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Πεξίιεςε
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ν βαζκφο
δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ κπνξεί λα κεηξεζεί θαη λα βειηησζεί κέζσ
ηεο ρξήζεο ησλ HR Metrics θαη Analytics. Γηα ην ιφγν, απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε κειέηε γχξσ
απφ ηελ έλλνηα ηνπ βαζκνχ δέζκεπζεο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αθνζίσζε
ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ εηαηξεία πνπ απαζρνινχληαη (δηαρείξηζε ηεο απφδνζεο, δηαρείξηζεο
ηαιέλησλ θιπ.).
Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε κηα βάζε δεδνκέλσλ κε
ζηνηρεία πξνζσπηθνχ κηαο εηθνληθήο επηρείξεζεο θαη εμεηάζηεθαλ, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο
επηρεηξεκαηηθήο αλαιπηηθήο Power BI θαη ηνπ Microsoft Excel, νη παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ην βαζκφ δέζκεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε νιφθιεξν ην θάζκα ηνπ θχθινπ δσήο
ηνπ. Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή. ηε ζπλέρεηα
αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο κνπ ζην ηκήκα “People Advisory Services”
ηεο PwC σο ζχκβνπινο επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.

Λέμεηο Κιεηδηά: δέζκεπζε εξγαδνκέλσλ, δηαρείξηζε ηεο απφδνζεο, αθνζίσζε, δηαρείξηζε
ηαιέλησλ, HR Analytics, metrics, θχθινο δσήο, πξνζέιθπζε πξνζσπηθνχ, αλάπηπμε,
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Abstract
The scope of this thesis was to examine the extent to which employee engagement level in an
organization can be measured and improved using HR Metrics and Analytics. For this reason, I
conducted a literature review over the concept of employee engagement as well as the factors
that could affect the personnel commitment in a corporate (ex. performance management,
talent management, etc.).
To support this study, I used and analyzed a database of a virtual company with personnel data.
I examined all the factors which could affect the employee engagement level throughout their
whole lifecycle. The methodology that I used was descriptive statistics, using the Power BI
business analytics platform as well Microsoft Excel. In the following part of my thesis there is
the description of my internship, which took place at PwC Greece and especially at the
department “People Advisory Services” where I am occupied as a Human Resources
Consultant.
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1. Δηζαγσγή
1.1 Οη πξνθιήζεηο ζηε Γηαρείξηζε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ
Σα ζηειέρε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ βξίζθνληαη αληηκέησπα κε λέεο πξνθιήζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη
ηφζν κε ηελ εχξεζε ησλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ηε
κεηέπεηηα δηαηήξεζε ηνπο, ηε δηαρείξηζε ησλ ηαιέλησλ ηνπο θαη ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο ηνπο γηα
ζπλερή κάζεζε – βειηίσζε. Όιν θαη πην ζπρλά, παξαηεξνχκε πσο ε παξαδνζηαθή εμέιημε ησλ
ζηειερψλ κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ ηείλεη λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλα θαηλνχξγην πξφηππν θαξηέξαο,
ηνπ νπνίνπ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ε επειημία, ε θηλεηηθφηεηα πξνο δηαθνξεηηθνχο
εξγνδφηεο θαη ε απφθηεζε επηπξφζζεησλ εκπεηξηψλ. πγθεθξηκέλα, ν κέζνο φξνο ηνπ ρξφλνπ
παξακνλήο ελφο εξγαδνκέλνπ ζε κία εηαηξεία ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα δχν έηε (job-hopping), ελψ ην
θαηλφκελν απηφ ηεο κεηαθίλεζεο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηα πξψηα βήκαηα ηεο εξγαζηαθήο πνξείαο
ελφο εξγαδφκελνπ.
Σα ζηειέρε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ρξεηάδεηαη λα επαλεμεηάζνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπο ζηε
δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, θαζψο θαη λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ εμέιημε
θαη αλάπηπμε ηνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ηνπ θιάδνπ απνηειεί
ε ηερλνινγηθή επαλάζηαζε πνπ θπξηαξρεί πιένλ ζε φιν ην ζχγρξνλν θφζκν. Οη αιιαγέο πνπ επηθέξεη
ε ςεθηαθή επνρή έρνπλ ηεξάζηην αληίθηππν ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο
θαινχληαη λα ελαξκνληζηνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο ηάζεηο.

1.2 Αληηθείκελν Γηπισκαηηθήο
θνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο είλαη λα αλαδείμεη πψο ε ςεθηαθή άλζηζε κπνξεί λα
πξνζθέξεη ηζρπξά φπια ζηνλ ηνκέα ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εηαηξείεο
κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ζχγρξνλεο πιαηθφξκεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ δηαζέηνπλ ήδε θαη
παξακέλνπλ αλεθκεηάιιεπηα πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο δνκέο ηνπο, λα
εμεηάζνπλ ηηο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο θαη λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο ιχζεηο. Η παξνχζα εξεπλεηηθή
κειέηε επηζπκεί λα απνδείμεη πσο νη νξγαληζκνί, κέζσ ησλ HR Metrics θαη Analytics, έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ πνιχηηκεο εζσηεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο, φπσο ε
κέηξεζε ηνπ βαζκνχ δέζκεπζεο ηνπ, ελψ παξάιιεια λα δηακνξθψζνπλ αληίζηνηρεο πνιηηηθέο γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο αθνζίσζεο ηνπ, ηελ πξφιεςε ελδερφκελσλ απνρσξήζεσλ, ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ
ηαιέλησλ ηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπο.
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ην λέν πξφηππν θαξηέξαο ππνβάιιεη ηα λέα
ζηειέρε ησλ εηαηξεηψλ λα αιιάδνπλ ηαθηηθά επηρεηξεζηαθά πεξηβάιινληα, αλαδεηψληαο ζπλερψο λέεο
επθαηξίεο εμέιημεο θαη πξνζσπηθήο βειηίσζεο. Βέβαηα, θάζε πεξίπησζε είλαη δηαθνξεηηθή θαη ζα
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ήηαλ εζθαικέλε εληχπσζε αλ ζηαζκίζνπκε κφλν ηηο λέεο πξνθιήζεηο ηνπ θιάδνπ σο απεηιέο θαη
πξνβιήκαηα. Δλδερνκέλσο, πίζσ απφ ηηο ζπρλέο απνρσξήζεηο πξνζσπηθνχ λα βξίζθνληαη βαζχηεξεο
αηηίεο, νη νπνίεο δε ζρεηίδνληαη απαξαίηεηα κε ηηο λέεο ηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε αλαρξνληζηηθή
θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ, νη απαηηήζεηο γηα πςειφηεξε ακνηβή ή ην αίζζεκα ζηαζηκφηεηαο ηνπ
εξγαδνκέλνπ, πηζαλψο, λα νδεγνχλ ηειηθά ην πξνζσπηθφ ζε απνρσξήζεηο. Δίλαη ινγηθφ ε παξνχζα
θαηάζηαζε λα πξνθαιεί αλαζηάησζε ζηα ζηειέρε ηνπ HR, θαζψο αθελφο ρξεηάδεηαη εθ λένπ λα
αλαδεηεζεί ηθαλφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα θαιχςεη ηελ θελή ζέζε πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη, θαη
αθεηέξνπ δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα ζηνλ εξγνδφηε θαηά πφζν ην πξνζσπηθφ είλαη αθνζησκέλν ζηελ
εηαηξεία ηνπ θαη εάλ κπνξεί λα επελδχζεη ζε απηφ. Η παξνχζα κειέηε ππνδεηθλχεη πσο ηα HR Metrics
θαη Analytics κπνξνχλ λα θσηίζνπλ ηηο πεξηνρέο εθείλεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ρξεηάδνληαη πξνζνρή
θαη λα πξνβεί ζηηο αληίζηνηρεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.
Όιεο νη εηαηξείεο, θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, αληηκεησπίδνπλ ηελ εμήο πξφθιεζε: Πσο ζα θαηαθέξνπλ
λα επηηχρνπλ ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. Η ηερλνινγία
δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο δηαρεηξίδνληαλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο. Απηή ε
λέα ςεθηαθή επνρή αλαγθάδεη ηα ζηειέρε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ λα επαλεμεηάζνπλ ην HR
ζπλνιηθά, λα ζρεδηάζνπλ θαηλνχξγηα πξνγξάκκαηα, λα επηιέμνπλ ηα εξγαιεία εθείλα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ, λα αλαπηχμνπλ λέεο ιχζεηο θαη θπξίσο λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ πξνζέγγηζή ηνπο,
κε ζηφρν λα δηαζέηνπλ εξγαδνκέλνπο πξαγκαηηθά αθνζησκέλνπο (engaged employees) θαη φρη απιά
ππνθηλεκέλνπο.
1.2.1 πλεηζθνξά
Η ζπλεηζθνξά ηεο δηπισκαηηθήο ζπλνςίδεηαη σο εμήο:
1. Μειεηήζεθε ε έλλνηα ηνπ Βαζκνχ Γέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη παξάγνληεο πνπ ηνλ
επεξεάδνπλ. Αθφκα, παξνπζηάδνληαη νη έλλνηεο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Απφδνζεο, Γηαρείξηζεο
Σαιέλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηέινο γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπκβνιή θαη ζεκαζία ησλ Analytics
ζηνλ θιάδν ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.
2. Αλαδεηήζεθαλ ζην δηαδίθηπν δεδνκέλα (dataset) κε ζηνηρεία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κίαο
εηθνληθήο επηρείξεζεο.
3. Γεκηνπξγήζεθε κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Δθεί νκαδνπνηήζεθαλ ζε
θαηεγνξίεο φζα απφ ηα δεδνκέλα πνπ κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα πξνζθέξνπλ αμία ζε κηα
ελδερφκελε αλάιπζε.
4. Πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ εξγαιείνπ επηρεηξεζηαθήο αλάιπζεο
Power BI θαη ηνπ Excel. πγθεθξηκέλα, ππνινγίζηεθαλ δείθηεο (Metrics) θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ
αλαιχζεηο ζπζρεηίζεσλ ζηα δεδνκέλα κεηαμχ ηνπο. Μέζα απφ ην εξγαιείν Power BI
δεκηνπξγήζεθαλ νπηηθνπνηήζεηο ησλ δεδνκέλσλ (dashboards) θαη εμήρζεζαλ ζπκπεξάζκαηα
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αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Δληνπίζηεθαλ πεξηνρέο βειηίσζεο θαη ελδπλάκσζεο
ηνπ νξγαληζκνχ.
5. Πεξηγξάθεθε ε εηαηξεία πνπ πξαγκαηνπνίεζα ηελ πξαθηηθή κνπ άζθεζε, ε ζέζε πνπ θαηείρα ζε
απηήλ, ηα έξγα κε ηα νπνία αζρνιήζεθα θαη αμηνινγήζεθαλ νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ
απέθηεζα.

1.3 Οξγάλσζε Κεηκέλνπ
Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αθνινπζεί ηελ εμήο νξγάλσζε: ην Κεθάιαην 2 απνηππψλεηαη ν
φξνο Βαζκφο Γέζκεπζεο, νη παξάγνληεο πνπ ηνλ επεξεάδνπλ, ε έλλνηα ηεο Γηαρείξηζεο ηεο
Απφδνζεο, ε έλλνηα ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Σαιέλησλ θαη ηέινο γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπκβνιή θαη
ζεκαζία ησλ Analytics ζηνλ θιάδν ην Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. ην Κεθάιαην 3 νξίδεηαη ην
πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο θαη θαηαδεηθλχεηαη ε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ηερληθψλ HR
Analytics. ηε ζπλέρεηα, ζην Κεθάιαην 4 παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία (Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή)
πνπ αθνινπζεί ε παξνχζα εξγαζία θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ. ην Κεθάιαην 5 παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη πσο
κπνξεί λα ηα αμηνπνηήζεη έλαο νξγαληζκφο. Αθνινχζσο, ζην Κεθάιαην 6 παξνπζηάδνληαη ηερληθέο
ιεπηνκέξεηεο ηεο πινπνίεζεο ηεο θάζεο πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Δλ ζπλερεία, ζην
Κεθάιαην 7 ζπλαληάκε ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, κε αλαθνξά ζηελ εηαηξεία θαη ηε
ζέζε πνπ θαηείρα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. ην Κεθάιαην 8 πεξηιακβάλνληαη ηα έξγα θαη νη
δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο αζρνιήζεθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο. ην
Κεθάιαην 9 πξαγκαηνπνηείηαη κηα επξχηεξε αμηνιφγεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ελψ ζην Κεθάιαην
10 βξίζθεηαη ν επίινγνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σέινο, ζην Κεθάιαην 11 παξαηίζεηαη ε
βηβιηνγξαθία γηα φιε ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία.
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2. Θεσξεηηθό Τπόβαζξν
2.1 Σν Αλζξώπηλν Γπλακηθό
Ο φξνο «Αλζξψπηλνη Πφξνη» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1900 θαη
ζηε ζπλέρεηα επξχηεξα ζηε δεθαεηία ηνπ 1960, γηα λα πεξηγξάςεη ζπλνιηθά ηνπο αλζξψπνπο πνπ
εξγάδνληαη γηα κηα επηρείξεζε. Έρνπλ δνζεί πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί νξηζκνί γηα ηε δηνίθεζε
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. χκθσλα κε ηνλ Filippo (1981) «Η διοίκηζη ανθπώπινος δςναμικού είναι ο
ζσεδιαζμόρ, η οπγάνωζη, η καθοδήγηζη και ο έλεγσορ ηηρ ενζωμάηωζηρ, ανάπηςξηρ και ανηαμοιβήρ
ηων ανθπώπων με ζκοπό ηη ζςμβολή ηοςρ ζηοςρ οπγανωηικούρ, πποζωπικούρ και κοινωνικούρ
ζηόσοςρ».
Κάζε νξγαληζκφο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη εχξπζκα ρξεηάδεηαη αλζξψπνπο, νη νπνίνη ζα
παξέρνπλ θαζεκεξηλά ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε αθνζίσζε θαη επηζπκία λα επηηχρνπλ πςειά επίπεδα
απφδνζεο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Η απνηειεζκαηηθή Γηαρείξηζε ηνπ Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ “Human Resource Management” ζπκβάιιεη ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα επηηχρνπλ ηνπο
ζηφρνπο ηνπο ηθαλνπνηψληαο, παξάιιεια, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ (Paşaoğlu,
2015). Όηαλ νη άλζξσπνη ελψλνπλ ηηο δπλαηφηεηέο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο πξνο φθεινο ηνπ νξγαληζκνχ
ζηνλ νπνίν αλήθνπλ, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ, αθφκα θαη λα επηηχρνπλ
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Budhwar and Debrah, 2001). Γηα ην ιφγν απηφ, νη νξγαληζκνί ζα πξέπεη
λα ζεσξνχλ ηνπο αλζξψπνπο ηνπο σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη σο πεγή αληαγσληζηηθνχ
πιενλεθηήκαηνο (Singh, 2004). Όιν θαη πην ζπρλά, κάιηζηα, βιέπνπκε λα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο
αλζξψπηλν θεθάιαην “Human Capital” γηα λα πεξηγξαθεί ην πξνζσπηθφ, ν νπνίνο ππνδειψλεη ηε
ζεκαζία ηνπ ζηελ επηρείξεζε.
Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο απνηειεί νπζηαζηηθά ηε «ξαρνθνθαιηά» ηνπ νξγαληζκνχ. Η ζηξαηεγηθή
δηαρείξηζε ηνπ απνηειεί ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα, ν νπνίνο ζπκβάιεη καθξνπξφζεζκα ζηε
βειηίσζε ηεο απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. Με άιια ιφγηα, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ πεξηιακβάλεη ηελ πξφβιεςε, ηελ θαηαλφεζε, ηελ αιιαγή, ηε βειηίσζε θαη
ηελ θαζνδήγεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε ηα ζηξαηεγηθά ζρέδηα ηεο αλψηαηεο
δηνίθεζεο (Vardarlier, 2016).

