοχή σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.  

 

4. Πώς γίνεται η επιλογή των συμμετεχόντων στις δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού ; 

Ένα από τα πεδία της έρευνας αποτέλεσε ο τρόπος επιλογής των συμμετεχόντων σε 
δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, δηλαδή ουσιαστικά οι μέθοδοι ανάλυσης των 
αναπτυξιακών αναγκών. Όπως υποστηρίχτηκε από τους Salas και Cannon-Bowers (2001), οι 
οποίοι μελέτησαν εκτενώς τις έρευνες που δημοσιεύτηκαν στον τομέα της κατάρτισης κατά τη 
χρονική περίοδο από το 1992 έως και το 2000, η ανάλυση αναγκών αποτελεί έναν τομέα που 
χρήζει περαιτέρω εμπειρικής διερεύνησης, προκειμένου να αναπτυχθούν συστηματικότερες 
σχετικές μεθοδολογίες. Γενικότερα, σύμφωνα με τους παραπάνω μελετητές, οι δραστηριότητες 
που προηγούνται των δράσεων κατάρτισης, αλλά και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν, 
αποτελούν ένα πεδίο που δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς, παρά τη σημαντικότητά του και την 
επίδραση που ασκεί στα τελικά αποτελέσματα των σχετικών δράσεων. Επιπλέον, σύμφωνα με 
ερευνητικά αποτελέσματα, οι εταιρείες που παρουσιάζουν καλή απόδοση καθορίζουν τις 
ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και αναγνωρίζουν τη 
σημαντικότητα της ανάλυσης αναγκών (Huang, 2000). Ο τρόπος επιλογής, λοιπόν, των 
συμμετεχόντων σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αποτέλεσε αντικείμενο της 
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παρούσας έρευνας, λόγω της επίδρασης που ασκεί στα αποτελέσματα των υπό εξέταση 
δράσεων, τα οποία μακροπρόθεσμα περιλαμβάνουν τη μεταφορά της μάθησης στον εργασιακό 
χώρο αλλά και την επίτευξη των οργανωτικών στόχων. 

 

5. Εμπλέκονται τα διοικητικά στελέχη (line managers) σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού ; Σε ποιες δράσεις συγκεκριμένα και σε ποιο στάδιο των δράσεων (π.χ. 

ανάλυση αναγκών, επιλογή δράσεων προς υλοποίηση, υλοποίηση δράσεων, αξιολόγηση 

δράσεων) ;  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που μελέτησε τον βαθμό στον οποίο διαφέρουν 
οι πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζονται σε εταιρείες με καλή απόδοση από τις 
αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζονται σε εταιρείες με μη ικανοποιητική απόδοση (Huang, 
2000), υπάρχει συσχέτιση των πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού που υιοθετούνται στο πλαίσιο 
των επιχειρήσεων με την απόδοσή τους. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν 
καλή απόδοση είναι πιο πιθανό, μεταξύ άλλων, να εμπλέκουν τα διοικητικά στελέχη στον 
σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσεων ανθρώπινου δυναμικού. Και άλλα ερευνητικά 
αποτελέσματα υπογραμμίζουν την αξία που προσδίδει η συμμετοχή των διοικητικών στελεχών 
(α) στο στάδιο της διαμόρφωσης της στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να 
συμπεριληφθούν τα κύρια επιχειρησιακά θέματα σ’ αυτήν και να καθοριστούν οι επιμέρους 
στόχοι της, (β) στο στάδιο της υλοποίησης της εν λόγω στρατηγικής, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται (Wright, Snell and Jacobsen, 2004). Όσον αφορά στην 
πολιτική κατάρτισης συγκεκριμένα, έχει υποστηριχθεί ότι η εμπλοκή των διοικητικών στελεχών 
στον σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίησή της, επηρεάζει σημαντικά τον βαθμό στον οποίο οι 
δράσεις κατάρτισης αναγνωρίζονται ως στρατηγική επένδυση στο πλαίσιο του οργανισμού 
(Nikandrou, Apospori and Papalexandis, 2008). Τέλος, η ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης για τις 
αναπτυξιακές δράσεις από τα διοικητικά στελέχη αναφέρθηκε ως μια από τις σημαντικότερες 
αλλαγές που πρόκειται να σημειωθούν κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2010 έως 2015 από 
υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που συμμετείχαν σε 
σχετική έρευνα το 2009 (CIPD, 2009). Από όσα προαναφέρθηκαν αποδεικνύεται ότι η εμπλοκή 
των διοικητικών στελεχών τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού όσο και στο στάδιο της υλοποίησης 
των δράσεων ανθρώπινου δυναμικού γενικά, αλλά και των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού συγκεκριμένα, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Γι’ αυτό και αποτέλεσε έναυσμα για τη 
συγκεκριμένη ερώτηση στο πλαίσιο των συνεντεύξεων.  
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6. Σε ποιες δραστηριότητες που σχετίζονται με την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

αφιερώνετε περισσότερο χρόνο ως επαγγελματίας (π.χ. ανάλυση αναγκών, σχεδιασμός 

και υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων) ;  

Το ενδιαφέρον εδώ στρέφεται στον εντοπισμό εκείνων των δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται αποκλειστικά με τη λειτουργία της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και απαιτούν 
περισσότερο χρόνο από τους επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού. Η πληροφόρηση όσον 
αφορά στον χρόνο που αφιερώνουν οι εν λόγω επαγγελματίες σε επιμέρους δραστηριότητες που 
προηγούνται της υλοποίησης των αναπτυξιακών δράσεων, όπως η ανάλυση αναγκών, ή που 
έπονται αυτής, όπως η αξιολόγηση, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ακόμη, ωφέλιμος είναι ο 
εντοπισμός τυχόν δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στην υλοποίηση των οποίων οι 
επαγγελματίες επενδύουν περισσότερο χρόνο, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα 
σχετικά με την αξία που αποδίδεται στις δράσεις αυτές στο πλαίσιο των επιχειρήσεων.  

 

7. Ποια είναι τα κύρια αποτελέσματα που αναμένονται από την Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού (υπάρχουν key performance indicators - KPIs) ;  

Σύμφωνα με ερευνητικά αποτελέσματα, οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την 
παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης των στόχων της στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού 
περιλαμβάνουν: α) στοιχεία που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, όπως η ενίσχυση της 
ηγετικής ικανότητας, η ανάπτυξη πλάνων διαδοχής, η διατήρηση και η ικανοποίηση των 
εργαζόμενων και β) στοιχεία που αφορούν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως η 
ικανοποίηση των εσωτερικών πελατών της, ο προϋπολογισμός της Διεύθυνσης ανά εργαζόμενο 
και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των δράσεων που αφορούν στο 
ανθρώπινο δυναμικό (Wright, Snell and Jacobsen, 2004). Κίνητρο, λοιπόν, για τη συγκεκριμένη 
ερώτηση αποτέλεσε η συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται 
από τις επιχειρήσεις των υπό διερεύνηση κλάδων στην Ελλάδα για την παρακολούθηση του 
βαθμού επίτευξης των στόχων της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

8. Κατά μέσο όρο ποιο είναι το ποσοστό των εργαζόμενων που συμμετέχουν σε δράσεις 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ανά έτος ; 

Η ερώτηση αυτή διερευνά τον βαθμό συμμετοχής των εργαζόμενων στις δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
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9. Κατά μέσο όρο πόσες ώρες ή ημέρες συμμετέχει σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού κάθε εργαζόμενος ανά έτος ; 

Η ερώτηση 9 αποσκοπεί στην εκτίμηση του χρόνου που επενδύεται σε δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

10. Κατά μέσο όρο ποιο είναι το ποσό που επενδύεται σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού ανά έτος ;  

Η τελευταία ερώτηση επιδιώκει να αποτιμήσει τον προϋπολογισμό των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι στο πλαίσιο της συνέντευξης επιβεβαιώνονταν 
ορισμένα στοιχεία, τα οποία είχαν ήδη συγκεντρωθεί μέσω μελέτης της ιστοσελίδας της 
επιχείρησης, αλλά και άλλων διαθέσιμων πηγών στο διαδίκτυο και αφορούσαν: α) στο ιστορικό 
της επιχείρησης, όπως ο τόπος και το έτος ίδρυσης στο εξωτερικό ή/και στην Ελλάδα, β) στο 
προφίλ της, όπως ο αριθμός των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται, ο αριθμός των 
εργαζόμενών της διεθνώς ή/και στην Ελλάδα και ειδικά για τον τραπεζικό κλάδο ο αριθμός των 
καταστημάτων διεθνώς ή/και στην Ελλάδα και γ) τα οικονομικά αποτελέσματά της, όπως ο 
κύκλος εργασιών ή ειδικά για την περίπτωση του τραπεζικού κλάδου το ενεργητικό διεθνώς 
ή/και στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις που δεν είχαν συγκεντρωθεί όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες μέσω διαδικτύου, αυτές χορηγούνταν από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων 
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 
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6.6. Αξιοπιστία και εγκυρότητα ερωτηματολογίου και έλεγχος ερωτήσεων συνέντευξης 

Μετά τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε ο προέλεγχός του. 
Εξετάστηκε δηλαδή η εγκυρότητα του περιεχομένου του (content validity), προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι μεταβλητές του ερωτηματολογίου μετρούν πραγματικά αυτό που η 
ερευνήτρια επιθυμούσε να μετρήσει. Επιλέχτηκε, λοιπόν, ένα μικρό δείγμα από εξειδικευμένα 
στελέχη-επαγγελματίες του χώρου που γνώριζαν σε βάθος το αντικείμενο της έρευνας με τους 
οποίους συζητήθηκε το ερωτηματολόγιο (Δημητριάδη, 2000). Συγκεκριμένα, 
πραγματοποιήθηκαν ατομικές συναντήσεις με ένα υψηλόβαθμο στέλεχος (Partner) Τμήματος 
Παροχής Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού Συμβουλευτικής Εταιρείας, ένα πρώην 
υψηλόβαθμο στέλεχος (Recruitment Manager-HR Business Partner για Μονάδες Διοίκησης και 
Θυγατρικές Εταιρείες) του τραπεζικού κλάδου και ένα υψηλόβαθμο στέλεχος (HR Director) του 
φαρμακευτικού κλάδου. Στη συνέχεια, το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε προς συμπλήρωση σ’ 
ένα τυχαίο δείγμα 5 ατόμων προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν δυσνόητες ερωτήσεις και 
ασαφείς λέξεις ή φράσεις. Η κυριότερη αλλαγή στην οποία οδήγησε η συγκεκριμένη διαδικασία 
είναι η διάσπαση μιας σύνθετης ερώτησης, η οποία αφορούσε α) στον βαθμό στον οποίο η 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού συνέβαλε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους 
συμμετέχοντες στην έρευνα και β) στον βαθμό στον οποίο οι συμμετέχοντες στην έρευνα 
θεωρούσαν σημαντικά τα εν λόγω αποτελέσματα, σε δύο επιμέρους ερωτήσεις (ερωτήσεις 10 
και 12 του τελικού ερωτηματολογίου της έρευνας). 

Επιπλέον, διεξήχθη πιλοτική έρευνα προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να εντοπιστούν 
και να εξαλειφθούν πιθανά προβλήματα κάθε είδους και των δύο ερευνητικών εργαλείων, 
δηλαδή του ερωτηματολογίου και των ερωτήσεων της δομημένης συνέντευξης, πριν υλοποιηθεί 
η τελική έρευνα. Σ’ αυτή συμμετείχαν 45 εργαζόμενοι δύο φαρμακευτικών εταιρειών, μιας 
ελληνικής και μιας πολυεθνικής. Στην ελληνική εταιρεία η έρευνα με τη χρήση του 
ερωτηματολογίου υλοποιήθηκε με την παρουσία της ερευνήτριας στα γραφεία της εταιρείας. 
Στην περίπτωση αυτή, η ερευνήτρια ανέλαβε, υπό την καθοδήγηση των εκπροσώπων της 
εταιρείας, την ευθύνη για τη διανομή των ερωτηματολογίων και στη συνέχεια για την παραλαβή 
τους μετά από τη συμπλήρωσή τους. Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν 
επιλεγεί από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας με τέτοιο τρόπο, ώστε το δείγμα 
να είναι αντιπροσωπευτικό όλων των ιεραρχικών επιπέδων. Όσον αφορά στη συνέντευξη, αυτή 
πραγματοποιήθηκε με δύο εκπροσώπους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και διήρκεσε 
περίπου μια ώρα. Στην πολυεθνική εταιρεία η έρευνα με τη χρήση του ερωτηματολογίου 
πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά και η συλλογή των δεδομένων διήρκησε δέκα ημέρες. Το 
ερωτηματολόγιο εστάλη από την υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού σε εργαζόμενους που 
επέλεξε η ίδια με γνώμονα το ιεραρχικό τους επίπεδο. Όσον αφορά στη συνέντευξη, αυτή έγινε 
με την υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού και είχε διάρκεια περίπου 45 λεπτά.  
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Από τους 45 εργαζόμενους που συμμετείχαν στην πιλοτική έρευνα, η συντριπτική 
πλειοψηφία ήταν γυναίκες (71%). Όσον αφορά στην ηλικία των αποκρινόμενων, οι 
περισσότεροι ήταν από 31 έως 40 ετών (69%), ενώ σημαντικά λιγότεροι ήταν έως 30 ετών 
(18%) και ακόμη λιγότεροι ήταν ηλικίας από 41 έως 50 ετών (13%). Οι μισοί περίπου από τους 
συμμετέχοντες στην έρευνα απασχολούνταν από 3 έως 6 έτη στη συγκεκριμένη εταιρεία, ενώ το 
1/3 περίπου απασχολούνταν έως 3 χρόνια. Ωστόσο, ποσοστό 42% είχε προϋπηρεσία από 3 έως 6 
έτη σε άλλες εταιρείες, ποσοστό 27% είχε μεγαλύτερη προϋπηρεσία, ενώ το ίδιο ποσοστό (27%) 
είχε προϋπηρεσία μικρότερη από 3 έτη. Στην ερώτηση αναφορικά με το χρονικό διάστημα 
προϋπηρεσίας σε άλλες εταιρείες δεν απάντησε ποσοστό 4% των εργαζόμενων. Σχετικά με το 
ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζόμενων, στην πλειοψηφία τους ήταν κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου (38%), ενώ ένα ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό ήταν κάτοχοι και 
διδακτορικού διπλώματος (24%). Η αναφορά στα δημογραφικά στοιχεία των εργαζόμενων που 
έλαβαν μέρος στην πιλοτική έρευνα ολοκληρώνεται με τη θέση εργασίας τους και το χρονικό 
διάστημα που κατείχαν τη συγκεκριμένη θέση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζόμενων ήταν 
εξειδικευμένα στελέχη με διευρυμένες αρμοδιότητες χωρίς υφιστάμενους (58%). Ποσοστό 9% 
ήταν ανώτερα διοικητικά στελέχη που αναφέρονταν στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, 
ποσοστό 13% ήταν μεσαία διοικητικά στελέχη που αναφέρονταν σε ανώτερα διοικητικά 
στελέχη και ποσοστό 16% ήταν διοικητικό προσωπικό, όπως γραμματείς. Επιπλέον, ποσοστό 
2% δήλωσε την απάντηση ‘άλλο’ χωρίς να διευκρινίζει τη θέση εργασίας του και ποσοστό 2% 
δεν απάντησε στη συγκεκριμένη ερώτηση. Σημαντικό είναι επίσης ότι η πλειοψηφία του 
δείγματος είχε τη συγκεκριμένη θέση εργασίας από 3 έως 6 έτη (53%), ενώ αρκετά μεγάλο 
ποσοστό την είχε έως 3 έτη (29%). Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η αναλογία των ιεραρχικών 
επιπέδων των υποκειμένων της έρευνας είναι αντιπροσωπευτική της εικόνας των εν λόγω 
επιπέδων στο πλαίσιο οποιασδήποτε επιχείρησης. Τα στοιχεία που αφορούν στη θέση εργασίας 
επιβεβαιώθηκαν και από το μηνιαίο μεικτό εισόδημα των συμμετεχόντων στην έρευνα, 
δεδομένου ότι για την πλειοψηφία αυτό ήταν από 1.601-2.500 ευρώ (44%), ενώ για ποσοστό 
31% αυτό ήταν έως 1.600 ευρώ.  

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι από όλα τα άτομα που 
συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ζητήθηκε να σημειώσουν οποιοδήποτε σημείο δεν τους ήταν 
πλήρως κατανοητό ή τους προβλημάτιζε. Ιδιαίτερα χρήσιμο αποδείχτηκε το γεγονός ότι στο 
δείγμα της ελληνικής εταιρείας περιλαμβάνονταν και δύο ξενόγλωσσοι εργαζόμενοι, γαλλικής 
και βρετανικής καταγωγής αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις αυτές το ερωτηματολόγιο 
μεταφράστηκε προφορικά από την ερευνήτρια στους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της επίσκεψής 
της στην εταιρεία, ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωσή του. Με αυτόν τον τρόπο της δόθηκε η 
δυνατότητα να αντιληφθεί διάφορα θέματα που προέκυπταν κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης 
του ερωτηματολογίου, τα οποία ελήφθησαν υπόψη και οδήγησαν σε τροποποιήσεις του 
ερευνητικού εργαλείου.  
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Μετά από τη διεξαγωγή της πιλοτικής έρευνας υπολογίστηκε ο συντελεστής εσωτερικής 
συνοχής ή συνέπειας (internal consistency) Cronbach’s alpha των συνθετικών μεταβλητών, 
δηλαδή εκείνων που αποτελούνται από τουλάχιστον δύο προσδιοριστικές μεταβλητές. Ο 
συγκεκριμένος συντελεστής είναι ένα μέτρο της εσωτερικής συνέπειας των μεταβλητών, οι 
οποίες με την έρευνα επιδιώκεται να απαρτίσουν έναν νέο εξαγόμενο παράγοντα. Ο 
υπολογισμός αυτός αποσκοπούσε στο να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της μέτρησης. Η αξιοπιστία 
καθορίζεται μαθηματικά ως η αναλογία της μεταβλητότητας των απαντήσεων, δηλαδή των 
διαφορών ανάμεσα στα υποκείμενα της έρευνας. Αναφέρεται δηλαδή στην παραγωγή των ίδιων 
αποτελεσμάτων σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις με το ίδιο ερευνητικό μέσο, τα ίδια 
υποκείμενα και κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Έτσι, οι απαντήσεις σε μια αξιόπιστη μελέτη 
διαφέρουν, λόγω των διαφορετικών απόψεων των συμμετεχόντων σ’ αυτήν και όχι διότι η 
έρευνα προκαλεί σύγχυση και διάφορες ερμηνείες. Ο υπολογισμός του συγκεκριμένου δείκτη 
επιλέχτηκε δεδομένου ότι οι μεταβλητές του ερωτηματολογίου δεν ήταν αυθαίρετες, αλλά έχουν 
στην πλειοψηφία τους χρησιμοποιηθεί αυτούσιες στο παρελθόν για τη μέτρηση των υπό 
διερεύνηση ή άλλων συναφών εννοιών από ερευνητές τόσο στο εξωτερικό όσο και στην 
Ελλάδα. Γενικά, είναι επιθυμητό ο συντελεστής Cronbach’s alpha να έχει τιμή μεγαλύτερη από 
0.7 (Nunnally and Bernstein, 1994). Ο Πίνακας 10 στην επόμενη σελίδα απεικονίζει στην πρώτη 
στήλη τον αύξων αριθμό, στη δεύτερη τους παράγοντες της έρευνας και στην τρίτη τον αριθμό 
των μεταβλητών από τις οποίες απαρτίζεται ο καθένας. Στην τέταρτη στήλη περιλαμβάνεται ο 
αριθμός των εργαζόμενων που απάντησαν στις μεταβλητές του κάθε παράγοντα και στην 
τελευταία στήλη οι τιμές του συντελεστή Cronbach’s alpha. 
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Πίνακας 10 

Αποτελέσματα ελέγχου αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου της πιλοτικής έρευνας 

α/α Παράγοντας Αριθμός 
μεταβλητών 

Αριθμός 
εργαζόμενων 

Cronbach’s 
alpha 

1 Αποτελέσματα ΑΑΔ 17 34 0.926 

2 Εξωτερικές ανταμοιβές ΑΑΔ 4 34 0.770 

3 Εσωτερικές ανταμοιβές ΑΑΔ 3 33 0.836 

4 Αποτελέσματα ΑΑΔ που σχετίζονται                
με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας 7 33 0.890 

5 Αποτελέσματα ΑΑΔ που σχετίζονται                 
με το εργασιακό κλίμα 3 33 0.718 

6 Σημαντικότητα αποτελεσμάτων ΑΑΔ 17 35 0.940 

7 Σημαντικότητα εξωτερικών ανταμοιβών ΑΑΔ 4 35 0.735 

8 Σημαντικότητα εσωτερικών ανταμοιβών ΑΑΔ 3 35 0.794 

9 Σημαντικότητα αποτελεσμάτων ΑΑΔ                
που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας 7 35 0.889 

10 Σημαντικότητα αποτελεσμάτων ΑΑΔ                
που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα 3 35 0.888 

11 Αποτελεσματικότητα δράσεων ΑΑΔ 5 33 0.871 

12 Υποστήριξη από το εργασιακό περιβάλλον 20 35 0.935 

13 Υποστήριξη από την επιχείρηση 7 35 0.828 

14 Υποστήριξη από τον προϊστάμενο 9 35 0.928 

15 Υποστήριξη από τους συναδέλφους 4 35 0.748 

16 Ικανοποίηση από την εργασία 3 44 0.678 

17.1 Αφοσίωση στην επιχείρηση 6 44 0.645 

17.2. Αφοσίωση στην επιχείρηση                        
(τροποποιημένος παράγοντας) 5 44 0.718 

18 Μεταβίβαση της μάθησης 6 35 0.751 
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Όπως γίνεται αντιληπτό, όλοι οι παράγοντες, με εξαίρεση εκείνον της ικανοποίησης από 
την εργασία αλλά και τον αρχικό παράγοντα ‘αφοσίωση στην επιχείρηση’, παρουσίασαν τιμή 
Cronbach’s alpha μεγαλύτερη του 0.7, ενώ ορισμένοι την ξεπέρασαν κατά πολύ. Στη συνέχεια 
αναφέρονται οι αλλαγές που έγιναν στο ερωτηματολόγιο, μετά από την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων της πιλοτικής έρευνας, ξεκινώντας από εκείνες που οφείλονταν στις τιμές 
Cronbach’s alpha: 

1. Δεδομένου ότι ο παράγοντας ‘ικανοποίηση από την εργασία’ εμφάνισε τιμή Cronbach’s 

alpha μικρότερη από 0.7, αναδιατυπώθηκε η πρόταση 16.3. «Δεν θα πρότεινα μια 

εργασία παρόμοια με τη δική μου σ’ έναν καλό φίλο» και ενσωματώθηκε με θετική 

χροιά. Επιπλέον, προστέθηκε η πρόταση 16.4. «Η παρούσα εργασία είναι αυτή που 

πάντα επιθυμούσα» (νέο ερώτημα που αναπτύχθηκε από την ερευνήτρια). 

2. Δεδομένου ότι ο παράγοντας ‘αφοσίωση στην επιχείρηση’ εμφάνισε τιμή Cronbach’s 

alpha μικρότερη από 0.7, αφαιρέθηκε η πρόταση «Πιστεύω ότι εύκολα θα δενόμουν με 

κάποια άλλη εταιρεία, όπως με αυτή στην οποία εργάζομαι τώρα» (ερώτημα των Lee and 

Bruvold, 2003), επειδή αφορούσε σε μια υποθετική κατάσταση. Μετά από την αφαίρεση 

της εν λόγω μεταβλητής η τιμή Cronbach’s alpha για τον συγκεκριμένο παράγοντα, ο 

οποίος πλέον αποτελούνταν από πέντε μεταβλητές, ήταν μεγαλύτερη από 0.7.  

3. Προστέθηκε στη συνοδευτική επιστολή της έρευνας μια μικρή επεξήγηση όσον αφορά 

στις δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου να είναι σαφές ότι αυτές 

οδηγούν είτε στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με το 

αντικείμενο της εργασίας, είτε στη γενικότερη προσωπική ανάπτυξη των 

συμμετεχόντων. 

4. Τροποποιήθηκε η πρώτη κατηγορία της κλίμακας στις ερωτήσεις 2, 4, 5, 7 και 8, ώστε οι 

κλίμακες να παρουσιάζουν απόλυτη συνέχεια. 

5. Προστέθηκαν ορισμένες διευκρινίσεις στις απαντήσεις της ερώτησης 6, η οποία αφορά 

στο ιεραρχικό επίπεδο των συμμετεχόντων, ώστε να είναι σαφές το τι περιλαμβάνει το 

κάθε επίπεδο. 

6. Προστέθηκε μια διευκρίνιση στην ερώτηση 7, ώστε να είναι σαφές ότι η ερώτηση αφορά 

στο χρονικό διάστημα απασχόλησης στην τωρινή θέση εργασίας στη συγκεκριμένη όμως 

εταιρεία. 

7. Αφαιρέθηκε η ερώτηση «Σημειώστε τον αριθμό των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού στις οποίες συμμετείχατε από τότε που εργάζεστε στην εταιρεία», η οποία 

αφορούσε στη συχνότητα συμμετοχής σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η 
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εν λόγω ερώτηση είχε παραμείνει ανοιχτή στην πιλοτική έρευνα, προκειμένου, ανάλογα 

με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, να διαμορφωθούν στη συνέχεια οι κλίμακες που 

θα χρησιμοποιούνταν. Στόχος ήταν οι απαντήσεις να ακολουθήσουν τελικά το σχετικό 

πρότυπο των Santos and Stuart (2003). Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η ερώτηση προκάλεσε 

αρκετά προβλήματα και συγκεκριμένα: α) αρκετοί συμμετέχοντες στην έρευνα δεν την 

απάντησαν, ιδιαίτερα εκείνοι που απασχολούνταν αρκετά χρόνια στον οργανισμό και, 

προφανώς, είχαν παρακολουθήσει αρκετές δράσεις, τις οποίες δυσκολεύονταν ίσως να 

θυμηθούν και να απαριθμήσουν, β) ορισμένες δράσεις δεν ήταν εύκολο να 

ποσοτικοποιηθούν, όπως για παράδειγμα η ‘εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη 

εργασία (on the job training)’ και ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες 

χρησιμοποίησαν τα ίδια κριτήρια μέτρησης, π.χ. ποσοτικοποίησαν την εν λόγω μέθοδο 

ανάλογα με το άτομο δίπλα στο οποίο εκπαιδεύτηκαν για να μάθουν τον τρόπο 

εκτέλεσης της εργασίας, ανάλογα με τις ημέρες εκπαίδευσης κ.λ.π. και γ) ακόμη και στις 

περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση, χρειάστηκε 

αρκετός χρόνος για την απάντηση. Το γεγονός αυτό προδιέθετε αρνητικά τους 

εργαζόμενους για την περαιτέρω συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, δεδομένου ότι η 

συγκεκριμένη ερώτηση ήταν η 2η σε σειρά κατάταξης ερώτηση του Β΄ μέρους του 

ερωτηματολογίου, δηλαδή εκείνου που ακολουθούσε τα δημογραφικά στοιχεία.  

8. Στην ερώτηση 12, η πρόταση 12.9 «Ανάληψη περισσότερων αρμοδιοτήτων χωρίς 

επιπλέον ανταμοιβή» αντικαταστάθηκε με την πρόταση «Ανάληψη περισσότερων 

αρμοδιοτήτων, η οποία όμως δεν συνοδεύεται από επιπλέον ανταμοιβή». Τροποποιήθηκε 

δηλαδή η σύνταξη της πρότασης, ώστε να μην εμφανίζεται με αρνητική χροιά, 

δεδομένου ότι στην ερώτηση αυτή οι εργαζόμενοι καλούνταν να αξιολογήσουν το πόσο 

σημαντικό θεωρούν το εν λόγω πιθανό αποτέλεσμα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού. 

 

Η ολοκλήρωση της ενότητας αυτής γίνεται με την αναφορά στο σκέλος της πιλοτικής 
έρευνας που διεξήχθη μέσω δομημένης συνέντευξης. Πραγματοποιήθηκαν δύο συνεντεύξεις με 
εκπροσώπους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, μια ατομική και μια ομαδική. Οι 
συνεντεύξεις οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι οι ερωτήσεις ήταν σε γενικές γραμμές κατανοητές 
και παρείχαν την αναγκαία πληροφόρηση. Σε ορισμένες μόνο ερωτήσεις, προστέθηκαν 
επεξηγήσεις ή παραδείγματα, προκειμένου να μην παρατείνεται η χρονική διάρκεια των 
συνεντεύξεων, ιδιαίτερα όταν αυτές διεξάγονταν με τους επικεφαλείς των Τμημάτων ή 
Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού, των οποίων ο χρόνος είναι αρκετά περιορισμένος.  
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6.7. Συμμετέχοντες στην έρευνα και περιγραφή διεξαγωγής της  

Η διαδικασία προσέγγισης των επιχειρήσεων αλλά και εξασφάλισης της συμμετοχής 
τους στην έρευνα ήταν αρκετά επίπονη. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η 
έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μια χρονική περίοδο που η αγορά βρισκόταν σε ύφεση και στην 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων ήταν εμφανή τα σημάδια μείωσης του κύκλου των εργασιών τους 
σε σχέση με το παρελθόν. Επιπλέον, οι διαδικασίες συγχώνευσης φαρμακευτικών εταιρειών 
αλλά και τραπεζών σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν ήδη ξεκινήσει, ενώ σε άλλες φημολογούνταν 
έντονα. Οι συνθήκες αυτές ωθούσαν τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα 
τους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού, με τους οποίους γινόταν η πρώτη επαφή, να είναι 
σκεπτικοί ως προς τη συμμετοχή τους στην έρευνα. Ο κύριος λόγος ήταν ότι οι ίδιοι έπρεπε να 
αφιερώσουν πολύτιμο χρόνο (α) για την πραγματοποίηση της συνέντευξης, (β) για την επιλογή 
ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος εργαζόμενων που θα συμμετείχαν στο σκέλος της έρευνας 
με χρήση ερωτηματολογίου και (γ) για τη διαχείριση της διαδικασίας διανομής και στη συνέχεια 
παραλαβής των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Επιπλέον, ένας σημαντικός αριθμός 
εργαζόμενων έπρεπε να αφιερώσει χρόνο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.  

Όσον αφορά στην προσέγγιση των υπεύθυνων ανθρώπινου δυναμικού των 41 
επιχειρήσεων του φαρμακευτικού και τραπεζικού κλάδου, αυτή έγινε τηλεφωνικά. Οι 
εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ενημερώθηκαν για τα προσωπικά στοιχεία της ερευνήτριας, το 
αντικείμενο και τις μεθόδους της εν λόγω έρευνας, αλλά και τους εναλλακτικούς τρόπους 
υλοποίησης του σκέλους της έρευνας με τη χρήση του ερωτηματολογίου. Αυτοί αφορούσαν 
στην ηλεκτρονική του διεξαγωγή ή στη διανομή των ερωτηματολογίων στους συμμετέχοντες 
από την ίδια την ερευνήτρια στο πλαίσιο επίσκεψης στα γραφεία της εταιρείας. Εφικτή ήταν 
επίσης η χορήγηση των ερωτηματολογίων στους εργαζόμενους από τους εκπροσώπους της 
εταιρείας και η μετέπειτα παραλαβή τους από την ερευνήτρια. Στο πλαίσιο της αρχικής αυτής 
επικοινωνίας υπογραμμίστηκε η τήρηση της ανωνυμίας και η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας 
των πληροφοριών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα οφέλη των επιχειρήσεων από τη συμμετοχή 
τους στην έρευνα. Έμφαση δόθηκε στην παραλαβή μιας συγκριτικής ανάλυσης των 
αποτελεσμάτων της κάθε επιχείρησης σε σχέση με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται και 
κατ’ επέκταση η δυνατότητα επανεκτίμησης των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
και του ευρύτερου πλαισίου εφαρμογής τους. Μετά από την πρώτη αυτή επαφή, η ερευνήτρια 
επικοινώνησε με τους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου αποστέλλοντας μια συνοδευτική επιστολή με τις πληροφορίες που είχαν ήδη 
χορηγηθεί τηλεφωνικά αλλά και το ερωτηματολόγιο της έρευνας. Σε κάθε περίπτωση 
ακολουθούσε και τηλεφωνική επικοινωνία μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο 
καθοριζόταν σε συνεργασία με τους ίδιους τους εκπροσώπους των εταιρειών, προκειμένου να 
πληροφορηθεί η ερευνήτρια για το αν υπάρχει πρόθεση συμμετοχής της εταιρείας στην έρευνα. 
Σε περίπτωση που η απάντηση ήταν θετική, τότε δρομολογούνταν η διαδικασία διεξαγωγής των 
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δύο σκελών της έρευνας. Επιπλέον, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την πραγματοποίηση 
της συνέντευξης αποστέλλονταν στους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού οι σχετικές 
ερωτήσεις, ώστε να είναι ενημερωμένοι για το πλαίσιο της συζήτησης. Η επικοινωνία με τους 
υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού των 41 επιχειρήσεων που προσεγγίστηκαν και η διαχείριση 
της ερευνητικής διαδικασίας με τους εκπροσώπους των 19 επιχειρήσεων, που τελικά 
συμμετείχαν στην έρευνα, ήταν αποτέλεσμα συστηματικής και οργανωμένης προσπάθειας της 
ερευνήτριας, για την οποία επενδύθηκε εξαιρετικά πολύτιμος χρόνος και απαιτήθηκε σχετικά 
υψηλό κόστος.  

Στο σημείο αυτό αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τους συμμετέχοντες στα 
δύο σκέλη της έρευνας, η οποία υλοποιήθηκε το δεύτερο τετράμηνο του 201218. Όσον αφορά 
στο σκέλος που υλοποιήθηκε μέσω συνέντευξης, σ’ αυτό συμμετείχαν στελέχη των 17 εκ των 19 
συνολικά εταιρειών. Σε δύο περιπτώσεις δηλαδή δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση της 
συνέντευξης, λόγω αδυναμίας των εκπροσώπων των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, στη μια 
περίπτωση υπεύθυνος για τις δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ήταν ο Γενικός 
Διευθυντής της εταιρείας, ο οποίος είχε την ευθύνη για τη διοίκηση των γραφείων της εταιρείας 
στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες στο εξωτερικό. Η προσέγγιση του εν λόγω υψηλόβαθμου 
στελέχους ήταν πολύ δύσκολη, καθώς βρισκόταν σπάνια στην Ελλάδα και ο διαθέσιμος χρόνος 
του ήταν πολύ περιορισμένος. Στην άλλη περίπτωση, η όλη συνεργασία γινόταν με ανώτερο 
διοικητικό στέλεχος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, που δεν είχε όμως την ευθύνη για 
τις δράσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης ούτε εμπλεκόταν με οποιονδήποτε τρόπο στον 
σχεδιασμό και τη διεξαγωγή τους. Ως εκ τούτου, κατέστη δυνατή μόνο η υλοποίηση της έρευνας 
με τη χρήση του ερωτηματολογίου, δεδομένου ότι ο εκπρόσωπος της εταιρείας δεν ήταν σε θέση 
να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για το ευρύτερο πλαίσιο υλοποίησης των αναπτυξιακών 
δράσεων. Όμως, και στις δύο περιπτώσεις που δεν έγινε συνέντευξη, τα στοιχεία των 
επιχειρήσεων που είχαν ήδη συγκεντρωθεί από την έρευνα των δημοσιευμένων τους στοιχείων 
επιβεβαιώθηκαν από αρμόδια στελέχη. Από το σύνολο των 17 συνεντεύξεων που τελικά 
πραγματοποιήθηκαν, οι 15 συνεντεύξεις ήταν ατομικές19. Οι υπόλοιπες δύο συνεντεύξεις ήταν 
ομαδικές με συμμετοχή δύο στελεχών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο μέσος όρος 
διάρκειας των συνεντεύξεων ήταν 45 λεπτά.  

Όσον αφορά στο σκέλος της έρευνας που υλοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίου, σ’ 
αυτό συμμετείχαν 596 εργαζόμενοι που απασχολούνταν σε 18 εκ των 19 συνολικά εταιρειών, οι 
οποίες έλαβαν μέρος στην έρευνα. Στο πλαίσιο μιας μόνο εταιρείας οι υπεύθυνοι ανθρώπινου 
δυναμικού, λόγω φόρτου εργασίας, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στην προθεσμία 
πραγματοποίησης της έρευνας με τη χρήση του ερωτηματολογίου. Είναι σημαντικό να 
                                                            
18 Η μελέτη των δημοσιευμένων στοιχείων των επιχειρήσεων ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2011. 

19 Οι δύο από αυτές ήταν τηλεφωνικές, λόγω αδυναμίας των στελεχών για πραγματοποίηση συνάντησης. 
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αναφερθεί ότι η αρχική προσέγγιση της συγκεκριμένης εταιρείας είχε γίνει έγκαιρα και 
συνοδεύτηκε από πολλές απόπειρες υπενθύμισης της προθεσμίας υλοποίησης της έρευνας τόσο 
τηλεφωνικά όσο και μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Από το σύνολο λοιπόν των 
596 ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν μόνο 19 απορρίφθηκαν ως μη αξιοποιήσιμα, λόγω 
του ότι οι αποκρινόμενοι δεν είχαν απαντήσει σε περισσότερα από τα μισά ερωτήματα. Το 
μέγεθος του δείγματος θεωρείται υπεραρκετό, αν αναλογιστεί κανείς ότι ιδιαίτερα για την 
παραγοντική ανάλυση, αυτό απαιτείται να είναι εικοσαπλάσιο του μέγιστου αριθμού 
ερωτημάτων (items) από τα οποία αποτελείται μια σύνθετη μεταβλητή του ερωτηματολογίου 
(Hair, Bush and Ortinau, 1995). Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή το δείγμα απαιτούνταν να 
είναι τουλάχιστον 340 άτομα (20 x 17 που είναι ο μέγιστος αριθμός ερωτημάτων σύνθετης 
μεταβλητής του ερωτηματολογίου). Εξασφαλίστηκαν όμως 577 άτομα, δηλαδή περίπου 230 
περισσότερα, αριθμός που κρίνεται επαρκής για την εξαγωγή ασφαλών και γενικεύσιμων 
συμπερασμάτων. 

Άλλοι ερευνητές που κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας μελέτησαν, μεταξύ 
άλλων, έννοιες σχετικές με αυτές του θεωρητικού μοντέλου της συγκεκριμένης έρευνας 
χρησιμοποίησαν αρκετά μικρότερα δείγματα. Η Γλαβέλη (2010) που διερεύνησε, εκτός των 
άλλων, τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα οφέλη που αποκομίζουν από την επιμόρφωση, 
την ικανοποίησή τους από την εργασία και την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση χρησιμοποίησε 
δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από ένα δείγμα περίπου 150 ατόμων. Επιπλέον, οι Sahinidis and 
Bouris (2008) μελέτησαν την επίδραση που ασκεί η αποτελεσματικότητα της κατάρτισης σε 
επιθυμητές συμπεριφορές, όπως η δέσμευση στον οργανισμό και η ικανοποίηση από την 
εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιλήψεις 135 εργαζόμενων. Ακόμη, οι Al-Emadi and 
Marquardt (2007) εξέτασαν τον βαθμό στον οποίο οι αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα οφέλη 
που αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους σε αναπτυξιακές δράσεις επηρεάζει τη δέσμευσή τους 
στην επιχείρηση που απασχολούνται έχοντας ως δείγμα 280 περίπου άτομα. Παράλληλα, στην 
έρευνα των Santos and Stuart (2003), η οποία εστίασε, μεταξύ άλλων, στα αποτελέσματα της 
κατάρτισης και στον βαθμό υποστήριξης των εργαζόμενων για μάθηση από τους προϊστάμενούς 
τους, συμμετείχαν περίπου 170 άτομα. Ωστόσο, μεγαλύτερο δείγμα, σε ποσοστό περίπου 40%, 
από αυτό της παρούσας έρευνας χρησιμοποίησαν οι Noe and Wilk (1993) στη μελέτη τους που 
υλοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Αυτή αφορούσε, εκτός των άλλων, στην 
υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους, στα οφέλη που 
αποκομίζουν οι εργαζόμενοι από τη συμμετοχή τους σε δράσεις κατάρτισης και στην 
αποτελεσματικότητα των σχετικών δράσεων. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούν περισσότερες πληροφορίες για τους 
τέσσερις διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους πραγματοποιήθηκε η έρευνα με τη χρήση του 
ερωτηματολογίου. Πιο συγκεκριμένα, σε δέκα εταιρείες τα ερωτηματολόγια απεστάλησαν 
ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες από τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού με τον οποίο η 
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ερευνήτρια συνεργαζόταν. Για να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του συγκεκριμένου σκέλους 
της έρευνας, αναπτύχθηκε νέα μορφή του ερωτηματολογίου. Αυτή ήταν σε αρχείο excel, που 
ήταν φιλικό προς τον αναγνώστη. Υπήρχαν υπερσύνδεσμοι σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, οι 
οποίοι, ανάλογα με την απάντηση που έδινε το υποκείμενο της έρευνας, επέτρεπαν την 
αυτόματη μετάβαση σε άλλη ερώτηση. Επιπλέον, το αρχείο ήταν προστατευμένο, προκειμένου 
το άτομο που το συμπλήρωνε να μην έχει τη δυνατότητα να επέμβει και να τροποποιήσει το 
περιεχόμενό του. Στις δέκα αυτές εταιρείες, λοιπόν, τα ερωτηματολόγια επεστράφησαν 
ηλεκτρονικά στον προσωπικό λογαριασμό της ερευνήτριας κατά τη διάρκεια ενός 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που καθορίστηκε σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο της 
εταιρείας, συνήθως εντός 10-15 ημερών. Σε τέσσερις εταιρείες την ευθύνη για τη διανομή των 
ερωτηματολογίων σε έντυπη μορφή ανέλαβαν οι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού. Στη 
συνέχεια τα ερωτηματολόγια παρελήφθησαν από την ερευνήτρια σε χρόνο που καθορίστηκε από 
τους εκπροσώπους των εταιρειών. Μάλιστα, σε δύο εκ των τεσσάρων αυτών εταιρειών, τα 
ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε 
προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Σε άλλες δύο εταιρείες τα ερωτηματολόγια 
μοιράστηκαν στους συμμετέχοντες από την ερευνήτρια και συγκεντρώθηκαν είτε επί τόπου την 
ίδια μέρα, αμέσως μετά από τη συμπλήρωσή τους, είτε εντός επτά ημερών. Τέλος, σε δύο 
εταιρείες η διανομή των ερωτηματολογίων έγινε με διττό τρόπο, δηλαδή ηλεκτρονικά και με 
επιτόπια παρουσία της ερευνήτριας ή ηλεκτρονικά και με εμπλοκή των υπεύθυνων ανθρώπινου 
δυναμικού.  

Στις περιπτώσεις που τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε έντυπη μορφή, αυτά 
τοποθετήθηκαν μέσα σ’ έναν φάκελο με στόχο τόσο τη διαφύλαξη της ανωνυμίας όσο και την 
τήρηση της εμπιστευτικότητας και διανεμήθηκαν προσωπικά σε κάθε εργαζόμενο. Επιπλέον, η 
ερευνήτρια εφοδίασε έγκαιρα με ικανοποιητικό αριθμό φακέλων με ερωτηματολόγια τις 
εταιρείες, στο πλαίσιο των οποίων τη διανομή των ερωτηματολογίων ανέλαβαν οι εκπρόσωποι 
των εταιρειών. Συνεχίζοντας με τις εταιρείες που η διανομή των ερωτηματολογίων έγινε από την 
ερευνήτρια, η ίδια εξηγούσε προφορικά στους συμμετέχοντες τους στόχους και τα αναμενόμενα 
οφέλη της έρευνας και τους διαβεβαίωνε για τη διαφύλαξη της ανωνυμίας. Παρότρυνε δε τους 
εργαζόμενους, αφού συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, να σφραγίσουν τον φάκελο και να τον 
επιστρέψουν στην ίδια. Εντυπωσιακό είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα ερωτηματολόγια 
επιστρέφονταν χωρίς τον φάκελο ή σε μη σφραγισμένο φάκελο, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι 
εργαζόμενοι δεν αισθάνονταν ιδιαίτερη καχυποψία για τη συγκεκριμένη ερευνητική διαδικασία.  

Η αναφορά στο σκέλος της έρευνας που υλοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίου 
ολοκληρώνεται επισημαίνοντας ότι δεν κατέστη εφικτό να καθοριστεί το ποσοστό των 
εργαζόμενων που τελικά δέχτηκαν να συμμετέχουν σ’ αυτό, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η 
διανομή των ερωτηματολογίων έγινε από την ίδια την ερευνήτρια. Αυτό συνέβη λόγω 
αντικειμενικών δυσκολιών όσον αφορά στη γνωστοποίηση εκ μέρους των εκπροσώπων των 
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επιχειρήσεων του ακριβούς αριθμού των εργαζόμενων που κλήθηκαν να συμπληρώσουν το 
ερωτηματολόγιο. Οι δυσκολίες ήταν αυξημένες στις περιπτώσεις που αυτό διανεμήθηκε σε 
έντυπη μορφή είτε από τους ίδιους τους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού είτε από τους 
συντονιστές των ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων κατάρτισης κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησής τους. Σε καμία περίπτωση, λοιπόν, η ερευνήτρια δεν μπορούσε να επιβαρύνει τους 
εκπροσώπους των εταιρειών με το έργο της αναλυτικής καταγραφής των ερωτηματολογίων που 
διανεμήθηκαν, ώστε να μπορεί να εξαχθεί στη συνέχεια το ποσοστό συμμετοχής των 
εργαζόμενων στην έρευνα.  

 

6.8. Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο τόσο του σκέλους της έρευνας που πραγματοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίου 
όσο και εκείνου που υλοποιήθηκε μέσω συνέντευξης.  

Αναφορικά με τα δεδομένα του πρώτου σκέλους, η ανάλυσή τους έγινε με τη χρήση του 
στατιστικού πακέτου SPSS και της στατιστικής γλώσσας προγραμματισμού R. Οι απαντήσεις 
των ερωτώμενων εισήχθησαν στο SPSS και έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι ως προς τον τρόπο 
κωδικοποίησής τους, προκειμένου να περιοριστούν τα μη δειγματοληπτικά σφάλματα. 
Επιπλέον, διεγράφησαν τα ερωτηματολόγια εκείνα, των οποίων δεν είχαν απαντηθεί 
περισσότερες από τις μισές ερωτήσεις. Αφετηρία της ανάλυσης των δεδομένων ήταν ο 
υπολογισμός των βασικών περιγραφικών στατιστικών μέτρων, έτσι ώστε να σχηματιστεί μια 
πρώτη εικόνα των αντιλήψεων των εργαζόμενων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, που 
μελετήθηκαν τη δεδομένη χρονική περίοδο. Στη συνέχεια έγινε η ανάλυση αξιοπιστίας του 
ερωτηματολογίου (reliability analysis) μέσω του υπολογισμού του συντελεστή εσωτερικής 
συνέπειας Cronbach’s alpha, γιατί οι μεταβλητές που επιλέχτηκαν έχουν στην πλειοψηφία τους 
χρησιμοποιηθεί αυτούσιες στο παρελθόν για τη μέτρηση των υπό διερεύνηση ή άλλων συναφών 
εννοιών από ερευνητές τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Αν και στον συγκεκριμένο 
συντελεστή έχει ήδη γίνει αναφορά στην ενότητα 6.6 της διατριβής, επισημαίνεται στο σημείο 
αυτό ότι ο συντελεστής Cronbach’s alpha επιτρέπει τον έλεγχο του κατά πόσο τα συμπλέγματα 
των ερωτήσεων που έχουν τεθεί ανά παράγοντα, τον οποίο επιχειρεί να εξάγει η συγκεκριμένη 
έρευνα, τον μετρούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ακολούθησε η ανάλυση συσχετίσεων 
(correlation analysis) για τη διερεύνηση της ύπαρξης, του είδους (θετική ή αρνητική) και του 
βαθμού (υψηλή, μέτρια ή χαμηλή) γραμμικής συμμεταβολής των 18 παραγόντων που 
αναπτύχθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας. Προκειμένου να αποφασιστεί ποιος 
συντελεστής συσχέτισης θα χρησιμοποιηθεί, ο Pearson (r) ή ο Spearman (rho), ελέγχθηκε αν ο 
πληθυσμός των δεδομένων ακολουθεί την κανονική κατανομή, δηλαδή παρουσιάζει μια 
κωδωνοειδή συμμετρική κατανομή. Για τον έλεγχο της υπόθεσης κανονικότητας 
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χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Shapiro-Wilk (W). Δεδομένου ότι η υπόθεση κανονικότητας 
απορρίφθηκε σε όλες τις περιπτώσεις των υπό μελέτη μεταβλητών, χρησιμοποιήθηκε ο μη 
παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης Spearman (rho), ο οποίος εφαρμόζεται και σε μετρήσεις 
ιεραρχικής κλίμακας, δηλαδή κλίμακας στην οποία οι αριθμοί αποδίδουν θέση ή σειρά σε μια 
ομάδα (Ρούσσος και Τσαούσης, 2009). Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ενδιέφερε ήταν το μέγεθος 
του συντελεστή συσχέτισης (rho), το οποίο ερμηνεύεται με τον ακόλουθο τρόπο : 

• Αν – 0.3 ≤ rho < 0.3, τότε δεν υπάρχει συσχέτιση. 

• Αν – 0.5 < rho ≤ −0.3 ή 0.3 ≤ rho < 0.5, τότε υπάρχει χαμηλή συσχέτιση.  

• Αν – 0.7 < rho ≤ −0.5 ή 0.5 ≤ rho < 0.7, τότε υπάρχει μέτρια συσχέτιση.  

• Αν – 0.8 < rho ≤ −0.7 ή 0.7 ≤ rho < 0.8, τότε υπάρχει υψηλή συσχέτιση.  

• Αν −1 < rho ≤ −0.8 ή 0.8 ≤ rho < 1, τότε υπάρχει πολύ υψηλή συσχέτιση (Ρούσσος και 
Τσαούσης, 2009: 163). 

Για τη συγκεκριμένη ανάλυση, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο ήταν το εμπειρικό επίπεδο 
σημαντικότητας (p-value), δηλαδή η πιθανότητα του να έχει εμφανιστεί η συσχέτιση λόγω 
τυχαίων παραγόντων. Το επίπεδο σημαντικότητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι είτε 0.05 
είτε 0.01 είτε 0.001 που σημαίνει ότι η πιθανότητα του να έχει προέλθει η συσχέτιση από 
τυχαίους παράγοντες είναι μόνο 5%, ή 1% ή 0.1% αντίστοιχα.  

Μετά από την ανάλυση συσχετίσεων, έπρεπε να αποφασιστούν οι στατιστικοί έλεγχοι 
που θα χρησιμοποιούνταν για τη μελέτη της επίδρασης που ασκεί μια σειρά δημογραφικών και 
άλλων μεταβλητών σε κάθε παράγοντα της έρευνας (comparison analysis). Αυτοί διακρίνονται 
σε παραμετρικούς ελέγχους, που βασίζονται στη γνώση ορισμένων χαρακτηριστικών του 
πληθυσμού ή στη δυνατότητα διατύπωσης υποθέσεων σχετικά με αυτά, καθώς και σε μη 
παραμετρικούς, που δεν βασίζονται σε προηγούμενη γνώση ή υπόθεση (Ρούσσος και Τσαούσης, 
2009). Χρησιμοποιήθηκε το Shapiro-Wilk test (W), ένας έλεγχος που, όπως προαναφέρθηκε, 
θέτει ως βασική προϋπόθεση ότι ένα τυχαίο δείγμα παρατηρήσεων μιας μεταβλητής που 
εξετάζεται ακολουθεί την κανονική κατανομή. Τα αποτελέσματα του παραπάνω ελέγχου 
υποδεικνύουν εάν η μηδενική υπόθεση, δηλαδή η κανονικότητα των μεταβλητών, είναι σωστή ή 
λαθεμένη. Αυτό γίνεται μέσω της τιμής p (p-value). Αν είναι μικρότερη από το προκαθορισμένο 
θεωρητικό επίπεδο σημαντικότητας (συνήθως 5%), τότε απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση 
κανονικότητας. Εάν όμως η υπόθεση κανονικότητας δεν απορριφθεί, επιλέγονται οι 
παραμετρικοί στατιστικοί έλεγχοι. Σ’ αυτήν την περίπτωση, πραγματοποιήθηκε ένας δεύτερος 
έλεγχος (Bartlett’s test) για την ισότητα των διασπορών, δηλαδή του εάν τα δείγματα 
προέρχονται από πληθυσμούς με ίσες διακυμάνσεις. Σ’ αυτόν τον έλεγχο, η μηδενική υπόθεση 
είναι ότι οι διασπορές είναι ίσες. Στην περίπτωση που το εμπειρικό επίπεδο σημαντικότητας (p-
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value) είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 0.05 τότε η παραπάνω υπόθεση δεν απορρίπτεται. Ανάλογα 
με το αποτέλεσμα του ελέγχου Bartlett, η ανάλυση συνεχίστηκε με τη σύγκριση των μέσων 
τιμών χρησιμοποιώντας τον στατιστικό έλεγχο t (t-test), για ίσες ή για άνισες διασπορές 
αντίστοιχα (Field, 2005: 296). 

Στις περιπτώσεις που η σύγκριση των μέσων τιμών μιας μεταβλητής πραγματοποιούνταν 
ως προς μεταβλητή με δύο επίπεδα, η οποία κατηγοριοποιούσε δηλαδή τους εργαζόμενους σε 
δύο ομάδες, χρησιμοποιήθηκε η κατάλληλη εκδοχή του ελέγχου t. Όταν η σύγκριση 
πραγματοποιούνταν ως προς μεταβλητή με περισσότερα από δύο επίπεδα, που 
κατηγοριοποιούσε δηλαδή τους εργαζόμενους σε περισσότερες από δύο ομάδες, 
χρησιμοποιούνταν η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (Oneway Analysis of Variance - 
ANOVA test). Η μηδενική υπόθεση στις προαναφερόμενες περιπτώσεις είναι ότι οι μέσες τιμές 
των διαφόρων ομάδων της ανεξάρτητης μεταβλητής ως προς τον υπό εξέταση παράγοντα είναι 
ίσες. Αν p-value<0.05, τότε η συγκεκριμένη υπόθεση απορρίπτεται και εντοπίζεται διαφορά στις 
μέσες τιμές. Στις περιπτώσεις, λοιπόν, που εντοπίστηκε διαφορά και η σύγκριση αφορούσε σε 
περισσότερες από δύο ομάδες εργαζόμενων, τότε πραγματοποιήθηκε η post-hoc ανάλυση, ώστε 
να εντοπιστούν τα ζευγάρια που διαφέρουν. Προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος της διαφοράς, 
δηλαδή το μέγεθος της επίδρασης που ασκεί ο κάθε παράγοντας, υπολογίστηκε και ο δείκτης 
μεγέθους επίδρασης (effect size indicator) Hedges’ g με τη χρήση του πακέτου ‘compute.es’ 
(AC Del Re, 2012)20. Πρόκειται για μια ερευνητική μεθοδολογία, η οποία έχει αναπτυχθεί 
πρόσφατα και αποτελεί ανάλυση προστιθέμενης αξίας. Όταν ο δείκτης αυτός έχει τιμή 0.2-0.3, 
τότε παρουσιάζεται μικρή επίδραση του παράγοντα, όταν έχει τιμή γύρω στο 0.5, τότε 
παρουσιάζεται μέτρια επίδραση του παράγοντα, ενώ όταν έχει τιμή ίση ή μεγαλύτερη από 0.8, 
τότε παρουσιάζεται μεγάλη επίδραση του παράγοντα. Παράλληλα, εξετάστηκε και εάν υπάρχει 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών των ομάδων, εξεταζόμενων σε ζεύγη, 
χρησιμοποιώντας και τη διόρθωση Holm (Hedges, 1981; Cohen, 1988; Borenstein, 2009; 
Borenstein, Hedges, Higgins and Rothstein, 2009). 

Στην περίπτωση δε που, σύμφωνα με το Shapiro-Wilk test, η υπόθεση κανονικότητας 
απορρίφθηκε, διενεργήθηκαν οι μη παραμετρικοί στατιστικοί έλεγχοι Mann-Whitney, όταν η 
σύγκριση αφορούσε σε ανεξάρτητη μεταβλητή με δύο επίπεδα και Kruskal-Willis, όταν η 
σύγκριση αφορούσε σε ανεξάρτητη μεταβλητή με περισσότερα από δύο επίπεδα. Η μηδενική 
υπόθεση στις προαναφερόμενες περιπτώσεις ήταν ότι οι κατανομές των υπό σύγκριση ομάδων 
δεν διαφέρουν. Αν p-value<0.05, τότε η υπόθεση απορρίπτεται και συνάγεται ότι υπάρχει 
στατιστικά σημαντική διαφορά στις κατανομές των αντίστοιχων πληθυσμών.  

                                                            
20 Ακόμα και στις περιπτώσεις που η υπόθεση κανονικότητας απορρίφθηκε, ο συγκεκριμένος δείκτης υπολογίστηκε 
μέσω του Clif’s delta και Cohen’s d, γιατί θεωρείται βελτιωμένος δείκτης σε σχέση με τους προαναφερόμενους και 
αμερόληπτος εκτιμητής του d. Ο υπολογισμός έγινε με τη χρήση του ίδιου πακέτου. 
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Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν κατά περίπτωση οι ακόλουθες μέθοδοι μη 
παραμετρικής στατιστικής ανάλυσης: η διαδικασία crosstabs και το κριτήριο Friedman. Η 
διαδικασία crosstabs επιτρέπει τη δημιουργία διμεταβλητών πινάκων, δηλαδή πινάκων που 
απεικονίζουν τις συχνότητες δύο μεταβλητών είτε σε απόλυτους αριθμούς είτε σε ποσοστά, 
οριζοντίως ή καθέτως (Δημητριάδη, 2000). Οι εν λόγω πίνακες επιτρέπουν να διερευνηθεί από 
το σύνολο όσων απάντησαν σε μια ερώτηση, πόσοι έχουν απαντήσει σε μια άλλη. Πιο 
συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής, διερευνήθηκε το ποσοστό συμμετοχής των 
εργαζόμενων στις δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ανάλογα με τη θέση εργασίας 
τους. Επιπλέον, εξετάστηκε από το σύνολο των εργαζόμενων που δήλωσαν συμμετοχή σε μια 
συγκεκριμένη αναπτυξιακή δράση, πόσοι συμμετείχαν σε κάποια άλλη. Όσον αφορά στο 
κριτήριο Friedman, αυτό χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των τιμών τριών ή περισσότερων 
συσχετισμένων ομάδων μιας μεταβλητής (Δημητριάδη, 2000). Στην προκειμένη περίπτωση, 
αυτό χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση των τεσσάρων παραγόντων που αφορούν στις 
αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού.  

Η ανάλυση των δεδομένων του σκέλους της έρευνας που υλοποιήθηκε με χρήση 
ερωτηματολογίου ολοκληρώθηκε με την ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης (linear regression 
analysis). Αυτή διενεργήθηκε προκειμένου να διερευνηθεί από το σύνολο των παραγόντων που 
συσχετίζονται με μια μεταβλητή, ποιοι ασκούν μεγαλύτερη επίδραση (ανεξάρτητες μεταβλητές) 
σ’ αυτήν (εξαρτημένη μεταβλητή). Tο γραμμικό μοντέλο της πολλαπλής παλινδρόμησης, που 
χρησιμοποιήθηκε στην εν λόγω διατριβή, ορίζεται ως εξής: 

Υ = b0+b1Χ1+b2Χ2+b3Χ3+…+bνΧν+ε 

Όπου: 

Υ = η τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής. 

b0 = η τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής, όταν η τιμή των ανεξάρτητων μεταβλητών Χ 
είναι μηδέν (σταθερός όρος). 

b1,b2,b3,…,bν = η κλίση της ευθείας (ή ο μη κανονικοποιημένος συντελεστής 
παλινδρόμησης) για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή Χ1,Χ2,Χ3,…,Χν. 

Χ1,Χ2,Χ3,…,Χν = η τιμή κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής. 

ε = κατάλοιπο (residual). Δείχνει την απόκλιση της τιμής της εξαρτημένης μεταβλητής 
(Υ) από την εκτίμησή της για κάθε τιμή της ανεξάρτητης μεταβλητής (Χ). 
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Οι βασικοί δείκτες της παλινδρόμησης είναι οι ακόλουθοι: 

R : ο δείκτης πολλαπλής συσχέτισης που δείχνει τη συσχέτιση μεταξύ της εξαρτημένης 
μεταβλητής (Υ) σε σχέση με τον γραμμικό συνδυασμό των ανεξάρτητων μεταβλητών 
(Χ1,Χ2,Χ3,…,Χν). Ο δείκτης αυτός παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 1. Υψώνοντας στο τετράγωνο τον 
δείκτη πολλαπλής συσχέτισης υπολογίζουμε τον συντελεστή προσδιορισμού (R2) που εκτιμά το 
ποσοστό της συνολικής μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής, το οποίο ερμηνεύεται 
από τη συγκεκριμένη ομάδα ανεξάρτητων μεταβλητών. 

Adjusted R2 : ο διορθωμένος ως προς τους βαθμούς ελευθερίας δείκτης πολλαπλής 
συσχέτισης. 

Η τιμή της στατιστικής (t) : ελέγχει για κάθε παράμετρο εάν αυτή διαφέρει στατιστικά 
από το μηδέν (Ρούσσος και Τσαούσης, 2009). 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης παλινδρόμησης διενεργείται και ο έλεγχος της στατιστικής 
σημαντικότητας του εκτιμώμενου μοντέλου, δηλαδή όλων των ανεξάρτητων μεταβλητών (Χ) 
που ασκούν επίδραση στην εξαρτημένη μεταβλητή (Υ), χρησιμοποιώντας την ανάλυση 
διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (Oneway Analysis of Variance - ANOVA test).  

Οι δείκτες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
ανάλυσης είναι: 

Ο λόγος διακυμάνσεων F : είναι ο λόγος μεταξύ του μέσου αθροίσματος τετραγώνων της 
εκτιμώμενης παλινδρόμησης και των καταλοίπων. 

df1 : το πλήθος των ανεξάρτητων μεταβλητών (Χ) στο μοντέλο (βαθμοί ελευθερίας 
αριθμητή). 

df2 : το μέγεθος του δείγματος μείον το πλήθος των ανεξάρτητων μεταβλητών (Χ) στο 
μοντέλο (βαθμοί ελευθερίας παρονομαστή). 

Sig : ή εναλλακτικά p-value, δηλαδή εμπειρικό επίπεδο σημαντικότητας παλινδρόμησης. 
Οι αποδεκτές τιμές για τον εν λόγω δείκτη είναι <0.05. 

Εφόσον εξασφαλιστεί η στατιστική σημαντικότητα του εκτιμώμενου μοντέλου, 
υπολογίζονται και οι τυποποιημένοι συντελεστές παλινδρόμησης (Beta) β1, β2, β3,….,βν. Όσο 
πιο μεγάλη απόλυτη τιμή έχει ο τυποποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης τόσο μεγαλύτερη 
επίδραση ασκούν οι ανεξάρτητες μεταβλητές (Χ) στην εκτιμώμενη εξαρτημένη μεταβλητή (Υ) 
(Ρούσσος και Τσαούσης, 2009).  

Η δημιουργία των υποδειγμάτων παλινδρόμησης έγινε με τη μέθοδο της βηματικής 
παλινδρόμησης (stepwise regression), στο πλαίσιο της οποίας ακολουθείται η εξής διαδικασία: 
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εισάγονται στο μοντέλο οι ανεξάρτητες μεταβλητές (Χ) με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με 
το ποια έχει την υψηλότερη επίδραση στην εξαρτημένη (Υ) υπό εξέταση μεταβλητή. Εάν το 
επίπεδο σημαντικότητας (p-value) είναι μικρότερο από 5%, τότε η ανεξάρτητη μεταβλητή (Χ) 
που έχει εισαχθεί προσθέτει σημαντικά στην εξήγηση της διασποράς της εξαρτημένης 
μεταβλητής (Υ) και διατηρείται στην εξίσωση. Σε διαφορετική περίπτωση απορρίπτεται. Στη 
συνέχεια εισάγεται νέα ανεξάρτητη μεταβλητή (Χ) και ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Ωστόσο, 
σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας, ανάλογα με το εκάστοτε επίπεδο σημαντικότητας του 
μοντέλου, μια μεταβλητή που εισήχθη σε προηγούμενο στάδιο, ενδέχεται να απαλειφθεί σε 
κάποιο επόμενο (Δημητριάδη, 2000).  

Μια βασική προϋπόθεση εφαρμογής της παλινδρομικής ανάλυσης είναι ότι οι 
μεταβλητές είναι συνεχείς, διχοτομικές ή και ψευδομεταβλητές (dummy) (Δημητριάδη, 2000). 
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας η κλίμακα μέτρησης ορισμένων μεταβλητών που 
χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση παλινδρόμησης ήταν η επταβάθμια κλίμακα Likert. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση έγινε αναγωγή των τιμών στη μοναδιαία κλίμακα21. Οι υπόλοιπες 
μεταβλητές που συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση ήταν είτε διχοτομικές είτε είχαν ιεραρχική 
κλίμακα μέτρησης, οπότε δεν προκαλούσαν κάποιον περιορισμό.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να υπογραμμιστεί ότι ένα σημαντικό βήμα της ανάλυσης 
παλινδρόμησης είναι o έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η 
μεταβολή (αύξηση ή μείωση) της τιμής της ανεξάρτητης μεταβλητής (Χ) δεν συνεπάγεται και 
αντίστοιχη μεταβολή της διασποράς της εξαρτημένης μεταβλητής (Υ). Στο πλαίσιο της 
παρούσας έρευνας αρχικά απεικονίστηκαν τρεις γραφικές παραστάσεις των καταλοίπων κάθε 
παλινδρόμησης: του ιστογράμματος των τυποποιημένων καταλοίπων (regression standardized 
residual histogram), του διαγράμματος πιθανότητας τυποποιημένων καταλοίπων (normal P-P 
plot of regression standardized residual) και του διαγράμματος διασποράς τυποποιημένων 
καταλοίπων-προβλέψεων (regression standardized residual-predicted value scatterplot). Στη 
συνέχεια διενεργήθηκε ο έλεγχος της ετεροσκεδαστικότητας σύμφωνα με το κριτήριο των 
Breusch-Pagan (Breusch and Pagan, 1979). Στις περιπτώσεις που εντοπίστηκε πρόβλημα 
ετεροσκεδαστικότητας, δηλαδή όταν το p-value ήταν μικρότερο από 0.05, έγινε διόρθωση με τη 
μέθοδο White (White’s heteroskedasticity-consistent estimator) (MacKinnon and White, 1985 ; 
Hayes and Cai, 2007).  

