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Σε κηα επνρή πνπ ν αληαγσληζκόο ζηνλ θόζκν ησλ επηρεηξήζεσλ απμάλεηαη θαη νη νηθνλνκηθέο 

θαη θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο δπζρεξαίλνπλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ηελ θαηάζηαζε, γίλεηαη 

πιένλ ζαθέο όηη κνλαδηθή δηέμνδνο γηα έλα βηώζηκν κέιινλ είλαη ε επέλδπζε ζηνλ αλζξώπηλν 

παξάγνληα. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ νη εηαηξίεο επηιέγνπλ λα επελδύνπλ κεγάια ρξεκαηηθά 

πνζά ώζηε λα δηαηεξνύλ ην πξνζσπηθό ηνπο ηθαλνπνηεκέλν θαη πιήξσο θαηαξηηζκέλν ζην 

αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο. Έηζη, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο 

εθξνέο ρξεκάησλ νθείιεηαη ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ 

πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ  ηε δηαξθή επηκόξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζα ηνπο πξνάγεη ζε 

ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα γηα ηελ εηαηξεία. 

Δπζηπρώο όκσο δε δίλεηαη αληίζηνηρε ζεκαζία ζην λα αμηνινγεζεί ε δηαδηθαζία ηεο 

εθπαίδεπζεο ώζηε λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα νθέιε πνπ απηή παξάγεη. Ωο απνηέιεζκα, νη εηαηξείεο 

δαπαλνύλ ηεξάζηηα πνζά ρξεκάησλ ρσξίο λα έρνπλ πιήξε γλώζε ηεο απόδνζεο ηνπο, είηε 

πξόθεηηαη γηα νηθνλνκηθή απόδνζε κε αύμεζε ησλ ρξεκαηηθώλ εηζξνώλ είηε γηα πνηνηηθή 

απόδνζε κε αύμεζε ησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ. Ελδεηθηηθνί ιόγνη πνπ 

ζπκβαίλεη απηό είλαη ε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εηαηξείεο λα κεηαηξέςνπλ ζε 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο ηα νθέιε πνπ ζπλεπάγεηαη ε δηαδηθαζία ηεο επηκόξθσζεο, ε ειιηπήο γλώζε 

πνπ ππάξρεη γύξσ από ζέκαηα αμηνιόγεζεο θαη ιόγνη εμνηθνλόκεζεο θόζηνπο θαη ρξόλνπ. 

Η κειέηε απηή επηθεληξώλεηαη ζηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ζσζηή αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηεί κηα εηαηξεία. Σπγθεθξηκέλα, γίλεηαη έξεπλα εύξεζεο ηεο 

κεζνδνινγίαο πνπ ζα δώζεη κηα πξνζεγγηζηηθή εηθόλα γηα ηε κέηξεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

απόδνζεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε επέλδπζε ρξεκάησλ γηα ηελ επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ. Πξνο 

ηελ θαηεύζπλζε απηή αθνινπζείηαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ θόζηνπο θαη ησλ νθειώλ πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ηύπνο ηνπ ROI(Return on 

Investment).  Σίγνπξα ηα απνηειέζκαηα δε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο αθξηβείο ηηκέο 

αιιά σο ηάμεηο κεγεζώλ θαζώο δελ είλαη δπλαηόλ λα πνζνηηθνπνηεζνύλ όιεο νη παξάκεηξνη πνπ 



ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία. Παξόια απηά ε ρξήζε ηνπ ηύπνπ κπνξεί λα είλαη έλα πνιύηηκν 

εξγαιείν ζηα ρέξηα ηόζν ηνπ ηκήκαηνο πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξείαο όζν θαη ηεο γεληθήο 

δηεύζπλζεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θεθάιαην πνπ ζα επηιέμεη ε εηαηξεία 

λα επελδύζεη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, θαζώο θαη απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπρλόηεηα θαη ην είδνο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα επηιέμεη λα πινπνηήζεη. 

Η δηάξζξσζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο έρεη σο εμήο. Τν πξώην θεθάιαην αλαθέξεηαη γεληθά ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιύεηαη ε έλλνηα θαη ε ζεκαζία 

ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, ελώ παξάιιεια παξνπζηάδεηαη θαη κία πνιύ 

ζεκαληηθή πηπρή ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πνπ είλαη ε αμηνιόγεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε κέηξεζε ηεο απόδνζεο ηεο επέλδπζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Σε 

απηό ην πιαίζην παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνύο πξνηαζεί γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε βάζε ηα ζηάδηά ηεο. Τν δεύηεξν θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηνλ 

δείθηε απόδνζεο ηεο επέλδπζεο. Σε απηό ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα θαη ε ζεκαζία 

ηνπ δείθηε απόδνζεο ηεο επέλδπζεο, ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε αλάιπζε ROI, θαζώο 

θαη ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ δείθηε. Επίζεο, ζε απηό ην θεθάιαην 

αλαιύνληαη θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ δύν θαηεγνξηώλ ηνπ ROI, ην θόζηνο θαη ην όθεινο 

ελώ παξνπζηάδνληαη θαη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγηζηηθνί κέζνδνη γηα ηε κέηξεζε ησλ νθειώλ. Τν 

ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεη κηα κειέηε πεξίπησζεο όπνπ νπζηαζηηθά γίλεηαη εθαξκνγή ηνπ 

γεληθνύ ηύπνπ όπσο πξνηάζεθε απν ην παλεπηζηήκην ηεο Georgia. Τν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν 

θεθάιαην ζπλνςίδεη ηα θπξηόηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο.  

Κίλεηξν γηα ηελ εθπόλεζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο ήηαλ ε πξόηαζε ηεο εηαηξείαο Μηλέξβα, 

εηαηξεία κε εγεηηθή ζέζε ζηνλ ηνκέα ηξνθίκσλ. Η Μηλέξβα πξνζπαζώληαο λα δηαηεξήζεη ηα 

πςειά πξόηππα ιεηηνπξγίαο, θαη λα ζπκβαδίζεη κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο,  δαπαλεί θάζε ρξόλν 

κεγάιν πνζό ρξεκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ζε πνηθηιία ηνκέσλ. Σθνπόο 

ηεο από ηε κειέηε απηή είλαη λα δηαζέηεη έλα εύρξεζην θαη επέιηθην εξγαιείν ππνινγηζκνύ ηεο 

απόδνζεο ηνπ πνζνύ απηνύ πνπ ζα απνηειεί νδεγό γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο απόθαζεο ζε ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ. 

 