2.2 H Γέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ (Employee Engagement)
Πνιιέο εηαηξείεο μνδεχνπλ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ρξήκαηα κειεηψληαο ηα αίηηα απνρψξεζεο
ησλ εξγαδνκέλσλ, παξαδείγκαηνο ράξηλ κέζσ ησλ “exit interviews”. Οη εηαηξείεο ηείλνπλ λα
αθνινπζνχλ αλάινγεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έλαο
εξγαδφκελνο ηεξκαηίδεη ην ζπκβφιαην ηνπ θαη λα απνθηήζνπλ πνιχηηκεο εζσηεξηθέο πιεξνθνξίεο
(Flowers & Hughes, 1973). Οη νξγαληζκνί, εθφζνλ επηζπκνχλ λα δηαθξαηήζνπλ ηνπο ππαιιήινπο
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ηνπο, πέξα απφ ηα αίηηα ηεο απνρψξεζεο ηνπο, ζα πξέπεη λα κειεηήζνπλ θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηελ
παξακνλή ηνπο κέζα ζηελ εηαηξεία. Με άιια ιφγηα, νη αηηίεο πνπ νδεγνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα
παξακέλνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο κε ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο θαηεπζχλνπλ ζην
λα απνρσξνχλ απφ απηήλ (Flowers & Hughes, 1973).
Σί είλαη εθείλν φκσο πνπ νδεγεί ηνπο αλζξψπνπο ζην λα παξακέλνπλ ζε έλα νξγαληζκφ; Η απάληεζε
είλαη ζχληνκε θαη πξφθεηηαη γηα ηε ιεγφκελε "Αδξάλεηα". Γειαδή, νη εξγαδφκελνη ζπλήζσο
παξακέλνπλ ζε κηα εηαηξεία κέρξηο φηνπ «θάηη» λα ηνπο αλαγθάζεη λα απνκαθξπλζνχλ απφ απηή
(Flowers & Hughes, 1973). Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη παξαηεξεζεί πσο πθίζηαηαη κεγάινο ζπζρεηηζκφο
κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο δέζκεπζεο πνπ θαη’ επέθηαζε νδεγεί ζηελ
παξακνλή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλα νξγαληζκφ. χκθσλα κε ηνλ Kahn (1990), σο Δξγαζηαθή
Γέζκεπζε (Employee Engagement) νξίδεηαη «ε αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ ηα
ζηειέρε ζηελ εξγαζίαο ηνπο, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο νπνίαο εθθξάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο δηαλνεηηθά,
ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζσκαηηθά». Αθφκα, ππνζηήξημε φηη απαηηνχληαη ηξία ζεκαληηθά ςπρνινγηθά
ζηάδηα ψζηε λα επηηεπρζεί ε εξγαζηαθή δέζκεπζε:
1. εκαληηθφηεηα. Δίλαη απαξαίηεην νη εξγαδφκελνη λα αηζζάλνληαη φηη είλαη πνιχηηκνη γηα ηελ
εηαηξεία, λα ραίξνπλ εθηίκεζεο θαη λα κελ ζεσξνχληαη δεδνκέλνη. Η ζσκαηηθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη θαη λα αληακείβεηαη
(O’Connor and Crowley-Henry, 2017).
2. Αζθάιεηα. Όηαλ νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη ειεπζεξία ζηε δηαρείξηζε ηεο δνπιεηάο ηνπο, δε
θνβνχληαη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη ε εηαηξεία ηνπο ππνζηεξίδεη θαη ηνπο εκπηζηεχεηαη,
ηφηε επηηπγράλεηαη ε αθνζίσζε (O’Connor and Crowley-Henry, 2017).
3. Γηαζεζηκφηεηα. Η δηάζηαζε απηή ζρεηίδεηαη θαηά βάζε κε ην βαζκφ εηνηκφηεηαο πνπ
βξίζθνληαη νη ππάιιεινη πξνθεηκέλνπ λα δεζκεπηνχλ θαη λα αθηεξσζνχλ νπζηαζηηθά ζην
ξφιν ηνπο (O’Connor and Crowley-Henry, 2017).
Η αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζεσξείηαη θξίζηκε γηα ηελ επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ (Rich et al.,
2010), επεξεάδεη ζε έλα βαζκφ ηελ αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο εηαηξείαο θαη ζρεηίδεηαη άκεζα
κε ην αληηιεπηφ αίζζεκα δηθαηνζχλεο ησλ εξγαδνκέλσλ (He et al. 2014). Οη αθνζησκέλνη ππάιιεινη
δεζκεχνληαη θαη παξαθηλνχληαη κε ζθνπφ ηφζν ηελ επίηεπμε ησλ νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ, φζν θαη ηεο
πξνζσπηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο. Γειαδή, αηζζάλνληαη φηη πθίζηαηαη κηα ακνηβαία ζρέζε κεηαμχ ηεο
επίηεπμεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ επηδηψμεσλ, θαζψο ππεξηζρχεη ην
ζπλαίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο αμίαο (O’Connor and Crowley-Henry, 2017).
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2.3 Οη θύξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε Γέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ
Ο βαζκφο δέζκεπζεο ζε έλα νξγαληζκφ είλαη πνιχ παξαγνληηθφο θαη κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ πνιιέο
θαη δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο. Γεδνκέλνπ φηη θάζε εξγαδφκελνο είλαη θαη έλαο δηαθνξεηηθφο
ραξαθηήξαο, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην βαζκφ αθνζίσζεο ζε κηα εηαηξεία είλαη αξθεηνί.
Παξαθάησ, ζα παξνπζηαζηνχλ νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζπλαληά θαλείο ζηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία.
Καηαξράο, ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη θαηά πφζν άλεηα ή κε αηζζάλεηαη ν εξγαδφκελνο κέζα ζε
απηφ, επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπ δέζκεπζε (Flowers & Hughes, 1973). Οη ηζρπξέο ζρέζεηο πνπ
αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ εηαηξεία κπνξνχλ ζαθψο λα επεξεάζνπλ ην πξνζσπηθφ. Αλαθέξνληαο ηνλ
φξν «ηζρπξέο ζρέζεηο», ελλννχληαη νη ζπρλέο θαη ζρεηηθά ζηελέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα
αλαπηπρζνχλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Η αθνζίσζε ζε έλα νξγαληζκφ απμάλεηαη, ζπλήζσο, φζν νη
άλζξσπνη απνθηνχλ πεξηζζφηεξεο θαη ζηελφηεξεο επαθέο κεηαμχ ηνπο (Fuller, 2014). Οη ζπλάδειθνη,
αξθεηά ζπρλά, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ν έλαο ηνλ άιιν, αλάινγα κε ην
επίπεδν αθνζίσζεο ηνπο ζηελ εηαηξεία (Fuller, 2014).
Δπηπιένλ, ε δχλακε ησλ θνηλσληθή ζρέζεσλ θαη ησλ ηζρπξψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ εξγαδφκελσλ
εμαξηάηαη απφ ην πφζν δίθαηα θαη ηζνξξνπεκέλα αληηκεησπίδεη ε εηαηξεία ην πξνζσπηθφ ηεο
(O’Connor and Crowley-Henry, 2017). Σν δήηεκα ηεο δηθαηνζχλεο κέζα ζε έλα νξγαληζκφ έρεη
αλαγλσξηζηεί σο ζεκέιην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε
ησλ εξγαδνκέλσλ. Η δηθαηνζχλε θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηελ αληηιακβάλεηαη ν εξγαδφκελνο,
ζαθψο, επεξεάδεη ηελ εξγαζηαθή ηνπ δέζκεπζε (Greenberg, 1990).
Δλ ζπλερεία, έρεη παξαηεξεζεί πσο νη Γηεπζπληέο (Managers) αξθεηά ζπρλά δηαδξακαηίδνπλ
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ θχθιν δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ. Πην αλαιπηηθά, γηα κεγάιε κεξίδα ππαιιήισλ
ζεσξείηαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα ζπλεξγάδνληαη κε πξντζηακέλνπο, νη νπνίνη δελ ηνπο ηθαλνπνηνχλ ή
δελ ηνπο εκπηζηεχνληαη (Markey, 2014). Αμίδεη λα ζεκεησζεί κάιηζηα φηη ε εξγαζηαθή αθνζίσζε ησλ
ππαιιήισλ πξνο ηελ εηαηξεία ζπλήζσο απμάλεηαη φζν έλα άηνκν μνδεχεη πνηνηηθφ ρξφλν κε ηνλ
δηεπζπληή ηνπ ή φζν απνθηά κηα αμηφινγε θαη επνηθνδνκεηηθή επαθή καδί ηνπ (Fuller, 2014).
Δπηπξνζζέησο, ην πξφγξακκα εξγαζίαο θαη νη ψξεο πνπ επελδχεη έλαο εξγαδφκελνο ζαθψο θαη
επεξεάδνπλ ην βαζκφ δέζκεπζεο ζε έλα νξγαληζκφ. Γελ απνηειεί έθπιεμε φηη ν βαζκφο δέζκεπζεο,
ζπλήζσο, κεηψλεηαη φηαλ νη άλζξσπνη πεξλνχλ ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ηνπο ζηελ εηαηξεία ή δελ έρνπλ
αξθεηφ ρξφλν γηα έλα δηάιεηκκα θαη ε κέξα ηνπο είλαη αθηεξσκέλε κεηαμχ ζπλαληήζεσλ θαη ζθιεξήο
εξγαζηαθήο ξνπηίλαο (Fuller, 2014).
O ιηγφηεξν ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ην βαζκφ δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ
είλαη νη αληακνηβέο. χκθσλα κε κειέηε ηεο Kepner-Tregoe ζε έλα δηεζλή νξγαληζκφ, ηα 2/3 ηνπ
πξνζσπηθνχ παξαδέρηεθαλ πσο ζε κηα πξνζπάζεηα ηεο εηαηξείαο λα απμήζεη ην ηδίξν ηεο, νη κηζζνί
ηνπο απμήζεθαλ, σζηφζν, ζηελ απφθαζε ησλ ππαιιήισλ κε είραλ πςειέο επηδφζεηο γηα απνρψξεζε,
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έθξηλαλ πσο ν ρξεκαηηθφο παξάγνληαο δελ ππήξμε θαζφινπ αλαζηαιηηθφο (Prewitt, 1999). Οη Harris
θαη Brannick, έρνληαο κειεηήζεη δεθάδεο εηαηξείεο κε ρακειφ θχθιν εξγαζηψλ, ππνζηεξίδνπλ φηη «γηα
ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε θακία πεξίπησζε ηα ρξήκαηα δελ απνηεινχλ ην
θχξην θίλεηξν ηνπο» (Prewitt, 1999).

2.4 Γηαρείξηζε ηεο απόδνζεο εξγαδνκέλσλ (Performance Management) θαη
Γηαρείξηζε Σαιέλησλ (Talent Management)
H έλλνηα ηεο «Γηαρείξηζε ηεο Απφδνζεο» (Performance Management) απνηειεί κία ζπζηεκαηηθή
κέζνδν αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Πεξηιακβάλεη νξηζκέλα βήκαηα πνπ έξρνληαη ζε
ζπλάξηεζε κε έλα ζπκθσλεκέλν πιαίζην πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ, πξνηχπσλ θαη απαηηήζεσλ
επάξθεηαο – ηθαλνηήησλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο (Mone et al., 2011). Η ελ ιφγσ αμηνιφγεζε
ζπλνδεχεηαη απφ κία αλαηξνθνδφηεζε (feedback) πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο αλαθνξηθά κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο, νχησο ψζηε λα γλσξίδνπλ θαηά πφζν νη ζηφρνη επηηεχρζεθαλ
ζπγθξηηηθά κε ηα πξφηππα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ πξνεγνχκελε απφδνζή ηνπο. Δπηπιένλ, ε
αλαηξνθνδφηεζε πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο πξνο βειηίσζε θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα
αθνινπζήζνπλ νη εξγαδφκελνη κέρξη ηελ επφκελε αμηνιφγεζε. Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο ηεο
απφδνζεο είλαη ε δηακφξθσζε νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη καθξνπξφζεζκεο επηδηψμεηο ηνπ νξγαληζκνχ (Memon & Ghani, 2018).
ηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηνπ γεληθφηεξνπ επαλαζρεδηαζκνχ
ηνπο, ν κεγαιχηεξνο ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο (Najam and Manarshan, 2017). Οη
επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα ην πεηχρνπλ απηφ κέζσ ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Σαιέλησλ ηνπο. Πνιιέο
κειέηεο, κάιηζηα, επηβεβαηψλνπλ πσο ε δηαρείξηζε ηαιέλησλ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά πξνο ηελ
επίηεπμε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ηελ επηηπρία ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν θαη λα
επηθέξεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα (Najam and Manarshan, 2017).
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε Γηαρείξηζε Σαιέλησλ (Talent Management) έρεη ιάβεη κεγάιν ελδηαθέξνλ
ηφζν απφ επαγγεικαηίεο ζηνλ θφζκν ηνπ HR, φζν θαη απφ αθαδεκατθνχο (Collings and Mellahi, 2009
& Sheehan and Anderson, 2015) θαη αλαγλσξίδεηαη πιένλ σο βαζηθφ δήηεκα πξνο δηαρείξηζε
(Thunnissen et al., 2013). Με ηνλ φξν Γηαρείξηζε Σαιέλησλ ελλννχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη
δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ θξίζηκσλ ζέζεσλ «θιεηδηψλ» κέζα ζε έλα
νξγαληζκφ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ηελ αλάπηπμε κηαο
νκάδαο ηαιέλησλ “pool” πνπ θαλεξψλνπλ πςειέο δπλαηφηεηεο θαη πςειά επίπεδα απφδνζεο γηα λα
ζηειερψζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη ηελ αλάπηπμε ελφο δηαθνξνπνηεκέλνπ πιάλνπ δηαρείξηζεο
ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ηαιέλησλ κε ζηφρν λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλερηδφκελε δέζκεπζή ηνπο ζηνλ
νξγαληζκφ (Collings and Mellahi, 2009).
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε δηαρείξηζε ηαιέλησλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ην είδνο ησλ νξγαληζκψλ θαη
επεξεάδεηαη απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ ελδερνκέλσο λα ζρεηίδνληαη κε ηελ
εηαηξεία ή ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν ιεηηνπξγεί (Egerová et al., 2015). Οη θχξηνη παξάγνληεο
πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ ηαιέλησλ ζε έλα νξγαληζκφ κπνξεί λα είλαη ην νηθνλνκηθφ
πιαίζην, ε θνπιηνχξα, ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θα. Οκνίσο, άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
εηαηξηθή δηαρείξηζε ηαιέλησλ κπνξεί λα είλαη νη επηρεηξεζηαθέο αιιαγέο, νη λένη εξγαζηαθνί ηχπνη, ν
αληαγσληζκφο, ε επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή, ε νξγαλσηηθή δνκή θιπ. πλεπψο, νη νξγαληζκνί ζα
πξέπεη λα εμεηάδνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηφζν ηνπο εμσηεξηθνχο φζν θαη ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο
πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηα ηαιέληα ηνπο (Egerová et
al., 2015).