Η αναφορά στις μεθόδους ανάλυσης συνεχίζεται με την ανάλυση περιεχομένου (content 
analysis), ορισμένα βήματα της οποίας χρησιμοποιήθηκαν για τα ερευνητικά δεδομένα που 
συλλέχτηκαν μέσω της συνέντευξης. Αν και η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου αναφέρεται 
σύμφωνα με τους κλασικούς, όπως Lasswell (1942) και Berelson (1971), κυρίως σε αναλύσεις 
                                                            
21 Για την αναγωγή των τιμών από την επταβάθμια κλίμακα στη μοναδιαία χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη εξίσωση: 
y=(x-1)/6. 
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πολιτικών λόγων ή δημοσιευμάτων και γενικότερα σε τεκμήρια γραπτής επικοινωνίας, δεν 
περιορίζεται σε αυτά (Denzin and Lincoln, 2000; Τζανή, 2005). Πολλές αναλύσεις αφορούν σε 
ραδιοφωνικές εκπομπές ή συνεντεύξεις. Όταν η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται για την 
ανάλυση συνεντεύξεων, αφορά σε συστηματικό έλεγχο του κειμένου των συνεντεύξεων με την 
αναγνώριση και ομαδοποίηση των θεμάτων, αλλά και την κωδικοποίηση, ταξινόμηση και 
δημιουργία κατηγοριών. Βασίζεται δηλαδή στην ένταξη των στοιχείων των συνεντεύξεων σε 
κατηγορίες και στην κωδικοποίησή τους με αριθμούς, επιτρέποντας έτσι το μετασχηματισμό 
ποιοτικών ανοικτών ερωτήσεων σε ποσοτικά δεδομένα (Δημητριάδη, 2000).  

Στόχος στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο εντοπισμός της συχνότητας επανάληψης των 
κατηγοριών, όπως έχει εφαρμοστεί και από άλλους ερευνητές (βλ. Βεργίδης και Τουρκάκη, 
2005). Έγινε ποσοτική ανάλυση, αναζητώντας τη συχνότητα των θεμάτων που αναδείχτηκαν με 
στόχο τον περιγραφικό και όχι τον ερμηνευτικό απολογισμό των δεδομένων. Θα μπορούσε 
επίσης να χαρακτηριστεί ανάλυση κατ’ αυτοτελή τεκμήρια, καθώς εντοπίστηκαν στο πλαίσιο 
κάθε συνέντευξης τα στοιχεία εκείνα που ενδιέφεραν και ανταποκρίνονταν στον 
προσανατολισμό της ανάλυσης, διακρίνοντας τις κατηγορίες ανάλογα με το τι λέγεται 
(κατηγορίες ουσίας) και όχι με το πώς λέγεται (κατηγορίες μορφής), δημιουργώντας δηλαδή 
κατηγορίες υλικού που αφορούσαν στα διαπραγματευόμενα θέματα (Τζανή, 2005).  

Όπως προαναφέρθηκε, ακολουθήθηκαν ορισμένα από τα προτεινόμενα βήματα της 
ανάλυσης περιεχομένου (Gillham, 2000). Αυτά προσαρμόστηκαν ως ένα βαθμό στις ανάγκες της 
παρούσας έρευνας, ώστε να επιτραπεί η «ποσοτικοποίηση» των δεδομένων και να σκιαγραφηθεί 
τελικά το πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στις 
επιχειρήσεις του τραπεζικού και φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η 
ανάλυση συμπεριέλαβε τα ακόλουθα στάδια: 

• Ένταξη των πληροφοριών που αναφέρθηκαν σε κατηγορίες, οι οποίες καλύπτουν 
πλήρως όλες τις απαντήσεις που δόθηκαν σε κάθε ερώτηση. 

• Διευκρίνιση αναφορικά με το πόσες φορές αναφέρθηκαν τα δεδομένα από τα 
υποκείμενα της έρευνας. 

• Αξιολόγηση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε και αναζήτηση τυχόν βέλτιστων 
λύσεων, όπως ο συνδυασμός συγγενών κατηγοριών ή ο διαχωρισμός κατηγοριών σε 
επιμέρους τμήματα. 

• Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μελέτη του συνόλου των κατηγοριών και 
των στοιχείων από τα οποία αυτές προέκυψαν, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι όντως τα 
στοιχεία πρέπει να συμπεριληφθούν στις συγκεκριμένες κατηγορίες. Σε περιπτώσεις 
που κρίθηκε απαραίτητο, ορισμένες κατηγορίες μετονομάστηκαν. 
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• Σύνοψη των θεμάτων που προέκυψαν από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων και 
εντοπισμός μοναδικών θεμάτων, τα οποία όμως χαρακτηρίστηκαν ως ιδιαίτερα 
σημαντικά. 

Συμπερασματικά, η ανάλυση περιεχομένου χρησιμοποιήθηκε μόνο για τη μελέτη των 
μηνυμάτων και όχι των προσωπικοτήτων των εμπλεκόμενων παραγόντων της επικοινωνιακής 
διαδικασίας ή των εκφραστικών μέσων, δίνοντας έμφαση κυρίως στη συχνότητα εμφάνισης 
κάθε στοιχείου. Θα μπορούσε λοιπόν να υποστηριχτεί ότι ο τρόπος με τον εφαρμόστηκε η 
μέθοδος δανείζεται πολλά στοιχεία από τη μέθοδο των ποσοτικών πινάκων (Τζανή, 2005). 

Σύμφωνα με όσα έχουν προαναφερθεί στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, η εν λόγω έρευνα 
υιοθετεί το ερευνητικό παράδειγμα του θετικισμού (positivism), την οντολογία του ρεαλισμού 
και την επιστημολογία του αντικειμενισμού, ενώ ακολουθεί τη μεθοδολογία της επισκόπησης. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για διερευνητική-περιγραφική επισκόπηση, όσον αφορά στο σκέλος 
της έρευνας που υλοποιείται μέσω συνέντευξης και για ερμηνευτική-συναφειακή επισκόπηση 
για το σκέλος της έρευνας που πραγματοποιείται με χρήση ερωτηματολογίου. Σύμφωνα με μια 
άλλη προτεινόμενη κατηγοριοποίηση και τα δύο σκέλη της έρευνας μπορούν να 
χαρακτηριστούν στατική επισκόπηση. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 89 ερωτήματα, 
ενώ η δομημένη συνέντευξη περιελάμβανε 10 ερωτήσεις. Η ερευνήτρια έλεγξε αρχικά την 
εγκυρότητα του ερωτηματολογίου και στη συνέχεια διεξήγαγε πιλοτική έρευνα σε δύο εταιρείες, 
στην οποία συμμετείχαν συνολικά 45 άτομα, προκειμένου να ελέγξει την αξιοπιστία του αλλά 
και τις ερωτήσεις της συνέντευξης. Τελικά, το δείγμα της κύριας έρευνας αποτέλεσαν 41 
επιχειρήσεις του φαρμακευτικού και τραπεζικού κλάδου, εκ των οποίων οι 19 συμμετείχαν στην 
έρευνα, δηλαδή ποσοστό περίπου 46%. Πιο αναλυτικά, πραγματοποιήθηκαν 17 συνεντεύξεις και 
συγκεντρώθηκαν 596 ερωτηματολόγια, εκ των οποίων κρίθηκαν αξιοποιήσιμα τα 577, γεγονός 
που καθιστά εφικτή τη γενίκευση των ερευνητικών συμπερασμάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα του σκέλους της έρευνας που 
υλοποιήθηκε μέσω συνέντευξης αλλά και εκείνου που πραγματοποιήθηκε με χρήση 
ερωτηματολογίου. Τα εν λόγω ευρήματα περιγράφονται αναλυτικά και σχολιάζονται κριτικά σε 
σχέση με τη βιβλιογραφία στις δύο πρώτες ενότητες του κεφαλαίου.  

 

7.1. Αποτελέσματα σκέλους της έρευνας που υλοποιήθηκε μέσω συνέντευξης 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα ερευνητικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στο 
πλαίσιο των 17 συνεντεύξεων με τα στελέχη των επιχειρήσεων που έφεραν την ευθύνη για τη 
λειτουργία της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στόχος είναι να σκιαγραφηθεί το ευρύτερο 
πλαίσιο υλοποίησης των σχετικών δράσεων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
φαρμακευτικό και τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα. Αρχικά, παρατίθενται πληροφορίες σχετικά 
με τις αναπτυξιακές δράσεις που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και διευκρινίζεται εάν υπάρχουν 
υποχρεωτικές προς συμμετοχή δράσεις ή περιορισμοί όσον αφορά στην παρακολούθησή τους 
από τους εργαζόμενους. Στη συνέχεια αναφέρεται ο τρόπος επιλογής των συμμετεχόντων στις 
αναπτυξιακές δράσεις και οι σχετικές με την εκπαίδευση των εργαζόμενων δραστηριότητες στις 
οποίες εμπλέκονται τα διοικητικά στελέχη. Ακολουθούν οι δραστηριότητες στις οποίες 
αφιερώνουν περισσότερο χρόνο οι επαγγελματίες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Τέλος, 
αποτυπώνονται οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την 
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
καταγράφονται στοιχεία για ορισμένους από αυτούς. Συγκεκριμένα, δίνονται λεπτομέρειες για 
το ποσοστό και τις ώρες συμμετοχής των εργαζόμενων σε αναπτυξιακές δράσεις καθώς και για 
το ποσό που επενδύεται στις δράσεις αυτές ετησίως.  

 

7.1.1. Δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο των επιχειρήσεων 

Το σύνολο των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα υλοποιούν 
ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης και προγράμματα εκπαίδευσης εκτελώντας τη 
συγκεκριμένη εργασία (on the job training). Επίσης, οι εργαζόμενοι κάθε επιχείρησης μπορούν 
να συμμετέχουν σε εξωτερικά προγράμματα κατάρτισης, τα οποία, δηλαδή, διοργανώνονται από 
εξωτερικούς φορείς. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις, δηλαδή ποσοστό 94% από αυτές, εφαρμόζουν 
προγράμματα εγκατάστασης-ενημέρωσης για τους νεοπροσλαμβανόμενους (orientation 
programs), ενώ σε μια μόνο περίπτωση η υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων δεν έχει 
ακόμη συστηματοποιηθεί. Επιπλέον, προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) 
εφαρμόζονται από τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται επίσης στη 
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διεξαγωγή Κέντρων Ανάπτυξης (development-assessment centers), αλλά και στη 
χρηματοδότηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, δεδομένου ότι αποτελούν δράσεις που 
εντοπίστηκαν σε ποσοστό 71% των επιχειρήσεων. Όσον αφορά στα Κέντρα Ανάπτυξης σε μια 
επιχείρηση που δεν υλοποιεί πλέον την εν λόγω δράση αναφέρθηκε ότι αυτή έχει 
χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως εργαλείο για την ανάπτυξη των εργαζόμενων. Επιπροσθέτως, 
τα μεταπτυχιακά προγράμματα, χρηματοδοτούνται είτε ολικώς είτε μερικώς, ανάλογα με την 
περίπτωση, από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ποσοστό που ανέρχεται στο 58%. Στις 
υπόλοιπες επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται μόνο μερικώς, δηλαδή συμμετέχει υποχρεωτικά και ο 
ίδιος ο εργαζόμενος στην καταβολή των διδάκτρων.  

Τα προγράμματα καθοδήγησης (coaching) και βιωματικής εκπαίδευσης (outdoor 
development) είναι δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που εφαρμόζονται σχεδόν στις 
μισές επιχειρήσεις του δείγματος. Όσον αφορά ειδικά στα προγράμματα καθοδήγησης, τα 
προαναφερόμενα στοιχεία αναφέρονται σε τυποποιημένα και δομημένα σχετικά προγράμματα. 
Αυτά συνήθως υλοποιούνται είτε σε συνεργασία με εταιρείες παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών είτε εσωτερικά από εκπαιδευμένους στην εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας 
εκπροσώπους των επιχειρήσεων. Ωστόσο, από τις επιχειρήσεις που δεν υλοποιούν δομημένα 
προγράμματα καθοδήγησης, περίπου το 60% τα εφαρμόζει άτυπα. Σχεδόν στις μισές 
επιχειρήσεις πραγματοποιούνται επίσης επισκέψεις των εργαζόμενων είτε στη μητρική εταιρεία, 
στην περίπτωση των πολυεθνικών εταιρειών, είτε σε κάποια θυγατρική εταιρεία, στην 
περίπτωση των ελληνικών εταιρειών. Στο σημείο αυτό χρειάζεται επίσης να υπογραμμιστεί ότι η 
δράση αυτή αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο μιας επιχείρησης ως αναπτυξιακή δράση, η οποία 
έχει όμως εφαρμοστεί μόνο μια φορά στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου ρόλου. Δεδομένου 
λοιπόν ότι, όπως υποστηρίχθηκε και από τον συνεντευξιαζόμενο, αυτή δεν υλοποιείται 
συστηματικά, δεν προσμετρήθηκε ως δράση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο 
της εν λόγω επιχείρησης.  

Η επόμενη δράση, αυτή της εναλλαγής θέσεων εργασίας (job rotation), εφαρμόζεται σε 
επτά από τις 17 συνολικά συμμετέχουσες στην έρευνα επιχειρήσεις, δηλαδή στο 41% του 
δείγματος. Από τις υπόλοιπες δέκα, στις έξι επισημάνθηκε ότι οι εργαζόμενοι μετακινούνται σε 
άλλες θέσεις της επιχείρησης ή ακόμη και των θυγατρικών επιχειρήσεων ανάλογα με τις 
ανάγκες που προκύπτουν. Βέβαια, οι μετακινήσεις αυτές συνήθως έχουν υποχρεωτικό 
χαρακτήρα και όχι αναπτυξιακό, χωρίς, μάλιστα, να είναι εγγυημένη η επιστροφή του 
εργαζόμενου στην προηγούμενη θέση του. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο μιας 
επιχείρησης εκφράστηκε η πρόθεση για σχεδιασμό του συστήματος εναλλαγής θέσεων 
εργασίας. Οι επιχειρήσεις υλοποιούν επίσης δομημένα και τυπικά προγράμματα καθοδήγησης 
από μέντορα (mentoring) σε ποσοστό 24%, το οποίο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό. 
Από όσες δεν εφαρμόζουν τα προγράμματα αυτά συστηματικά, το 23% τα εφαρμόζει άτυπα. 
Παράλληλα, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός του συστήματος 
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καθοδήγησης από μέντορα, ενώ σε μια άλλη επιχείρηση εκφράστηκε η σχετική πρόθεση. 
Υπήρξε όμως και μια εταιρεία που έχει παύσει πλέον να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη 
αναπτυξιακή δράση. Τέλος, η έρευνα ανέδειξε ότι στο 10% των επιχειρήσεων υλοποιούνται με 
συστηματικό και μεθοδικό τρόπο και προγράμματα διαδοχής καριέρας (succession planning).  

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας παρουσιάζουν θετικότερη εικόνα όσον αφορά στην 
εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, εγκατάστασης 
νεοπροσλαμβανόμενων εργαζόμενων, εξ αποστάσεως αλλά και βιωματικής εκπαίδευσης στο 
πλαίσιο των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με προγενέστερη έρευνα (Vassalou, 2004). 
Εκείνη πραγματοποιήθηκε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας σε 135 επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα που δραστηριοποιούνταν σε διάφορους κλάδους και απασχολούσαν περισσότερους από 
100 εργαζόμενους. Αν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των δύο ερευνών προκύπτει ότι 
υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων υλοποιεί πλέον τις προαναφερόμενες τέσσερις δράσεις.  

Ακολουθεί το διάγραμμα 1, στο οποίο απεικονίζεται το ποσοστό των επιχειρήσεων που 
εφαρμόζει συγκεκριμένο πλήθος δράσεων. 

Διάγραμμα 1 

 

Όπως παρατηρείται, όλες οι επιχειρήσεις υλοποιούν τουλάχιστον πέντε διαφορετικές 
δράσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους. Η πλειοψηφία, μάλιστα, ποσοστό 
που αγγίζει το 59%, εφαρμόζει περισσότερες από επτά αναπτυξιακές δράσεις. Το γεγονός αυτό 
μαρτυρά σχετικά έντονη δραστηριοποίηση στον τομέα της εκπαίδευσης και ανάπτυξης 
ανθρώπινου δυναμικού από τις επιχειρήσεις των υπό διερεύνηση κλάδων.  

Η ανάλυση συνεχίζεται με την παράθεση στοιχείων όσον αφορά στην ύπαρξη 
υποχρεωτικών προς συμμετοχή αναπτυξιακών δράσεων για κάθε εργαζόμενο. Είναι ενδιαφέρον 
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ότι, από τις 16 συνολικά επιχειρήσεις που υλοποιούν δομημένα προγράμματα εγκατάστασης-
ενημέρωσης για νεοπροσλαμβανόμενους, στις 13 αυτά είναι υποχρεωτικά για το σύνολο των 
εργαζόμενων (81%). Επίσης, κάθε εργαζόμενος εκπαιδεύεται στον κώδικα ηθικής δεοντολογίας 
στο πλαίσιο πέντε επιχειρήσεων (29%), ενώ λαμβάνει μέρος σε δομημένα προγράμματα που 
αφορούν στην απόκτηση γνώσεων για συγκεκριμένα προϊόντα σε τρεις επιχειρήσεις (18%). 
Επιπλέον, η έρευνα ανέδειξε ορισμένες δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίες 
είχαν υποχρεωτικό χαρακτήρα ανά κλάδο. Κάποιες από αυτές ήταν υποχρεωτικές για το σύνολο 
των εργαζόμενων σε επιχειρήσεις κάθε κλάδου και κάποιες για συγκεκριμένες ομάδες αυτών. 
Πιο αναλυτικά, πρόκειται για τα προγράμματα φαρμακοεπαγρύπνησης και για εκείνα που 
αφορούν στη συμμόρφωση με υγειονομικούς κανόνες (healthcare compliance) για τις 
φαρμακευτικές εταιρείες καθώς και για τα προγράμματα που οδηγούν σε επαγγελματικές 
πιστοποιήσεις για τις τράπεζες. Παράλληλα, οι επόμενες δύο δράσεις κρίνονται ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσες και γι’ αυτό γίνεται ειδική μνεία σ’ αυτές, παρόλο που αναφέρθηκαν ως 
υποχρεωτικές στο πλαίσιο μιας μόνο επιχείρησης η καθεμιά. Η μια δράση είναι η εκπαίδευση 
στην ασφαλή οδήγηση όλων των εργαζόμενων στους οποίους χορηγείται εταιρικό αυτοκίνητο. 
Η συγκεκριμένη εκπαίδευση πραγματοποιείται ανά διετία σε ειδικές πίστες και παρόλο που έχει 
υψηλό κόστος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξασφάλιση καλύτερης οδικής 
συμπεριφοράς και την αποφυγή αυτοκινητιστικών ατυχημάτων. Η άλλη δράση αφορά σε όσους 
εργαζόμενους προάγονται και αναλαμβάνουν θέση ευθύνης. Αυτοί, λοιπόν, συμμετέχουν 
υποχρεωτικά σε κάποιες δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με στόχο την καλύτερη 
προετοιμασία τους για τον νέο ρόλο που αναλαμβάνουν. Τέλος, σε μια μόνο περίπτωση δεν 
υπήρχαν υποχρεωτικές προς συμμετοχή δράσεις για το σύνολο των εργαζόμενων.  

Η συγκεκριμένη ενότητα ολοκληρώνεται με την αναφορά σε ενδεχόμενους περιορισμούς 
που υπάρχουν στις επιχειρήσεις όσον αφορά στη συμμετοχή των εργαζόμενων σε δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Αρχικά, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στη συντριπτική 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν υπάρχουν τέτοιου είδους περιορισμοί (76%). Σε δύο από τις 
τέσσερις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν περιορισμοί, αυτοί αφορούσαν στο χρονικό διάστημα 
που πρέπει ο εργαζόμενος να απασχολείται στην εταιρεία προκειμένου να συμμετέχει σε 
αναπτυξιακές δράσεις. Ειδικότερα, στη μια περίπτωση o περιορισμός ίσχυε για το σύνολο των 
δράσεων που πραγματοποιούνται δομημένα και ως ελάχιστο χρονικό διάστημα απασχόλησης 
του εργαζόμενου στην επιχείρηση είχε οριστεί το εξάμηνο. Στην άλλη περίπτωση ο περιορισμός 
ίσχυε για συγκεκριμένες δράσεις, όπως τα χρηματοδοτούμενα μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών, ενώ το ελάχιστο χρονικό διάστημα εργασίας ήταν 1 έως 2 έτη, ανάλογα με τη δράση. 
Παράλληλα, σε μια εταιρεία διευκρινίστηκε ότι ισχύει περιορισμός ως προς το σύνολο των 
αναπτυξιακών δράσεων, στις οποίες μπορεί κάθε εργαζόμενος να συμμετέχει ετησίως, με 
εξαίρεση τα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Σε άλλη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι εξαιρείται το 
διοικητικό προσωπικό από την παρακολούθηση μιας δράσης και συγκεκριμένα του 
προγράμματος ενημέρωσης για τους νεοπροσλαμβανόμενους. Επιλογικά, ένα επιπρόσθετο 
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κριτήριο που επηρεάζει στο πλαίσιο μιας επιχείρησης τη συμμετοχή των εργαζόμενων σε 
δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι ο μέσος όρος της αξιολόγησης της απόδοσής 
τους κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας.  

 

7.1.2. Επιλογή συμμετεχόντων στις δράσεις, εμπλοκή διοικητικών στελεχών και 
επαγγελματιών Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σ’ αυτές 

Στην ενότητα αυτή αρχικά παρατίθενται πληροφορίες για τον τρόπο επιλογής των 
συμμετεχόντων σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στην πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα και συγκεκριμένα σε ποσοστό 76% η συμμετοχή 
των εργαζόμενων στις δράσεις εξαρτάται από τη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης ή από 
τα προσωπικά πλάνα ανάπτυξης στα οποία αυτή καταλήγει. Με άλλα λόγια η στρατηγική των 
επιχειρήσεων οδηγεί στον καθορισμό των κρίσιμων δεξιοτήτων για την υλοποίησή της, οι οποίες 
συνήθως εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές ανά ιεραρχικό επίπεδο. Μέσω της 
αξιολόγησης της απόδοσης εντοπίζονται, δηλαδή, οι δεξιότητες που ο εργαζόμενος έχει 
αναπτυγμένες αλλά και εκείνες που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Για την ανάπτυξη των 
τελευταίων, ο προϊστάμενος σε συνεργασία με τον ίδιο τον εργαζόμενο, αλλά και με το Τμήμα 
Ανθρώπινου Δυναμικού, προτείνουν στις περισσότερες περιπτώσεις την παρακολούθηση 
συγκεκριμένων δράσεων, ατομικών ή ομαδικών, από τον εργαζόμενο. Σημαντικό είναι επίσης 
ότι στο 29% των επιχειρήσεων υπογραμμίστηκε ο ιδιαίτερος ρόλος που διαδραματίζουν οι 
επιχειρησιακές προτεραιότητες στην όλη διαδικασία. Αυτές λοιπόν επηρεάζουν την επιλογή των 
συμμετεχόντων σε αναπτυξιακές δράσεις και με έναν ακόμη τρόπο. Όπως υποστηρίχθηκε, με 
βάση τη στρατηγική των επιχειρήσεων καθορίζονται επιμέρους στόχοι, για την επίτευξη των 
οποίων απαιτείται η ανάπτυξη νέων γνώσεων ή δεξιοτήτων για ορισμένες ομάδες εργαζόμενων. 
Όλοι όσοι, λοιπόν, ανήκουν στις ομάδες αυτές, συμμετέχουν σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού που αποσκοπούν τελικά στην επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρησιακών 
αποτελεσμάτων. Στο σημείο αυτό αξίζει να υπογραμμιστεί ότι τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης της εργασιακής απόδοσης αλλά και τα μελλοντικά επιχειρησιακά πλάνα 
αναδείχτηκαν μεταξύ των επικρατέστερων μεθόδων ανάλυσης αναγκών και από προγενέστερη 
έρευνα (Papalexandris and Chalikias, 2002). Αυτή υλοποιήθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 
1990 σε 150 ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούσαν περισσότερους από 200 
εργαζόμενους. 

Επίδραση στην επιλογή των συμμετεχόντων σε αναπτυξιακές δράσεις ασκούν επίσης 
διάφορες ανάγκες που παρουσιάζονται, σύμφωνα με τους εκπρόσωπους επτά επιχειρήσεων, 
αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 41% του δείγματος. Αυτές ενδεχομένως να προκύπτουν σε 
επίπεδο Τμήματος, δηλαδή να σχετίζονται με την επιχειρηματική στρατηγική, όπως για 
παράδειγμα όταν αποφασίζεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης συγκρούσεων των 



212 

 

εργαζόμενων του Τμήματος Πωλήσεων. Μπορεί όμως να ανακύπτουν εκτάκτως, λόγω 
απρόβλεπτων εξελίξεων. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η παρακολούθηση ταχύρρυθμων 
μαθημάτων εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας, όταν αποφασίζεται η μετακίνηση ενός στελέχους 
σε ποσοστό 50% του χρόνου του σε χώρα του εξωτερικού. Περίπου σε μια στις πέντε 
επιχειρήσεις υποστηρίχθηκε ότι σε μεγάλο βαθμό επηρεάζουν και οι διάφορες νομοθετικές 
ρυθμίσεις που καθιστούν υποχρεωτική την εκπαίδευση συγκεκριμένων ομάδων εργαζόμενων σε 
ορισμένα αντικείμενα. Επιπλέον, σε δύο περιπτώσεις επισημάνθηκε ότι οι εργαζόμενοι μπορεί 
να επιλεγούν για την παρακολούθηση δράσεων λόγω προαγωγής, ενώ σε μια περίπτωση 
διευκρινίστηκε ότι όσοι κρίνονται ως εργαζόμενοι υψηλών επιδόσεων (high performers) 
συμμετέχουν σε κάποιες αναπτυξιακές δράσεις. Τέλος, σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι δύο 
από τις 17 επιχειρήσεις δεν διαθέτουν σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης. Άλλες δύο 
διαθέτουν, αλλά αυτό δεν συνδέεται άμεσα με την επιλογή των εργαζόμενων σε αναπτυξιακές 
δράσεις. Στο σύνολο των προαναφερόμενων τεσσάρων επιχειρήσεων, ο προϊστάμενος σε 
συνεργασία με τον εργαζόμενο προτείνουν τη συμμετοχή του τελευταίου σε δράσεις Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού.  

Στη συνέχεια αναφέρονται στοιχεία σχετικά με την εμπλοκή των διοικητικών στελεχών 
στα διάφορα στάδια των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Όπως προέκυψε από την 
έρευνα, στο σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων (94%) τα διοικητικά στελέχη συμμετέχουν στα 
στάδια της ανάλυσης αναγκών και της επιλογής των εργαζόμενων που θα λάβουν μέρος στις 
δράσεις που εφαρμόζονται. Επιπλέον, σε 15 από τις 17 συνολικά επιχειρήσεις (88%) τα στελέχη 
εμπλέκονται στο στάδιο υλοποίησης των δράσεων ως εκπαιδευτές. Παράλληλα, σε έξι 
περιπτώσεις (40%) αναλαμβάνουν και τον ρόλο του καθοδηγητή (coach). Συνεχίζοντας με το 
στάδιο της επιλογής των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού προς εφαρμογή, σ’ αυτό 
λαμβάνουν μέρος τα διοικητικά στελέχη σε έντεκα επιχειρήσεις, δηλαδή σ’ ένα αρκετά υψηλό 
ποσοστό που ανέρχεται στο 65%. Στις έξι από αυτές προτείνουν την πραγματοποίηση 
συγκεκριμένων δράσεων στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού δράσεις (55%). Σε μια επιχειρήση 
έχουν την ευθύνη για τη λήψη απόφασης όσον αφορά στις δράσεις που τελικά θα υλοποιηθούν, 
αφού εξετάσουν τις σχετικές προτάσεις που κατατίθενται από το Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Τέλος, σε μια περίπτωση επιλέγουν το γνωστικό αντικείμενο των 
ενδοεπιχειρησιακών ή εξωτερικών προγραμμάτων κατάρτισης. Τα διοικητικά στελέχη 
συμμετέχουν επίσης στην αξιολόγηση των αναπτυξιακών δράσεων σε ποσοστό της τάξης του 
60%, φέροντας ευθύνη για τον εντοπισμό πιθανών βελτιώσεων στην απόδοση των εργαζόμενων 
μετά από τη συμμετοχή τους στις δράσεις αυτές. Σε μια περίπτωση αναφέρθηκε ότι τα 
διοικητικά στελέχη ενημερώνονται από τους υπεύθυνους των εξωτερικών προγραμμάτων 
κατάρτισης για ενδεχόμενες περιοχές προς βελτίωση των υφιστάμενών τους, οι οποίες 
αναδείχτηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των προγραμμάτων. Τέλος, σε μια περίπτωση τα στελέχη 
εμπλέκονται στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, ενώ σε άλλη μια στον σχεδιασμό των 
αναπτυξιακών δράσεων.  
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των επαγγελματιών Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού σχετικά με τις δραστηριότητες, που αφορούν στην ανάπτυξη των 
εργαζόμενων, στις οποίες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο. Τα στελέχη στην πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων, ποσοστό που αγγίζει το 59%, ανέφεραν ότι δαπανούν πολύτιμο χρόνο για την 
παρακολούθηση των αναπτυξιακών δράσεων, αλλά και για τη γενικότερη εποπτεία, όσον αφορά 
στην υλοποίησή τους. Η τήρηση του προϋπολογισμού και των τιθέμενων κάθε φορά χρονικών 
περιορισμών είναι ορισμένες από τις σχετικές ενέργειες που κατονόμασαν. Σχεδόν στις μισές 
επιχειρήσεις οι επαγγελματίες που φέρουν ευθύνη για τις αναπτυξιακές δράσεις αφιερώνουν 
χρόνο στην ανάλυση των αναγκών. Σε λιγότερες επιχειρήσεις, ποσοστό που ανέρχεται στο 41% 
του δείγματος, εμπλέκονται στο στάδιο του σχεδιασμού των δράσεων, ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις που αυτές υλοποιούνται από εξωτερικούς συνεργάτες. Στο πλαίσιο έξι 
επιχειρήσεων (35%) υπογραμμίστηκε η ανατροφοδότηση των αναπτυξιακών δράσεων από τους 
ίδιους τους συμμετέχοντες ως μια δραστηριότητα εξαιρετικής σημασίας, στην οποία 
αφιερώνεται χρόνος, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε βελτιώσεις. Βέβαια, στην αξιολόγηση 
διαφόρων σημείων των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού καταλήγουν οι υπεύθυνοι 
γι’ αυτές και μέσω της παρακολούθησης των δράσεων. Πρόκειται για μια δραστηριότητα που 
επιτρέπει τον εντοπισμό περιοχών προς βελτίωση των αναπτυξιακών δράσεων, στην οποία, 
όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, αφιερώνουν πολύτιμο χρόνο στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων. 
Σε πέντε επιχειρήσεις (29%) οι επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού δαπανούν χρόνο στην 
επιλογή των αναπτυξιακών δράσεων που θα εφαρμοστούν, ενώ σε τέσσερις επιχειρήσεις (24%) 
ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό με την οργάνωση των δράσεων αλλά και με την υλοποίησή τους. 
Ειδικά όσον αφορά στις δράσεις που εφαρμόζονται, σε δύο μόνο περιπτώσεις τα στελέχη 
ξεχώρισαν σε ποιες από αυτές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση. Στη μια περίπτωση ήταν η αξιολόγηση 
της απόδοσης και στην άλλη δραστηριότητες στις οποίες καταλήγει η διαδικασία της 
αξιολόγησης. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός των προσωπικών πλάνων ανάπτυξη, η 
παροχή ανατροφοδότησης στους εργαζόμενους και συγκεκριμένες δράσεις που απευθύνονται σε 
υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη, όπως τα προγράμματα ανάπτυξης ηγετών (leadership 
development program) και καθοδήγησης από μέντορα. Παράλληλα, σε μια περίπτωση 
αναφέρθηκε ως δραστηριότητα στην οποία αφιερώνουν αρκετό χρόνο η επιλογή της τελικής 
ομάδας των συμμετεχόντων σε αναπτυξιακές δράσεις. Τέλος, σε δύο περιπτώσεις τα στελέχη 
ανέφεραν ότι ο χρόνος τους ισοσκελίζεται σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να διαχωρίσουν κάποιες 
από αυτές.  

Από όσα προαναφέρθηκαν γίνεται αντιληπτό ότι οι επαγγελματίες Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού αναλαμβάνουν στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων εποπτικό ρόλο, ενώ 
σε λιγότερες περιπτώσεις εμπλέκονται στον σχεδιασμό των δράσεων. Επιπλέον, σε μια στις 
τέσσερις επιχειρήσεις συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίησή τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
μιας άλλης έρευνας τα στελέχη ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού εμπλέκονται κατά κύριο λόγο 
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στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων, ενώ σε λίγο μικρότερο βαθμό αναλαμβάνουν 
εποπτικό ρόλο, εικόνα όμως που αναμενόταν να αντιστραφεί μελλοντικά (Buyens, Wouters and 
Dewettinck, 2001). Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε στις αρχές της προηγούμενης 
δεκαετίας σε 165 μεγάλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, οι οποίοι απασχολούσαν τουλάχιστον 
500 εργαζόμενους. Η έρευνα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της εν λόγω διατριβής δεν εξέτασε 
συγκριτικά τις δραστηριότητες, στις οποίες αφιερώνουν χρόνο οι επαγγελματίες ανθρώπινου 
δυναμικού, όπως η προαναφερόμενη, αλλά επιχείρησε τον εντοπισμό τους. Ωστόσο, 
παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι σχεδόν μετά από μια δεκαετία, η εικόνα έχει μάλλον 
αντιστραφεί, όπως αναμενόταν, καθώς πλέον στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων σημαντικός 
χρόνος δαπανάται στην εποπτεία των αναπτυξιακών δράσεων. Πιο πρόσφατη έρευνα (CIPD, 
2009) ανέδειξε ότι οι κυριότερες δραστηριότητες, στις οποίες αφιερώνουν χρόνο τα στελέχη 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι η οργάνωση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των 
αναπτυξιακών δράσεων. Λιγότερο ασχολούνται με την αξιολόγηση των δράσεων που 
πραγματοποιούνται. Οι τέσσερις προαναφερόμενες δραστηριότητες αναφέρθηκαν και στο 
πλαίσιο της παρούσας έρευνας από τα αρμόδια για την ανάπτυξη των εργαζόμενων στελέχη ως 
δραστηριότητες στις οποίες δαπανούν περισσότερο χρόνο. 

 

7.1.3. Δείκτες παρακολούθησης των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Μεταξύ των πεδίων που διερεύνησε το συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας, το οποίο 
υλοποιήθηκε μέσω συνέντευξης, ήταν και οι δείκτες που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την 
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Μάλλον 
ανησυχητικό κρίνεται το γεγονός ότι σε εννέα επιχειρήσεις, δηλαδή περίπου στο 53% του 
δείγματος, δεν υπάρχουν προκαθορισμένοι σχετικοί δείκτες. Στις δύο από αυτές αναφέρθηκε η 
αξιολόγηση των ενδοεπιχειρησιακών και εξωτερικών προγραμμάτων κατάρτισης από τους 
συμμετέχοντες σ’ αυτά ως ένας τρόπος μέτρησης των αποτελεσμάτων των σχετικών δράσεων. 
Από το σύνολο των υπόλοιπων οκτώ επιχειρήσεων, οι οποίες χρησιμοποιούν δείκτες, στις 
τέσσερις αναφέρθηκε ο αριθμός των συμμετεχόντων στις αναπτυξιακές δράσεις ως ένας από 
αυτούς. Μάλιστα, στη μια περίπτωση διευκρινίστηκε ότι παρακολουθείται το ποσοστό των 
εργαζόμενων που συμμετέχει σε τουλάχιστον μια δράση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Επιπλέον, τρεις επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ως δείκτη τις ώρες εκπαίδευσης ανά άτομο, ενώ μια 
από αυτές παρακολουθεί και τις ώρες εκπαίδευσης ανά οικογένεια θέσεων εργασίας. Ο όρος 
οικογένεια θέσεων αναφέρεται σε μια ομάδα εργασιακών θέσεων, οι οποίες παρουσιάζουν 
ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, αλλά διαφοροποιούνται ως προς τον βαθμό τεχνογνωσίας που 
προϋποθέτουν καθώς και ως προς τις εργασιακές απαιτήσεις από τους κατόχους των θέσεων. 
Τέλος, στο πλαίσιο δύο επιχειρήσεων γίνεται συστηματική παρακολούθηση είτε του κόστους 
εκπαίδευσης είτε της τήρησης χρονοδιαγραμμάτων για διάφορες αναπτυξιακές δράσεις.  
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Ένας ιδιαίτερα σημαντικός δείκτης, που αναφέρθηκε μόνο από μια επιχείρηση, είναι η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και η επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 
απόδοσης των εργαζόμενων. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και πρόγραμμα μέτρησης, σε 
μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα μετά από την ολοκλήρωση μιας αναπτυξιακής δράσης, 
συγκεκριμένων δεξιοτήτων, οι οποίες είχαν αναδειχτεί ως περιοχές προς βελτίωση. Το εν λόγω 
πρόγραμμα βρίσκεται σε στάδιο εφαρμογής στο πλαίσιο μιας επιχείρησης. Άλλοι δείκτες που 
αναφέρθηκαν μόνο σε μια περίπτωση είναι: τα ποσοστά ακυρώσεων των συμμετοχών σε 
ενδοεπιχειρησιακά και εξωτερικά προγράμματα κατάρτισης, ο αριθμός των συνολικών 
προγραμμάτων κατάρτισης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν και ο αριθμός 
των προαγωγών ή των μετακινήσεων μετά από την ολοκλήρωση των αναπτυξιακών δράσεων. 
Παράλληλα, στο πλαίσιο μιας και μόνο επιχείρησης παρακολουθούνται ορισμένοι δείκτες, οι 
οποίοι αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό και έμμεσα στην ανάπτυξή του, όπως είναι ο βαθμός 
δέσμευσης των εργαζόμενων και τα ποσοστά οικειοθελών αποχωρήσεων. Άλλοι δείκτες 
προκύπτουν από τη συστηματική και δομημένη αξιολόγηση που πραγματοποιείται μετά από την 
ολοκλήρωση των προγραμμάτων κάταρτισης με χρήση κατάλληλου ερωτηματολογίου, όπως 
είναι ο δείκτης συσχέτισης περιεχομένου σεμιναρίου και ρόλου. Σχετική με τους τελευταίους 
δείκτες είναι και η αξιολόγηση της επιτυχίας άλλων αναπτυξιακών δράσεων μιας επιχείρησης, 
εκτός δηλαδή των προγραμμάτων κατάρτισης. Αυτή γίνεται με χρήση ειδικά σχεδιασμένου 
ερωτηματολογίου τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης και συγκεκριμένα στο 
ενδιάμεσο όσο και μετά από την ολοκλήρωσή της.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζόμενων 
που συμμετείχαν σε αναπτυξιακές δράσεις, δηλαδή ο βαθμός βελτίωσης συγκεκριμένων 
δεξιοτήτων και επίτευξης προκαθορισμένων στόχων, αναδείχτηκε ως δείκτης μέτρησης των 
αποτελεσμάτων των εν λόγω δράσεων και από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν 
(Mabey, 2004b; CIPD, 2009). Το ίδιο ισχύει και για την εξέλιξη της επαγγελματικής τους 
σταδιοδρομίας, δηλαδή την παρακολούθηση του αριθμού όσων προάγονται μετά από τη 
συμμετοχή τους σε δράσεις ανάπτυξης. Στο πλαίσιο, μάλιστα, της έρευνας που προηγείται 
χρονολογικά, ορισμένοι δείκτες που σχετίζονταν με άλλα επιχειρησιακά μεγέθη, όπως είναι τα 
ποσοστά οικειοθελών αποχωρήσεων των εργαζόμενων, ήταν πρώτοι σε συχνότητα χρήσης. 
Αντίθετα, η λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος ήταν τα ερωτηματολόγια εκτίμησης της 
αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων ανάπτυξης.  

Το ποσοστό των εργαζόμενων που συμμετέχει σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού ετησίως ήταν ένα ακόμη από τα πεδία που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας. Αν 
εξαιρέσουμε δύο από τις 17 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν χορήγησαν σχετικά στοιχεία, στην 
πλειοψηφία των υπόλοιπων επιχειρήσεων (80%) οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε αναπτυξιακές 
δράσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60%. Πιο αναλυτικά, σε επτά από τις 15 επιχειρήσεις το 
ποσοστό συμμετοχής των εργαζόμενων στις αναπτυξιακές δράσεις κυμαίνεται από 60% έως 
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80%. Σε τρεις επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι λαμβάνουν μέρος στις εν λόγω δράσεις σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από 80% και έως 90%, ενώ σε δύο επιχειρήσεις συμμετέχει σ’ αυτές το σύνολο των 
εργαζόμενων. Βέβαια, εντοπίστηκαν και τρεις επιχειρήσεις στις οποίες το ποσοστό συμμετοχής 
των εργαζόμενων στις δράσεις ανάπτυξης δεν ξεπερνά το 30%. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
ανάλυσης επιχειρήθηκε η σύνδεση του ποσοστού των εργαζόμενων που συμμετείχε σε δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με τον συνολικό αριθμό των απασχολούμενων ανά 
επιχείρηση, αλλά δεν αναδείχτηκε κάποια αντιπροσωπευτική τάση. 

Ένας άλλος δείκτης που μελετήθηκε είναι αυτός των ωρών συμμετοχής των 
εργαζόμενων σε αναπτυξιακές δράσεις ανά έτος. Οι πληροφορίες αυτές δεν κατέστη δυνατόν να 
δοθούν στο πλαίσιο πέντε επιχειρήσεων, δηλαδή περίπου στο 30% του δείγματος. Στις 
υπόλοιπες, ο μέσος όρος των ωρών που επενδύονται ανά εργαζόμενο σε αναπτυξιακές 
δραστηριότητες ετησίως ανέρχεται σε 35, με εύρος που κυμαίνεται από 15 έως 80 ώρες. Πιο 
συγκεκριμένα, στο 1/3 των επιχειρήσεων κάθε εργαζόμενος λαμβάνει μέρος συνολικά για 
περίπου 50 ώρες ανά έτος σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιπλέον, στο 25% 
των επιχειρήσεων αναφέρθηκαν σχεδόν 25 ώρες συμμετοχής σε αναπτυξιακές δράσεις ανά 
εργαζόμενο ετησίως. Το ίδιο ποσοστό επιχειρήσεων αφιερώνει περίπου 15 ώρες για την 
ανάπτυξη κάθε εργαζόμενου ανά έτος. Τέλος, σε μια περίπτωση οι εργαζόμενοι συμμετέχουν 
κατά μέσο όρο 20 ώρες σε σχετικές δράσεις ανά έτος, ενώ σε άλλη μια οι ώρες αυξάνονται 
σημαντικά αγγίζοντας τις 80. Ο μέσος όρος των ωρών ανάπτυξης ανά εργαζόμενο ετησίως στο 
σύνολο των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην παρούσα έρευνα ανέρχεται σε 35 ώρες. Αυτός 
κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα με τον αντίστοιχο μέσο όρο στο σύνολο 4.500 οργανισμών 
δέκα ευρωπαϊκών χωρών στις αρχές της δεκαετίας του 1990 (Holden and Livia, 1992). Ωστόσο, 
πιο πρόσφατες μελέτες είχαν σε γενικές γραμμές θετικότερα αποτελέσματα. Σε μια περίπτωση, 
έρευνα που επικεντρώθηκε ειδικά στα διοικητικά στελέχη ανέδειξε ότι για τη συμμετοχή τους σε 
τυπικά και δομημένα προγράμματα, όπως είναι τα ενδοεπιχειρησιακά και εξωτερικά 
προγράμματα κατάρτισης, αφιερώνονται στην καλύτερη περίπτωση 6,2 ημέρες, δηλαδή περίπου 
50 ώρες (Mabey and Thomson, 2000). Αυτές όμως αυξάνονται σημαντικά, αν συνυπολογιστούν 
και οι ημέρες συμμετοχής σε άτυπες αναπτυξιακές δραστηριότητες, όπως είναι τα προγράμματα 
εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία ή καθοδήγησης από μέντορα, αγγίζοντας 
συνολικά τις 20,4 ημέρες ή αλλιώς τις 163 ώρες. Άλλη έρευνα που υλοποιήθηκε σε επτά 
ευρωπαϊκές χώρες το 2004 οδήγησε στο συμπέρασμα ότι για την ίδια ομάδα εργαζόμενων 
αφιερώνονται 9,3 ημέρες εκπαίδευσης ή αλλιώς περίπου 74 ώρες (Mabey, 2004b). Τέλος, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης έρευνας, στην οποία συμμετείχαν περίπου 850 
επαγγελματίες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ο μέσος όρος των ημερών εκπαίδευσης ανά 
εργαζόμενο ανά έτος είναι έξι ημέρες, δηλαδή 48 ώρες (CIPD, 2009). 

Η αναφορά στους δείκτες που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την 
παρακολούθηση των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ολοκληρώνεται με το ποσό 
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που επενδύεται στις σχετικές δράσεις ετησίως. Αν αφαιρεθεί το 35% του δείγματος που δεν 
απάντησε στη συγκεκριμένη ερώτηση, από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, στις τρεις δαπανώνται 
από 20.000 έως 30.000 ευρώ, ενώ μια επιχείρηση επενδύει 45.000 ευρώ. Επιπλέον, σε μια 
περίπτωση το σχετικό ποσό αγγίζει τα 60.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όμως και των 
εξόδων μετακίνησης ή και διαμονής των συμμετεχόντων στις αναπτυξιακές δράσεις. Η ανάλυση 
συνεχίζεται με τις υπόλοιπες έξι επιχειρήσεις που επενδύουν υψηλότερα ποσά στις αναπτυξιακές 
δράσεις. Σε τρεις περιπτώσεις δαπανώνται από περίπου 150.000 έως 200.000 ευρώ, εκ των 
οποίων στη μια αποσαφηνίστηκε ότι στο συγκεκριμένο ποσό περιλαμβάνονται τα έξοδα 
μετακίνησης και διαμονής των εργαζόμενων που συμμετέχουν στις δράσεις. Στο πλαίσιο μιας 
επιχείρησης το ποσό αυξάνεται σημαντικά και αγγίζει το 1.500.000 ευρώ, ενώ σε δύο 
περιπτώσεις το ποσό ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται και το κόστος 
μετακίνησης ή και διαμονής των εργαζόμενων που λαμβάνουν μέρος στις δράσεις. Μάλιστα, 
στη μια περίπτωση που αναφέρθηκε το μέγιστο ποσό διευκρινίστηκε ότι αυτό είναι εξαιρετικά 
μειωμένο σε σχέση με προηγούμενα έτη. Σε άλλες δύο επιχειρήσεις υπογραμμίστηκε επίσης ότι 
τα προηγούμενα έτη δαπανούνταν περίπου το διπλάσιο ποσό για τη συμμετοχή των 
εργαζόμενων σε αναπτυξιακές δράσεις. Συνεπώς, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει, ως έναν 
βαθμό, τη λειτουργία της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, μειώνοντας τον προϋπολογισμό 
των σχετικών δράσεων. Η συγκεκριμένη ανάλυση ολοκληρώνεται με το ποσό που επενδύουν οι 
επιχειρήσεις στις αναπτυξιακές δράσεις ανά εργαζόμενο ετησίως. Αυτό, λοιπόν, ανέρχεται κατά 
μέσο όρο στα 300 ευρώ περίπου, ενώ το εύρος του κυμαίνεται μεταξύ 120 και 550 ευρώ. Τα 
προαναφερόμενα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν σε αντιπαραβολή με το κόστος των 
αναπτυξιακών δράσεων σύμφωνα με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών. Αυτό γιατί οι έρευνες 
που εντοπίστηκαν (Holden and Livia, 1992; Papalexandris and Chalikias, 2002) προσδιορίζουν 
το ποσό που επενδύεται σε αναπτυξιακές δράσεις ως ποσοστό επί του ετήσιου μισθολογικού 
κόστους των επιχειρήσεων. 

 

7.2. Αποτελέσματα σκέλους της έρευνας που υλοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίου 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ενότητα 6.7. της διατριβής, 596 εργαζόμενοι συμμετείχαν 
στο σκέλος της έρευνας που πραγματοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίου. Ωστόσο, ο αριθμός 
των αξιοποιήσιμων τελικά ερωτηματολογίων ανήλθε σε 577. Η παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου σκέλους της έρευνας αρχίζει με την παράθεση των 
ευρημάτων περιγραφικής στατιστικής. Στη συνέχεια αναφέρονται τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης αξιοπιστίας. Ακολουθούν οι έλεγχοι υποθέσεων και η παράθεση άλλων ευρημάτων 
που προέκυψαν από τη διενέργεια συσχετίσεων, συγκρίσεων και παλινδρομήσεων.  
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7.2.1. Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής 

Στην πρώτη υποενότητα παρατίθενται πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των 
εργαζόμενων που συμμετείχαν στην έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα ποσοστά 
ανά κατηγορία δημογραφικών στοιχείων, τα οποία αποτυπώνονται σε σχετικά διαγράμματα και 
σχολιάζονται κατά περίπτωση. Στην επόμενη υποενότητα, αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τη 
συμμετοχή του δείγματος στις δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στις ακόλουθες 
τρεις υποενότητες υπολογίζεται το ποσοστό των αποκρίσεων που αντιστοιχεί σε κάθε μονάδα 
της επταβάθμιας κλίμακας Likert ανά ερώτημα. Τα ερωτήματα ομαδοποιούνται και 
σχολιάζονται ανά παράγοντα που συνθέτουν, ενώ τα δεδομένα προβάλλονται με τη μορφή 
πινάκων διπλής εισόδου. Αρχικά, λοιπόν, στην τρίτη υποενότητα, γίνεται αναφορά στα 
αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και στον βαθμό που αυτά 
θεωρούνται σημαντικά. Στην τέταρτη υποενότητα, ακολουθούν στοιχεία για την υποστήριξη για 
μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον. Στην πέμπτη υποενότητα περιγράφονται η 
αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών δράσεων, η μεταβίβαση της μάθησης, η ικανοποίηση 
από την εργασία και η αφοσίωση στην επιχείρηση. Στο τέλος καθεμιάς από τις 
προαναφερόμενες τρεις υποενότητες εμφανίζεται ο μέσος όρος των τιμών με τις οποίες 
βαθμολογήθηκαν οι παράγοντες συνολικά. Στην τελευταία υποενότητα αναφέρεται το ποσοστό 
των αποκρίσεων ανά παράγοντα χωρισμένο σε τρεις κατηγορίες (χαμηλό, μέτριο και υψηλό 
βαθμό), ύστερα από αναγωγή των τιμών που τους αποδόθηκαν στη μοναδιαία κλίμακα. 

 

7.2.1.1. Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων στην έρευνα 

Στα πρώτα τρία διαγράμματα που ακολουθούν στις επόμενες σελίδες απεικονίζονται τα 
ποσοστά των συμμετεχόντων στην έρευνα ανά φύλο (διάγραμμα 2), ανά ηλικία (διάγραμμα 3) 
και ανά επίπεδο εκπαίδευσης (διάγραμμα 4).  

Διάγραμμα 2 
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Διάγραμμα 3 

 

 

 

Διάγραμμα 4 
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Από τα προηγούμενα διαγράμματα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 
συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν γυναίκες (59%). Όσον αφορά στην ηλικία του δείγματος, αν 
εξαιρέσουμε ένα ποσοστό της τάξης του 3% που δεν απάντησε στη συγκεκριμένη ερώτηση, η 
συντριπτική πλειοψηφία των υπολοίπων ήταν ηλικίας από 31 έως 40 ετών (52%). Σχεδόν οι 
μισοί από αυτούς ήταν ηλικίας από 41 έως 50 ετών (25%), ενώ το 5% ήταν άνω των 50 ετών. 
Τέλος, το 18% των αποκρινόμενων ήταν έως 30 ετών. Η ανάλυση συνεχίζεται με το ανώτερο 
επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζόμενων που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Οι περισσότεροι από 
αυτούς ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (35%) και λίγο λιγότεροι ήταν 
απόφοιτοι πανεπιστημίου (33%). Αρκετά χαμηλότερα ποσοστά, χωρίς όμως να 
διαφοροποιούνται ιδιαίτερα μεταξύ τους, σημείωσαν όσοι ήταν απόφοιτοι ΤΕΙ (10%), ΙΕΚ 
(10%) ή Λυκείου (9%), γεγονός που μαρτυρά ότι η πλειοψηφία των εργαζόμενων στις 
επιχειρήσεις έχει ολοκληρώσει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  

Στη συνέχεια παρατίθενται άλλα τρία διαγράμματα. Το πρώτο από αυτά απεικονίζει τα 
ποσοστά των εργαζόμενων ανάλογα με τα έτη απασχόλησής τους στη συγκεκριμένη εταιρεία 
(διάγραμμα 5) και το επόμενο ανάλογα με τα έτη απασχόλησής τους σε άλλες εταιρείες 
(διάγραμμα 6). Το διάγραμμα 7 αναφέρει τα ποσοστά των αποκρινόμενων ανάλογα με τα έτη 
συνολικής εργασιακής εμπειρίας. Για τον υπολογισμό της διάρκειας συνολικής εργασιακής 
εμπειρίας του δείγματος χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από τα προηγούμενα δύο 
διαγράμματα.  

Διάγραμμα 5 
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Διάγραμμα 6 

 

 

 

Διάγραμμα 7 
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Σύμφωνα με το διάγραμμα 5, η πλειοψηφία των εργαζόμενων (31%) είχε από 3 έως 6 έτη 
εμπειρία στη συγκεκριμένη εταιρεία στο πλαίσιο της οποίας εργαζόταν κατά τη διάρκεια 
πραγματοποίησης της έρευνας. Μικρότερο ποσοστό κατά 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες είχε 
από 7 έως 10 έτη εμπειρία (22%). Παράλληλα, σχεδόν το 1/6 των εργαζόμενων είχε λιγότερα από 
3 έτη στην επιχείρηση (16%), ενώ το ίδιο περίπου ποσοστό συγκέντρωσαν και όσοι είχαν από 11 
έως 15 έτη (14%). Ιδιαίτερα σημαντικό αναδεικνύεται το ποσοστό εκείνων που απασχολούνταν 
στην ίδια εταιρεία για περισσότερο από 15 έτη, το οποίο αγγίζει το 17%, γεγονός που μαρτυρά 
ότι η εναλλαγή του προσωπικού βρίσκεται σε αρκετά χαμηλά και άρα ικανοποιητικά επίπεδα. 
Από αυτούς, το 7% εργαζόταν στην ίδια εταιρεία από 16 έως 20 έτη και το 10% για περισσότερο 
από 20 έτη. Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία για τα έτη προϋπηρεσίας των αποκρινόμενων 
σε άλλες εταιρείες. Σκόπιμο κρίνεται αρχικά να αναφερθεί ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό της 
τάξης του 16% δεν απάντησε στη συγκεκριμένη ερώτηση. Από αυτούς που απάντησαν, η 
πλειοψηφία είχε λιγότερα από 3 έτη εργασιακή εμπειρία σε άλλες εταιρείες (45%), ενώ σχεδόν 
οι μισοί από αυτούς είχαν από 3 έως 6 έτη (22%). Λίγο χαμηλότερο ποσοστό συγκέντρωσαν 
όσοι ανέφεραν από 7 έως 10 έτη εμπειρίας σε άλλους εργοδότες (18%). Τέλος, το 8% του 
δείγματος είχε εμπειρία σε άλλες εταιρείες από 11 έως 15 έτη, ενώ το 7% είχε περισσότερα από 
15 έτη. Η αναφορά στην εργασιακή εμπειρία των συμμετεχόντων στην έρευνα ολοκληρώνεται 
με το συνολικό χρονικό διάστημα επαγγελματικής τους εμπειρίας που μπορεί να διαχωριστεί σε 
έξι κατηγορίες. Οι τέσσερις από αυτές παρουσιάζουν ποσοστά στα ίδια περίπου επίπεδα και 
αντιπροσωπεύουν στο σύνολό τους τα 4/5 του δείγματος. Πιο αναλυτικά, το 22% των 
εργαζόμενων είχε από 7 έως 10 έτη εργασιακή εμπειρία, το 21% είχε από 11 έως 15 έτη, το 19% 
είχε περισσότερα από 20 έτη και το 18% είχε από 3 έως 6 έτη. Παράλληλα, το μεγαλύτερο 
ποσοστό του υπόλοιπου 1/5 του δείγματος αναλογεί σε όσους είχαν από 16 έως 20 έτη εργασιακή 
εμπειρία (14%), ενώ μόνο το 6% μπορούσε να χαρακτηριστεί ως νεοεισερχόμενοι στην αγορά 
εργασίας, με λιγότερα από 3 έτη εργασιακής εμπειρίας.  

Η αναφορά στα δημογραφικά στοιχεία των υποκειμένων της έρευνας ολοκληρώνεται με 
τα τελευταία τρία διαγράμματα που αφορούν στη θέση εργασίας τους (διάγραμμα 8), στο 
χρονικό διάστημα που κατέχουν τη συγκεκριμένη θέση (διάγραμμα 9) και στο μηνιαίο μεικτό 
τους εισόδημα (διάγραμμα 10). 
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Διάγραμμα 8 

 

 

 

Διάγραμμα 9 
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Διάγραμμα 10 

 
 

Αν εξαιρέσουμε τους εργαζόμενους που δεν απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με τη 
θέση εργασίας (4%), τότε από τους υπόλοιπους, η πλειοψηφία ήταν είτε εξειδικευμένα στελέχη 
με διευρυμένες αρμοδιότητες χωρίς όμως υφιστάμενους (38%) είτε μεσαία διοικητικά στελέχη, 
που αναφέρονταν σε ανώτερο διοικητικό στέλεχος (37%). Όσον αφορά στις υπόλοιπες 
κατηγορίες θέσεων εργασίας, το 18% του δείγματος ήταν διοικητικό προσωπικό και το 7% ήταν 
ανώτερα διοικητικά στελέχη που αναφέρονταν σε Γενικό Διευθυντή. Το διάγραμμα 9 
απεικονίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι αποκρινόμενοι απασχολούνταν στη θέση 
εργασίας που είχαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της έρευνας. Το 41% από αυτούς εργαζόταν 
στη συγκεκριμένη θέση λιγότερο από 3 έτη, ενώ ελαφρώς χαμηλότερο ποσοστό, το 36%, από 3 
έως 6 έτη. Σημαντικά λιγότεροι εργαζόμενοι, το 13%, είχαν την εν λόγω θέση εργασίας από 7 
έως 10 έτη, περίπου οι μισοί από αυτούς από 11 έως 15 έτη (6%), ενώ ακόμη λιγότεροι για 
περισσότερα από 15 έτη (4%). Η αναφορά στα χαρακτηριστικά των εργαζόμενων που έλαβαν 
μέρος στην έρευνα ολοκληρώνεται με τα στοιχεία σχετικά με το μηνιαίο μεικτό τους εισόδημα. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1/

5 περίπου των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν απάντησε στη 
συγκεκριμένη ερώτηση, γεγονός που μαρτυρά την καχυποψία που υπάρχει, όσον αφορά στη 
γνωστοποίηση μισθολογικών δεδομένων. Για τους υπόλοιπους που απάντησαν, το εισόδημα 
κυμαινόταν από 1.601 έως 2.500 ευρώ σε ποσοστό 39% και έως 1.600 ευρώ σε ποσοστό 34%. 
Το 20% του δείγματος είχε ως μηνιαίο μεικτό εισόδημα από 2.501 έως 4.000 ευρώ, ενώ το 7% 
περισσότερα από 4.000 ευρώ. Λόγω του μεγάλου ποσοστού των εργαζόμενων, που δεν δήλωσαν 
το μηναίο μεικτό τους εισόδημα, είναι δύσκολο να υποστηριχθεί με ακρίβεια ότι τα δεδομένα 
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της συγκεκριμένης ερώτησης επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που αφορούν στη θέση εργασίας των 
ατόμων. Σε γενικές γραμμές όμως αναδεικνύεται μια σχετική τάση.  

 

7.2.1.2. Συμμετοχή σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  

Στην υποενότητα αυτή αρχικά παρουσιάζεται το ποσοστό των εργαζόμενων που 
συμμετείχε στις διάφορες δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο της 
επιχείρησης, στην οποία απασχολούνταν κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της έρευνας 
(διάγραμμα 11). Ακολουθεί το ποσοστό συμμετοχής των εργαζόμενων στις αναπτυξιακές 
δράσεις ανάλογα με τη θέση εργασίας τους (Πίνακας 11), ανάλυση που επιχειρήθηκε μέσω της 
διασταύρωσης στοιχείων (crosstabs). Στη συνέχεια αναφέρεται το ποσοστό των ατόμων που 
συμμετείχε σε συγκεκριμένο πλήθος αναπτυξιακών δράσεων (διάγραμμα 12). Μέσω της 
διασταύρωσης στοιχείων εξετάζεται επίσης από το σύνολο των εργαζόμενων που συμμετείχαν 
σε μια συγκεκριμένη δράση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τι ποσοστό συμμετείχε και σε 
άλλες δράσεις (Πίνακας 12). 

Διάγραμμα 11 
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Σύμφωνα με το διάγραμμα 11, η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων έλαβε μέρος 
σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης (76%). Λίγο περισσότεροι από τους μισούς 
αποκρινόμενους (56%) παρακολούθησαν με πρωτοβουλία της εταιρείας τους εξωτερικά 
προγράμματα κατάρτισης, τα οποία δηλαδή διοργανώθηκαν από εξωτερικούς φορείς. Στο ίδιο 
περίπου ποσοστό (52%) οι εργαζόμενοι συμμετείχαν σε προγράμματα εγκατάστασης μετά από 
την πρόσληψή τους στην επιχείρηση καθώς και σε προγράμματα εκπαίδευσης εκτελώντας τη 
συγκεκριμένη εργασία. Η δράση που συγκεντρώνει το αμέσως επόμενο υψηλότερο ποσοστό 
(46%) είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δηλαδή τα προγράμματα e-learning στα οποία οι 
εργαζόμενοι συμμετείχαν με πρωτοβουλία και πάλι της εταιρείας. Επιπλέον, αρκετά μεγάλο 
ποσοστό του δείγματος (44%) δήλωσε ότι έλαβε μέρος σε προγράμματα καθοδήγησης. Είναι 
πιθανόν οι αποκρινόμενοι να δήλωσαν τη συγκεκριμένη επιλογή, ακόμη και για περιπτώσεις 
άτυπων μορφών καθοδήγησης από τον προϊστάμενό τους και όχι απαραίτητα συμμετοχής τους 
σε δομημένα και τυπικά προγράμματα καθοδήγησης. Τα τελευταία συχνά υλοποιούνται σε 
συνεργασία με εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση το 
συγκεκριμένο εύρημα χαρακτηρίζεται θετικό, είτε αφορά σε δομημένα σχετικά προγράμματα 
είτε στην άτυπη καθοδήγηση των εργαζόμενων από τον προϊστάμενό τους. Επίσης, το ¼ 
περίπου του δείγματος έχει λάβει μέρος σε προγράμματα εναλλαγής θέσεων εργασίας, εύρημα 
που επίσης κρίνεται αισιόδοξο για τα ελληνικά δεδομένα, λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων 
της συγκεκριμένης μεθόδου, στα οποία έγινε αναλυτική αναφορά στην ενότητα 3.3. της 
διατριβής. Μικρότερο ποσοστό της τάξης του 17% έχει επισκεφτεί είτε τη μητρική εταιρεία, 
στην περίπτωση που πρόκειται για εργαζόμενο πολυεθνικής εταιρείας, είτε κάποια θυγατρική 
εταιρεία, στην περίπτωση που πρόκειται για εργαζόμενο ελληνικής εταιρείας, με στόχο, μεταξύ 
άλλων, την ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών και την ανάπτυξη μιας ευρύτερης προοπτικής 
για την επιχείρηση. Ακόμη λιγότεροι εργαζόμενοι συμμετείχαν είτε σε περιπετειώδη παιχνίδια 
και άλλες μορφές βιωματικής εκπαίδευσης (15%), είτε σε προγράμματα καθοδήγησης από 
μέντορα (14%). Τέλος, τα πιο χαμηλά ποσοστά συμμετοχής συγκεντρώνουν τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών, τα οποία χρηματοδοτούνταν μερικώς ή ολικώς από την επιχείρηση 
(9%), αλλά και τα Κέντρα Ανάπτυξης (8%).  

Τα προαναφερόμενα ερευνητικά αποτελέσματα, όσον αφορά στις δράσεις που 
συγκεντρώνουν τα τρία υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής, είναι σύμφωνα με προγενέστερα 
σχετικά ευρήματα. Αρχικά γίνεται αναφορά σε μια έρευνα που μελέτησε, μεταξύ άλλων, τις 
μεθόδους εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 37 ελληνικών επιχειρήσεων, στην 
οποία συμμετείχαν οι υπεύθυνοι για τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού (Ξηροτύρη – 
Κουφίδου, Βούζας, Γλαβέλη και Βασιλοπούλου, 2005). Η έρευνα ανέδειξε ότι, ανεξαρτήτως του 
ιεραρχικού επιπέδου των εργαζόμενων, αυτοί συμμετέχουν περισσότερο: α) σε προγράμματα 
εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, β) σε σεμινάρια ή σε διαλέξεις από στελέχη 
της επιχείρησης, δηλαδή σε προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και γ) σε σεμινάρια 
από εξωτερικούς εκπαιδευτές, δηλαδή σε εξωτερικά προγράμματα κατάρτισης. Ενδιαφέρον 
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παρουσιάζει ακόμη μια έρευνα στην οποία έλαβαν μέρος οι υπεύθυνοι για τις δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και οι αποδέκτες αυτών σε επτά ευρωπαϊκές χώρες 
(Mabey, 2004b). Αυτή μελέτησε ποιες δράσεις χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των 
διοικητικών στελεχών. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμενες από 
αυτές είναι τα ενδοεπιχειρησιακά και τα εξωτερικά προγράμματα κατάρτισης, ενώ η τρίτη τα 
προγράμματα καθοδήγησης ή καθοδήγησης από μέντορα. Στο πλαίσιο της έρευνας που 
υλοποιήθηκε για την παρούσα διατριβή τα προγράμματα καθοδήγησης και τα προγράμματα 
καθοδήγησης από μέντορα μελετήθηκαν ως χωριστές δράσεις. Αυτές δεν σημείωσαν τα 
υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής, μετά από τα ενδοεπιχειρησιακά και τα εξωτερικά 
προγράμματα κατάρτισης. Ωστόσο, η καθοδήγηση κατατάχθηκε πέμπτη δράση ως προς τη 
συχνότητα συμμετοχής, στην οποία έλαβε μέρος το 44% των εργαζόμενων. Σύμφωνα με άλλα 
ερευνητικά δεδομένα, τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα υπογραμμίστηκαν ως η συχνότερα 
χρησιμοποιούμενη δράση από επαγγελματίες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (CIPD, 2009). 
Αυτοί ήταν μέλη ενός σχετικού συλλόγου επαγγελματιών και έλαβαν μέρος σε μια επισκόπηση 
για τη μάθηση και την ανάπτυξη στο πλαίσιο των οργανισμών τους. Σκόπιμο κρίνεται να 
αναφερθούν στο σημείο αυτό ορισμένα επιπλέον αποτελέσματά της. Όπως προέκυψε, μετά από 
τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα ακολουθούσε οριακά σε ποσοστό συμμετοχής η 
καθοδήγηση από τα διοικητικά στελέχη. Σε αρκετά μικρότερο ποσοστό, οι εργαζόμενοι έλαβαν 
μέρος σε προγράμματα εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, ενώ η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση ήταν η δράση που συγκέντρωσε το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό 
συμμετοχής. Τα εν λόγω αποτελέσματα δεν επιβεβαιώνονται από την παρούσα μελέτη. Αυτό 
ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι έρευνες στηρίζονται στις αντιλήψεις διαφορετικών 
ομάδων εργαζόμενων, δηλαδή των υπεύθυνων για τις αναπτυξιακές δράσεις στη μια περίπτωση 
και των αποδεκτών των δράσεων στην άλλη, καθώς και στο ότι πραγματοποιήθηκαν σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.  

