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Αντικείµενο της έρευνας

Η σχέση

&

Ανάπτυξης

Ανθρώπινου

∆υναµικού 
(ΑΑ∆)

Σχεδιασµού

επαγγελµατικής

σταδιοδροµίας



Ορισµός ΑΑ∆

Αφορά στον εµπλουτισµό 
γνώσεων,

την ανάπτυξη δεξιοτήτων

και την αλλαγή συµπεριφοράς
των εργαζόµενων µε στόχοτων εργαζόµενων µε στόχο

την ικανοποίηση από την εργασία

τη βελτίωση της απόδοσης

και την αφοσίωση στην επιχείρηση
προκειµένου να υλοποιηθεί

η στρατηγική της



Ορισµός επαγγελµατικής ανάπτυξης

Αφορά στην ευθυγράµµιση   

των ενδιαφερόντων, αξιών

και δεξιοτήτων των εργαζόµενων

µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις

του οργανισµού



Κύρια ερευνητικά ερωτήµατα

� Συµβάλλει η συµµετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις στον 

επανασχεδιασµό της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας;                  

Σε ποιο βαθµό θεωρείται σηµαντικός ο επανασχεδιασµός 

αυτός;

� Συσχετίζονται οι προαναφερόµενες αντιλήψεις µε άλλους 

παράγοντες, που αφορούν στο πλαίσιο υλοποίησης                  

των αναπτυξιακών δράσεων και σε επιχειρησιακά 

αποτελέσµατα; 

� Ασκούν τα δηµογραφικά στοιχεία                                     

των υποκειµένων επίδραση στα ευρήµατα;



Υπό διερεύνηση 12 αναπτυξιακές δράσεις

Προγράµµατα εγκατάστασης 
και ενηµέρωσης

Εναλλαγή θέσεων εργασίας
(job rotation)

Ενδοεπιχειρησιακά & 
εξωτερικά προγράµµατα 
κατάρτισης

Coaching 
& Mentoring

Κέντρα Ανάπτυξης (DC) / 
Αξιολόγησης (AC)

Περιπετειώδη παιχνίδια 
(βιωµατική εκπαίδευση)

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά προγράµµατα

κατάρτισης

Εκπαίδευση εκτελώντας τη 
συγκεκριµένη εργασία (on 
the job training)

Επίσκεψη στη µητρική 
ή σε θυγατρική εταιρεία



Μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας

1.Μεθοδολογία: επισκόπηση

2. Ερευνητικό εργαλείο: 
ερωτηµατολόγιο

596 εργαζόµενων 

5. Συµµετοχή στην έρευνα: 
19 επιχειρήσεις (46%)

6. Προέλεγχος για 
εξασφάλιση εγκυρότητας 
ερωτηµατολογίου596 εργαζόµενων 

3. Επιλογή φαρµακευτικού
και τραπεζικού κλάδου

ερωτηµατολογίου

7. ∆ιεξαγωγή πιλοτικής 
έρευνας και υπολογισµός 
του συντελεστή 
Cronbach’s alpha

4. Τυχαία δειγµατοληψία 41  
επιχειρήσεων 



1. Υπολογισµός βασικών περιγραφικών στατιστικών 
µέτρων

2. Ανάλυση αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου
(reliability analysis)

Μέθοδοι ανάλυσης των δεδοµένων

(reliability analysis)

3. Ανάλυση συσχετίσεων (correlation analysis)

4. Aνάλυση συγκρίσεων (comparison analysis)

5. Υπολογισµός του δείκτη µεγέθους επίδρασης
Hedges’ g (effect size indicator)
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Συµµετέχοντες στην έρευνα



Αντιλήψεις της πλειοψηφίας των εργαζόµενων

Μισθολογική 
εξέλιξη

Αλλαγή 
επαγγελ/κής
σταδιοδ/µίας

Επαγγελ/κή
εξέλιξη

Ανάπτυξη 
επαγγελ/κού
δικτύου 

(network)

Βαθµός στον Βαθµός στον 
οποίο                           

οι αναπτυξιακές 
δράσεις 

συµβάλλουν στα 
παραπάνω :

< µετρίου < µετρίου > µετρίου > µετρίου

Βαθµός στον 
οποίο                            

τα παραπάνω 
θεωρούνται 
σηµαντικά :

> µετρίου µέτριο > µετρίου > µετρίου



Αποτελέσµατα συσχετίσεων

Αποτελεσµατικότητα 
αναπτυξιακών 
δράσεων

Υποστήριξη                Αντιλήψεις                      Υποστήριξη                
για µάθηση                   

από εργασιακό 
περιβάλλον

Μεταβίβαση            
της µάθησης

Ικανοποίηση 
από την εργασία

Αφοσίωση στην 
επιχείρηση

Αντιλήψεις                      
των εργαζόµενων                     
για τη συµβολή              

της ΑΑ∆                    
στον επανασχεδιασµό 

της επαγγελµατικής τους 
σταδιοδροµίας



Αποτελέσµατα συγκρίσεων

Ο βαθµός στον οποίο η ΑΑ∆ οδήγησε                   
στον επανασχεδιασµό 

της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας, 
εξαρτάται από :

&



Αποτελέσµατα συγκρίσεων (2)

Ο βαθµός στον οποίο θεωρείται σηµαντικός
ο επανασχεδιασµός  της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας                     

ως αποτέλεσµα της ΑΑ∆, 
εξαρτάται από :

Συνολικής 
εργασιακής 
εµπειρίας

Απασχόλησης            
στη θέση εργασίας

Απασχόλησης  
στην εταιρεία



Πρωτοτυπία και οφέλη της έρευνας

�Παράλληλη διερεύνηση:
α) των αντιλήψεων εργαζόµενων για τα σχετικά                                   
µε τον επανασχεδιασµό της επαγγελµατικής τους 
σταδιοδροµίας οφέλη των δράσεων ΑΑ∆                                
και τη σηµαντικότητά τους, 

β) των συσχετίσεων των εν λόγω αντιλήψεων 
µε διάφορους παράγοντες

�

� Επιτρέπει τη βελτιστοποίηση               
των δράσεων ΑΑ∆

γ) της επίδρασης των δηµογραφικών στοιχείων 
στα ευρήµατα 

�



Προτάσεις για µελλοντική έρευνα

1. Επέκταση της έρευνας σε άλλους κλάδους

2. ∆ιαχρονική εξέταση των αντιλήψεων 2. ∆ιαχρονική εξέταση των αντιλήψεων 
των εργαζόµενων και των παραγόντων 
που τις επηρεάζουν



Συµπεράσµατα

1. Η συµβολή της ΑΑ∆ στον επανασχεδιασµό                
της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας των ατόµων, 
αλλά και η σηµαντικότητά του αµφισβητούνται

2. ∆ιαφορετικά δηµογραφικά χαρακτηριστικά 2. ∆ιαφορετικά δηµογραφικά χαρακτηριστικά 
επηρεάζουν τις προαναφερόµενες αντιλήψεις

3. Αναδείχτηκαν στατιστικά σηµαντικές 
θετικές συσχετίσεις ανάµεσα στους υπό 
εξέταση παράγοντες
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