2.5 People Analytics
Με ηνλ φξν “Analytics” ελλννχκε ηελ επηζηεκνληθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ
θαηαλφεζε ησλ νπζηαζηηθψλ κνηίβσλ πνπ κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ κειεηψληαο δεδνκέλα. Σα
Analytics βαζίδνληαη ζηελ εθαξκνγή ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ, πξνγξακκαηηζκνχ ππνινγηζηψλ θαη
επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη λα απεηθνληζηνχλ γξαθηθά ηα
δεδνκέλα πνπ επηζπκεί λα εμεηάζεη έλαο νξγαληζκφο (Mortensen et al., 2015). Πξφθεηηαη γηα έλα
εμαηξεηηθά ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο βειηηψλεηαη ε
ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. Σα Analytics ηείλνπλ λα δεκηνπξγνχλ φιν θαη κεγαιχηεξε αμία ζηνπο
νξγαληζκνχο, θαζψο πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε ζηε ζηξαηεγηθή ιήςε απφθαζεο θαη ζηε βειηίσζε ησλ
πξαθηηθψλ.
Η αλάπηπμε θαη ε έξεπλα ησλ Analytics ζηνλ θιάδν ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ HR παξαηεξνχληαη
θαηά ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα. Σα HR Analytics ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη δηάρπηα
ζηνλ νξγαληζκφ θαη κεηξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ζπκβάιινπλ ζηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Η επίδξαζε ησλ analytics είλαη ζεκαληηθή ζηελ αμηνιφγεζε
ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ πξνζέγγηζε λέσλ ζηειερψλ αιιά θαη ηεο εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ
νξγαληζκνχ ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο αγνξάο. Μεξηθά εξγαιεία analytics πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
απνηεινχλ νη αλαιχζεηο επαηζζεζίαο (sentiment analysis), ηα text analytics, ε εμφξπμε δεδνκέλσλ
(data mining), νη έξεπλεο (surveys) θαη νη αμηνινγήζεηο δχν θαηαζηάζεσλ ηχπνπ AB testing (Claus,
2019).
Όζν αθνξά ην ηκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ αμία ζηελ επηρείξεζε ηα
analytics, ην ΗR ρξεηάδεηαη λα εζηηάζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ν
νξγαληζκφο θαη λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην αλζξψπηλν θεθάιαην ζπκβάιιεη ζηελ
επηηπρία ηνπ (Sparrow et al., 2015). Με άιια ιφγηα, ρξεηάδεηαη λα ζηαζκίζεη πνηνπο παξάγνληεο
επηζπκεί ζα εμεηάζεη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηη απνηειέζκαηα πξνζδνθά κέζσ
απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ, νη αλαιπηέο ζα πξέπεη λα θαηαλννχλ ζε βάζνο ηα δεδνκέλα θαη ην
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πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ απηά ζπιιέγνληαη (Angrave et al., 2016). πλεπψο, έρνληαο κηα νπζηαζηηθή
θαηαλφεζε ησλ δεδνκέλσλ πξνο κειέηε, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθά metrics, ηα νπνία
επηηξέπνπλ ηε κνληεινπνίεζε θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ νθέινπο πνπ ελδερνκέλσο λα
ελέρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη θαη ζηξαηεγηθέο HR (Angrave et al., 2016).
Μέζσ ησλ HR Analytics δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα παξαηεξεζεί θαη λα αμηνινγεζεί ε απφδνζε ησλ
νκάδσλ ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ “talent segments” πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζηξαηεγηθή δηαθνξά θαη
πξνζθέξνπλ αμία ζηνλ νξγαληζκφ (Angrave et al., 2016). Βέβαηα, ην πην ζεκαληηθφ κέξνο ησλ
analytics ζεσξείηαη ε ιεινγηζκέλε ιήςε ζηξαηεγηθήο απφθαζεο γηα ην νξγαληζκφ, ε νπνία πξνθχπηεη
έπεηηα απφ πξνζεθηηθή εκπεηξηθή κειέηε, κέζσ πξνρσξεκέλσλ ζηαηηζηηθψλ θαη νηθνλνκεηξηθψλ
ηερληθψλ (Angrave et al., 2016). Έρεη παξαηεξεζεί φηη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ηα
HR Analytics επηθέξνπλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηηο επηδφζεηο ηνπ νξγαληζκνχ, ηφζν ζε επίπεδν
πξνζσπηθνχ φζν θαη ζε επίπεδν θφζηνπο – νθέινπο.
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3. Πξνζδηνξηζκόο ηεο Πξνβιεκαηηθήο Πεξηνρήο
Πνιιέο θνξέο νη επηρεηξήζεηο παξαηεξνχλ πξνβιήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην αλζξψπηλν
θεθάιαην, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ζπρλέο απνρσξήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ή ε ζηαζηκφηεηα ζηελ
απφδνζε ηνπο θαη δπζθνιεχνληαη λα εληνπίζνπλ ηελ πξνέιεπζε ηεο αηηίαο. Πην αλαιπηηθά, ε
παξαδνζηαθή εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ κέζα ζε έλα νξγαληζκφ ηείλεη λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλα λέν
πξφηππν θαξηέξαο, ηνπ νπνίνπ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ε επειημία, ε θηλεηηθφηεηα πξνο
δηαθνξεηηθνχο εξγνδφηεο θαη ε απφθηεζε επηπξφζζεησλ εκπεηξηψλ (KPMG, 2017). πγθεθξηκέλα, ν
κέζνο φξνο ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ελφο εξγαδνκέλνπ ζε κία εηαηξεία ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα δχν
έηε (job-hopping), ελψ ην θαηλφκελν απηφ ηεο κεηαθίλεζεο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηα πξψηα βήκαηα
ηεο εξγαζηαθήο πνξείαο ελφο εξγαδφκελνπ (KPMG, 2017). πλήζσο, ηα ζηειέρε ηνπ HR βαζίδνληαη
ζε εκπεηξηθέο παξαδνρέο ή γεληθεπκέλεο απφςεηο θαη δελ εκβαζχλνπλ ζηε «ξίδα» ηεο πξνβιεκαηηθήο
πεξίπησζεο. Βέβαηα, φζν πην κεγάινο είλαη ν νξγαληζκφο θαη φζν πην πεξίπινθεο νη δνκέο ηνπ, ηφζν
πην δπζλφεηε γηα ηελ επηρείξεζε θαζίζηαηαη ε αλίρλεπζε ησλ πξνβιεκάησλ (KPMG, 2017).
ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο, νη επηρεηξήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηκήκα ηνπ HR δηαηεξνχλ
ζπγθεληξσκέλα ζηα αξρεία ηνπο βαζηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην αλζξψπηλν θεθάιαην. Γηα
παξάδεηγκα, αθφκα θαη ζε κηα απιή κνξθή (αξρείν excel), παξαθνινπζνχλ ζηνηρεία φπσο ε
εκεξνκελία γέλλεζεο ησλ ππαιιήισλ, ε εκεξνκελία πξφζιεςεο ηνπο ζηελ εηαηξεία, ην ηκήκα ζην
νπνίν απαζρνινχληαη, ε εκεξνκελία απνρψξεζεο ηνπο, ε απφδνζε ηνπο θνθ. Σα δεδνκέλα απηά
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ πιηθφ πξνο κειέηε θαη αλίρλεπζε ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ ή
αθφκα θαη ιχζεσλ γηα ηνλ νξγαληζκφ.
Παξαηεξψληαο κε κεγαιχηεξε πξνζνρή ηα δεδνκέλα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη κε ηελ θαηάιιειε αλάιπζε
ηνπο, δχλαηαη λα εμεηαζηεί ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζν αθνζησκέλνο είλαη έλαο ππάιιεινο ζηελ
εηαηξεία πνπ εξγάδεηαη. πγθεθξηκέλα, ην ηκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κπνξεί κέζσ ησλ People
Metrics θαη Analytics λα εμεηάζεη πεξηνρέο θαη δεηήκαηα φπσο ηα αθφινπζα:
 Πνηνο είλαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ;
 Τπάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο απαζρφιεζεο ηνπ ππαιιήινπ θαη ηεο
αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ;
 Πφζν ζρεηίδεηαη ην ηκήκα απαζρφιεζεο κε ηηο απνιχζεηο ή ηηο νηθεηνζειείο απνρσξήζεηο
ηνπ πξνζσπηθνχ;
 Πνηνο απνηειεί ηνλ βαζηθφ ιφγν ησλ απνρσξήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνλ νξγαληζκφ;
 Πνηνο είλαη ν κέζνο ρξφλνο παξακνλήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία;
 Πνηα ηκήκαηα θαλεξψλνπλ ηε ρακειφηεξε απφδνζε;
 Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο θπιεηηθήο θαηαγσγήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ βαζκνχ
ηθαλνπνίεζεο ηνπο;
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 Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ή ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κε
ηηο ακνηβέο θαη παξνρέο;
 Πνηεο απνηεινχλ ηηο θαιχηεξεο πεγέο αλαδήηεζεο λένπ πξνζσπηθνχ;
 Δίλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξφθεηηαη λα ηεξκαηίζεη ην ζπκβφιαην
ηνπ έλαο εξγαδφκελνο;
Δίλαη ζαθέο πσο φια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο νξγαληζκνχο. Με άιια
ιφγηα, ην ηκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ελδηαθεξφκελα ηκήκαηα, αιιά θαη ηε
Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δηαζέηνληαο ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε
ζηνρεπκέλεο ιχζεηο. πλεπψο, ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε ζηφρνο είλαη λα απνδεηρζεί πσο ηα
HR Metrics θαη Analytics ζπκβάιινπλ ζεηηθά, ψζηε νη νξγαληζκνί εμνπιηζκέλνη κε ηελ απαξαίηεηε
γλψζε, λα είλαη ζε ζέζε λα ελεξγνχλ πξνιεπηηθά θαη ζηνρεπκέλα.
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4. Μεζνδνινγία
Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία είλαη ε Πεξηγξαθηθή
ηαηηζηηθή Αλάιπζε, ε νπνία απνηειεί κηα ζπλνπηηθή θαη απνηειεζκαηηθή παξνπζίαζε δεδνκέλσλ.
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξψην θεθάιαην, ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα ππνζηεξηρζεί ε
ζεσξία φηη ηα HR Metrics θαη Analytics απνηεινχλ ζεκαληηθή εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε γηα ηνπο
νξγαληζκνχο αλαθνξηθά ηνλ βαζκφ δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπκβάιινπλ ζηνλ εληνπηζκφ
πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ θαη κπνξνχλ λα θαζνδεγήζνπλ ηα ζηειέρε ζηε ζηξαηεγηθή ιήςε
απνθάζεσλ. Πξνθεηκέλνπ ε παξνχζα κειέηε λα είλαη εκπεξηζηαησκέλε θαη έγθπξε, θξίζεθε
αλαγθαία ε ππνζηήξημε ηεο απφ έλα απηφ παξάδεηγκα κε ζηνηρεία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ελφο
νξγαληζκνχ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα dataset απφ ην https://www.kaggle.com/, φπνπ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Με γλψκνλα ην γεγνλφο πσο ηα δεδνκέλα
Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ζεσξνχληαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα παξαρσξεζνχλ απφ εηαηξείεο πξνο
εμσηεξηθή αλάιπζε, ιφγσ ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ηνπο, αμηνπνηήζεθε ε ελ ιφγσ βάζε
δεδνκέλσλ. Σν παξφλ dataset πεξηιακβάλεη 297 ελεξγνχο θαη κε εξγαδφκελνπο ζε έλα πιαζκαηηθφ
νξγαληζκφ ηεο Ακεξηθήο. πλεπψο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ηζνχηαη κε N = 297.
Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο νη κεηαβιεηέο ρσξίζηεθαλ ζε:
a. πλερείο: ειηθία, κηζζνινγηθή θιίκαθα
b. Καηεγνξηθέο: ηκήκα, πεξηνρή, θχιν, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, θαηαγσγή, αηηία απνρψξεζεο,
ζέζε, manager, αξγνπνξία πάλσ απφ 1 ψξα ηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο, εξγαζηαθή θαηάζηαζε,
πεγή εχξεζεο εξγαζίαο
c. Γηάηαμεο: απφδνζε, βαζκφο ηθαλνπνίεζεο
Σν dataset πεξηιάκβαλε πνιιαπιά δεδνκέλα ζε κνξθή Excel (Δηθφλα 1). Αξρηθά, ηα ελ ιφγσ data
«θαζαξίζηεθαλ» θαη νκαδνπνηήζεθαλ θαηαιιήισο. Αξρηθά, ππνινγίζηεθαλ βαζηθνί δείθηεο (Metrics)
ζην Excel πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ ρξήζηκνη γηα κηα αξρηθή κειέηε ησλ ζηνηρείσλ. Γηα
πεξηζζφηεξε θαη εθηελέζηεξε αλάιπζε ηνπο, επηιέρζεθε ην εξγαιείν επηρεηξεζηαθήο αλάιπζεο Power
BI. πλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ηνπ Excel θαη ηνπ Power BI απνηειεί ην ινγηζκηθφ MySQL, φπνπ ηα
ζηνηρεία ηνπ Excel κεηαηξάπεθαλ απφ έλα απιφ «βηβιίν» ζε κία βάζε δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα
«θνξηψζεθαλ» ζηελ πιαηθφξκα γηα ηελ αλάιπζε ηνπο.
Καηά ηελ αλάιπζε ζην Power BI, πξαγκαηνπνηήζεθαλ Αλαιχζεηο πζρεηίζεσλ (Correlation
Analysis) κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ κε πνιιαπιέο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο, κε ζηφρν λα βξεζνχλ νη
παξάγνληεο εθείλνη πνπ επεξεάδνπλ θάζε θνξά ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. Γεδνκέλνπ φηη ν βαζκφο
δέζκεπζεο, ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ απνηειεί θαη ην δεηνχκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο, είλαη πνιχ
παξαγνληηθφο, ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή αλάινγα κε ηνλ παξάγνληα πνπ εμεηαδφηαλ θάζε θνξά κπνξεί
12

λα ήηαλ δηαθνξεηηθή. Οη ζπζρεηίζεηο θαη νη αλαιχζεηο παξνπζηάδνληαη ζηελ επφκελε ελφηεηα κε
αληίζηνηρεο νπηηθνπνηήζεηο (dashboards) θαη πεξηγξάθνληαη εθηελψο.
θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εμεηαζηεί πσο ηα HR Metrics θαη Analytics κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ
ψζηε ν βαζκφο δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ λα εληζρπζεί, ζπλεπψο ζηε ζπλέρεηα αλαδεηήζεθαλ νη
πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο ηνπ νξγαληζκνχ θαη αθνινπζνχλ ζηα ζπκπεξάζκαηα νη πξνηάζεηο πξνο
βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο.

Δηθφλα 1
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5. Αμηνιόγεζε
5.1 Παξάκεηξνη Αμηνιόγεζεο
Σν dataset πνπ εμεηάζηεθε πεξηιακβάλεη ζηνηρεία αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα κηα εηαηξεία ζηηο ΗΠΑ,
απφ ηελ ίδξπζε ηεο ην 2006 έσο ηα κέζα ηνπ 2016 (ηειεπηαία εκεξνκελία 31/06/16). Σα δεδνκέλα
κεηαμχ άιισλ πεξηιάκβαλαλ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηνηρεία ακνηβψλ, απφδνζεο,
ηθαλνπνίεζεο θ.α. Αξρηθά, κέζσ ησλ HR Metrics θαη Analytics, ζα δνζεί έκθαζε ζην λα αλαδεηρζνχλ
ηα δπλαηά ζεκεία θαη νη πεξηνρέο πξνο βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ. θνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο
εξγαζίαο είλαη απνδεηρζεί πσο ν βαζκφο δέζκεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ελφο νξγαληζκνχ κπνξεί λα
εληζρπζεί κε ηε βνήζεηα ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ, εθφζνλ γλσξίδεη ηηο πξνβιεκαηηθέο ηνπ
πεξηνρέο θαη εζηηάδνληαο ζε απηέο λα ιάβεη ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο.
Οη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί, ζπλήζσο, ππνινγίδνπλ ην βαζκφ δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο κε
απινχο φξνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο εμέηαζεο ησλ απνπζηψλ ή ησλ παξαηηήζεσλ. Χζηφζν,
ε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε φιν ην θάζκα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ
πξνζσπηθνχ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ απφ ηελ Πξνζέιθπζε ηνπ εξγαδφκελνπ, ηελ Αλάπηπμή ηνπ, ηελ
Αληακνηβή ηνπ, αιιά θαη ηελ θάζε ηεο Απψιεηαο ηνπ. Με άιια ιφγηα, γηα θαζεκηά απφ ηηο παξαπάλσ
«θάζεηο» ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζα αλαιπζνχλ νη δπλαηέο πεξηνρέο ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά
θαη εθείλεο πνπ νδεγνχλ ζηελ κε αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Αθφκα, γηα φζεο πεξηνρέο θαίλνληαη
πξνβιεκαηηθέο, ζα δνζνχλ πξνηάζεηο, ψζηε ν βαζκφο δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ λα βειηησζεί.