Σκόπιμο κρίνεται, τέλος, να αναφερθούν τα αποτελέσματα μιας έρευνας που 
υλοποιήθηκε στις ΗΠΑ και τον Καναδά με τη συμμετοχή 550 περίπου εργαζόμενων σε εννέα 
οργανισμούς (Schmidt, 2007). Αυτή αφορούσε, μεταξύ άλλων, στις απόψεις τους σχετικά με τις 
πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες κατάρτισης αλλά και για τον βαθμό στον οποίο 
αυτές χαρακτηρίζονται επιθυμητές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία, η οποία ταυτόχρονα θεωρείται και η πιο επιθυμητή ήταν η 
εκπαίδευση μέσω εκπαιδευτή (instructor led classroom). Η συγκεκριμένη μεθοδολογία 
υιοθετείται εξ ολοκλήρου ή μερικώς στο πλαίσιο των ενδοεπιχειρησιακών και εξωτερικών 
προγραμμάτων κατάρτισης καθώς και στο πλαίσιο των προγραμμάτων ενημέρωσης για τους 
νεοπροσλαμβανόμενους σε μια επιχείρηση. Συνεπώς, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα 
αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας ως προς τη συχνότητα χρήσης των μεθοδολογιών 
κατάρτισης βρίσκονται έμμεσα σε συμφωνία με εκείνα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της παρούσας διατριβής. Επιπλέον, το γεγονός ότι η προγενέστερη έρευνα έφερε στο 
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προσκήνιο ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο βαθμό προτίμησης 
από την πλευρά των εργαζόμενων, κρίνεται άξιο περαιτέρω διερεύνησης στο μέλλον, ώστε να 
επιβεβαιωθεί εάν όντως οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι είναι και οι προτιμητέες από 
τους εργαζόμενους. Άλλη έρευνα που αφορά στη συχνότητα χρήσης μεθόδων κατάρτισης 
σύμφωνα με τις απόψεις των υπεύθυνων γι’ αυτές στο πλαίσιο 169 ελληνικών επιχειρήσεων, 
πρόβαλε την εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία ως την πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενη μέθοδο, ακολουθούμενη από την εκπαίδευση μέσω εκπαιδευτή (Evangelatos 
and Psiloutsikou, 2005).  

Η ενότητα αυτή συνεχίζεται με πληροφορίες όσον αφορά στη συμμετοχή σε δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ανά κατηγορία εργαζόμενων, οι οποίες συγκεντρώθηκαν 
μέσω της διασταύρωσης στοιχείων (crosstabs). Ο Πίνακας 11 που ακολουθεί περιλαμβάνει τα 
ποσοστά συμμετοχής των εργαζόμενων σε δράσεις ανά θέση εργασίας. 

 

Πίνακας 11 

Συμμετοχή σε δράσεις ΑΑΔ ανά θέση εργασίας (%) 

Θέση εργασίας 

Δράση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ανώτερο 
διοικητικό 
στέλεχος 

Μεσαίο 
διοικητικό 
στέλεχος 

Εξειδικευμένο 
στέλεχος 

Διοικητικό 
προσωπικό

Προγράμματα εγκατάστασης-ενημέρωσης                         
για νεοπροσλαμβανόμενους (orientation programs) 44% 55% 54% 49% 

Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης / σεμινάρια 75% 82% 75% 70% 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση / e-learning με πρωτοβουλία 
της εταιρείας 31% 54% 41% 43% 

Εξωτερικά προγράμματα κατάρτισης / σεμινάρια                 
(που διοργανώνονται από εξωτερικούς φορείς)                     
με πρωτοβουλία της εταιρείας 

83% 64% 50% 42% 

Εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία              
(on the job training) 53% 56% 51% 40% 

Καθοδήγηση (coaching) 47% 55% 42% 25% 
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 Θέση εργασίας 

Δράση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ανώτερο 
διοικητικό 
στέλεχος 

Μεσαίο 
διοικητικό 
στέλεχος 

Εξειδικευμένο 
στέλεχος 

Διοικητικό 
προσωπικό

Εναλλαγή θέσεων εργασίας (job rotation) 14% 30% 17% 34% 

Καθοδήγηση από μέντορα (mentoring) 11% 14% 17% 10% 

Κέντρα Ανάπτυξης (development - assessment centers) 14% 11% 6% 3% 

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, μερικώς ή ολικώς 
χρηματοδοτούμενα από την εταιρεία 22% 11% 8% 3% 

Περιπετειώδη παιχνίδια / βιωματική εκπαίδευση                
(outdoor development) 33% 18% 16% 5% 

Επίσκεψη στη μητρική ή σε θυγατρική εταιρεία 42% 22% 12% 9% 

 

Από τη μελέτη του Πίνακα 11 προκύπτει ότι στα προγράμματα εγκατάστασης και 
ενημέρωσης για νεοπροσλαμβανόμενους λαμβάνουν μέρος σε μεγαλύτερο βαθμό τα μεσαία 
διοικητικά στελέχη και τα εξειδικευμένα στελέχη, χωρίς ωστόσο να παρατηρούνται μεγάλες 
αποκλίσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζόμενων. Όσον αφορά στα 
ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης καθώς και στα προγράμματα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, τα μεσαία διοικητικά στελέχη παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής. 
Αυτό όμως στην πρώτη περίπτωση δεν διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό από τα ποσοστά που 
αντιστοιχούν στις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες εργαζόμενων ανάλογα με τη θέση εργασίας που 
έχουν. Τα προγράμματα κατάρτισης, που διοργανώνονται από εξωτερικούς φορείς και στα οποία 
οι εργαζόμενοι συμμετέχουν με πρωτοβουλία της εταιρείας, παρακολουθούν περίπου τέσσερα 
στα πέντε ανώτερα διοικητικά στελέχη και τρία στα πέντε μεσαία διοικητικά στελέχη. Στα 
προγράμματα εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία τα ποσοστά συμμετοχής των 
εργαζόμενων των τριών ανώτερων ιεραρχικά βαθμίδων δεν διαφοροποιούνται σημαντικά και 
κυμαίνονται από 51% έως 56%. Στα προγράμματα καθοδήγησης λαμβάνουν μέρος σε 
μεγαλύτερο βαθμό τα μεσαία διοικητικά στελέχη, ενώ στα προγράμματα εναλλαγής θέσεων 
εργασίας το διοικητικό προσωπικό και ακολουθούν τα μεσαία διοικητικά στελέχη. 
Ενδεχομένως, το υψηλό ποσοστό συμμετοχής του διοικητικού προσωπικού στα εν λόγω 
προγράμματα να οφείλεται, ως έναν βαθμό, στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη κατηγορία 
εργαζόμενων μετακινείται αρκετά συχνά, προκειμένου να καλύψει διάφορες έκτακτες ανάγκες 
που προκύπτουν στο πλαίσιο της επιχείρησης. Τα εξειδικευμένα στελέχη λαμβάνουν μέρος σε 
μεγαλύτερο βαθμό στα προγράμματα καθοδήγησης από μέντορα, χωρίς ωστόσο να 
διαπιστώνονται μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζόμενων. 
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Ακόμη και το διοικητικό προσωπικό έχει δηλώσει συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα σε 
ποσοστό 10%. Τέλος, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη συμμετέχουν περισσότερο στα Κέντρα 
Ανάπτυξης, στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και στα προγράμματα βιωματικής 
εκπαίδευσης. Η ίδια κατηγορία εργαζόμενων αναφέρει σε υψηλότερο ποσοστό ότι επισκέφτηκε 
τη μητρική ή τη θυγατρική εταιρεία, ανάλογα με την περίπτωση.  

Συμπερασματικά, εκπρόσωποι όλων των κατηγοριών των εργαζόμενων λαμβάνουν 
μέρος σε κάθε δράση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η ταξινόμηση, λοιπόν, των μεθόδων 
ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο των εργαζόμενων στους οποίους απευθύνονται, αποδεικνύεται 
δύσκολη στην πράξη. Ωστόσο, από την ανάλυση που προηγήθηκε παρατηρείται ότι 
αναδεικνύονται ορισμένες τάσεις που επιβεβαιώνουν, ως έναν βαθμό, την κατηγοριοποίηση των 
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκε στο Κεφάλαιο 3 της διατριβής, ιδιαίτερα όσον αφορά στις 
μεθόδους που απεθύνονται στα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Πάντως, η συμμετοχή των 
εργαζόμενων που δεν κατέχουν θέση ευθύνης σε αναπτυξιακές δράσεις, οι οποίες παραδοσιακά 
απευθύνονταν σε υψηλότερα ιεραρχικά επίπεδα, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές 
φορές αυτές διεξάγονται άτυπα και μη δομημένα. Επιπλέον, ενδεχομένως το φαινόμενο να 
εντείνεται λόγω των συνθηκών που επικρατούν στη σημερινή εποχή στην αγορά εργασίας, οι 
οποίες ωθούν συχνά στην κατάργηση υψηλόβαθμων θέσεων για εξοικονόμηση κόστους. Όταν 
αυτό συμβαίνει, τότε σε ορισμένες περιπτώσεις αναλαμβάνουν τα καθήκοντά του εργαζόμενοι 
χαμηλότερου ιεραρχικού επιπέδου, οι οποίοι, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους, 
λαμβάνουν μέρος σε αναπτυξιακές δράσεις που προορίζονται για ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα. 
Σε άλλες περιπτώσεις ο εργαζόμενος, του οποίου η θέση καταργείται, παραμένει στην 
επιχείρηση αναλαμβάνοντας θέση εργασίας χαμηλότερου ιεραρχικού επιπέδου με ανάλογη 
μείωση του μισθού του. Ωστόσο, αυτός λόγω του προηγούμενου ρόλου του έχει ήδη 
συμμετάσχει σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για ανώτερα διοικητικά στελέχη.  

Η ανάλυση των πληροφοριών που αφορούν στη συμμετοχή των εργαζόμενων σε δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συνεχίζεται με το ποσοστό όσων συμμετείχαν σε 
συγκεκριμένο πλήθος δράσεων (διάγραμμα 12). 
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Διάγραμμα 12 

 

 

Αρχικά, σκόπιμο κρίνεται να υπογραμμιστεί ότι μόλις το 6% των εργαζόμενων που 
έλαβαν μέρος στην έρευνα δεν συμμετείχε σε καμία δράση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Αν εξαιρέσουμε αυτούς τους εργαζόμενους, από τους υπόλοιπους που συμμετείχαν έστω και σε 
μια δράση, το μεγαλύτερο ποσοστό έλαβε μέρος σε μια έως τέσσερις δράσεις Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού (55%). Αρκετά μεγάλο ποσοστό που ανέρχεται στο 37% συμμετείχε σε 
πέντε έως επτά αναπτυξιακές δράσεις, ενώ σε περισσότερες από επτά σχετικές δράσεις έλαβε 
μέρος το 8%. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι σε γενικές γραμμές οι εργαζόμενοι έχουν αποκτήσει 
εμπειρία ως συμμετέχοντες σε διαφορετικές δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
γεγονός που κρίνεται ιδιαίτερα θετικό.  

Στις επόμενες δύο σελίδες ακολουθεί ο Πίνακας 12. Αυτός απεικονίζει το ποσοστό των 
εργαζόμενων που συμμετείχαν στις διάφορες δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο 
πλαίσιο της επιχείρησής τους, από το σύνολο όσων είχαν λάβει μέρος σε μια συγκεκριμένη 
δράση.  



232 

 

Πίνακας 12  
Ποσοστό εργαζόμενων που συμμετείχαν σε μια δράση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

από το σύνολο (100%) όσων συμμετείχαν σε μια άλλη δράση 
ΔΡΑΣΕΙΣ  

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Προγράμματα 
εγκατάστασης 

για 
νεοπροσ/νους 

Ενδοεπιχ/κα 
προγράμματα 
κατάρτισης / 
σεμινάρια 

Εξ 
αποστάσεως 
εκπαίδευση 

/  
e-learning 

Εξωτερικά 
προγράμματα 
κατάρτισης / 
σεμινάρια 

Εκπαίδευση 
εκτελώντας 

τη 
συγκεκριμένη 

εργασία 

Καθοδήγηση 
(coaching) 

Εναλλαγή 
θέσεων 
εργασίας 

(job 
rotation) 

Καθοδήγηση 
από μέντορα 
(mentoring) 

Κέντρα 
Ανάπτυξης 

Μεταπτυχιακά  
μερικώς ή 
ολικώς 

χρηματ/μενα 
από την 
εταιρεία 

Περιπετειώδη 
παιχνίδια / 
βιωματική 
εκπαίδευση  

(outdoor 
development) 

Επίσκεψη 
σε 

μητρική  
ή  

θυγατρική 
εταιρεία 

Προγράμματα 
εγκατάστασης 

για 
νεοπροσ/νους 

100% 87% 56% 59% 61% 53% 30% 17% 9% 12% 21% 20% 

Ενδοεπιχ/κα 
προγράμματα 
κατάρτισης / 
σεμινάρια 

60% 100% 53% 61% 54% 47% 28% 15% 8% 10% 19% 18% 

Εξ 
αποστάσεως 
εκπαίδευση /  

e-learning 

63% 88% 100% 56% 62% 52% 28% 16% 9% 9% 19% 20% 

Εξωτερικά 
προγράμματα 
κατάρτισης / 
σεμινάρια 

54% 83% 46% 100% 59% 51% 27% 18% 12% 11% 24% 23% 

Εκπαίδευση 
εκτελώντας τη 
συγκεκριμένη 

εργασία 

61% 79% 55% 64% 100% 64% 31% 19% 11% 10% 23% 23% 

Καθοδήγηση 
(coaching) 63% 82% 55% 66% 77% 100% 30% 25% 13% 12% 27% 24% 

Εναλλαγή 
θέσεων 
εργασίας  

(job rotation) 

63% 86% 52% 59% 64% 52% 100% 22% 10% 11% 12% 22% 

Καθοδήγηση 
από μέντορα 
(mentoring) 

62% 83% 51% 70% 70% 76% 39% 100% 26% 15% 24% 23% 
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ΔΡΑΣΕΙΣ  
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Προγράμματα 
εγκατάστασης 

για 
νεοπροσ/νους 

Ενδοεπιχ/κα 
προγράμματα 
κατάρτισης / 
σεμινάρια 

Εξ 
αποστάσεως 
εκπαίδευση 

/  
e-learning 

Εξωτερικά 
προγράμματα 
κατάρτισης / 
σεμινάρια 

Εκπαίδευση 
εκτελώντας 

τη 
συγκεκριμένη 

εργασία 

Καθοδήγηση 
(coaching) 

Εναλλαγή 
θέσεων 
εργασίας 

(job 
rotation) 

Καθοδήγηση 
από μέντορα 
(mentoring) 

Κέντρα 
Ανάπτυξης 

Μεταπτυχιακά  
μερικώς ή 
ολικώς 

χρηματ/μενα 
από την 
εταιρεία 

Περιπετειώδη 
παιχνίδια / 
βιωματική 
εκπαίδευση  

(outdoor 
development) 

Επίσκεψη 
σε 

μητρική  
ή  

θυγατρική 
εταιρεία 

Κέντρα 
Ανάπτυξης 60% 82% 56% 87% 73% 73% 31% 47% 100% 22% 40% 38% 

Μεταπτυχιακά 
μερικώς ή 
ολικώς 

χρηματ/μενα 
από την 
εταιρεία 

67% 87% 46% 71% 58% 60% 31% 23% 19% 100% 27% 31% 

Περιπετειώδη 
παιχνίδια / 
βιωματική 
εκπαίδευση 
 (outdoor 

development) 

70% 96% 55% 88% 78% 78% 19% 22% 20% 16% 100% 43% 

Επίσκεψη σε 
μητρική  

ή θυγατρική 
εταιρεία 

60% 81% 53% 77% 70% 60% 33% 19% 17% 16% 39% 100% 
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Από τον Πίνακα 12 ο αναγνώστης μπορεί να διακρίνει για τους εργαζόμενους που 
συμμετείχαν σε μια συγκεκριμένη δράση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία 
απεικονίζεται ως δράση με ποσοστό συμμετοχής 100%22, σε ποια άλλη δράση συμμετείχε η 
πλειοψηφία αυτών καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής23. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι 
το μεγαλύτερο ποσοστό, όσων συμμετείχαν σε οποιαδήποτε δράση Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, έλαβε μέρος και σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης. Εξαίρεση 
αποτελούν τα Κέντρα Ανάπτυξης. Η πλειοψηφία όσων συμμετείχαν στη συγκεκριμένη δράση 
παρακολούθησε με πρωτοβουλία της εταιρείας εξωτερικά προγράμματα κατάρτισης (87%). 
Ωστόσο, ένα αρκετά υψηλό ποσοστό των εν λόγω εργαζόμενων, το οποίο ανέρχεται στο 82%, 
συμμετείχε και σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης. Όσον αφορά δε στη δράση με 
το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής, όσων έλαβαν μέρος σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα 
κατάρτισης, είναι τα αντίστοιχα προγράμματα, που διοργανώνονται όμως από εξωτερικούς 
φορείς (61%).  

Περαιτέρω, χρήσιμο κρίνεται να εντοπιστεί για το σύνολο των εργαζόμενων που 
συμμετείχαν σε κάθε δράση, ποια άλλη δράση παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή, μετά από 
τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης. Οι σχετικές δράσεις έχουν σκιαστεί με γαλάζιο 
χρώμα. Έτσι, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η δεύτερη σε ποσοστό συμμετοχής δράση όσων 
έλαβαν μέρος σε προγράμματα εγκατάστασης για νεοπροσλαμβανόμενους, σε εξωτερικά 
προγράμματα κατάρτισης, σε προγράμματα καθοδήγησης και εναλλαγής θέσεων εργασίας είναι 
τα προγράμματα εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία (ποσοστά 61%, 59%, 77% και 
64% αντίστοιχα). Επιπλέον, η δράση με το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής, μετά από τα 
ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης, του συνόλου των αποκρινόμενων που είτε 
συμμετείχαν σε μεταπτυχιακά προγράμματα και σε προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης είτε 
επισκέφτηκαν τη μητρική ή θυγατρική εταιρεία, είναι τα εξωτερικά προγράμματα κατάρτισης 
(ποσοστά 71%, 88% και 77% αντίστοιχα). Παράλληλα, τα εξωτερικά προγράμματα κατάρτισης 
αλλά και η καθοδήγηση αναδείχτηκαν ως δεύτερες σε ποσοστό συμμετοχής δράσεις, όσων 
έλαβαν μέρος σε προγράμματα εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, 
συγκεντρώνοντας ποσοστό 64% η καθεμιά. Βέβαια η καθοδήγηση συγκέντρωσε το δεύτερο 
υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής (76%) και όσων έλαβαν μέρος σε προγράμματα καθοδήγησης 
από μέντορα. Τέλος, το 63% όσων παρακολούθησαν προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
συμμετείχε και σε προγράμματα εγκατάστασης όταν προσλήφθηκε στην επιχείρηση.  

  

                                                            
22 Το ποσοστό αυτό αποτυπώνεται με πλάγια γράμματα. 

23 Το ποσοστό αυτό αποτυπώνεται με έντονους αριθμούς (bold). 
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7.2.1.3. Αποτελέσματα δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και βαθμός σημαντικότητάς 
τους 

Η συγκεκριμένη υποενότητα παρουσιάζει το ποσοστό των αποκρίσεων που αντιστοιχεί 
σε κάθε μονάδα της επταβάθμιας κλίμακας Likert για τα ερωτήματα που αφορούν στα 
αποτελέσματα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και στον βαθμό που αυτά 
θεωρούνται σημαντικά από τους εργαζόμενους. Η ανάλυση αρχίζει με τις αντιλήψεις των 
εργαζόμενων σχετικά με τις εξωτερικές ανταμοιβές των αναπτυξιακών δράσεων, οι οποίες 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 13. 

Πίνακας 13 

Αντιλήψεις εργαζόμενων για τις εξωτερικές ανταμοιβές των δράσεων ΑΑΔ (%) 

Βαθμός στον οποίο οι δράσεις ΑΑΔ 
συνέβαλαν σε εξωτερικές ανταμοιβές, 
δηλαδή στο να : 

Κλίμακα Likert 

1 2 3 4 5 6 7 

Εξελιχθείτε μισθολογικά 36,3 11,1 10,5 19,5 15 5,8 1,7 

Εξελιχθείτε επαγγελματικά 10,6 8,8 10,6 19,4 25 20,7 4,9 

Αναπτύξετε το επαγγελματικό σας δίκτυο 
(networking) 9,9 7,5 12,4 25,6 21,2 18,2 5,2 

Αλλάξετε επαγγελματική σταδιοδρομία 40,6 13,7 12,2 16,2 9,3 5,6 2,3 

1=Καθόλου και 7=Πάρα πολύ θετικά 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 13 οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στις οποίες συμμετείχαν, συνέβαλαν σε βαθμό μικρότερο 
του μετρίου στη μισθολογική τους εξέλιξη, καθώς το 57,9% δίνει τις τιμές 1 έως 3 στη 
συγκεκριμένη ερώτηση και μόνο το 22,5% τις τιμές 5 έως 7. Σκόπιμο κρίνεται να αναφερθεί στο 
σημείο αυτό ότι στο πλαίσιο άλλης έρευνας οι αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στη 
μισθολογική τους εξέλιξη ως όφελος της επιμόρφωσης ήταν ακόμη πιο αρνητικές (Γλαβέλη, 
2010). Πιο συγκεκριμένα, σε αντίστοιχη ερώτηση είχαν δοθεί οι τιμές 1 έως 3 της επταβάθμιας 
κλίμακας Likert από το 83,1% του δείγματος και οι τιμές 5 έως 7 μόνο από το 3,9%. Στο ίδιο 
πλαίσιο κυμαίνεται η αντίληψη των ατόμων που έλαβαν μέρος στην παρούσα έρευνα για την 
αλλαγή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας ως αποτέλεσμα των αναπτυξιακών δράσεων, 
καθώς το 66,5% βαθμολογεί την ερώτηση αυτή με τις τιμές από 1 έως 3. Αντίθετα, οι 
εργαζόμενοι έχουν διαμορφώσει θετικότερη εικόνα για την επαγγελματική τους εξέλιξη, 
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ερώτημα στο οποίο το 50,6% δίνει βαθμολογία μεγαλύτερη του μετρίου. Το γεγονός της θετικής 
αξιολόγησής της κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αυτή έχει αναδειχτεί ως ο κύριος λόγος 
παρακολούθησης αναπτυξιακών προγραμμάτων από την πλειοψηφία των εργαζόμενων, οι 
οποίοι έλαβαν μέρος σε σχετική έρευνα (Montesino, 2002). Επιπλέον, τα αποτελέσματα της 
παρούσας έρευνας ως προς το συγκεκριμένο αποτέλεσμα εμφανίζονται και πάλι περισσότερο 
θετικά σε σχέση με προηγούμενα ερευνητικά δεδομένα (Γλαβέλη, 2010). Σύμφωνα με εκείνα η 
επαγγελματική εξέλιξη ως αποτέλεσμα της επιμόρφωσης είχε βαθμολογηθεί με τις τιμές 5 έως 7 
της επταβάθμιας κλίμακας Likert σε ποσοστό 33,1% και με τις τιμές 1 έως 3 σε ποσοστό 42,8%. 
Κατ’ επέκταση, μπορεί να υποστηριχθεί ότι στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος 
στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη διατριβή, η πολιτική της ανάπτυξης 
του ανθρώπινου δυναμικού συνδέεται σε μεγαλύτερο βαθμό με την πολιτική αμοιβών και εκείνη 
της εξέλιξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε σύγκριση με το δείγμα άλλων ερευνών. Η εν 
λόγω σύνδεση έχει επισημανθεί ως ένας από τους οργανωσιακούς παράγοντες που 
υποστηρίζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού (Γλαβέλη, 2010). Τέλος, ένα 
ικανοποιητικό ποσοστό των εργαζόμενων, το οποίο ανέρχεται στο 44,6%, βαθμολογεί με τιμές 
άνω του μετρίου την ανάπτυξη του επαγγελματικού δικτύου μετά από τη συμμετοχή στις υπό 
μελέτη δράσεις. Σχετικά με την ανάπτυξη δικτύου, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι αυτή 
έχει χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως ένας από τους κυριότερους στόχους των αναπτυξιακών 
προγραμμάτων (Brown, 2006). 

Ο Πίνακας 14 που ακολουθεί περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για τις εσωτερικές 
ανταμοιβές των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Πίνακας 14 

Αντιλήψεις εργαζόμενων για τις εσωτερικές ανταμοιβές των δράσεων ΑΑΔ (%) 

1=Καθόλου και 7=Πάρα πολύ θετικά 

 

Βαθμός στον οποίο οι δράσεις ΑΑΔ 
συνέβαλαν σε εσωτερικές ανταμοιβές, 
δηλαδή στο να : 

Κλίμακα Likert 

1 2 3 4 5 6 7 

Νιώθετε μεγαλύτερη ικανοποίηση από την 
εργασία σας 2,4 6,3 11 25,4 22,9 25,8 6,1 

Νιώθετε μεγαλύτερη παρακίνηση 3 6,2 11 21,8 27,4 26,1 4,5 

Αναπτύξετε διάφορες πτυχές της 
προσωπικότητάς σας (personal development) 5,8 4,3 8,1 20,1 26,3 27,4 7,9 
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Όπως γίνεται αντιληπτό, το σύνολο των ερωτημάτων του Πίνακα 14 βαθμολογούνται 
από την πλειοψηφία του δείγματος με τις τιμές 5 έως 7. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι 
αναπτυξιακές δράσεις στις οποίες συμμετείχαν συνέβαλαν σε βαθμό μεγαλύτερο του μετρίου 
στην ικανοποίησή τους από την εργασία, στην παρακίνησή τους και στην ανάπτυξη διαφόρων 
πτυχών της προσωπικότητάς τους. Επίσης θετικές μπορούν να χαρακτηριστούν οι αντιλήψεις 
των εργαζόμενων που συμμετείχαν σε άλλη έρευνα σχετικά με τα εν λόγω αποτελέσματα 
(Santos and Stuart, 2003). Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιό της το δείγμα συμφώνησε με τις 
προτάσεις ότι η κατάρτιση οδηγεί σε μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία, σε υψηλότερη 
παρακίνηση και στην προσωπική ανάπτυξη σε ποσοστό 79%, 78% και 80% αντίστοιχα. Άρα, η 
προσωπική ανάπτυξη ως αποτέλεσμα των σχετικών δράσεων συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 
ποσοστό και στις δύο έρευνες. Αυτό ανέρχεται στο 61,6% στην παρούσα έρευνα και στο 80% σ’ 
αυτήν που προηγείται χρονικά. Το εν λόγω εύρημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι η 
προσωπική ανάπτυξη είναι σύμφωνη με την ανθρωπιστική φιλοσοφία της Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και με τις βασικές αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Ο Πίνακας 15 απεικονίζει τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για εκείνα τα αποτελέσματα 
των αναπτυξιακών δράσεων που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας. 

Πίνακας 15 

Αντιλήψεις εργαζόμενων για τα αποτελέσματα των δράσεων ΑΑΔ                            
που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας (%) 

Βαθμός στον οποίο οι δράσεις ΑΑΔ 
συνέβαλαν σε αποτελέσματα που σχετίζονται 
με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας, 
δηλαδή στο να : 

Κλίμακα Likert 

1 2 3 4 5 6 7 

Εκτελείτε αποτελεσματικότερα την εργασία σας 0,7 4,1 7,2 12,4 30,2 36,2 9,1 

Αναλάβετε περισσότερες αρμοδιότητες χωρίς 
επιπλέον ανταμοιβή 10,6 6,2 6 23 22,8 21,5 9,8 

Εισάγετε αλλαγές/καινοτομίες στην εργασία 
σας 4,5 4,9 8,9 19,8 29 27,7 5,3 

Βελτιώσετε τις γνώσεις σας 1,5 1,5 5,7 10,1 23,4 42,2 15,7 

Είστε πιο δημιουργικός/ή 3,8 3,8 6,6 16,3 30 31,1 8,4 

Βελτιώσετε τις δεξιότητές σας 2,6 2,8 6,5 12,9 29,3 36,2 9,7 

Αποκτήσετε καλύτερη γνώση της αγοράς (π.χ. 
για ανταγωνιστές ή νέες τεχνολογίες) 6,7 5,2 9,1 17,8 26,4 26 8,7 

1=Καθόλου και 7=Πάρα πολύ θετικά 
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Παρατηρείται ότι οι εργαζόμενοι βαθμολογούν στην πλειοψηφία τους με τις τιμές 5 έως 
7 όλες τις ερωτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας αποτελεσμάτων. Βέβαια δηλώνουν ότι οι 
δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στις οποίες συμμετείχαν συνέβαλαν σε μεγαλύτερο 
βαθμό στη βελτίωση γνώσεων, ερώτημα που συγκέντρωσε τις εν λόγω τιμές σε ποσοστό 81,3%. 
Ακολουθούν η αποτελεσματικότερη εκτέλεση της εργασίας αλλά και η βελτίωση δεξιοτήτων. 
Τα ερωτήματα αυτά βαθμολογήθηκαν με τις τρεις υψηλότερες τιμές σε ποσοστό 75,5% και 
75,2% αντίστοιχα. Στο σημείο αυτό σκόπιμο κρίνεται να επισημανθεί ότι η αποτελεσματικότερη 
εκτέλεση της εργασίας, έχει υπογραμμιστεί ως μια από τις κυρίαρχες αιτίες που οδηγούν στον 
σχεδιασμό προγραμμάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Wognum, 1998; Brown, 2006). 
Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αποδίδουν ιδιαίτερη αξία στο σύνολο των προαναφερόμενων τριών 
αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών δράσεων. Αυτά συγκέντρωσαν τις τιμές 5 έως 7 της 
επταβάθμιας κλίμακας Likert ως οφέλη της επιμόρφωσης και από την πλειοψηφία των 
εργαζόμενων που έλαβαν μέρος σε προηγούμενη έρευνα (Γλαβέλη, 2010). Όμως, τα αντίστοιχα 
ποσοστά ήταν αρκετά μικρότερα σε σχέση με αυτά που αναφέρθηκαν ανωτέρω κατά 22 έως 29 
μονάδες. Όσον αφορά δε στην ενθάρρυνση της καινοτομίας και την ενίσχυση της 
δημιουργικότητας, πρόκειται για αποτελέσματα που έχουν αναδειχτεί μεταξύ των πιο δύσκολα 
επιτεύξιμων στόχων των αναπτυξιακών προγραμμάτων (Brown, 2006). Από τη μελέτη του 
Πίνακα 15 προκύπτει ότι στα εν λόγω αποτελέσματα συνέβαλαν οι αναπτυξιακές δράσεις σε 
βαθμό μεγαλύτερο του μετρίου, σύμφωνα με το 62% και το 69,5% αντίστοιχα των 
αποκρινόμενων. Η αναφορά στα αποτελέσματα των δράσεων ανάπτυξης που σχετίζονται με τον 
τρόπο εκτέλεσης της εργασίας ολοκληρώνεται με εκείνο που έλαβε το χαμηλότερο ποσοστό με 
τις τιμές 5 έως 7, το οποίο ανέρχεται στο 54,1%. Πρόκειται για την ανάληψη περισσότερων 
αρμοδιοτήτων χωρίς επιπλέον ανταμοιβή.  

Ο Πίνακας 16 στην επόμενη σελίδα αφορά στις αντιλήψεις των εργαζόμενων για την 
τελευταία κατηγορία αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών δράσεων, εκείνα που σχετίζονται με το 
εργασιακό κλίμα.  
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Πίνακας 16 

Αντιλήψεις εργαζόμενων για τα αποτελέσματα των δράσεων ΑΑΔ                            
που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα (%) 

Βαθμός στον οποίο οι δράσεις ΑΑΔ 
συνέβαλαν σε αποτελέσματα που σχετίζονται 
με το εργασιακό κλίμα, δηλαδή στο να : 

Κλίμακα Likert 

1 2 3 4 5 6 7 

Βελτιώσετε τις σχέσεις σας με τους 
συναδέλφους σας 8 6,1 9,3 19 26,3 24,8 6,5 

Νιώθετε μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά στη 
διατήρηση της θέσης εργασίας σας 10,1 6,7 9,5 22,9 24,8 20,5 5,4 

Βελτιώσετε τις σχέσεις σας με τον προϊστάμενό 
σας 10,3 6,7 8,6 21,7 25,3 22,5 4,9 

1=Καθόλου και 7=Πάρα πολύ θετικά 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, όλα τα ερωτήματα βαθμολογούνται από την πλειοψηφία του 
δείγματος με τις τιμές 5 έως 7. Η βελτίωση σχέσεων με συναδέλφους είναι όμως το αποτέλεσμα 
που συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό, το οποίο ανέρχεται στο 57,6%. Αν αντιπαραβάλλει 
κανείς τα εν λόγω αποτελέσματα με τα αντίστοιχα άλλης έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην 
Ελλάδα (Γλαβέλη, 2010), διαπιστώνεται ότι και σ’ εκείνη την περίπτωση η πλειοψηφία των 
εργαζόμενων βαθμολογεί με τις ίδιες τιμές της επταβάθμιας κλίμακας Likert τα τρία αυτά 
ερωτήματα. Ωστόσο, το ερώτημα που στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας συγκεντρώνει το 
υψηλότερο ποσοστό, είναι εκείνο που στο πλαίσιο της προγενέστερης χρονικά έρευνας έλαβε το 
χαμηλότερο. Αντίστοιχα, η ασφάλεια, όσον αφορά στη διατήρηση της θέσης εργασίας, ερώτημα 
που έλαβε στη συγκεκριμένη έρευνα το μικρότερο ποσοστό, είχε συγκεντρώσει στο παρελθόν το 
υψηλότερο. 

Ο Πίνακας 17 που ακολουθεί απεικονίζει τον μέσο όρο των τιμών που έλαβαν οι πέντε 
παράγοντες που αφορούν στις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα οφέλη που αποκομίζουν: τις 
εσωτερικές και εξωτερικές ανταμοιβές, τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας και με το εργασιακό κλίμα, αλλά και το σύνολο όλων των 
προαναφερόμενων. Αναλυτικότερα, στην πρώτη στήλη αναφέρεται ο αύξων αριθμός και στη 
δεύτερη ο παράγοντας. Στην τρίτη στήλη περιλαμβάνεται το πλήθος του δείγματος ανά 
παράγοντα, στην τέταρτη ο αντίστοιχος μέσος όρος βαθμολογίας και στην τελευταία στήλη η 
τυπική απόκλιση αυτής.  
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Πίνακας 17 

Μέσος όρος και τυπική απόκλιση παραγόντων                                                    
που αφορούν στις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα αποτελέσματα των δράσεων ΑΑΔ 

α/α Παράγοντας Αριθμός 
εργαζόμενων Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση

1 Εξωτερικές ανταμοιβές ΑΑΔ 542 3.50 1.37 

2 Εσωτερικές ανταμοιβές ΑΑΔ 542 4.66 1.29 

3 Αποτελέσματα ΑΑΔ που σχετίζονται                 
με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας 543 4.91 1.15 

4 Αποτελέσματα ΑΑΔ που σχετίζονται                 
με το εργασιακό κλίμα 540 4.37 1.41 

5 Αποτελέσματα ΑΑΔ 544 4.44 1.13 

 

Αυτό που αξίζει να υπογραμμιστεί είναι ότι ο συνολικός μέσος όρος των 17 ερωτημάτων 
που αφορούν στα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ξεπερνάει τη 
μέση τιμή 4. Αν εξεταστούν οι επιμέρους κατηγορίες αποτελεσμάτων, μόνο για τις εξωτερικές 
ανταμοιβές των αναπτυξιακών δράσεων ο μέσος όρος έχει χαμηλότερη της μέσης τιμής. Αρκετά 
υψηλό μέσο όρο παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας. Τέλος, ο μέσος όρος των 
εσωτερικών ανταμοιβών των δράσεων ανάπτυξης και των αποτελεσμάτων τους που σχετίζονται 
με το εργασιακό κλίμα κυμαίνεται γύρω στο 4.51. 

Η συγκεκριμένη ενότητα συνεχίζεται με την ανάλυση των αντιλήψεων των εργαζόμενων 
σχετικά με τη σημαντικότητα των διαφόρων αποτελεσμάτων των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Αρχικά, στον Πίνακα 18 στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται ο βαθμός 
στον οποίο θεωρούνται σημαντικές οι εξωτερικές ανταμοιβές. 
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Πίνακας 18 

Αντιλήψεις εργαζόμενων για τη σημαντικότητα των εξωτερικών ανταμοιβών                       
των δράσεων ΑΑΔ (%) 

Σημαντικότητα εξωτερικών ανταμοιβών των 
δράσεων ΑΑΔ 

Κλίμακα Likert 

1 2 3 4 5 6 7 

Μισθολογική εξέλιξη 8,6 5,8 6,9 14,7 21 29,4 13,6 

Επαγγελματική εξέλιξη 4,1 4,3 6,1 10,6 21,2 32,4 21,2 

Ανάπτυξη επαγγελματικού δικτύου 
(networking) 5,1 3,8 8,1 18,7 27,4 26,6 10,4 

Αλλαγή επαγγελματικής σταδιοδρομίας 13,6 12 10,7 23,6 20,4 14,6 5,2 

1=Καθόλου και 7=Απόλυτα 

 

Γίνεται αντιληπτό ότι η μισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη αλλά και η ανάπτυξη 
του δικτύου κρίνονται σε βαθμό μεγαλύτερο του μετρίου σημαντικές. Ωστόσο, η επαγγελματική 
εξέλιξη συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό που βαθμολογείται με τις τιμές 5 έως 7, το οποίο 
ανέρχεται στο 74,8%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η σύγκριση των τιμών με τις οποίες 
βαθμολογήθηκαν τα ερωτήματα αυτά με τις αντίστοιχες τιμές των ερωτημάτων που 
αναφέρονταν στον βαθμό συμβολής των αναπτυξιακών δράσεων στα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα. Όπως διαπιστώνεται, οι δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συνέβαλαν 
σε ικανοποιητικό βαθμό σε αποτελέσματα που θεωρούνται σπουδαία από τους εργαζόμενους, με 
εξαίρεση τη μισθολογική εξέλιξη. Όσον αφορά στην αλλαγή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, 
το ποσοστό των εργαζόμενων που δίνει τις τιμές 1 έως 3 δεν διαφοροποιείται σημαντικά από το 
ποσοστό που δίνει τις τιμές 5 έως 7, με το τελευταίο να παρουσιάζει μικρό προβάδισμα. Στην 
αλλαγή καριέρας, λοιπόν, η οποία τείνει να θεωρείται είτε λίγο σπουδαία είτε πολύ σπουδαία, οι 
αναπτυξιακές δράσεις συνέβαλαν σε μικρό βαθμό σύμφωνα με την πλειοψηφία των 
εργαζόμενων, όπως αναφέρθηκε στην αρχή της συγκεκριμένης υποενότητας. 
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Ο επόμενος Πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία για τη σημαντικότητα της ικανοποίησης από 
την εργασία, της παρακίνησης και της προσωπικής ανάπτυξης μετά από τη συμμετοχή σε 
δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Από τα δεδομένα του Πίνακα προκύπτει το 
συμπέρασμα ότι το σύνολο των τριών προαναφερόμενων πιθανών αποτελεσμάτων των 
αναπτυξιακών δράσεων χαρακτηρίζονται από την πλειοψηφία των εργαζόμενων από αρκετά ως 
απόλυτα σημαντικά. Επιπλέον, η ικανοποίηση από την εργασία είναι το ερώτημα που 
συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό με τις τιμές 5 έως 7, το οποίο αγγίζει το 78,4%.  

 

Πίνακας 19 

Αντιλήψεις εργαζόμενων για τη σημαντικότητα των εσωτερικών ανταμοιβών                       
των δράσεων ΑΑΔ (%) 

Σημαντικότητα εσωτερικών ανταμοιβών των 
δράσεων ΑΑΔ 

Κλίμακα Likert 

1 2 3 4 5 6 7 

Μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία 1,9 3,2 4,7 12 23,2 37,6 17,6 

Μεγαλύτερη παρακίνηση 1,7 3,2 3,9 13,5 22,8 39,1 15,7 

Ανάπτυξη διαφόρων πτυχών της 
προσωπικότητάς σας (personal development) 3 2,6 7,1 12,1 22,4 35,6 17,2 

1=Καθόλου και 7=Απόλυτα 

 

Όσον αφορά στις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τον βαθμό σπουδαιότητας των 
αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών δράσεων που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας, αυτές περιλαμβάνονται στον Πίνακα 20 στην επόμενη σελίδα. Από τη μελέτη του 
Πίνακα προκύπτει ότι όλα τα σχετικά ερωτήματα αναδείχτηκαν άνω του μετρίου σημαντικά, 
καθώς βαθμολογήθηκαν από την πλειοψηφία των εργαζόμενων με τις τιμές 5 έως 7. Επιπλέον, 
τα αποτελέσματα στα οποία συνέβαλαν σε μεγαλύτερο βαθμό οι δράσεις ανάπτυξης, δηλαδή η 
βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και η αποτελεσματικότερη εκτέλεση της εργασίας, 
είναι αυτά που θεωρούνται από το υψηλότερο ποσοστό των εργαζόμενων από αρκετά ως 
απόλυτα σπουδαία.  
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Πίνακας 20 

Αντιλήψεις εργαζόμενων για τη σημαντικότητα των αποτελεσμάτων                                
των δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας (%) 

Σημαντικότητα αποτελεσμάτων των 
δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας 

Κλίμακα Likert 

1 2 3 4 5 6 7 

Αποτελεσματικότερη εκτέλεση της εργασίας 0,7 1,1 3 10,4 21,5 40,6 22,8 

Ανάληψη περισσότερων αρμοδιοτήτων, η οποία 
όμως δεν συνοδεύεται από επιπλέον ανταμοιβή 7,4 6,9 9,7 19,4 25,3 23,1 8,2 

Εισαγωγή αλλαγών/καινοτομιών στην εργασία 
σας 2,1 1,9 4,7 11,2 28,5 36 15,7 

Βελτίωση γνώσεων 0,4 0,9 3,1 7 21,4 44 23,1 

Μεγαλύτερη δημιουργικότητα 1,3 2,4 4,1 8,6 26,4 37,2 20 

Βελτίωση δεξιοτήτων 0,7 1,3 4,5 8,2 23,3 40,8 21,2 

Απόκτηση καλύτερης γνώσης της αγοράς (π.χ. 
για ανταγωνιστές ή νέες τεχνολογίες) 2,4 2,6 4,5 14 26,3 31,1 19,2 

1=Καθόλου και 7=Απόλυτα 

 

Ο Πίνακας 21 που ακολουθεί αναφέρεται στη σημαντικότητα των αποτελεσμάτων που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα. Καθένα από αυτά κρίνεται σε βαθμό άνω του μετρίου 
σημαντικό. Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι βαθμολογούν με τις τιμές 5 έως 7 τα επιμέρους 
ερωτήματα σε ποσοστό που κυμαίνεται στο 66,9% με απόκλιση μικρότερη της μονάδας. 
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Πίνακας 21 

Αντιλήψεις εργαζόμενων για τη σημαντικότητα των αποτελεσμάτων                                
των δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα (%) 

Σημαντικότητα αποτελεσμάτων των 
δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με το 
εργασιακό κλίμα 

Κλίμακα Likert 

1 2 3 4 5 6 7 

Βελτίωση σχέσεων με συναδέλφους 3,2 4,5 6,2 18,7 24,4 31,2 11,9 

Μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά στη 
διατήρηση της θέσης εργασίας σας 4,7 4,7 5,6 18,1 22,6 28 16,3 

Βελτίωση σχέσεων με προϊστάμενο 4,3 4,1 8,4 17,2 27,9 27,3 10,8 

1=Καθόλου και 7=Απόλυτα 

 

Η υποενότητα αυτή ολοκληρώνεται με τον Πίνακα 22. Αυτός περιλαμβάνει τον μέσο όρο 
των τιμών που έλαβαν οι πέντε παράγοντες που αφορούν στις αντιλήψεις των εργαζόμενων για 
τη σπουδαιότητα κάθε κατηγορίας αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών δράσεων αλλά και 
συνολικά, όλων των κατηγοριών μαζί.  

Πίνακας 22 

Μέσος όρος και τυπική απόκλιση παραγόντων που αφορούν στις αντιλήψεις                    
των εργαζόμενων για τη σημαντικότητα των αποτελεσμάτων των δράσεων ΑΑΔ 

α/α Παράγοντας Αριθμός 
εργαζόμενων Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση

1 Σημαντικότητα εξωτερικών ανταμοιβών ΑΑΔ 539 4.67 1.37 

2 Σημαντικότητα εσωτερικών ανταμοιβών ΑΑΔ 541 5.30 1.27 

3 Σημαντικότητα αποτελεσμάτων ΑΑΔ                 
που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας 543 5.36 1.03 

4 Σημαντικότητα αποτελεσμάτων ΑΑΔ                 
που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα 540 4.94 1.34 

5 Σημαντικότητα αποτελεσμάτων ΑΑΔ 543 5.12 1.10 
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Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 22 ο μέσος όρος όλων των παραγόντων ξεπερνά 
κατά μισή μονάδα τουλάχιστον τη μέση τιμή 4. Αντίθετα ίσως με το αναμενόμενο, ο μέσος όρος 
της σημαντικότητας των εξωτερικών ανταμοιβών αγγίζει μόλις το 4.67. Αυτό σημαίνει ότι οι 
εργαζόμενοι δεν συγκαταλέγουν την επαγγελματική και μισθολογική εξέλιξη μεταξύ των πιο 
σπουδαίων αποτελεσμάτων των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Αν 
αντιπαραβάλλει κανείς τα δεδομένα του συγκεκριμένου Πίνακα με εκείνα του Πίνακα 17, 
προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι εσωτερικές ανταμοιβές και τα αποτελέσματα των 
αναπτυξιακών δράσεων που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης εργασίας όχι μόνο θεωρούνται 
ιδιαίτερα σημαντικά, αλλά γίνονται σε μεγάλο βαθμό αντιληπτά και ως οφέλη. 

 

7.2.1.4. Υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον 

Η συγκεκριμένη υποενότητα περιλαμβάνει το ποσοστό των αποκρίσεων που αντιστοιχεί 
σε κάθε μονάδα της επταβάθμιας κλίμακας Likert για τα ερωτήματα που σχετίζονται με την 
υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον, δηλαδή από την επιχείρηση, τον 
προϊστάμενο και τους συναδέλφους. Ο Πίνακας 23 αναφέρεται στις αντιλήψεις των 
εργαζόμενων για την υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση.  

Πίνακας 23 

Αντιλήψεις εργαζόμενων για την υποστήριξη για μάθηση από επιχείρηση (%) 

Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση 
Κλίμακα Likert 

1 2 3 4 5 6 7 

Η εταιρεία μου ξεχωρίζει ως ένας οργανισμός 
που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή 
ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των 
εργαζόμενών του 

1,3 3,3 9,6 21 25,4 27,3 12,1 

Είμαι πεπεισμένος/η ότι η εταιρεία μου θα 
εξασφαλίσει τη συμμετοχή μου στις δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που θα 
κριθούν απαραίτητες για την εκτέλεση επιπλέον 
καθηκόντων που θα μου ανατεθούν στο μέλλον 

3 4,3 10,9 16,5 23,1 27,2 15 

Πιστεύω ακράδαντα ότι η εταιρεία μου επενδύει 
περισσότερο από άλλες εταιρείες στην 
ανάπτυξη των εργαζόμενών της 

4,3 6,7 12 18,9 22,4 24,9 10,8 
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Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση 
Κλίμακα Likert 

1 2 3 4 5 6 7 

Είναι εύκολο να συμμετέχω σε δράσεις  
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 3,5 6,5 10,6 17,7 27,3 25,1 9,3 

Η εταιρεία δεν επιβραβεύει τη μάθηση και 
ανάπτυξη των εργαζόμενων 22,1 17,6 13,5 21,3 13,5 8,9 3 

Ο φόρτος εργασίας και ο περιορισμένος χρόνος 
δυσκολεύουν τη συμμετοχή μου σε δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

9 10,3 10,9 26,8 19,7 17,3 5,9 

Η εταιρεία αξιολογεί σε τακτά χρονικά 
διαστήματα τους εργαζόμενους αναδεικνύοντας 
τις περιοχές τους προς βελτίωση 

6,3 7,9 11,6 18,6 27,5 19,9 8,1 

1=Καθόλου και 7=Απόλυτα 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, όλα σχεδόν τα ερωτήματα του Πίνακα 23 βαθμολογούνται από 
την πλειοψηφία του δείγματος με τις τιμές 5 έως 7. Εξαίρεση αποτελεί η αντίστροφη ερώτηση 
«Η εταιρεία δεν επιβραβεύει τη μάθηση και ανάπτυξη των εργαζόμενων», η οποία 
βαθμολογείται με τις τιμές 1 έως 3 από το 53,2% των εργαζόμενων. Με άλλα λόγια η 
πλειοψηφία των ατόμων, που συμμετείχαν στην έρευνα, πιστεύει σε βαθμό κάτω του μετρίου ότι 
η εταιρεία δεν επιβραβεύει τη μάθηση, φανερώνοντας έτσι έμμεσα θετική άποψη. Ιδιαίτερη 
προσοχή, ωστόσο, απαιτεί η ερμηνεία της δεύτερης αντίστροφης ερώτησης του σχετικού 
Πίνακα, «Ο φόρτος εργασίας και ο περιορισμένος χρόνος δυσκολεύουν τη συμμετοχή μου σε 
δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού». Στη συγκεκριμένη ερώτηση το 42,9% των 
εργαζόμενων δίνει τις τιμές 5 έως 7, γεγονός που σημαίνει ότι η πλειοψηφία του δείγματος 
αποδέχεται σε βαθμό άνω του μετρίου την ισχύ της συγκεκριμένης πρότασης. Με άλλα λόγια 
εκφράζει αρνητική άποψη. Η έλλειψη χρόνου για μάθηση από τους εργαζόμενους, λόγω της 
πίεσης για την επίτευξη στόχων, αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες που σύμφωνα 
με ερευνητικά αποτελέσματα δυσχεραίνουν τη μάθηση στο πλαίσιο των επιχειρήσεων 
(Sambrook and Stewart, 2000; Buyens, Wouters and Dewettinck, 2001). Από τα δεδομένα του 
υπό εξέταση Πίνακα, σημαντικό είναι επίσης ότι το 55,5% των εργαζόμενων θεωρεί σε βαθμό 
άνω του μετρίου ότι η επιχείρηση αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τους εργαζόμενους 
αναδεικνύοντας τις περιοχές τους προς βελτίωση. Σύμφωνα με αποτελέσματα προηγούμενων 
ερευνών, η ύπαρξη στρατηγικού σχεδίου ως προς την ανάπτυξη των εργαζόμενων, δηλαδή 
κατόπιν αξιολόγησης και σύμφωνα με το περιεχόμενο των προσωπικών πλάνων ανάπτυξης, 
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επηρεάζει θετικά, μεταξύ άλλων, τη δέσμευσή τους στην επιχείρηση (De Saa-Perez and Garcia-
Falcon, 2002). Η αναφορά στα ερωτήματα που σχετίζονται με την υποστήριξη για μάθηση από 
την επιχείρηση ολοκληρώνεται επισημαίνοντας εκείνα που συγκέντρωσαν τα υψηλότερα 
ποσοστά αποκρίσεων με τις τιμές 5 έως 7. Ποσοστό 65,3% των εργαζόμενων θεωρεί σε βαθμό 
μεγαλύτερο του μετρίου ότι η εταιρεία θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στις αναπτυξιακές 
δράσεις, οι οποίες θα κριθούν απαραίτητες για την εκτέλεση επιπλέον μελλοντικών καθηκόντων. 
Παράλληλα, το 64,8% του δείγματος ενστερνίζεται στον ίδιο βαθμό την άποψη ότι η εταιρεία 
ξεχωρίζει ως οργανισμός που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των 
εργαζόμενών του.  

Συμπερασματικά, μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι θετικές αντιλήψεις των εργαζόμενων σε 
σχέση με τα ερωτήματα που αφορούν στην υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, 
αποτελούν μια ένδειξη ότι αυτή αποτελεί Οργανισμό Μάθησης (learning organization). Η έννοια 
του Οργανισμού Μάθησης είναι σχετικά νέα. Αν και κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
δεκαετιών έχουν αυξηθεί σημαντικά οι δημοσιεύσεις άρθρων και μελετών σχετικά με το 
συγκεκριμένο θέμα, αυτές, στην πλειοψηφία τους, δεν στηρίζονται σε πρωτογενή δεδομένα 
(Griego, Geroy and Wright, 2000). Σύμφωνα πάντως με τους Griego, Geroy and Wright (2000), 
η κατάρτιση, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη αποτελούν πρακτικές που σχετίζονται με τη 
δημιουργία του Οργανισμού Μάθησης. Η έρευνά τους ανέδειξε ότι οι εργαζόμενοι, που θεωρούν 
ότι η επιχείρηση καλλιεργεί κουλτούρα που ενισχύει τη συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις και 
υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, τείνουν να χαρακτηρίζουν την 
επιχείρησή τους ως Οργανισμό Μάθησης.  

Ο Πίνακας 24 παρουσιάζει τα ποσοστά των αποκρίσεων για τα ερωτήματα που 
αναφέρονται στην υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο. 

Πίνακας 24 

Αντιλήψεις εργαζόμενων για την υποστήριξη για μάθηση από προϊστάμενο (%) 

Υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο 
Κλίμακα Likert 

1 2 3 4 5 6 7 

Νιώθω άνετα να συζητώ τις περιοχές μου προς 
βελτίωση με τον προϊστάμενό μου 1,8 3,1 5,5 14,8 21,2 29 24,5 

Λαμβάνω ανατροφοδότηση από τον προϊστάμενό 
μου για την εργασιακή μου απόδοση 3,9 4,7 9,2 19,3 19,6 27,7 15,7 

Ο προϊστάμενός μου δεν με βοηθά να αναπτύξω 
τις δεξιότητές μου μετά από τη συμμετοχή μου σε 
δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

24,8 19,5 14,8 17,9 13 7,1 2,8 
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Υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο 
Κλίμακα Likert 

1 2 3 4 5 6 7 

Καθορίζουμε από κοινού με τον προϊστάμενό μου 
τους στόχους που θα πρέπει να επιτύχω για να 
αναπτυχθώ 

6,9 8 12,2 16,3 20,6 22 14,1 

Μου ανατίθενται εργασίες από τον προϊστάμενό 
μου που απαιτούν την εφαρμογή γνώσεων και 
δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τη συμμετοχή 
μου σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

5,8 6,9 10,6 20,4 26,8 20,4 9,1 

O προϊστάμενός μου είναι πρόθυμος να συζητήσει 
μαζί μου τα προβλήματα που προκύπτουν κατά 
την εφαρμογή των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων 
μου 

3,3 4,8 6,5 16,5 20 27,5 21,3 

Ο προϊστάμενός μου συζητά μαζί μου για θέματα 
που επηρεάζουν την εξέλιξη της επαγγελματικής 
μου σταδιοδρομίας 

5,6 5,8 9,2 18,3 19,3 26 15,9 

Ο προϊστάμενός μου υποστηρίζει τη συμμετοχή 
μου σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού που κρίνονται απαραίτητες για την 
αποτελεσματικότητα στην εργασία μου 

2,4 6,5 4,6 14,8 21,1 29,6 21,1 

Ο προϊστάμενός μου με καθοδηγεί (coaching) και 
με συμβουλεύει προκειμένου να με βοηθήσει να 
επιτύχω τους εργασιακούς μου στόχους 

4,8 5,7 8,3 12,9 22 27,3 19 

1=Καθόλου και 7=Απόλυτα 

Για ακόμη μια φορά παρατηρείται ότι το δείγμα της έρευνας βαθμολογεί με τις τιμές 5 
έως 7 όλα σχεδόν τα ερωτήματα, γεγονός που δηλώνει ότι αποδέχεται την ισχύ τους σε βαθμό 
μεγαλύτερο του μετρίου. Μοναδική εξαίρεση είναι η τρίτη σε σειρά κατάταξης ερώτηση, η 
αντίστροφη, η οποία έχει λάβει από τους περισσότερους εργαζόμενους τις τιμές 1 έως 3. Οι 
εργαζόμενοι δηλαδή θεωρούν σε βαθμό μικρότερο του μετρίου ότι ο προϊστάμενός τους δεν 
τους βοηθά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους μετά από τη συμμετοχή τους σε δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, φανερώνοντας έμμεσα μάλλον θετική άποψη. Αξίζει επίσης 
να επισημανθεί ότι οι εργαζόμενοι νιώθουν άνετα να συζητούν τις δεξιότητές τους προς 
βελτίωση με τον προϊστάμενό τους και θεωρούν ότι αυτός υποστηρίζει τη συμμετοχή τους σε 
αναπτυξιακές δράσεις που κρίνονται απαραίτητες για την αποτελεσματικότητα στην εργασία 
τους. Πρόκειται για τα δύο ερωτήματα που συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά, δηλαδή το 
74,7% και το 71,8% αντίστοιχα, των αποκρίσεων με τιμές άνω του μετρίου. Για το πρώτο από 
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αυτά τα ερωτήματα, το οποίο ουσιαστικά αφορά στην ανάλυση αναγκών, προηγούμενη έρευνα 
έδειξε ότι η πλειοψηφία των εργαζόμενων (41%), θεωρούσε ότι ισχύει σε βαθμό κάτω του 
μετρίου (Santos and Stuart, 2003). Η προγενέστερη αυτή έρευνα ανέδειξε επίσης ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζόμενων χαρακτήριζε αποτελεσματική σε βαθμό μικρότερο του 
μετρίου την καθοδήγηση από τον προϊστάμενο. Αντίθετα, στο πλαίσιο της έρευνας που 
υλοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη διατριβή, η πλειοψηφία των εργαζόμενων (68,3%) 
βαθμολογεί με τιμές 5 έως 7 ερώτημα σχετικά με την καθοδήγηση και παροχή συμβουλών από 
τον προϊστάμενο για την επίτευξη των εργασιακών στόχων. Όσον αφορά στην ανάθεση 
εργασιών από τον προϊστάμενο, οι οποίες απαιτούν την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν από τη συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις, το ερώτημα αυτό συγκεντρώνει το 
χαμηλότερο αθροιστικό ποσοστό με τιμές 5 έως 7 (56,3%). Το συγκεκριμένο ερώτημα είναι ένα 
από τα τρία του Πίνακα 24, τα οποία σχετίζονται με τη μεταβίβαση της μάθησης. Σχετικά με το 
θέμα της μεταβίβασης της μάθησης αξίζει να επισημανθεί ότι, όπως προέκυψε από έρευνα που 
επικεντρώθηκε στα προγράμματα κατάρτισης (Montesino, 2002), συχνά οι προϊστάμενοι δεν 
γνωρίζουν επαρκώς το περιεχόμενο των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν οι υφιστάμενοί 
τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην τους ενθαρρύνουν σε μεγάλο βαθμό να εφαρμόσουν 
στην εργασία τους τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στα 
προγράμματα κατάρτισης.  

Ακολουθεί ο Πίνακας 25 που περιλαμβάνει στοιχεία για τις αντιλήψεις των εργαζόμενων 
όσον αφορά στην υποστήριξη για μάθηση από συναδέλφους.  

Πίνακας 25 

Αντιλήψεις εργαζόμενων για την υποστήριξη για μάθηση από συναδέλφους (%) 

Υποστήριξη για μάθηση από τους συναδέλφους 
Κλίμακα Likert 

1 2 3 4 5 6 7 

Οι συνάδελφοί μου είναι απρόθυμοι στο να μου 
παρέχουν καθοδήγηση 24,6 19,9 13,6 18,8 11,7 9,3 2 

Οι συνάδελφοί μου με βοηθούν να αναπτύξω τις 
δεξιότητές μου μετά από τη συμμετοχή μου σε 
δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

4,1 6,6 10,3 29,4 21,5 21,5 6,6 

Οι συνάδελφοί μου αντιστέκονται στις 
προσπάθειές μου να εφαρμόσω νέες γνώσεις και 
δεξιότητες στην εργασία μου 

32,8 24,4 11,6 17,7 8 4,1 1,3 

Οι συνάδελφοί μου θεωρούν την Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού χάσιμο χρόνου 29,3 23,3 12,8 19,3 9,8 3,6 2,1 

1=Καθόλου και 7=Απόλυτα 
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Από τα δεδομένα του Πίνακα 25 προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι θεωρούν, στην 
πλειοψηφία τους, πως μετά από τη συμμετοχή τους σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού δέχονται βοήθεια από τους συναδέλφους τους, προκειμένου να αναπτύξουν νέες 
δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, το 49,6% του δείγματος βαθμολογεί το σχετικό ερώτημα με τις 
τιμές 5 έως 7. Στο πλαίσιο άλλης έρευνας (Santos and Stuart, 2003), η πλειοψηφία των 
εργαζόμενων, ποσοστό που ανερχόταν στο 46%, εξέφρασε ικανοποίηση, όσον αφορά στη 
σχετική βοήθεια που λαμβάνει από τους συναδέλφους. Όμως, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, το 
37%, τήρησε ουδέτερη στάση, αποφεύγοντας να εκφράσει ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια. 
Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα τρία αντίστροφα ερωτήματα του Πίνακα 25 έχουν λάβει τιμές από 1 
έως 3, υποδηλώνοντας έμμεσα θετικές απόψεις των εργαζόμενων.  

Ο Πίνακας 26 παρουσιάζει τον μέσο όρο των τιμών που έλαβαν οι τέσσερις παράγοντες 
που σχετίζονται με τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για την υποστήριξη για μάθηση από την 
επιχείρηση, τον προϊστάμενο, τους συναδέλφους, αλλά και συνολικά από το εργασιακό 
περιβάλλον. Όπως παρατηρείται, ο μέσος όρος όλων των παραγόντων είναι μεγαλύτερος από τη 
μέση τιμή 4. Όσον αφορά δε στην υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο, τους 
συναδέλφους και συνολικά από το εργασιακό περιβάλλον, ο μέσος όρος κυμαίνεται γύρω στο 
4.93. 

 

Πίνακας 26 

Μέσος όρος και τυπική απόκλιση παραγόντων που αφορούν                                        
στις αντιλήψεις των εργαζόμενων για την υποστήριξη για μάθηση 

α/α Παράγοντας Αριθμός 
εργαζόμενων Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση

1 Υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον 545 4.84 0.97 

2 Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση 543 4.62 1.05 

3 Υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο 545 4.94 1.28 

4 Υποστήριξη για μάθηση από τους συναδέλφους 539 5.01 1.14 
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7.2.1.5. Αποτελεσματικότητα των δράσεων, μεταβίβαση της μάθησης, ικανοποίηση από την 
εργασία και αφοσίωση στην επιχείρηση 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για: α) την 
αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, β) τη μεταβίβαση της 
μάθησης, δηλαδή την εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν και των δεξιοτήτων που 
αναπτύχθηκαν μετά από τη συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις, γ) την ικανοποίηση από την 
εργασία και δ) την αφοσίωση στην επιχείρηση. Τα δεδομένα απεικονίζονται σε τέσσερις πίνακες 
διπλής εισόδου. Ο πρώτος από αυτούς περιλαμβάνει πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα 
των δράσεων ανάπτυξης. 

Πίνακας 27 

Αντιλήψεις εργαζόμενων για την αποτελεσματικότητα των δράσεων ΑΑΔ (%) 

1=Καθόλου και 7=Απόλυτα 

 

Αποτελεσματικότητα των δράσεων ΑΑΔ 
Κλίμακα Likert 

1 2 3 4 5 6 7 

Οι δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
στις οποίες συμμετείχατε ανταποκρίνονταν στο   
σύνολό τους στις προσδοκίες σας 

1,5 4,7 7,3 24,6 36,9 21,8 3,4 

Οι δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
προσδίδουν αξία στην εταιρεία 0,4 2,1 3,6 11,2 23,2 37,9 21,7 

Οι δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
στις οποίες συμμετείχατε ήταν στο σύνολό τους 
χρήσιμες για την ανάπτυξή σας ως 
επαγγελματία 

1,9 4,3 7,8 17,7 24,6 34,9 8,8 

Εφαρμόσατε στην εργασία σας τις γνώσεις και 
δεξιότητες που αποκτήσατε από τη συμμετοχή 
σας σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού συνολικά 

1,9 3 8 16,8 27,6 33,3 9,5 

Οι δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
συμβάλλουν στο να απασχολεί η εταιρεία 
εργαζόμενους υψηλών επιδόσεων (high 
performers) 

1,7 4,9 6,6 16,5 23,8 31,3 15,2 
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Όπως γίνεται αντιληπτό, η πλειοψηφία των εργαζόμενων αποδίδει τις τιμές 5 έως 7 σε 
όλα τα ερωτήματα του Πίνακα 27. Ιδιαίτερη έμφαση αξίζει να δοθεί στην αντίληψη ότι οι 
δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού προσδίδουν αξία στην εταιρεία, καθώς το σχετικό 
ερώτημα συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό με τις εν λόγω τιμές, που ανέρχεται στο 82,8%. 
Σε λίγο μικρότερο ποσοστό, περίπου στο 70,5%, οι εργαζόμενοι δηλώνουν σε βαθμό άνω του 
μετρίου: α) ότι εφάρμοσαν στην εργασία τους τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν από τη 
συμμετοχή τους σε αναπτυξιακές δράσεις και β) ότι οι συγκεκριμένες δράσεις συμβάλλουν στο 
να απασχολεί η εταιρεία εργαζόμενους υψηλών επιδόσεων. Οι αποκρινόμενοι ανέφεραν επίσης 
ότι οι αναπτυξιακές δράσεις ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες τους σε βαθμό μεγαλύτερο του 
μετρίου σε ποσοστό 62,1%. Το συγκεκριμένο ποσοστό είναι το χαμηλότερο, εάν συγκριθεί με 
εκείνα των υπόλοιπων ερωτημάτων, τα οποία συγκέντρωσαν τις τιμές 5 έως 7.  

Ο επόμενος Πίνακας περιλαμβάνει τα ποσοστά των αποκρίσεων για τα ερωτήματα που 
αναφέρονται στη μεταβίβαση της μάθησης. 

