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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το ςφςτθμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, εξαιτίασ τθσ πολυπλοκότθτασ που δθμιουργεί ο
ανκρϊπινοσ παράγοντασ και θ διαχείριςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ, δεν μπορεί να
χαρακτθριςτεί ωσ ζνα απόλυτα ορκολογικό ςφςτθμα που διζπεται από ςυγκεκριμζνουσ νόμουσ
και κανόνεσ αιτίασ-αποτελζςματοσ.Ωςτόςο θ όςο τον δυνατόν πλθρζςτερθ ανάλυςθ και
περιγραφι τθσ κατάςταςθσ, ενιςχφει τθ δυνατότθτα αποτελεςματικισ διαχείριςθσ και λιψθσ
αποφάςεων. Αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο είναι απαραίτθτεσ οι μετριςεισ και θ ςωςτι
ποςοτικοποίθςθ ςτα πλαίςια τθσ ΔΑΔ. Ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα μζτρθςθσ βοθκάει ϊςτε να
ςχθματιςτεί μια κακαρι εικόνα για τθν αποτελεςματικι θ μθ λειτουργία του κυρίαρχου
παράγοντα ςτθ λειτουργία ενόσ οργανιςμοφ, δθλαδι τουσ ίδιουσ τουσ εργαηόμενουσ. Η
δυνατότθτα αυτι ενιςχφεται μζςα από τθ χριςθ κατάλλθλων ποςοτικϊν μεκόδων κακϊσ και τθν
ζρευνα και τθ βελτίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ εγκυρότθτασ τουσ.Στθν παροφςα εργαςία
επιχειρείται μια ολοκλθρωμζνθ περιγραφι του ςυςτιματοσ μζτρθςθσ και των χαρακτθριςτικϊν
του ςτα πλαίςια τθσ ΔΑΔ. Εξετάηονται τόςο οι μεμονωμζνεσ λειτουργίεσ τθσ όςο και θ ςυνολικι
απόδοςθ και επιρροι τθσ ςτον οργανιςμό. Επιπλζον αναλφονται τα μοντζλα μζτρθςθσ τθσ
απόδοςθσ βάςει των οποίων μπορεί να αναπτυχκεί ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα μζτρθςθσ.Με
βάςθ τρείσ επιμζρουσ λειτουργίεσ τθσ ΔΑΔ, τον προγραμματιςμό ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθ
ςτελζχωςθ και τθν αξιολόγθςθ εργαςίασ αναλφονται ςυγκεκριμζνεσ ποςοτικζσ μζκοδοι που
ςυμβάλουν ςτθ κατεφκυνςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ αντικειμενικότθτασ, τθσ ποςοτικισ τεκμθρίωςθσ,
του αποτελεςματικοφ ελζγχου και τθσ διαρκοφσ βελτίωςθσ ςτθ διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ.
Συγκεκριμζνεσ ποςοτικζσ μζκοδοι και εργαλεία ςτισ οποίεσ δφνεται βαρφτθτα είναι θ
πολυκριτθριακισ ανάλυςθ και ειδικότερα οι μζκοδοι AHP και TOPSIS, θ αςαφισ λογικι και
ιδιαίτερα οι μζκοδοι Fuzzy MCDM, τα νευρωνικά δίκτυα, θ ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ, οι
χρονοςειρζσ, οι καμπφλεσ μάκθςθ και θ ανάλυςθ Markov.Σε ζνα περίπλοκο ςφςτθμα με αρκετοφσ
αςτάκμθτουσ παράγοντεσ, όπωσ αυτό τθσ ΔΑΔ, θ δυνατότθτα υπολογιςμοφ βζλτιςτων λφςεων
περιορίηεται. Ωςτόςο θ υιοκζτθςθ ποςοτικϊν και αναλυτικϊν μεκόδων ςε ςυμφωνία με τουσ
ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ του οργανιςμοφ ςτα πλαίςια ενόσ οργανωμζνου ςυςτιματοσ μζτρθςθσ που
καλφπτει όλο το φάςμα των λειτουργιϊν, προτείνεται ωσ θ πλζον ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ
του ηθτιματοσ τθσ μζτρθςθσ και ποςοτικοποίθςθσ ςτα πλαίςια τθσ ΔΑΔ.

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ

1

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαχείριςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Δείκτεσ μζτρθςθσ, Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα μζτρθςθσ,
Ποςοτικζσ μζκοδοι.

2