5.2 Απνηειέζκαηα
5.2.1

Γεληθά ζηνηρεία

Ο νξγαληζκφο απηή ηε ζηηγκή δηαζέηεη 198 άηνκα ζην ελεξγεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ. Όπσο θαίλεηαη
ζηνλ πίλαθα 1, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειείηαη απφ γπλαίθεο (114 γπλαίθεο, έλαληη
84 αλδξψλ) θαη κάιηζηα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ γπλαηθψλ θαηέρνπλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο (42%). Σν
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ απαζρνιείηαη ζην ηκήκα ηνπ “Production” (125 εξγαδφκελνη),
αθνινπζεί ην “IT” κε 31 εξγαδνκέλνπο θαη ην “Sales” κε 27, ελψ ηα ηκήκαηα “Software Engineering”
θαη “Administrative Office” έρνπλ κφιηο 7 άηνκα ζην πξνζσπηθφ ηνπο (Πίλαθαο 2). Η κηα ζέζε ζην
Executive Office αλήθεη ζηνλ CEO ηεο εηαηξείαο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ βξίζθεηαη
ζην ειηθηαθφ group 30-55, ελψ ν δείθηεο εζληθφηεηαο βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, ζην 38%
(Πίλαθαο 1). πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε πνηθηινκνξθία ζηηο εζληθφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ κε 48
έγρξσκνπο (Black or African American), 20 Αζηάηεο θαη 4 Ιλδηθήο θαηαγσγήο (Γηάγξακκα 2).
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Δείκτεσ με Δθμογραφικά Στοιχεία Εργαηομζνων
Δείκτθσ γυναικϊν
Δείκτθσ γυναικϊν ςε
διευκυντικζσ κζςεισ
Δείκτθσ θλικιακισ κατανομισ
(<30)
Δείκτθσ θλικιακισ κατανομισ
(>55)
Δείκτθσ εκνικότθτασ

58%
42%
19%
3%
38%

Πίλαθαο 1

Πίλαθαο 2
Γηάγξακκα 1

Γηάγξακκα 2
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Γηάγξακκα 3

5.2.2

Πξνζέιθπζε θαη Δπηινγή

Σν πξψην ζηάδην ζηνλ θχθιν δσήο ελφο εξγαδνκέλνπ είλαη ν ηξφπνο πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο ηνπ
απφ ηελ εηαηξεία. Αξρηθά, αλαδήηεζα ην κέζν πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνχ, ην νπνίν θαίλεηαη κέρξη
ζήκεξα λα έρεη πξνζθέξεη ζηνλ νξγαληζκφ ην πην απνδνηηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. Δάλ ν νξγαληζκφο
γλσξίδεη φηη θάπνηα πιαηθφξκα ηνπ απνθέξεη ηνπο πην θαηάιιεινπο ππνςήθηνπο, κεηψλεηαη ν ρξφλνο
θαη ην θφζηνο κηαο ελδερφκελεο πξφζιεςεο θαη βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο
λένπ πξνζσπηθνχ.
Μέρξη ηψξα θαίλεηαη πσο ν νξγαληζκφο ζπιιέγεη ην πξνζσπηθφ ηνπ απφ ηπραία κέζα, ρσξίο θάπνηα
ζηξαηεγηθή, δειαδή δελ δηαζέηεη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν pool ππνςεθίσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην
Linkedin. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζπζρέηηζα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εξγάζηεθαλ ζηελ εηαηξεία
απφ ηελ ίδξπζε ηεο, νη νπνίνη θαλέξσζαλ πςειά επίπεδα απφδνζεο, κε ην κέζν πξνζέιθπζεο απφ ην
νπνίν επηιέρζεθαλ. Παξαηεξνχκε πσο κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο Google – Yahoo ή ηεο
ζχζηαζεο απφ θάπνην ήδε εξγαδφκελν πξνζειθχζζεθαλ νη πην απνδνηηθνί εξγαδφκελνη ηνπ
νξγαληζκνχ (Γηάγξακκα 4). Βέβαηα, ην γεγνλφο πσο ηα ζηνηρεία είλαη θάπσο παιηαθά (2016), δε καο
βνεζά ζην λα εμάγνπκε θάπνην αζθαιέο ζπκπέξαζκα. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, είλαη γεληθά
απνδεθηφ φηη φηαλ θάπνηνο ήδε εξγαδφκελνο «πξνηείλεη» έλαλ ππνςήθην ζπλήζσο απνδεηθλχεηαη σο
“best practice” (θαιή πξαθηηθή) γηα ηελ εηαηξεία αιιά θαη ηνλ ίδην.
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Γηάγξακκα 4

Πίλαθαο 3

ηε ζπλέρεηα, εμέηαζα ηηο λέεο πξνζιήςεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ νξγαληζκφ. Γηα ην πξψην
εμάκελν ηνπ 2016 ν δείθηεο ήηαλ ζην 6% (Πίλαθαο 4). πγθεθξηκέλα, έγηλαλ 11 λέεο πξνζζήθεο
αηφκσλ, ελψ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2015 έσο ηελ εκεξνκελία ησλ δεδνκέλσλ,
ε εηαηξεία είρε ράζεη 17 άηνκα. Παξαηεξνχκε πσο ζπλερίδεη λα πξνζιακβάλεη αξθεηά κεγάιν
πνζνζηφ γπλαηθψλ, 55% (Γηάγξακκα 5) θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ζηε θπιεηηθή θαηαγσγή (Γηάγξακκα 5).
Απφ ην κίγκα ησλ πξνζιήςεσλ θαίλεηαη πσο ε εηαηξεία πξνζπάζεζε λα θαιχςεη φζν ην δπλαηφλ
θαιχηεξα ηα θελά ηεο (Γηάγξακκα 6 & 7). Αλαιπηηθφηεξα, βιέπνπκε πσο πξνζέιαβε 7 “ Production
Technicians I & II” απφ ηνπο 13 πνπ είρε ράζεη, θάιπςε ηε ζέζε ηνπ “Area Sales Manager”, ελψ
πξνρψξεζε θαη ζε λέεο εληάμεηο ζε άιιεο ζέζεηο. Οη λενπξνζιεθζέληεο παξνπζίαζαλ αξθεηά ζεηηθά
επίπεδα ηθαλνπνίεζεο (Γηάγξακκα 8). Με άιια ιφγηα, 4 εξγαδφκελνη αμηνιφγεζαλ ηελ εηαηξεία κε 3/5
& 4/5, 2 κε 5/5 θαη κφιηο 1 κε 2/5, ελψ θαλείο δελ απνρψξεζε απφ ηελ εκέξα έληαμεο ηνπο ζηελ
εηαηξεία έσο ην δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε. ηελ πξψηε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ,
«Πξνζέιθπζε θαη Δπηινγή», ηφζν ηα δεδνκέλα θαη φζν θαη νη δείθηεο δείρλνπλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά
σο πξνο ην βαζκφ δέζκεπζεο θαη δελ πξνηείλεηαη θάπνηα βειηησηηθή θίλεζε.

Δείκτεσ Προςζλκυςθσ και επιλογισ
Δείκτθσ Προςλιψεων
Δείκτθσ εκνικότθτασ ςτισ
νζεσ προςλιψεισ
Δείκτθσ γυναικϊν ςτισ νζεσ
προςλιψεισ
Πίλαθαο 4

6%
36%
55%
Γηάγξακκα 5: Φπιεηηθφο δηαρσξηζκφο λενπξνζιεθζέλησλ
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Γηάγξακκα 6: Μίγκα πξνζιήςεσλ 2016 (01/01/2016-31/06/2016)

Γηάγξακκα 7: Μίγκα πξνζιήςεσλ 2016 (01/11/2015-31/06/2016)

Γηάγξακκα 8: Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο λενπξνζιεθζέλησλ
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5.2.3

Αλάπηπμε

Σν επφκελν ζηάδην ζηνλ θχθιν δσήο ελφο εξγαδνκέλνπ είλαη ε θάζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ. Καηά ην
παξφλ ζηάδην, δφζεθε έκθαζε ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Πην
αλαιπηηθά, αξρηθά εμεηάζηεθε ε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ αλά ηκήκα. Βιέπνπκε φηη θαηά βάζε ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ βξίζθεηαη ζην επίπεδν “Fully Meets” κε έλα κηθξφ κέξνο ηνπ
πξνζσπηθνχ λα ρξεηάδεηαη βειηίσζε “Needs Improvement” (Γηάγξακκα 9). Παξαηεξνχκε πσο ζηα
ηκήκαηα “Production”, “IT” θαη “Sales” έρνπκε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κε ηθαλνπνηεηηθήο απφδνζεο.
Χζηφζν, έλα κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ θαλεξψλεη αξθεηά πςειή επίδνζε “Exceeds” θαη “Exceptional”,
γεγνλφο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε γηα πξνζερείο ελέξγεηεο (talent management).

Γηάγξακκα 9: Απφδνζε ελεξγνχ πξνζσπηθνχ αλά ηκήκα

ηε ζπλέρεηα, ζην Γηάγξακκα 10 θαη ζηνλ Πίλαθα 5, αθνινπζεί ζπζρέηηζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο
ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηα ηκήκαηα πνπ απαζρνινχληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεηάδεηαη λα δνζεί έκθαζε
ζην ηκήκα “Production”, ην νπνίν απνηειεί θαη ηε ξαρνθνθαιηά ηεο εηαηξείαο. Βιέπνπκε μεθάζαξα
πσο ε κεγαιχηεξε κεξίδα ηνπ πξνζσπηθνχ βαζκνινγεί ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ κε 1/5 ή 2/5. Δλψ κφιηο
ην 17% δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν. Αληηζέησο, ζην ηκήκα “Sales” θαη “Software Engineering” ην
πξνζσπηθφ παξνπζηάδεη πςειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο (67% θαη 71% αληίζηνηρα).
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Γηάγξακκα 10: Βαζκφο Ιθαλνπνίεζεο ελεξγνχ πξνζσπηθνχ αλά ηκήκα

Row Labels
Admin Offices
Executive Office
IT/IS
Production
Sales
Software Engineering
Grand Total

1
2

2
1

3
2

4
2

3
38
1

3
33
3

44

40

13
33
5
1
54

11
14
15
2
45

5 Grand Total Δείκτης Ικανοποίησης
7
29%
1
1
100%
1
31
39%
7
125
17%
3
27
67%
3
7
71%
15
198
30%

Πίλαθαο 5: Γείθηεο Ιθαλνπνίεζεο ελεξγνχ πξνζσπηθνχ αλά ηκήκα

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζεί ε αηηία
πίζσ απφ απηή ηε κεγάιε δπζαξέζθεηα ζην ηκήκα ηνπ “Production”. Αξρηθά, ζπζρεηίζηεθε ε
απφδνζε κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. ην Γηάγξακκα 11, εμεηάζηεθε ε απφδνζε ησλ
εξγαδνκέλσλ φηαλ δειψλνπλ ρακειή ηθαλνπνίεζε (1/5 ή 2/5) θαη ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη πσο
είλαη ζε κέηξηα θαηά βάζε επίπεδα κε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πξνζσπηθνχ πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε.
Αληίζεηα, φηαλ ην πξνζσπηθφ δειψλεη πςειή ηθαλνπνίεζε (4/5 ή 5/5) βιέπνπκε πσο θαη ε απφδνζε
δηαθέξεη (Γηάγξακκα 12). πλεπψο, ζαθψο ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ηεο απφδνζήο ηνπ ζην ηκήκα “Production”.

Γηάγξακκα 11: Σκήκα Production, Βαζκφο Ιθαλνπνίεζεο 1-2
θαη Απφδνζε
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Γηάγξακκα 12: Σκήκα Production, Βαζκφο Ιθαλνπνίεζεο 4-5 θαη
Απφδνζε

Αθνινχζσο, εμεηάζηεθαλ νη ζέζεηο ζην ηκήκα Production πνπ θαλεξψλνπλ ηε κεγαιχηεξε
δπζαξέζθεηα. χκθσλα κε ην Γηάγξακκα 13, νη Area Sales Managers, νη Database Administrators, νη
Accountants θαη νη Production Technician Ι θαη ΙΙ εκθαλίδνπλ ην ρακειφηεξν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο. ε
επίπεδν Managers, δηαπηζηψλνπκε πσο ηε κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα έρνπλ ζηελ νκάδα ηνπο νη David
Stanley, Ketsia Liebig, Elijiah Gray, Kelley Spirea, Brannon Miller (Γηάγξακκα 14). Δπίζεο,
εμεηάζηεθε ην ελδερφκελν ηεο θπιεηηθήο δηάθξηζεο κέζα ζην ηκήκα θαη θαίλεηαη πσο ν πιεζπζκφο
ησλ Αζηαηψλ δείρλεη πςειά επίπεδα κε ηθαλνπνίεζεο (Γηάγξακκα 15), γεγνλφο πνπ πξνβιεκαηίδεη.
Σέινο, εμεηάζηεθε ην εκεξνκίζζην ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ηκήκα θαη είδακε πσο κεγάιν κέξνο ηνπ
ηκήκαηνο είλαη ρακειά ακεηβφκελν θαη κε έληνλε δπζαξέζθεηα. Βέβαηα, φζνη βξίζθνληαη ζηηο
πςειφηεξεο κηζζνινγηθέο θιίκαθεο δειψλνπλ θαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη (Πίλαθαο 6). Θα
πξφηεηλα ζηελ εηαηξεία λα εμεηάζεη πξνζεθηηθά ην ηκήκα Production θαη λα επελδχζεη ζε
πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ (ζα αλαιπζεί ζηα ζπκπεξάζκαηα).

Γηάγξακκα 13: Σκήκα Production, Βαζκφο Ιθαλνπνίεζεο θαη ζέζε
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Γηάγξακκα 14: Σκήκα Production, Βαζκφο Ιθαλνπνίεζεο θαη Manager

Γηάγξακκα 15: Σκήκα Production, Βαζκφο Ιθαλνπνίεζεο θαη Φπιεηηθή Καηαγσγή

Row Labels
1
2
3
Pay Rate 0-20.00
17
16
13
Pay Rate 20.01-35.00
21
17
16
Pay Rate 35.01-50.00
Pay Rate 50.01-80.00
4
Grand Total
38
33
33
Πίλαθαο 6: Σκήκα Production, Βαζκφο Ιθαλνπνίεζεο θαη Ακνηβέο

5.2.4

4
6
5
3
18

5 Grand Total
1
53
3
62
3
7

10
125

Δείκτης Ικανοποίησης
13%
13%
60%
20%

Αληακνηβή

Σν επφκελν ζηάδην ζηνλ θχθιν δσήο ελφο εξγαδνκέλνπ είλαη ε αληακνηβή ηνπ απφ ηελ εηαηξεία. ηνπο
παξαθάησ πίλαθεο βιέπνπκε πσο φζν αλεβαίλεη ην εκεξνκίζζην ησλ εξγαδνκέλσλ, ηφζν πςειφηεξα
είλαη ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ηνπο, γεγνλφο παξαηεξήζεθε θαη ζην ηκήκα Production. πλεπψο,
ζεσξνχκε πσο ππάξρεη ζπζρέηηζε κηζζνχ θαη βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο (Πίλαθαο 7). Αληηζέησο, σο πξνο
ηελ απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ, παξαηεξνχκε πσο δελ πθίζηαηαη άκεζε ζπζρέηηζε κε ην κηζζνινγηθφ
πιαίζην (Πίλαθαο 8).
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Average Pay Rate

32,6

Row Labels
Pay Rate 0-20.00
Pay Rate 20.01-35.00
Pay Rate 35.01-50.00
Pay Rate 50.01-80.00
Grand Total

1
17
24

2
16
18
2
4
40

3
44

3
14
22
3
15
54

4
6
9
7
23
49

5 Grand Total Δείκτης Ικανοποίησης
1
54
13%
3
76
16%
3
15
67%
8
53
58%
15
198
32%

Πίλαθαο 7: Ακνηβέο θαη Γείθηεο Ιθαλνπνίεζεο
Row Labels

Exceeds Exceptional Fully Meets

Pay Rate 0-20.00
Pay Rate 20.01-35.00
Pay Rate 35.01-50.00
Pay Rate 50.01-80.00
Grand Total

7
7

1
3
3
2
9

6
20

N/A- too early to
review

Needs
Grand Total
Improvement
8
2
54
7
4
76
4
15
4
6
53
23
12
198

36
55
8
35
134

Δείκτης Υψηλής
Απόδοσης
15%
13%
20%
15%
18%

Δείκτης Χαμηλής
Απόδοσης
4%
5%
0%
11%
6%

Πίλαθαο 8: Ακνηβέο θαη Γείθηεο Απφδνζεο

5.2.5

Απώιεηα

Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ελφο εξγαδνκέλνπ είλαη ε απψιεηα ηνπ απφ ηελ εηαηξεία. Μέζσ
ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε απηφ ην ζηάδην, είλαη δπλαηφλ λα κεησζνχλ νη απνπζίεο, λα απμεζεί ε
ηθαλνπνίεζε θαη ε παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Αθφκα, ζα κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε πνηνη
απφ ηνπο εξγαδφκελνπο έρνπλ πςειφηεξν ξίζθν απνρψξεζεο θαη ζηνρεπκέλα λα ιεθζνχλ κέηξα
πξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία λα ηνπο δηαθξαηήζεη.
Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 9, παξαηεξήζεθε πσο ην 67% ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο θαζπζηεξεί
ζπζηεκαηηθά λα εκθαληζηεί ζηελ εξγαζία ηνπ θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Σν πνζνζηφ είλαη
πξαγκαηηθά αξθεηά πςειφ θαη παξαηεξείηαη ζε φια ηα ηκήκαηα αλεμαηξέησο. Θα ιέγακε πσο ε
εηαηξεία ρξεηάδεηαη λα θηλεηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα αλαζηξέςεη ηε δεδνκέλε θαηάζηαζε.