Πίνακας 28 

Αντιλήψεις εργαζόμενων για τη μεταβίβαση της μάθησης (%) 

Μεταβίβαση της μάθησης 
Κλίμακα Likert 

1 2 3 4 5 6 7 

Εφαρμόσατε στην εργασία σας τις γνώσεις και 
δεξιότητες που αποκτήσατε από τη συμμετοχή 
σας σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού συνολικά 

1,9 3 8 16,8 27,6 33,3 9,5 

Ο προϊστάμενός μου δεν με βοηθά να αναπτύξω 
τις δεξιότητές μου μετά από τη συμμετοχή μου σε 
δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

24,8 19,5 14,8 17,9 13 7,1 2,8 

Μου ανατίθενται εργασίες από τον προϊστάμενό 
μου που απαιτούν την εφαρμογή γνώσεων και 
δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τη συμμετοχή 
μου σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

5,8 6,9 10,6 20,4 26,8 20,4 9,1 

O προϊστάμενός μου είναι πρόθυμος να συζητήσει 
μαζί μου τα προβλήματα που προκύπτουν κατά 
την εφαρμογή των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων 
μου 

3,3 4,8 6,5 16,5 20 27,5 21,3 

Οι συνάδελφοί μου με βοηθούν να αναπτύξω τις 
δεξιότητές μου μετά από τη συμμετοχή μου σε 
δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

4,1 6,6 10,3 29,4 21,5 21,5 6,6 

Οι συνάδελφοί μου αντιστέκονται στις 
προσπάθειές μου να εφαρμόσω νέες γνώσεις και 
δεξιότητες στην εργασία μου 

32,8 24,4 11,6 17,7 8 4,1 1,3 

1=Καθόλου και 7=Απόλυτα 
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Όπως και προηγουμένως, είναι εμφανές ότι οι εργαζόμενοι αποδίδουν στην πλειοψηφία 
τους τις τιμές 5 έως 7 σε όλα τα ερωτήματα, με εξαίρεση τα δύο που είναι αντίστροφα. Πιο 
αναλυτικά, το 68,8% του δείγματος αναφέρει σε βαθμό μικρότερο του μετρίου ότι οι 
συνάδελφοι αντιστέκονται στις προσπάθειες εφαρμογής νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. 
Παράλληλα, το 59,1% θεωρεί στον ίδιο βαθμό ότι ο προϊστάμενος δεν βοηθά την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων, μετά από τη συμμετοχή σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Μπορεί να 
υποστηριχθεί, λοιπόν, ότι και στις δύο περιπτώσεις εκφράζεται έμμεσα θετική άποψη. Από το 
σύνολο των υπόλοιπων τεσσάρων ερωτημάτων υπογραμμίζεται εκείνο, που συγκεντρώνει το 
χαμηλότερο αθροιστικό ποσοστό με τις τιμές 5 έως 7. Πρόκειται για το προτελευταίο σε σειρά 
κατάταξης, «Οι συνάδελφοί μου με βοηθούν να αναπτύξω τις δεξιότητές μου μετά από τη 
συμμετοχή μου σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού».  

Ο Πίνακας 29 αφορά στις αντιλήψεις των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα σχετικά 
με την ικανοποίησή τους από την εργασία.  

Πίνακας 29 

Αντιλήψεις εργαζόμενων για την ικανοποίηση από την εργασία (%) 

Ικανοποίηση από την εργασία 
Κλίμακα Likert 

1 2 3 4 5 6 7 

Σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος/η από 
την εργασία μου 0,7 0,7 2,8 19,1 30,2 35,7 10,8 

Εάν έπρεπε να αποφασίσω εκ νέου αναφορικά με 
την αποδοχή της τωρινής μου εργασίας, πάλι θα 
τη δεχόμουν 

1,6 4,2 4,7 14,7 24,5 30,6 19,8 

Θα πρότεινα μια εργασία παρόμοια με τη δική 
μου σ’ έναν καλό φίλο 3 3,9 5,1 16,3 22,8 31,9 16,9 

Η παρούσα εργασία είναι αυτή που πάντα 
επιθυμούσα 7,7 9,3 11 18,9 22,5 22,9 7,7 

1=Καθόλου και 7=Απόλυτα 
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Θετικές αντιλήψεις εκφράζουν οι εργαζόμενοι για όλα τα ερωτήματα που αναφέρονται 
στην ικανοποίηση από την εργασία. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος, που ανέρχεται στο 
76,7%, δηλώνει ότι σε γενικές γραμμές νιώθει ικανοποίηση από την εργασία του σε βαθμό άνω 
του μετρίου. Ελαφρά χαμηλότερο ποσοστό, το 74,9%, αναφέρει στον ίδιο βαθμό ότι, εάν έπρεπε 
να αποφασίσει εκ νέου αναφορικά με την αποδοχή της τωρινής θέσης εργασίας, πάλι θα τη 
δεχόταν. Τέλος, οι εργαζόμενοι πιστεύουν σε βαθμό μεγαλύτερο του μετρίου ότι η εργασία τους 
είναι αυτή που πάντα επιθυμούσαν σε ποσοστό 53,1%. Το συγκεκριμένο ποσοστό είναι το 
χαμηλότερο αθροιστικό ποσοστό με τιμές 5 έως 7 του Πίνακα 29.  

Ακολουθεί ο Πίνακας 30 που περιλαμβάνει τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για την 
αφοσίωσή τους στην επιχείρηση. 

Πίνακας 30 

Αντιλήψεις εργαζόμενων για την αφοσίωση στην επιχείρηση (%) 

Αφοσίωση στην επιχείρηση 
Κλίμακα Likert 

1 2 3 4 5 6 7 

Θα ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενος/η, εάν συνέχιζα 
το υπόλοιπο της επαγγελματικής μου 
σταδιοδρομίας στη συγκεκριμένη εταιρεία 

1 2,6 6,8 14,7 24,1 28,1 22,7 

Πραγματικά αισθάνομαι τα προβλήματα της 
εταιρείας σαν να ήταν δικά μου 3 4,2 8,5 17,4 21,6 27,7 17,6 

Δεν νιώθω οικειότητα στην εταιρεία μου 33,5 24,3 11,9 16,1 8,9 3,9 1,4 

Χαίρομαι να συζητώ για την εταιρεία μου με 
ανθρώπους που δεν εργάζονται σ’ αυτή 4,9 10 8,4 19,8 22,2 22,4 12,4 

Νιώθω «δεσμευμένος/η συναισθηματικά» με την 
εταιρεία μου 4,2 5,7 10,1 15,7 21,4 24,6 18,3 

1=Καθόλου και 7=Απόλυτα 
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Από τη μελέτη του Πίνακα 30 προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι δίνουν τις τιμές 5 έως 7 σε 
όλα τα ερωτήματα, επιβεβαιώνοντας ότι οι σχετικές προτάσεις ισχύουν σε βαθμό μεγαλύτερο 
του μετρίου. Εξαίρεση αποτελεί η αντίστροφη ερώτηση, στην οποία το 69,7% του δείγματος 
δίνει τις τιμές 1 έως 3. Η πλειοψηφία δηλαδή των εργαζόμενων δηλώνει ότι δεν νιώθει 
οικειότητα στην εταιρεία σε βαθμό μικρότερο του μετρίου, εκφράζοντας μάλλον θετική άποψη. 
Στο πλαίσιο προγενέστερης έρευνας τέθηκε στους εργαζόμενους παρόμοια ερώτηση, 
εκφρασμένη όμως από τη θετική της πλευρά (Γλαβέλη, 2010). Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα που 
έλαβαν μέρος στην έρευνα ρωτήθηκαν αν αισθάνονται ως μέλος ‘της οικογένειας’ στην 
επιχείρηση που εργάζονται. Οι απαντήσεις τους κατανέμονταν σχεδόν ομοιόμορφα στις τιμές 1 
έως 3 (39%) και 5 έως 7 (39,6%) της επταβάθμιας κλίμακας Likert. Από τα δεδομένα του 
Πίνακα 30, επισημαίνεται επίσης ότι οι εργαζόμενοι αναφέρουν πως επιθυμούν να συνεχίσουν 
την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στην επιχείρηση που απασχολούνται σε βαθμό άνω του 
μετρίου σε ποσοστό 74,9%. Επιπλέον, αισθάνονται τα προβλήματα της εταιρείας σαν να ήταν 
δικά τους στον ίδιο βαθμό σε ποσοστό 66,9%. Αν συγκριθούν οι αποκρίσεις των εργαζόμενων 
στα εν λόγω ερωτήματα στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας σε σχέση με την προαναφερόμενη 
(Γλαβέλη, 2010), διαπιστώνεται ότι στη δεύτερη περίπτωση η πλειοψηφία βαθμολόγησε και τα 
δύο ερωτήματα με τις τιμές 1 έως 3 σε ποσοστό 51,3% και 43,5% αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, το 
δείγμα της έρευνας, που υλοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη διατριβή, εκφράζει σε γενικές 
γραμμές θετικότερες αντιλήψεις, όσον αφορά σε συγκεκριμένα ερωτήματα που σχετίζονται με 
την αφοσίωση στην επιχείρηση.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης από την 
εργασία και αφοσίωσης στην επιχείρηση που ανέδειξε η συγκεκριμένη έρευνα ίσως οφείλεται 
μερικώς στις συνθήκες που χαρακτηρίζουν την αγορά εργασίας στη σημερινή εποχή. Ενδέχεται, 
δηλαδή, ακόμη και δυσαρεστημένοι εργαζόμενοι να δήλωσαν ικανοποιημένοι από την εργασία 
τους και να εξέφρασαν την επιθυμία να παραμείνουν στον οργανισμό, δεδομένου ότι υπάρχει 
χαμηλή προσφορά εργασίας και υψηλή ζήτηση. Αυτό συνεπάγεται τη μείωση των πιθανοτήτων 
για εξεύρεση νέας θέσης εργασίας που χαρακτηρίζεται από καλύτερους όρους και συνθήκες 
απασχόλησης. Άλλωστε, για αρκετά άτομα η ικανοποίηση από την εργασία τείνει σήμερα να 
ταυτίζεται απλά και μόνο με την απασχόληση σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας. 
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Ο Πίνακας 31 παρουσιάζει τον μέσο όρο των τιμών που έλαβαν οι τέσσερις παράγοντες 
που αφορούν στις αντιλήψεις των εργαζόμενων για την αποτελεσματικότητα των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, τη μεταβίβαση της μάθησης, την ικανοποίηση από την 
εργασία και την αφοσίωση στην επιχείρηση. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο μέσος όρος όλων των 
παραγόντων ξεπερνά σχεδόν κατά μια μονάδα τη μέση τιμή 4. Παράλληλα, με εξαίρεση τον 
παράγοντα που αφορά στη μεταβίβαση της μάθησης, στις υπόλοιπες περιπτώσεις ο μέσος όρος 
κυμαίνεται γύρω στο 5.06. 

 

Πίνακας 31 

Μέσος όρος και τυπική απόκλιση παραγόντων που αφορούν                                        
στην αποτελεσματικότητα των δράσεων ΑΑΔ, στη μεταβίβαση της μάθησης,                                
στην ικανοποίηση από την εργασία και στην αφοσίωση στην επιχείρηση 

α/α Παράγοντας Αριθμός 
εργαζόμενων Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση

1 Αποτελεσματικότητα των δράσεων ΑΑΔ 538 5.07 1.13 

2 Μεταβίβαση της μάθησης 545 4.92 0.99 

3 Ικανοποίηση από την εργασία 573 5.04 1.23 

4 Αφοσίωση στην επιχείρηση 574 5.06 1.20 

 

7.2.1.6. Κατηγοριοποίηση παραγόντων ανάλογα με τις τιμές που τους αποδόθηκαν 

Το διάγραμμα 13 στην επόμενη σελίδα απεικονίζει το ποσοστό των αποκρίσεων των 
εργαζόμενων ανά παράγοντα, δηλαδή συνολικά για τα ερωτήματα που απαρτίζουν καθέναν από 
τους 18 εξαγόμενους παράγοντες της διατριβής. Όσον αφορά στη διαδικασία που 
ακολουθήθηκε, διευκρινίζεται ότι αρχικά έγινε αναγωγή των τιμών της επταβάθμιας κλίμακας 
Likert που αποδόθηκαν στον κάθε παράγοντα στη μοναδιαία κλίμακα. Στη συνέχεια, οι τιμές 
χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες. Οι τιμές από 0 έως 0,33 συγκρότησαν την πρώτη κατηγορία, 
αυτήν του χαμηλού βαθμού. Οι τιμές από 0,34 έως 0,66 συνέθεσαν τη δεύτερη κατηγορία, αυτήν 
του μέτριου βαθμού και οι τιμές από 0,67 έως 1 την τελευταία κατηγορία, αυτήν του υψηλού 
βαθμού.  
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Διάγραμμα 13 

Ποσοστό των τιμών που αποδόθηκαν στους εξαγόμενους παράγοντες, χωρισμένο σε 3 κατηγορίες (χαμηλό, μέτριο και υψηλό βαθμό) 
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Ο σχολιασμός του διαγράμματος 13 ξεκινάει με τους παράγοντες που αφορούν στα 
αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Όπως παρατηρείται, η 
πλειοψηφία των εργαζόμενων (54,6%) δηλώνει ότι οι αναπτυξιακές δράσεις στις οποίες έλαβε 
μέρος συνέβαλαν σε υψηλό βαθμό σε αποτελέσματα που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης 
της εργασίας. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων, η 
αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου και η ενίσχυση της δημιουργικότητας. Η 
συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεσμάτων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντική από τους 
αποκρινόμενους σε ποσοστό 72,9%. Όσον αφορά στις εσωτερικές ανταμοιβές, σχεδόν 
ομοιόμορφα κατανέμεται το ποσοστό των εργαζόμενων που αναφέρει ότι τις αποκόμισε σε 
μέτριο (45,6%) και σε υψηλό βαθμό (43,5%) μετά από τη συμμετοχή σε δράσεις ανάπτυξης. Οι 
ανταμοιβές αυτές αναφέρονται στη μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία, στην ενίσχυση 
της παρακίνησης και στην προσωπική ανάπτυξη, αποτελέσματα που θεωρούνται σπουδαία σε 
υψηλό βαθμό σε ποσοστό 69,8%. Επιπλέον, το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζόμενων πιστεύει 
ότι οι αναπτυξιακές δράσεις συνεισέφεραν σε μέτριο βαθμό: α) σε αποτελέσματα που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα (46,7%), όπως η βελτίωση των σχέσεων με τον προϊστάμενο 
και τους συναδέλφους και β) σε εξωτερικές ανταμοιβές των αναπτυξιακών δράσεων (50,6%), 
όπως η μισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη αλλά και η αλλαγή καριέρας. Ωστόσο, το 
αμέσως υψηλότερο ποσοστό των εργαζόμενων (36,1%) εξέφρασε θετικότερη άποψη για τα 
αποτελέσματα που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα. Αντίθετα, το δεύτερο υψηλότερο 
ποσοστό (36,2%) εξέφρασε αρνητικότερη άποψη όσον αφορά στις εξωτερικές ανταμοιβές. Στη 
συνέχεια έμφαση δίνεται στον βαθμό σπουδαιότητας των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με το 
εργασιακό κλίμα και των εξωτερικών ανταμοιβών. Όπως προκύπτει, χαρακτηρίζονται υψηλής 
σπουδαιότητας από το 55,7% και το 47,6% των εργαζόμενων αντίστοιχα, ποσοστά που είναι 
χαμηλότερα όμως από εκείνα των υπόλοιπων κατηγοριών αποτελεσμάτων. Σκόπιμο κρίνεται να 
επισημανθεί επίσης ότι αρκετά μεγάλο ποσοστό των εργαζόμενων θεωρεί όχι πολύ σημαντικές 
τις εξωτερικές ανταμοιβές (13,4%) συγκριτικά με τα άλλα αποτελέσματα. Αν εξεταστεί το 
σύνολο των αποτελεσμάτων των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, διαπιστώνεται 
ότι το 54,4,% των εργαζόμενων δηλώνει ότι αποκόμισε σε μέτριο βαθμό διάφορα οφέλη, ενώ το 
33,5% σε υψηλό βαθμό. Πάντως τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων θεωρούνται στο 
σύνολό τους σπουδαία σε υψηλό βαθμό από την πλειοψηφία του δείγματος (61,5%). 

Η ανάλυση συνεχίζεται με τις αντιλήψεις των εργαζόμενων σχετικά με την υποστήριξη 
για μάθηση. Η πλειοψηφία των αποκρινόμενων δηλώνει ότι υποστηρίζεται σε υψηλό βαθμό 
στην προσπάθεια να αναπτύξει νέες γνώσεις και δεξιότητες, τόσο από τον προϊστάμενο όσο και 
από τους συναδέλφους, σε ποσοστό 52,4% και 49,7% αντίστοιχα. Όμως οι περισσότεροι 
εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν μέτρια την υποστήριξη για μάθηση που δέχονται από την 
επιχείρηση, ποσοστό που ανέρχεται στο 58,7%. Βέβαια, αρκετά μεγάλο ποσοστό, το οποίο 
αγγίζει το 35,9%, αναφέρει ότι η επιχείρηση υποστηρίζει τη συμμετοχή σε δράσεις Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού και ενισχύει την κουλτούρα μάθησης σε υψηλό βαθμό. Η ίδια τάση 
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αναδεικνύεται και για την υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον συνολικά, 
καθώς το 52,1% τη χαρακτηρίζει μέτρια και το 44,9% υψηλή. Αν συγκρίνουμε όμως τα ποσοστά 
των εργαζόμενων που δηλώνουν χαμηλό βαθμό στους τέσσερις προαναφερόμενους παράγοντες 
που σχετίζονται με την υποστήριξη για μάθηση, το μεγαλύτερο όλων το συγκεντρώνει αυτή από 
τον προϊστάμενο (8,2%). 

Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, το 59,1% τις θεωρεί σε υψηλό βαθμό αποτελεσματικές, το 35,8% σε μέτριο βαθμό, 
ενώ μόνο το 5,1% σε χαμηλό βαθμό. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της συγκεκριμένης έρευνας η 
αξιολόγηση των δράσεων είναι πιο θετική σε σχέση με άλλες περιπτώσεις. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα προγενέστερης έρευνας (CIPD, 2009), το 4% θεωρεί τις αναπτυξιακές δράσεις 
πολύ αποτελεσματικές, το 53% αρκετά αποτελεσματικές, ενώ το 21% δεν τις χαρακτηρίζει ούτε 
αποτελεσματικές ούτε αναποτελεσματικές. Στη συνέχεια αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τη 
μεταβίβαση της μάθησης. Η πλειοψηφία των εργαζόμενων, το 52%, δηλώνει ότι εφαρμόζει τις 
γνώσεις που απέκτησε και τις δεξιότητες που ανέπτυξε, αλλά και ότι ο προϊστάμενος καθώς και 
οι συνάδελφοι ενισχύουν την προσπάθεια αυτή σε μέτριο βαθμό. Λίγο μικρότερο ποσοστό της 
τάξης του 45,7% αναφέρει ότι τα παραπάνω ισχύουν σε υψηλό βαθμό. Τέλος, οι αντιλήψεις των 
εργαζόμενων για την ικανοποίηση από την εργασία και την αφοσίωση στην επιχείρηση είναι 
σχεδόν ίδιες. Αναλυτικότερα, οι εργαζόμενοι είναι στην πλειοψηφία τους σε υψηλό βαθμό 
ικανοποιημένοι και αφοσιωμένοι, ποσοστό που ανέρχεται στο 55,7% και το 56,7% αντίστοιχα. 
Μέτρια εργασιακή ικανοποίηση και αφοσίωση αναφέρει περίπου το 38,1% του δείγματος. 
Τέλος, λίγο ικανοποιημένοι δηλώνουν οι εργαζόμενοι σε ποσοστό 6,1%, ενώ λίγο αφοσιωμένοι 
σε ποσοστό 5,4%.  

 

7.2.2. Αποτελέσματα ανάλυσης αξιοπιστίας 

Ο Πίνακας 32 στην επόμενη σελίδα απεικονίζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
αξιοπιστίας του τελικού ερωτηματολογίου της έρευνας. Στην πρώτη στήλη αναφέρεται ο αύξων 
αριθμός, στη δεύτερη ο παράγοντας και στην τρίτη στήλη ο αριθμός των μεταβλητών από τις 
οποίες αυτός απαρτίζεται. Στην τέταρτη στήλη παρατίθεται ο αριθμός των εργαζόμενων που 
απάντησαν σε όλες τις επιμέρους μεταβλητές του κάθε παράγοντα και στην πέμπτη στήλη το 
ποσοστό, στο οποίο αντιστοιχεί ο συγκεκριμένος αριθμός. Στην τελευταία στήλη του Πίνακα 
περιλαμβάνονται οι τιμές του συντελεστή Cronbach’s alpha. 
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Πίνακας 32 

Αποτελέσματα ελέγχου αξιοπιστίας του τελικού ερωτηματολογίου 

α/α Παράγοντας Αριθμός 
μεταβλητών 

Αριθμός 
εργαζόμενων 

Ποσοστό 
εργαζόμενων 

Cronbach’s 
alpha 

1 Αποτελέσματα ΑΑΔ 17 443 76,8% 0.943 

2 Εξωτερικές ανταμοιβές ΑΑΔ 4 504 87,3% 0.788 

3 Εσωτερικές ανταμοιβές ΑΑΔ 3 493 85,4% 0.871 

4 Αποτελέσματα ΑΑΔ που σχετίζονται                 
με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας 7 511 88,6% 0.901 

5 Αποτελέσματα ΑΑΔ που σχετίζονται                 
με το εργασιακό κλίμα 3 530 91,9% 0.818 

6 Σημαντικότητα αποτελεσμάτων ΑΑΔ 17 495 85,8% 0.955 

7 Σημαντικότητα εξωτερικών ανταμοιβών ΑΑΔ 4 524 90,8% 0.850 

8 Σημαντικότητα εσωτερικών ανταμοιβών ΑΑΔ 3 524 90,8% 0.905 

9 Σημαντικότητα αποτελεσμάτων ΑΑΔ                 
που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας 7 523 90,6% 0.903 

10 Σημαντικότητα αποτελεσμάτων ΑΑΔ                 
που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα 3 529 91,7% 0.852 

11 Αποτελεσματικότητα των δράσεων ΑΑΔ 5 529 91,7% 0.910 

12 Υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον 20 480 83,2% 0.911 

13 Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση 7 526 91,2% 0.790 

14 Υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο 9 505 87,5% 0.924 

15 Υποστήριξη για μάθηση από τους συναδέλφους 4 527 91,3% 0.670 

16 Ικανοποίηση από την εργασία 4 505 87,5% 0.890 

17 Αφοσίωση στην επιχείρηση 5 568 98,4% 0.820 

18 Μεταβίβαση της μάθησης 6 509 88,2% 0.706 
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Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα από τους 18 συνολικά παράγοντες του 
ερωτηματολογίου, 14 παρουσίασαν τιμή Cronbach’s alpha μεγαλύτερη του 0.8 και τρεις 
εμφάνισαν τιμή μεταξύ 0.7 και 0.8. Μόνο ένας παράγοντας, αυτός της υποστήριξης για μάθηση 
από τους συναδέλφους, παρουσίασε τιμή Cronbach’s alpha μικρότερη του 0.7. Η ακριβής τιμή 
του ήταν 0.670, η οποία κρίνεται ικανοποιητική, καθώς πλησιάζει στο 0.7. Σχετικά με τον 
συγκεκριμένο παράγοντα επισημαίνεται ότι στην ανάλυση αξιοπιστίας, που πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της πιλοτικής έρευνας, εμφάνισε ικανοποιητικότερη τιμή Cronbach’s alpha και 
συγκεκριμένα 0.748, αν και αποτελούνταν από τα ίδια ακριβώς ερωτήματα. 

 

7.2.3. Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων και νέα ευρήματα  

Στη συγκεκριμένη ενότητα ελέγχονται οι ερευνητικές υποθέσεις της διατριβής και 
παρουσιάζονται νέα ευρήματα που προέκυψαν από την ανάλυση συσχετίσεων, από ελέγχους 
συγκρίσεων και από την παλινδρομική ανάλυση, θεωρώντας ως επίπεδο σημαντικότητας σε 
όλες τις αναλύσεις το 5% (α=0.05). Ειδικότερα, ο έλεγχος των υποθέσεων γίνεται ανά επιμέρους 
κατηγορία στην οποία αυτές ταξινομήθηκαν στο πλαίσιο της ενότητας 5.2. σύμφωνα με το 
περιεχόμενό τους. Ο σχολιασμός των υποθέσεων συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νέα 
αλληλένδετα ευρήματα και από σχετικούς Πίνακες. Αυτοί περιλαμβάνουν τον συντελεστή 
συσχέτισης Spearman (rho) μεταξύ των παραγόντων και το εμπειρικό επίπεδο σημαντικότητας 
(p-value) στην περίπτωση της ανάλυσης συσχετίσεων. Στην περίπτωση του ελέγχου συγκρίσεων 
όμως παρουσιάζουν μόνο το εμπειρικό επίπεδο σημαντικότητας (p-value). Όπου είναι εφικτό τα 
αποτελέσματα σχολιάζονται κριτικά και αντιπαραβάλλονται με εκείνα προγενέστερων ερευνών. 
Επιπλέον, η καθεμιά από τις πέντε πρώτες κατηγορίες ερευνητικών υποθέσεων ολοκληρώνεται 
με πρόσθετα ευρήματα, τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης. Οι βασικοί δείκτες της 
εν λόγω ανάλυσης παρατίθενται σε αντίστοιχους Πίνακες. Μετά από τον έλεγχο του συνόλου 
των κατηγοριών των υποθέσεων επισημαίνονται ορισμένα άλλα ευρήματα που δεν σχετίζονται 
με τις ερευνητικές υποθέσεις, παρουσιάζουν ωστόσο αυξημένο ενδιαφέρον. 
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Ι. Παράγοντες που σχετίζονται με τις αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στα 
αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στις οποίες συμμετέχουν 

Η1α. Η υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον συσχετίζεται θετικά με τις 
αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

Πίνακας 33 

Αποτελέσματα ανάλυσης συσχετίσεων (συντελεστής συσχέτισης rho) 

Όπου ***, τότε p-value<0.001 
Όπου **,   τότε p-value<0.01 

 

Από τον Πίνακα 33 προκύπτει ότι παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική μέτρια θετική 
συσχέτιση μεταξύ της υποστήριξης για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον και των αντιλήψεων 
των εργαζόμενων για τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων (rho=0.52, p-value<0.001). 
Οι εργαζόμενοι, δηλαδή, που θεωρούν ότι υποστηρίζονται από την επιχείρηση, τον προϊστάμενο 
και τους συναδέλφους στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες αλλά και να 
τις εφαρμόσουν στην εργασία τους, τείνουν να θεωρούν ότι η συμμετοχή τους σε δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συνέβαλε σε εξωτερικές και εσωτερικές ανταμοιβές, καθώς 
και σε αποτελέσματα που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας ή με το εργασιακό 
κλίμα. Το εν λόγω εύρημα επιβεβαιώνει, λοιπόν, σχετική άποψη που έχει διατυπωθεί στο 
παρελθόν (Γλαβέλη, 2010). Σύμφωνα με αυτήν, παρουσιάζεται θετική συσχέτιση ανάμεσα: α) 
στους οργανωσιακούς παράγοντες υποστήριξης της επιμόρφωσης, όπως η βοήθεια από τον 
προϊστάμενο για την εφαρμογή των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και η παροχή 
κινήτρων για συνεχή ανάπτυξη και β) στη διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων των εργαζόμενων 
για τα οφέλη που αποκομίζουν από την επιμόρφωση. Στη συνέχεια εξετάζεται η ύπαρξη πιθανών 
επιμέρους συσχετίσεων της υποστήριξης για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον με τις 
αντιλήψεις των εργαζόμενων για τις τέσσερις κατηγορίες αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών 
δράσεων που προαναφέρθηκαν. Παρατηρείται παρόμοια με την προαναφερόμενη συσχέτιση 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με: 

Υποστήριξη για μάθηση από: 
Συνολικά 

αποτελέσματα 
ΑΑΔ 

Εξωτερικές  
ανταμοιβές  

Εσωτερικές 
ανταμοιβές  

Τρόπο 
εκτέλεσης 
της εργασίας 

Εργασιακό 
κλίμα 

Το εργασιακό περιβάλλον 0.52*** 0.42*** 0.53*** 0.45*** 0.45*** 

Την επιχείρηση 0.57*** 0.49*** 0.56*** 0.50*** 0.46*** 

Τον προϊστάμενο 0.45*** 0.36*** 0.46*** 0.39*** 0.40*** 

Τους συναδέλφους 0.18***     0.12** 0.21*** 0.17*** 0.15*** 



263 

 

ανάμεσα στην εν λόγω υποστήριξη και στις αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στις 
εσωτερικές ανταμοιβές των δράσεων, όπως η ικανοποίηση από την εργασία, η παρακίνηση και η 
προσωπική ανάπτυξη (rho=0.53, p-value<0.001). Για τις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες 
αποτελεσμάτων των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, παρουσιάστηκε χαμηλή προς 
μέτρια θετική συσχέτιση (rho=0.42 έως 0.45, p-value<0.001). Παρεμφερή ανάλυση 
πραγματοποίησαν οι Noe and Wilk (1993), χρησιμοποιώντας ως παράγοντες: α) την υποστήριξη 
από τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους και β1) τα προσωπικά οφέλη των εργαζόμενων από 
τη συμμετοχή σε αναπτυξιακές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα η προσωπική ανάπτυξη, η 
δικτύωση και η αποτελεσματικότερη εκτέλεση της εργασίας ή β2) τα οφέλη που αποκομίζουν 
από τις δράσεις ανάπτυξης και σχετίζονται με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, όπως η 
μισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη, αλλά και η επίτευξη των επαγγελματικών στόχων. 
Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα εντοπίστηκε χαμηλή θετική συσχέτιση και στις δύο 
περιπτώσεις.  

Η αναφορά στη συγκεκριμένη ερευνητική υπόθεση ολοκληρώνεται υπογραμμίζοντας τις 
συσχετίσεις που προέκυψαν μεταξύ των επιμέρους παραγόντων της υποστήριξης για μάθηση 
από το εργασιακό περιβάλλον και των αντιλήψεων των εργαζόμενων είτε για καθεμιά από τις 
τέσσερις υποκατηγορίες αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών δράσεων είτε για όλες συνολικά. 
Μόνο η υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση παρουσιάζει στατιστικά σημαντική μέτρια 
θετική συσχέτιση με τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα συνολικά αποτελέσματα των εν λόγω 
δράσεων (rho=0.57, p-value<0.001). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η υποστήριξη για μάθηση από 
την επιχείρηση αφορά στην υποστήριξη των εργαζόμενων για συμμετοχή σε αναπτυξιακές 
δράσεις, αλλά και στην ύπαρξη μιας γενικότερης κουλτούρας μάθησης, Επιπλέον, παρόμοια 
συσχέτιση αναδείχτηκε μεταξύ της υποστήριξης για μάθηση από την επιχείρηση και των 
αντιλήψεων των εργαζόμενων: α) για τις εσωτερικές ανταμοιβές των δράσεων (rho=0.56, p-
value<0.001) και β) για τα αποτελέσματα των δράσεων που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης 
της εργασίας, όπως η αποτελεσματικότερη εκτέλεση της εργασίας, η ανάληψη περισσότερων 
αρμοδιοτήτων χωρίς επιπλέον ανταμοιβή, η εισαγωγή καινοτομιών στην εργασία, η βελτίωση 
γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της δημιουργικότητας και η απόκτηση καλύτερης γνώσης 
της αγοράς (rho=0.50, p-value<0.001). Ελαφρά χαμηλότερη, σχεδόν μέτρια θετική συσχέτιση 
προέκυψε ανάμεσα στην υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση και τόσο στις εξωτερικές 
ανταμοιβές των δράσεων (rho=0.49, p-value<0.001), όσο και στα αποτελέσματα που σχετίζονται 
με το εργασιακό κλίμα (rho=0.46, p-value<0.001). Τα τελευταία αποτελέσματα αφορούν στη 
βελτίωση των σχέσεων με προϊστάμενο και συναδέλφους αλλά και την ασφάλεια ως προς τη 
διατήρηση της θέσης εργασίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι συσχετίσεις που 
αναδείχτηκαν για την υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο, δηλαδή την υποστήριξη για 
συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις αλλά και για εφαρμογή στον εργασιακό χώρο των γνώσεων 
και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιό τους. Αυτή παρουσίασε χαμηλή θετική συσχέτιση 
με τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα επιμέρους αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης 
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Ανθρώπινου Δυναμικού, δηλαδή τις εξωτερικές και εσωτερικές ανταμοιβές (rho=0.36 και 0.46 
αντίστοιχα, p-value<0.001), αλλά και εκείνα τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας και το εργασιακό κλίμα (rho=0.39 και 0.40 αντίστοιχα, p-value<0.001). 
Χαμηλή θετική συσχέτιση χαρακτηρίζεται και εκείνη που αναδείχτηκε ανάμεσα στην 
υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο και στο σύνολο των αποτελεσμάτων των δράσεων 
ανάπτυξης (rho=0.45, p-value<0.001). Τέλος, η υποστήριξη για μάθηση από τους συναδέλφους 
δεν παρουσίασε οποιαδήποτε συσχέτιση. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι επιβεβαιώνεται η 
άποψη των Santos and Stuart (2003) ότι η υποστήριξη των προϊστάμενων επηρεάζει τις 
αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων και ιδιαίτερα για 
εκείνα που σχετίζονται με εσωτερικές ανταμοιβές. 

 
Η1β. Το φύλο των εργαζόμενων επηρεάζει τις αντιλήψεις τους όσον αφορά στα 

αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Πίνακας 34 

Αποτελέσματα ελέγχου συγκρίσεων (εμπειρικό επίπεδο σημαντικότητας, p-value) 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με: 

  
Συνολικά 

αποτελέσματα 
δράσεων ΑΑΔ 

Εξωτερικές   
ανταμοιβές  

Εσωτερικές  
ανταμοιβές  

Τρόπο εκτέλεσης 
της εργασίας 

Εργασιακό  
κλίμα 

Φύλο 0.005 <0.001 0.020 0.125 0.080 

 

Όπως προκύπτει και από τον Πίνακα 34, υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση του 
φύλου στις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και μεμονωμένα στις αντιλήψεις σχετικά με τις εξωτερικές και 
εσωτερικές ανταμοιβές τους. Αναλυτικότερα, παρατηρείται μικρή επίδραση του φύλου των 
εργαζόμενων στις αντιλήψεις τους αναφορικά με τις εξωτερικές ανταμοιβές των αναπτυξιακών 
δράσεων (g=0.259, p-value<0.001). Οι άντρες, δηλαδή, θεωρούν ότι οι δράσεις Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, στις οποίες συμμετείχαν, συνέβαλαν στη μισθολογική και 
επαγγελματική τους εξέλιξη, στην ανάπτυξη του επαγγελματικού τους δικτύου και στην αλλαγή 
της καριέρας τους σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις γυναίκες. Το συγκεκριμένο ερευνητικό 
αποτέλεσμα επιβεβαιώνει το αντίστοιχο των Santos and Stuart (2003). Ωστόσο, σε μικρότερο 
βαθμό επηρεάζει το φύλο και τις αντιλήψεις των εργαζόμενων σχετικά με τις προαναφερόμενες 
δύο κατηγορίες αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι άντρες δηλώνουν ότι η παρακολούθηση 
των εν λόγω δράσεων επηρέασε περισσότερο από όσο τις γυναίκες, την ικανοποίησή τους από 
την εργασία, την παρακίνησή τους αλλά και την προσωπική τους ανάπτυξη, στοιχεία που 
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συνθέτουν τις εσωτερικές ανταμοιβές (g=0.156, p-value=0.020). Επιπλέον, οι άντρες αξιολογούν 
σε θετικότερο βαθμό το σύνολο των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών δράσεων, δηλαδή τις 
εξωτερικές και εσωτερικές ανταμοιβές, αλλά και τα αποτελέσματα που σχετίζονται είτε με τον 
τρόπο εκτέλεσης της εργασίας είτε με το εργασιακό κλίμα (g=0.189, p-value=0.005).  

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά των εργαζόμενων που επηρεάζουν τις 
αντιλήψεις τους όσον αφορά είτε στα συνολικά αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων είτε 
σε ορισμένες κατηγορίες τους. Ο Πίνακας 35 που ακολουθεί αναφέρεται στο αν ασκεί ή όχι 
επίδραση η θέση εργασίας των ατόμων. 

Πίνακας 35 

Αποτελέσματα ελέγχου συγκρίσεων (εμπειρικό επίπεδο σημαντικότητας, p-value) 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με: 

  
Συνολικά 

αποτελέσματα 
δράσεων ΑΑΔ 

Εξωτερικές   
ανταμοιβές  

Εσωτερικές  
ανταμοιβές  

Τρόπο εκτέλεσης 
της εργασίας 

Εργασιακό  
κλίμα 

Θέση 
εργασίας 0.002 <0.001 0.001 0.008 0.658 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα, η θέση εργασίας των ατόμων ασκεί στατιστικά 
σημαντική επίδραση στα συνολικά αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (p-value=0.002), καθώς και σ’ εκείνα που αφορούν σε εξωτερικές (p-value<0.001) ή 
εσωτερικές ανταμοιβές (p-value=0.001), αλλά και σε όσα σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας (p-value=0.008). Αναλυτικότερα, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη αξιολογούν πιο 
θετικά, σε μέτριο βαθμό, σε σύγκριση με το διοικητικό προσωπικό, τις εξωτερικές ανταμοιβές 
(g=0.526, p-value=0.013), τις εσωτερικές ανταμοιβές (g=0.461, p-value=0.030), αλλά και τα 
συνολικά αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων (g=0.433, p-value=0.048). Επίσης, 
θετικότερη σε μέτριο βαθμό είναι η αξιολόγηση από τα μεσαία διοικητικά στελέχη σε σχέση με 
το διοικητικό προσωπικό των εξωτερικών ανταμοιβών των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (g=0.450, p-value<0.001). Το ίδιο ισχύει, σε μικρότερο όμως βαθμό, για τις 
εσωτερικές ανταμοιβές (g=0.268, p-value=0.030), τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τον 
τρόπο εκτέλεσης της εργασίας (g=0.281, p-value=0.032) καθώς και τα συνολικά αποτελέσματα 
των εν λόγω δράσεων (g=0.308, p-value=0.015). Εξίσου πιο θετικές είναι οι αντιλήψεις των 
μεσαίων διοικητικών στελεχών σε σχέση με τα εξειδικευμένα στελέχη με διευρυμένες 
αρμοδιότητες όσον αφορά στις απόψεις τους για τις τέσσερις προαναφερόμενες κατηγορίες 
αποτελεσμάτων (g=0.274, p-value=0.004, g=0.264, p-value=0.006, g=0.213, p-value=0.037 και 
g=0.225, p-value=0.024 αντίστοιχα, με τη σειρά που αυτές έχουν παρατεθεί στην προηγούμενη 
σύγκριση). Τέλος, σε μέτριο βαθμό διαφοροποιούνται οι αντιλήψεις των ανώτερων διοικητικών 



266 

 

στελεχών από εκείνες των εξειδικευμένων στελεχών με διευρυμένες αρμοδιότητες, όσον αφορά 
στις εσωτερικές ανταμοιβές των αναπτυξιακών δράσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα στελέχη του 
ανώτερου ιεραρχικού επιπέδου θεωρούν ότι οι δράσεις στις οποίες συμμετείχαν συνέβαλαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό στις προαναφερόμενες ανταμοιβές (g=0.447, p-value=0.027). 
Συμπερασματικά, όσο υψηλότερο είναι το ιεραρχικό επίπεδο των εργαζόμενων τόσο θετικότερες 
είναι οι αντιλήψεις τους σχετικά με τα οφέλη που αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους σε 
δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Εξαίρεση αποτελούν οι αντιλήψεις που αφορούν 
στη βελτίωση των σχέσεων με προϊστάμενο και συναδέλφους αλλά και στο αίσθημα ασφάλειας 
ως προς τη διατήρηση της εργασίας, οι οποίες δεν επηρεάζονται από τη θέση εργασίας των 
ατόμων. 

Η αναφορά στα χαρακτηριστικά των εργαζόμενων που επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους 
σχετικά με τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων, ολοκληρώνεται με τον παράγοντα 
των ετών απασχόλησης στην εταιρεία. Αυτός ασκεί στατιστικά σημαντική επίδραση στις 
απόψεις για εκείνα τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας, 
όπως για παράδειγμα η βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων, η αποτελεσματικότερη εκτέλεση του 
έργου ή η ενίσχυση της δημιουργικότητας (p-value=0.010). Πιο συγκεκριμένα, όσοι 
απασχολούνται στην επιχείρηση από 3 έως 6 έτη θεωρούν ότι οι δράσεις που παρακολούθησαν 
συνέβαλαν σε μικρότερο βαθμό στα προαναφερόμενα αποτελέσματα σε σχέση με όσους 
εργάζονταν για περισσότερο από 20 έτη (g=-0.310, p-value=0.031). Συμπερασματικά, η 
παρούσα έρευνα ανέδειξε ότι εκτός από το φύλο και άλλα χαρακτηριστικά των εργαζόμενων, τα 
οποία σχετίζονται με την εργασία τους, όπως η θέση εργασίας και τα έτη απασχόλησης στην 
εταιρεία, επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους για τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων. 
Προηγούμενες έρευνες (Noe and Wilk, 1993; Santos and Stuart, 2003) δεν είχαν αναδείξει 
ανάλογη επίδραση. 

Η διερεύνηση των παραγόντων με τους οποίους σχετίζονται οι αντιλήψεις των 
εργαζόμενων για τα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στις οποίες 
συμμετέχουν, ολοκληρώνεται αναζητώντας εκείνους που τις επηρεάζουν περισσότερο. Γι’ αυτόν 
τον σκοπό διενεργήθηκε βηματική παλινδρομική ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, ως ανεξάρτητες 
μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν η υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, τον προϊστάμενο 
και τους συναδέλφους, το φύλο των εργαζόμενων αλλά και τα χαρακτηριστικά τους που 
αφορούν στην εργασία, δηλαδή η θέση εργασίας τους καθώς και το χρονικό διάστημα 
απασχόλησής τους τόσο στην εταιρεία όσο και στη θέση εργασίας. Εξαρτημένη μεταβλητή ήταν 
οι αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων.  
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Ο Πίνακας 36 περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της βηματικής παλινδρόμησης όσον 
αφορά μόνο στους παράγοντες, οι οποίοι ασκούν στατιστικά σημαντική επίδραση στις 
αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα οφέλη που αποκομίζουν από τις δράσεις Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού24. 

 
Πίνακας 36 

Αποτελέσματα παλινδρόμησης για τους παράγοντες που επηρεάζουν                                 
τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα αποτελέσματα των δράσεων ΑΑΔ 

Ανεξάρτητη 
μεταβλητή 

Συντελεστής 
παλινδρόμησης 

(B) 

Τυπικό 
σφάλμα 

(Std. error)

Τυποποιημένος 
συντελεστής 

παλινδρόμησης 
(Beta) 

Τιμή της 
στατιστικής (t) 

Εμπειρικό 
επίπεδο 

σημαντικότητας 
παλινδρόμησης 

(p-value) 

Adjusted 
R2 

Σταθερός όρος 
(constant) 0.169 0.033 _ 5.100 <0.001 _ 

Υποστήριξη για μάθηση 
από την επιχείρηση 0.544 0.047 0.508 11.462 <0.001  0.319 

Υποστήριξη για μάθηση 
από τον προϊστάμενο 0.166 0.040 0.191 4.210 <0.001  0.331 

Έτη απασχόλησης       
στην επιχείρηση 0.013 0.005 0.108 2.973 0.003 0.342 

Υποστήριξη για μάθηση 
από τους συναδέλφους -0.109 0.040 -0.111 -2.706 0.007 0.350 

 

Το τελικό μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό (F=68.548, df1=4, df2=498, p<0.001) και 
οι τέσσερις ανεξάρτητες μεταβλητές που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 36 ερμηνεύουν το 35% 
της μεταβλητότητας των αντιλήψεων των εργαζόμενων για τα αποτελέσματα των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Adjusted R2=0.350). Όπως προκύπτει από τον 
τυποποιημένο συντελεστή παλινδρόμησης, η υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση ασκεί 
τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στις εν λόγω αντιλήψεις και ακολουθεί σε αρκετά χαμηλότερο 
βαθμό η υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο. Επιπλέον, λίγο μικρότερη θετική 
επίδραση σε σχέση με την υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο ασκούν τα έτη 
απασχόλησης στην επιχείρηση. Δηλαδή, όσο περισσότερα χρόνια απασχολούνται τα άτομα στη 
συγκεκριμένη επιχείρηση τόσο πιο θετικές είναι οι αντιλήψεις τους σχετικά με τα αποτελέσματα 
των αναπτυξιακών δράσεων. Τέλος, η υποστήριξη για μάθηση από τους συναδέλφους επηρεάζει 

                                                            
24 Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης για τους υπόλοιπους παράγοντες καθώς και οι γραφικές παραστάσεις των 
καταλοίπων (residuals) παρατίθενται στο Παράρτημα V. 
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τις αντιλήψεις των εργαζόμενων στον ίδιο περίπου βαθμό με τα έτη απασχόλησης στην 
επιχείρηση, αλλά με αρνητικό τρόπο. Με άλλα λόγια, όσο πιο μεγάλη χαρακτηρίζουν την 
υποστήριξη που δέχονται από τους συναδέλφους τους για μάθηση, τόσο λιγότερο τείνουν να 
αναφέρουν ότι αποκόμισαν οφέλη μετά από τη συμμετοχή τους σε δράσεις Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Η συγκεκριμένη ανάλυση ολοκληρώθηκε με τον έλεγχο 
ετεροσκεδαστικότητας Breusch-Pagan. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δεν υφίσταται πρόβλημα 
ετεροσκεδαστικότητας (p-value=0.127). 

 

ΙΙ. Παράγοντες που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Η2α. Η υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον συσχετίζεται θετικά με την 
αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Πίνακας 37 

Αποτελέσματα ανάλυσης συσχετίσεων (συντελεστής συσχέτισης rho) 

Υποστήριξη για μάθηση από: Αποτελεσματικότητα            
των δράσεων ΑΑΔ 

Το εργασιακό περιβάλλον 0.60*** 

Την επιχείρηση 0.66*** 

Τον προϊστάμενο 0.48*** 

Τους συναδέλφους 0.31*** 

Όπου ***, τότε p-value<0.001 
 

Η ανάλυση συσχετίσεων επιβεβαίωσε ότι η υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, 
τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους, δηλαδή από το εργασιακό περιβάλλον συνολικά, 
παρουσιάζει στατιστικά σημαντική μέτρια προς υψηλή θετική συσχέτιση με την 
αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών δράσεων (rho=0.60, p-value<0.001). Με άλλα λόγια οι 
εργαζόμενοι που θεωρούν ότι το εργασιακό περιβάλλον ενισχύει τη μάθηση τείνουν να 
χαρακτηρίζουν αποτελεσματικές τις δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στις οποίες 
συμμετέχουν. Στο σημείο αυτό σκόπιμο κρίνεται να αναφερθούν τα αποτελέσματα 
προγενέστερης σχετικής έρευνας (Madera, Steele and Beier, 2011). Παρόμοια συσχέτιση 
πρόεκυψε μεταξύ της υποστήριξης από τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους, δηλαδή της 
οργανωτικής υποστήριξης, σύμφωνα με τους ερευνητές, και των αντιλήψεων των εργαζόμενων 
για τη χρησιμότητα των προγραμμάτων κατάρτισης, όπως αυτές διαμορφώνονται έξι μήνες μετά 
από την υλοποίηση των σχετικών δράσεων. Ακολουθεί η διερεύνηση του είδους και του βαθμού 
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αλληλεξάρτησης ανάμεσα στους επιμέρους παράγοντες της υποστήριξης για μάθηση από το 
εργασιακό περιβάλλον και στην αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Υψηλότερη σε σχέση με την υποστήριξη από το εργασιακό περιβάλλον, θετική 
συσχέτιση παρουσιάζει η υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση (rho=0.66, p-value<0.001) 
και σχεδόν μέτρια θετική συσχέτιση εμφανίζει η υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο 
(rho=0.48, p-value<0.001). Τέλος, η συσχέτιση της υποστήριξης για μάθηση από τους 
συναδέλφους με την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών δράσεων χαρακτηρίζεται ως 
χαμηλή θετική (rho=0.31, p-value<0.001).  

Στη συνέχεια διερευνάται η υψηλότερη από τις προαναφερόμενες συσχετίσεις, δηλαδή 
αυτή ανάμεσα στην υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση και στην αποτελεσματικότητα 
των αναπτυξιακών δράσεων, ανάλογα με τη θέση εργασίας που κατείχαν οι συμμετέχοντες στην 
έρευνα. Ο Πίνακας 38 περιλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία. 

Πίνακας 38 

Αποτελέσματα ανάλυσης συσχετίσεων  

Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση                               
και αποτελεσματικότητα των δράσεων ΑΑΔ 

Θέση εργασίας Συντελεστής συσχέτισης rho 

Ανώτερα διοικητικά στελέχη   0.37* 

Μεσαία διοικητικά στελέχη 0.60*** 

Εξειδικευμένα στελέχη 0.72*** 

Διοικητικό προσωπικό 0.60*** 

Όπου ***, τότε p-value<0.001 
Όπου *,     τότε p-value<0.05 

 
Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα, ο δείκτης συσχέτισης για το διοικητικό 

προσωπικό και τα μεσαία διοικητικά στελέχη είναι παρόμοιος με τον αντίστοιχο δείκτη στο 
σύνολο του δείγματος (rho=0.60, p-value<0.001). Μεγαλώνει για τα εξειδικευμένα στελέχη 
μετατρέποντας τη συσχέτιση σε υψηλή (rho=0.72, p-value<0.001), ενώ περιορίζεται σημαντικά 
για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, αναδεικνύοντας χαμηλή θετική συσχέτιση (rho=0.37, p-
value=0.035). Συνεπώς, η υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση συνδέεται σε μεγαλύτερο 
βαθμό με την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών δράσεων για τα εξειδικευμένα στελέχη με 
διευρυμένες αρμοδιότητες χωρίς υφισταμένους. Η ανάλυση ολοκληρώνεται με τη συσχέτιση 
ανάμεσα στην υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο και στην αποτελεσματικότητα των 
αναπτυξιακών δράσεων ανά θέση εργασίας. Για το διοικητικό προσωπικό και τα εξειδικευμένα 
στελέχη η συσχέτιση είναι μέτρια (rho=0.50 και 0.51 αντίστοιχα, p-value<0.001). Για τα μεσαία 
διοικητικά στελέχη είναι χαμηλή (rho=0.42, p-value<0.001), ενώ για τα ανώτερα διοικητικά 
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στελέχη είναι ακόμη μικρότερη (rho=0.39, p-value=0.027). Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι όσο 
χαμηλότερο είναι το ιεραρχικό επίπεδο των εργαζόμενων τόσο περισσότερο συνδέεται η 
υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο με την αποτελεσματικότητα των δράσεων 
ανάπτυξης.  

 
Η2β. Τα χαρακτηριστικά των ατόμων που σχετίζονται με την εργασία τους, όπως η θέση 

εργασίας, το χρονικό διάστημα απασχόλησης στην εταιρεία και το χρονικό διάστημα απασχόλησης 
στη θέση, επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Πίνακας 39 

Αποτελέσματα ελέγχου συγκρίσεων (εμπειρικό επίπεδο σημαντικότητας, p-value) 

Χαρακτηριστικά των ατόμων 
που σχετίζονται με την εργασία τους 

Αποτελεσματικότητα             
των δράσεων ΑΑΔ 

Θέση εργασίας <0.001 

Έτη απασχόλησης στην επιχείρηση 0.565 

Έτη απασχόλησης στη θέση 0.194 

 

Το χρονικό διάστημα απασχόλησης στην εταιρεία έχει χρησιμοποιηθεί ως ανεξάρτητη 
μεταβλητή και από άλλους ερευνητές που μελέτησαν σχετικά με την εν λόγω διατριβή θέματα 
(Noe and Wilk, 1993; Benson, 2006; Kuvaas and Dysvik, 2010). Το ίδιο ισχύει και για τη θέση 
εργασίας των ατόμων αλλά και για το χρονικό διάστημα που έχουν τη συγκεκριμένη θέση (Noe 
and Wilk, 1993). Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 39, η ερευνητική υπόθεση Η2β 
επιβεβαιώνεται εν μέρει, καθώς η θέση εργασίας των ατόμων ασκεί στατιστικά σημαντική 
επίδραση στην αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών δράσεων (p-value<0.001). Πιο αναλυτικά, 
τα ανώτερα διοικητικά στελέχη θεωρούν πιο αποτελεσματικές σε μέτριο βαθμό τις δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στις οποίες συμμετέχουν σε σχέση τόσο με τα 
εξειδικευμένα στελέχη, με διευρυμένες αρμοδιότητες χωρίς υφιστάμενους, όσο και με το 
διοικητικό προσωπικό (g=0.413, p-value=0.028 και g=0.525, p-value=0.013 αντίστοιχα). Το ίδιο 
ισχύει και για τα μεσαία διοικητικά στελέχη, σε μικρότερο όμως βαθμό, αν οι απόψεις τους 
συγκριθούν με εκείνες των δύο προαναφερόμενων χαμηλότερων σε ιεραρχικό επίπεδο ομάδων 
εργαζόμενων (g=0.244, p-value=0.012 και g=0.329 p-value=0.009 αντίστοιχα). Όπως 
παρατηρείται από τις επιμέρους συγκρίσεις, οι εργαζόμενοι των υψηλότερων ιεραρχικών 
επιπέδων έχουν θετικότερες αντιλήψεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δράσεων 
ανάπτυξης. Αντίθετα, το χρονικό διάστημα απασχόλησης είτε στην επιχείρηση είτε στη θέση δεν 
επηρεάζει τις αντιλήψεις όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών δράσεων. 
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H2γ. Οι αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στις εξωτερικές ανταμοιβές των 
δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συσχετίζονται θετικά με την αποτελεσματικότητα των 
δράσεων αυτών 

Πίνακας 40 

Αποτελέσματα ανάλυσης συσχετίσεων (συντελεστής συσχέτισης rho) 

Όπου ***, τότε p-value<0.001 
 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 40, οι αντιλήψεις των εργαζόμενων σχετικά με τις εξωτερικές 
ανταμοιβές των αναπτυξιακών δράσεων παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική μέτρια θετική 
συσχέτιση με την αποτελεσματικότητά τους (rho=0.58, p-value<0.001). Δηλαδή, σε όσο 
μεγαλύτερο βαθμό οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
συνέβαλαν στη μισθολογική και επαγγελματική τους εξέλιξη, στην ανάπτυξη του 
επαγγελματικού τους δικτύου και στην αλλαγή της καριέρας τους, τόσο πιο θετικά αξιολογούν 
τη γενικότερη αποτελεσματικότητα των σχετικών δράσεων. Ωστόσο, η συγκεκριμένη έρευνα 
ανέδειξε ότι η αποτελεσματικότητα των υπό διερεύνηση δράσεων, όπως για παράδειγμα ο 
βαθμός στον οποίο αυτές ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες των εργαζόμενων και η 
χρησιμότητα που είχαν για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, συσχετίζεται θετικά με τις 
αντιλήψεις τους και για άλλα πιθανά αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων. Πιο 
συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα, δηλαδή η βελτίωση των 
σχέσεων με προϊσταμένους και συναδέλφους αλλά και το αίσθημα ασφάλειας, όσον αφορά στη 
διατήρηση της θέσης εργασίας, παρουσιάζουν τον ίδιο περίπου με τις εξωτερικές ανταμοιβές 
δείκτη συσχέτισης (rho=0.55, p-value<0.001). Παράλληλα, πολύ μεγαλύτερη θετική συσχέτιση, η 
οποία χαρακτηρίζεται ως υψηλή, αναδεικνύεται ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και (α) στα συνολικά αποτελέσματα των δράσεων, δηλαδή 
και στις τέσσερις κατηγορίες αποτελεσμάτων (rho=0.74, p-value<0.001), (β) στις εσωτερικές 
ανταμοιβές συγκεκριμένα, όπως για παράδειγμα η ικανοποίηση από την εργασία και η 
προσωπική ανάπτυξη (rho=0.72, p-value<0.001) και (γ) σ’ εκείνα τα αποτελέσματα που 
σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας, όπως η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων 
καθώς και η ενίσχυση της δημιουργικότητας (rho=0.73, p-value<0.001). 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με: 

  

Συνολικά 
αποτελέσματα 
δράσεων ΑΑΔ 

Εξωτερικές  
ανταμοιβές  

Εσωτερικές 
ανταμοιβές  

Τρόπο 
εκτέλεσης 
της εργασίας 

Εργασιακό 
κλίμα 

Αποτελεσματικότητα         
των δράσεων ΑΑΔ 0.74*** 0.58*** 0.72*** 0.73*** 0.55*** 
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Παρόμοια ανάλυση πραγματοποιήθηκε και στο παρελθόν από άλλους ερευνητές 
(Giangreco, Sebastiano and Peccei, 2009). Πιο συγκεκριμένα οι παράγοντες που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι αντιλήψεις των εργαζόμενων για τη χρησιμότητα των προγραμμάτων 
κατάρτισης και την ικανοποίηση από τη συμμετοχή στα εν λόγω προγράμματα. Ο πρώτος 
παράγοντας αναφερόταν, μεταξύ άλλων, στον βαθμό που αυτά συνέβαλαν στη μακροπρόθεσμη 
εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Πρόκειται για ένα ερώτημα που, στο πλαίσιο της 
παρούσας έρευνας, συγκρότησε τον παράγοντα των εξωτερικών ανταμοιβών των αναπτυξιακών 
δράσεων. Επιπλέον, αναφερόταν στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση της εργασίας. Αυτή 
συνέθεσε τον παράγοντα των αποτελεσμάτων των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία 
υλοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη διατριβή. Ο δεύτερος παράγοντας, η ικανοποίηση από τη 
συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης είναι παρόμοιος με αυτόν της αποτελεσματικότητας 
των αναπτυξιακών δράσεων στο πλαίσιο της εν λόγω διατριβής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 
λοιπόν, της προηγούμενης έρευνας, αναδείχτηκε μέτρια προς υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ 
των δύο παραγόντων. Το εύρημα αυτό είναι αντίστοιχο με τα αποτελέσματα της έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε για τη διατριβή αυτή. Στο πλαίσιό της εντοπίστηκε μέτρια θετική συσχέτιση 
μεταξύ των εξωτερικών ανταμοιβών των δράσεων ανάπτυξης και της αποτελεσματικότητάς 
τους. Επιπλέον, αναδείχτηκε υψηλή θετική συσχέτιση ανάμεσα σ’ εκείνα τα αποτελέσματα που 
σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας και στη συνολική αποτελεσματικότητα των 
δράσεων.  

Στο σημείο αυτό σκόπιμο κρίνεται να αναφερθεί ποιοι από τους παράγοντες, για τους 
οποίους διερευνήθηκε η συσχέτιση που παρουσιάζουν με την αποτελεσματικότητα των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, την επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Για τον σκοπό αυτό 
διενεργήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης. Πιο συγκεκριμένα, ως ανεξάρτητες μεταβλητές 
χρησιμοποιούνται η υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, τον προϊστάμενο και τους 
συναδέλφους, το φύλο των εργαζόμενων, η θέση εργασίας τους, το χρονικό διάστημα 
απασχόλησής τους στην εταιρεία αλλά και στη θέση εργασίας. Επιπλέον, οι αντιλήψεις τους για 
τις τέσσερις κατηγορίες αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών δράσεων, δηλαδή για εκείνα που 
σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας και το εργασιακό κλίμα, για τις εσωτερικές 
και εξωτερικές ανταμοιβές.  
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Ο Πίνακας 41 που ακολουθεί περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της βηματικής 
παλινδρόμησης όσον αφορά μόνο στους παράγοντες, οι οποίοι ασκούν στατιστικά σημαντική 
επίδραση στις αντιλήψεις των εργαζόμενων για την αποτελεσματικότητα των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού25. 

 

Πίνακας 41 

Αποτελέσματα παλινδρόμησης για τους παράγοντες που επηρεάζουν                                 
τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για την αποτελεσματικότητα των δράσεων ΑΑΔ 

Ανεξάρτητη 
μεταβλητή 

Συντελεστής 
παλινδρόμησης 

(B) 

Τυπικό 
σφάλμα 

(Std. error)

Τυποποιημένος 
συντελεστής 

παλινδρόμησης 
(Beta) 

Τιμή της 
στατιστικής (t) 

Εμπειρικό 
επίπεδο 

σημαντικότητας 
παλινδρόμησης 

(p-value) 

Adjusted 
R2 

Σταθερός όρος 
(constant) 0.118 0.026 _ 4.574 <0.001 _ 

Αποτελέσματα          
των δράσεων ΑΑΔ      
που σχετίζονται         

με τον τρόπο εκτέλεσης 
της εργασίας 

0.437 0.039 0.444 11.130 <0.001  0.585 

Υποστήριξη για μάθηση 
από την επιχείρηση 0.328 0.032 0.307 10.199 <0.001  0.678 

Εσωτερικές ανταμοιβές 
των δράσεων ΑΑΔ 0.181 0.037 0.205 4.925 <0.001 0.693 

Θέση εργασίας -0.011 0.006 -0.052 -2.055 0.040 0.695 

 

Προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα εν λόγω αποτελέσματα διενεργήθηκε ο έλεγχος 
ετεροσκεδαστικότητας Breusch-Pagan. Δεδομένου ότι προέκυψε πρόβλημα (p-value<0.001), 
ακολούθησε διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας με τη μέθοδο White. Ο Πίνακας 42 στην 
επόμενη σελίδα παρουσιάζει τα τελικά αποτελέσματα της παλινδρόμησης μετά τη διόρθωση. 

  

                                                            
25 Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης για τους υπόλοιπους παράγοντες καθώς και οι γραφικές παραστάσεις των 
καταλοίπων (residuals) παρατίθενται στο Παράρτημα V. 
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Πίνακας 42 

Αποτελέσματα παλινδρόμησης για τους παράγοντες που επηρεάζουν                                
τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για την αποτελεσματικότητα των δράσεων ΑΑΔ                            

μετά από τη διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας 

Ανεξάρτητη 
μεταβλητή 

Συντελεστής 
παλινδρόμησης 

(B) 

Τυπικό 
σφάλμα 

(Std. error)

Τυποποιημένος 
συντελεστής 

παλινδρόμησης 
(Beta) 

Τιμή της 
στατιστικής (t) 

Εμπειρικό 
επίπεδο 

σημαντικότητας 
παλινδρόμησης 

(p-value) 

Σταθερός όρος 
(constant) 0.136 0.027 _ 5.086 <0.001 

Αποτελέσματα          
των δράσεων ΑΑΔ      
που σχετίζονται         

με τον τρόπο εκτέλεσης 
της εργασίας 

_  0.049 0.407 8.296 <0.001 

Υποστήριξη για μάθηση 
από την επιχείρηση _  0.033 0.315 9.502 <0.001 

Εσωτερικές ανταμοιβές 
των δράσεων ΑΑΔ _  0.049 0.222 4.559 <0.001 

Θέση εργασίας _  0.025 -0.065 -2.546 0.011 

 

Το τελικό μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό (F=263.421, df1=4, df2=508, p<0.001) και 
οι τέσσερις ανεξάρτητες μεταβλητές που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 42 ερμηνεύουν το 69% 
της συνολικής διακύμανσης των αντιλήψεων των εργαζόμενων για την αποτελεσματικότητα των 
δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Adjusted R2=0.690). Όπως προκύπτει από τον 
τυποποιημένο συντελεστή παλινδρόμησης, τη μεγαλύτερη θετική επίδραση ασκούν οι απόψεις 
των εργαζόμενων για τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων που σχετίζονται με τον 
τρόπο εκτέλεσης της εργασίας. Με άλλα λόγια, σε όσο μεγαλύτερο βαθμό θεωρούν οι 
εργαζόμενοι ότι οι αναπτυξιακές δράσεις, στις οποίες έλαβαν μέρος, οδήγησαν στην 
αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου τους, στη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων, στην 
εισαγωγή καινοτομιών, στην ενίσχυση της δημιουργικότητας, στην ανάληψη επιπλέον 
αρμοδιοτήτων αλλά και στην απόκτηση καλύτερης γνώσης της αγοράς, τόσο πιο 
αποτελεσματικές χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες δράσεις. Σε χαμηλότερο βαθμό επηρεάζουν 
θετικά οι αντιλήψεις τους σχετικά με την υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, η οποία 
αναφέρεται στην υποστήριξη για συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις αλλά και στην ύπαρξη 
κουλτούρας μάθησης στο πλαίσιο του οργανισμού. Ακόμη λιγότερο επηρεάζουν θετικά οι 
αντιλήψεις των εργαζόμενων για τις εσωτερικές ανταμοιβές των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως η ικανοποίηση από την εργασία, η παρακίνηση αλλά και η 
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ανάπτυξη διαφόρων πτυχών της προσωπικότητάς τους. Τη μικρότερη επίδραση και μάλιστα 
αρνητική ασκεί η θέση εργασίας των ατόμων. Δηλαδή, όσο πιο χαμηλή σε ιεραρχικό επίπεδο 
είναι η θέση εργασίας τους τόσο λιγότερο αποτελεσματικές θεωρούνται οι αναπτυξιακές 
δράσεις.  

 

ΙΙΙ. Παράγοντας που σχετίζεται με τη μεταβίβαση της μάθησης 

Η3. Οι αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στις εξωτερικές ανταμοιβές των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συσχετίζονται θετικά με τη μεταβίβαση της μάθησης 

Πίνακας 43 

Αποτελέσματα ανάλυσης συσχετίσεων (συντελεστής συσχέτισης rho) 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με: 

  

Συνολικά 
αποτελέσματα 
δράσεων ΑΑΔ 

Εξωτερικές  
ανταμοιβές  

Εσωτερικές 
ανταμοιβές  

Τρόπο 
εκτέλεσης        
της εργασίας 

Εργασιακό  
κλίμα 

Μεταβίβαση της μάθησης 0.47*** 0.34*** 0.47*** 0.44*** 0.40*** 

Όπου ***, τότε p-value<0.001 
 

Η ανάλυση στην περίπτωση αυτή επεκτάθηκε και στους υπόλοιπους παράγοντες που 
αναφέρονται στα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Από τα 
δεδομένα του Πίνακα 43 προκύπτει ότι οι εξωτερικές ανταμοιβές των αναπτυξιακών δράσεων 
παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική χαμηλή θετική συσχέτιση με τη μεταβίβαση της μάθησης 
(rho=0.34, p-value<0.001). Στη συνέχεια εξετάζεται η αλληλεξάρτηση του παράγοντα της 
μεταβίβασης της μάθησης με τις υπόλοιπες κατηγορίες αποτελεσμάτων των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Αναδεικνύεται και πάλι χαμηλή θετική συσχέτιση με εκείνα τα 
αποτελέσματα που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα, όπως η βελτίωση σχέσεων με 
συναδέλφους και προϊστάμενο αλλά και το αίσθημα ασφάλειας, όσον αφορά στη διατήρηση της 
θέσης εργασίας (rho=0.40, p-value<0.001). Επιπλέον, χαμηλή προς μέτρια θετική συσχέτιση 
εμφανίζεται ανάμεσα στη μεταβίβαση της μάθησης και (α) στις εσωτερικές ανταμοιβές των 
δράσεων (rho=0.47, p-value<0.001), (β) στα αποτελέσματα που σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας (rho=0.44, p-value<0.001) και (γ) στο σύνολο των αποτελεσμάτων των 
δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (rho=0.47, p-value<0.001).  
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα της ανάλυσης συσχετίσεων μεταξύ της 
μεταβίβασης της μάθησης και των αντιλήψεων των εργαζόμενων για τα οφέλη που αποκομίζουν 
από τις αναπτυξιακές δράσεις ανάλογα με τα έτη απασχόλησής τους στη θέση εργασίας. Αυτά 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 44. 

Πίνακας 44 

Αποτελέσματα ανάλυσης συσχετίσεων 

Μεταβίβαση της μάθησης και συνολικά αποτελέσματα ΑΑΔ 

Έτη απασχόλησης στη θέση εργασίας Συντελεστής συσχέτισης (rho) 

<3 0.42*** 
3-6 0.49*** 
7-10 0.49*** 

11-15                     0.48** 

>15                     0.53* 
 Όπου ***, τότε p-value<0.001 
 Όπου **,   τότε p-value<0.01 
 Όπου *,     τότε p-value<0.05 

 

Διαπιστώνεται ότι για τους εργαζόμενους που είχαν τη συγκεκριμένη θέση λιγότερα από 
3 έτη, η συσχέτιση ήταν χαμηλή (rho=0.42, p-value<0.001). Για όσους την είχαν από 3 έως 10 
έτη (rho=0.49, p-value<0.001) ή από 11 έως 15 έτη (rho=0.48, p-value<0.004) η συσχέτιση ήταν 
παρόμοια με εκείνη στο σύνολο του δείγματος. Τέλος, για όσους απασχολούνταν στην ίδια θέση 
για περισσότερο από 15 έτη η συσχέτιση ήταν υψηλότερη (rho=0.53, p-value<0.011). Συνεπώς, 
η μεταβίβαση της μάθησης συνδέεται περισσότερο με τα αποτελέσματα των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για όσους εργαζόμενους απασχολούνται πολλά έτη στην 
ίδια θέση.  

Στο σημείο αυτό σκόπιμο κρίνεται να διερευνηθεί, ποιος από τους τέσσερις επιμέρους 
παράγοντες, που αναφέρονται σε συγκεκριμένα αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων και 
συσχετίζονται θετικά με τη μεταβίβαση της μάθησης, την επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό. Η 
ανάλυση επιχειρήθηκε μέσω της βηματικής παλινδρόμησης. Ως ανεξάρτητες μεταβλητές 
χρησιμοποιούνται, λοιπόν, οι αντιλήψεις των εργαζόμενων για τις εσωτερικές και εξωτερικές 
ανταμοιβές των αναπτυξιακών δράσεων αλλά και για εκείνα τα αποτελέσματα που σχετίζονται 
με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας και το εργασιακό κλίμα. Ως εξαρτημένη μεταβλητή 
χρησιμοποιείται η μεταβίβαση της μάθησης, δηλαδή ο βαθμός εφαρμογής στην εργασία των 
γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μετά από την παρακολούθηση των αναπτυξιακών 
δράσεων. 
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Ο Πίνακας 45 που ακολουθεί περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης που 
πραγματοποιήθηκε όσον αφορά μόνο στους παράγοντες, οι οποίοι ασκούν στατιστικά 
σημαντική επίδραση στις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τη μεταβίβαση της μάθησης26. 

Πίνακας 45 

Αποτελέσματα παλινδρόμησης για τους παράγοντες που επηρεάζουν                                
τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τη μεταβίβαση της μάθησης 

Ανεξάρτητη 
μεταβλητή 

Συντελεστής 
παλινδρόμησης 

(B) 

Τυπικό 
σφάλμα 

(Std. error)

Τυποποιημένος 
συντελεστής 

παλινδρόμησης 
(Beta) 

Τιμή της 
στατιστικής (t) 

Εμπειρικό 
επίπεδο 

σημαντικότητας 
παλινδρόμησης 

(p-value) 

Adjusted 
R2 

Σταθερός όρος 
(constant) 0.399 0.022 _ 17.965 <0.001 _ 

Εσωτερικές ανταμοιβές 
των δράσεων ΑΑΔ 0.192 0.049 0.250 3.938 <0.001  0.208 

Αποτελέσματα          
των δράσεων ΑΑΔ      
που σχετίζονται         

με το εργασιακό κλίμα 

0.101 0.038 0.144 2.646 0.008  0.225 

Αποτελέσματα          
των δράσεων ΑΑΔ      
που σχετίζονται         

με τον τρόπο εκτέλεσης 
της εργασίας 

0.123 0.054 0.143 2.265 0.024 0.231 

 

Προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα εν λόγω αποτελέσματα διενεργήθηκε ο έλεγχος 
ετεροσκεδαστικότητας Breusch-Pagan. Δεδομένου ότι προέκυψε πρόβλημα (p-value<0.001), 
ακολούθησε διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας με τη μέθοδο White. Ο Πίνακας 46 που 
ακολουθεί στην επόμενη σελίδα παρουσιάζει τα τελικά αποτελέσματα της παλινδρόμησης μετά 
τη διόρθωση. 

  

                                                            
26 Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης για τους υπόλοιπους παράγοντες καθώς και οι γραφικές παραστάσεις των 
καταλοίπων (residuals) παρατίθενται στο Παράρτημα V. 
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Πίνακας 46 

Αποτελέσματα παλινδρόμησης για τους παράγοντες που επηρεάζουν                                 
τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τη μεταβίβαση της μάθησης                                          

μετά από τη διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας 

Ανεξάρτητη 
μεταβλητή 

Συντελεστής 
παλινδρόμησης 

(B) 

Τυπικό 
σφάλμα 

(Std. error)

Τυποποιημένος 
συντελεστής 

παλινδρόμησης 
(Beta) 

Τιμή της 
στατιστικής (t) 

Εμπειρικό 
επίπεδο 

σημαντικότητας 
παλινδρόμησης 

(p-value) 

Σταθερός όρος 
(constant) 0.399 0.022 _ 18.058 <0.001 

Εσωτερικές ανταμοιβές 
των δράσεων ΑΑΔ _ 0.071 0.250 3.544 <0.001 

Αποτελέσματα          
των δράσεων ΑΑΔ      
που σχετίζονται         

με το εργασιακό κλίμα 

_ 0.074 0.143 1.943 0.052 

Αποτελέσματα          
των δράσεων ΑΑΔ      
που σχετίζονται         

με τον τρόπο εκτέλεσης 
της εργασίας 

_ 0.076 0.142 1.872 0.062 

 

Το τελικό μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό (F=53.425, df1=3, df2=536, p<0.001) και 
οι τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 46 ερμηνεύουν το 23,4% 
της μεταβλητότητας των αντιλήψεων των εργαζόμενων για τη μεταβίβαση της μάθησης 
(Adjusted R2=0.234). Όπως προκύπτει από τον τυποποιημένο συντελεστή παλινδρόμησης, οι 
αντιλήψεις των εργαζόμενων για τις εσωτερικές ανταμοιβές των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, στις οποίες λαμβάνουν μέρος, ασκούν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση 
στη μεταβίβαση της μάθησης. Με άλλα λόγια σε όσο μεγαλύτερο βαθμό πιστεύουν οι 
εργαζόμενοι ότι οι αναπτυξιακές δράσεις συνέβαλαν στην προσωπική τους ανάπτυξη αλλά και 
στο να νιώθουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία και υψηλότερη παρακίνηση, τόσο 
περισσότερο δηλώνουν ότι μεταβιβάζουν τη μάθηση. Δηλαδή, εφαρμόζουν στην εργασία τους 
τις γνώσεις που απέκτησαν και τις δεξιότητες που ανέπτυξαν συμμετέχοντας στις εν λόγω 
δράσεις. Επιπροσθέτως, υποστηρίζονται από τον προϊστάμενό τους και τους συναδέλφους τους 
στην προσπάθεια για μεταβίβαση της μάθησης. Παράλληλα, στατιστικά σημαντική επίδραση σε 
επίπεδο όμως 10% (α=0.10) ασκούν στη μεταβίβαση της μάθησης οι αντιλήψεις των 
εργαζόμενων για: α) τα αποτελέσματα που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα, όπως η βελτίωση 
σχέσεων με συναδέλφους και προϊστάμενο αλλά και το αίσθημα ασφάλειας ως προς τη 
διατήρηση της θέσης εργασίας και β) τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης 
της εργασίας, όπως η αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου τους, η βελτίωση γνώσεων και 
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δεξιοτήτων, η εισαγωγή καινοτομιών, η ενίσχυση της δημιουργικότητας, η ανάληψη επιπλέον 
αρμοδιοτήτων αλλά και η απόκτηση καλύτερης γνώσης της αγοράς.  

 

IV. Παράγοντες που σχετίζονται με την ικανοποίηση από την εργασία 

Ο Πίνακας 47 περιλαμβάνει τον έλεγχο όλων των ερευνητικών υποθέσεων που αφορούν 
στους παράγοντες που σχετίζονται με την ικανοποίηση από την εργασία, προκειμένου ο 
αναγνώστης να αποκτήσει μια συνολική εικόνα. Στη συνέχεια παρατίθενται επιμέρους 
πληροφορίες για την κάθε ερευνητική υπόθεση χωριστά. 

Πίνακας 47 

Αποτελέσματα ανάλυσης συσχετίσεων (συντελεστής συσχέτισης rho) 

Όπου ***, τότε p-value<0.001 
Όπου **,   τότε p-value<0.01 
 

Η4α. Η υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον συσχετίζεται θετικά με την 
ικανοποίηση από την εργασία 

Η υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους, 
δηλαδή από όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τον παράγοντα του εργασιακού περιβάλλοντος στο 
πλαίσιο της παρούσας έρευνας, παρουσιάζει στατιστικά σημαντική μέτρια προς υψηλή θετική 
συσχέτιση με την ικανοποίηση από την εργασία (rho=0.59, p-value<0.001). Συνεπώς, οι 
εργαζόμενοι που αξιολογούν θετικά την επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος στην 
ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και στη μετέπειτα μεταβίβαση της μάθησης, τείνουν να 
είναι πιο ικανοποιημένοι από την εργασία τους.  

  Ικανοποίηση από την εργασία 

Υ
πο
στ
ήρ
ιξ
η 
γι
α 

μά
θη
ση

 α
πό

: Το εργασιακό περιβάλλον 0.59*** 

Την επιχείρηση 0.58*** 

Τον προϊστάμενο 0.52*** 

Τους συναδέλφους 0.28*** 

Συνολικά αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ 0.52*** 

Α
πο
τε
λέ
σμ
ατ
α 

δρ
άσ
εω

ν 
 Α
Α
Δ 
πο
υ 

σχ
ετ
ίζ
ον
τα
ι μ
ε:

 Εξωτερικές ανταμοιβές  0.41*** 

Εσωτερικές ανταμοιβές  0.55*** 

Τρόπο εκτέλεσης της εργασίας 0.46*** 

Εργασιακό κλίμα 0.43*** 

Αποτελεσματικότητα των δράσεων ΑΑΔ 0.56*** 
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Στον Πίνακα 48 που ακολουθεί, διερευνάται η συσχέτιση ανάμεσα στην υποστήριξη για 
μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον και στην επαγγελματική ικανοποίηση ανάλογα με τη 
θέση εργασίας των αποκρινόμενων.  

Πίνακας 48 

Αποτελέσματα ανάλυσης συσχετίσεων 

 

Όπου ***, τότε p-value<0.001 
 

Παρατηρείται ότι για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη η συσχέτιση είναι υψηλή 
(rho=0.70, p-value<0.001) και για τα μεσαία διοικητικά στελέχη είναι μέτρια προς υψηλή 
(rho=0.61, p-value<0.001). Επιπλέον, για τα εξειδικευμένα στελέχη με διευρυμένες 
αρμοδιότητες είναι μέτρια (rho=0.58, p-value<0.001), ενώ για το διοικητικό προσωπικό είναι 
χαμηλή (rho=0.46, p-value<0.001). Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι όσο χαμηλότερο είναι το 
ιεραρχικό επίπεδο των εργαζόμενων τόσο λιγότερο συνδέεται η υποστήριξη για μάθηση από το 
εργασιακό περιβάλλον με την ικανοποίησή τους από την εργασία.  

Αναφορικά με τις συσχετίσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 47 και αφορούν στο 
σύνολο του δείγματος, υπογραμμίζεται ότι παρόμοια συσχέτιση με εκείνη της υποστήριξης για 
μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον εμφανίζει μεμονωμένα και η υποστήριξη για μάθηση από 
την επιχείρηση με την εργασιακή ικανοποίηση (rho=0.58, p-value<0.001). Προηγούμενη έρευνα 
επικεντρώθηκε στη σχέση μεταξύ αντίστοιχων παραγόντων, δηλαδή της ικανοποίησης από την 
εργασία και των αντιλήψεων των εργαζόμενων, όσον αφορά στην επένδυση της επιχείρησης 
στην ανάπτυξή τους (Lee and Bruvold, 2003). Και σ’ αυτήν την περίπτωση αναδείχτηκε 
στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση, αρκετά όμως χαμηλότερη από την παρούσα. Η 
ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, η οποία υλοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη διατριβή 
συνεχίζεται με την εξέταση του βαθμού αλληλεξάρτησης της εργασιακής ικανοποίησης και της 
υποστήριξης για μάθηση από τον προϊστάμενο. Όπως προαναφέρθηκε, αυτή αναφέρεται στην 
υποστήριξη για συμμετοχή σε αναπτυξιακές δραστηριότητες και για εφαρμογή των γνώσεων και 

Υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον                   
και ικανοποίηση από την εργασία 

Θέση εργασίας Συντελεστής συσχέτισης (rho) 

Ανώτερα διοικητικά στελέχη 0.70*** 

Μεσαία διοικητικά στελέχη 0.61*** 

Εξειδικευμένα στελέχη 0.58*** 

Διοικητικό προσωπικό 0.46*** 
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δεξιοτήτων στον εργασιακό χώρο. Κατ’ επέκταση, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
αποτελεσματική επικοινωνία του προϊστάμενου με τον υφιστάμενο. Όπως αποδείχτηκε, η εν 
λόγω συσχέτιση είναι λίγο χαμηλότερη από τις προηγούμενες και προσδιορίζεται ως μέτρια θετική 
(rho=0.52, p-value<0.001). Θα μπορούσε, λοιπόν, να υποστηριχθεί ότι επιβεβαιώνεται, ως έναν 
βαθμό, η θεωρία του Locke (1976, στο: Κάντας, 1998, μέρος 1ο, σελ. 118-119), όσον αφορά 
στους παράγοντες που ενισχύουν την επαγγελματική ικανοποίηση. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνονται οι θετικές διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους προϊστάμενους και στους 
υφιστάμενους αλλά και η αρμόζουσα εποπτεία. Αυτή ορίζεται ως η εποπτεία που 
χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τους εργαζόμενους και τη διευκόλυνση 
της επιτέλεσης του έργου τους. Η συγκεκριμένη ανάλυση ολοκληρώνεται με τη διερεύνηση της 
σχέσης ανάμεσα στην υποστήριξη για μάθηση από συναδέλφους και στην εργασιακή ικανοποίηση. 
Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα οι δύο αυτοί παράγοντες δεν συσχετίζονται μεταξύ 
τους.  

 

Η4β. Οι αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στα αποτελέσματα των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συσχετίζονται θετικά με την ικανοποίησή τους από την εργασία 

Οι απόψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στα συνολικά οφέλη που αποκομίζουν από τις 
αναπτυξιακές δράσεις εμφανίζουν στατιστικά σημαντική μέτρια θετική συσχέτιση με την 
ικανοποίηση από την εργασία (rho=0.52, p-value<0.001). Παρόμοια συσχέτιση προκύπτει 
ανάμεσα στην εργασιακή ικανοποίηση και στις εσωτερικές ανταμοιβές των σχετικών δράσεων 
(rho=0.55, p-value<0.001). Για τις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες αποτελεσμάτων αναδεικνύεται 
ασθενέστερη συσχέτιση, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως χαμηλή προς μέτρια θετική 
(rho=0.41 έως 0.46, p-value<0.001). Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι οι 
εργαζόμενοι που θεωρούν πως οι αναπτυξιακές δράσεις συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στο να 
νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια, όσον αφορά στη διατήρηση της θέσης εργασίας τους, συνήθως 
εμφανίζουν υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση. Αντιπαραβάλλοντας το συγκεκριμένο εύρημα 
με ήδη διατυπωμένες θεωρίες, διαπιστώνεται ότι και πάλι επαληθεύεται τμήμα της θεωρίας του 
Locke (1976, στο: Κάντας, 1998, μέρος 1ο, σελ. 118-119). Πρόκειται γι’ αυτό που υποστηρίζει 
ότι η διασφάλιση της εργασίας και η καλλιέργεια στους εργαζόμενους του αισθήματος ότι δεν 
κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους συμβάλλουν στην ενίσχυση της ικανοποίησής τους από 
την εργασία.  

Στο σημείο αυτό σκόπιμο κρίνεται να παρατεθούν τα αποτελέσματα του βαθμού 
αλληλεξάρτησης ανάμεσα στις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τις εσωτερικές ανταμοιβές των 
αναπτυξιακών δράσεων και στην ικανοποίησή τους από την εργασία ανάλογα με τα έτη 
απασχόλησής τους στην επιχείρηση. Ο Πίνακας 49 στην επόμενη σελίδα περιλαμβάνει τα 
σχετικά στοιχεία. 
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Πίνακας 49 

Αποτελέσματα ανάλυσης συσχετίσεων 

Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ                               
και ικανοποίηση από την εργασία 

Έτη απασχόλησης                
στην επιχείρηση Συντελεστής συσχέτισης (rho) 

<3 0.64*** 

3-6 0.54*** 

7-10 0.56*** 

11-15 0.55*** 

16-20 0.52*** 

>20 0.45*** 

Όπου ***, τότε p-value<0.001 
 

Η ανάλυση συσχετίσεων που περιλαμβάνεται στον Πίνακα 49 δείχνει ότι όσο 
περισσότερα έτη απασχολούνται τα άτομα στην επιχείρηση, τόσο λιγότερο συνδέονται οι 
εσωτερικές ανταμοιβές των δράσεων με την εργασιακή ικανοποίηση. Αναλυτικότερα, για τους 
εργαζόμενους που απασχολούνται στην επιχείρηση λιγότερο από 3 έτη αναδεικνύεται μέτρια 
προς υψηλή συσχέτιση (rho=0.64, p-value<0.001). Για εκείνους που απασχολούνται από 3 έως 
20 έτη προκύπτει μέτρια συσχέτιση (rho=0.52 έως 0.56, p-value<0.001), ενώ για όσους 
απασχολούνται περισσότερο από 20 έτη η συσχέτιση είναι χαμηλή (rho=0.45, p-value<0.001).  

 
Η4γ. Η αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συσχετίζεται 

θετικά με την ικανοποίηση από την εργασία 

Η ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώνεται, καθώς αναδεικνύεται στατιστικά σημαντική 
μέτρια θετική συσχέτιση ανάμεσα στους δύο παράγοντες (rho=0.56, p-value<0.001). Όπως 
αναφέρθηκε στην ενότητα 5.2. της διατριβής, προηγούμενη έρευνα που υλοποιήθηκε στην 
Ελλάδα με 135 εργαζόμενους και μεσαία διοικητικά στελέχη (Sahinidis and Bouris, 2008), 
μελέτησε τη συσχέτιση μεταξύ της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων κατάρτισης και 
της ικανοποίησης από την εργασία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, αναδείχτηκε θετική 
συσχέτιση (r=0.48, p-value<0.01), η οποία χαρακτηρίστηκε από τους ερευνητές ως πολύ υψηλή. 
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, παρόλο που το δείγμα είναι τουλάχιστον τριπλάσιο της 
προγενέστερης (Ν=577), η εν λόγω συσχέτιση θα περιγραφόταν ως σχεδόν μέτρια σύμφωνα με 
την κλίμακα που χρησιμοποιείται για την ερμηνεία του μεγέθους του συντελεστή συσχέτισης 
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(Ρούσσος και Τσαούσης, 2009). Παράλληλα, σκόπιμο κρίνεται να αναφερθεί ότι η έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διατριβής έδειξε ότι η υπό διερεύνηση 
συσχέτιση είναι υψηλότερη για τους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες (rho=0.61 και 0.51 
αντίστοιχα, p-value<0.001). Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της 
προηγούμενης έρευνας (r=0.43 και 0.55 αντίστοιχα, p-value<0.001).  

Η ενότητα που αφορά στους παράγοντες με τους οποίους σχετίζεται η ικανοποίηση από 
την εργασία, ολοκληρώνεται διερευνώντας ποιοι από αυτούς την επηρεάζουν περισσότερο. Πιο 
συγκεκριμένα, ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιούνται η υποστήριξη για μάθηση από την 
επιχείρηση, τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους. Ακόμη, οι εξωτερικές και εσωτερικές 
ανταμοιβές των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, τα αποτελέσματά τους που 
σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας και με το εργασιακό κλίμα, καθώς επίσης και 
η γενικότερη αποτελεσματικότητα των σχετικών δράσεων.  

Ο Πίνακας 50 που ακολουθεί περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της βηματικής 
παλινδρόμησης όσον αφορά μόνο στους παράγοντες, οι οποίοι ασκούν στατιστικά σημαντική 
επίδραση στην ικανοποίηση από την εργασία27. 

Πίνακας 50 

Αποτελέσματα παλινδρόμησης για τους παράγοντες που επηρεάζουν                                 
τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για την ικανοποίηση από την εργασία 

Ανεξάρτητη 
μεταβλητή 

Συντελεστής 
παλινδρόμησης 

(B) 

Τυπικό 
σφάλμα 

(Std. error)

Τυποποιημένος 
συντελεστής 

παλινδρόμησης 
(Beta) 

Τιμή της 
στατιστικής (t) 

Εμπειρικό 
επίπεδο 

σημαντικότητας 
παλινδρόμησης 

(p-value) 

Adjusted 
R2 

Σταθερός όρος 
(constant) 0.136 0.029 _ 4.714 <0.001 _ 

Υποστήριξη για μάθηση 
από την επιχείρηση 0.322 0.057 0.272 5.613 <0.001  0.332 

Εσωτερικές ανταμοιβές 
των δράσεων ΑΑΔ 0.208 0.049 0.213 4.280 <0.001  0.395 

Υποστήριξη για μάθηση 
από τον προϊστάμενο 0.182 0.040 0.188 4.615 <0.001  0.419 

Αποτελεσματικότητα 
των δράσεων ΑΑΔ 0.136 0.060 0.123 2.253 0.025 0.423 

 

                                                            
27 Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης για τους υπόλοιπους παράγοντες καθώς και οι γραφικές παραστάσεις των 
καταλοίπων (residuals) παρατίθενται στο Παράρτημα V. 
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Προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα εν λόγω αποτελέσματα διενεργήθηκε ο έλεγχος 
ετεροσκεδαστικότητας Breusch-Pagan. Δεδομένου ότι προέκυψε πρόβλημα (p-value<0.001), 
ακολούθησε διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας με τη μέθοδο White. Ο Πίνακας 51 που 
ακολουθεί παρουσιάζει τα τελικά αποτελέσματα της παλινδρόμησης μετά τη διόρθωση. 

Πίνακας 51 

Αποτελέσματα παλινδρόμησης για τους παράγοντες που επηρεάζουν                                 
τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για την ικανοποίηση από την εργασία                                     

μετά από τη διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας 

Ανεξάρτητη 
μεταβλητή 

Συντελεστής 
παλινδρόμησης 

(B) 

Τυπικό 
σφάλμα 

(Std. error)

Τυποποιημένος 
συντελεστής 

παλινδρόμησης 
(Beta) 

Τιμή της 
στατιστικής (t) 

Εμπειρικό 
επίπεδο 

σημαντικότητας 
παλινδρόμησης 

(p-value) 

Σταθερός όρος 
(constant) 0.140 0.031 _ 4.482 <0.001 

Υποστήριξη για μάθηση 
από την επιχείρηση _ 0.055 0.271 4.964 <0.001 

Εσωτερικές ανταμοιβές 
των δράσεων ΑΑΔ _ 0.060 0.217 3.643 <0.001 

Υποστήριξη για μάθηση 
από τον προϊστάμενο _ 0.050 0.196 3.877 <0.001 

Αποτελεσματικότητα 
των δράσεων ΑΑΔ _ 0.060 0.119 1.996 0.046 

 

Το τελικό μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό (F=90.246, df1=4, df2=527, p<0.001) και 
οι τέσσερις ανεξάρτητες μεταβλητές που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 51 ερμηνεύουν το 43% 
της μεταβλητότητας της ικανοποίησης των ατόμων από την εργασία (Adjusted R2=0.430). Όπως 
προκύπτει από τον τυποποιημένο συντελεστή παλινδρόμησης, η υποστήριξη για μάθηση από 
την επιχείρηση έχει τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στην ικανοποίηση από την εργασία. 
Ακολουθεί, σε χαμηλότερο βαθμό, ο παράγοντας των εσωτερικών ανταμοιβών των 
αναπτυξιακών δράσεων, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο αυτές συμβάλλουν στην παρακίνηση των 
εργαζόμενων, στην ικανοποίησή τους από την εργασία, αλλά και στην προσωπική τους 
ανάπτυξη. Τέλος, η υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο έχει λίγο μικρότερη θετική 
επίδραση σε σχέση με τις εσωτερικές ανταμοιβές, ενώ η αποτελεσματικότητα των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού επηρεάζει στον μικρότερο βαθμό και πάλι θετικά.  
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V. Παράγοντες που σχετίζονται με την αφοσίωση στην επιχείρηση 

Ο Πίνακας 52 που ακολουθεί περιλαμβάνει τον έλεγχο όλων των ερευνητικών 
υποθέσεων που αφορούν στους παράγοντες που σχετίζονται με την αφοσίωση στην επιχείρηση, 
προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει μια συνολική εικόνα. Στη συνέχεια παρατίθενται 
επιμέρους πληροφορίες για την κάθε ερευνητική υπόθεση χωριστά. 

Πίνακας 52 

Αποτελέσματα ανάλυσης συσχετίσεων (συντελεστής συσχέτισης rho) 

Όπου ***, τότε p-value<0.001 
 

Η5α. Η υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον συσχετίζεται θετικά με την 
αφοσίωση στην επιχείρηση 

Η υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον παρουσιάζει στατιστικά 
σημαντική μέτρια θετική συσχέτιση με την αφοσίωση των εργαζόμενων στην επιχείρηση 
(rho=0.57, p-value<0.001). Ακριβώς η ίδια συσχέτιση προκύπτει και μεταξύ της αφοσίωσης των 
εργαζόμενων και ενός από τους επιμέρους παράγοντες της υποστήριξης για μάθηση από το 
εργασιακό περιβάλλον, αυτόν της υποστήριξης από την επιχείρηση (rho=0.57, p-value<0.001). 
Προηγούμενες έρευνες, που εξέτασαν τη σχέση μεταξύ της επένδυσης της επιχείρησης στην 
ανάπτυξη των εργαζόμενων και της συναισθηματικής δέσμευσής τους σ’ αυτή, ανέδειξαν επίσης 
στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση (Lee and Bruvold, 2003; Kuvaas and Dysvik, 2010). 

  Αφοσίωση στην 
επιχείρηση 

Υ
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πό

: Το εργασιακό περιβάλλον 0.57*** 

Την επιχείρηση 0.57*** 

Τον προϊστάμενο 0.49*** 

Τους συναδέλφους 0.30*** 

Συνολικά αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ 0.49*** 
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 Εξωτερικές ανταμοιβές  0.38*** 

Εσωτερικές ανταμοιβές  0.51*** 

Τρόπο εκτέλεσης της εργασίας 0.45*** 

Εργασιακό κλίμα 0.38*** 

Ικανοποίηση από την εργασία 0.67*** 

Αποτελεσματικότητα των δράσεων ΑΑΔ 0.57*** 
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Στο πλαίσιό τους η συναισθηματική δέσμευση, αποτελούνταν, μεταξύ άλλων, από το σύνολο 
σχεδόν των ερωτημάτων που συγκρότησαν τον παράγοντα της αφοσίωσης στην επιχείρηση για 
την έρευνα, η οποία υλοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη διατριβή.  

Με στόχο μια πιο συγκροτημένη ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν στο 
πλαίσιο της συγκεκριμένης διατριβής διερευνήθηκαν οι συσχετίσεις ανάμεσα στην υποστήριξη 
για μάθηση από την επιχείρηση και στην αφοσίωση των εργαζόμενων, ανάλογα με τα έτη 
απασχόλησής τους σ’ αυτή. Ο επόμενος Πίνακας περιλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία. 

Πίνακας 53 

Αποτελέσματα ανάλυσης συσχετίσεων 

 

 

Όπου ***, τότε p-value<0.001 
Όπου **,   τότε p-value<0.01 

 

Ο Πίνακας 53 καταδεικνύει ότι, για τους εργαζόμενους που απασχολούνται στην 
επιχείρηση λιγότερο από 3 έτη, αναδεικνύεται υψηλή συσχέτιση (rho=0.77, p-value<0.001). Για 
εκείνους που απασχολούνται από 3 έως 6 έτη προκύπτει μέτρια (rho=0.57, p-value<0.001), η 
οποία, μάλιστα, περιορίζεται για όσους απασχολούνται από 7 έως 15 έτη (rho=0.54, p-
value<0.001). Μέτρια συσχέτιση, αλλά ασθενέστερη, σε σχέση με τις προαναφερόμενες, 
υπάρχει για όσους απασχολούνται από 16 έως 20 έτη στην ίδια επιχείρηση (rho=0.51, p-
value<0.001), ενώ για εκείνους, που ξεπερνούν τα 20 έτη στην εταιρεία, η συσχέτιση είναι 
χαμηλή (rho=0.42, p-value<0.002). Συμπερασματικά, όσο περισσότερα έτη απασχολούνται τα 
άτομα στην επιχείρηση, τόσο λιγότερο συνδέεται η υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση 
με την αφοσίωση τους σ’ αυτή. 

Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση και αφοσίωση 

Έτη απασχόλησης στην επιχείρηση Συντελεστής συσχέτισης (rho) 

<3 0.77*** 

3-6 0.57*** 

7-10 0.54*** 

11-15 0.54*** 

16-20 0.51*** 

>20                        0.42** 
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Όσον αφορά στον βαθμό αλληλεξάρτησης ανάμεσα στους υπόλοιπους επιμέρους 
παράγοντες της υποστήριξης για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον και στην αφοσίωση 
στην επιχείρηση, σχεδόν μέτρια θετική συσχέτιση προκύπτει για την υποστήριξη για μάθηση από 
τον προϊστάμενο (rho=0.49, p-value<0.001). Κάτι παρόμοιο μελέτησαν οι Kuvaas and Dysvik 
(2010) χρησιμοποιώντας ως παράγοντες τη γενικότερη υποστήριξη από τον προϊστάμενο, όχι 
αποκλειστικά εκείνη που αφορά στη μάθηση του εργαζόμενου, καθώς και τη συναισθηματική 
δέσμευση στην επιχείρηση. Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα αναδείχτηκε μέτρια 
θετική συσχέτιση. Ωστόσο, στο πλαίσιο της έρευνας εκείνης, η συσχέτιση της υποστήριξης από 
τον προϊστάμενο με τη συναισθηματική δέσμευση στην επιχείρηση ήταν υψηλότερη από τη 
συσχέτιση της επένδυσης της επιχείρησης στην ανάπτυξη των εργαζόμενων με τη 
συναισθηματική τους δέσμευση σ’ αυτή. Ολοκληρώνοντας, η υποστήριξη για μάθηση από τους 
συναδέλφους παρουσιάζει οριακά χαμηλή θετική συσχέτιση με την αφοσίωση των εργαζόμενων 
(rho=0.30, p-value<0.001).  

 

Η5β. Οι αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στα αποτελέσματα των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συσχετίζονται θετικά με την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση 

Οι αντιλήψεις των εργαζόμενων σχετικά με τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών 
δράσεων παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική σχεδόν μέτρια θετική συσχέτιση με την αφοσίωσή 
τους στην επιχείρηση (rho=0.49, p-value<0.001). Κατ’ επέκταση, οι εργαζόμενοι, που θεωρούν 
ότι η συμμετοχή τους σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συνέβαλε σε εξωτερικές 
και εσωτερικές ανταμοιβές, καθώς και σε αποτελέσματα που σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας αλλά και με το εργασιακό κλίμα, συνήθως είναι περισσότερο 
αφοσιωμένοι στην επιχείρηση που απασχολούνται. Η ανάλυση της συγκεκριμένης ερευνητικής 
υπόθεσης ολοκληρώνεται υπογραμμίζοντας τις συσχετίσεις που προέκυψαν μεταξύ της 
αφοσίωσης στην επιχείρηση και των αντιλήψεων των εργαζόμενων για καθεμιά από τις τέσσερις 
υποκατηγορίες αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών δράσεων. Μέτρια θετική συσχέτιση 
αναδεικνύεται με τις αντιλήψεις που αφορούν στις εσωτερικές ανταμοιβές, όπως η παρακίνηση 
και η προσωπική ανάπτυξη (rho=0.51, p-value<0.001). Χαμηλή προς μέτρια θετική συσχέτιση 
προκύπτει με τις απόψεις τους σχετικά με τα αποτελέσματα που αναφέρονται στον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας, όπως η βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων ή η αποτελεσματικότερη 
εκτέλεση του έργου τους (rho=0.45, p-value<0.001). Τέλος, χαμηλή θετική συσχέτιση 
παρουσιάζεται ανάμεσα στην αφοσίωση και στις αντιλήψεις των εργαζόμενων (α) για τις 
εξωτερικές ανταμοιβές των δράσεων, όπως η μισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη και (β) για 
τα αποτελέσματα που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα, όπως η βελτίωση σχέσεων με 
προϊστάμενο και συναδέλφους (rho=0.38, p-value<0.001). Συνεπώς, η έρευνα αναδεικνύει ότι, 
άλλες κατηγορίες αποτελεσμάτων της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, εκτός των 
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εξωτερικών ανταμοιβών που έχουν ήδη απασχολήσει τους ερευνητές (Benson, 2006; Al-Emadi 
and Marquardt, 2007), παρουσιάζουν υψηλότερη συσχέτιση με την αφοσίωση στην επιχείρηση.  

Η5γ. Η ικανοποίηση από την εργασία συσχετίζεται θετικά με την αφοσίωση των 
εργαζόμενων στην επιχείρηση 

Η ανάλυση συσχετίσεων έδειξε ότι η ικανοποίηση των ατόμων από την εργασία 
παρουσιάζει στατιστικά σημαντική σχεδόν υψηλή θετική συσχέτιση με την αφοσίωσή τους στην 
επιχείρηση (rho=0.67, p-value<0.001). Με άλλα λόγια όσο περισσότερο ικανοποιημένα είναι τα 
άτομα από την εργασία τους, τόσο μεγαλύτερη είναι η αφοσίωση τους στην επιχείρηση.  

Ο Πίνακας 54 που ακολουθεί αφορά στην εν λόγω συσχέτιση ανάλογα με τα έτη 
απασχόλησης στη συγκεκριμένη θέση εργασίας των ατόμων που έλαβαν μέρος στην έρευνα.  

Πίνακας 54 

Αποτελέσματα ανάλυσης συσχετίσεων 

Όπου ***, τότε p-value<0.001 
 

Παρατηρείται ότι για τους εργαζόμενους που είχαν τη συγκεκριμένη θέση λιγότερα από 
3 έτη, η συσχέτιση είναι παρόμοια με εκείνη στο σύνολο του δείγματος (rho=0.68, p-
value<0.001). Για όσους την είχαν από 3 έως 6 έτη, ο δείκτης συσχέτισης είναι μικρότερος 
(rho=0.59, p-value<0.001). Για τις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζόμενων, δηλαδή για όσους 
απασχολούνταν στη θέση εργασίας από 7 έως 10 έτη, από 11 έως 15 έτη ή για περισσότερο από 
15 έτη αναδείχτηκε υψηλή έως πολύ υψηλή συσχέτιση (rho=0.72, 0.81 και 0.79 αντίστοιχα, p-
value<0.001). Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι, για τους εργαζόμενους που έχουν τουλάχιστον 7 έτη 
την ίδια θέση εργασίας, η επαγγελματική ικανοποίηση συνδέεται σε μεγαλύτερο βαθμό με την 
αφοσίωσή τους στην επιχείρηση.  

Ικανοποίηση από την εργασία και αφοσίωση στην επιχείρηση 

Έτη απασχόλησης            
στη θέση εργασίας Συντελεστής συσχέτισης (rho) 

<3 0.68*** 

3-6 0.59*** 

7-10 0.72*** 

11-15 0.81*** 

>15 0.79*** 
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Η5δ. Η αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συσχετίζεται 
θετικά με την αφοσίωση των εργαζόμενων στην επιχείρηση 

Η συγκεκριμένη ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώνεται καθώς προκύπτει στατιστικά 
σημαντική μέτρια θετική συσχέτιση ανάμεσα στους δύο παράγοντες (rho=0.57, p-value<0.001). 
Συνεπώς, όταν τα άτομα χαρακτηρίζουν αποτελεσματικές τις δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού στις οποίες συμμετείχαν, τότε είναι περισσότερο αφοσιωμένα στην επιχείρηση που 
απασχολούνται. Μάλιστα, η εν λόγω συσχέτιση δεν παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση 
ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες (rho=0.58 και 0.56 αντίστοιχα, p-value<0.001). Ο 
βαθμός αλληλεξάρτησης μεταξύ της αφοσίωσης και της αποτελεσματικότητας των 
αναπτυξιακών δράσεων, συγκεκριμένα των προγραμμάτων κατάρτισης, είχε απασχολήσει τους 
ερευνητές και στο παρελθόν (Sahinidis and Bouris, 2008). Η θετική συσχέτιση, που είχε 
αναδειχτεί, ήταν όμως αρκετά ασθενέστερη από αυτήν που εμφανίζεται στο πλαίσιο της 
παρούσας διατριβής. Επιπλέον, στην προηγούμενη έρευνα η συσχέτιση ήταν υψηλότερη για τις 
γυναίκες σε σχέση με τους άντρες. Η αναφορά σ’ αυτήν την ερευνητική υπόθεση 
ολοκληρώνεται επισημαίνοντας ότι εντοπίστηκε έρευνα που μελέτησε την επίδραση της 
ικανοποίησης των εργαζόμενων με διάφορες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην 
αφοσίωσή τους (Kinnie, Hutchinson, Purcell, Rayton and Swart, 2005). Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματά της, η ικανοποίηση με την κατάρτιση συγκεκριμένα δεν μπορεί να προβλέψει τον 
βαθμό αφοσίωσης στην επιχείρηση. 

Για να είναι άρτια η ενότητα, που αφορά στους παράγοντες με τους οποίους σχετίζεται η 
αφοσίωση στην επιχείρηση, διερευνήθηκε ποιοι την επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό με την 
παλινδρομική ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιούνται η 
υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους. Επίσης, οι 
αντιλήψεις των εργαζόμενων για τις εξωτερικές και εσωτερικές ανταμοιβές των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και για εκείνα τα αποτελέσματα που σχετίζονται με 
τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας και με το εργασιακό κλίμα. Τέλος, η γενικότερη 
αποτελεσματικότητα των σχετικών δράσεων αλλά και η εργασιακή ικανοποίηση.  

Ο Πίνακας 55 στην επόμενη σελίδα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της βηματικής 
παλινδρόμησης όσον αφορά μόνο στους παράγοντες, οι οποίοι ασκούν στατιστικά σημαντική 
επίδραση στην αφοσίωση στην επιχείρηση28. 

  

                                                            
28 Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης για τους υπόλοιπους παράγοντες καθώς και οι γραφικές παραστάσεις των 
καταλοίπων (residuals) παρατίθενται στο Παράρτημα V. 
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Πίνακας 55 

Αποτελέσματα παλινδρόμησης για τους παράγοντες που επηρεάζουν                                 
τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για την αφοσίωση στην επιχείρηση 

Ανεξάρτητη 
μεταβλητή 

Συντελεστής 
παλινδρόμησης 

(B) 

Τυπικό 
σφάλμα 

(Std. error)

Τυποποιημένος 
συντελεστής 

παλινδρόμησης 
(Beta) 

Τιμή της 
στατιστικής (t) 

Εμπειρικό 
επίπεδο 

σημαντικότητας 
παλινδρόμησης 

(p-value) 

Adjusted 
R2 

Σταθερός όρος 
(constant) 0.071 0.026 _ 2.796 0.005 _ 

Ικανοποίηση           
από την εργασία 0.412 0.038 0.420 10.974 <0.001  0.453 

Αποτελεσματικότητα 
των δράσεων ΑΑΔ 0.234 0.044 0.215 5.297 <0.001  0.524 

Υποστήριξη για μάθηση 
από την επιχείρηση 0.191 0.051 0.165 3.734 <0.001  0.543 

Υποστήριξη για μάθηση 
από τον προϊστάμενο 0.083 0.035 0.087 2.357 0.019 0.546 

 

Προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα εν λόγω αποτελέσματα διενεργήθηκε ο έλεγχος 
ετεροσκεδαστικότητας Breusch-Pagan. Δεδομένου ότι προέκυψε πρόβλημα (p-value<0.001), 
ακολούθησε διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας με τη μέθοδο White. Ο επόμενος Πίνακας 
παρουσιάζει τα τελικά αποτελέσματα της παλινδρόμησης μετά τη διόρθωση. 

Πίνακας 56 

Αποτελέσματα παλινδρόμησης για τους παράγοντες που επηρεάζουν                                 
τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για την αφοσίωση στην επιχείρηση                                       

μετά από τη διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας 

Ανεξάρτητη 
μεταβλητή 

Συντελεστής 
παλινδρόμησης 

(B) 

Τυπικό 
σφάλμα 

(Std. error)

Τυποποιημένος 
συντελεστής 

παλινδρόμησης 
(Beta) 

Τιμή της 
στατιστικής (t) 

Εμπειρικό 
επίπεδο 

σημαντικότητας 
παλινδρόμησης 

(p-value) 
Σταθερός όρος 

(constant) 0.086 0.028 _ 3.022 0.003 

Ικανοποίηση           
από την εργασία _ 0.051 0.430 8.490 <0.001 

Αποτελεσματικότητα 
των δράσεων ΑΑΔ _ 0.054 0.203 3.773 <0.001 

Υποστήριξη για μάθηση 
από την επιχείρηση _ 0.048 0.150 3.136 0.002 

Υποστήριξη για μάθηση 
από τον προϊστάμενο _ 0.042 0.098 2.327 0.020 
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Συνολικά, λοιπόν, το τελικό μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό (F=140.519, df1=4, 
df2=528, p<0.001) και οι τέσσερις ανεξάρτητες μεταβλητές του Πίνακα 56 ερμηνεύουν το 53,8% 
της μεταβλητότητας της αφοσίωσης των εργαζόμενων στην επιχείρηση (Adjusted R2=0.538). 
Όπως προκύπτει από τον τυποποιημένο συντελεστή παλινδρόμησης, η ικανοποίηση των ατόμων 
από την εργασία επηρεάζει θετικά στον μεγαλύτερο βαθμό την αφοσίωση στην επιχείρηση. Σε 
πολύ μικρότερο βαθμό ασκούν θετική επίδραση οι αντιλήψεις των εργαζόμενων για την 
αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Δηλαδή σε όσο 
μεγαλύτερο βαθμό οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν τις εν λόγω δράσεις αποτελεσματικές τόσο 
πιο αφοσιωμένοι είναι στην επιχείρηση. Επίσης θετικά επηρεάζει η υποστήριξη για μάθηση από 
την επιχείρηση, σε μικρότερο όμως βαθμό, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των 
αναπτυξιακών δράσεων. Τέλος, η υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο, δηλαδή ο 
βαθμός στον οποίο αυτός ενισχύει τη συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις αλλά και τη 
μετέπειτα εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στην εργασία, επηρεάζει 
λιγότερο από όλους τους παράγοντες και πάλι θετικά. 

 

VI. Κυρίαρχες αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στα αποτελέσματα των 
δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στις οποίες συμμετέχουν 

H6. Οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού οδηγούν 
κυρίως σε εσωτερικές ανταμοιβές καθώς και σε αποτελέσματα που σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας 

Προκειμένου να διερευνηθεί σε ποιον από τους τέσσερις παράγοντες συνέβαλαν σε 
υψηλότερο βαθμό οι δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, (α) στις εξωτερικές 
ανταμοιβές, (β) στις εσωτερικές ανταμοιβές, (γ) στα αποτελέσματα που σχετίζονται με τον 
τρόπο εκτέλεσης της εργασίας και (δ) στα αποτελέσματα που σχετίζονται με το εργασιακό 
κλίμα, διενεργήθηκε αρχικά έλεγχος της υπόθεσης κανονικότητας με το κριτήριο Shapiro-Wilk. 
Η υπόθεση αυτή απορρίφθηκε (p-value<0.001), γι’ αυτό χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός 
έλεγχος Friedman για τη σύγκριση των τεσσάρων παραγόντων. Η ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κατανομών των τιμών τους (p-value<0.001). Το 
διάγραμμα 14 που ακολουθεί απεικονίζει τη διάμεσο των τιμών που έλαβαν οι τέσσερις 
παράγοντες (Ν=539), μετά από αναγωγή των τιμών στη μοναδιαία κλίμακα. 
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Διάγραμμα 14 

 

 

Όπως παρατηρείται, οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι αναπτυξιακές δράσεις στις οποίες 
συμμετείχαν συνέβαλαν σε μεγαλύτερο βαθμό σε αποτελέσματα που σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας. Σ’ αυτά συγκαταλέγονται η αποτελεσματικότερη εκτέλεση της εργασίας 
τους, η ανάληψη περισσότερων αρμοδιοτήτων, έστω χωρίς επιπλέον ανταμοιβή, η εισαγωγή 
καινοτομιών στην εργασία, η βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της 
δημιουργικότητας και η απόκτηση καλύτερης γνώσης της αγοράς. Σε ελαφρά χαμηλότερο βαθμό 
οι δράσεις συνέβαλαν τόσο σε εσωτερικές ανταμοιβές, δηλαδή στην ικανοποίηση από την 
εργασία, στην παρακίνηση και στην προσωπική ανάπτυξη όσο και σε αποτελέσματα που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα. Στα τελευταία περιλαμβάνονται η βελτίωση σχέσεων με 
συναδέλφους και προϊστάμενο αλλά και το αίσθημα ασφάλειας, όσον αφορά στη διατήρηση της 
θέσης εργασίας. Τέλος, σε αρκετά χαμηλότερο βαθμό, εντοπίστηκε η συμβολή της Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού στις εξωτερικές ανταμοιβές, όπως η μισθολογική και επαγγελματική 
εξέλιξη, η ανάπτυξη του επαγγελματικού δικτύου και η αλλαγή καριέρας. Κατόπιν των 
ανωτέρω, η ερευνητική υπόθεση Η6 επιβεβαιώνεται εν μέρει, καθώς οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι 
οι αναπτυξιακές δράσεις οδηγούν κυρίως σε αποτελέσματα που σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας και σε χαμηλότερο βαθμό είτε σε εσωτερικές ανταμοιβές είτε σε 
αποτελέσματα που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα. 

  



293 

 

VII. Οφέλη των επιχειρήσεων από την εφαρμογή δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

H7α. Η συμμετοχή σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συσχετίζεται θετικά με 
την ικανοποίηση από την εργασία 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου συγκρίσεων, δεν υπάρχει στατιστικά 
σημαντική επίδραση της συμμετοχής των εργαζόμενων, έστω και σε μια δράση Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, στην ικανοποίησή τους από την εργασία (p-value=0.606). Συνεπώς, η 
προαναφερόμενη ερευνητική υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται από τη συγκεκριμένη έρευνα με την 
αυστηρή έννοια με την οποία αυτή διατυπώθηκε. Ωστόσο, ορισμένοι παράγοντες που αφορούν 
έμμεσα στη συμμετοχή των εργαζόμενων σε αναπτυξιακές δράσεις, παρουσιάζουν θετική 
συσχέτιση με την ικανοποίηση από την εργασία. Αναλυτικότερα, όπως έχει αναφερθεί σε 
προηγούμενες παραγράφους της συγκεκριμένης ενότητας, η εργασιακή ικανοποίηση 
συσχετίζεται θετικά με την υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον, δηλαδή με 
την υποστήριξη των εργαζόμενων προκειμένου να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες 
συμμετέχοντας σε αναπτυξιακές δράσεις αλλά και να τις εφαρμόσουν στην εργασία τους. Η ίδια 
συσχέτιση αναδεικνύεται και για επιμέρους παράγοντες της υποστήριξης του εργασιακού 
περιβάλλοντος, όπως για την υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση και τον προϊστάμενο. 
Επιπλέον, οι αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα οφέλη που αποκομίζουν από τη συμμετοχή 
τους σε αναπτυξιακές δράσεις, αλλά και για τη γενικότερη αποτελεσματικότητα των εν λόγω 
δράσεων, επίσης συσχετίζονται θετικά με την ικανοποίησή τους από την εργασία. 
Αναδεικνύεται, λοιπόν, η αλληλεξάρτηση της ικανοποίησης από την εργασία με διάφορους 
παράγοντες που έμμεσα αφορούν στη συμμετοχή των εργαζόμενων σε δράσεις Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, ακόμη και αν η συμμετοχή αυτή καθεαυτή, έστω και σε μια δράση, δεν 
την επηρεάζει. 

 

H7β. Η συμμετοχή σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συσχετίζεται θετικά με 
την αφοσίωση στην επιχείρηση 

Όσον αφορά στην αφοσίωση των εργαζόμενων στην επιχείρηση, η συμμετοχή έστω και 
σε μια δράση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού την επηρεάζει σε μικρό βαθμό, αλλά σε 
επίπεδο σημαντικότητας 10% (α=0.1). Αναλυτικότερα, οι εργαζόμενοι, που δεν έχουν 
συμμετάσχει σε καμία αναπτυξιακή δράση, εμφανίζονται λιγότερο αφοσιωμένοι στην 
επιχείρηση σε σχέση με εκείνους που έχουν παρακολουθήσει έστω και μια δράση (g=-0.207, p-
value=0.096). Συνεπώς, το μοντέλο της κοινωνικής ανταλλαγής (Nordhaug, 1989; Birdi, Allan 
and Warr, 1997) επιβεβαιώνεται. Η συμμετοχή των εργαζόμενων σε αναπτυξιακές δράσεις 
γίνεται αντιληπτή ως προσφερόμενο όφελος, με αποτέλεσμα να ενισχύει, έστω και σε μικρό 
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βαθμό, την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση. Περαιτέρω εμπειρική διερεύνηση του θέματος 
κρίνεται απαραίτητη στο μέλλον, καθώς, σε άλλες περιπτώσεις, έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις 
για τη σχέση ανάμεσα στη συμμετοχή των εργαζόμενων σε προγράμματα κατάρτισης και στην 
αφοσίωσή τους στην επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, έχει υποστηριχθεί ότι η κατάρτιση, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων με λιγότερα από 250 άτομα, μπορεί να οδηγήσει στην 
αναζήτηση εργασίας σε άλλη επιχείρηση λόγω της ενίσχυσης του επαγγελματικού προφίλ των 
εργαζόμενων (Hill and Stewart, 2000). 

 

Στο σημείο αυτό, πριν από τη μετάβαση στην υποενότητα 7.3. που αναφέρεται στο 
αναδιατυπωμένο θεωρητικό μοντέλο της διατριβής, σκόπιμο κρίνεται να παρατεθούν ορισμένα 
επιπλέον ερευνητικά αποτελέσματα. Αυτά αφορούν: α) στους παράγοντες που επηρεάζουν τον 
βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι θεωρούν σημαντικά τα αποτελέσματα των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και β) στους παράγοντες στους οποίους ασκεί επίδραση η 
συμμετοχή σε καθεμιά από τις δράσεις αυτές. Η ανάλυση αρχίζει με τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη σημαντικότητα είτε των επιμέρους κατηγοριών των αποτελεσμάτων των 
αναπτυξιακών δράσεων είτε του συνόλου των σχετικών αποτελεσμάτων. Ο Πίνακας 57 που 
ακολουθεί περιλαμβάνει εκείνους τους παράγοντες που ασκούν επίδραση στις αντιλήψεις των 
εργαζόμενων αναφορικά με τον βαθμό σπουδαιότητας των εξωτερικών ανταμοιβών.  

Πίνακας 57 

Αποτελέσματα ελέγχου συγκρίσεων (εμπειρικό επίπεδο σημαντικότητας, p-value) 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά εργαζόμενων 

  Ηλικία Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

Έτη εργασιακής 
εμπειρίας 

Έτη απασχόλησης 
στην επιχείρηση 

Έτη απασχόλησης 
στη θέση εργασίας 

Σημαντικότητα  
εξωτερικών 
ανταμοιβών 
δράσεων ΑΑΔ 

0.010 0.002 0.013 0.006 0.004 

 

Η ηλικία είναι ένας παράγοντας που ασκεί στατιστικά σημαντική επίδραση στις 
αντιλήψεις των εργαζόμενων αναφορικά με τον βαθμό στον οποίο θεωρούνται σημαντικές οι 
εξωτερικές ανταμοιβές των αναπτυξιακών δράσεων (p-value=0.010). Αναλυτικότερα, τα άτομα 
ηλικίας έως 30 ετών χαρακτηρίζουν πιο σημαντικές σε μέτριο βαθμό τις εξωτερικές ανταμοιβές 
των αναπτυξιακών δράσεων σε σύγκριση με τα άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών (g=0.568, p-
value=0.022). Θα μπορούσε, λοιπόν, να ισχυριστεί κανείς ότι, τα άτομα νεαρότερης ηλικίας που 
βρίσκονται στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, αναδεικνύουν τη 
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σπουδαιότητα της μισθολογικής και επαγγελματικής εξέλιξης, της ανάπτυξης του 
επαγγελματικού δικτύου και της αλλαγής του εργασιακού αντικειμένου μετά από τη συμμετοχή 
σε αναπτυξιακές δράσεις. Τα προαναφερόμενα πιθανά αποτελέσματα είναι λιγότερο σημαντικά 
για τα άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, που διανύουν την περίοδο μέσης ή ύστερης 
σταδιοδρομίας σύμφωνα με τα στάδια εξελικτικής πορείας του ατόμου, όσον αφορά στην 
επαγγελματική σταδιοδρομία, όπως περιγράφονται από τον Greenhaus (1987, στο Κάντας, 1998, 
μέρος 2ο, σελ. 131-135). Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από τη στατιστικά σημαντική 
διαφοροποίηση που εμφανίζεται ανάλογα με τα έτη εργασιακής εμπειρίας των ατόμων (p-
value=0.013). Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα που διαθέτουν εμπειρία στην αγορά εργασίας από 3 
έως 6 έτη προσδιορίζουν ως περισσότερο σημαντικές, σε σχεδόν μέτριο βαθμό, τις εξωτερικές 
ανταμοιβές σε σχέση με εκείνους που διαθέτουν από 16 έως 20 έτη (g=0.389, p-value=0.040).  

Στις εν λόγω αντιλήψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα στατιστικά σημαντική 
επίδραση ασκεί επίσης το επίπεδο εκπαίδευσης (p-value=0.002). Οι απόφοιτοι πανεπιστημίου 
θεωρούν λιγότερο σημαντικές τις εξωτερικές ανταμοιβές των αναπτυξιακών δράσεων, σε μικρό 
όμως βαθμό, σε σχέση με τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (g=-0.259, p-value=0.002). Αν 
όμως συγκρίνουμε τις απόψεις των αποφοίτων ΑΕΙ με εκείνες των ατόμων που έχουν 
ολοκληρώσει είτε ανώτερο είτε κατώτερο επίπεδο εκπαίδευσης, δεν παρατηρείται στατιστικά 
σημαντική διαφοροποίηση. Η αναφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθμό 
σπουδαιότητας των εξωτερικών ανταμοιβών των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
ολοκληρώνεται με τα έτη απασχόλησης τόσο στην εταιρεία (p-value=0.006) όσο και στη θέση 
εργασίας (p-value=0.004). Όσοι απασχολούνται στην επιχείρηση για λιγότερο από 3 έτη ή από 3 
έως 6 έτη χαρακτηρίζουν περισσότερο σημαντικές σε μέτριο βαθμό τις εξωτερικές ανταμοιβές 
σε σχέση με όσους απασχολούνται από 16 έως 20 έτη (g=0.581, p-value=0.014 και g=0.452, p-
value=0.038 αντίστοιχα). Άρα, τα άτομα δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα, μεταξύ άλλων, στη 
μισθολογική και επαγγελματική τους εξέλιξη ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε 
αναπτυξιακές δράσεις, κατά τα πρώτα έτη απασχόλησής τους σε μια εταιρεία. Θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί ότι η ίδια τάση αναδεικνύεται και για το χρονικό διάστημα απασχόλησης στη θέση 
εργασίας. Όπως προκύπτει, τα άτομα κατά τη διάρκεια της πρώτης τριετίας απασχόλησής τους 
σε μια συγκεκριμένη θέση αξιολογούν ως σημαντικότερες σε μέτριο βαθμό τις εξωτερικές 
ανταμοιβές των δράσεων σε σχέση με όσους απασχολούνται από 7 έως 10 έτη ή από 11 έως 15 
έτη (g=0.335, p-value=0.030 και g=0.450, p-value=0.045 αντίστοιχα). 

  



296 

 

Στη συνέχεια το ενδιαφέρον στρέφεται σ’ έναν από τους προαναφερόμενους παράγοντες, 
που σύμφωνα με τον Πίνακα 58 ασκεί στατιστικά σημαντική επίδραση και σε άλλες αντιλήψεις 
των εργαζόμενων. 

Πίνακας 58 

Αποτελέσματα ελέγχου συγκρίσεων (εμπειρικό επίπεδο σημαντικότητας, p-value) 

 

 

 

 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα έτη απασχόλησης στην επιχείρηση επηρεάζουν τον βαθμό 
στον οποίο θεωρούνται σημαντικά: α) τα αποτελέσματα που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα 
(p-value=0.008) και β) το σύνολο των επιμέρους κατηγοριών των αποτελεσμάτων, δηλαδή οι 
εξωτερικές και εσωτερικές ανταμοιβές, καθώς και εκείνα τα αποτελέσματα που αναφέρονται 
στον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας ή στο εργασιακό κλίμα (p-value=0.049). Τα άτομα που 
εργάζονται στην επιχείρηση έως 3 χρόνια θεωρούν σε μέτριο βαθμό σπουδαιότερη τη βελτίωση 
σχέσεων με συναδέλφους και προϊστάμενο αλλά και την καλλιέργεια αισθήματος ασφάλειας, 
όσον αφορά στη διατήρηση της εργασίας, σε σχέση με εργαζόμενους που απασχολούνται στην 
επιχείρηση από 16 έως 20 χρόνια (g=0.597, p-value=0.010). Η ίδια εξίσωση ισχύει για τις 
προαναφερόμενες κατηγορίες εργαζόμενων σχετικά με τις αντιλήψεις τους για τον βαθμό στον 
οποίο χαρακτηρίζονται σημαντικά όλα τα οφέλη που αποκομίζουν από τη συμμετοχή σε δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (g=0.544, p-value=0.025). Συνεπώς, οι νεοεισερχόμενοι σ’ 
έναν οργανισμό αποδίδουν μεγαλύτερη αξία σε όλα τα πιθανά αποτελέσματα των αναπτυξιακών 
δράσεων σε σχέση με άτομα που απασχολούνται σ’ αυτόν από 16 έως 20 χρόνια. Αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός πως, αν συγκρίνουμε τις απόψεις των ατόμων που εργάζονται έως 3 χρόνια 
στην επιχείρηση με εκείνες αυτών που απασχολούνται τουλάχιστον 20 χρόνια, δεν παρατηρείται 
στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση. 

Στη συνέχεια παρατίθενται πληροφορίες για την επίδραση που ασκεί η συμμετοχή στις 
διάφορες δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στους 18 εξαγόμενους στο πλαίσιο της 
έρευνας παράγοντες. Ο Πίνακας 59 που ακολουθεί στις σελίδες 298 και 299 βοηθά τον 
αναγνώστη να σχηματίσει μια συνολική εικόνα, καθώς αποτυπώνει τα αποτελέσματα του 
ελέγχου συγκρίσεων για τη διερεύνηση της ύπαρξης στατιστικά σημαντικής επίδρασης της κάθε 
δράσης ανά παράγοντα. Τα ζεύγη για τα οποία αναδείχτηκε στατιστικά σημαντική 

  
Σημαντικότητα αποτελεσμάτων 
δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με 

το εργασιακό κλίμα 

Σημαντικότητα συνολικών 
αποτελεσμάτων δράσεων ΑΑΔ  

Έτη απασχόλησης          
στην επιχείρηση 0.008 0.049 
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διαφοροποίηση, υποδηλώνοντας ότι οι αντιλήψεις των εργαζόμενων που συμμετείχαν στην υπό 
εξέταση δράση διαφέρουν από εκείνες όσων δεν συμμετείχαν, απεικονίζονται με διαφορετικό 
τρόπο29. Συγκεκριμένα, ανάλογα με τον βαθμό επίδρασης, δηλαδή α) πολύ μικρή, β) μικρή και 
γ) μέτρια ή μεγάλη, χρησιμοποιήθηκε το ακόλουθο μοτίβο: 

 

 

 

 

 

 

Σημαντικό είναι επίσης να διευκρινιστεί ότι σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή σε μια 
αναπτυξιακή δράση επηρεάζει θετικά τις αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στους 18 
παράγοντες του παρακάτω Πίνακα. Με άλλα λόγια ωθεί τους αποκρινόμενους στο να δηλώσουν 
υψηλότερες τιμές της επταβάθμιας κλίμακας Likert σε σχέση με όσους δεν παρακολούθησαν την 
αντίστοιχη δράση. 

 

 

                                                            
29 Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα του ελέγχου συγκρίσεων κάθε δράσης με τους εξαγόμενους 
παράγοντες με αναλυτική αναφορά στο δείκτη μεγέθους επίδρασης (g) και το εμπειρικό επίπεδο σημαντικότητας 
(p-value) παρατίθενται στο Παράρτημα VI. 

 

Πολύ μικρή επίδραση        
(g < 0,20) 

 

Μικρή επίδραση            
(g = 0,20 – 0,40) 

 

Μέτρια ή μεγάλη επίδραση   
(g > 0,40) 
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Προγράμματα 
εγκατάστασης 

για 
νεοπροσ/νους  

Ενδοεπιχ/κα 
προγράμματα 
κατάρτισης / 
σεμινάρια  

Εξ 
αποστάσεως 
εκπαίδευση 

/   
e-learning  

Εξωτερικά 
προγράμματα 
κατάρτισης / 
σεμινάρια 

Εκπαίδευση 
εκτελώντας 

τη 
συγκεκριμένη 

εργασία  

Καθοδήγηση 
(coaching) 

Εναλλαγή 
θέσεων 
εργασίας 

(job 
rotation) 

Καθοδήγηση 
από μέντορα 
(mentoring) 

Κέντρα 
Ανάπτυξης

Μεταπτυχιακά
μερικώς ή 
ολικώς 

χρηματ/μενα 
από την 
εταιρεία 

Περιπετειώδη 
παιχνίδια / 
βιωματική 
εκπαίδευση 

(outdoor 
development) 

Επίσκεψη 
σε 

μητρική ή 
θυγατρική 
εταιρεία 

Α
πο
τε
λέ
σμ
ατ
α 
δρ
άσ
εω
ν 

 \Α
Α
Δ 
πο
υ 

σχ
ετ
ίζ
ον
τα
ι μ
ε:

 

Εξωτερικές 
ανταμοιβές    0.005 <0.001 <0.001 0.004 0.003 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Εσωτερικές 
ανταμοιβές    <0.001 <0.001 <0.001 0.043 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Τρόπο 
εκτέλεσης της 
εργασίας 

0.012  0.001 0.003 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 0.012 <0.001 0.002 

Εργασιακό 
κλίμα     <0.001 <0.001  <0.001 0.002  <0.001 0.005 

Συνολικά 
αποτελέσματα 
δράσεων ΑΑΔ 

0.049  0.019 0.007 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 

Ση
μα
ντ
ικ
ότ
ητ
α 
απ
οτ
ελ
εσ
μά
τω
ν 
δρ
άσ
εω
ν 

Α
Α
Δ 
πο
υ 
σχ
ετ
ίζ
ον
τα
ι μ
ε:

 

Εξωτερικές 
ανταμοιβές    0.032 0.005    0.018 0.002   

Εσωτερικές 
ανταμοιβές    0.003 0.003 0.006   0.008 0.010 <0.001  

Τρόπο 
εκτέλεσης της 
εργασίας 

0.007   0.004 <0.001 0.013 0.049  0.008  <0.001  

Εργασιακό 
κλίμα             

Σημαντικότητα 
συνολικών 

αποτελεσμάτων 
δράσεων ΑΑΔ 

   0.011 0.002    0.008 0.025 0.003  

Πίνακας 59 
Αποτελέσματα ελέγχου συγκρίσεων της επίδρασης των δράσεων ΑΑΔ στους εξαγόμενους παράγοντες (εμπειρικό επίπεδο σημαντικότητας, p-value) 
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Προγράμματα 
εγκατάστασης 

για 
νεοπροσ/νους  

Ενδοεπιχ/κα 
προγράμματα 
κατάρτισης / 
σεμινάρια  

Εξ 
αποστάσεως 
εκπαίδευση 

/   
e-learning  

Εξωτερικά 
προγράμματα 
κατάρτισης / 
σεμινάρια 

Εκπαίδευση 
εκτελώντας 

τη 
συγκεκριμένη 

εργασία  

Καθοδήγηση 
(coaching) 

Εναλλαγή 
θέσεων 
εργασίας 

(job 
rotation) 

Καθοδήγηση 
από μέντορα 
(mentoring) 

Κέντρα 
Ανάπτυξης

Μεταπτυχιακά
μερικώς ή 
ολικώς 

χρηματ/μενα 
από την 
εταιρεία 

Περιπετειώδη 
παιχνίδια / 
βιωματική 
εκπαίδευση 

(outdoor 
development) 

Επίσκεψη 
σε 

μητρική ή 
θυγατρική 
εταιρεία 

Αποτελεσ/τητα 
ΑΑΔ   0.011 <0.001 <0.001 <0.001  0.001 <0.001 0.003 <0.001 0.003 

Υποστήριξη 
για μάθηση 
από την 

επιχείρηση 
  0.017 <0.001 <0.001 <0.001  0.002 0.002  <0.001 0.005 

Υποστήριξη 
για μάθηση 
από τον 

προϊστάμενο 
   <0.001 <0.001 <0.001  <0.001 0.005  <0.001 0.001 

Υποστήριξη 
για μάθηση 
από τους 

συναδέλφους 
   0.018       0.026  

Υποστήριξη για 
μάθηση από το 
εργασιακό 
περιβάλλον 

   <0.001 <0.001 <0.001  0.001 0.013  <0.001 0.002 

Ικανοποίηση 
από την 
εργασία    <0.001 0.006 <0.001  0.007 0.003  <0.001 0.001 

Αφοσίωση 
στην 

επιχείρηση  0.001  <0.001 <0.001 <0.001  0.003 0.001  <0.001 0.005 

Μεταβίβαση 
της μάθησης    0.003 <0.001 <0.001  <0.001   <0.001 0.022 
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Από τη μελέτη του Πίνακα 59 προκύπτει ότι η μοναδική δράση Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, που επηρεάζει έναν αποκλειστικά παράγοντα, είναι τα 
ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης/σεμινάρια. Πιο συγκεκριμένα, αυτά ασκούν 
στατιστικά σημαντική μικρή θετική επίδραση στην αφοσίωση. Ωστόσο, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί στην υποενότητα 7.1.1. της διατριβής, η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται από 
το σύνολο των 17 επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στο σκέλος της έρευνας που 
υλοποιήθηκε μέσω συνέντευξης. Επιπλέον, σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε 
στην υποενότητα 7.2.1.2., η εν λόγω δράση συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό 
συμμετοχής των εργαζόμενων, το οποίο ανέρχεται στο 76%. Παρατηρείται επίσης ότι η 
συμμετοχή στα προγράμματα εγκατάστασης-ενημέρωσης, τα οποία αναδείχτηκαν η τρίτη 
σε συχνότητα εφαρμογής αναπτυξιακή δράση, αλλά και στα προγράμματα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, ασκεί πολύ μικρή θετική επίδραση στον βαθμό που τα άτομα θεωρούν ότι 
αποκόμισαν: α) συγκεκριμένα οφέλη που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας και β) γενικότερα οφέλη, τα οποία δηλαδή αντιστοιχούν και στις υπόλοιπες τρεις 
κατηγορίες αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών δράσεων, εκτός της προαναφερόμενης. 
Επιπλέον, οι εργαζόμενοι, που παρακολούθησαν τα προγράμματα ενημέρωσης 
νεοπροσλαμβανόμενων, χαρακτηρίζουν πιο σημαντικά, σε πολύ μικρό βαθμό, τα 
αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων που αφορούν στον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας σε σχέση με τους εργαζόμενους που δεν έλαβαν μέρος σ’ αυτά. Παράλληλα, 
όσοι συμμετείχαν σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκφράζουν θετικότερες 
απόψεις, σε πολύ μικρό όμως βαθμό, για την αποτελεσματικότητα των δράσεων σε σχέση 
με εκείνους που δεν συμμετείχαν σ’ αυτά. Το ίδιο ισχύει και για την υποστήριξη που 
δέχονται οι εργαζόμενοι από την επιχείρηση στην προσπάθειά τους για μάθηση. Οι 
αντιλήψεις όσων συμμετείχαν σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι πιο 
θετικές σε μικρό βαθμό σε σχέση με εργαζόμενους που δεν έλαβαν μέρος στη 
συγκεκριμένη αναπτυξιακή δράση. 