Row Labels
Admin Offices
Executive
Office
IT/IS
Production
Sales
Software
Engineering
Grand Total

1

6

7

Γείθηεο
Καζπζηέξεζεο αλά
ηκήκα
86%

4
48
10

1
27
77
17

1
31
125
27

100%
87%
62%
63%

2
65

5
133

7
198

71%
67%

No

Grand
Total

Yes

Πίλαθαο 9: Γείθηεο Καζπζηέξεζεο αλά ηκήκα

ηε ζπλέρεηα, ππνινγίζηεθαλ νξηζκέλνη δείθηεο (Metrics) γηα ην πξνζσπηθφ. Βιέπνπκε φηη ην 42%
ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί ε εηαηξεία εξγάδεηαη ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα, ελψ ην 15% ηνπιάρηζηνλ
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5. Δπίζεο, παξαηεξνχκε πσο ε εηαηξεία δελ έρεη ηελ ηάζε λα πξνρσξά ζε απνιχζεηο (Γείθηεο
Απνιχζεσλ= 6%), φκσο ν Γείθηεο ησλ Οηθεηνζειψλ Απνρσξήζεσλ είλαη πνιχ πςειφο, ζην 44%,
γεγνλφο πνπ πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη (Πίλαθαο 11). ηνλ Πίλαθα 10, νκνίσο θαίλεηαη πσο ην
ηκήκα ηνπ “Production” αληηκεησπίδεη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηε δηαθξάηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. ε
απηφ ην ζεκείν, βιέπνπκε πσο θαη ζηα ηκήκαηα “Administrative Office” θαη “Software Engineering”
ππάξρεη επίζεο κηα θηλεηηθφηεηα. Ίζσο ζα πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη ην ηκήκα “Administrative
Office”, θαζψο ην πξνζσπηθφ θαη εθεί ήηαλ δπζαξεζηεκέλν, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5. Θα ιέγακε
πσο κεηά ηελ άκεζε επέκβαζε πνπ πξέπεη λα γίλεη ζην ηκήκα ηνπ “Production”, ην HR ζα πξέπεη λα
εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ θαη εθεί. ηελ πεξίπησζε ηνπ “Administrative Office”, δεδνκέλνπ φηη ην
πξνζσπηθφ είλαη αξθεηά κηθξφ, ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ θαη εμαηνκηθεπκέλεο ελέξγεηεο.
Δείκτθσ αποχωριςεων ανά τμιμα
Production
125
81
65%
IT
Sales
Admin Offices
Software
Engineering
Executive Office

31

8

26%

27

4

15%

7

3

7

3

1

Πίλαθαο 10

Δείκτεσ Ικανοποίθςθσ-Διατιρθςθσ
Δείκτθσ Παραμονισ 3ετίασ
42%
Δείκτθσ Παραμονισ 5ετίασ

15%

43%

Δείκτθσ Οικειοκελϊν
αποχωριςεων

44%

43%

Δείκτθσ Απολφςεων

6%

0%

Δείκτθσ Αποχωριςεων
(ςυνολικϊν)

50%

Πίλαθαο 11

Δζηηάδνληαο, ινηπφλ, ζην ηκήκα ηνπ “Production”, αλαδεηήζεθαλ νη αηηίεο απνρψξεζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη απνδείρζεθε πσο κεγάιν κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ είηε απνρψξεζε ιφγσ θαιχηεξεο
εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο, είηε εμαηηίαο ηεο κε ηθαλνπνίεζεο ηνπ

(Γηάγξακκα 16). Σν ίδην

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην Γηάγξακκα 17, φπνπ ην 70% φζσλ απνρψξεζαλ απφ ηελ εηαηξεία είραλ
βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ 1/5 ή 2/5. ε επφκελε αλαδήηεζε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ απνρσξήζεσλ
πξνζσπηθνχ κε ηηο ζέζεηο πνπ θαηείραλ, βξέζεθε πσο νη απνρσξήζεηο πξνήιζαλ θαηά βάζε απφ ηηο
ζέζεηο: Area Sales Managers, Database Administrators, Accountants θαη Production Technician I θαη
II (Γηάγξακκα 18). Παξαηεξνχκε δειαδή πσο φπσο αθξηβψο θαη ζην Γηάγξακκα 13 πνπ κειεηήζεθε
πξνεγνπκέλσο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εληνπίδεηαη πξφβιεκα κε ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.
πλεπψο, ζπκπεξαίλνπκε πσο νη ζπγθεθξηκέλνη ξφινη παξνπζηάδνπλ κεγάιν θίλδπλν απψιεηαο ζην
άκεζν κέιινλ. ηε ζπλέρεηα, φκσο, πξνρσξψληαο ζε ζχγθξηζε ησλ Managers, ηα απνηειέζκαηα ζε
ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε δηαθέξνπλ (Γηάγξακκα 19 θαη Γηάγξακκα 14), θαζψο νη κφλνη
πνπ επαλαιακβάλνληαη ζηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο απνρσξήζεηο-managers, είλαη νη Elijiah Gray θαη
Brannon Miller. Χο πξνο ηε θπιεηηθή δηάθξηζε παξακέλεη ην δήηεκα κε ηθαλνπνίεζεο ηνπ Αζηαηηθνχ
πιεζπζκνχ (Γηάγξακκα 20).

24

Γηάγξακκα 16: Σκήκα Production, αηηία απνρψξεζεο

Γηάγξακκα 17: Σκήκα Production, Βαζκφο Ιθαλνπνίεζεο ζην κε ελεξγφ πξνζσπηθφ

Γηάγξακκα 18: Σκήκα Production, Θέζεηο πνπ θαηείρε ην κε ελεξγφ πξνζσπηθφ
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Γηάγξακκα 19: Σκήκα Production, Managers ηνπ κε ελεξγνχ πξνζσπηθνχ θαη Βαζκφο Ιθαλνπνίεζεο

Γηάγξακκα 20: Σκήκα Production, Φπιεηηθή ηνπ κε ελεξγνχ πξνζσπηθνχ θαη Βαζκφο Ιθαλνπνίεζεο
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5.3 ύλνςε ζπκπεξαζκάησλ αμηνιόγεζεο
Μέζσ ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
1. Όηαλ ε εηαηξεία επηζπκεί λα πξνζιάβεη θάπνην λέν ζπλεξγάηε, ζα πξέπεη αξρηθά λα
απεπζχλεηαη εζσηεξηθά ζην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ κε εζσηεξηθή αλαθνίλσζε πξνζέιθπζεο
λένπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.
2. Θα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ βαζχηεξα ηα αίηηα κε ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ
πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ παξαπάλσ αλάιπζε, κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο. Δθφζνλ θξηζεί
απαξαίηεην ην HR κπνξεί λα πξνβεί ζε πινπνίεζε λέσλ πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο θαη
Αλάπηπμεο γηα ην ηκήκα Production, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ εξγαδφκελνπ. πγθεθξηκέλα, ην
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζε ηερληθέο ζέζεηο ρξεηάδεηαη λα ιάβεη κέξνο ζε αλαπηπμηαθά
πξνγξάκκαηα, ηα νπνία ζα ηνπ πξνζθέξνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ, ελψ ην
πξνζσπηθφ πνπ βξίζθεηαη ζε πην Managerial ζέζεηο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ζεκαηηθέο, φπσο leadership θαη motivation skills. Με απηφ ηνλ
ηξφπν, νη εξγαδφκελνη ζα αξρίζνπλ λα αηζζάλνληαη πνιχηηκνη γηα ηελ εηαηξεία ηνπο θαη ζα
εληζρπζεί ν βαζκφο δέζκεπζεο θαη ηθαλνπνίεζήο ηνπο.
3. Σα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθά επίπεδα απφδνζεο (exceeds & exceptional) ζα πξέπεη
λα εληαρζνχλ ζηε «δεμακελή ηαιέλησλ» ηεο εηαηξείαο θαη λα δεκηνπξγεζεί μερσξηζηφ
ζηξαηεγηθφ πιάλν (Talent Management) γηα ηελ δηαθξάηεζε ηνπο θαη λα δξνκνινγεζνχλ
ελέξγεηεο φπσο πξναγσγέο, ρξεκαηηθέο ακνηβέο (bonus) θιπ.
4. Γεδνκέλνπ φηη ζηνλ νξγαληζκφ ε δηαθνξεηηθφηεηα ζηε θπιεηηθή θαηαγσγή είλαη κεγάιε θαη
θάπνηεο θνξέο παξαηεξήζεθαλ δηαθξίζεηο, ην ηκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζα πξέπεη λα
πξνρσξήζεη ζε δξάζεηο ψζηε λα κεηψζεη ηε θπιεηηθή δηάθξηζε πνπ παξαηεξήζεθε πξνο ηνλ
Αζηαηηθφ πιεζπζκφ, είηε κέζσ ζεκηλαξίσλ γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα, είηε κέζσ εθδειψζεσλ
ελδνεηαηξηθψλ πνπ πξνάγνπλ ην ιεγφκελν “Team-building”.
5. Σν ηκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ην παξάγνληα ησλ θαζπζηεξήζεσλ
θαη λα αλαδεηήζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηφ ην γεγνλφο, φπσο νη
αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο ή νη κεκνλσκέλεο εκέξεο αζζέλεηαο.
6. Σέινο, ζε δεχηεξν επίπεδν ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηεί ην ηκήκα Administrative Office, θαζψο ην
πξνζσπηθφ ήηαλ δπζαξεζηεκέλν. Γεδνκέλνπ φηη ην πξνζσπηθφ είλαη αξθεηά κηθξφ, ζα
κπνξνχζαλ λα γίλνπλ θαη εμαηνκηθεπκέλεο βειηησηηθέο πξνζπάζεηεο.
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6. Σερληθέο Λεπηνκέξεηεο
ην παξάδεηγκα ππφ κειέηε, ηα δεδνκέλα απφ ην dataset πξνθεηκέλνπ λα θαλνχλ ρξήζηκα ζε κηα
ελδερφκελε αλάιπζε θαη λα πξνζθέξνπλ αμία, ρξεηάζηεθε λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα νξγαλσζνχλ ζε
κηα βάζε δεδνκέλσλ (Data Warehouse). ηε ζπλέρεηα, κπνξνχλ κε απηή ηε κνξθή λα «θνξησζνχλ»
ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Power BI θαη λα αθνινπζήζνπλ νη αλαιχζεηο.
Με ηνλ φξν Data Warehouse νλνκάδεηαη ε απνζήθε ησλ αξρείσλ κφλν πξνο αλάγλσζε (read only data
records), πνπ ζθνπφ έρεη λα ππνβνεζήζεη φζνπο επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κία απφθαζε αλαθνξηθά κε ηα
επξήκαηα ηεο αλάιπζεο. Χο απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (data warehousing) ελλννχκε ηελ δηαδηθαζία
ελζσκάησζεο ησλ ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ κέζα ζε απιέο απνζήθεο δεδνκέλσλ, απφ φπνπ ν ρξήζηεο
κπνξεί εχθνια λα δηαηππψζεη εηδηθέο εξσηήζεηο, λα εμάγεη ιίζηεο αλαθνξάο θαη λα παξνπζηάζεη
αλαιχζεηο.
Μηα απνζήθε δεδνκέλσλ κπνξεί λα ζρεδηαζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Σν θνηλφ ζηνηρείν πνπ
πθίζηαηαη ζε φιεο ηηο πινπνηήζεηο απνηειεί ε βαζηθή αξρηηεθηνληθή δνκή, ε νπνία είλαη θαη ην πξψην
βήκα γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ. Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο έλλνηεο γηα ηε
δηακφξθσζε ηεο απνζήθεο δεδνκέλσλ απνηεινχλ νη ETL (Extract-Transform-Load) εθαξκνγέο.
Πξφθεηηαη γηα εθαξκνγέο πνπ εθηεινχλ ηηο δηαδηθαζίεο εμαγσγήο, κεηαθνξάο, κεηαζρεκαηηζκνχ,
θαζαξηζκνχ θαη θφξησζεο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο πεγέο ζηελ απνζήθε δεδνκέλσλ. Οπζηαζηηθά, ζα
ιέγακε πσο απνηειεί ην πην θνκβηθφ ζεκείν, νχησο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ ρσξίο εζθαικέλα ζηνηρεία θαη απνηειεζκαηηθά.
ε κηα απνζήθε δεδνκέλσλ, ηα ζηνηρεία αλαπαξίζηαληαη σο πνιπδηάζηαηνη θχβνη. Κάζε άμνλαο ηνπ
θχβνπ αληηζηνηρεί ζε κία δηάζηαζε. Κάζε δηάζηαζε αλαπαξίζηαηαη σο πξνο έλα επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο
ηεο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, δεκηνπξγείηαη ν Πίλαθαο Γεδνκέλσλ (Fact table), ν νπνίνο πινπνηεί ηνλ
ππφ κνληεινπνίεζε θχβν. Δπηπιένλ, δεκηνπξγνχληαη νη Πίλαθεο Γηαζηάζεσλ (Dimension Σables) πνπ
πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε κηα δηάζηαζε. Ο ζρεδηαζκφο ελφο θχβνπ δεδνκέλσλ γίλεηαη
ζπλήζσο κε ην ζρήκα αζηέξα (star schema). ’ έλα ζρήκα αζηέξα, ηα γεγνλφηα αλαπαξίζηαληαη ζηνλ
Πίλαθα Γεδνκέλσλ (fact table), ελψ θάζε δηάζηαζε αλαπαξίζηαηαη κε μερσξηζηφ Πίλαθα Γηαζηάζεσλ
(dimension table). Σν ζρήκα αζηέξα παίξλεη ηελ νλνκαζία ηνπ απφ ηε δνκή πνπ πξνθχπηεη, κε ηνλ
Πίλαθα Γεγνλφησλ ζην θέληξν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπνζεηεκέλεο αθηηλσηά γχξσ ηνπ. Δθηφο απ’ ην
ζρήκα αζηέξα, ππάξρεη ην ζρήκα ρηνλνληθάδαο (snowflake schema). ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή
κειέηε αθνινπζείηαη ην ζρήκα αζηέξα (βι. παξαθάησ Δηθφλα 5).