Τα προγράμματα εναλλαγής θέσεων εργασίας επηρεάζουν θετικά, σε πολύ μικρό ή 
μικρό βαθμό, τους παράγοντες που αφορούν στις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα 
οφέλη που αποκομίζουν μετά από τη συμμετοχή τους σε αναπτυξιακές δράσεις, με 
εξαίρεση εκείνον που αναφέρεται στα αποτελέσματα που σχετίζονται με το εργασιακό 
κλίμα. Σε πολύ μικρό βαθμό επηρεάζουν επίσης τη σπουδαιότητα που αποδίδεται στα 
αποτελέσματα που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας. Η συμμετοχή στα 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επηρεάζει, σε μικρό όμως βαθμό, τους ίδιους 
παράγοντες με εκείνους στους οποίους ασκεί στατιστικά σημαντική επίδραση η 
συμμετοχή στα προγράμματα εναλλαγής θέσεων εργασίας. Εξαίρεση αποτελεί η 
σημαντικότητα των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας, την οποία δεν επηρεάζει η συμμετοχή στα μεταπτυχιακά προγράμματα. 
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Αντίθετα, τα μεταπτυχιακά ασκούν μικρή θετική επίδραση στη σημαντικότητα των 
υπόλοιπων κατηγοριών αποτελεσμάτων των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, αν αφαιρεθεί και εκείνη που αφορά στα αποτελέσματα που σχετίζονται με το 
εργασιακό κλίμα. Επιπλέον, η παρακολούθηση χρηματοδοτούμενου από την επιχείρηση 
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών συμβάλλει θετικά και πάλι, σε μικρό βαθμό, στο 
να χαρακτηρίζονται αποτελεσματικές οι δράσεις ανάπτυξης.  

Τα προγράμματα καθοδήγησης από μέντορα και οι επισκέψεις που 
πραγματοποιούνται είτε στη μητρική εταιρεία είτε στη θυγατρική εταιρεία, ανάλογα με 
την περίπτωση, ασκούν στατιστικά σημαντική θετική επίδραση στους ίδιους ακριβώς 
δώδεκα παράγοντες από τους 18 συνολικά. Δηλαδή αυτές οι δράσεις δεν επηρεάζουν τον 
βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν σημαντικά τα πιθανά αποτελέσματα της 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και τις αντιλήψεις τους σχετικά με την 
υποστήριξη για μάθηση από τους συναδέλφους τους. Σε όλους σχεδόν τους υπόλοιπους 
παράγοντες η επίδραση που ασκούν είναι μικρή. Εξαίρεση αποτελούν οι αντιλήψεις των 
εργαζόμενων για την υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον, οι οποίες 
επηρεάζονται σε μέτριο βαθμό από τα προγράμματα καθοδήγησης από μέντορα. Με άλλα 
λόγια τα άτομα που δεν έχουν συμμετάσχει σε σχετικά προγράμματα δηλώνουν ότι 
υποστηρίζονται λιγότερο από την επιχείρηση, τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους 
στην προσπάθεια ανάπτυξης γνώσεων και εφαρμογής τους στον εργασιακό χώρο σε 
σχέση με όσους έχουν συμμετάσχει σ’ αυτά (g=-0.413, p-value=0.001). Επιπλέον, οι 
επισκέψεις στη μητρική ή σε θυγατρική εταιρεία επηρεάζουν θετικά, σε πολύ μικρό όμως 
βαθμό, τη μεταβίβαση της μάθησης.  

Στη συνέχεια σχολιάζονται οι δράσεις που ασκούν επιρροή σε περισσότερους 
παράγοντες, δηλαδή τα προγράμματα καθοδήγησης, τα Κέντρα Ανάπτυξης, τα εξωτερικά 
προγράμματα κατάρτισης, τα προγράμματα εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη 
εργασία και βιωματικής εκπαίδευσης. Αρχικά, σκόπιμο κρίνεται να διευκρινιστεί ότι οι 
αντιλήψεις των εργαζόμενων για τον βαθμό σπουδαιότητας των αποτελεσμάτων των 
αναπτυξιακών δράσεων που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα δεν διαφοροποιούνται 
ανάμεσα σε όσους συμμετείχαν ή δεν συμμετείχαν στις προαναφερόμενες δράσεις. Τα 
προγράμματα καθοδήγησης, στα οποία συμμετείχε το 44% του δείγματος, παρουσιάζουν 
στατιστικά σημαντική θετική επίδραση σε όλους σχεδόν τους υπόλοιπους εξαγόμενους 
παράγοντες. Εξαίρεση αποτελούν η σημαντικότητα τόσο των εξωτερικών ανταμοιβών 
όσο και γενικότερα του συνόλου των αποτελεσμάτων των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και η υποστήριξη για μάθηση από τους συναδέλφους. Η 
εν λόγω επίδραση είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μικρή. Ωστόσο, πολύ μικρή είναι η 
επιρροή που ασκούν τα προγράμματα καθοδήγησης στη σημαντικότητα των εσωτερικών 
ανταμοιβών των αναπτυξιακών δράσεων αλλά και των αποτελεσμάτων τους που 
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σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας. Τα Κέντρα Ανάπτυξης, δράση που 
αναδεικνύεται ως η λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος, επηρεάζουν επίσης το 
σύνολο των υπόλοιπων παραγόντων, εκτός από την υποστήριξη για μάθηση από τους 
συναδέλφους και τη μεταβίβαση της μάθησης. Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν σε 
Κέντρα Ανάπτυξης, ποσοστό που ανέρχεται στο 8%, έχουν διαμορφώσει θετικότερες 
αντιλήψεις, ως επί το πλείστον σε μικρό βαθμό, σε σχέση με όσους δεν συμμετείχαν στη 
συγκεκριμένη δράση. Εξαίρεση αποτελούν οι αντιλήψεις σχετικά με τον βαθμό στον 
οποίο οι αναπτυξιακές δράσεις συνέβαλαν σε διάφορα αποτελέσματα (g=-0.408, p-
value=<0.001), αλλά και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη πτυχών της προσωπικότητας, στη 
μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία και στην ενίσχυση της παρακίνησης (g=-0.434, 
p-value=<0.001). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι αντιλήψεις είναι θετικότερες σε μεγαλύτερο 
βαθμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται μέτριος.  

Η ανάλυση συνεχίζεται με τις τελευταίες τρεις δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού: τα προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνονται από εξωτερικούς φορείς και 
στα οποία οι εργαζόμενοι συμμετέχουν με πρωτοβουλία της εταιρείας, τα προγράμματα 
εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία και τα προγράμματα βιωματικής 
εκπαίδευσης. Οι δράσεις αυτές επηρεάζουν θετικά όλους τους παράγοντες της έρευνας, με 
εξαίρεση τη σημαντικότητα των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών δράσεων που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αλλά και έναν επιπλέον 
παράγοντα κατά περίπτωση. Η δεύτερη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη αναπτυξιακή 
μέθοδος, τα εξωτερικά προγράμματα κατάρτισης, δεν ασκεί στατιστικά σημαντική 
επίδραση στις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τον βαθμό συμβολής των αναπτυξιακών 
δράσεων σε αποτελέσματα που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα. Με άλλα λόγια, οι 
συγκεκριμένες αντιλήψεις των εργαζόμενων που έχουν παρακολουθήσει εξωτερικά 
προγράμματα κατάρτισης δεν διαφοροποιούνται από εκείνες όσων δεν έχουν 
παρακολουθήσει. Όσον αφορά στον βαθμό επίδρασης, τα εν λόγω προγράμματα 
επηρεάζουν εννέα παράγοντες σε πολύ μικρό βαθμό και επτά σε μικρό βαθμό. Μεταξύ 
των επτά παραγόντων στους οποίους ασκείται μικρή επίδραση είναι η 
αποτελεσματικότητα των δράσεων, η ικανοποίηση από την εργασία και η αφοσίωση στην 
επιχείρηση. Τα προγράμματα εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, η τρίτη 
πιο συχνά χρησιμοποιούμενη δράση μαζί με τα προγράμματα εγκατάστασης 
νεοπροσλαμβανόμενων, στην οποία έχουν λάβει μέρος ένας στους δύο εργαζόμενους, δεν 
επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους σχετικά με την υποστήριξη για μάθηση που δέχονται από 
τους συναδέλφους τους. Στους δώδεκα από τους υπόλοιπους 16 παράγοντες ασκούν 
στατιστικά σημαντική μικρή θετική επίδραση. Μόνο στη σημαντικότητα των εσωτερικών 
ή εξωτερικών ανταμοιβών των αναπτυξιακών δράσεων αλλά και συνολικά των 
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αποτελεσμάτων τους, καθώς και στην ικανοποίηση από την εργασία ασκούν πολύ μικρή 
θετική επίδραση. 

Η αναφορά στην επίδραση που ασκούν οι αναπτυξιακές δράσεις ολοκληρώνεται 
με εκείνη των προγραμμάτων βιωματικής εκπαίδευσης. Στα εν λόγω προγράμματα 
συμμετείχε το 15% των εργαζόμενων, κατατάσσοντας την εν λόγω δράση ως την τέταρτη 
λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενη. Ωστόσο, αυτή ασκεί στατιστικά σημαντική θετική 
επίδραση στο σύνολο σχεδόν των παραγόντων. Εξαίρεση αποτελεί η σημαντικότητα των 
εξωτερικών ανταμοιβών των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και των 
αποτελεσμάτων τους που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα. Ως προς τον βαθμό της 
επίδρασης, η εν λόγω δράση ασκεί μικρή επίδραση σε οκτώ παράγοντες, μεγαλύτερη σε 
επτά, ενώ πολύ μικρή μόνο στην υποστήριξη για μάθηση από τους συναδέλφους. 
Ακολουθούν πληροφορίες για τους παράγοντες στους οποίους ασκεί τουλάχιστον μέτρια 
επίδραση. Οι εργαζόμενοι, που έχουν λάβει μέρος σε προγράμματα βιωματικής 
εκπαίδευσης, έχουν διαμορφώσει πιο θετικές απόψεις, σε μέτριο βαθμό, σε σχέση με 
όσους δεν έχουν λάβει μέρος σ’ αυτά όσον αφορά: α) στις εσωτερικές ανταμοιβές που 
εισέπραξαν (g=-0.443, p-value=<0.001), β) στα συνολικά οφέλη που αποκόμισαν, 
συμπεριλαμβανομένων και των υπόλοιπων τριών κατηγοριών αποτελεσμάτων, δηλαδή τις 
εξωτερικές ανταμοιβές καθώς και τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας και το εργασιακό κλίμα (g=-0.403, p-value=<0.001). Στον ίδιο 
βαθμό χαρακτηρίζουν πιο αποτελεσματικές τις αναπτυξιακές δράσεις (g=-0.469, p-
value=<0.001) και αισθάνονται μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία τους (g=-0.406, 
p-value=<0.001). Επιπλέον σε μέτριο βαθμό αναφέρουν ότι υποστηρίζονται περισσότερο 
στην προσπάθειά τους για μάθηση από τον προϊστάμενό τους (g=-0.410, p-value=<0.001). 
Τέλος, η συμμετοχή σε προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης επηρεάζει θετικά, σε 
μεγάλο βαθμό, τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για την υποστήριξη για μάθηση από την 
επιχείρηση (g=-0.887, p-value=<0.001). Το ίδιο ισχύει και για την υποστήριξη για μάθηση 
από το εργασιακό περιβάλλον, δηλαδή αθροιστικά από την επιχείρηση, τον προϊστάμενο 
και τους συναδέλφους (g=-0.795, p-value=<0.001).  

Ορισμένα από τα προαναφερόμενα ευρήματα είναι δυνατόν να σχολιαστούν σε 
σχέση με προηγούμενα ερευνητικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα προγενέστερη χρονικά 
έρευνα ανέδειξε τα προγράμματα καθοδήγησης ως την πιο αποτελεσματική αναπτυξιακή 
δράση (CIPD, 2009). Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας αυτά ασκούν στατιστικά 
σημαντική μικρή επίδραση στην αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού (g=-0.264, p-value<0.001). Με άλλα λόγια οι εργαζόμενοι που 
συμμετείχαν σ’ αυτά τείνουν να χαρακτηρίζουν πιο αποτελεσματικές τις αναπτυξιακές 
δράσεις σε σύγκριση με όσους δεν συμμετείχαν. Συνεχίζοντας με τα ίδια προγράμματα, 
έχει υποστηριχτεί ότι αυτά ασκούν επίδραση στην ικανοποίηση από την εργασία (Rowold, 
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2008), γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από την παρούσα έρευνα (g=-0.218, p-
value<0.001). Επιπλέον, η έρευνα του Benson (2006) οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα 
προγράμματα εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία συσχετίζονται θετικά με 
την αφοσίωση, σε αντίθεση με τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης και τα 
προγράμματα πανεπιστημίων που οδηγούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών. Στην έρευνα 
που υλοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη διατριβή, η αφοσίωση επηρεάζεται θετικά, σε 
μικρό βαθμό, τόσο από τα προγράμματα εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη 
εργασία (g=-0.221, p-value<0.001), όσο και από τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα 
κατάρτισης (g=-0.213, p-value=0.001). Ωστόσο, στην αφοσίωση δεν ασκούν στατιστικά 
σημαντική επίδραση τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία εντάσσονται στην 
κατηγορία των πανεπιστημιακών προγραμμάτων που οδηγούν στην απόκτηση τίτλου 
σπουδών. Το τελευταίο αυτό εύρημα είναι σύμφωνο με το αντίστοιχο της έρευνας του 
Benson.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα έρευνας που επικεντρώθηκε στις 
αντιλήψεις 68 ανώτατων στελεχών ασφαλιστικών εταιρειών στην περιοχή της Αττικής 
όσον αφορά στη μέθοδο της καθοδήγησης από μέντορα (Fragoulis, Valkanos and Florou, 
2011). Σε ερώτηση σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η συμμετοχή σε προγράμματα 
καθοδήγησης από μέντορα συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, το 32% 
του δείγματος δήλωσε ‘εξαιρετικά’, το 38% ‘πάρα πολύ’ και το 30% ‘αρκετά’. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο τα εν λόγω προγράμματα 
επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εργαζόμενων, που έλαβαν μέρος στην παρούσα έρευνα, 
για τα οφέλη που αποκομίζουν από αναπτυξιακές δράσεις. Παρατηρείται ότι αυτά ασκούν 
στατιστικά σημαντική μικρή επίδραση σε όλες τις πιθανές κατηγορίες αποτελεσμάτων. 
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας (g=-0.246, p-value=0.002), όπως η βελτίωση γνώσεων και 
δεξιοτήτων. Επιλογικά, υπογραμμίζεται ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης εκτελώντας τη 
συγκεκριμένη εργασία έχουν διακριθεί, γιατί συντελούν σε μεγάλο βαθμό στη μεταβίβαση 
της μάθησης (Nikandrou, Apospori and Papalexandris, 2008). Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, πράγματι τα εν λόγω προγράμματα ασκούν 
στατιστικά σημαντική μικρή επίδραση στην εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων στην 
εργασία (g=-0.207, p-value<0.001).  
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Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
που πραγματοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη διατριβή. Αρχικά, αναφέρθηκαν τα δεδομένα 
που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο των 17 συνεντεύξεων με τα στελέχη των επιχειρήσεων 
που έφεραν την ευθύνη για τη λειτουργία της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτά 
περιγράφηκαν, αφού πρώτα ‘ποσοτικοποιήθηκαν’, ώστε να είναι δυνατή η σκιαγράφηση 
του ευρύτερου πλαισίου υλοποίησης των αναπτυξιακών δράσεων στις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό και φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα. Στη συνέχεια 
παρατέθηκαν τα αποτελέσματα του σκέλους της έρευνας που πραγματοποιήθηκε με 
χρήση ερωτηματολογίου. Στο συγκεκριμένο σκέλος συμμετείχαν 596 εργαζόμενοι, αλλά ο 
αριθμός των αξιοποιήσιμων τελικά ερωτηματολογίων ανήλθε σε 577. Πρώτα 
παρουσιάστηκαν τα ευρήματα της περιγραφικής στατιστικής και κατόπιν τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης αξιοπιστίας. Ακολούθησε ο έλεγχος των ερευνητικών 
υποθέσεων και η αναφορά σε άλλα ευρήματα που προέκυψαν από τη διενέργεια 
συσχετίσεων, συγκρίσεων και παλινδρομήσεων. Το σύνολο των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων σχολιάστηκε κριτικά σε σχέση με τη βιβλιογραφία, επιτρέποντας στον 
αναγνώστη να συνδέσει την παρούσα εικόνα του υπό διερεύνηση τομέα με εκείνη που 
είχε στο παρελθόν, διαμορφώνοντας έτσι μια ολοκληρωμένη άποψη.  

  



306 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο συνοψίζονται τα κύρια ερευνητικά αποτελέσματα και 
επιχειρείται η αντιπαραβολή τους με τη βιβλιογραφία καθώς και η ερμηνεία τους. Επίσης, 
παρουσιάζεται το αναδιατυπωμένο θεωρητικό μοντέλο της διατριβής, όπως αυτό 
διαμορφώθηκε μετά από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε. Στη συνέχεια περιγράφεται 
η πρωτοτυπία και τα οφέλη της έρευνας, ενώ παράλληλα τίθενται και οι περιορισμοί της. 
Στην τελευταία ενότητα προτείνονται ενδεικτικά ορισμένοι τομείς, οι οποίοι 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αξίζει να διερευνηθούν μελλοντικά.  

 

8.1. Κύρια ερευνητικά συμπεράσματα και αναδιατυπωμένο θεωρητικό μοντέλο 

Το σύνολο των επιχειρήσεων, που μελετήθηκαν, υλοποιούν ενδοεπιχειρησιακά 
προγράμματα κατάρτισης, δράση στην οποία συμμετείχε η πλειοψηφία των εργαζόμενων, 
που έλαβαν μέρος στην έρευνα, επιβεβαιώνοντας έτσι προγενέστερα ερευνητικά 
αποτελέσματα (CIPD, 2009). Επιπλέον, όλες οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν προγράμματα 
εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, δράση στην οποία συμμετείχαν 
περίπου οι μισοί από τους εργαζόμενους. Όσον αφορά στον βαθμό συμμετοχής των 
ατόμων στις εν λόγω δράσεις ανάλογα με τη θέση εργασίας τους παρατηρείται ότι: α) στα 
ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης, τα μεσαία διοικητικά στελέχη 
παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής, που όμως δεν διαφοροποιείται 
ιδιαίτερα από τα ποσοστά που αντιστοιχούν στις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες εργαζόμενων 
και β) στα προγράμματα εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία τα ποσοστά 
συμμετοχής των εργαζόμενων των τριών ανώτερων ιεραρχικών βαθμίδων δεν διαφέρουν 
σημαντικά και είναι υψηλότερα από εκείνο του διοικητικού προσωπικού. Παράλληλα, στο 
πλαίσιο κάθε επιχείρησης υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής των εργαζόμενων σε 
προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνονται από εξωτερικούς φορείς. Όπως 
αποδείχτηκε, αυτά συγκέντρωσαν το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής των 
εργαζόμενων, οι οποίοι ήταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανώτερα διοικητικά 
στελέχη. Επιπλέον, τα προγράμματα εγκατάστασης νεοπροσλαμβανόμενων υλοποιούνται 
από όλες τις επιχειρήσεις, με εξαίρεση μια, στην οποία όμως εφαρμόζονται άτυπα. Στην 
εν λόγω δράση συμμετείχε σχεδόν ένας στους δύο εργαζόμενους, χωρίς να 
παρουσιάζονται ιδιαίτερες αποκλίσεις ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο.  

Από τις προαναφερόμενες δράσεις τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα 
επηρεάζουν θετικά έναν μόνο από τους 18 εξαγόμενους παράγοντες της έρευνας, την 
αφοσίωση. Με άλλα λόγια οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στα εν λόγω προγράμματα 
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είναι περισσότερο αφοσιωμένοι στην επιχείρηση σε σύγκριση με όσους δεν συμμετείχαν 
σ’ αυτά. Ωστόσο, η συγκεκριμένη δράση που εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό 
συμμετοχής των εργαζόμενων, δεν επηρεάζει θετικά άλλους σημαντικούς παράγοντες της 
έρευνας, όπως την αποτελεσματικότητα των δράσεων, τη μεταβίβαση της μάθησης και 
την ικανοποίηση από την εργασία. Τα προγράμματα εγκατάστασης-ενημέρωσης 
νεοπροσλαμβανόμενων επηρεάζουν θετικά, σε πολύ μικρό βαθμό, τρεις παράγοντες, 
μεταξύ των οποίων και εκείνος που αναφέρεται στις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα 
οφέλη που αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Επιπλέον, τα προγράμματα εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη 
εργασία και τα εξωτερικά προγράμματα κατάρτισης ασκούν στατιστικά σημαντική θετική 
επίδραση στο σύνολο σχεδόν των εξαγόμενων παραγόντων και συγκεκριμένα σε 16 από 
αυτούς. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα οφέλη που αποκομίζουν από τη συμμετοχή 
σε αναπτυξιακές δράσεις, η αποτελεσματικότητα των εν λόγω δράσεων, η μεταβίβαση της 
μάθησης, η ικανοποίηση από την εργασία και η αφοσίωση στην επιχείρηση.  

Μια ακόμη δράση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που επηρεάζει το σύνολο 
σχεδόν των εξαγόμενων παραγόντων είναι τα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης. Η 
εν λόγω δράση σημειώνει τον μεγαλύτερο βαθμό θετικής επίδρασης στους περισσότερους 
παράγοντες. Τα συγκεκριμένα προγράμματα εφαρμόζονται από τις μισές σχεδόν 
επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην έρευνα, αλλά εμφανίζουν χαμηλό ποσοστό 
συμμετοχής, καθώς τα έχει παρακολουθήσει περίπου ένας στους έξι εργαζόμενους. Ως 
προς τη θέση εργασίας όσων συμμετείχαν σ’ αυτά, στην πλειοψηφία τους ήταν ανώτερα 
διοικητικά στελέχη. Σύμφωνα πάντως με τα ερευνητικά αποτελέσματα, οι συμμετέχοντες 
στα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης, έχουν διαμορφώσει θετικότερες σε μέτριο 
βαθμό απόψεις σε σχέση με όσους δεν έχουν λάβει μέρος σ’ αυτά, για: α) τα οφέλη που 
αποκόμισαν από αναπτυξιακές δράσεις, β) την αποτελεσματικότητα των δράσεων, γ) την 
ικανοποίησή τους από την εργασία και δ) την υποστήριξη για μάθηση από τον 
προϊστάμενο. Σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό είναι θετικότερες οι αντιλήψεις τους σχετικά 
με την υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση αλλά και γενικότερα από το εργασιακό 
περιβάλλον. Ολοκληρώνοντας, μια επιπλέον δράση που ασκεί στατιστικά σημαντική 
θετική επίδραση σε όλους τους παράγοντες της διατριβής, εκτός από τρεις, είναι τα 
Κέντρα Ανάπτυξης. Αυτά υλοποιούνται από επτά στις δέκα επιχειρήσεις, ωστόσο 
παρουσιάζουν το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής των εργαζόμενων που στην 
πλειοψηφία τους είναι ανώτατα διοικητικά στελέχη και λιγότερο μεσαία διοικητικά 
στελέχη.  

Όσον αφορά στο πλήθος των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που 
υλοποιούνται ανά επιχείρηση, στην πλειοψηφία του δείγματος εφαρμόζονται 
περισσότερες από επτά σχετικές δράσεις, γεγονός που φανερώνει μια σχετικά έντονη 



308 

 

δραστηριοποίηση και χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θετικό. Γενικότερα, τα ποσοστά 
υλοποίησης συγκεκριμένων αναπτυξιακών δράσεων στο πλαίσιο των ελληνικών 
επιχειρήσεων είναι υψηλότερα σήμερα σε σχέση με τα μέσα της δεκαετίας του 2000 
(Vassalou, 2004). Το εν λόγω εύρημα συνηγορεί επίσης στη διαμόρφωση μιας μάλλον 
θετικής άποψης για τον υπό διερεύνηση τομέα στην Ελλάδα. Ενθαρρυντικό είναι ακόμη 
το γεγονός, ότι από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε για 
την παρούσα διατριβή μόνο το 6% δεν έχει λάβει μέρος σε καμία αναπτυξιακή δράση στο 
πλαίσιο της εταιρείας που απασχολείται. Μάλιστα, η πλειοψηφία των εργαζόμενων 
συμμετείχε σε μια έως τέσσερις δράσεις ανάπτυξης, ενώ αρκετοί έχουν λάβει μέρος σε 
πέντε έως επτά σχετικές δράσεις. Βέβαια, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αναδείχτηκαν 
και ορισμένες δράσεις που είχαν υποχρεωτικό χαρακτήρα για το σύνολο των 
εργαζόμενων. Παράδειγμα αποτελούν τα δομημένα προγράμματα ενημέρωσης για τους 
νεοπροσλαμβανόμενους που είναι υποχρεωτικά σε τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις, αλλά 
και η εκπαίδευση στον κώδικα ηθικής δεοντολογίας που γίνεται για όλους τους 
εργαζόμενους σε μια στις τρεις επιχειρήσεις. Αντίθετα, περιορισμοί όσον αφορά στη 
συμμετοχή των εργαζόμενων σε αναπτυξιακές δράσεις δεν υπάρχουν στη συντριπτική 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ποσοστό που ανέρχεται στο 76%. 

Αναφορικά με το ευρύτερο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, η επιλογή των εργαζόμενων που θα συμμετέχουν σ’ αυτές 
συνδέεται άμεσα στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης της εργασιακής τους απόδοσης. Επιβεβαιώνονται έτσι προγενέστερα 
ερευνητικά ευρήματα που ανέδειξαν την αξιολόγηση της απόδοσης μεταξύ των 
επικρατέστερων μεθόδων ανάλυσης αναγκών (Papalexandris and Chalikias, 2002). Όσον 
αφορά στην εμπλοκή των διοικητικών στελεχών στα διάφορα στάδια των αναπτυξιακών 
δράσεων, στο σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων τα συγκεκριμένα στελέχη συμμετέχουν 
στην ανάλυση αναγκών και στην επιλογή των εργαζόμενων που θα λάβουν μέρος στις 
δράσεις που εφαρμόζονται. Σε λίγο χαμηλότερο ποσοστό των επιχειρήσεων συμμετέχουν 
στην υλοποίηση των δράσεων ως εκπαιδευτές. Με την εμπλοκή τους τόσο στο στάδιο της 
υλοποίησης των αναπτυξιακών δράσεων όσο και στα προηγούμενα στάδια του 
σχεδιασμού τους, τα διοικητικά στελέχη συμβάλλουν στην αναγνώριση των σχετικών 
δράσεων ως μια επένδυση στρατηγικής σημασίας στο πλαίσιο του οργανισμού. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις των επαγγελματιών Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα για τις δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη των εργαζόμενων στις οποίες αφιερώνουν περισσότερο 
χρόνο. Στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων δαπανούν χρόνο για την παρακολούθηση και 
τη γενικότερη εποπτεία των αναπτυξιακών δράσεων, σε λιγότερες περιπτώσεις 
εμπλέκονται στον σχεδιασμό τους, ενώ μόνο σε μια στις τέσσερις επιχειρήσεις 
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συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση των δράσεων, σε αντίθεση με το παρελθόν, 
επιβεβαιώνοντας όμως σχετικές προβλέψεις (Buyens, Wouters and Dewettinck, 2001). Σε 
γενικές γραμμές πάντως οι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού δεν διέκριναν 
συγκεκριμένες δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στις οποίες να δίνουν 
ιδιαίτερη έμφαση.  

Η σκιαγράφηση του πλαισίου υλοποίησης των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού στις επιχειρήσεις ολοκληρώνεται με τις πληροφορίες για τους δείκτες 
μέτρησης των αποτελεσμάτων της. Ανησυχητικό κρίνεται το γεγονός ότι στην πλειοψηφία 
των επιχειρήσεων δεν εντοπίστηκαν προκαθορισμένοι σχετικοί δείκτες. Στις περιπτώσεις 
που χρησιμοποιούνται, αυτοί βασίζονται κυρίως σε στοιχεία που αφορούν στη 
δραστηριότητα του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως ο αριθμός των 
συμμετεχόντων σε δράσεις ή οι ώρες εκπαίδευσης ανά άτομο. Μόνο σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, όπως η 
διατήρηση των εργαζόμενων και η εξέλιξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. 
Ενθαρρυντικό πάντως χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι σε τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις 
οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ανά έτος σε αναπτυξιακές δράσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο 
του 60%. Όσον αφορά στον μέσο όρο των ωρών που επενδύονται ανά εργαζόμενο σε 
δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ετησίως, αυτός ανέρχεται σε 35, με εύρος 
που κυμαίνεται από 15 έως 80 ώρες. Αν και ο συγκεκριμένος μέσος όρος βρίσκεται στα 
ίδια περίπου επίπεδα με τον αντίστοιχο μέσο όρο σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990 (Holden and Livia, 1992), πιο πρόσφατες μελέτες είχαν σε γενικές 
γραμμές θετικότερα αποτελέσματα (Mabey and Thomson, 2000; Mabey, 2004b; CIPD, 
2009). Τέλος, οι επιχειρήσεις επενδύουν κατά μέσο όρο περίπου 300 ευρώ για συμμετοχή 
σε αναπτυξιακές δράσεις ανά εργαζόμενο ετησίως, με εύρος που κυμαίνεται μεταξύ 120 
και 550 ευρώ. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, η οικονομική 
κρίση έχει επηρεάσει, ως έναν βαθμό, τη λειτουργία της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, μειώνοντας τον προϋπολογισμό των σχετικών δράσεων. 

Στη συνέχεια αναφέρονται στοιχεία για τις απαντήσεις των εργαζόμενων στα 
ερωτήματα που συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο. Σε γενικές γραμμές τα άτομα που 
συμμετείχαν στην έρευνα εξέφρασαν θετικές απόψεις, δεδομένου ότι στην πλειοψηφία 
τους βαθμολόγησαν με τις τιμές 5 έως 7 της επταβάθμιας κλίμακας Likert το σύνολο 
σχεδόν των ερωτημάτων. Εξαίρεση αποτελούν δύο από τα τέσσερα ερωτήματα που 
συνέθεσαν τον παράγοντα των εξωτερικών ανταμοιβών των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού: ο βαθμός στον οποίο αυτές συνέβαλαν στη μισθολογική εξέλιξη 
και στην αλλαγή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποκρινόμενων. Τα εν λόγω 
ερωτήματα έλαβαν από την πλειοψηφία του δείγματος τις τιμές 1 έως 3. Ειδικά όσον 
αφορά στην αλλαγή καριέρας, το γεγονός ότι βαθμολογήθηκε με τιμές κάτω του μετρίου 
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από τους περισσότερους εργαζόμενους, ίσως οφείλεται, εν μέρει, στο ότι αυτοί έχουν έως 
6 έτη εμπειρίας στην εταιρεία σε ποσοστό περίπου 50%. Συνεπώς, είναι λογικό, οι 
δράσεις που παρακολούθησαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εταιρείας να μην οδήγησαν 
σε μεγάλο βαθμό στην αλλαγή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, λόγω του 
σύντομου χρονικού διαστήματος απασχόλησής τους σ’ αυτή. Άλλωστε, η αλλαγή της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας μετά από τη συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις 
χαρακτηρίστηκε σε βαθμό μεγαλύτερο του μετρίου σημαντική από οριακά υψηλότερο 
ποσοστό εργαζόμενων σε σχέση με εκείνο που τη χαρακτήρισε σε βαθμό κάτω του 
μετρίου σημαντική. Επιπλέον, σκόπιμο κρίνεται να αναφερθεί ότι με τις τιμές 1 έως 3 
βαθμολογήθηκαν από την πλειοψηφία του δείγματος όλα τα αντίστροφα ερωτήματα, 
εκείνα δηλαδή που εξέφραζαν αρνητική άποψη. Οι εργαζόμενοι ανέφεραν ότι οι 
συγκεκριμένες προτάσεις ισχύουν σε βαθμό μικρότερο του μετρίου, διατυπώνοντας έτσι 
έμμεσα μια μάλλον θετική κρίση. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ένα από τα ερωτήματα 
που συνέθεσαν τον παράγοντα της υποστήριξης για μάθηση από την επιχείρηση, το οποίο 
αφορούσε στη δυσκολία συμμετοχής των ατόμων σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού λόγω φόρτου εργασίας και περιορισμένου χρόνου. Η ισχύς της συγκεκριμένης 
πρότασης επιβεβαιώθηκε σε βαθμό μεγαλύτερο του μετρίου από τους περισσότερους 
εργαζόμενους, υποδηλώνοντας αρνητική άποψη. Πάντως σύμφωνα με ερευνητικά 
αποτελέσματα (Sambrook and Stewart, 2000; Buyens, Wouters and Dewettinck, 2001) η 
έλλειψη χρόνου για μάθηση από τους εργαζόμενους, λόγω της πίεσης για την επίτευξη 
στόχων, έχει αναδειχτεί ένας από τους κυριότερους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη 
μάθηση στο πλαίσιο των επιχειρήσεων. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αντιλήψεις των εργαζόμενων και για τους 
εξαγόμενους στο πλαίσιο της έρευνας παράγοντες. Αρχίζοντας με εκείνους που αφορούν 
στα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, η πλειοψηφία του 
δείγματος θεωρεί ότι αυτές συνέβαλαν σε υψηλό βαθμό σε αποτελέσματα που σχετίζονται 
με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η 
βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων, η αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου και η 
ενίσχυση της δημιουργικότητας. Η εν λόγω κατηγορία αποτελεσμάτων θεωρείται 
ιδιαίτερα σημαντική από περίπου τρεις στους τέσσερις εργαζόμενους. Το ίδιο σημαντικές 
χαρακτηρίζονται από ελαφρά χαμηλότερο ποσοστό του δείγματος και οι εσωτερικές 
ανταμοιβές των αναπτυξιακών δράσεων. Οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι έχουν αποκομίσει 
τις εν λόγω ανταμοιβές είτε σε μέτριο είτε σε υψηλό βαθμό σε αρκετά μεγάλο ποσοστό. 
Επίσης, περίπου ένας στους δύο εργαζόμενους αναφέρει ότι οι δράσεις ανάπτυξης 
συνέβαλαν σε μέτριο βαθμό είτε σε εξωτερικές ανταμοιβές είτε σε αποτελέσματα που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα, οφέλη που χαρακτηρίζει πάρα πολύ σπουδαία. Όμως, 
περίπου ένας στους τρεις εργαζόμενους έχει εισπράξει σε χαμηλό βαθμό εξωτερικές 
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ανταμοιβές, αλλά σε υψηλό βαθμό οφέλη που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα. 
Εξετάζοντας συνολικά τα πιθανά αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, αυτά θεωρούνται σε υψηλό βαθμό σημαντικά από δύο στους τρεις 
εργαζόμενους. Ο παράγοντας που επηρεάζει τις αντιλήψεις των ατόμων για τον βαθμό 
σπουδαιότητας των εν λόγω αποτελεσμάτων είναι τα έτη απασχόλησής τους στην 
εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, οι νεοεισερχόμενοι σ’ έναν οργανισμό αποδίδουν 
μεγαλύτερη αξία στα πιθανά αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων σε σχέση με τα 
άτομα που απασχολούνται σ’ αυτόν από 16 έως 20 χρόνια. Όσον αφορά δε στον βαθμό 
που οι δράσεις συνέβαλαν στα αποτελέσματα αυτά, ένας στους τρεις εργαζόμενους 
δηλώνει σε μεγάλο βαθμό, ενώ η πλειοψηφία σε μέτριο βαθμό. Τέλος, από τους 
υπόλοιπους οκτώ παράγοντες, εκείνοι που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά των 
εργαζόμενων με τις θετικότερες αντιλήψεις είναι: η αποτελεσματικότητα των 
αναπτυξιακών δράσεων, η αφοσίωση στην επιχείρηση και η ικανοποίηση από την 
εργασία.  

Στο σημείο αυτό σκόπιμο κρίνεται να αναφερθούν επιγραμματικά τα 
αποτελέσματα του ελέγχου των ερευνητικών υποθέσεων αλλά και ορισμένα επιπλέον 
ευρήματα, που σχετίζονται με αυτές, προκειμένου η όλη συζήτηση να καταλήξει στο 
αναδιατυπωμένο θεωρητικό μοντέλο της διατριβής. Η υποστήριξη για μάθηση από το 
εργασιακό περιβάλλον, δηλαδή από την επιχείρηση, τον προϊστάμενο και τους 
συναδέλφους, συσχετίζεται θετικά, σε μέτριο βαθμό, με τις αντιλήψεις των εργαζόμενων 
για τα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Συνεπώς, η 
ερευνητική υπόθεση Η1α επιβεβαιώνεται. Τη μεγαλύτερη συσχέτιση πάντως παρουσιάζει 
με τις εσωτερικές ανταμοιβές των αναπτυξιακών δράσεων, δηλαδή την ικανοποίηση από 
την εργασία, την παρακίνηση και την ανάπτυξη διαφόρων πτυχών της προσωπικότητας 
των συμμετεχόντων σ’ αυτές. Κάτι αντίστοιχο, δηλαδή τη θετική συσχέτιση ανάμεσα 
στους οργανωσιακούς παράγοντες υποστήριξης της επιμόρφωσης και στα οφέλη που 
αποκομίζουν τα άτομα από τη συμμετοχή τους σε σχετικά προγράμματα, ανέδειξε 
προηγούμενη έρευνα (Γλαβέλη, 2010).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που υλοποιήθηκε για την παρούσα 
διατριβή, το φύλο επηρεάζει σε πολύ μικρό βαθμό τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα 
αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων. Άρα και η ερευνητική υπόθεση Η1β 
επιβεβαιώνεται. Πιο συγκεκριμένα, οι άντρες διατυπώνουν θετικότερες απόψεις σε σχέση 
με τις γυναίκες όσον αφορά στα οφέλη που αποκομίζουν από τη συμμετοχή σε δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το ίδιο ισχύει και για επιμέρους αποτελέσματα, 
όπως είναι οι εξωτερικές ανταμοιβές, δηλαδή η μισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη, η 
ανάπτυξη επαγγελματικού δικτύου και η αλλαγή καριέρας, εύρημα που επαληθεύει 
προηγούμενα ερευνητικά αποτελέσματα (Santos and Stuart, 2003). Ωστόσο, στατιστικά 
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σημαντική θετική επίδραση στις συγκεκριμένες αντιλήψεις ασκεί και η θέση εργασίας 
των ατόμων, με τις απόψεις των ανώτερων και μεσαίων διοικητικών στελεχών να είναι 
θετικότερες από εκείνες του διοικητικού προσωπικού. Επίσης, πιο θετικές 
χαρακτηρίζονται οι αντιλήψεις των μεσαίων διοικητικών στελεχών σε σχέση με τα 
εξειδικευμένα στελέχη. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε υψηλό 
ιεραρχικό επίπεδο έχουν σε γενικές γραμμές εισπράξει σε μεγαλύτερο βαθμό εξωτερικές 
ανταμοιβές μετά από την παρακολούθηση αναπτυξιακών δράσεων. Ενδεχομένως αυτό να 
οφείλεται στο ότι συμμετείχαν σε δράσεις που είχαν ως στόχο να τους προετοιμάσουν, 
ώστε να αναλάβουν θέση ευθύνης και κατ’ επέκταση να εξελιχθούν τόσο επαγγελματικά 
όσο και μισθολογικά. Επιπλέον, τέσσερα στα πέντε ανώτερα διοικητικά στελέχη και τρία 
στα πέντε μεσαία διοικητικά στελέχη συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης που 
διοργανώνονται από εξωτερικούς φορείς, τα οποία συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην 
ανάπτυξη του επαγγελματικού τους δικτύου.  

Η αποτελεσματικότητα δε των αναπτυξιακών δράσεων συσχετίζεται θετικά, σε 
μέτριο προς υψηλό βαθμό, με την υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον, 
επιβεβαιώνοντας την ερευνητική υπόθεση Η2α. Ανάλογη συσχέτιση μεταξύ της 
οργανωτικής υποστήριξης και της χρησιμότητας των προγραμμάτων κατάρτισης έχει 
αναδειχτεί και στο πλαίσιο άλλης έρευνας (Madera, Steele and Beier, 2011). Περισσότερο 
όμως συσχετίζεται η αποτελεσματικότητα των δράσεων με την υποστήριξη για μάθηση 
από την επιχείρηση. Ειδικά τα εξειδικευμένα στελέχη με διευρυμένες αρμοδιότητες χωρίς 
υφιστάμενους, σε όσο μεγαλύτερο βαθμό θεωρούν ότι η επιχείρηση τους υποστηρίζει 
στην προσπάθειά τους για μάθηση τόσο πιο αποτελεσματικές χαρακτηρίζουν τις δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ένα άλλο σχετικό και ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
συμπέρασμα είναι ότι όσο χαμηλότερο είναι το ιεραρχικό επίπεδο των εργαζόμενων τόσο 
περισσότερο συνδέεται η υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο με την 
αποτελεσματικότητα των δράσεων ανάπτυξης. Ίσως αυτό να οφείλεται στον μεγαλύτερο 
βαθμό εξάρτησης από τον προϊστάμενο που αισθάνονται οι εργαζόμενοι, που δεν 
κατέχουν θέση ευθύνης, δεδομένου ότι διαθέτουν περιορισμένη αυτονομία και έχουν 
ανάγκη από μεγαλύτερη καθοδήγηση σε σύγκριση με εργαζόμενους ανώτερων 
ιεραρχικών επιπέδων. Το γεγονός αυτό επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητά τους να 
εφαρμόσουν στην εργασία τους τις γνώσεις που απέκτησαν και τις δεξιότητες που 
ανέπτυξαν μετά από τη συμμετοχή τους σε δράσεις.  

Επιπλέον, μόνο η θέση εργασίας των ατόμων επηρεάζει τις αντιλήψεις τους 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών δράσεων και όχι το χρονικό 
διάστημα απασχόλησής τους στην επιχείρηση ή στη θέση εργασίας, επαληθεύοντας, εν 
μέρει, την ερευνητική υπόθεση Η2β. Με άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι των δύο υψηλότερων 
ιεραρχικών επιπέδων έχουν θετικότερες αντιλήψεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
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των δράσεων ανάπτυξης. Ενδεχομένως σ’ αυτό να συντελεί το γεγονός ότι οι 
συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζόμενων εμπλέκονται ενεργά στην πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων σε διάφορα στάδια των αναπτυξιακών δράσεων, όπως στην ανάλυση 
αναγκών και στην επιλογή των εργαζόμενων που θα λάβουν μέρος στις δράσεις που 
εφαρμόζονται. Παράλληλα, οι αντιλήψεις των εργαζόμενων για τις εξωτερικές ανταμοιβές 
των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στις οποίες συμμετέχουν, 
συσχετίζονται θετικά, σε μέτριο βαθμό, με την αποτελεσματικότητά τους. Επιβεβαιώνεται 
έτσι η υπόθεση Η2γ καθώς και προηγούμενα ερευνητικά δεδομένα (Giangreco, Sebastiano 
and Peccei, 2009; Ng and Dastmalchian, 2011). Ωστόσο, μεγαλύτερη θετική συσχέτιση, η 
οποία χαρακτηρίζεται ως υψηλή, αναδεικνύεται ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα των 
δράσεων και: α) στις εσωτερικές ανταμοιβές, όπως η ικανοποίηση από την εργασία, η 
παρακίνηση και η προσωπική ανάπτυξη, β) στα αποτελέσματα που σχετίζονται με τον 
τρόπο εκτέλεσης της εργασίας, όπως η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και η 
εισαγωγή αλλαγών στην εργασία και γ) στις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα συνολικά 
οφέλη που αποκομίζουν συμμετέχοντας σε αναπτυξιακές δράσεις.  

Σχετικά με τη μεταβίβαση της μάθησης, αυτή παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 
χαμηλή θετική συσχέτιση με τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τις εξωτερικές 
ανταμοιβές των αναπτυξιακών δράσεων. Έτσι οριακά επιβεβαιώνεται η ερευνητική 
υπόθεση Η3. Όμως, υψηλότερη, σχεδόν μέτρια θετική συσχέτιση, αναδεικνύεται με τις 
εσωτερικές ανταμοιβές των δράσεων, όπως η ικανοποίηση από την εργασία, η 
παρακίνηση και η προσωπική ανάπτυξη, καθώς και με τα συνολικά αποτελέσματά τους. 
Σκόπιμο κρίνεται επίσης να αναφερθεί ότι ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους, που 
απασχολούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ίδια θέση εργασίας, όσο πιο θετικές 
είναι οι αντιλήψεις τους σχετικά με τα συνολικά οφέλη που αποκομίζουν από τη 
συμμετοχή τους σε αναπτυξιακές δράσεις τόσο περισσότερο αναφέρουν ότι μεταβιβάζουν 
τη μάθηση στον χώρο εργασίας. Κατ’ επέκταση τα οφέλη που αποκομίζουν τους 
κινητοποιούν, ώστε να εφαρμόσουν στην εργασία τους τις γνώσεις που απέκτησαν και τις 
δεξιότητες που ανέπτυξαν.  

Στη συνέχεια αναφέρεται ο έλεγχος των υποθέσεων που αφορούν στην 
ικανοποίηση από την εργασία. Η έρευνα έδειξε ότι η υποστήριξη για μάθηση από το 
εργασιακό περιβάλλον συσχετίζεται θετικά, σε μέτριο προς υψηλό βαθμό, με την 
εργασιακή ικανοποίηση, επιβεβαιώνοντας την ερευνητική υπόθεση Η4α. Επιπλέον, 
διαπιστώθηκε ότι όσο χαμηλότερο είναι το ιεραρχικό επίπεδο των εργαζόμενων τόσο 
ασθενέστερη είναι η προαναφερόμενη συσχέτιση. Άρα, η υποστήριξη για μάθηση από την 
επιχείρηση, τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους αναδεικνύεται περισσότερο 
σημαντική για τους εργαζόμενους ανώτερων ιεραρχικών επιπέδων, καθώς σχετίζεται 
περισσότερο με την ικανοποίησή τους από την εργασία. Παρόμοια συσχέτιση με εκείνη 
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της υποστήριξης για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον με την εργασιακή 
ικανοποίηση εμφανίζει μεμονωμένα και η υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, 
επαληθεύοντας προγενέστερα ευρήματα (Lee and Bruvold, 2003). Τα ερευνητικά 
αποτελέσματα αναδεικνύουν επίσης ότι σε όσο μεγαλύτερο βαθμό θεωρούν οι 
εργαζόμενοι ότι οι δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στις οποίες συμμετείχαν, 
οδήγησαν σε συγκεκριμένα οφέλη για τους ίδιους τόσο πιο ικανοποιημένοι αισθάνονται 
από την εργασία τους. Επαληθεύεται έτσι τόσο η ισχύς της υπόθεσης Η4β όσο και 
προηγούμενα ερευνητικά δεδομένα (Γλαβέλη, 2010). Βέβαια, την υψηλότερη συσχέτιση 
παρουσιάζουν οι αντιλήψεις τους όσον αφορά στις εσωτερικές ανταμοιβές, μεταξύ των 
οποίων η παρακίνηση και η ανάπτυξη διαφόρων πτυχών της προσωπικότητας ως 
αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων. Η εν λόγω συσχέτιση ατονεί όσο 
περισσότερα χρόνια εργάζονται τα άτομα στην ίδια επιχείρηση. Κατ’ επέκταση, τα 
αποτελέσματα που ικανοποιούν ανώτερες ανάγκες και πηγάζουν περισσότερο από το ίδιο 
το άτομο, παρά από κάποιον εξωτερικό παράγοντα, αποδεικνύονται καθοριστικά για την 
εξασφάλιση της επαγγελματικής ικανοποίησης κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της 
απασχόλησης των ατόμων σ’ έναν οργανισμό. Τέλος, η αποτελεσματικότητα των 
αναπτυξιακών δράσεων παρουσιάζει στατιστικά σημαντική μέτρια θετική συσχέτιση με 
την ικανοποίηση των ατόμων από την εργασία. Άρα, επιβεβαιώνεται η ερευνητική υπόθεση 
Η4γ και επικυρώνονται τα αποτελέσματα άλλων ερευνών (Schmidt, 2007; Sahinidis and 
Bouris, 2008).  

Στο πλαίσιο της εν λόγω διατριβής διερευνήθηκαν επίσης οι συσχετίσεις διαφόρων 
παραγόντων με την αφοσίωση στην επιχείρηση. Αυτή, λοιπόν, συσχετίζεται θετικά, σε 
μέτριο βαθμό, με την υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον. Έτσι, 
επαληθεύεται η ισχύς της ερευνητικής υπόθεσης Η5α. Ο ίδιος βαθμός θετικής συσχέτισης 
αναδεικνύεται και μεταξύ της υποστήριξης για μάθηση από την επιχείρηση και της 
αφοσίωσης, επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών (Lee and 
Bruvold, 2003; Kuvaas and Dysvik, 2010). Εξετάζοντας την εν λόγω συσχέτιση ανάλογα 
με τα έτη απασχόλησης των εργαζόμενων στον οργανισμό προκύπτει ότι όσο μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα απασχολούνται σ’ αυτόν τόσο λιγότερο συνδέεται η υποστήριξη για 
μάθηση από την επιχείρηση με την αφοσίωσή τους. Συνεπώς, η υποστήριξη για 
συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις αλλά και η κουλτούρα μάθησης στο πλαίσιο του 
οργανισμού, αναδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για την αφοσίωση των 
εργαζόμενων κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της απασχόλησής τους σ’ αυτόν. 
Ένας άλλος παράγοντας που συσχετίζεται θετικά, σε σχεδόν μέτριο βαθμό, με την 
αφοσίωση είναι οι αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών 
δράσεων, επαληθεύοντας την υπόθεση Η5β. Μάλιστα, η παρούσα έρευνα φέρνει στο 
προσκήνιο υψηλότερη συσχέτιση με την αφοσίωση στην επιχείρηση άλλων κατηγοριών 
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αποτελεσμάτων της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, εκτός των εξωτερικών 
ανταμοιβών που έχουν ήδη απασχολήσει τους ερευνητές (Benson, 2006; Al-Emadi and 
Marquardt, 2007). Αυτές είναι οι εσωτερικές ανταμοιβές και τα αποτελέσματα που 
σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας.  

Ο έλεγχος της ερευνητικής υπόθεσης Η5γ, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι και αυτή 
επιβεβαιώνεται, καθώς η ικανοποίηση από την εργασία παρουσιάζει σχεδόν υψηλή θετική 
συσχέτιση με την αφοσίωση στην επιχείρηση, όπως έχει υποστηριχθεί και από άλλους 
ερευνητές (Γλαβέλη, 2010). Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ότι για τους εργαζόμενους που 
έχουν τουλάχιστον 7 έτη την ίδια θέση εργασίας, η επαγγελματική ικανοποίηση συνδέεται 
σε μεγαλύτερο βαθμό με την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση. Άρα, το να αισθάνεται 
κανείς ικανοποιημένος από την εργασία του, ιδιαίτερα όταν έχει μια συγκεκριμένη θέση 
για πολλά χρόνια, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς το αίσθημα αυτό σχετίζεται με την 
αφοσίωσή του στην επιχείρηση. Παράλληλα, στατιστικά σημαντική μέτρια θετική 
συσχέτιση με την αφοσίωση εμφανίζει η αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, εύρημα το οποίο επαληθεύει την υπόθεση Η5δ και είναι σύμφωνο 
με αντίστοιχα άλλων ερευνών (Sahinidis and Bouris, 2008). Ένα άλλο ερώτημα της 
έρευνας αφορούσε στις αντιλήψεις των εργαζόμενων σχετικά με τα κύρια αποτελέσματα 
των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η ερευνητική υπόθεση Η6 
επαληθεύεται, εν μέρει, καθώς οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι αναπτυξιακές δράσεις 
οδηγούν περισσότερο σε αποτελέσματα που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας και σε ελαφρά χαμηλότερο βαθμό τόσο σε εσωτερικές ανταμοιβές όσο και σε 
αποτελέσματα που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα. Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού συμβάλλει 
λιγότερο σε εξωτερικές ανταμοιβές, όπως για παράδειγμα στη μισθολογική και στην 
επαγγελματική εξέλιξη των εργαζόμενων. Το εν λόγω εύρημα επιβεβαιώνει προγενέστερα 
ερευνητικά αποτελέσματα (Noe and Wilk, 1993; Santos and Stuart, 2003).  

Η αναφορά στον έλεγχο των υποθέσεων ολοκληρώνεται με εκείνες που αφορούν 
στα οφέλη των επιχειρήσεων από την εφαρμογή των αναπτυξιακών δράσεων. Αυτές 
βασίστηκαν στη σύγκριση των επιπέδων ικανοποίησης από την εργασία και αφοσίωσης 
μεταξύ των εργαζόμενων που συμμετείχαν έστω και σε μια δράση Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο της επιχείρησης που απασχολούνται και εκείνων που 
δεν έχουν λάβει μέρος σε σχετικές δράσεις, ποσοστό που ανήλθε στο 6%. Η υπόθεση Η7α 
απορρίπτεται, καθώς τα επίπεδα ικανοποίησης ανάμεσα στις προαναφερόμενες κατηγορίες 
εργαζόμενων δεν διαφοροποιούνται. Ωστόσο, η έρευνα ανέδειξε ότι υπάρχει 
αλληλεξάρτηση της ικανοποίησης από την εργασία με διάφορους παράγοντες που έμμεσα 
αφορούν στη συμμετοχή των εργαζόμενων σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε η 
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επίδραση που ασκεί η κάθε αναπτυξιακή δράση στους 18 εξαγόμενους παράγοντες, 
μεταξύ των οποίων και εκείνος της ικανοποίησης από την εργασία. Σύμφωνα λοιπόν με τα 
ερευνητικά αποτελέσματα, η συμμετοχή των εργαζόμενων στα εξωτερικά προγράμματα, 
στα προγράμματα καθοδήγησης ή καθοδήγησης από μέντορα και στα Κέντρα Ανάπτυξης, 
καθώς και οι επισκέψεις τους είτε στη μητρική είτε στη θυγατρική εταιρεία επηρεάζουν 
θετικά, σε μικρό βαθμό, την ικανοποίησή τους από την εργασία. Σε μικρότερο βαθμό 
ασκεί θετική επίδραση η συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης εκτελώντας τη 
συγκεκριμένη εργασία, ενώ σε μέτριο βαθμό η συμμετοχή σε προγράμματα βιωματικής 
εκπαίδευσης. Ολοκληρώνοντας με την ερευνητική υπόθεση Η7β, αυτή επιβεβαιώνεται, 
δεδομένου ότι η συμμετοχή έστω και σε μια αναπτυξιακή δράση επηρεάζει σε μικρό 
βαθμό την αφοσίωση των εργαζόμενων σε επίπεδο σημαντικότητας 10% (α=0.1). Το εν 
λόγω εύρημα επαληθεύει σχετικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί (Mumford, 1997; De 
Saa-Perez and Garcia-Falcon, 2002; Garavan, 2007; Rowold, 2008; CIPD, 2009; Jackson, 
Schuler and Werner, 2009) και επιβεβαιώνει το μοντέλο της κοινωνικής ανταλλαγής 
(Nordhaug, 1989; Birdi, Allan and Warr, 1997). Ειδικότερα, το σύνολο σχεδόν των 
δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, που μελετήθηκαν στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης έρευνας, ασκούν στατιστικά σημαντική μικρή θετική επίδραση στην 
αφοσίωση των εργαζόμενων στην επιχείρηση. Εξαίρεση αποτελούν τα προγράμματα 
εγκατάστασης για νεοπροσλαμβανόμενους, τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
και εναλλαγής θέσεων εργασίας καθώς και τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που 
χρηματοδοτούνται από την επιχείρηση.  

Κατόπιν των ανωτέρω, αναδιατυπώνεται το θεωρητικό μοντέλο της διατριβής. 
Αυτό περιλαμβάνει πλέον το σύνολο των σχέσεων που συνδέουν τους υπό εξέταση 
παράγοντες, οι οποίοι είτε αφορούν άμεσα στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως 
η αποτελεσματικότητα των σχετικών δράσεων, είτε σχετίζονται με τη συγκεκριμένη 
λειτουργία, όπως για παράδειγμα η ικανοποίηση από την εργασία. Οι παράγοντες αυτοί 
απεικονίζονται είτε ως ανεξάρτητες μεταβλητές, δηλαδή ως προσδιοριστικοί-καθοριστικοί 
παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση άλλων παραγόντων, είτε ως εξαρτημένες 
μεταβλητές, δηλαδή ως αποτελέσματα που άλλοι παράγοντες καθορίζουν. Το Σχήμα 2 
στην επόμενη σελίδα αποτυπώνει τις σχετικές σχέσεις. Τα σκουρόχρωμα βελάκια με 
ελαφρώς μεγαλύτερο πάχος από εκείνο των υπολοίπων αφορούν στους παράγοντες που 
επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό: α) τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα 
αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, β) την 
αποτελεσματικότητα των σχετικών δράσεων, γ) τη μεταβίβαση της μάθησης, δ) την 
ικανοποίηση από την εργασία και ε) την αφοσίωση στην επιχείρηση. Επιπλέον, ένα από 
αυτά τα βελάκια δείχνει σε ποια κατηγορία αποτελεσμάτων συμβάλλει κατά κύριο λόγο η 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.   
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Σχήμα 2 

Αναδιατυπωμένο θεωρητικό μοντέλο της διατριβής 

Αντιλήψεις για τα 
αποτελέσματα των 

δράσεων ΑΑΔ

Χαρακτηριστικά 
των εργαζόμενων

Θέση 
εργασίας

Έτη απασχόλησης 
στην επιχείρηση

Έτη απασχόλησης 
στη θέση

Υποστήριξη από 
τους συναδέλφους

Εσωτερικές 
ανταμοιβές

Υποστήριξη από 
την επιχείρηση

Φύλο

Τρόπος εκτέλεσης 
της εργασίας

Αφοσίωση στην 
επιχείρηση

Εξωτερικές 
ανταμοιβές

Υποστήριξη από 
τον προϊστάμενο

Συμμετοχή σε 
δράσεις ΑΑΔ

Εργασιακό 
κλίμα

Υποστήριξη για 
μάθηση από το 

εργασιακό 
περιβάλλον

Μεταβίβαση της 
μάθησης

Ικανοποίηση 
από την 
εργασία 

Αποτελεσματικότητα των 
δράσεων ΑΑΔ

 

Από τη μελέτη του Σχήματος 2 προκύπτει ότι οι αντιλήψεις των εργαζόμενων για 
τα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, επηρεάζονται θετικά, 
σε μεγαλύτερο βαθμό, από την υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση. Όπως έχει 
αναφερθεί, αυτή αναφέρεται στην υποστήριξη των εργαζόμενων για συμμετοχή σε 
αναπτυξιακές δράσεις, αλλά και στην ύπαρξη μιας γενικότερης κουλτούρας μάθησης στο 
πλαίσιο του οργανισμού. Λιγότερο επηρεάζουν θετικά η υποστήριξη για μάθηση από τον 
προϊστάμενο και τα έτη απασχόλησης στην επιχείρηση, ενώ αρνητικά η υποστήριξη για 
μάθηση από τους συναδέλφους. Η τελευταία αρνητική επίδραση αξίζει να διερευνηθεί 
περαιτέρω στο μέλλον. Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, τη μεγαλύτερη θετική επίδραση ασκούν οι αντιλήψεις των 
εργαζόμενων για τον βαθμό στον οποίο αυτές συνέβαλαν σε αποτελέσματα που 
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σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται βελτίωση 
γνώσεων και δεξιοτήτων, η αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου τους, η ενίσχυση 
της δημιουργικότητας, η εισαγωγή αλλαγών στην εργασία, η καλύτερη γνώση της αγοράς 
και η ανάληψη επιπλέον αρμοδιοτήτων. Επίσης θετικά, αλλά σε μικρότερο βαθμό, 
επηρεάζουν η υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση και οι αντιλήψεις των ατόμων 
για τις εσωτερικές ανταμοιβές των δράσεων ανάπτυξης. Αυτές αφορούν στον βαθμό στον 
οποίο οι δράσεις συνέβαλαν στο να αισθάνονται μεγαλύτερη ικανοποίηση από την 
εργασία τους και μεγαλύτερη παρακίνηση καθώς και στο να αναπτύξουν διάφορες πτυχές 
της προσωπικότητάς τους. Τη μικρότερη επίδραση ασκεί η θέση εργασίας, με τέτοιον 
τρόπο ώστε όσο χαμηλότερο είναι το ιεραρχικό επίπεδο των εργαζόμενων τόσο λιγότερο 
αποτελεσματικές να θεωρούνται οι δράσεις.  

Ακολουθεί η αναφορά στους επιμέρους παράγοντες που σχετίζονται με τα 
αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που επηρεάζουν 
περισσότερο τη μεταβίβαση της μάθησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
παλινδρόμησης, οι εσωτερικές ανταμοιβές ασκούν τη μεγαλύτερη στατιστικά σημαντική 
θετική επίδραση. Ακολουθούν τα αποτελέσματα που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα 
και τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας, τα οποία επηρεάζουν σε μικρότερο βαθμό και σε 
επίπεδο σημαντικότητας 10% (α=0.10). Συνεπώς, οι εξωτερικές ανταμοιβές οι οποίες 
συσχετίζονται θετικά, σε πολύ μικρό όμως βαθμό, με τη μεταβίβαση της μάθησης, δεν 
συγκαταλέγονται ανάμεσα στους παράγοντες που μπορούν να την επηρεάσουν. 
Στρέφοντας την προσοχή στην ικανοποίηση από την εργασία, από όλους τους 
παράγοντες, με τους οποίους σύμφωνα με τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων αυτή 
συσχετίζεται, τη μεγαλύτερη θετική επίδραση ασκεί σ’ αυτήν η υποστήριξη για μάθηση 
από την επιχείρηση. Ακολουθούν οι εσωτερικές ανταμοιβές των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού και η υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο. Η τελευταία 
επίδραση επαληθεύει, ως έναν βαθμό, τη θεωρία του Locke (1976, στο: Κάντας, 1998, 
μέρος 1ο, σελ. 118-119). Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών δράσεων 
επηρεάζει με τη σειρά της θετικά την εργασιακή ικανοποίηση, αλλά σε μικρότερο βαθμό 
σε σχέση με τους προαναφερόμενους παράγοντες.  

Η αφοσίωση επίσης επηρεάζεται περισσότερο από την ικανοποίηση από την 
εργασία. Σε αρκετό βαθμό την επηρεάζει θετικά επίσης η αποτελεσματικότητα των 
αναπτυξιακών δράσεων, ενώ λιγότερο η υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση ή 
τον προϊστάμενο. Σκόπιμο κρίνεται επίσης να επισημανθεί ότι οι εργαζόμενοι που 
συμμετείχαν έστω και σε μια δράση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού εμφανίζονται πιο 
αφοσιωμένοι στην επιχείρηση από εκείνους που δεν έλαβαν μέρος σε καμία σχετική 
δράση. Ο σχολιασμός του αναδιατυπωμένου θεωρητικού μοντέλου της διατριβής 
ολοκληρώνεται με την ανάδειξη εκείνων των κατηγοριών αποτελεσμάτων στις οποίες 
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συνέβαλαν σε μεγαλύτερο βαθμό οι δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Όπως, 
προαναφέρθηκε, οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι δράσεις αυτές συνεισφέρουν περισσότερο 
σε αποτελέσματα που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας και σε λίγο 
χαμηλότερο βαθμό τόσο σε εσωτερικές ανταμοιβές όσο και σε αποτελέσματα που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα.  

Ακολουθεί το Σχήμα 3, το οποίο απεικονίζει αποκλειστικά εκείνους τους 
παράγοντες που ασκούν τη μεγαλύτερη στατιστικά σημαντική θετική επίδραση στις 
αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, στην αποτελεσματικότητα των σχετικών δράσεων, στη μεταβίβαση της 
μάθησης, στην ικανοποίηση από την εργασία και στην αφοσίωση στην επιχείρηση. 
Επιπλέον, αναδεικνύει τα αποτελέσματα στα οποία συμβάλλει σε μεγαλύτερο βαθμό η 
παρακολούθηση των αναπτυξιακών δράσεων. 

Σχήμα 3 

Παράγοντες με τη μεγαλύτερη στατιστικά σημαντική θετική επίδραση 

Αντιλήψεις για τα 
αποτελέσματα των 

δράσεων ΑΑΔ

Εσωτερικές 
ανταμοιβές

Υποστήριξη από 
την επιχείρηση

Τρόπος εκτέλεσης 
της εργασίας

Αφοσίωση στην 
επιχείρηση

Υποστήριξη για 
μάθηση από το 

εργασιακό 
περιβάλλον

Μεταβίβαση της 
μάθησης

Ικανοποίηση 
από την 
εργασία 

Αποτελεσματικότητα των 
δράσεων ΑΑΔ
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Παρατηρείται λοιπόν ότι η υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση 
αναδεικνύεται ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει θετικά τόσο τις αντιλήψεις των 
εργαζόμενων για τα οφέλη που αποκομίζουν από τις σχετικές δράσεις όσο και τον βαθμό 
ικανοποίησής τους από την εργασία. Προβάλλεται δηλαδή η αξία της υποστήριξης των 
ατόμων για συμμετοχή σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και της ύπαρξης 
κουλτούρας μάθησης στο πλαίσιο του οργανισμού. Η ικανοποίηση των ατόμων από την 
εργασία τους ασκεί με τη σειρά της τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στην αφοσίωσή τους 
στην επιχείρηση. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι αναπτυξιακές δράσεις, στις 
οποίες λαμβάνουν μέρος, συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε αποτελέσματα που 
σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας τους. Αυτά ορίστηκαν ως η 
αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου, η βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων, η 
εισαγωγή καινοτομιών, η ενίσχυση της δημιουργικότητας, η ανάληψη επιπλέον 
αρμοδιοτήτων αλλά και η απόκτηση καλύτερης γνώσης της αγοράς. Τα συγκεκριμένα 
οφέλη είναι εκείνα που ασκούν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στον βαθμό που οι 
δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού χαρακτηρίζονται αποτελεσματικές από τους 
εργαζόμενους. Ωστόσο, οι εσωτερικές ανταμοιβές των αναπτυξιακών δράσεων, δηλαδή ο 
βαθμός στον οποίο αυτές συνεισφέρουν στο να αισθάνονται τα άτομα μεγαλύτερη 
ικανοποίηση από την εργασία τους και μεγαλύτερη παρακίνηση, καθώς και στο να 
αναπτύξουν διάφορες πτυχές της προσωπικότητάς τους, είναι εκείνα τα αποτελέσματα 
που επηρεάζουν κατά κύριο λόγο, επίσης θετικά, τη μεταβίβαση της μάθησης.  

 

8.2. Πρωτοτυπία και οφέλη της έρευνας 

Η διατριβή καλύπτει ένα ερευνητικό κενό που έχει διαπιστωθεί και αφορά στις 
αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα αποτελέσματα και τη χρησιμότητα των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στους παράγοντες που επηρεάζουν τις εν λόγω 
αντιλήψεις αλλά και σ’ εκείνους τους παράγοντες που οι ίδιες οι αντιλήψεις ασκούν 
επίδραση. Εστιάζει αποκλειστικά στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, ένα σχετικά 
νέο και συνεχώς εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο (Russ-Eft and Hatcher, 2003). Η αξία 
των πρωτογενών ερευνών που εντάσσονται στο συγκεκριμένο πεδίο πολλαπλασιάζεται 
όταν αυτές διεξάγονται σε χώρες όπως η Ελλάδα που δεν παρουσιάζουν μακρά παράδοση 
στην εφαρμογή εξελιγμένων σχετικών συστημάτων. Συνεπώς, η συγκεκριμένη μελέτη 
προσφέρει χρήσιμη πληροφόρηση στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στους επαγγελματίες που 
ασχολούνται με την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και γενικότερα με τη 
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και στα μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη 
των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη διαμόρφωση ή και στην υλοποίηση της 
επιχειρησιακής στρατηγικής. Η πρωτοτυπία της έγκειται στην παράλληλη διερεύνηση: α) 
του ευρύτερου πλαισίου υλοποίησης των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
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στις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες που χορηγήθηκαν από τους υπεύθυνους 
για τη συγκεκριμένη λειτουργία, β) των αντιλήψεων των εργαζόμενων για τα οφέλη που 
αποκομίζουν από τις σχετικές δράσεις και τον βαθμό στον οποίο τα χαρακτηρίζουν 
σημαντικά, για την αποτελεσματικότητα των δράσεων, την υποστήριξη για μάθηση από 
το εργασιακό περιβάλλον, τη μεταβίβαση της μάθησης, την ικανοποίηση από την εργασία 
και την αφοσίωση στην επιχείρηση και γ) των σχέσεων που αναδύονται ανάμεσα στις υπό 
εξέταση αντιλήψεις των εργαζόμενων. Καινοτόμος αναδεικνύεται επίσης η μελέτη των 
δημογραφικών στοιχείων των εργαζόμενων ως προσδιοριστικών παραγόντων των 
αντιλήψεών τους για τα οφέλη που αποκομίζουν από τις αναπτυξιακές δράσεις αλλά και 
για την αποτελεσματικότητα των εν λόγω δράσεων. Αυτή είχε χαρακτηριστεί ως ένα από 
τα ενδιαφέροντα πεδία προς εξέταση από άλλους ερευνητές (Γλαβέλη, 2010). 

Προηγούμενες έρευνες στο πεδίο της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
επικεντρώθηκαν στη σχέση ανάμεσα στις αντιλήψεις των εργαζόμενων σχετικά με τα 
αποτελέσματα της κατάρτισης και είτε αποκλειστικά στη δέσμευσή τους στον οργανισμό 
(Al-Emadi and Marquardt, 2007) είτε και στην ικανοποίησή τους από την εργασία 
(Γλαβέλη, 2010). Άλλες διερεύνησαν την επίδραση που ασκεί η αποτελεσματικότητα της 
κατάρτισης τόσο στη δέσμευση στον οργανισμό όσο και στην ικανοποίηση από την 
εργασία ή στην παρακίνηση (Sahinidis and Bouris, 2008). Η έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής εξετάζει, μεταξύ άλλων, τις 
αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (α) ως ανεξάρτητη μεταβλητή που επηρεάζει τη μεταβίβαση της μάθησης και 
την αποτελεσματικότητα των δράσεων, εκτός από την εργασιακή ικανοποίηση και την 
αφοσίωση στην επιχείρηση και (β) ως εξαρτημένη μεταβλητή στην οποία ασκούν 
επίδραση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργαζόμενων και η υποστήριξη για 
μάθηση από το εργασιακό περιβάλλον. Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των 
αναπτυξιακών δράσεων, αυτή ελέγχεται ως ανεξάρτητη μεταβλητή που επιδρά στην 
ικανοποίηση από την εργασία και στην αφοσίωση στην επιχείρηση. Εξετάζεται επίσης ως 
εξαρτημένη μεταβλητή που επηρεάζεται από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
εργαζόμενων, τις αντιλήψεις τους σχετικά με τα οφέλη που αποκομίζουν συμμετέχοντας 
σε αναπτυξιακές δράσεις, καθώς και την υποστήριξη για μάθηση από το εργασιακό 
περιβάλλον. Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά συναφών ερευνών, ορισμένες 
επικεντρώθηκαν στη μελέτη ενός μόνο οργανισμού (Santos and Stuart, 2003; Al-Emadi 
and Marquardt, 2007; Γλαβέλη, 2010) ή στις αντιλήψεις των εργαζόμενων ενός 
συγκεκριμένου ιεραρχικού επιπέδου (Al-Emadi and Marquardt, 2007). Έτσι, περιορίστηκε 
η δυνατότητα γενίκευσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο της παρούσας 
έρευνας προσεγγίστηκε αυξημένος αριθμός εργαζόμενων όλων των ιεραρχικών επιπέδων 
19 συνολικά επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον φαρμακευτικό και τραπεζικό 
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κλάδο στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο αυξήθηκε η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των 
αποτελεσμάτων της έρευνας, ενώ παράλληλα κατέστη εφικτή η γενίκευση των 
συμπερασμάτων της. 

Σε πρακτικό επίπεδο η παρούσα μελέτη καθιστά δυνατή τη βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και την ενίσχυση της σπουδαιότητάς 
της στο πλαίσιο των επιχειρήσεων. Αυτό γιατί αναδεικνύει τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα οφέλη που αποκομίζουν από τη 
συμμετοχή τους σε αναπτυξιακές δράσεις αλλά και τον βαθμό στον οποίο οι εν λόγω 
αντιλήψεις ασκούν τελικά επίδραση στην πολυπόθητη μεταβίβαση της μάθησης. 
Επιπλέον, φέρνει στο προσκήνιο τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η 
σπουδαιότητα που οι εργαζόμενοι αποδίδουν στα πιθανά αποτελέσματα των 
αναπτυξιακών δράσεων. Καθίσταται έτσι δυνατή η αναπροσαρμογή των εν λόγω 
δράσεων, προκειμένου αυτές να συνεισφέρουν σε οφέλη που έχουν ιδιαίτερη αξία για την 
ομάδα στόχο στην οποία απευθύνονται. Η έρευνα εντοπίζει επίσης εκείνα τα στοιχεία, τα 
οποία επιδρούν στην αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών δράσεων. Σημαντικό είναι 
επίσης να επισημανθεί ότι τα ευρήματά της επιτρέπουν στα στελέχη των επιχειρήσεων να 
συνεκτιμήσουν τους παράγοντες που σχετίζονται με το ευρύτερο πλαίσιο υλοποίησης των 
δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και επηρεάζουν την ικανοποίηση των 
ατόμων από την εργασία τους αλλά και την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση.  

Η υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση είναι ένας παράγοντας, στον οποίο 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη διαμόρφωση 
θετικών αντιλήψεων των εργαζόμενων τόσο για τα οφέλη που αποκομίζουν από τη 
συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις όσο και για τον βαθμό της ικανοποίησής τους από 
την εργασία. Επίσης, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν την 
αφοσίωση στην επιχείρηση και την αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Η εν λόγω υποστήριξη θα μπορούσε να βελτιωθεί με τη λήψη 
μέτρων που αφορούν στη συστηματική και μεθοδική αξιολόγηση της απόδοσης των 
εργαζόμενων, στην παρακίνησή τους για συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις αλλά και 
στην καλλιέργεια κουλτούρας μάθησης. Θετικά θα μπορούσε επίσης να συμβάλει η 
αναζήτηση τρόπων που θα υπερκεράσουν, τουλάχιστον ως έναν βαθμό, τη δυσκολία 
συμμετοχής των εργαζόμενων σε αναπτυξιακές δράσεις λόγω φόρτου εργασίας. Σε κάθε 
περίπτωση οι επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού είναι ανάγκη να διασφαλίζουν ότι το 
σύνολο των εργαζόμενων μαθαίνουν και αναπτύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Παράλληλα, οφείλουν να παρακολουθούν τις 
τελευταίες εξελίξεις, όσον αφορά σε αξιόλογες πρωτοβουλίες ανάπτυξης των 
εργαζόμενων, ώστε να βελτιστοποιούν διαρκώς τις σχετικές δράσεις που εφαρμόζουν.  
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Τα αποτελέσματα της έρευνας που υλοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη διατριβή 
μπορούν να αξιοποιηθούν από τους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού και με 
διαφορετικό τρόπο. Αυτά επιτρέπουν τη σύγκριση του ευρύτερου πλαισίου υλοποίησης 
των αναπτυξιακών δράσεων σε κάθε επιχείρηση σε σχέση με εκείνο του φαρμακευτικού 
και τραπεζικού κλάδου, ενός σημαντικού δηλαδή τμήματος της ελληνικής αγοράς. 
Στοιχεία όπως το πλήθος των δράσεων που εφαρμόζουν, ο βαθμός συμμετοχής των 
εργαζόμενων σ’ αυτές αλλά και ο τρόπος επιλογής τους ως συμμετέχοντες είναι 
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα των επιχειρήσεων των προαναφερόμενων κλάδων. Το ίδιο 
ισχύει και για τα στάδια των αναπτυξιακών δράσεων στα οποία εμπλέκονται τα 
διοικητικά στελέχη, τις δραστηριότητες στις οποίες οι ίδιοι αφιερώνουν περισσότερο 
χρόνο αλλά και τους δείκτες που χρησιμοποιούν για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων της 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιπλέον, η μελέτη δίνει τη δυνατότητα στους 
επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού να επαναξιολογήσουν τις αναπτυξιακές δράσεις 
που εφαρμόζουν, συνεκτιμώντας τον βαθμό στον οποίο η καθεμιά επηρεάζει τις 
αντιλήψεις των εργαζόμενων για διάφορα θέματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα 
οφέλη που αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους σε κάθε δράση, η αποτελεσματικότητα 
ανά δράση, η μεταβίβαση της μάθησης, η ικανοποίηση από την εργασία και η αφοσίωση 
στην επιχείρηση.  

Ένας ακόμη παράγοντας που πρέπει να απασχολήσει ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις 
είναι η υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο. Η εν λόγω υποστήριξη επηρεάζει 
θετικά τις αντιλήψεις των εργαζόμενων για τα οφέλη που αποκομίζουν από τη συμμετοχή 
τους σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για την ικανοποίησή τους από την 
εργασία και για την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση. Συνεπώς, τα διοικητικά στελέχη θα 
πρέπει να καλλιεργούν κλίμα διαλόγου και ανοιχτής επικοινωνίας με τα μέλη της ομάδας 
τους, να παρέχουν τακτικά ανατροφοδότηση στους υφιστάμενούς τους για την εργασιακή 
τους απόδοση, να τους καθοδηγούν και να τους συμβουλεύουν, συμβάλλοντας έτσι στην 
περαιτέρω ανάπτυξή τους. Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται να παρακινούν τα 
μέλη της ομάδας τους, προκειμένου να συμμετέχουν σε αναπτυξιακές δράσεις αλλά και 
να εφαρμόζουν στην εργασία τους τις γνώσεις που απέκτησαν και τις δεξιότητες που 
ανέπτυξαν.  

Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί σε ορισμένους παράγοντες που 
ενδέχεται να εμποδίσουν τα διοικητικά στελέχη να ασχοληθούν με τις προαναφερόμενες 
δραστηριότητες. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι από αυτούς, όπως η έλλειψη 
σχετικών γνώσεων και διαθέσιμου χρόνου, η απουσία κινήτρων, η ανεπαρκής υποστήριξη 
των διοικητικών στελεχών από τους επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού καθώς επίσης 
και η περιορισμένη αξία που αποδίδεται στις αναπτυξιακές δράσεις σε επιχειρησιακό 
πλαίσιο. Η αρμονικότερη συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού και 
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διοικητικών στελεχών αλλά και η μετάδοση γνώσεων και εμπειριών από τους πρώτους 
στους δεύτερους σχετικά με τα συστήματα, τις πολιτικές και τις δράσεις που αφορούν στο 
ανθρώπινο δυναμικό μπορούν να αποδυναμώσουν τους προαναφερόμενους παράγοντες. 
Προς την ίδια κατεύθυνση είναι δυνατόν να συμβάλει επίσης η εμπλοκή των διοικητικών 
στελεχών στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιλογή ή την αναπροσαρμογή των 
πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, όπως του συστήματος αξιολόγησης της 
απόδοσης και των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που εφαρμόζονται. 
Παράλληλα, θετικά αποτελέσματα αναμένονται και από την ύπαρξη σχετικής ευελιξίας, 
όσον αφορά στον τρόπο υλοποίησης από τα διοικητικά στελέχη συγκεκριμένων 
πρακτικών, ανάλογα με το προφίλ των εργαζόμενων στους οποίους απευθύνονται. Για 
παράδειγμα η εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία μπορεί να αποδειχτεί 
περισσότερο ωφέλιμη δράση για τον εργαζόμενο που διαθέτει το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, 
ώστε να ολοκληρώσει ένα έργο. Για κάποιον άλλον όμως ίσως κρίνεται επιβεβλημένη η 
προηγούμενη συμμετοχή σε σχετικό ενδοεπιχειρησιακό πρόγραμμα. 

Για τη συνεισφορά της παρούσας έρευνας σε πρακτικό επίπεδο, σκόπιμο κρίνεται 
να υπογραμμιστεί επίσης ότι οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι αναπτυξιακές δράσεις 
συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε αποτελέσματα που σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας. Τα συγκεκριμένα οφέλη είναι εκείνα που ασκούν τη μεγαλύτερη 
θετική επίδραση στην αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει την εργασιακή ικανοποίηση και την 
αφοσίωση στην επιχείρηση. Κατ’ επέκταση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν 
να δίνουν έμφαση σε δράσεις που βελτιώνουν τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας, τις 
γνώσεις και δεξιότητες των εργαζόμενων, αλλά και την εικόνα που έχουν για την αγορά, 
όπως για τους ανταγωνιστές ή για τις τελευταίες τεχνολογικές και επιστημονικές 
εξελίξεις. Το ίδιο ισχύει και για τις δράσεις που ενθαρρύνουν τον πειραματισμό και 
ενισχύουν τη δημιουργικότητα των εργαζόμενων, μυώντας τους σε εναλλακτικούς 
τρόπους σκέψης και δράσης που οδηγούν τελικά σε καινοτόμες αλλαγές. Σύμφωνα με τα 
ερευνητικά αποτελέσματα οι αναπτυξιακές δράσεις που συμβάλλουν στα 
προαναφερόμενα αποτελέσματα είναι: τα προγράμματα εκπαίδευσης εκτελώντας τη 
συγκεκριμένη εργασία, εναλλαγής θέσεων εργασίας, καθοδήγησης ή καθοδήγησης από 
μέντορα, τα Κέντρα Ανάπτυξης, τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και 
βιωματικής εκπαίδευσης καθώς και οι επισκέψεις στη μητρική ή τη θυγατρική εταιρεία. 
Σε μικρότερο βαθμό συνεισφέρουν επίσης τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
κατάρτισης από εξωτερικούς φορείς και εγκατάστασης νεοπροσλαμβανόμενων.  

Βαρύνουσας σημασίας αναδεικνύονται επίσης οι αναπτυξιακές δράσεις που 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη διαφόρων πτυχών της προσωπικότητας των ατόμων, στην 
ικανοποίησή τους από την εργασία και στην παρακίνησή τους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 
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εσωτερικές ανταμοιβές των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αυτές που 
ασκούν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβίβαση της μάθησης. Οι εν λόγω 
ανταμοιβές συγκαταλέγονται επίσης στους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την 
ικανοποίηση των ατόμων από την εργασία τους και την αποτελεσματικότητα των 
αναπτυξιακών δράσεων. Η έρευνα έδειξε ότι τα Κέντρα Ανάπτυξης και τα προγράμματα 
βιωματικής εκπαίδευσης συνεισφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό στις εσωτερικές 
ανταμοιβές. Σε μικρότερο βαθμό συντελούν τα εξωτερικά προγράμματα κατάρτισης, τα 
προγράμματα εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, καθοδήγησης ή 
καθοδήγησης από μέντορα, τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και οι επισκέψεις 
στη μητρική ή τη θυγατρική εταιρεία. Ακόμη λιγότερο επιδρούν θετικά τα προγράμματα 
εναλλαγής θέσεων εργασίας. 

Επιπλέον χρήσιμα συμπεράσματα για το υπό διερεύνηση πεδίο είναι δυνατόν να 
προκύψουν από την ύπαρξη στις επιχειρήσεις συγκεκριμένων δεικτών μέτρησης των 
αποτελεσμάτων της συμμετοχής σε δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Τόσο 
των αποτελεσμάτων που αφορούν στους ίδιους τους εργαζόμενους όσο και των 
ευρύτερων επιχειρησιακών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, οι οργανισμοί θα μπορούσαν να 
καθιερώσουν μια τυπική διαδικασία παρακολούθησης του βαθμού αφοσίωσης των 
εργαζόμενων. Με αυτόν τον τρόπο είναι η δυνατή η συγκέντρωση χρήσιμων 
πληροφοριών, όπως το χρονικό διάστημα παραμονής των ατόμων στην επιχείρηση και οι 
κύριοι λόγοι αποχώρησής τους, ιδιαίτερα εκείνων που είχαν αξιολογηθεί ως εργαζόμενοι 
υψηλών επιδόσεων. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες επιτρέπουν την προώθηση έγκαιρων 
αλλαγών, προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης και διατήρησης 
των εργαζόμενων στον οργανισμό.  

 

8.3. Περιορισμοί της έρευνας 

Η συγκεκριμένη μελέτη υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, όπως άλλωστε οι 
περισσότερες εμπειρικές έρευνες. Αν και η τυχαία δειγματοληψία ακολουθήθηκε όσον 
αφορά στις συμμετέχουσες στην έρευνα επιχειρήσεις, η επιλογή των εργαζόμενων που 
κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο της έρευνας έγινε από τον υπεύθυνο 
ανθρώπινου δυναμικού κάθε εταιρείας. Η ερευνήτρια υπογράμμισε στους εκπροσώπους 
όλων των επιχειρήσεων με τους οποίους συνεργάστηκε ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος θα πρέπει να λάβουν μέρος στην έρευνα 
εργαζόμενοι όλων των ιεραρχικών επιπέδων. Ωστόσο, η ίδια δεν είχε άμεση εμπλοκή 
στην επιλογή τους. Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ενότητα 6.7. της διατριβής, 
υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες που καθιστούσαν δύσκολη τη γνωστοποίηση εκ 
μέρους των εκπροσώπων των επιχειρήσεων του ακριβούς αριθμού των εργαζόμενων που 
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κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που αυτό 
διανεμήθηκε σε έντυπη μορφή είτε από τους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού είτε από 
τους συντονιστές των ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων κατάρτισης, η ερευνήτρια δεν 
ήταν δυνατόν να τους επιβαρύνει με το έργο της αναλυτικής καταγραφής των 
ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν. Έτσι, αν και προέκυπτε ο αριθμός των 
ερωτηματολογίων που τελικά συγκεντρώθηκαν ανά εταιρεία, δεν ήταν δυνατόν να εξαχθεί 
το ποσοστό των εργαζόμενων που τελικά συμμετείχαν στην έρευνα από το σύνολο όσων 
προσεγγίστηκαν. Το γεγονός ότι σε ορισμένες εταιρείες τα ερωτηματολόγια 
διανεμήθηκαν στους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια των ενδοεπιχειρησιακών 
προγραμμάτων κατάρτισης, στα οποία συμμετείχαν, αποτελεί έναν ακόμη περιορισμό της 
έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, σ’ αυτές τις περιπτώσεις όλοι οι αποκρινόμενοι είχαν λάβει 
μέρος έστω και σε μια δράση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, σε αντίθεση με άλλες 
εταιρείες που το ερωτηματολόγιο δεν διανεμήθηκε στους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια 
συμμετοχής τους σε προγράμματα κατάρτισης.  

Η συγκεκριμένη έρευνα εστίασε σε επιχειρήσεις του τραπεζικού και 
φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα, γι’ αυτό τα αποτελέσματα δεν μπορούν να 
γενικευτούν με απόλυτη ασφάλεια σε άλλους κλάδους. Ωστόσο, το γεγονός ότι η έρευνα 
συμπεριέλαβε επιχειρήσεις όχι μόνο ενός κλάδου αλλά δύο, αυξάνει, ως έναν βαθμό, τη 
δυνατότητα γενίκευσης των ευρημάτων, καθώς αυτά δεν μπορούν να αποδοθούν στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός κλάδου της αγοράς (Dess, Ireland and Hitt, 1990). 
Παράλληλα, τα ερευνητικά αποτελέσματα ενδέχεται να μην επαληθευτούν, αν η έρευνα 
επαναληφθεί με εργαζόμενους των ίδιων κλάδων σε χώρες εκτός Ελλάδος, επειδή 
διάφοροι παράγοντες που χαρακτηρίζουν το δείγμα συνδέονται με την κουλτούρα του. Η 
έρευνα δεν έλαβε επίσης υπόψη άλλους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή 
αρνητικά τα αποτελέσματα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως είναι οι 
αλλαγές του ευρύτερου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, οι αλλαγές σε 
συστήματα διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, κ.ά.  

Ένας άλλος πιθανός περιορισμός της έρευνας μπορεί να θεωρηθεί η χρήση 
εννοιολογικών κλιμάκων μέτρησης της απόδοσης, δηλαδή των απόψεων των 
εργαζόμενων ως προς τη συμβολή της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο να 
αποκτήσει αξία η επιχείρηση αλλά και στο να απασχολεί εργαζόμενους υψηλών 
επιδόσεων. Οι απόψεις αυτές ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, 
καθώς οι εργαζόμενοι μπορεί να έχουν επηρεαστεί από κοινά αποδεκτές, αλλά όχι 
τεκμηριωμένες παραδοχές. Αν και η χρήση εννοιολογικών κλιμάκων μέτρησης της 
απόδοσης επικρατεί στη βιβλιογραφία, οι αντικειμενικές κλίμακες είναι γενικά 
προτιμότερες. Επιπροσθέτως, η τακτική κλίμακα μέτρησης Likert που χρησιμοποιήθηκε 
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είναι δύσκολο να εξασφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα αντιλαμβάνονται με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο τη διαφορά ανάμεσα στις διαβαθμίσεις της (Δημητριάδη, 2000).  

Σημαντικό είναι επίσης να υπογραμμιστεί ότι ο εξαγόμενος παράγοντας της 
υποστήριξης για μάθηση από τους συναδέλφους παρουσίασε στο πλαίσιο της κύριας 
έρευνας τιμή Cronbach’s alpha που πλησιάζει σημαντικά στο 0.70 (0.670), ενώ στην 
πιλοτική έρευνα η αντίστοιχη τιμή ήταν μεγαλύτερή του (0.748). Σ’ αυτό ενδεχομένως 
συνέβαλε το γεγονός ότι τρία από τα τέσσερα ερωτήματα που περιελάμβανε ο 
συγκεκριμένος παράγοντας ήταν αντίστροφα. Αυτό ίσως προκάλεσε σύγχυση στο πλαίσιο 
της κύριας έρευνας, στην οποία ο αριθμός των αποκρινόμενων αυξήθηκε σημαντικά σε 
σχέση με εκείνον της πιλοτικής έρευνας. Η σύνθεση του παράγοντα πιθανώς άσκησε 
επίδραση και σε ορισμένα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης. Σύμφωνα με 
αυτά, η υποστήριξη για μάθηση των εργαζόμενων από τους συναδέλφους τους επηρεάζει 
αρνητικά τις αντιλήψεις τους σχετικά με τα οφέλη που αποκομίζουν από τις δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η αναφορά στους περιορισμούς της έρευνας 
ολοκληρώνεται με εκείνον που σχετίζεται με τα αποτελέσματα του ελέγχου των 
ερευνητικών υποθέσεων Η7α και Η7β. Στο πλαίσιό τους συγκρίθηκαν τα επίπεδα 
ικανοποίησης από την εργασία και αφοσίωσης στην επιχείρηση των εργαζόμενων που 
συμμετείχαν, έστω και σε μια δράση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, και εκείνων που 
δεν συμμετείχαν σε σχετική δράση. Ίσως τα εν λόγω αποτελέσματα να έχουν επηρεαστεί 
από το γεγονός ότι ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό των εργαζόμενων, που ανέρχεται μόλις 
στο 6%, δεν έχει λάβει μέρος σε αναπτυξιακή δράση στο πλαίσιο της επιχείρησης που 
απασχολείται. Μεγαλύτερο δείγμα της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζόμενων 
ενδεχομένως να οδηγούσε σε διαφορετικά ερευνητικά αποτελέσματα. 

 

8.4. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Αντίστοιχη έρευνα προτείνεται να επεκταθεί σε επιχειρήσεις επιπλέον κλάδων της 
αγοράς, εκτός από τον φαρμακευτικό και τον τραπεζικό. Με αυτόν τον τρόπο θα 
διερευνηθεί αν τα ερευνητικά αποτελέσματα που προέκυψαν μπορούν να γενικευθούν με 
ασφάλεια και σε άλλους τομείς και θα διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο αυτά 
αντιπροσωπεύουν τελικά το σύνολο της αγοράς. Επιπλέον, στο παρόν θεωρητικό μοντέλο 
συμπεριλήφθηκαν κάποια από τα πιθανά αποτελέσματα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού και ορισμένοι από τους δυνητικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις 
αντιλήψεις των εργαζόμενων σχετικά με τα εν λόγω αποτελέσματα αλλά και με τη 
χρησιμότητα των αναπτυξιακών δράσεων. Μελλοντικά η έρευνα θα μπορούσε να ελέγξει 
ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει και άλλες διαστάσεις ως προς τους 
προαναφερόμενους δύο παράγοντες. Ωφέλιμη θα ήταν επίσης η πραγματοποίηση 
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ποιοτικής έρευνας με τη χρήση άλλων ερευνητικών μεθόδων, όπως οι σε βάθος 
συνεντεύξεις και οι ομάδες εστίασης (focus groups). Αυτές θα επιτρέψουν την ενδελεχή 
μελέτη των απόψεων των εργαζόμενων σχετικά με τους υπό εξέταση παράγοντες αλλά 
και τη διερεύνηση των πολύπλοκων σχέσεων ανάμεσά τους, όπως αυτές απεικονίζονται 
στο αναδιατυπωμένο θεωρητικό μοντέλο της διατριβής. Ενδιαφέρον θα είχε επίσης η σε 
βάθος χρόνου εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εργαζόμενων 
για τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων. Το ίδιο ισχύει και για τα στοιχεία στα 
οποία οι αντιλήψεις ασκούν επίδραση στο ευμετάβλητο και αβέβαιο σύγχρονο εργασιακό 
περιβάλλον, όπως είναι για παράδειγμα η ικανοποίηση από την εργασία τους. 

Η υποστήριξη για μάθηση από τους συναδέλφους είναι ένας παράγοντας που 
χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Το είδος και ο βαθμός επίδρασής της στις αντιλήψεις των 
εργαζόμενων για τα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
αλλά και στους υπόλοιπους παράγοντες του αναδιατυπωμένου θεωρητικού μοντέλου της 
διατριβής είναι ανάγκη να επανεξεταστούν. Ενδιαφέρον θα είχε επίσης η μελέτη της 
επιρροής που ασκεί η υποστήριξη για μάθηση από τους συναδέλφους σε επιπλέον 
παράγοντες που σχετίζονται με το ευρύτερο πλαίσιο υλοποίησης των σχετικών δράσεων. 
Απαραίτητο κρίνεται όμως η σύνθεση του συγκεκριμένου παράγοντα να αλλάξει και 
αυτός να συμπεριλάβει περισσότερα ερωτήματα, χωρίς αυτά να είναι στην πλειοψηφία 
τους αντίστροφα, όπως συνέβη στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Άλλες συμπεριφορές 
που ενδεικτικά θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν ως ερωτήματα που συνθέτουν τον εν 
λόγω παράγοντα είναι: α) οι άτυπες συζητήσεις με συναδέλφους σχετικά με τα οφέλη των 
αναπτυξιακών δράσεων στις οποίες οι εργαζόμενοι λαμβάνουν μέρος και β) η εκχώρηση 
τμήματος των εργασιακών αρμοδιοτήτων σε συναδέλφους κατά τη διάρκεια συμμετοχής 
των ατόμων σε δράσεις, που απαιτούν την απομάκρυνσή τους από τη θέση εργασίας τους, 
προκειμένου να διευκολύνεται η συμμετοχή τους σ’ αυτές. Τα μακροπρόθεσμα οφέλη 
διαφόρων δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για τις επιχειρήσεις, όπως η 
βελτίωση της παραγωγικότητας ή της εξυπηρέτησης πελατών καθώς και της οικονομικής 
τους απόδοσης θα οδηγούσαν σε επιπρόσθετα ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα. Η 
μελέτη των σχετικών δεικτών σε συνδυασμό με τη διερεύνηση των απόψεων των 
εργαζόμενων για τα μακροπρόθεσμα οφέλη των αναπτυξιακών δράσεων για τις 
επιχειρήσεις, μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης άποψη σχετικά 
με τα συγκεκριμένα οφέλη.  

Ένας άλλος τομέας που αξίζει να μελετηθεί στο μέλλον είναι η διαχείριση της 
γνώσης, καθώς αποτελεί ένα στάδιο που έπεται της εφαρμογής των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Πιθανά πεδία προς εξέταση είναι ο τρόπος με τον οποίο η 
διαχείριση της γνώσης γίνεται αντιληπτή από τους εργαζόμενους αλλά και τα κίνητρα των 
επιχειρήσεων, προκειμένου να επενδύσουν σ’ αυτή. Η ανάδειξη των δραστηριοτήτων που 
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περιλαμβάνει και των εργαλείων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της. Ο 
εντοπισμός των παραγόντων που διευκολύνουν αλλά και εκείνων που παρεμποδίζουν τη 
διαχείριση της γνώσης στο πλαίσιο των επιχειρήσεων. 

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής παρουσιάστηκαν τα κύρια συμπεράσματα 
της έρευνας, τα οποία σχολιάστηκαν σε σχέση με τη βιβλιογραφία. Η όλη συζήτηση 
οδήγησε στο αναδιατυπωμένο θεωρητικό μοντέλο της διατριβής, το οποίο απεικονίζει 
τους εξαγόμενους στο πλαίσιο της έρευνας παράγοντες είτε ως ανεξάρτητες μεταβλητές 
είτε ως εξαρτημένες μεταβλητές. Ακολούθησε η αξιολόγηση της έρευνας με αναφορά σε 
συγκεκριμένα οφέλη, ιδιαίτερα σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και σε περιορισμούς της. Η 
εργασία ολοκληρώθηκε με προτεινόμενους τομείς που αξίζει να εξεταστούν στο μέλλον, 
όπως για παράδειγμα ο εμπλουτισμός του παρόντος προτεινόμενου θεωρητικού μοντέλου 
και το πεδίο της διαχείρισης της γνώσης.  
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Παραρτήματα 
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Παράρτημα I: Συνοπτικός πίνακας εμπειρικών ερευνών στο πεδίο της Ανάπτυξης                          
Ανθρώπινου Δυναμικού 
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ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ / ΜΕΘΟΔΟΙ / ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

Holden and Livia 
(1992) 

Η Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού στην Ευρώπη στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990 

 Αποτελεί τμήμα της γενικότερης έρευνας ‘Price 
Waterhouse Cranfield Project’ με αντικείμενο τη 
Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 
στην Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε το 1991 

 Μεθοδολογία: επισκόπηση σε 4.500 οργανισμούς 
δέκα ευρωπαϊκών χωρών 

 Μέθοδος: ερωτηματολόγιο  

 Δείγμα: Διευθυντές Προσωπικού 

 Έμφαση δίνεται όχι μόνο στην κατάρτιση των νεοεισερχόμενων 
εργαζόμενων, αλλά και στην επανακατάρτιση και ανάπτυξη του συνόλου 
του προσωπικού 

 Τα διοικητικά στελέχη εμπλέκονται ενεργά στις δράσεις Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Η πλειοψηφία των οργανισμών επενδύει λιγότερο από πέντε ημέρες στην 
ανάπτυξη των εργαζόμενων ανεξαρτήτως του ιεραρχικού επιπέδου τους. 
Εξαίρεση αποτελεί η Αγγλία που επενδύει περισσότερες ημέρες 

 Υψηλά ποσοστά συγκεντρώνουν οι άτυπες μέθοδοι ανάλυσης αναγκών 

 Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες αναπτυξιακές μέθοδοι είναι η ανάπτυξη 
πλάνων διαδοχής και τα προγράμματα που αφορούν σε εργαζόμενους με 
πολλές προοπτικές 

Noe and Wilk 
(1993) 

Οι αντιλήψεις των 
εργαζόμενων για τα 
αποτελέσματα των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού και οι παράγοντες 
που επηρεάζουν τη συμμετοχή 
τους σ’ αυτές 

 

 Μεθοδολογία: επισκόπηση σε τρεις οργανισμούς 
στην Αμερική 

 Μέθοδος: ερωτηματολόγιο  

 Δείγμα: 1.008 εργαζόμενοι και συγκεκριμένα 343 
εργαζόμενοι ενός οργανισμού υγείας, 196 
εργαζόμενοι ενός οργανισμού παροχής 
οικονομικών υπηρεσιών και 469 Πολιτικοί 
Μηχανικοί που εργάζονταν σε σχετικό δημόσιο 
οργανισμό 

 Και οι τρεις ομάδες εργαζόμενων αξιολόγησαν θετικά την 
αποτελεσματικότητα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που 
συμμετείχαν 

 Οι εργαζόμενοι στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι θα αποκομίσουν 
προσωπικά κυρίως οφέλη από τη συμμετοχή σε σχετικές δράσεις, όπως ότι 
θα βελτιώσουν την απόδοσή τους, θα δικτυωθούν και θα αναπτυχθούν με 
αποτέλεσμα να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας 

 Σε πολύ μικρότερο βαθμό οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι θα αποκομίσουν 
οφέλη που σχετίζονται με τη μισθολογική και επαγγελματική τους εξέλιξη 
στο πλαίσιο του οργανισμού ή ότι θα βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τον 
προϊστάμενο και τους συναδέλφους τους 

 Σημαντική συσχέτιση προέκυψε μεταξύ των χαρακτηριστικών των 
εργαζόμενων που σχετίζονται με την εργασία τους, των στάσεών τους 
απέναντι στη μάθηση, μεταξύ των οποίων και ο βαθμός 
αποτελεσματικότητας των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
αλλά και της συμμετοχής τους σε αναπτυξιακές δραστηριότητες, όπως 
αυτή καθορίστηκε από τους ίδιους 

 Οι αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του 
εργασιακού περιβάλλοντος επηρεάζουν σημαντικά τις απόψεις τους 
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σχετικά με τη συμμετοχή τους στις αναπτυξιακές δραστηριότητες  

 Η θέση που κατέχουν οι εργαζόμενοι επηρεάζει τη συμμετοχή τους σε 
αναπτυξιακές δραστηριότητες, με τα διοικητικά στελέχη να εμφανίζουν τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή 

Wognum (1998) Ο σχεδιασμός της πολιτικής 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού στις επιχειρήσεις 

 Μεθοδολογία: διερευνητική επισκόπηση σε 130 
οργανισμούς στην Ολλανδία που απασχολούσαν 
>500 εργαζόμενους και δραστηριοποιούνταν 
στον βιομηχανικό τομέα, τον τραπεζικό τομέα 
και τον τομέα μεταφορών 

 Μέθοδος: ερωτηματολόγιο  

 Δείγμα: υπεύθυνοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

 Σχεδόν το 94% του δείγματος υλοποιεί προγράμματα Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού για τα διοικητικά στελέχη μεσαίου και χαμηλού 
επιπέδου, αλλά και για εργαζόμενους που δεν κατέχουν θέσεις ευθύνης, 
ενώ περίπου το 50% για την ανώτατη διοίκηση και το υποστηρικτικό 
προσωπικό 

 Πρωταρχική ανάγκη που οδηγεί στον σχεδιασμό των προγραμμάτων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η ανάπτυξη της επιχείρησης για 
τα προγράμματα της ανώτατης διοίκησης και του υποστηρικτικού 
προσωπικού, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζόμενων είναι η 
βελτίωση της απόδοσης 

 Όσον αφορά στους συμμετέχοντες στον σχεδιασμό της πολιτικής 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, αυτοί στο μεγαλύτερο ποσοστό ήταν 
οι άμεσοι προϊστάμενοι των συμμετεχόντων στα προγράμματα (83%), τα 
διοικητικά στελέχη μεσαίου επιπέδου (69%) και οι συμμετέχοντες στα 
προγράμματα (53%). Στην πλειοψηφία των εταιρειών (74%) η ανώτατη 
διοίκηση εμπλεκόταν στον σχεδιασμό της πολιτικής 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων δήλωσε ‘αρκετά 
δυσαρεστημένος’ (33%) με τον σχεδιασμό της πολιτικής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ ποσοστό περίπου 22% δήλωσε καθεμιά από 
τις υπόλοιπες τρεις επιλογές, δηλαδή ‘δυσαρεστημένος’, ‘σχεδόν 
δυσαρεστημένος’ και ‘ευχαριστημένος’. Συνολικά δηλαδή, το 77% του 
δείγματος εξέφρασε αρνητική κρίση 

 Ο τομέας δραστηριοποίησης, η δομή και το μέγεθος της επιχείρησης 
επηρεάζουν την επιλογή των προγραμμάτων προς υλοποίηση και των 
συμμετεχόντων σ’ αυτά 

Montesino (2002) Η σύνδεση των 
προγραμμάτων κατάρτισης με 
την επιχειρησιακή στρατηγική 
και η εφαρμογή πρακτικών 
που συνεισφέρουν στη 

 Μεθοδολογία: επισκόπηση σε μια φαρμακευτική 
εταιρεία των ΗΠΑ με διεθνή παρουσία 

 Μέθοδος: ερωτηματολόγιο  

 Δείγμα: 250 πωλητές που συμμετείχαν σ’ ένα 
πρόγραμμα κατάρτισης και οι άμεσοι 

 Η εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο 
του προγράμματος κατάρτισης από τους εργαζόμενους που δεν κατείχαν 
θέσεις ευθύνης συσχετίζεται θετικά με τις αντιλήψεις τους σχετικά με τον 
βαθμό υιοθέτησης από την εταιρεία πρακτικών που υποστηρίζουν τη 
μεταβίβαση της μάθησης 
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μεταβίβαση της μάθησης  προϊστάμενοί τους  Συχνά οι προϊστάμενοι δεν γνωρίζουν επαρκώς το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν οι υφιστάμενοί τους, με 
αποτέλεσμα να μην τους ενθαρρύνουν σε μεγάλο βαθμό να εφαρμόσουν 
στην εργασία τους τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της 
συμμετοχής τους σε προγράμματα κατάρτισης 

 Το 22% του δείγματος θεωρεί ότι το πρόγραμμα κατάρτισης συνεισέφερε 
στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού, ενώ περίπου το 
64% το αντιλαμβάνεται ως μέσο προσωπικής επαγγελματικής ανάπτυξης 

Mabey and 
Thomson (2000) 

Η ανάπτυξη διοικητικών 
στελεχών στη Μεγάλη 
Βρετανία 

 Χρησιμοποιούνται δεδομένα από τρεις 
διαφορετικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τη 
διετία 1996-1997 στη Μεγάλη Βρετανία 

 Μεθοδολογία: επισκόπηση 

 Μέθοδοι και δείγμα:  

α) συνέντευξη ή ερωτηματολόγιο 890 υπεύθυνων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

β) ερωτηματολόγιο 215 διοικητικών στελεχών 

γ) ερωτηματολόγιο 450 διοικητικών στελεχών που 
ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων και μέλη μιας σχετικής 
ένωσης αποφοίτων 

 Συχνότερα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι ανάπτυξης διοικητικών στελεχών 
σύμφωνα με τους υπεύθυνους Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού: (α) 
τυπικές: τα εξωτερικά προγράμματα κατάρτισης, τα σεμινάρια/συνέδρια 
και τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα, (β) άτυπες: η εκπαίδευση 
εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία και η καθοδήγηση, ενώ λιγότερο 
συχνά η καθοδήγηση από μέντορα, η παρακολούθηση του τρόπου 
εκτέλεσης της εργασίας και η εναλλαγή θέσεων εργασίας. Οι εν λόγω 
μέθοδοι αναφέρθηκαν και από τις υπόλοιπες δύο ομάδες συμμετεχόντων 
στην έρευνα με αρκετά μικρότερη όμως συχνότητα 

 Αποτελεσματικότητα των μεθόδων: τα διοικητικά στελέχη με 
μεταπτυχιακό τίτλο ανέδειξαν τη σημαντικότητα των εξωτερικών 
προγραμμάτων και της εμπειρικής μάθησης. Τα λοιπά διοικητικά στελέχη 
ξεχώρισαν την εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία και την 
καθοδήγηση 

 Σύγκριση των μεθόδων ανάλογα με τη χρήση τους και την 
αποτελεσματικότητά τους: Αν και τα σεμινάρια/συνέδρια 
χρησιμοποιούνται συχνά, θεωρούνται περιορισμένης 
αποτελεσματικότητας. Τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα, τα εξωτερικά 
προγράμματα και η εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία 
χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και ταυτόχρονα θεωρούνται πολύ 
αποτελεσματικές μέθοδοι. Τα προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση 
πιστοποιητικού και η καθοδήγηση θεωρούνται πολύ αποτελεσματικές 
μέθοδοι, αλλά δεν χρησιμοποιούνται συχνά 

 Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού: 
οι υπεύθυνοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού εμφανίστηκαν 
ικανοποιημένοι με την επίτευξη των στόχων των μεθόδων ανάπτυξης 
διοικητικών στελεχών σε ποσοστό 41% και περίπου το 50% δήλωσε ότι η 
επίδραση των εν λόγω μεθόδων στον οργανισμό είναι υψηλή. Για τα 
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διοικητικά στελέχη τα σχετικά ποσοστά ήταν αρκετά μικρότερα, 27% και 
29% αντίστοιχα, ενώ τα διοικητικά στελέχη που κατείχαν μεταπτυχιακό 
τίτλο δήλωσαν ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται σε χαμηλό βαθμό σε ποσοστό 
53% 

 Τα διοικητικά στελέχη εμφανίστηκαν πολύ ικανοποιημένα με τις μεθόδους 
ανάπτυξης διοικητικών στελεχών στις οποίες είχαν συμμετάσχει σε 
ποσοστό 46%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα διοικητικά στελέχη με 
μεταπτυχιακό τίτλο ανέρχεται στο 24% 

 Ο μέσος ετήσιος αριθμός ημερών συμμετοχής σε τυπικές μεθόδους 
ανάπτυξης ανά διοικητικό στέλεχος σύμφωνα με τους υπεύθυνους 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και τα διοικητικά στελέχη κυμαίνεται 
στις 5,6 περίπου ημέρες, ενώ για τα διοικητικά στελέχη με μεταπτυχιακό 
τίτλο είναι περίπου πέντε ημέρες. Όσον αφορά στη συμμετοχή σε άτυπες 
μεθόδους για τα διοικητικά στελέχη είναι περίπου δώδεκα ημέρες, ενώ για 
τα στελέχη με μεταπτυχιακό τίτλο είναι σημαντικά λιγότερες (4,5 ημέρες) 

 Τα χαμηλόβαθμα και μεσαία διοικητικά στελέχη συμμετείχαν σε λίγο 
μεγαλύτερο βαθμό σε προγράμματα κατάρτισης σε σχέση με τα 
υψηλόβαθμα στελέχη 

Buyens, Wouters 
and Dewettinck 
(2001) 

Η Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού στην Ευρώπη κατά 
την τριετία 1998 έως 2000 

 

 Αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού 
ερευνητικού έργου 

 Μεθοδολογία: επισκόπηση σε 165 οργανισμούς 
που απασχολούσαν >500 εργαζόμενους σε επτά 
ευρωπαϊκές χώρες 

 Μέθοδος: ερωτηματολόγιο  

 Δείγμα: επαγγελματίες Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού  

 Ως προς τον ρόλο που αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, εντοπίζουμε ένα μείγμα παραδοσιακών και νέων 
ρόλων που εκτείνονται από τον σχεδιασμό διαδικασιών και τον ρόλο του 
εκπαιδευτή μέχρι την υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης της αλλαγής 
και τη συμβουλευτική των εργαζόμενων. Επίσης, αν και οι εν λόγω 
επαγγελματίες επιθυμούν να ασχοληθούν περισσότερο με άτυπες μορφές 
μάθησης, στην πράξη ασχολούνται κυρίως με παραδοσιακές μεθόδους 
κατάρτισης 

 Μεγαλύτερη ευθύνη για αναπτυξιακές δράσεις αναμένεται να αναλάβουν 
μελλοντικά οι εμπλεκόμενοι στις δράσεις αυτές, μεταξύ των οποίων και τα 
διοικητικά στελέχη, με τους επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού να 
έχουν τον ρόλο συντονιστή 

 Η καθοδήγηση, η καθοδήγηση από μέντορα και τα προγράμματα αλλαγής 
κουλτούρας είναι σημαντικές στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων του 
Τμήματος 

 Μεταξύ των παραγόντων που παρεμποδίζουν την υλοποίηση των στόχων 
του Τμήματος είναι η έλλειψη χρόνου για μάθηση από την πλευρά των 



336 

 

εργαζόμενων και η έλλειψη χρόνου από την πλευρά των διοικητικών 
στελεχών για την εμπλοκή τους στην υλοποίηση των σχετικών δράσεων 

Papalexandris and 
Chalikias (2002) 

Η κατάρτιση στις ελληνικές 
επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας 1990 

 Αποτελεί τμήμα της ευρύτερης έρευνας Cranet 
που αφορά στο σύνολο της λειτουργίας της 
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού σε 
οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
σε 40 χώρες 

 Μεθοδολογία: επισκόπηση σε 150 επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα που απασχολούσαν >200 
εργαζόμενους 

 Μέθοδος: ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε 
συνήθως κατά τη διάρκεια προσωπικής 
συνέντευξης το 1993, το 1996 και το 1999. Τα 
ερευνητικά δεδομένα που παρουσιάζονται 
αναφέρονται στο έτος 1999 

 Δείγμα: Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού ή 
κάποιο μέλος της ομάδας ανώτατης διοίκησης  

 Πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι ανάπτυξης της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας των νεοεισερχόμενων εργαζόμενων: εναλλαγή θέσεων 
εργασίας (57%) και πλάνα διαδοχής (48%), διεθνή προγράμματα 
απόκτησης εμπειρίας για τα διοικητικά στελέχη (43%), προγράμματα για 
στελέχη υψηλών επιδόσεων (41%), προγράμματα ανάπτυξης της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας (39%) και Κέντρα Αξιολόγησης (28%) 

 Μέθοδοι ανάλυσης αναγκών: απόψεις των διοικητικών στελεχών στο 
σύνολο σχεδόν των εταιρειών, αποτελέσματα της αξιολόγησης της 
απόδοσης και μελλοντικά επιχειρησιακά πλάνα σε ποσοστό περίπου 88% 
του δείγματος, απόψεις των ίδιων των εργαζόμενων σε ποσοστό περίπου 
80% 

 Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι τα διοικητικά στελέχη εμπλέκονται 
ενεργητικότερα στις δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης σε σχέση με τα 
προηγούμενα έτη υλοποίησης της έρευνας 

Santos and Stuart 
(2003) 

Η επίδραση των απόψεων των 
εργαζόμενων στην 
αποτελεσματικότητα της 
κατάρτισης 

 Μεθοδολογία: μελέτη περίπτωσης - εταιρεία 
παροχής οικονομικών υπηρεσιών στην Αγγλία 

 Μέθοδοι και δείγμα:  

α) 10 ημι-δομημένες συνεντεύξεις με εργαζόμενους 
που κατείχαν θέσεις ευθύνης στα κεντρικά της 
εταιρείας  

β) ερωτηματολόγιο 167 εργαζόμενων στα κεντρικά 
γραφεία και στα υποκαταστήματα 

 Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι (99%) έχουν συμμετάσχει σε κάποιο 
πρόγραμμα κατάρτισης 

 Πιο συχνά αναφερόμενες μέθοδοι κατάρτισης: εκπαίδευση εκτελώντας τη 
συγκεκριμένη εργασία, προγράμματα κατάρτισης, εργαστήρια και 
εισηγήσεις  

 Η προτροπή των εργαζόμενων για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης 
από τους προϊστάμενους τους, επηρεάζει τελικά τη συμμετοχή τους σ’ 
αυτά. Επίσης, η υποστήριξη των προϊστάμενων επηρεάζει τη μεταβίβαση 
της μάθησης  

 Ο βαθμός εμπλοκής των προϊστάμενων στον καθορισμό των εκπαιδευτικών 
αναγκών και των αναπτυξιακών στόχων, αλλά και στην αναθεώρηση των 
τελευταίων είναι μέτριος προς χαμηλός 

 Οι προϊστάμενοι παρέχουν καθοδήγηση σε μέτριο προς χαμηλό βαθμό. 
Πάνω από το 25% του δείγματος δήλωσε ότι ο βαθμός καθοδήγησης και 
ανατροφοδότησης από τα διοικητικά στελέχη είναι μικρότερος από τον 
επιθυμητό 
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 Τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης συγκέντρωσε η παροχή ευκαιριών 
εξάσκησης των νέων δεξιοτήτων και τα χαμηλότερα ποσοστά η συνεχής 
και συστηματική αξιολόγησης της εργασιακής απόδοσης από τα διοικητικά 
στελέχη 

 Αποτελέσματα της κατάρτισης: ικανοποίηση από την εργασία, παρακίνηση 
για εργασία, ικανότητα εκτέλεσης εργασιακών καθηκόντων και προσωπική 
ανάπτυξη. Σε μικρότερο βαθμό οι εξωτερικές ανταμοιβές, όπως οι 
υψηλότερες αποδοχές, η προαγωγή και η εξέλιξη της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας 

 Δεν αναδείχτηκε συσχέτιση των αποτελεσμάτων της κατάρτισης με το 
φύλο, τη σχέση ή τη θέση εργασίας των συμμετεχόντων στην έρευνα, με 
εξαίρεση τη συσχέτιση του φύλου με την επίδραση της κατάρτισης στην 
αμοιβή. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες ανέφεραν σε πολύ μικρότερο ποσοστό 
σε σχέση με τους άντρες ότι η κατάρτιση οδήγησε σε διαφοροποίηση των 
αμοιβών τους 

 Τα αποτελέσματα της κατάρτισης που αφορούν κυρίως σε εσωτερικές 
ανταμοιβές επηρεάζονται από τη συχνότητα συμμετοχής των ατόμων σε 
σχετικές δράσεις και από τον βαθμό υποστήριξης που δέχονται από τα 
διοικητικά στελέχη  

 Οι δραστηριότητες που έπονται της κατάρτισης, ιδιαίτερα όμως η 
δυνατότητα εξάσκησης των δεξιοτήτων, είναι αυτές που επηρεάζουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό τη μεταβίβαση της μάθησης. Οι εργαζόμενοι 
εμφανίστηκαν περισσότερο ικανοποιημένοι με τις εν λόγω δραστηριότητες 
παρά με εκείνες που προηγούνται της κατάρτισης 

 Τα εξωτερικά αποτελέσματα της κατάρτισης συσχετίζονται θετικά με τη 
μεταβίβαση της μάθησης 

Benson (2006) Η σχέση ανάμεσα στη 
συμμετοχή σε δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, στη δέσμευση 
στον οργανισμό και στην 
πρόθεση αποχώρησης 

 Μεθοδολογία: επισκόπηση σε μια βιομηχανία 
υψηλής τεχνολογίας των ΗΠΑ 

 Μέθοδοι:  

α) ερωτηματολόγιο 667 εργαζόμενων, μηχανολόγων 
και τεχνικών διοικητικών στελεχών 

β) ανάλυση στοιχείων που περιλαμβάνονταν στα 
αρχεία της εταιρείας 

 Η συμμετοχή σε προγράμματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί 
να συνδέεται θετικά ή αρνητικά με τη δέσμευση στον οργανισμό ή την 
πρόθεση αποχώρηση από αυτόν ανάλογα με τη μέθοδο που εφαρμόζεται, 
αλλά και με το εάν η απόκτηση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων 
επιβραβεύεται στη συνέχεια από τον οργανισμό ή όχι, με τη μορφή της 
μισθολογικής ή της επαγγελματικής εξέλιξης 

 Η εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία συσχετίζεται θετικά 
με τη δέσμευση στον οργανισμό. Η συμμετοχή σε προγράμματα 
πανεπιστημίων που οδηγούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών συσχετίζεται 
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θετικά με την πρόθεση αποχώρησης από τον οργανισμό. Ωστόσο, η 
πρόθεση αποχώρησης αποδυναμώνεται, όταν οι εργαζόμενοι προάγονται 
μετά από την απόκτηση του τίτλου σπουδών. Συνεπώς, οι εξωτερικές 
ανταμοιβές συσχετίζονται θετικά με τη δέσμευση στον οργανισμό στην 
περίπτωση των εν λόγω δράσεων. Η συμμετοχή σε ενδοεπιχειρησιακά 
προγράμματα κατάρτισης δεν συνδέεται με τη δέσμευση στον οργανισμό 

Drost, Frayne, 
Lowe and Geringer 
(2002) 

Οι στόχοι και η 
αποτελεσματικότητα των 
πρακτικών κατάρτισης και 
ανάπτυξης διεθνώς 

 Αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης έρευνας των 
καλύτερων πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού σε διεθνές επίπεδο 

 Μελετά τις πρακτικές κατάρτισης και ανάπτυξης 
στην Αυστραλία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την 
Ινδονησία, τον Καναδά, την Κίνα, την Κορέα, το 
Μεξικό, το Ταϊβάν και την περιοχή της 
Κεντρικής και Νότιας Αμερικής (δηλαδή της 
Λατινικής Αμερικής και συγκεκριμένα στις 
χώρες: Κόστα Ρίκα, Γουατεμάλα, Παναμά, 
Νικαράγουα και Βενεζουέλα) 

 Μεθοδολογία: διερευνητική επισκόπηση 

 Μέθοδος: ερωτηματολόγιο 

 Δείγμα: 2.160 διοικητικά στελέχη στις 
προαναφερόμενες περιοχές 

 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι οι υπό εξέταση πρακτικές 
αποσκοπούν σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων, σε 
μέτριο έως μεγάλο βαθμό στην προετοιμασία των εργαζόμενων για την 
ανάληψη μελλοντικών θέσεων εργασίας, σε μέτριο βαθμό στην 
επιβράβευση των εργαζόμενων (όπως η διατήρηση της θέσης εργασίας, η 
μισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη), στη βελτίωση των 
διαπροσωπικών ικανοτήτων και στη βελτίωση του ομαδικού πνεύματος, σε 
μικρό προς μέτριο βαθμό στη βελτίωση της απόδοσης των εργαζόμενων, η 
οποία κρίνεται ανεπαρκής 

 Τα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης των νεοεισερχόμενων εργαζόμενων 
αποτελούν προτεραιότητα σε τέσσερις χώρες, αλλά δεν εφαρμόζονται 
συχνά σε τρεις χώρες και στη Λατινική Αμερική. Σε μια χώρα 
εφαρμόζονται σε μέτριο βαθμό 

 Η κατανόηση των επιχειρησιακών πρακτικών αναδείχτηκε ως στόχος των 
εν λόγω πρακτικών περισσότερο στις Ασιατικές χώρες, σε μέτριο βαθμό 
στις μη Ασιατικές χώρες και σε μικρότερο βαθμό στην Ιαπωνία 

 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάληψη διαφορετικών ρόλων μέσω των 
πρακτικών κατάρτισης και ανάπτυξης εντοπίστηκε σε μεγαλύτερο του 
μετρίου βαθμό σε δύο Ασιατικές χώρες, μικρότερο του μετρίου σε άλλες 
δύο Ασιατικές χώρες και σε μικρό βαθμό στις μη Ασιατικές χώρες 

 Η έρευνα έδειξε ότι οι τομείς στους οποίους πρέπει να δώσουν έμφαση οι 
πρακτικές κατάρτισης και ανάπτυξης στο μέλλον είναι: η βελτίωση των 
τεχνικών δεξιοτήτων σε όλες τις περιοχές, η βελτίωση των διαπροσωπικών 
ικανοτήτων στο Μεξικό, τη Λατινική Αμερική και τις αγγλόφωνες χώρες, η 
βελτίωση της απόδοσης εργαζόμενων που κρίνεται ανεπαρκής σε τέσσερις 
χώρες και τη Λατινική Αμερική, η βελτίωση του ομαδικού πνεύματος στις 
αγγλόφωνες χώρες και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, η αρχική 
εκπαίδευση των εργαζόμενων, η κατανόηση των επιχειρησιακών 
πρακτικών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάληψη διαφορετικών 
ρόλων στις μη Ασιατικές χώρες, η επιβράβευση των εργαζόμενων στο 
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Μεξικό 

 Αποτελεσματικότητα των υπό μελέτη πρακτικών: στις Ασιατικές χώρες οι 
συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι, στο Μεξικό 
και τη Λατινική Αμερική ήταν οι πιο δυσαρεστημένοι, στην Αμερική, τον 
Καναδά και την Αυστραλία ανέδειξαν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης 
συγκεκριμένων πρακτικών 

Γλαβέλη (2010) Η συμβολή της επιμόρφωσης 
στην επίτευξη των 
επιχειρησιακών στόχων 

 Μεθοδολογία: μελέτη περίπτωσης - ελληνική 
ανώνυμη εμπορική τράπεζα που απασχολούσε 
>12.500 εργαζόμενους 

  Μέθοδοι:  

α) συνέντευξη με στέλεχος Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

β) ερωτηματολόγιο 150 εργαζόμενων και 460 
πελατών σε 30 συνολικά υποκαταστήματα 

γ) μελέτη επίσημων στοιχείων της επιχείρησης 

 

 Αντιλήψεις εργαζόμενων:  

α) Αρνητική άποψη για ανάλυση αναγκών και αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
της επιμόρφωσης 

β) Μη παροχή κινήτρων για συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη. Επιπλέον, μη 
υποστήριξη από προϊστάμενους για τη μεταβίβαση γνώσεων στον 
εργασιακό χώρο 

γ) Μη σύνδεση επιμόρφωσης με μισθολογική ή επαγγελματική εξέλιξη 

ε) Οφέλη επιμόρφωσης: βελτίωση γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
και κατ’ επέκταση καλύτερη απόδοση, ανάπτυξη αισθημάτων ασφάλειας 
και σιγουριάς για την εργασία, ενίσχυση δυνατότητας ανάληψης 
πρωτοβουλιών, εισαγωγή καινοτομιών στην εργασία και σε μικρότερο 
βαθμό βελτίωση σχέσεων με συναδέλφους και προϊστάμενο 

ζ) Μέτρια ικανοποίηση από την εργασία και μέτρια αφοσίωση στην 
επιχείρηση, καθώς οι εργαζόμενοι δεν εμφανίζονται πρόθυμοι να 
ολοκληρώσουν την καριέρα τους στον συγκεκριμένο οργανισμό, ούτε 
θεωρούν τα προβλήματα της εταιρείας ως δικά τους προβλήματα 

 Η σύνδεση της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με τη μισθολογική και 
επαγγελματική εξέλιξη, αλλά και η διαμόρφωση κλίματος που υποστηρίζει 
την ανάπτυξη των εργαζόμενων και υποκινεί τόσο τη συμμετοχή σε 
σχετικά προγράμματα όσο και τη μεταβίβαση γνώσεων και δεξιοτήτων 
στον εργασιακό χώρο, συσχετίζονται θετικά με τις αντιλήψεις των 
εργαζόμενων για τα οφέλη που προκύπτουν από την επιμόρφωση. Οι 
αντιλήψεις αυτές με τη σειρά τους συσχετίζονται θετικά με την 
ικανοποίηση από την εργασία και κυρίως με εσωτερικές ανταμοιβές, 
επηρεάζοντας τελικά την αφοσίωση στην επιχείρηση 

Papakonstantinou 
(2004; 2006) 

Ο ρόλος του Τμήματος 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

 Μεθοδολογία: μελέτη περίπτωσης - ελληνική 
γαλακτοβιομηχανία που απασχολούσε >6.000 

 Σε γενικές γραμμές οι εργαζόμενοι όλων των βαθμίδων αναγνώρισαν τη 
σπουδαιότητα του έργου του Τμήματος 
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Δυναμικού  εργαζόμενους 

 Μέθοδοι:  

α) 16 συνεντεύξεις με εργαζόμενους και διοικητικά 
στελέχη όλων των Διευθύνσεων, μεταξύ των οποίων 
και της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού  

β) μελέτη επίσημων εγγράφων εταιρείας 

 Ρόλοι που αποδόθηκαν στο Τμήμα: διαχείριση αλλαγών και ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων των εργαζόμενων με στόχο την επίτευξη των επιχειρησιακών 
στόχων 

 Ικανοποίηση σχετικά με την απόδοση του Τμήματος ως προς την ποιότητα 
προγραμμάτων και την καθιέρωση κλίματος ανοιχτής επικοινωνίας 

 Εργαζόμενοι μεγάλης ηλικίας ή κάτοχοι υψηλών ιεραρχικά θέσεων 
συνήθως δεν συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης 

Glaveli, Kufidu and 
Vouzas (2004) 

Η κατάρτιση μεταξύ των 
πρακτικών που συμβάλλουν 
στην υιοθέτηση κουλτούρας 
ποιότητας και εξυπηρέτησης 
πελατών στον τραπεζικό 
κλάδο στην Ελλάδα  

 Μεθοδολογία: μελέτη περίπτωσης – ελληνική 
τράπεζα που ιδρύθηκε το 1999 σε συνεργασία με 
έναν Πορτογαλικό Όμιλο και απασχολούσε 850 
εργαζόμενους 

 Μέθοδος: συνέντευξη  

 Δείγμα: ιδρυτικά μέλη, Γενικοί Διευθυντές 
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Μάρκετινγκ, Διευθυντές υποκαταστημάτων 

 Χρησιμοποιούμενες μέθοδοι κατάρτισης: α) προγράμματα εγκατάστασης 
και ενημέρωσης για το σύνολο των νεοπροσλαμβανόμενων εργαζόμενων, 
β) υπόδυση ρόλων για την ανώτατη διοίκηση, γ) ενδοεπιχειρησιακά 
προγράμματα κατάρτισης για την εκπαίδευση εργαζόμενων και 
διοικητικών στελεχών στην απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων και στην 
εκμάθηση τεχνικών, δ) άτυπη κατάρτιση στο σύνολο των εργαζόμενων και 
ε) κατάρτιση μέσω του εσωτερικού δικτύου της τράπεζας για συγκεκριμένα 
επίπεδα και κατηγορίες εργαζόμενων 

 Ανάλυση αναγκών σύμφωνα με: περιγραφές και προδιαγραφές θέσεων 
εργασίας, ατομικές ανάγκες εργαζόμενων, όπως προέκυπταν από τους 
άμεσους προϊστάμενους τους μετά από την αξιολόγηση της εργασιακής 
τους απόδοσης, οργανωσιακές ανάγκες σύμφωνα με το πλαίσιο κρίσιμων 
δεξιοτήτων και συμπεριφορών του οργανισμού 

Mabey (2004b) Η Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού στην Ευρώπη το 
2004 

 Η έρευνα έγινε σε επτά Ευρωπαϊκές χώρες σε 
δύο στάδια:  

α) τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε 700 επιχειρήσεις με 
τον Διευθυντή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
και με ένα άλλο ανώτατο διοικητικό στέλεχος ανά 
επιχείρηση 

β) μελέτη περίπτωσης σε 70 επιλεγμένους 
οργανισμούς ανά χώρα μέσω συνέντευξης με τρία 
έως έξι ανώτατα διοικητικά στελέχη ανά οργανισμό 

 Κατά μέσο όρο αφιερώνονται για την ανάπτυξη διοικητικών στελεχών 9,3 
ημέρες εκπαίδευσης και περίπου 2.500 ευρώ 

 Μέθοδοι ανάπτυξης που χρησιμοποιούνται, παρατιθέμενες από τη μέγιστη 
προς την ελάχιστη συχνότητα εφαρμογής: εσωτερικά προγράμματα 
κατάρτισης, εξωτερικά προγράμματα κατάρτισης/σεμινάρια/συνέδρια, 
καθοδήγηση από μέντορα ή καθοδήγηση, προγράμματα που οδηγούν στη 
χορήγηση πιστοποιητικού, προγράμματα εναλλαγής θέσεων εργασίας, 
ανάληψη έργου στο πλαίσιο άλλης εταιρείας ή τοποθέτηση για ορισμένο 
χρονικό διάστημα σε άλλη εταιρεία (external assignments, placements or 
secondments), εξ αποστάσεως εκπαίδευση / e-learning 

 Κίνητρα των οργανισμών για επένδυση σε δράσεις ανάπτυξης είναι μεταξύ 
άλλων: οι επιχειρησιακές ανάγκες, η ανάπτυξη των απαραίτητων 
δεξιοτήτων για την υλοποίηση των στρατηγικών επιχειρησιακών στόχων, 
ατομικά κριτήρια / κίνητρα, όπως το γεγονός ότι η συμμετοχή στις εν λόγω 
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δράσεις αποτελεί προϋπόθεση για προαγωγή 

 Μέθοδοι αξιολόγησης δράσεων ανάπτυξης: δείκτες που σχετίζονται με 
άλλα επιχειρησιακά μεγέθη, όπως η ικανοποίηση των πελατών και τα 
ποσοστά αποχωρήσεων των στελεχών, ανατροφοδότηση μέσω 
συνεντεύξεων, αξιολόγηση της απόδοσης, εξέλιξη της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας των συμμετεχόντων σε δράσεις και εκπροσώπησή τους σε 
προγράμματα διαδοχής καριέρας 

 Ανάμεσα στα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τις δράσεις 
ανάπτυξης είναι και η βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης 