28

6.1 ηάδην 1ν: Excel
Πξψηα απφ φια, ηα αξρηθά δεδνκέλα πνπ βξέζεθαλ ζην δηαδίθηπν βξίζθνληαλ ζε αξρείν zip, ην νπνίν
πεξηείρε 6 θαθέινπο κε δηαθνξεηηθά δεδνκέλα ζε κνξθή csv. Όπσο είλαη θαηαλνεηφ, πξνθεηκέλνπ λα
αμηνινγεζνχλ, λα νκαδνπνηεζνχλ θαη λα «θαζαξηζηνχλ» ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα ήηαλ απαξαίηεην λα
κεηαηξαπνχλ ζε αξρεία κνξθήο excel (Δηθφλα 2). ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζεθε ν Πίλαθαο
Γεδνκέλσλ (Fact Table) θαη νη πίλαθεο ησλ Γηαζηάζεσλ (Dimensions), ησλ ζηνηρείσλ δειαδή πνπ
πξφθεηηαη λα κειεηεζνχλ θαη πξνζθέξνληαη γηα αλάιπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηα δεδνκέλα πνπ
ζεσξήζεθαλ Γηαζηάζεηο δεκηνπξγήζεθαλ μερσξηζηέο θαξηέιεο (tabs) ζην Excel κε αξίζκεζε, φπσο
παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 3. Γειαδή, γηα ηελ δηάζηαζε Φχιν (Sex) έρνπκε γηα ηηο γπλαίθεο ηνλ
θσδηθφ 1 θαη γηα ηνπο άλδξεο ηνλ θσδηθφ 2. Οη νλνκαζίεο γηα θάζε εγγξαθή δηαηάζεσλ ζηνλ Πίλαθα
ησλ Γεδνκέλσλ (Fact Table) αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ αξίζκεζε απηή. Με άιια ιφγηα, γηα φπνηνλ
ππάιιειν είλαη άλδξαο ζηελ ζηήιε sex αλαγξάθεθε ν θσδηθφο 2 θαη αληίζηνηρα ζηηο γπλαίθεο ν
θσδηθφο 1. Δπνκέλσο, παξαθάησ ζηελ Δηθφλα 4 παξαηεξνχκε ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ Πίλαθα
Γεδνκέλσλ, φπσο δηακνξθψζεθε κεηά ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ δηαζηάζεσλ (πνξηνθαιί ζηήιεο). Αθνχ
ρσξίζηεθαλ φια ηα Dimensions ζε δηαθνξεηηθά tabs ηνπ Excel, αθνινχζεζε ε κεηαηξνπή θαη
απνζήθεπζε ηνπο γηα ην θαζέλα μερσξηζηά ζε μαλά κνξθή csv.

Δηθφλα 2
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Δηθφλα 3

Δηθφλα 4

6.2 ηάδην 2ν: MySQL
Δπφκελν βήκα ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί ζην ινγηζκηθφ MySQL ε βάζε δεδνκέλσλ φπσο έρεη ζρεδηαζηεί
ζην Excel. Σν ζρήκα πνπ πξνηηκήζεθε ήηαλ εθείλν ηνπ αζηέξα (star schema), θαζψο ηαίξηαδε
απφιπηα ζην παξάδεηγκα χπν κειέηε. Οη πίλαθεο ησλ δηαζηάζεσλ πεξηέρνπλ κία ζηήιε κε έλα
εμσηεξηθφ θιεηδί θαη κία ζηήιε κε πιεξνθνξίεο απνθιεηζηηθά ζρεηηθά κε κηα δηάζηαζε πνπ
πεξηγξάθνπλ, πρ ν πίλαθαο department πεξηιακβάλεη φια ηα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ κε ηελ
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απαξαίηεηε θσδηθνπνίεζε ζηα αξηζηεξά. Κάζε εγγξαθή ηνπ Πίλαθα Γεδνκέλσλ αληηζηνηρεί ζε έλα
θειί ηνπ «θχβνπ».
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην ινγηζκηθφ MySQL θαη ην εξγαιείν
επηρεηξεζηαθήο αλάιπζεο Power BI. Σα δχν απηά εξγαιεία είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2018-2019 ζην κάζεκα
«Δπηρεηξεκαηηθή Δπθπΐα», φπνπ είρακε εξγαζηεί πάλσ ζε εθαξκνγέο ηεο SQL.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ινγηζκηθφ MySQL κπνξεί θαλείο λα ην θαηεβάζεη δσξεάλ απφ ηελ ηζηνζειίδα
https://dev.mysql.com/downloads/installer/, εγθαζηζηψληαο ηελ full έθδνζε θαη δίλνληαο έλα
πξνζσπηθφ θσδηθφ (password). ηε ζπλέρεηα, γηα ην set up ρξεηάζηεθε παξακεηξνπνίεζε,
θαηαρσξψληαο έλα connection name, έλα hostname θαη ηνλ πποζωπικό κωδικό ππόζβαζηρ (Eηθφλα 5).
Όιε ε δηαδηθαζία ηεο παξακεηξνπνίεζεο έγηλε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ θαηά ην
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ.

Δηθφλα 5

Με βάζε ηνλ Πίλαθα Γεδνκέλσλ θαη ηνπο Πίλαθεο Γηαζηάζεσλ, φπσο δηακνξθψζεθαλ θαηά ην
πξνεγνχκελν ζηάδην, δεκηνπξγήζεθε ζηελ MySQL ε βάζε ησλ δεδνκέλσλ. Αλαιπηηθφηεξα,
δεκηνπξγήζεθε ην schema diplomathesis_2019 κε ηελ κνξθή ζρεδίαζεο ηνπ αζηέξα.
Πξψηα απφ φια δεκηνπξγήζεθε ην Fact Table κε νλνκαζία hr_data θαη πεξηείρε ηα εμήο: ID
(πξσηεχνλ θιεηδί), Employee Name, Date of Birth, Age, Date of Hire, Date of Termination, Pay rate,
ID_state, ID_sex, ID_maritaldesc, ID_racedesc, ID_position, ID_reasonforterm, ID_department,
ID_employeesource, ID_manager, ID_employmentstatus, ID_performancescore, ID_EmpSatisfaction,
ID_LateLast30DAYS. Δλ ζπλερεία, δεκηνπξγήζεθαλ ηα dimension tables: State, Sex, Maritaldesc,
Racedesc, Manager, Position, Employeesource, Employmentstatus, Department, Reasonforterm,
Performancescore, EmpSatisfaction, LateLast30DAYS. Αθνινχζσο, νξίζηεθαλ ηα πξσηεχνληα
θιεηδηά ζηα Dimensions θαη ελψζεθαλ κε ηνλ fact table σο δεπηεξεχνληα θιεηδηά (Δηθφλα 6 & 7).
Δθφζνλ ινηπφλ είρε δεκηνπξγεζεί ε επηζπκεηή δνκή ζηελ MySQL, ηειεπηαίν βήκα απνηέιεζε ε
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θφξησζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα αξρεία csv, φπσο είραλ κεηακνξθσζεί ζην πξνεγνχκελν
ζηάδην. Οη Eηθφλεο 8 θαη 9 επηβεβαηψλνπλ πσο ε θφξησζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε
επηηπρψο. Σέινο, ζηελ Δηθφλα 10 βιέπνπκε ην ζρήκα αζηέξα κε ηνλ θεληξηθφ πίλαθα (fact table) ζην
θέληξν θαη ηηο δηαζηάζεηο, δειαδή ηνπο 13 πίλαθεο λα ηνλ ππνζηεξίδνπλ.

Δηθφλα 6

Δηθφλα 7

Δηθφλα 8
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Δηθφλα 9

Δηθφλα 10
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6.3 ηάδην 3ν: Power BI
Σν Power BI, ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, απνηειεί κία ππεξεζία
επηρεηξεζηαθήο αλάιπζεο ηεο Microsoft θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ.
Σν Power BI ζπγθεληξψλεη πνιιά απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Business
Intelligence. ηφρνο ηνπ είλαη λα παξέρεη δηαδξαζηηθέο νπηηθνπνηήζεηο θαη δπλαηφηεηεο
επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο κε κηα αξθεηά απιή δηεπαθή, ψζηε νη ηειηθνί ρξήζηεο λα δεκηνπξγνχλ δηθέο
ηνπο αλαθνξέο θαη πίλαθεο. Σν εξγαιείν πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ,
πξνεηνηκαζία θαη αλάιπζε ηνπο αιιά θαη απεηθφληζε ηνπο ζε δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο. Δπηπιένλ, ην
Power BI επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα δεκηνπξγνχλ αλαθνξέο εχθνια θαη λα εμάγνπλ ηα
απνηειέζκαηα ζην Office.
Όζνλ

αθνξά

ηελ

εγθαηάζηαζε

ηνπ,

πξαγκαηνπνηήζεθε

απφ

ηελ

ηζηνζειίδα

https://powerbi.microsoft.com/en-us/downloads/ θαη ε δηαδηθαζία ήηαλ πνιχ πην απιή ζπγθξηηηθά κε
εθείλε ηεο MySQL, δειαδή, δε ρξεηάζηεθε θακία παξακεηξνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μπνξεί
θαλείο λα ρξεζηκνπνηεί ηε δσξεάλ έθδνζε, σζηφζν δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θνηλήο ρξήζεο ηνπ
πεξηερνκέλνπ πνπ επεμεξγάδεηαη ν ρξήζηεο. Με άιια ιφγηα, ζε έλα επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ
είλαη απαξαίηεηε ε θνηλή ρξήζε πιεξνθνξίαο κεηαμχ ηκεκάησλ, ε παξνχζα έθδνζε θαίλεηαη λα κελ
ηαηξηάδεη θαη λα ρξεηάδεηαη ε αγνξά ηεο εμειηγκέλεο ηνπ κνξθήο (Power BI Pro). Σν κφλν ζεκείν ζην
νπνίν ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ρξεηάζηεθε θάπνηνπ είδνπο παξακεηξνπνίεζε ην πξφγξακκα ήηαλ
φηαλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζχλδεζε ηεο βάζεο (MySQL) κε ην Power BI, φπνπ εχινγα δεηείηαη ν
δηαθνκηζηήο γηα ηελ θφξησζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο βάζεο (Δηθφλα 11).

Δηθφλα 11

Σειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πξνεηνηκαζίαο αλάιπζεο δεδνκέλσλ απνηειεί ε «θφξησζε» απφ ηε
βάζεο δεδνκέλσλ ηεο MySQL ζηελ ππεξεζία επηρεηξεζηαθήο αλαιπηηθήο Power BI. H δηαδηθαζία
ήηαλ ζρεηηθά απιή, θαζψο ην κφλν πνπ ρξεηάζηεθε ήηαλ ε παξνρή πιεξνθφξεζεο ζην ζχζηεκα
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αλαθνξηθά κε ηελ αλαδήηεζε ηεο βάζε, παξαρσξψληαο νπζηαζηηθά ην φλνκα ηνπ δηαθνκηζηή θαη ηεο
βάζεο δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ επξεζεί ε βάζε αθνινπζεί ε θφξησζε ησλ ζηνηρείσλ ζην
Power BI (Δηθφλα 12).

Δηθφλα 12

Όζνλ αθνξά ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε, έρνληαο δεκηνπξγήζεη ηε βάζε δεδνκέλσλ ζηελ
MySQL, επφκελν βήκα απνηειεί ε ζχλδεζεο ηεο κε ην πξφγξακκα Power BI, νχησο ψζηε λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κε ηηο απαξαίηεηεο
νπηηθνπνηήζεηο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο, ε βάζε δεδνκέλσλ (diplomathesis_2019)
έρεη ζπλδεζεί επηηπρψο ζην πξφγξακκα, αθνχ παξαηεξνχκε ην star schema ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο βάζεο
λα αθνινπζεί ηελ ίδηα αθξηβψο ινγηθή (Δηθφλα 13). Παξάιιεια, βιέπνπκε ζηελ Δηθφλα 14 ηα
δεδνκέλα ηνπ fact table θαη ησλ dimensions λα έρνπλ κεηαθεξζεί απηνχζηα ζην Power BI.
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Δηθφλα 13

Δηθφλα 14
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7. Κύξηα ηνηρεία ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο
7.1 Πεξηγξαθή Δηαηξείαο θαη Σκήκαηνο
Πξαγκαηνπνίεζα ηελ πξαθηηθή κνπ άζθεζε ζηελ εηαηξεία PricewaterhouseCoopers (PwC).
πγθξνηήζεθε ην 1998, έπεηηα απφ ηε ζπγρψλεπζε ηεο Price Waterhouse θαη Coopers & Lybrand, νη
νπνίεο είραλ ηελ έδξα ηνπο ζην Λνλδίλν. Η PwC δηαηεξεί γξαθεία ζε 158 ρψξεο αλά ηνλ θφζκν θαη
απαζρνιεί πάλσ απφ 250.000 ππαιιήινπο (https://www.pwc.com/gr/en). ηελ Διιάδα, ε PwC
απαζρνιεί πεξίπνπ 1.200 ππαιιήινπο κε γξαθεία ηφζν ζηελ Αζήλα φζν θαη ηελ Θεζζαινλίθε. Οη
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη θαιχπηνπλ φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο αγνξάο (Δλέξγεηα, Σειεπηθνηλσλίεο,
Τγεία, Ναπηηιία θιπ.) θαη ρσξίδνληαη ζηηο εμήο ηξεηο θαηεγνξίεο: α. Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο (Audit and
Assurance), β. Φνξνινγηθέο Τπεξεζίεο (Tax Services), γ. πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο (Advisory
Services) (https://www.pwc.com/gr/en).
Απνζηνιή ηεο PwC είλαη λα πξνζθέξεη έλα αζπλαγψληζην επίπεδν εμππεξέηεζεο θαη λα ζπκβάιεη
ζηε ζπλερή αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο εθηέιεζεο απζηεξψλ, δίθαησλ θαη πςειήο πνηφηεηαο
ππεξεζηψλ. θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη λα δεκηνπξγεί ην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο θαη ηεο αμηνπηζηίαο
ζηνλ πειάηε, παξέρνληαο ηηο βέιηηζηεο ιχζεηο γχξσ απφ ηηο αλάγθεο ηνπο. Βέβαηα, φιε ε δξάζε θαη ν
ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα πξφηππα θαη αμίεο, φπσο έρνπλ
θαζνξηζηεί απφ ηνλ παγθφζκην φκηιν θαη νθείινπλ φινη λα ηα ζέβνληαη θαη λα ηα ηεξνχλ
(https://www.pwc.com/gr/en). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θεληξηθέο αμίεο ππνδειψλνπλ ηα εμήο:
 Act with Integrity. Οη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα δξνπλ κε εληηκφηεηα θαη επαγγεικαηηζκφ ζε
νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ζρέζε.
 Make a difference. Σν πξνζσπηθφ ρξεηάδεηαη λα παξακέλεη ελεξγφ θαη πςειά θαηαξηηζκέλν
ψζηε λα παξάγεη ζπλερψο αμία θαη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.
 Care. Τπνδεηθλχεηαη ε αμία θαη ε ζεκαζία ηεο αηνκηθφηεηαο, δειαδή θάζε πειάηεο πξέπεη
λα αληηκεησπίδεηαη μερσξηζηά θαη κεκνλσκέλα.
 Work together. Σνλίδεηαη ε έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ
πξνζσπηθνχ κε αιιεινζεβαζκφ θαη επηζπκία γηα απηνβειηίσζε.
 Reimagine the possible. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα ηνικνχλ, λα κελ θνβνχληαη ηηο αιιαγέο
θαη λα παξακέλνπλ αλνηρηνί ζε λέεο ηδέεο θαη θαηλνηνκίεο.
Η νξγαλσηηθή δνκή ηεο PwC παξακέλεη ίδηα αλεμαξηήησο ηκήκαηνο ή θιάδνπ θαη είλαη παξαπιήζηα
κε ηηο ππφινηπεο big 4, Deloitte, EY θαη KPMG (ρήκα 1). ηελ ρακειφηεξε βαζκίδα βξίζθνληαη νη
Associates, νη νπνίνη ζπλήζσο είλαη απφθνηηνη ή λένη κε έσο δχν ρξφληα πξνυπεξεζία. Γηαηεινχλ
θαηά βάζε επηηειηθφ έξγν, απαζρνινχληαη κε ηππνπνηεκέλεο εξγαζίεο θαη επηβιέπνληαη απφ ηνπο
Senior Associates. ην ακέζσο επφκελν ζηάδην βξίζθνληαη νη Senior Associates, νη νπνίνη
αλαιακβάλνπλ ππεχζπλε ηνπο πεξηζζφηεξα projects ηα νπνία εθηεινχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
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Associates θαη ηνπο Managers. Αλεβαίλνληαο ζηελ θιίκαθα ηεξαξρηθά, βξίζθνληαη νη Managers.
Δθείλνη θαηεπζχλνπλ θαη επηβιέπνπλ ηελ εξγαζία ησλ Senior Associates θαη ησλ Associates.
Οπζηαζηηθά, εθείλνη έρνπλ ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηα παξαδνηέα projects θαη ηηο εξγαζίεο πνπ
ρξεηάδεηαη λα αλαιάβεη θάζε πθηζηάκελνο ηνπο. Δπηβιέπνληαη απφ ηνλ Senior Manager, ν νπνίνο ηνπο
θαηακεξίδεη ησλ projects θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο ζπκθσλίεο κε ηνλ πειάηε. ην αλψηαην επίπεδν
βξίζθoληαη νη Partners, νη νπνίνη απνηεινχλ κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο. Αζρνινχληαη, θπξίσο, κε ηελ
εμεχξεζε λέσλ πειαηψλ, ηελ ράξαμε πνιηηηθήο, εμεηάδνπλ επθαηξίεο θαη απεηιέο θιπ.