Ξηροτύρη–
Κουφίδου, Βούζας, 
Γλαβέλη και 
Βασιλοπούλου 
(2005) 

Διαχείριση γνώσης και 
Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού στην Ελλάδα 

 Έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος 
ΔΙ.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ 

 Μεθοδολογία: επισκόπηση σε 37 επιχειρήσεις 
του ιδιωτικού τομέα στη Βόρεια Ελλάδα που 
δραστηριοποιούνταν κυρίως στον τομέα παροχής 
υπηρεσιών, το 50% των οποίων απασχολούσαν 
μέχρι 50 άτομα 

 Μέθοδος: ερωτηματολόγιο  

 Δείγμα: υπεύθυνοι Πληροφοριακών Συστημάτων 
και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού  

 Το μέγεθος των επιχειρήσεων συσχετίζεται θετικά με την εισαγωγή και 
υλοποίηση συστημάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

 Στις μικρές επιχειρήσεις δεν υπάρχουν οργανωμένα Τμήματα Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

  Η εκπαίδευση περιλαμβάνεται μεταξύ των θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις 

 Κύριοι μέθοδοι εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται τόσο για στελέχη όσο 
και για εργαζόμενους χαμηλότερου ιεραρχικού επιπέδου: εκπαίδευση 
εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία και σεμινάρια ή διαλέξεις από 
εσωτερικούς και εξωτερικούς εκπαιδευτές 

Evangelatos and 
Psiloutsikou (2005) 

Η αποτελεσματικότητα 
διαφόρων μεθόδων 
κατάρτισης που 
χρησιμοποιούνται στην 
Ελλάδα 

 Μεθοδολογία: επισκόπηση σε 169 ελληνικές 
επιχειρήσεις που διαφοροποιούνταν ως προς τον 
κλάδο δραστηριοποίησης και το μέγεθός τους, εκ 
των οποίων το 1/3 διέθετε Τμήμα Κατάρτισης 

 Μέθοδος: ερωτηματολόγιο  

 Δείγμα: στελέχη του Τμήματος Κατάρτισης ή 
άλλα στελέχη με αντίστοιχες αρμοδιότητες  

 Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος κατάρτισης είναι η εκπαίδευση 
εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία και ακολουθεί η εκπαίδευση μέσω 
εκπαιδευτή. Λιγότερο συχνά χρησιμοποιείται η αυτο-εκπαίδευση 

  Ο τομέας δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων επηρεάζει τη συχνότητα 
της αυτο-εκπαίδευσης και το μέγεθός τους τη συχνότητα της αυτο-
εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, με 
τις μικρές σε μέγεθος επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν συχνότερα την αυτο-
εκπαίδευση. Η ύπαρξη Τμήματος Κατάρτισης στην επιχείρηση επηρεάζει 
τη συχνότητα χρήσης της εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη 
εργασία και της εκπαίδευσης μέσω εκπαιδευτή 

  Οι εταιρείες που εφαρμόζουν αρκετά συχνά την εκπαίδευση εκτελώντας 
τη συγκεκριμένη εργασία και την εκπαίδευση μέσω εκπαιδευτή και 
λιγότερο συχνά την αυτο-εκπαίδευση εμφανίζουν υψηλότερες πωλήσεις σε 
σχέση με τις εταιρείες που εφαρμόζουν την αυτο-εκπαίδευση ως επί το 
πλείστον, περιστασιακά την εκπαίδευση μέσω εκπαιδευτή και σχεδόν ποτέ 
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την εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία 

Brown (2006) Προγράμματα ανάπτυξης 
ανώτατων διοικητικών 
στελεχών στη Μεγάλη 
Βρετανία 

 

 Μεθοδολογία: επισκόπηση σε κρατικές εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης που απασχολούσαν 
>5.000 εργαζόμενους 

 Μέθοδος: ερωτηματολόγιο  

 Δείγμα: 73 στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού  

 78% των εταιρειών υλοποιεί τουλάχιστον ένα πρόγραμμα στο εσωτερικό 
της επιχείρησης που απευθύνεται κυρίως σε ανώτατα διοικητικά στελέχη 
(44%) και λιγότερο σε στελέχη κατώτερου ιεραρχικού επιπέδου (28%) 

 Στις περισσότερες εταιρείες προσφέρεται και η δυνατότητα 
παρακολούθησης ενός εξωτερικού προγράμματος ανάπτυξης στελεχών ή 
ενός μεταπτυχιακού προγράμματος στη διοίκηση επιχειρήσεων 

 Το ¼ των επιχειρήσεων δεν υλοποιεί εσωτερικά κάποιο πρόγραμμα και 
προσφέρει περιοδική μόνο συμμετοχή σε εξωτερικά προγράμματα 

 Κύριος στόχος των προγραμμάτων είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων 
στρατηγικής διοίκησης, διαχείρισης της αλλαγής και ηγεσίας. Επίσης, 
έμφαση δίνεται στη βελτίωση της απόδοσης, στην προετοιμασία των 
στελεχών, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις 
εργασιακών ρόλων με ευρύτερες αρμοδιότητες, στην ανάπτυξη κλίματος 
ομαδικής εργασίας, αλλά και στη δικτύωση των στελεχών 

 Μεταξύ των πιο δύσκολα επιτεύξιμων στόχων είναι: η ανάπτυξη των 
προαναφερόμενων ικανοτήτων που αποτελούν τον κύριο στόχο των 
προγραμμάτων, η υποστήριξη του οργανισμού για την επίτευξη των 
στρατηγικών του στόχων καθώς και η ενθάρρυνση της καινοτομίας και της 
δημιουργικότητας 

 Περισσότερο χρησιμοποιούνται άτυπες μέθοδοι ανάπτυξης που 
χαρακτηρίζονται από την ενεργό συμμετοχή των στελεχών, όπως 
εργαστήρια, ομαδικές συζητήσεις ή ομαδικά έργα και μελέτες περίπτωσης. 
Μεγάλη συχνότητα εμφανίζουν οι παρουσιάσεις-διαλέξεις και η 
καθοδήγηση, ενώ λιγότερο συχνή είναι η καθοδήγηση από μέντορα 

 Στο 51% των προγραμμάτων η ανάγκη υλοποίησης προκύπτει από τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης της εργασιακής απόδοσης 

Paschaloudis, 
Anastasiadou, 
Anastasiadou and 
Pantelidis (2006) 

Η Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού στο πλαίσιο 
τραπεζών με διεθνή παρουσία 

 

 Μεθοδολογία: μελέτη περίπτωσης – δύο 
τράπεζες με διεθνή παρουσία που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, η Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδας και η HSBC 

 Μέθοδος: συνέντευξη  

 Δείγμα: στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου 

 Και οι δύο τράπεζες εφαρμόζουν τις παρακάτω μεθόδους κατάρτισης: α) 
εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, β) προγράμματα που 
υλοποιούνται σε αίθουσες διδασκαλίας, δηλαδή σεμινάρια και συνέδρια 
και γ) εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στην HSBC υλοποιούνται και Κέντρα 
Αξιολόγησης 

 Ωστόσο, οι τράπεζες παρουσιάζουν διαφορές ως προς τη διάρκεια της 
κατάρτισης, η οποία είναι διπλάσια στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας 
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Δυναμικού και Διευθυντές υποκαταστημάτων της Ελλάδας, αλλά και ως προς την κατάρτιση των εκπατριζόμενων 
διοικητικών στελεχών τους 

Al-Emadi and 
Marquardt (2007) 

Η σχέση ανάμεσα στις 
αντιλήψεις των εργαζόμενων 
σχετικά με τα αποτελέσματα 
της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού και στη δέσμευσή 
τους στον οργανισμό 

 Μεθοδολογία: επισκόπηση σε μια κρατική 
πετρελαϊκή εταιρεία στο Κατάρ με περίπου 8.600 
εργαζόμενους 

 Μέθοδος: ερωτηματολόγιο  

 Δείγμα: 283 υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη 
που κατάγονταν από την περιοχή 

 Η συναισθηματική, αλλά και η κανονιστική δέσμευση στον οργανισμό, 
συσχετίζονται θετικά με τα προσωπικά οφέλη που αντιλαμβάνονται οι 
εργαζόμενοι ότι αποκομίζουν μετά από τη συμμετοχή τους σε δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και με τα οφέλη που αφορούν στην 
επαγγελματική σταδιοδρομία 

 Η ηλικία των εργαζόμενων και το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους 
στον οργανισμό συσχετίζονται θετικά με τη συναισθηματική και την 
κανονιστική τους δέσμευση 

 Οι αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στα προσωπικά οφέλη της 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και η ηλικία τους μπορούν να 
προβλέψουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα δύο προαναφερόμενα είδη 
δέσμευσης στον οργανισμό 

 Η δέσμευση που βασίζεται στα υπολογιζόμενα κόστη μιας πιθανής 
αποχώρησης από τον οργανισμό συσχετίζεται θετικά με το χρονικό 
διάστημα απασχόλησης των εργαζόμενων στον οργανισμό, αλλά και με τις 
αντιλήψεις τους όσον αφορά στα προσωπικά οφέλη, στα οφέλη που 
σχετίζονται με την επαγγελματική σταδιοδρομία και σ’ εκείνα που 
σχετίζονται με την εργασία τους. Ωστόσο, οι αντιλήψεις των εργαζόμενων 
όσον αφορά στα οφέλη που σχετίζονται με την επαγγελματική 
σταδιοδρομία προβλέπουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη δέσμευσή τους στον 
οργανισμό λόγω του κόστους μιας πιθανής αποχώρησης 

Fragoulis, Valkanos 
and Florou (2008) 

Οι αντιλήψεις των 
εργαζόμενων αναφορικά με 
την ενδοεπιχειρησιακή 
κατάρτιση 

 Μεθοδολογία: επισκόπηση στον τραπεζικό και 
ασφαλιστικό κλάδο της Ελλάδας 

 Μέθοδος: ερωτηματολόγιο  

 Δείγμα: 98 εργαζόμενοι που συμμετείχαν σε 
προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης 
στην Αττική 

 Τα 2/3 του δείγματος ανέφεραν ότι η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

 Συμμετοχικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της 
ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης: ‘καταιγισμός ιδεών’ (20%), υπόδυση 
ρόλων (12%), ερωταποκρίσεις (12%), ομαδική εργασία (10%), μελέτη 
περίπτωσης (8%) και συνδυαστικά όλα τα ανωτέρω (37%) 

 Οι εργαζόμενοι θεωρούν τις προαναφερόμενες τεχνικές αποτελεσματικές 
σε ποσοστό περίπου 90%, χωρίς να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με 
τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. Για να αιτιολογήσουν την άποψή 
τους αναφέρουν σε ποσοστό 34% ότι οι συγκεκριμένες τεχνικές 
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεών τους 
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 Τα 2/3 των εργαζόμενων δήλωσαν ότι η διάλεξη χρησιμοποιείται στο 
πλαίσιο των ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων κατάρτισης και το 77,5% 
εμφανίστηκε πολύ ικανοποιημένο ή ικανοποιημένο με τη χρήση της 

 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, ανεξάρτητα από τα δημογραφικά τους 
στοιχεία, αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα των ενδοεπιχειρησιακών 
προγραμμάτων κατάρτισης για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους 

 Η πλειοψηφία του δείγματος χαρακτηρίζει περισσότερο αποτελεσματικά τα 
προγράμματα κατάρτισης όταν εφαρμόζονται συμμετοχικές τεχνικές 

Rowold (2008) Αποτελέσματα των 
προγραμμάτων καθοδήγησης 

 Μεθοδολογία: επισκόπηση σε έντεκα 
τηλεφωνικά κέντρα στη Γερμανία 

 Μέθοδος: ερωτηματολόγιο 

 Δείγμα: 71 εργαζόμενοι  

 Η καθοδήγηση δεν ασκεί καμία επίδραση στην εργασιακή απόδοση, αλλά 
επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση από την εργασία 

Sahinidis and 
Bouris (2008) 

Η επίδραση της 
αποτελεσματικότητα της 
κατάρτισης στην παρακίνηση, 
τη δέσμευση στον οργανισμό 
και την ικανοποίηση από την 
εργασία 

 Μεθοδολογία: επισκόπηση σε πέντε ελληνικές 
επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων που 
απασχολούσαν >1.000 εργαζόμενους και 
διακρίνονταν για τα καλά οικονομικά τους 
αποτελέσματα την πενταετία πριν από την 
υλοποίηση της έρευνας 

 Μέθοδος: ερωτηματολόγιο  

 Δείγμα: 135 εργαζόμενοι και μεσαία διοικητικά 
στελέχη 

 Η αποτελεσματικότητα που οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι έχει ένα 
πρόγραμμα κατάρτισης συσχετίζεται θετικά, σε μεγάλο βαθμό, με την 
ικανοποίησή τους από την εργασία και σε λίγο μικρότερο βαθμό με την 
παρακίνησή τους καθώς και με τη δέσμευσή τους στον οργανισμό 

 Η παρακίνηση συσχετίζεται θετικά με τη δέσμευση στον οργανισμό και σε 
λίγο μικρότερο βαθμό με την ικανοποίηση από την εργασία 

 Δεν αναδείχτηκε κάποια σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές και στο φύλο των 
εργαζόμενων 

Chartered Institute 
of Personnel and 
Development- 
CIPD (2009) 

Οι πρακτικές ενίσχυσης της 
μάθησης και ανάπτυξης του 
ανθρώπινου δυναμικού  

 Μεθοδολογία: επισκόπηση που 
πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια: 

α) ερωτηματολόγιο 859 επαγγελματιών Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, μελών ενός από τους 
μεγαλύτερους συλλόγους σχετικών επαγγελματιών 
(CIPD) 

β) τηλεφωνικές συνεντεύξεις με έναν μικρό αριθμό 
των συμμετεχόντων στην 1η φάση της έρευνας 

 Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρεί τη μάθηση και την 
ανάπτυξη προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, ωστόσο περίπου μια στις 
τρεις επιχειρήσεις εφαρμόζει σχετικές δράσεις 

 Το μέγεθος των επιχειρήσεων συνδέεται θετικά με την υλοποίηση 
αναπτυξιακών δράσεων 

 Κύριοι στόχοι της υπό διερεύνηση λειτουργίας είναι η ανάπτυξη 
εργαζόμενων με δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης (75%) και η ανάπτυξη 
της επόμενης γενιάς ανώτατων στελεχών (61%). Ένα μικρό ποσοστό της 
τάξης του 29% ανέφερε ως στόχο την εκπλήρωση των στρατηγικών 
στόχων του οργανισμού 

 Αρμόδιοι για την ανάλυση αναγκών: το 40% υποστηρίζει ότι είναι οι 
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επαγγελματίες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το 34% τα διοικητικά 
στελέχη και το 22% οι συμμετέχοντες στις αναπτυξιακές δράσεις 

 Οι τρεις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι ανάπτυξης είναι τα 
ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης (48%), η καθοδήγηση (47%) 
και η εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία (27%). Οι δύο 
πρώτες μέθοδοι θεωρούνται και οι πιο αποτελεσματικές. Ακολουθούν τα 
προγράμματα εναλλαγής θέσεων εργασίας και το ‘shadowing’ (24%), η 
καθοδήγηση από εξωτερικούς συνεργάτες (18%), τα εξωτερικά συνέδρια 
και τα εργαστήρια (16%), η καθοδήγηση από μέντορα (14%), τα τυπικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα (12%) και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (7%) 

 Μέσος όρος των ημερών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο ανά έτος: 6. 
Ωστόσο, το 34% του δείγματος δεν τηρεί σχετικό αρχείο και δεν χορήγησε 
στοιχεία 

 Μεγαλύτερη συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις παρουσιάζουν οι 
εργαζόμενοι με δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης (53%), το διοικητικό 
προσωπικό (37%) και τα υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη (37%). 
Ακολουθούν τα μεσαία διοικητικά στελέχη (29%), οι νεοεισερχόμενοι στην 
αγορά εργασίας (21%), τα χαμηλόβαθμα διοικητικά στελέχη (16%) και τα 
εξειδικευμένα στελέχη με διευρυμένες αρμοδιότητες χωρίς υφιστάμενους 
(16%) 

 Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αξιολόγησης των αναπτυξιακών 
δράσεων είναι η ανατροφοδότηση από τα διοικητικά στελέχη και η 
διατήρηση στον οργανισμό των εργαζόμενων με δυνατότητες περαιτέρω 
εξέλιξης (48%), η ανατροφοδότηση από εργαζόμενους που εμπλέκονται 
στις δράσεις (45%) και οι παρατηρούμενες αλλαγές (40%). Ακολουθούν ο 
αριθμός των εργαζόμενων που προάγονται εσωτερικά (38%), τα 
αποτελέσματα των ερευνών ικανοποίησης των εργαζόμενων (33%), τα 
αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης των σχετικών δράσεων (27%) και 
η εφαρμογή των πλάνων διαδοχής (25%), ενώ ποσοστό 19% δεν αξιολογεί 
τις εν λόγω δράσεις 

 Οι αναπτυξιακές δράσεις θεωρούνται αρκετά αποτελεσματικές, σε ποσοστό 
53% και πολύ αποτελεσματικές σε ποσοστό μόλις 4%, ενώ το 1/5 των 
συμμετεχόντων στην έρευνα δεν εκφράζει άποψη ως προς την 
αποτελεσματικότητα των δράσεων 

 Η δέσμευση και η υποστήριξη από τα διοικητικά στελέχη όλων των 
βαθμίδων είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που διευκολύνει την 
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αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

 Οι κύριοι παράγοντες που εμποδίζουν την αποτελεσματική υλοποίηση των 
δράσεων είναι ο χρόνος και το κόστος που απαιτούνται για την υλοποίησή 
τους, η πίεση για εργασιακά αποτελέσματα και οι αντιδράσεις των 
διοικητικών στελεχών 

 Οι επαγγελματίες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ασχολούνται 
περισσότερο με την οργάνωση και τον σχεδιασμό των σχετικών δράσεων 
(46%) καθώς και με την υλοποίηση των δράσεων (43%). Λιγότερο 
ασχολούνται με την αξιολόγηση των δράσεων (24%), την καθοδήγηση και 
συμβουλευτική υποστήριξη (16%) και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
(7%) 

 Μεγαλύτερη ευθύνη για αναπτυξιακές δράσεις αναμένεται να αναλάβουν 
μελλοντικά οι συμμετέχοντες στις δράσεις αυτές (42%) και τα διοικητικά 
στελέχη (46%) 

 Η καθοδήγηση χρησιμοποιείται σε πάνω από τα 2/3 των συμμετεχουσών 
στην έρευνα επιχειρήσεων (69%) και κυρίως από τους μεγάλους σε 
μέγεθος οργανισμούς με >5.000 εργαζόμενους (83%) 

Madera, Steele and 
Beier (2011) 

Η επίδραση της υποστήριξης 
από το οργανωτικό 
περιβάλλον για μεταβίβαση 
της μάθησης στην 
αποτελεσματικότητα της 
κατάρτισης 

 Διαχρονική μελέτη: η συλλογή των στοιχείων 
έγινε σε δύο χρονικές περιόδους, δηλαδή αμέσως 
μετά από την υλοποίηση του προγράμματος 
κατάρτισης και έξι μήνες έπειτα 

 Μέθοδος: ερωτηματολόγιο  

 Δείγμα: 92 σύμβουλοι επιχειρήσεων ανθρώπινου 
δυναμικού εταιρειών διαφόρων κλάδων στην 
Αμερική που συμμετείχαν σ’ ένα πρόγραμμα 
κατάρτισης 

 Οι αντιλήψεις των εργαζόμενων όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα της 
κατάρτισης, αμέσως μετά από την υλοποίηση του προγράμματος 
κατάρτισης, δεν συσχετίζονται με τη μεταβίβαση της μάθησης. Αντίθετα, 
οι αντιλήψεις των εργαζόμενων, όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα της 
κατάρτισης, έξι μήνες μετά από την υλοποίηση του προγράμματος, 
συσχετίζονται θετικά με τη μεταβίβαση της μάθησης 

 Η οργανωτική υποστήριξη συσχετίζεται θετικά με την αποτελεσματικότητα 
της κατάρτισης και με τη μεταβίβαση της μάθησης 
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Παράρτημα II: Επιστολή προσέγγισης επιχειρήσεων σε περιπτώσεις που υπήρχε κάποια επαφή 
στην επιχείρηση 

ε 

 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
 

Αγαπητέ/ή ……….…., 

Ονομάζομαι Μαριάνα Παπακωνσταντίνου και είμαι υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης. Ο 
τίτλος της διδακτορικής μου διατριβής είναι «Η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
προϋπόθεση για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις επιχειρήσεις». Η 
έρευνα αφορά στις αντιλήψεις των εργαζόμενων που απασχολούνται στον τραπεζικό και τον 
φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα σχετικά με τα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της έρευνας μελετώνται: α) ο τρόπος 
με τον οποίο τα χαρακτηριστικά των εργαζόμενων και το εργασιακό περιβάλλον επηρεάζουν τις 
αντιλήψεις τους αναφορικά με τα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού και β) ο βαθμός στον οποίο οι αντιλήψεις αυτές επηρεάζουν την ικανοποίησή τους 
από την εργασία, την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση, αλλά και την αποτελεσματικότητα της 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η κύρια ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι το 
ερωτηματολόγιο.  

Η συμμετοχή της εταιρείας σας στην παρούσα έρευνα είναι εθελοντική, αλλά ταυτόχρονα 
πολύτιμη για εμάς, καθώς η επιτυχία της έρευνας εξαρτάται από τη συνεργασία σας και τον όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εργαζόμενων όλων των ιεραρχικών επιπέδων που θα 
συμμετέχουν σ’ αυτήν (επιθυμητός αριθμός συμμετεχόντων: …. εργαζόμενοι30). Ο 
απαιτούμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εκτιμάται στα 10 λεπτά, ενώ 
προτείνεται να διεξαχθεί και μια συνάντηση μαζί σας διάρκειας περίπου 20 λεπτών για την 
παροχή πληροφοριών όσον αφορά στον τρόπο εφαρμογής της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού στο πλαίσιο της εταιρείας σας. Οι πληροφορίες που θα χορηγηθούν από την εταιρεία 
σας είναι απόλυτα εμπιστευτικές και θα επεξεργαστούν αποκλειστικά από την ερευνήτρια. 
Τέλος, τα αποτελέσματα θα αναλυθούν στατιστικά και θα παρουσιαστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να είναι αδύνατη η αναγνώριση των ατόμων, αλλά και των επιχειρήσεων που συμμετείχαν 
στην έρευνα.  

 

                                                            
30 Ο επιθυμητός αριθμός συμμετεχόντων στην έρευνα τροποποιούνταν ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας και 
κυμαινόταν από 20 έως 150 άτομα. 
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Με τη συμμετοχή σας στην έρευνα θα σας δοθεί η δυνατότητα να επανεκτιμήσετε τις δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας σας συνεισφέροντας παράλληλα στη γνώση 
σχετικά με τη διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δράσεων στον τραπεζικό και 
φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα. Μετά από την ολοκλήρωση της έρευνας, θα σας αποσταλεί 
η συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της εταιρείας σας σε σχέση με τον κλάδο σας. 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις 
χρειαστείτε (τηλέφωνο επικοινωνίας …. …… και email mariana.papakonstantinou@gmail.com). 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο και τη συνεργασία σας. 

 

Με εκτίμηση,  

 

 

Α. Σιπητάνου     Α. Καψάλης  Ε. Βαλκάνος      Μ. Παπακωνσταντίνου 

 

 

Επ. Καθηγήτρια              Καθηγητής             Επ. Καθηγητής          Υποψήφια  

 Επιβλέπουσα        Μέλος                 Μέλος                 Διδάκτορας 
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Παράρτημα IIΙ: Επιστολή προσέγγισης επιχειρήσεων σε περιπτώσεις που δεν υπήρχε κάποια επαφή 
στην επιχείρηση 

 

ε 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

 

Αγαπητέ/ή ……….…., 

Ονομάζομαι Αθηνά Σιπητάνου, είμαι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης και επικοινωνώ μαζί 
σας ως επιβλέπουσα της διδακτορικής διατριβής της κας Μαριάνας Παπακωνσταντίνου με θέμα 
«Η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού προϋπόθεση για την απόκτηση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος στις επιχειρήσεις». Στην τριμελή επιτροπή της διατριβής συμμετέχουν επίσης 
οι κκ. Αχιλλέας Καψάλης, Καθηγητής και Ευθύμιος Βαλκάνος, Επίκουρος Καθηγητής. Η 
έρευνα που διεξάγουμε αφορά στις αντιλήψεις των εργαζόμενων που απασχολούνται στον 
τραπεζικό και τον φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα σχετικά με τα αποτελέσματα των δράσεων 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της έρευνας μελετώνται: α) 
ο τρόπος με τον οποίο τα χαρακτηριστικά των εργαζόμενων και το εργασιακό περιβάλλον 
επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους αναφορικά με τα αποτελέσματα των δράσεων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού και β) ο βαθμός στον οποίο οι αντιλήψεις αυτές επηρεάζουν την 
ικανοποίησή τους από την εργασία, την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση, αλλά και την 
αποτελεσματικότητα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η κύρια ερευνητική μέθοδος που 
χρησιμοποιείται είναι το ερωτηματολόγιο.  

Η συμμετοχή της εταιρείας σας στην παρούσα έρευνα είναι εθελοντική, αλλά ταυτόχρονα 
πολύτιμη για εμάς, καθώς η επιτυχία της έρευνας εξαρτάται από τη συνεργασία σας και τον όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εργαζόμενων όλων των ιεραρχικών επιπέδων που θα 
συμμετέχουν σ’ αυτήν (επιθυμητός αριθμός συμμετεχόντων: 20-30 εργαζόμενοι). Ο 
απαιτούμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εκτιμάται στα 10 λεπτά, ενώ 
προτείνεται να διεξαχθεί και μια συνάντηση της υποψήφιας διδάκτορος μαζί σας διάρκειας 
περίπου 20 λεπτών για την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στον τρόπο εφαρμογής της 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο της εταιρείας σας. Οι πληροφορίες που θα 
χορηγηθούν από την εταιρεία σας είναι απόλυτα εμπιστευτικές και θα επεξεργαστούν 
αποκλειστικά από την υποψήφια διδάκτορα. Τέλος, τα αποτελέσματα θα αναλυθούν στατιστικά 
και θα παρουσιαστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι αδύνατη η αναγνώριση των ατόμων, 
αλλά και των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα.  
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Με τη συμμετοχή σας στην έρευνα θα σας δοθεί η δυνατότητα να επανεκτιμήσετε τις δράσεις 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας σας συνεισφέροντας παράλληλα στη γνώση 
σχετικά με τη διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δράσεων στον τραπεζικό και 
φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα. Μετά από την ολοκλήρωση της έρευνας, θα σας αποσταλεί 
η συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της εταιρείας σας σε σχέση με τον κλάδο σας. Σε 
περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην έρευνα, σας παρακαλώ απαντήστε θετικά 
στο email mariana.papakonstantinou@gmail.com. Σε κάθε περίπτωση, η κα Παπακωνσταντίνου 
θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα για να διερευνήσει τη δυνατότητα συνεργασίας μας. 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις 
χρειαστείτε (τηλέφωνο επικοινωνίας υποψήφιας διδάκτορος …. ……). 

Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και τη συνεργασία σας. 

 

Με εκτίμηση,  

Αθηνά Α. Σιπητάνου 
 

 

Επίκουρη Καθηγήτρια 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
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Παράρτημα ΙV: Ερωτηματολόγιο της έρευνας 
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Παράρτημα V: Αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης 

 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Αντιλήψεις εργαζόμενων για αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ 
  /METHOD=STEPWISE Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Υποστήριξη  
       για μάθηση από τον προϊστάμενο, Υποστήριξη για μάθηση από  
       τους συναδέλφους, Φύλο, Θέση εργασίας, Έτη απασχόλησης στη  
       θέση, Έτη απασχόλησης στην επιχείρηση 
  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) 
  /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID). 
 
 
Regression 
 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables 
Removed 

Method 

1 Υποστήριξη για μάθηση 
από την επιχείρηση 

.Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 Υποστήριξη για μάθηση 
από τον προϊστάμενο 

.Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

3 Έτη απασχόλησης στην 
επιχείρηση 

.Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

4 Υποστήριξη για μάθηση 
από τους συναδέλφους 

.Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

a. Dependent Variable: Αντιλήψεις εργαζόμενων για αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ 
 
 

Model Summarye 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,566a ,320 ,319 ,15320 
2 ,578b ,334 ,331 ,15185 
3 ,588c ,346 ,342 ,15063 
4 ,596d ,355 ,350 ,14969 

a. Predictors: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση 
b. Predictors: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Υποστήριξη για μάθηση από τον 
προϊστάμενο 
c. Predictors: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Υποστήριξη για μάθηση από τον 
προϊστάμενο, Έτη απασχόλησης στην επιχείρηση 
d. Predictors: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Υποστήριξη για μάθηση από τον 
προϊστάμενο, Έτη απασχόλησης στην επιχείρηση, Υποστήριξη για μάθηση από τους συναδέλφους 
e. Dependent Variable: Αντιλήψεις εργαζόμενων για αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ 
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ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 5,543 1 5,543 236,164 ,000b 
Residual 11,759 501 ,023   

Total 17,302 502    

2 
Regression 5,773 2 2,886 125,172 ,000c 
Residual 11,529 500 ,023   

Total 17,302 502    

3 
Regression 5,980 3 1,993 87,844 ,000d 
Residual 11,322 499 ,023   

Total 17,302 502    

4 
Regression 6,144 4 1,536 68,548 ,000e 
Residual 11,158 498 ,022   

Total 17,302 502    
a. Dependent Variable: Αντιλήψεις εργαζόμενων για αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ 
b. Predictors: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση 
c. Predictors: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Υποστήριξη για μάθηση από τον 
προϊστάμενο 
d. Predictors: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Υποστήριξη για μάθηση από τον 
προϊστάμενο, Έτη απασχόλησης στην επιχείρηση 
e. Predictors: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Υποστήριξη για μάθηση από τον 
προϊστάμενο, Έτη απασχόλησης στην επιχείρηση, Υποστήριξη για μάθηση από τους συναδέλφους 
 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) ,208 ,025  8,378 ,000
Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση ,607 ,039 ,566 15,368 ,000

2 
(Constant) ,178 ,026  6,759 ,000
Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση ,525 ,047 ,490 11,202 ,000
Υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο ,120 ,038 ,138 3,156 ,002

3 

(Constant) ,132 ,030  4,344 ,000
Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση ,516 ,047 ,481 11,069 ,000
Υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο ,137 ,038 ,157 3,574 ,000
Έτη απασχόλησης στην επιχείρηση ,014 ,005 ,110 3,020 ,003

4 

(Constant) ,169 ,033  5,100 ,000
Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση ,544 ,047 ,508 11,462 ,000
Υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο ,166 ,040 ,191 4,210 ,000
Έτη απασχόλησης στην επιχείρηση ,013 ,005 ,108 2,973 ,003
Υποστήριξη για μάθηση από τους 
συναδέλφους -,109 ,040 -,111 -2,706 ,007

a. Dependent Variable: Αντιλήψεις εργαζόμενων για αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ 
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Excluded Variablesa

Model Beta In t Sig. Partial 
Correlation 

Collinearity 
Statistics 
Tolerance 

1 

Υποστήριξη για μάθηση από τον 
προϊστάμενο ,138b 3,156 ,002 ,140 ,697 

Υποστήριξη για μάθηση από τους 
συναδέλφους -,069b -1,715 ,087 -,076 ,835 

Φύλο -,067b -1,801 ,072 -,080 ,989 
Θέση εργασίας -,097b -2,634 ,009 -,117 ,992 
Έτη απασχόλησης στη θέση 
εργασίας ,047b 1,283 ,200 ,057 ,999 

Έτη απασχόλησης στην 
επιχείρηση ,092b 2,513 ,012 ,112 1,000 

2 

Υποστήριξη για μάθηση από τους 
συναδέλφους -,114c -2,757 ,006 -,123 ,767 

Φύλο -,064c -1,759 ,079 -,079 ,989 
Θέση εργασίας  -,099c -2,712 ,007 -,121 ,992 
Έτη απασχόλησης στη θέση 
εργασίας ,055c 1,511 ,131 ,068 ,995 

Έτη απασχόλησης στην 
επιχείρηση ,110c 3,020 ,003 ,134 ,980 

3 

Υποστήριξη για μάθηση από τους 
συναδέλφους -,111d -2,706 ,007 -,120 ,766 

Φύλο -,061d -1,690 ,092 -,076 ,988 
Θέση εργασίας -,073d -1,912 ,056 -,085 ,905 
Έτη απασχόλησης στη θέση 
εργασίας ,001d ,018 ,986 ,001 ,747 

4 

Φύλο -,058e -1,617 ,107 -,072 ,987 
Θέση εργασίας -,069e -1,822 ,069 -,081 ,903 
Έτη απασχόλησης στη θέση 
εργασίας ,003e ,072 ,943 ,003 ,747 

a. Dependent Variable: Αντιλήψεις εργαζόμενων για αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ 
b. Predictors in the Model: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση 
c. Predictors in the Model: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Υποστήριξη για 
μάθηση από τον προϊστάμενο 
d. Predictors in the Model: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Υποστήριξη για 
μάθηση από τον προϊστάμενο, Έτη απασχόλησης στην επιχείρηση 
e. Predictors in the Model: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Υποστήριξη για 
μάθηση από τον προϊστάμενο, Έτη απασχόλησης στην επιχείρηση, Υποστήριξη για μάθηση από τους 
συναδέλφους 
 
 

Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value ,2350 ,8387 ,5748 ,11133 535 
Residual -,58371 ,46574 -,00040 ,14953 535 
Std. Predicted Value -3,074 2,383 -,003 1,006 535 
Std. Residual -3,900 3,111 -,003 ,999 535 
a. Dependent Variable: Αντιλήψεις εργαζόμενων για αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Αποτελεσματικότητα δράσεων ΑΑΔ 
  /METHOD=STEPWISE Εξωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ, Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων  
       ΑΑΔ, Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης  
       της εργασίας, Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με το εργασιακό  
       κλίμα, Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Υποστήριξη για μάθηση  

    από τον προϊστάμενο, Υποστήριξη για μάθηση από τους συναδέλφους, Θέση  
    εργασίας, Έτη απασχόλησης στη θέση εργασίας, Έτη απασχόλησης στην  
    επιχείρηση, Φύλο 

  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) 
  /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID). 
 
 
Regression 
 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables 
Removed Method 

1 

Αποτελέσματα δράσεων 
ΑΑΔ που σχετίζονται με 
τον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας 

.
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 Υποστήριξη για μάθηση 
από την επιχείρηση 

.Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

3 Εσωτερικές ανταμοιβές 
δράσεων ΑΑΔ 

.Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

4 Θέση εργασίας .Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

a. Dependent Variable: Αποτελεσματικότητα δράσεων ΑΑΔ 
 
 

Model Summarye 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,765a ,585 ,585 ,11963 
2 ,824b ,679 ,678 ,10531 
3 ,834c ,695 ,693 ,10277 
4 ,835d ,698 ,695 ,10244 

a. Predictors: (Constant), Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας 
b. Predictors: (Constant), Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας, Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση 
c. Predictors: (Constant), Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας, Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ 
d. Predictors: (Constant), Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας, Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ, Θέση 
εργασίας 
e. Dependent Variable: Αποτελεσματικότητα δράσεων ΑΑΔ 
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ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 9,964 1 9,964 696,301 ,000b 
Residual 7,055 493 ,014   

Total 17,019 494    

2 
Regression 11,563 2 5,782 521,379 ,000c 
Residual 5,456 492 ,011   

Total 17,019 494    

3 
Regression 11,833 3 3,944 373,464 ,000d 
Residual 5,186 491 ,011   

Total 17,019 494    

4 
Regression 11,878 4 2,969 282,993 ,000e 
Residual 5,142 490 ,010   

Total 17,019 494    
a. Dependent Variable: Αποτελεσματικότητα δράσεων ΑΑΔ 
b. Predictors: (Constant), Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας 
c. Predictors: (Constant), Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας, Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση 
d. Predictors: (Constant), Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας, Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ 
e. Predictors: (Constant), Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας, Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ, Θέση 
εργασίας 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. 
Error Beta 

1 

(Constant) ,190 ,019  9,802 ,000
Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας 

,753 ,029 ,765 26,388 ,000

2 

(Constant) ,075 ,020  3,854 ,000
Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας 

,578 ,029 ,588 19,931 ,000

Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση ,378 ,031 ,354 12,008 ,000

3 

(Constant) ,082 ,019  4,299 ,000
Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας 

,440 ,039 ,447 11,180 ,000

Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση ,328 ,032 ,307 10,174 ,000
Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ ,186 ,037 ,211 5,056 ,000

4 

(Constant) ,118 ,026  4,574 ,000
Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας 

,437 ,039 ,444 11,130 ,000

Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση ,328 ,032 ,307 10,199 ,000
Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ ,181 ,037 ,205 4,925 ,000
Θέση εργασίας -,011 ,006 -,052 -2,055 ,040

a. Dependent Variable: Αποτελεσματικότητα δράσεων ΑΑΔ 
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Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial 
Correlation 

Collinearity 
Statistics 
Tolerance 

1 

Εξωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ ,136b 3,433 ,001 ,153 ,524 

Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ ,340b 7,797 ,000 ,332 ,395 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα ,084b 2,137 ,033 ,096 ,535 

Υποστήριξη για μάθηση από την 
επιχείρηση ,354b 12,008 ,000 ,476 ,749 

Υποστήριξη για μάθηση από τον 
προϊστάμενο ,201b 6,848 ,000 ,295 ,892 

Υποστήριξη για μάθηση από τους 
συναδέλφους ,155b 5,425 ,000 ,238 ,975 

Θέση εργασίας -,068b -2,321 ,021 -,104 ,978 
Έτη απασχόλησης στη θέση 
εργασίας -,020b -,693 ,489 -,031 ,998 

Έτη απασχόλησης στην 
επιχείρηση -,028b -,948 ,343 -,043 ,978 

Φύλο ,003b ,090 ,928 ,004 ,990 

2 

Εξωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ ,036c ,981 ,327 ,044 ,493 

Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ ,211c 5,056 ,000 ,222 ,358 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα ,011c ,314 ,753 ,014 ,518 

Υποστήριξη για μάθηση από τον 
προϊστάμενο ,063c 2,073 ,039 ,093 ,697 

Υποστήριξη για μάθηση από τους 
συναδέλφους ,037c 1,329 ,184 ,060 ,821 

Θέση εργασίας -,060c -2,333 ,020 -,105 ,977 
Έτη απασχόλησης στη θέση 
εργασίας ,001c ,038 ,969 ,002 ,993 

Έτη απασχόλησης στην 
επιχείρηση ,006c ,229 ,819 ,010 ,967 

Φύλο ,025c ,982 ,326 ,044 ,984 

3 

Εξωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ -,028d -,744 ,457 -,034 ,437 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα -,040d -1,118 ,264 -,050 ,479 

Υποστήριξη για μάθηση από τον 
προϊστάμενο ,049d 1,627 ,104 ,073 ,690 

Υποστήριξη για μάθηση από τους 
συναδέλφους ,043d 1,564 ,119 ,070 ,820 

Θέση εργασίας -,052d -2,055 ,040 -,092 ,973 
Έτη απασχόλησης στη θέση 
εργασίας ,005d ,196 ,845 ,009 ,992 

Έτη απασχόλησης στην 
επιχείρηση ,014d ,545 ,586 ,025 ,963 

Φύλο ,032d 1,268 ,205 ,057 ,982 
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4 

Εξωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ -,037e -,983 ,326 -,044 ,431 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα -,033e -,912 ,362 -,041 ,473 

Υποστήριξη για μάθηση από τον 
προϊστάμενο ,050e 1,678 ,094 ,076 ,690 

Υποστήριξη για μάθηση από τους 
συναδέλφους ,046e 1,667 ,096 ,075 ,818 

Έτη απασχόλησης στη θέση 
εργασίας ,008e ,322 ,748 ,015 ,988 

Έτη απασχόλησης στην 
επιχείρηση -,002e -,072 ,943 -,003 ,876 

Φύλο ,042e 1,647 ,100 ,074 ,953 
a. Dependent Variable: Αποτελεσματικότητα δράσεων ΑΑΔ 
b. Predictors in the Model: (Constant), Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας 
c. Predictors in the Model: (Constant), Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας, Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση 
d. Predictors in the Model: (Constant), Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας, Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ 
e. Predictors in the Model: (Constant), Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας, Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ, Θέση εργασίας 
 
 

Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value ,1616 1,0118 ,6787 ,15822 513 
Residual -,39463 ,41840 ,00028 ,10484 513 
Std. Predicted Value -3,342 2,141 -,007 1,020 513 
Std. Residual -3,852 4,085 ,003 1,023 513 
a. Dependent Variable: Αποτελεσματικότητα δράσεων ΑΑΔ 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Μεταβίβαση της μάθησης 
  /METHOD=STEPWISE Εξωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ, Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων  
       ΑΑΔ, Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης  
       της εργασίας, Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με το εργασιακό  
       κλίμα 
  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) 
  /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID). 
 
 
Regression 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables 
Removed Method 

1 Εσωτερικές ανταμοιβές 
δράσεων ΑΑΔ 

.Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 
Αποτελέσματα δράσεων 
ΑΑΔ που σχετίζονται με 
το εργασιακό κλίμα 

.Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

3 

Αποτελέσματα δράσεων 
ΑΑΔ που σχετίζονται με 
τον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας 

.
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

a. Dependent Variable: Μεταβίβαση της μάθησης 
 
 

Model Summaryd 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,458a ,210 ,208 ,14667 
2 ,477b ,228 ,225 ,14511 
3 ,485c ,235 ,231 ,14456 

a. Predictors: (Constant), Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ 
b. Predictors: (Constant), Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ, Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα 
c. Predictors: (Constant), Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ, Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα, Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας 
d. Dependent Variable: Μεταβίβαση της μάθησης 
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ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 3,065 1 3,065 142,462 ,000b 
Residual 11,552 537 ,022   

Total 14,617 538    

2 
Regression 3,331 2 1,665 79,083 ,000c 
Residual 11,287 536 ,021   

Total 14,617 538    

3 
Regression 3,438 3 1,146 54,838 ,000d 
Residual 11,180 535 ,021   

Total 14,617 538    
a. Dependent Variable: Μεταβίβαση της μάθησης 
b. Predictors: (Constant), Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ 
c. Predictors: (Constant), Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ, Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα 
d. Predictors: (Constant), Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ, Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα, Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας 
 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. 
Error Beta 

1 (Constant) ,438 ,019  22,981 ,000
Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ ,352 ,030 ,458 11,936 ,000

2 

(Constant) ,424 ,019  22,020 ,000
Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ ,257 ,040 ,334 6,463 ,000
Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα ,129 ,036 ,183 3,553 ,000

3 

(Constant) ,399 ,022  17,965 ,000
Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ ,192 ,049 ,250 3,938 ,000
Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα ,101 ,038 ,144 2,646 ,008

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης της 
εργασίας 

,123 ,054 ,143 2,265 ,024

a. Dependent Variable: Μεταβίβαση της μάθησης 
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Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial 
Correlation 

Collinearity 
Statistics 
Tolerance 

1 

Εξωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ ,077b 1,427 ,154 ,062 ,501 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας 

,197b 3,275 ,001 ,140 ,400 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα ,183b 3,553 ,000 ,152 ,541 

2 

Εξωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ ,020c ,349 ,728 ,015 ,452 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας 

,143c 2,265 ,024 ,097 ,358 

3 Εξωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ -,007d -,126 ,900 -,005 ,433 

a. Dependent Variable: Μεταβίβαση της μάθησης 
b. Predictors in the Model: (Constant), Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ 
c. Predictors in the Model: (Constant), Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ, Αποτελέσματα δράσεων 
ΑΑΔ που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα 
d. Predictors in the Model: (Constant), Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ, Αποτελέσματα δράσεων 
ΑΑΔ που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα, Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με τον 
τρόπο εκτέλεσης της εργασίας 
 
 
 

Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value ,4074 ,8146 ,6525 ,07998 540 
Residual -,53241 ,40510 -,00021 ,14410 540 
Std. Predicted Value -3,064 2,030 ,002 1,001 540 
Std. Residual -3,683 2,802 -,001 ,997 540 
a. Dependent Variable: Μεταβίβαση της μάθησης 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Ικανοποίηση από την εργασία 
  /METHOD=STEPWISE Εξωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ, Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων  
       ΑΑΔ, Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης  
       της εργασίας, Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με το εργασιακό  
       κλίμα, Αποτελεσματικότητα δράσεων ΑΑΔ, Υποστήριξη για μάθηση από την  
       επιχείρηση, Υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο, Υποστήριξη για  
       μάθηση από τους συναδέλφους 
  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) 
  /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID). 
 
 
Regression 
 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables 
Removed Method 

1 Υποστήριξη για μάθηση 
από την επιχείρηση 

.Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 Εσωτερικές ανταμοιβές 
δράσεων ΑΑΔ 

.Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

3 Υποστήριξη για μάθηση 
από τον προϊστάμενο 

.Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

4 Αποτελεσματικότητα 
δράσεων ΑΑΔ 

.Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

a. Dependent Variable: Ικανοποίηση από την εργασία 
 
 

Model Summarye 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,578a ,334 ,332 ,16925 
2 ,630b ,397 ,395 ,16115 
3 ,650c ,422 ,419 ,15795 
4 ,654d ,428 ,423 ,15733 

a. Predictors: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση 
b. Predictors: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Εσωτερικές ανταμοιβές 
δράσεων ΑΑΔ 
c. Predictors: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Εσωτερικές ανταμοιβές 
δράσεων ΑΑΔ, Υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο 
d. Predictors: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Εσωτερικές ανταμοιβές 
δράσεων  ΑΑΔ, Υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο, Αποτελεσματικότητα δράσεων ΑΑΔ 
e. Dependent Variable: Ικανοποίηση από την εργασία 
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ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 7,476 1 7,476 260,992 ,000b 
Residual 14,924 521 ,029   

Total 22,400 522    

2 
Regression 8,896 2 4,448 171,269 ,000c 
Residual 13,505 520 ,026   

Total 22,400 522    

3 
Regression 9,453 3 3,151 126,303 ,000d 
Residual 12,948 519 ,025   

Total 22,400 522    

4 
Regression 9,578 4 2,395 96,740 ,000e 
Residual 12,822 518 ,025   

Total 22,400 522    
a. Dependent Variable: Ικανοποίηση από την εργασία 
b. Predictors: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση 
c. Predictors: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Εσωτερικές ανταμοιβές 
δράσεων ΑΑΔ 
d. Predictors: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Εσωτερικές ανταμοιβές 
δράσεων ΑΑΔ, Υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο 
e. Predictors: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Εσωτερικές ανταμοιβές 
δράσεων ΑΑΔ, Υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο, Αποτελεσματικότητα δράσεων ΑΑΔ 
 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. 
Error Beta 

1 (Constant) ,255 ,027  9,579 ,000
Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση ,684 ,042 ,578 16,155 ,000

2 
(Constant) ,197 ,027  7,417 ,000
Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση ,480 ,049 ,406 9,830 ,000
Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ ,297 ,040 ,305 7,393 ,000

3 

(Constant) ,157 ,027  5,745 ,000
Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση ,371 ,053 ,313 6,967 ,000
Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ ,271 ,040 ,277 6,793 ,000
Υποστήριξη για μάθηση από τον 
προϊστάμενο ,187 ,040 ,192 4,725 ,000

4 

(Constant) ,136 ,029  4,714 ,000
Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση ,322 ,057 ,272 5,613 ,000
Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ ,208 ,049 ,213 4,280 ,000
Υποστήριξη για μάθηση από τον 
προϊστάμενο ,182 ,040 ,188 4,615 ,000

Αποτελεσματικότητα δράσεων ΑΑΔ ,136 ,060 ,123 2,253 ,025
a. Dependent Variable: Ικανοποίηση από την εργασία 
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Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial 
Correlation 

Collinearity 
Statistics 
Tolerance 

1 

Εξωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ ,211b 5,234 ,000 ,224 ,752 

Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ ,305b 7,393 ,000 ,308 ,681 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας 

,228b 5,673 ,000 ,241 ,744 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα ,192b 4,890 ,000 ,210 ,796 

Αποτελεσματικότητα δράσεων 
ΑΑΔ ,285b 6,210 ,000 ,263 ,567 

Υποστήριξη για μάθηση από τον 
προϊστάμενο ,232b 5,517 ,000 ,235 ,685 

Υποστήριξη για μάθηση από τους 
συναδέλφους -,004b -,106 ,916 -,005 ,821 

2 

Εξωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ  ,059c 1,208 ,228 ,053 ,487 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας 

,055c 1,022 ,307 ,045 ,398 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα ,050c 1,084 ,279 ,048 ,548 

Αποτελεσματικότητα δράσεων 
ΑΑΔ ,136c 2,459 ,014 ,107 ,374 

Υποστήριξη για μάθηση από τον 
προϊστάμενο ,192c 4,725 ,000 ,203 ,671 

Υποστήριξη για μάθηση από τους 
συναδέλφους ,008c ,213 ,831 ,009 ,820 

3 

Εξωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ ,049d 1,025 ,306 ,045 ,486 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας 

,058d 1,104 ,270 ,048 ,398 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα ,021d ,468 ,640 ,021 ,538 

Αποτελεσματικότητα δράσεων 
ΑΑΔ ,123d 2,253 ,025 ,099 ,373 

Υποστήριξη για μάθηση από τους 
συναδέλφους -,048d -1,252 ,211 -,055 ,747 

4 

Εξωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ ,039e ,817 ,414 ,036 ,481 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας 

,011e ,187 ,852 ,008 ,329 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα ,012e ,266 ,790 ,012 ,534 

Υποστήριξη για μάθηση από τους 
συναδέλφους -,053e -1,365 ,173 -,060 ,745 
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a. Dependent Variable: Ικανοποίηση από την εργασία 
b. Predictors in the Model: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση 
c. Predictors in the Model: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Εσωτερικές 
ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ 
d. Predictors in the Model: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Εσωτερικές 
ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ, Υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο 
e. Predictors in the Model: (Constant), Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Εσωτερικές 
ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ, Υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο, Αποτελεσματικότητα 
δράσεων ΑΑΔ 
 
 

Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value ,2648 ,9760 ,6684 ,13658 532 
Residual -,56841 ,45635 ,00148 ,15646 532 
Std. Predicted Value -2,980 2,271 ,000 1,008 532 
Std. Residual -3,613 2,901 ,009 ,994 532 
a. Dependent Variable: Ικανοποίηση από την εργασία 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Αφοσίωση στην επιχείρηση 
  /METHOD=STEPWISE Εξωτερικές ανταμοιβές δράσεων ΑΑΔ, Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων  
       ΑΑΔ, Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με τον τρόπο εκτέλεσης  
       της εργασίας, Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που σχετίζονται με το εργασιακό  
       κλίμα, Αποτελεσματικότητα δράσεων ΑΑΔ, Υποστήριξη για μάθηση από την  
       επιχείρηση, Υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο, Υποστήριξη για  
       μάθηση από τους συναδέλφους, Ικανοποίηση από την εργασία 
  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) 
  /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID). 
 
 
Regression 
 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables 
Removed Method 

1 Ικανοποίηση από την 
εργασία 

.Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 Αποτελεσματικότητα 
δράσεων ΑΑΔ 

.Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

3 Υποστήριξη για μάθηση 
από την επιχείρηση 

.Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

4 Υποστήριξη για μάθηση 
από τον προϊστάμενο 

.Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

a. Dependent Variable: Αφοσίωση στην επιχείρηση 
 
 

Model Summarye 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,674a ,454 ,453 ,15023 
2 ,725b ,526 ,524 ,14016 
3 ,738c ,545 ,543 ,13738 
4 ,742d ,550 ,546 ,13678 

a. Predictors: (Constant), Ικανοποίηση από την εργασία 
b. Predictors: (Constant), Ικανοποίηση από την εργασία, Αποτελεσματικότητα δράσεων ΑΑΔ 
c. Predictors: (Constant), Ικανοποίηση από την εργασία, Αποτελεσματικότητα δράσεων ΑΑΔ, 
Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση 
d. Predictors: (Constant), Ικανοποίηση από την εργασία, Αποτελεσματικότητα δράσεων ΑΑΔ, 
Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο 
e. Dependent Variable: Αφοσίωση στην επιχείρηση 
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ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 9,775 1 9,775 433,077 ,000b 
Residual 11,759 521 ,023   

Total 21,533 522    

2 
Regression 11,319 2 5,659 288,104 ,000c 
Residual 10,215 520 ,020   

Total 21,533 522    

3 
Regression 11,739 3 3,913 207,330 ,000d 
Residual 9,795 519 ,019   

Total 21,533 522    

4 
Regression 11,843 4 2,961 158,251 ,000e 
Residual 9,691 518 ,019   

Total 21,533 522    
a. Dependent Variable: Αφοσίωση στην επιχείρηση 
b. Predictors: (Constant), Ικανοποίηση από την εργασία 
c. Predictors: (Constant), Ικανοποίηση από την εργασία, Αποτελεσματικότητα δράσεων ΑΑΔ 
d. Predictors: (Constant), Ικανοποίηση από την εργασία, Αποτελεσματικότητα δράσεων ΑΑΔ, 
Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση 
e. Predictors: (Constant), Ικανοποίηση από την εργασία, Αποτελεσματικότητα δράσεων ΑΑΔ, 
Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο 
 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. 
Error Beta 

1 (Constant) ,234 ,022  10,531 ,000 
Ικανοποίηση από την εργασία ,661 ,032 ,674 20,810 ,000 

2 
(Constant) ,112 ,025  4,480 ,000 
Ικανοποίηση από την εργασία ,491 ,035 ,501 13,951 ,000 
Αποτελεσματικότητα δράσεων ΑΑΔ ,346 ,039 ,319 8,866 ,000 

3 

(Constant) ,085 ,025  3,383 ,001 
Ικανοποίηση από την εργασία ,431 ,037 ,439 11,684 ,000 
Αποτελεσματικότητα δράσεων ΑΑΔ ,241 ,044 ,222 5,449 ,000 
Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση ,230 ,049 ,198 4,716 ,000 

4 

(Constant) ,071 ,026  2,796 ,005 
Ικανοποίηση από την εργασία ,412 ,038 ,420 10,974 ,000 
Αποτελεσματικότητα δράσεων ΑΑΔ ,234 ,044 ,215 5,297 ,000 
Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση ,191 ,051 ,165 3,734 ,000 
Υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο ,083 ,035 ,087 2,357 ,019 

a. Dependent Variable: Αφοσίωση στην επιχείρηση 
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Excluded Variablesa

Model Beta In t Sig. Partial 
Correlation 

Collinearity 
Statistics 
Tolerance 

1 

Εξωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ ,139b 3,881 ,000 ,168 ,801 

Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ ,203b 5,438 ,000 ,232 ,715 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας 

,194b 5,457 ,000 ,233 ,786 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα ,132b 3,749 ,000 ,162 ,829 

Αποτελεσματικότητα δράσεων 
ΑΑΔ ,319b 8,866 ,000 ,362 ,707 

Υποστήριξη για μάθηση από την 
επιχείρηση ,313b 8,396 ,000 ,346 ,666 

Υποστήριξη για μάθηση από τον 
προϊστάμενο ,200b 5,550 ,000 ,236 ,767 

Υποστήριξη για μάθηση από τους 
συναδέλφους ,146b 4,466 ,000 ,192 ,942 

2 

Εξωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ -,003c -,075 ,940 -,003 ,624 

Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ ,008c ,164 ,870 ,007 ,435 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας 

-,016c -,357 ,721 -,016 ,431 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα ,003c ,088 ,930 ,004 ,669 

Υποστήριξη για μάθηση από την 
επιχείρηση ,198c 4,716 ,000 ,203 ,498 

Υποστήριξη για μάθηση από τον 
προϊστάμενο ,130c 3,703 ,000 ,160 ,717 

Υποστήριξη για μάθηση από τους 
συναδέλφους ,095c 3,004 ,003 ,131 ,904 

3 

Εξωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ -,025d -,654 ,513 -,029 ,614 

Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ -,010d -,229 ,819 -,010 ,432 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας 

-,014d -,307 ,759 -,013 ,431 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα -,011d -,309 ,758 -,014 ,665 

Υποστήριξη για μάθηση από τον 
προϊστάμενο ,087d 2,357 ,019 ,103 ,644 

Υποστήριξη για μάθηση από τους 
συναδέλφους ,055d 1,693 ,091 ,074 ,821 

4 

Εξωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ -,029e -,773 ,440 -,034 ,613 

Εσωτερικές ανταμοιβές δράσεων 
ΑΑΔ -,015e -,337 ,736 -,015 ,431 
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Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με τον τρόπο 
εκτέλεσης της εργασίας 

-,013e -,279 ,781 -,012 ,431 

Αποτελέσματα δράσεων ΑΑΔ που 
σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα -,023e -,631 ,528 -,028 ,653 

Υποστήριξη για μάθηση από τους 
συναδέλφους ,036e 1,044 ,297 ,046 ,748 

a. Dependent Variable: Αφοσίωση στην επιχείρηση 
b. Predictors in the Model: (Constant), Ικανοποίηση από την εργασία 
c. Predictors in the Model: (Constant), Ικανοποίηση από την εργασία, Αποτελεσματικότητα δράσεων 
ΑΑΔ 
d. Predictors in the Model: (Constant), Ικανοποίηση από την εργασία, Αποτελεσματικότητα δράσεων 
ΑΑΔ, Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση 
e. Predictors in the Model: (Constant), Ικανοποίηση από την εργασία, Αποτελεσματικότητα δράσεων 
ΑΑΔ, Υποστήριξη για μάθηση από την επιχείρηση, Υποστήριξη για μάθηση από τον προϊστάμενο 
 
 

Residuals Statisticsa

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value ,1718 ,9791 ,6757 ,15118 533 
Residual -,37451 ,56276 ,00208 ,13783 533 
Std. Predicted Value -3,343 2,016 ,002 1,004 533 
Std. Residual -2,738 4,114 ,015 1,008 533 
a. Dependent Variable: Αφοσίωση στην επιχείρηση 
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Παράρτημα VI: Αποτελέσματα ελέγχου συγκρίσεων των δράσεων ΑΑΔ με τους εξαγόμενους 
παράγοντες: δείκτης μεγέθους επίδρασης (g) και εμπειρικό επίπεδο 
σημαντικότητας (p-value) 
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Προγράμματα 
εγκατάστασης 

για 
νεοπροσ/νους  

Ενδοεπιχ/κα 
προγράμματα 
κατάρτισης / 
σεμινάρια  

Εξ 
αποστάσεως 
εκπαίδευση 

/   
e-learning  

Εξωτερικά 
προγράμματα 
κατάρτισης / 
σεμινάρια 

Εκπαίδευση 
εκτελώντας 

τη 
συγκεκριμένη 

εργασία  

Καθοδήγηση 
(coaching) 

Εναλλαγή 
θέσεων 
εργασίας 

(job 
rotation) 

Καθοδήγηση 
από μέντορα 
(mentoring) 

Κέντρα 
Ανάπτυξης 

Μεταπτυχιακά
μερικώς ή 
ολικώς 

χρηματ/μενα 
από την 
εταιρεία 

Περιπετειώδη 
παιχνίδια / 
βιωματική 
εκπαίδευση 

(outdoor 
development) 

Επίσκεψη 
σε 

μητρική ή 
θυγατρική 
εταιρεία 

Α
πο
τε
λέ
σμ
ατ
α 
δρ
άσ
εω
ν 

 \Α
Α
Δ 
πο
υ 

σχ
ετ
ίζ
ον
τα
ι μ
ε:

 

Εξωτερικές 
ανταμοιβές p=0.171 p=0.277 p=0.094 g=-0.165 

p=0.005 
g=-0.245 
p=<0.001 

g=-0.219 
p<0.001 

g=-0.187 
p=0.004 

g=-0.236 
p=0.003 

g=-0.371 
p<0.001 

g=-0.372 
p<0.001 

g=-0.384 
p<0.001 

g=-0.311 
p<0.001 

Εσωτερικές 
ανταμοιβές p=0.077 p=0.323 p=0.316 g=-0.206 

p<0.001 
g=-0.259 
p<0.001 

g=-0.308 
p<0.001 

g=-0.135 
p=0.043 

g=-0.271 
p<0.001 

g=-0.434 
p<0.001 

g=-0.366 
p<0.001 

g=-0.443 
p<0.001 

g=-0.282 
p<0.001 

Τρόπο 
εκτέλεσης της 
εργασίας 

g=-0.147 
p=0.012 p=0.059 g=-0.186 

p=0.001 
g=-0.174 
p=0.003 

g=-0.269 
p=<0.001 

g=-0.261 
p<0.001 

g=-0.246 
p<0.001 

g=-0.246 
p=0.002 

g=-0.365 
p<0.001 

g=-0.241 
p=0.012 

g=-0.345 
p<0.001 

g=-0.223 
p=0.002 

Εργασιακό 
κλίμα p=0.075 p=0.352 p=0.374 p=0.849 g=-0.254 

p<0.001 
g=-0.232 
p<0.001 p=0.171 g=-0.298 

p<0.001 
g=-0.302 
p=0.002 p=0.382 g=-0.301 

p<0.001 
g=-0.208 
p=0.005 

Συνολικά 
αποτελέσματα 
δράσεων ΑΑΔ 

g=-0.117 
p=0.049 p=0.139 g=-0.138 

p=0.019 
g=-0.161 
p=0.007 

g=-0.282 
p<0.001 

g=-0.276 
p<0.001 

g=-0.197 
p=0.002 

g=-0.301 
p<0.001 

g=-0.408 
p<0.001 

g=-0.316 
p=0.001 

g=-0.403 
p<0.001 

g=-0.283 
p<0.001 

Ση
μα
ντ
ικ
ότ
ητ
α 
απ
οτ
ελ
εσ
μά
τω
ν 
δρ
άσ
εω
ν 

Α
Α
Δ 
πο
υ 
σχ
ετ
ίζ
ον
τα
ι μ
ε:

 

Εξωτερικές 
ανταμοιβές p=0.180 p=0.218 p=0.259 g=-0.129 

p=0.032 
g=-0.163 
p=0.005 p=0.475 p=0.181 p=0.349 g=-0.243 

p=0.018 
g=-0.291 
p=0.002 p=0.086 p=0.396 

Εσωτερικές 
ανταμοιβές p=0.193 p=0.534 p=0.398 g=-0.173 

p=0.003 
g=-0.172 
p=0.003 

g=-0.161 
p=0.006 p=0.094 p=0.154 g=-0.269 

p=0.008 
g=-0.247 
p=0.010 

g=-0.278 
p<0.001 p=0.339 

Τρόπο 
εκτέλεσης της 
εργασίας 

g=-0.157 
p=0.007 p=0.748 p=0.070 g=-0.169 

p=0.004 
g=-0.202 
p<0.001 

g=-0.146 
p=0.013 

g=-0.131 
p=0.049 p=0.263 g=-0.268 

p=0.008 p=0.129 g=-0.269 
p<0.001 p=0.451 

Εργασιακό 
κλίμα p=0.284 p=0.172 p=0.851 p=0.576 p=0.073 p=0.149 p=0.751 p=0.242 p=0.118 p=0.222 p=0.134 p=0.633 

Σημαντικότητα 
συνολικών 

αποτελεσμάτων 
δράσεων ΑΑΔ 

p=0.067 p=0.326 p=0.227 g=-0.151 
p=0.011 

g=-0.182 
p=0.002 p=0.056 p=0.087 p=0.250 g=-0.269 

p=0.008 
g=-0.220 
p=0.025 

g=-0.227 
p=0.003 p=0.448 
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Προγράμματα 
εγκατάστασης 

για 
νεοπροσ/νους  

Ενδοεπιχ/κα 
προγράμματα 
κατάρτισης / 
σεμινάρια  

Εξ 
αποστάσεως 
εκπαίδευση 

/   
e-learning  

Εξωτερικά 
προγράμματα 
κατάρτισης / 
σεμινάρια 

Εκπαίδευση 
εκτελώντας 

τη 
συγκεκριμένη 

εργασία  

Καθοδήγηση 
(coaching) 

Εναλλαγή 
θέσεων 
εργασίας 

(job 
rotation) 

Καθοδήγηση 
από μέντορα 
(mentoring) 

Κέντρα 
Ανάπτυξης 

Μεταπτυχιακά
μερικώς ή 
ολικώς 

χρηματ/μενα 
από την 
εταιρεία 

Περιπετειώδη 
παιχνίδια / 
βιωματική 
εκπαίδευση 

(outdoor 
development) 

Επίσκεψη 
σε 

μητρική ή 
θυγατρική 
εταιρεία 

Αποτελεσ/τητα 
ΑΑΔ p=0.068 p=0.146 g=-0.149 

p=0.011 
g=-0.229 
p<0.001 

g=-0.235 
p<0.001 

g=-0.264 
p<0.001 p=0.457 g=-0.269 

p=0.001 
g=-0.391 
p<0.001 

g=-0.278 
p=0.003 

g=-0.469 
p<0.001 

g=-0.224 
p=0.003 

Υποστήριξη 
για μάθηση 
από την 

επιχείρηση 

p=0.970 p=0.121 g=-0.205 
p=0.017 

g=-0.291 
p<0.001 

g=-0.235 
p<0.001 

g=-0.238 
p<0.001 p=0.823 g=-0.378 

p=0.002 
g=-0.312 
p=0.002 p=0.702 g=-0.887 

p<0.001 
g=-0.317 
p=0.005 

Υποστήριξη 
για μάθηση 
από τον 

προϊστάμενο 

p=0.572 p=0.292 p=0.551 g=-0.207 
p<0.001 

g=-0.215 
p<0.001 

g=-0.328 
p<0.001 p=0.886 g=-0.273 

p<0.001 
g=-0.280 
p=0.005 p=0.406 g=-0.410 

p<0.001 
g=-0.238 
p=0.001 

Υποστήριξη 
για μάθηση 
από τους 

συναδέλφους 

p=0.346 p=0.182 p=0.968 g=-0.141 
p=0.018 p=0.287 p=0.092 p=0.732 p=0.106 p=0.313 p=0.780 g=-0.174 

p=0.026 p=0.620 

Υποστήριξη για 
μάθηση από το 
εργασιακό 
περιβάλλον 

p=0.580 p=0.707 p=0.196 g=-0.259 
p<0.001 

g=-0.225 
p<0.001 

g=-0.296 
p<0.001 p=0.903 g=-0.413 

p=0.001 
g=-0.389 
p=0.013 p=0.726 g=-0.795 

p<0.001 
g=-0.349 
p=0.002 

Ικανοποίηση 
από την 
εργασία 

p=0.595 p=0.336 p=0.422 g=-0.257 
p<0.001 

g=-0.154 
p=0.006 

g=-0.218 
p<0.001 p=0.998 g=-0.214 

p=0.007 
g=-0.292 
p=0.003 p=0.395 g=-0.406 

p<0.001 
g=-0.237 
p=0.001 

Αφοσίωση 
στην 

επιχείρηση 
p=0.461 g=-0.213 

p=0.001 p=0.180 g=-0.323 
p<0.001 

g=-0.221 
p<0.001 

g=-0.225 
p<0.001 p=0.119 g=-0.230 

p=0.003 
g=-0.321 
p=0.001 p=0.345 g=-0.367 

p<0.001 
g=-0.209 
=0.005 

Μεταβίβαση 
της μάθησης p=0.990 p=0.790 p=0.184 g=-0.173 

p=0.003 
g=-0.207 
p<0.001 

g=-0.277 
p<0.001 p=0.769 g=-0.291 

p<0.001 p=0.092 p=0.964 g=-0.332 
p<0.001 

g=-0.172 
p=0.022 
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