Partner
Senior Manager

Manager
Senior Associate
Associate

ρήκα 1

Η πξαθηηθή κνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζπκβνπιεπηηθφ ηκήκα (Advisory) ηεο PwC θαη ζπγθεθξηκέλα
ζην ηκήκα People Advisory Services, ην νπνίν πξνζθέξεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε δεηήκαηα
ζρεηηθά κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (Human Resources Outsourcing). Πην αλαιπηηθά, ηo ηκήκα
αλαιακβάλεη λα πξνζθέξεη ζπκβνπιέο αλαθνξηθά κε φιεο ηηο πηπρέο ηεο νξγάλσζεο, ζηξαηεγηθήο θαη
δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. Δζηηάδεη ζην ηξφπν πξνζέιθπζεο, έκπλεπζεο, παξαθίλεζεο,
δηαρείξηζεο, αλάπηπμεο θαη αληακνηβήο ηνπ πξνζσπηθνχ άιισλ νξγαληζκψλ. Δπηπιένλ, παξέρεη
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνζαξκνγήο θαη δηαρείξηζεο ησλ αιιαγψλ κέζα ζε κία επηρείξεζε
(https://www.pwc.com/gr/en/advisory/people-and-organisation.html).
Σν ελ ιφγσ ηκήκα αλαιακβάλεη λα πξνζθέξεη θαηά βάζε πην επηρεηξεζηαθέο ιχζεηο γηα ηνπο πειάηεο
ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο εμεηδηθεχεηαη είλαη νη αθφινπζνη:
 ηξαηεγηθή Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
 Οξγαλσζηαθή αιιαγή θαη κεηαζρεκαηηζκφο
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 Αλαδήηεζε ηειερψλ θαη Κέληξα Αμηνιφγεζεο
 Trainings
 Σερλνινγίεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Analytics
 Αληακνηβέο θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
 Δξγαηηθά δεηήκαηα

7.2 Πεξηγξαθή Θέζεο ζην ηκήκα
Όπσο αλέθεξα θαη παξαπάλσ, θαηά ηελ πξαθηηθή κνπ άζθεζε απαζρνιήζεθα ζηελ εηαηξεία PwC σο
ζχκβνπινο επηρεηξήζεσλ κε εμεηδίθεπζε ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ “HR
Consultant”. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ξφινο ελφο ζπκβνχινπ επηρεηξήζεσλ “consultant” εζηηάδεη ζην λα
πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλεο ιχζεηο θαη ζπκβνπιέο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πειάηε ή κηα νκάδα αλζξψπσλ,
νη νπνίνη ρξεηάδνληαη βνήζεηα, ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ θάπνην πξφβιεκα, λα επηηχρνπλ θάπνην
ζηφρν, λα αιιάμνπλ ζηξαηεγηθή θιπ. . Αξρηθά, ν ζχκβνπινο έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη κηα επξχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. ε
δεχηεξν επίπεδν, πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαληήζεηο, θαηά ηηο νπνίεο κέζσ εξσηήζεσλ ν ζχκβνπινο
πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ πειάηε θαη ηνπ πξνβιήκαηνο. Σέινο,
πξνηείλεη κία ή πεξηζζφηεξεο ιχζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαηαδεηθλχνληαο κέζσ
ηεθκεξησκέλσλ θαη πνζνηηθνπνηεκέλσλ αλαιχζεσλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ
πξνηεηλφκελσλ επηινγψλ.
Ο ξφινο ησλ HR consultants εζηηάδεη ζην λα δηαζθαιίζνπλ φηη ην αλζξψπηλν θεθάιαην ελφο
νξγαληζκνχ εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο. Πην αλαιπηηθά, θαινχληαη λα ζπκβνπιεχζνπλ
ηνλ πειάηε ζε έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην εξγαηηθφ ηνπο δπλακηθφ, φπσο γηα
παξάδεηγκα, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί ε επηρείξεζε γηα λα ιεηηνπξγεί
απνηειεζκαηηθά, λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, λα αλαδηνξγαλψλνπλ
θαηάιιεια ην ηκήκα HR, λα εμαζθαιίζνπλ φηη ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ην
πξνζσπηθφ ηεο γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη λα ιεηηνπξγεί κε πςειφ επίπεδν
παξαγσγηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο.
Αλαιπηηθφηεξα, ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ζπκβνχισλ HR πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:
 Αλάπηπμε, αλαζεψξεζε, εθαξκνγή θαη δηαρείξηζε πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ
αλζξψπηλσλ πφξσλ.
 Αλάπηπμε θαη ζπληνληζκφο νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ θαη επηρεηξεζηαθήο θνπιηνχξαο
 Αλάιπζε θαη πξνψζεζε ιχζεσλ κε ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ πξνγξακκάησλ HR
 ηειέρσζε θαη δηαρείξηζε ηαιέλησλ γηα ηνλ νξγαληζκφ
 Βειηίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, κέζσ coaching θαη trainings
 Οξγάλσζε θαη δηεμαγσγή θέληξσλ αμηνιφγεζεο
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 Γηεμαγσγή εξεπλψλ γηα ηελ αλίρλεπζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ
Οη ζχκβνπινη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξία γχξσ απφ ηε
δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. Θα ήηαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκν λα δηαζέηνπλ
γλψζεηο δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ, νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ςπρνινγίαο. Οη
επηηπρεκέλνη ζχκβνπινη HR πξέπεη λα δηαζέηνπλ νξηζκέλεο ηθαλφηεηεο φπσο:
 Απηνπεπνίζεζε, λα είλαη δειαδή ζίγνπξνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο εάλ πξφθεηηαη λα κεηαδψζνπλ
ηερλνγλσζία ηνπο ζε άιινπο
 Θεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο, δειαδή λα δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία ψζηε λα
αμηνινγήζνπλ πνηεο ιχζεηο εθαξκφδνπλ θαιχηεξα ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε
 Πεηζψ θαη απινπνηεκέλε ζθέςε, λα είλαη ζε ζέζε λα απινπνηνχλ θαη λα εμεγνχλ πξνβιήκαηα
θαη ιχζεηο κε φξνπο πνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα θαηαλνήζεη
 Γεμηφηεηεο αθξφαζεο, πξέπεη λα αθνχλ πξνζεθηηθά ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο γηα λα
εθαξκφζνπλ ιχζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπο
 Αμηφπηζηνη, δειαδή λα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ ηζρπξή ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο
πειάηεο ηνπο θαη θπζηθά λα επηδεηθλχνπλ αθεξαηφηεηα.
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8. Έξγα θαη Γξαζηεξηόηεηεο
ε απηφ ην θεθάιαην ζα πεξηγξάθνπλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο αλέιαβα θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο.

8.1 Έξγα, Γξαζηεξηόηεηεο θαη Πξνγξακκαηηζκόο
Παξαθάησ αθνινπζεί ν πίλαθαο Gantt – Chart ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη φια ηα έξγα κε ηα νπνία
αζρνιήζεθα θαηά ην δηάζηεκα ηεο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο. Αξρηθά, ην πξψην δηάζηεκα ζπκκεηείρα
ζε έλα Development Center γηα ζηειέρε κηαο θαξκαθνβηνκεραλίαο. Σν επφκελν δηάζηεκα γηα δχν
κήλεο εξγάζηεθα ζε έλα έξγν γηα κηα εηαηξεία πνπ επηζπκνχζε λα αλαδηακνξθψζεη ηηο θχξηεο
εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ηκήκαηνο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Σν ηειεπηαίν έξγν πνπ ζπκκεηέρσ θαη
ζα δηαξθέζεη κέρξη ην θαινθαίξη είλαη έλα Assessment Center γη-α φιν ην πξνζσπηθφ ελφο ειιεληθνχ
νξγαληζκνχ ελψ ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ηεο πξαθηηθήο κνπ μεθίλεζα λα πξνεηνηκάδνκαη γηα ηε
ζπκκεηνρή κνπ ζε έλα έξγν έξεπλαο δέζκεπζεο πξνζσπηθνχ.

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΓΗΑΡΚΔΗΑ

Οξγάλσζε θαη πινπνίεζε Development Center

2 βδνκάδεο

πκκεηνρή ζηελ αλαδηακφξθσζε εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (Business Process Reengineering)
Οξγάλσζε θαη πινπνίεζε Assessment Center
Πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή έξεπλαο δέζκεπζεο πξνζσπηθνχ
(κειινληηθφ έξγν)

1 ½ κήλαο

4 κήλεο
5 κέξεο

8.2 Αλάιπζε Κύξησλ Έξγσλ/Γξαζηεξηνηήησλ
8.2.1

Business Process Reengineering Project

Μηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ νπνία αζρνιήζεθα θαηά ην δηάζηεκα ηεο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο
ήηαλ ην project Business Process Reengineering, πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ
εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ελφο κεγάινπ πειάηε ηεο PwC, ν
νπνίνο αλήθεη ζηνλ δεκφζην ηνκέα.
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαρεηξηζηήθακε ην ζπγθεθξηκέλν project ήηαλ ν εμήο: Αξρηθά, κειέηεζα
πξνζεθηηθά πιηθφ πνπ κνηξάζηεθε ν νξγαληζκφο καδί καο, ζην νπνίν πεξηγξάθνληαλ νη δηαδηθαζίεο
πνπ αθνινπζνχζε ν νξγαληζκφο ζην ηκήκα ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κέρξη πξφηηλνο. ηε ζπλέρεηα,
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αθνινχζεζαλ ηεηξάσξεο ζπλαληήζεηο (workshops) κε ηα πςειφβαζκα ζηειέρε ηκήκαηνο θαη
αληηπξνζψπνπο ηεο PwC (ζε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο είρα ελεξγφ ζπκκεηνρή). Δθεί, ζπδεηήζεθε θαη
αλαιχζεθε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθηεινχληαλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή νη δηαδηθαζίεο θαη πσο ζα
πξνηηκνχζαλ λα αλαδηακνξθσζνχλ, ψζηε λα βειηησζεί ε απφδνζε ηνπ ηκήκαηνο. Μεηά ην πέξαο ησλ
ζπλαληήζεσλ, κε ηελ νκάδα έξγνπ ηεο PwC πξαγκαηνπνηήζακε εζσηεξηθά meetings, θαηά ηα νπνία
ζπδεηήζακε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ πειάηε γηα αλαδηακφξθσζε ηνπ παξφληνο κνληέινπ θαη ζχκθσλα κε
ηε δηθή καο θαηαλφεζε αιιά θαη ηηο «βέιηηζηεο πξαθηηθέο» HR. Δθφζνλ ζπκθσλήζεθε ν ηξφπνο κε
ηνλ νπνίν ζα αλαζρεδηαζηνχλ νη ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ, ηηο απνηππψζακε κηα πξνο
κηα ζε δηαγξάκκαηα ξνήο (flowchart) θαη ζηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζακε αλαιπηηθφ report, φπνπ
πεξηεγξάθεθαλ ιεπηνκεξψο ηα βήκαηα θάζε δηαδηθαζίαο. Σέινο, κε ηελ νκάδα έξγνπ αλαιχζακε
δηεμνδηθά φιεο ηηο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ελ δπλάκεη ζα κπνξνχζαλ λα ςεθηνπνηεζνχλ. Με βάζε ηηο
δηαδηθαζίεο ππφ ςεθηνπνίεζε, πξνηάζεθε ζηνλ νξγαληζκφ έλαο ηχπνο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ν
νπνίνο ζα ελνπνηήζεη φια ηα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ κεηαμχ ηνπο.
Η πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ήηαλ θάπσο ηδηαίηεξε εμαηηίαο ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηνπ ελ
ιφγσ νξγαληζκνχ (δεκφζηνο ηνκέαο). Πην αλαιπηηθά, αξθεηέο απφ ηηο δηαδηθαζίεο ήηαλ δχζθνιν λα
αλαδηακνξθσζνχλ θαη λα επαλεμεηαζηνχλ, θαζψο ρξεηάδεηαη λα αθνινπζείηαη ην γξάκκα ηνπ λφκνπ.
Γηα παξάδεηγκα, ε δηαδηθαζία ησλ πξνζιήςεσλ ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιν λα επαλαμηνινγεζεί, θαζψο
φιεο νη πξνζιήςεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ΑΔΠ, γεγνλφο πνπ καο εκπφδηδε λα παξέκβνπκε θαη
λα πξνζθέξνπκε ηε δηθή καο πξφηαζε. Δπηπιένλ, έλαο αζηάζκεηνο παξάγνληαο πνπ αληηκεησπίζακε
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ήηαλ ε δήισζε παξαίηεζεο κίαο ζπλαδέιθνπ, ε νπνία ήδε είρε αλαιάβεη
κεγάιν φγθν ηνπ project. Σν γεγνλφο απηφ επέθεξε αλαζηάησζε ζηελ νκάδα, σζηφζν ε δηαρείξηζε
ηνπ δεηήκαηνο θαη ε επίιπζε ηνπ ήηαλ άκεζε. ηελ νκάδα εληάρζεθε λέν κέινο αληηθαηάζηαζεο, ελψ
ε πξψελ ζπλάδειθνο επηθνηλψλεζε κε άξηην ηξφπν φιε ηελ δηθήο ηεο πιεξνθφξεζε, θαζψο θαη ηελ
εξγαζία πνπ είρε θαηαβάιεη κέρξη ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.
ην ζπγθεθξηκέλν έξγν απαζρνιήζεθα απνθιεηζηηθά πεξίπνπ δχν κήλεο. Ο ξφινο κνπ ήηαλ
ζεκαληηθφο θαζφια ηα ζηάδηα, θαζψο ζπκκεηείρα ζε φια ηα workshops θαη meetings θαη είρα
αλαιάβεη ηε εθπφλεζε ηνπ 60% ηνπ έξγνπ. Όζνλ αθνξά ηα ρξνληθά πεξηζψξηα, ε νκάδα έξγνπ
εξγάζηεθε πνιχ απνηειεζκαηηθά θαη θαηαθέξακε λα παξαδψζνπκε ηα ηειηθά reports κία εβδνκάδα
λσξίηεξα απφ ην νξηζηηθφ deadline.

8.2.2

Assessment Center Project

Σν έξγν κε ην νπνίν απαζρνιήζεθα ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ζηελ PwC απνηειεί ε πξνεηνηκαζία θαη
πινπνίεζε Κέληξσλ Αμηνιφγεζεο γηα φιν ην πξνζσπηθφ ελφο κεγάινπ ειιεληθνχ νξγαληζκνχ.
Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά έξγα πνπ έρεη αλαιάβεη ην ηκήκα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα,
θαζψο έρεη μεθηλήζεη απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2019 θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ηνλ Ινχιην ηνπ
2020. Αλαιπηηθφηεξα, θαηά ην παξφλ έξγν πξαγκαηνπνηνχληαη αηνκηθά Κέληξα Αμηνιφγεζεο
42

(Ιαλνπάξηνο-Μάηνο 2020) ζηα νπνία ζπκκεηέρεη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ πειάηε (350 άηνκα) θαη ζα
αμηνινγνχληαη γηα ηηο δεμηφηεηεο ηνπο ζχκθσλα κε ην πιαίζην δεμηνηήησλ πνπ έρεη νξίζεη ν
νξγαληζκφο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ. Οη αμηνινγήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο
πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ νκάδα έξγνπ ηεο PwC, θαη’ αλαινγία 3 αμηνινγεηέο αλά
ζπκκεηέρνληα.
Ο δηθφο κνπ ξφινο ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ήηαλ ππνζηεξηθηηθφο θαη μεθίλεζε απφ ηελ πξνεηνηκαζία
ηνπ θέληξνπ. Σνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ηνπ θέληξνπ είρα αλαιάβεη εγψ κε κία λέα ζπλάδειθν. Αξρηθά,
ζπιιέμακε θαη ζπγθεληξψζακε ζε πίλαθεο ηα ζηνηρεία φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ζα
αμηνινγνχληαλ (νλνκαηεπψλπκν, ειηθία, ξφινο ζηελ εηαηξεία, ππεχζπλνο κάλαηδεξ, βηνγξαθηθφ θιπ.).
ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζακε ην ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ησλ θέληξσλ, δειαδή πφηε ζα αμηνινγεζεί ν
θάζε ζπκκεηέρνληαο θαη απφ πνηα νκάδα ηεο PwC. Αθφκα, ζπληάμακε ην πιάλν επηθνηλσλίαο πνπ ζα
κνηξαζηεί ν πειάηεο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ. Σειεπηαίν ζηάδην ζην θνκκάηη ηεο πξνεηνηκαζίαο ήηαλ ε
εχξεζε ησλ εξγαιείσλ ηεο αμηνιφγεζεο. Γειαδή ην case-study θαη ην role play scenario πνπ ζα
εμεηαζηεί ην πξνζσπηθφ, νη εξσηήζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζηελ βηνγξαθηθή ζπλέληεπμε, ηα δηάθνξα ηεζη
φπσο ηα ability tests, ηεζη πξνζσπηθφηεηαο θιπ. Με ηελ ππνζηήξημε ηεο κάλαηδεξ, εξγαζηήθακε φινη
καδί ψζηε λα δνκήζνπκε ηα θαηάιιεια εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν.
Σν επφκελν ζηάδην ήηαλ ε πινπνίεζε ησλ Κέληξσλ Αμηνιφγεζεο. Δδψ, ν ξφινο κνπ ήηαλ θαηά βάζε
ππνζηεξηθηηθφο πξνο ηελ νκάδα έξγνπ ηεο PwC, θαζψο μεθηλνχζε κε ην θαισζφξηζκα ησλ
ππνςεθίσλ, αθνινπζνχζε ην κνίξαζκα ηνπ πιηθνχ πξνο κειέηε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηέινο ηνπο
βνεζνχζα κε νδεγίεο, ψζηε λα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια πξηλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπο απφ ηελ νκάδα.
Σν έξγν δεδνκέλνπ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ αμηνινγνχκελσλ ήηαλ αξθεηά πνιχπινθν θαη ρξεηαδφηαλ
θαιφ ζπληνληζκφ ηφζν απφ ηε κεξηά ηνπ πειάηε φζν θαη απφ ηε κεξηά ηεο PwC. Γηα ην ιφγν απηφ ε
κάλαηδεξ είρε αλαζέζεη ηνλ ξφιν ηεο ππνζηήξημεο ζε εκέλα θαη ηε ζπλάδειθν κνπ, ψζηε λα
ειαρηζηνπνηεζνχλ νη πηζαλφηεηεο ησλ ιαζψλ θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ. ε γεληθέο γξακκέο,
ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο εκπεηξίαο πνπ θαηείρε ε ππεχζπλε κάλαηδεξ κνπ ζε παξφκνηα έξγα, ηα Κέληξα
Αμηνιφγεζεο θχιεζαλ νκαιά ρσξίο πξνβιήκαηα.
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8.3 Παξαδνηέα ηνπ έξγνπ
8.3.1

Business Process Reengineering Project

Σα παξαδνηέα έγγξαθα πξνο ηνλ πειάηε ζην έξγν Αλαζρεδηαζκνχ Γηαδηθαζηψλ Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ ήηαλ ηα εμήο:
 Γηάγξακκα Ρνήο (Flowchart). Πεξηείρε γηα θάζε κία δηαδηθαζία ηελ πξνηεηλφκελε κνξθή
ζρεδηαζκνχ βήκα πξνο βήκα.
 Γξαπηή έθζεζε – Report. Σν αξρείν απηφ πεξηείρε κε αλαιπηηθέο ιεπηνκέξεηεο ην λέν
πξνηεηλφκελν ζρεδηαζκφ βήκα πξνο βήκα γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
 Αλαθνξά Φεθηνπνίεζεο – Digitalization. ην ελ ιφγσ αξρείν πεξηγξάθνληαη φιεο νη
δηαδηθαζίεο πνπ ελ δπλάκεη κπνξνχλ λα ςεθηνπνηεζνχλ ελψ παξάιιεια πξνηείλεηαη ε
εθαξκνγή ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα ζπκβάιεη ζηελ ελνπνίεζε ησλ
ηκεκάησλ φινπ ηνπ νξγαληζκνχ.

8.3.2

Assessment Center Project

ρεηηθά κε ηα παξαδνηέα έγγξαθα γηα ην έξγν ησλ Κέληξσλ Αμηνιφγεζεο, πξνεηνηκάζακε ηα εμήο:
 Αλαιπηηθή αηνκηθή έθζεζε αλαθνξάο (Individual Report) γηα θάζε ππνςήθην μερσξηζηά κε
ηα δπλαηά ηνπ ζεκεία θαη εθείλα πξνο βειηίσζε.
 Πίλαθαο κε ηα ζθνξ ηνπ θάζε ππνςήθηνπ ζηα ηεζη πνπ ζπκπιήξσζε (ςπρνκεηξηθά ηεζη, ηεζη
δεμηνηήησλ, ηεζη πξνζσπηθφηεηαο θιπ.).


Αλαιπηηθή νκαδηθή έθζεζε αλαθνξάο (Group Report) γηα θάζε νκάδα ππνςεθίσλ (π.ρ.
ζπλνιηθά γηα ην ηκήκα παξαγσγήο) κε ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηα ζεκεία πξνο βειηίσζε.

Όιεο νη παξαπάλσ εθζέζεηο αλαθνξάο ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη ζην ηκήκα
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κεηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ησλ Κέληξσλ Αμηνιφγεζεο (Ινχιηνο 2020). Οη
αμηνινγνχκελνη δε ζα ιάβνπλ θάπνηα ελεκέξσζε, νχηε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο αμηνινγεηέο ηεο
PwC.
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9. Γλώζεηο Γεμηόηεηεο θαη Κξηηηθή Αμηνιόγεζε
9.1 Γλώζεηο θαη Γεμηόηεηεο
Καηέρνληαο ήδε πηπρίν ζηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, ην κεηαπηπρηαθφ ζην ηκήκα ηεο
Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο κε βνήζεζε ζην λα επεθηείλσ ηελ αλαιπηηθή ζθέςε κνπ
αθφκα πεξηζζφηεξν. Οη γλψζεηο πνπ έιαβα θαηά ην δηάζηεκα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, ν ζπλδπαζκφο
δειαδή ηνπ business κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, κε βνήζεζε ηδηαίηεξα ψζηε λα κε ζθέθηνκαη
πεξηνξηζκέλα, εθηειψληαο απιψο δηεθπεξαησηηθά έλα έξγν, αιιά λα πξνζπαζψ λα δηαθξίλσ πηζαλνχο
ηξφπνπο βειηίσζεο εθηφο ηεο πεπαηεκέλεο. ην πιαίζην ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, κνπ δφζεθε ε
επθαηξία λα εκβαζχλσ ζηηο γλψζεηο πνπ έιαβα αθφκα πεξηζζφηεξν θαη κάιηζηα πνιιέο θνξέο
ζπλέβαια κε δηθέο κνπ ηδέεο γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ.
Αλαθνξηθά κε ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, πξφθεηηαη γηα έλα αλεξρφκελν ηκήκα, ην νπνίν
έρεη ηδηαίηεξα θαιέο βάζεηο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη ηε δξάζε ηνπ. Οη γλψζεηο πνπ πξνζθέξεη ην
εμαηξεηηθά εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ζίγνπξα, αλαβαζκίδνπλ ην επίπεδν ηνπ θνηηεηή θαη ηνπ
πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά εθφδηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί αληαγσληζηηθφο ππνςήθηνο ζηε ζχγρξνλε
επνρή ηνπ business. Φπζηθά, σο έλα λέν ηκήκα έρεη νξηζκέλεο αδπλακίεο ηηο νπνίεο ζεσξψ πσο
κπνξεί λα βειηηψζεη θαη λα θαηαζηεί σο έλα απφ ηα θαιχηεξα κεηαπηπρηαθά ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξφηεηλα ν θνηηεηήο λα δηδάζθεηαη ηα ππνρξεσηηθά
καζήκαηα θνξκνχ ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο, δειαδή ζην πξψην εμάκελν θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπ
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ θαηεπζχλζεσλ πνπ πξνάγεη ην ηκήκα
(Επισειπηζιακή Έπεςνα και Επισειπημαηική Αναλςηική, Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα και Ηλεκηπονικό
Επισειπείν, Επισειπημαηική Σηπαηηγική και Ανθπώπινοι Πόποι, Διοίκηζη Λειηοςπγιών και Εθοδιαζηική
Αλςζίδα), φπσο γίλεηαη ζην πξνπηπρηαθφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν θνηηεηήο ζα κπνξεί αθελφο λα
δηδάζθεηαη ηα βαζηθά καζήκαηα ηνπ ηκήκαηνο, αιιά θαη λα εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηνλ ηνκέα
πνπ ηνλ ειθχεη πεξηζζφηεξν. Θα ήηαλ δε ζθφπηκν λα πεξηνξηζηεί ν αξηζκφο ησλ ππνρξεσηηθψλ 60
πηζησηηθψλ κνλάδσλ, ψζηε νη θνηηεηέο λα δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα εκβαζχλνπλ ζηηο
ζεκαηηθέο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Θα έιεγα δειαδή πσο έρνληαο κεγαιχηεξε επειημία ζην πξφγξακκα
ζπνπδψλ είλαη δπλαηφλ λα θαιχπηνληαη βαζχηεξα ηα ζπγθεθξηκέλα πεδία πνπ ελδηαθέξνπλ ην θνηηεηή
θαη γηαηί φρη κε αθφκα πην πινχζην πιηθφ απφ ηνπο θαζεγεηέο.
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9.2 Κξηηηθή θαη Πξνηάζεηο
Η PwC απνηειεί κία πνιχ ηζρπξή πνιπεζληθή εηαηξεία εηδηθά ζην ρψξν ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ
ππεξεζηψλ. Έρεη θαηαθέξεη λα ρηίζεη ηελ αμηνπηζηία, ην θχξνο θαη λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ
πειαηψλ κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο πνπ ηνπο πξνζθέξεη. Απνδεδεηγκέλα,
βξίζθεηαη ζηνπο θαιχηεξνπο ηνπ θιάδνπ ηεο θαη ζε επίπεδν ζηξαηεγηθήο θηλείηαη πάληα κεζνδηθά θαη
απνηειεζκαηηθά.
Απφ ηελ άιιε κεξηά, έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε εηαηξεία, αιιά θαη γεληθφηεξα ν
θιάδνο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ εηαηξεηψλ, αθνξά ην θνκκάηη ησλ ζπρλψλ απνρσξήζεσλ ηνπ
πξνζσπηθνχ ιφγσ ησλ απαηηεηηθψλ ξπζκψλ εξγαζίαο. Βεβαίσο, έρνπλ πινπνηεζεί ζεκαληηθά βήκαηα
πξνφδνπ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, σζηφζν ην θαηλφκελν ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ζε δηάθνξα ηκήκαηα
αλά ηελ εηαηξεία. Θα πξφηεηλα λα ην εζσηεξηθφ ηκήκα ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ λα εμεηάζεη ην
ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν πην ζηνρεπκέλα αλά πξνβιεκαηηθή πεξηνρή θαη λα δνζεί έκθαζε ζην worklife balance θαη wellbeing κέζα ζηνλ νξγαληζκφ.
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10.

Δπίινγνο

10.1

ύλνςε θαη πκπεξάζκαηα

πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, κε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε
ηνλ νπνίν νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο επθαηξία γηα ηνλ θιάδν ηνπ Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ θαη λα αμηνπνηεζνχλ έηζη ψζηε λα απμεζεί ν Βαζκφο Γέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.
Μειεηήζεθαλ νη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αθνζίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ
ζε έλα νξγαληζκφ θαη θάλεθε πσο είλαη αξθεηνί θαη ζεκαληηθνί. ηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί
ην λα δηαζέηνπλ πξνζσπηθφ πξαγκαηηθά αθνζησκέλν θαη φρη απιά ππνθηλνχκελν. Δπηπξνζζέησο, ην
θφζηνο απψιεηαο ελφο εξγαδνκέλνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο νξγαληζκνχο θαη δε ζα πξέπεη λα
ακειείηαη.
Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε ζεσξία ηεο ελίζρπζεο ηνπ βαζκνχ δέζκεπζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε
αλάιπζε ζε δεδνκέλα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη εμεηάζηεθε ε αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ αλά ηνλ
θχθιν δσήο ηνπο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Δθεί, εληνπίζηεθαλ ηα δπλαηά ζεκεία ηεο εηαηξείαο, αιιά θαη
ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηεο πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη κηα ελδερφκελε
απψιεηα εξγαδνκέλνπ θαη παξάιιεια λα αθνινπζήζεη ζηνρεπκέλα βήκαηα ψζηε λα απμήζεη ην βαζκφ
δέζκεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, κηα ηάζε πνπ παξαηεξείηαη εθηεηακέλα
ζηνλ θιάδν ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ απνηειεί ε Γηαρείξηζε Σαιέλησλ (Talent Management).
θνπφο ηνπ νξγαληζκνχ απνηειεί ην λα δηαθξαηήζεη θαη λα εμειίμεη κέζα ζε απηφλ ηα πην
απνηειεζκαηηθά θαη ηθαλά ζηειέρε πνπ δηαζέηεη. Η δηαρείξηζε ηαιέλησλ θάλεη αθξηβψο απηφ, θαζψο
ζηνρεχεη ζην ηξφπν πνπ ζα ππνζηεξίμεη θαιχηεξα ην πξνζσπηθφ απηφ. Σα ζηειέρε ηνπ Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ, ινηπφλ, πιένλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο (Metrics & Analytics) είλαη ζε ζέζε λα αληρλεχζνπλ
λσξίο ην πξφβιεκα θαη λα ελεξγήζνπλ πξννξαηηθά.

10.2

Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κία ηδέα γηα πηζαλή επέθηαζε ηεο ζα ήηαλ λα
αζρνιεζεί θαλείο κε ηα Predictive Analytics ζηνλ ηνκέα ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Με άιια ιφγηα,
απηή ηε ζηηγκή παξαηήξεζα ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη πηζαλνινγψ φηη απφ
ην ζπγθεθξηκέλν Pool αλζξψπσλ ελδερνκέλσο λα πξνθχςεη κία απψιεηα. Μέζσ ησλ Predictive
Analytics ε παξαπάλσ πξνζέγγηζε κπνξεί λα γίλεη πην εθηεηακέλε θαη αθφκα πεξηζζφηεξν
ζηνρεπκέλε θαη λα πξνβιεθζεί κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζην κέιινλ ζην
αλζξψπηλν θεθάιαην ηνπ νξγαληζκνχ.
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