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Περίληψη   

 

Στην  παρούσα  μελέτη  γ ί ν ε τα ι  μ ια  προσπάθε ια  δ ι ερεύνησης  της  

συμβολής  κα ι  της  σύνδεσης  της  εκτ ίμησης  επ ιμορφωτ ικών  

αναγκών  σχετ ικά  με  την  παρεχόμενη  πο ιότητα  υπηρεσ ιών  στον  

τραπεζ ικό  κλάδο .  Αφού  δε ι χθε ί  η  σπουδα ιότητα  της  επ ιμόρφωσης  

κα ι  της  πο ιότητας  υπηρεσ ιών  στο  τραπεζ ικό  κλάδο ,  επ ι χ ε ιρε ί τα ι  η  

ανάδε ι ξη  των  δεξ ιο τήτων  που  θα  πρέπε ι  να  κατέχοντα ι  γ ια  την  

εξασφάλ ιση  αυτής  της  πο ιότητας .  Κατόπ ιν ,  παρουσ ιάζοντα ι  ο ι  

δ ιάφορες  πτυχές  της  εκτ ίμησης  επ ιμορφωτ ικών  αναγκών  κα ι  ο ι  

αντ ίστο ι χ ε ς  εφαρμογές  στ ι ς  τραπεζ ικέ ς  υπηρεσ ί ε ς .  Τέλος ,  

προτε ί ν ε τα ι  μ ια  εναλλακτ ική  προσέγγ ιση  που  συνδυάζε ι  την  

μέτρηση  της  πο ιότητας  υπηρεσ ιών  κα ι  την  εκτ ίμηση  

επ ιμορφωτ ικών  αναγκών  ενώ  παράλληλα  παρουσ ιάζοντα ι  τα  

αποτελέσματα  σε  μ ια  π ιλοτ ική  έρευνα  γ ια  την  κατανόηση  της  

λε ι τουργ ίας  της  μεθόδου .     
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Ι. Το Σύγχρονο Τραπεζικό Περιβάλλον 

 
Α. Γενικά 

Η αλλαγή που συντελέστηκε από τα μέσα της δεκαετίας του '80 στην εγχώρια 

αλλά και στην παγκόσμια αγορά υπό την μορφή του αυξανόμενου ανταγωνισμού 

στην αγορά, η αυξανόμενη οικονομική συνειδητοποίηση των πελατών, οι οικονομικές 

πιέσεις στις παραδοσιακές αγορές και οι μεταβολές στην κυβερνητική νομοθεσία, 

έχουν συμβάλει στο να καταστήσουν πιο απελευθερωμένη την αγορά για τις 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (Davis, 1994).  

 O Birch (1995), σημειώνει και προειδοποιεί ότι ο "άγριος ανταγωνισμός θα 

οδηγήσει σε λιγότερους οργανισμούς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών... πολλές 

μικρότερες τράπεζες θα συγχωνευτούν με μεγαλύτερες, ενώ και πολλές άλλες είναι 

δυνατό να εξαφανιστούν ολοκληρωτικά".  

Ο Ellwood (1994) υποστήριξε ότι  "το έτος 2000, ο πελάτης θα αντιμετωπίσει 

μια τραπεζική αγορά τέτοια, όπου το δυσδιάκριτο της ταυτότητας μεταξύ των 

τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών, και όλων των άλλων πιθανών ανταγωνιστών 

που θα έχουν εισέλθει στην αγορά, θα έχει ενταθεί... Οι πελάτες θα εξετάζουν τις 

εναλλακτικές λύσεις περισσότερο από ποτέ άλλοτε και η κερδοφορία για τις 

επιχειρήσεις θα επιτυγχάνεται κάτω από ιδιαίτερη πίεση. Το αποτέλεσμα αυτής της  

"shop around" κουλτούρας θα είναι μια υψηλότερη κινητικότητα μεταξύ των πελατών 

που ενδιαφέρονται για την αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών".  

Η διαφοροποίηση θα συνεχίσει να αποτελεί οδηγό για την εμπορική στρατηγική 

των τραπεζικών οργανισμών, αλλά δεν θα επικεντρωθεί ούτε στα προϊόντα, 

δεδομένου ότι πλέον είναι σχεδόν τα ίδια, άλλα ούτε και στην τιμή, καθώς οι 

διακυμάνσεις στη τιμή είναι πλέον ελάχιστες. Κατά συνέπεια γεννάται το ερώτημα, 

πώς ένας χρηματοδοτικός οργανισμός, όπως μια εμπορική τράπεζα, θα μπορέσει να  

παραμείνει ανταγωνιστικός σε ένα τέτοιο περιβάλλον; Πώς θα κατορθώσει να  

διαφοροποιήσει τις προσφορές, τις υπηρεσίες του και τα προϊόντα του από εκείνα των 

ανταγωνιστών του (Birch, 1995: BMA, 1991); Οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί 

αναγνωρίζουν πλέον ότι η ανωτερότητα της υλικοτεχνικής υποδομής δεν εγγυάται 

από μόνη της την επιτυχία και συνειδητοποιούν πως μόνο αν λάβουν υπόψη τους  και 

τις πραγματικές ανάγκες των πελατών στο σχεδιασμό και την παράδοση των 

υπηρεσιών, θα κατορθώσουν να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα (Zeithaml και 

Bitner, 1996).  
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Οι σύγχρονες θεωρίες και στρατηγικές μάρκετινγκ (Ennew et al, 1993) 

προσδίδουν μεγαλύτερη προσοχή στον προσδιορισμό και εντοπισμό των αναγκών και 

των προσδοκιών των πελατών (Morgan, 1989), καθώς επίσης και στην παροχή  

υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών (Lewis, 1991; 1993; , Thwaites και Vere, 

1995). Όπως παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία (Brown και Swartz, 1989; Buzzel και 

Gale, 1987: Edvardsson et al, 1994 Grοnroos,1990 Lewis, 1989; ,1991; Lewis et al, 

1994; Parasuraman et al, 1988; ,1991 Zeithaml και Bitner, 1996, Zeithaml et al, 

1990), είναι πιθανό η αποτελεσματική μέτρηση, η διαχείριση και η βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών να αποτελέσουν τα στοιχεία εκείνα που θα 

επιτρέψουν στους χρηματοδοτικούς οργανισμούς να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους (Lewis, 1989 ; , 1991).  

Η ποιότητα υπηρεσιών θα πρέπει να συνίσταται από τα επιμέρους στοιχεία των 

απαιτήσεων που έχουν οι πελάτες (BMA, 1991), δηλαδή μέσω των αντιλήψεων των  

πελατών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ως αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα υπηρεσιών (perceived service quality) ορίζεται ως ο βαθμός της απόκλισης 

μεταξύ της προσδοκώμενης και της αντιλαμβανόμενης απόδοσης (Zeithaml et al, 

1990). Συνεπώς, απαιτείται η αποτελεσματική διαχείριση των προσδιοριστικών 

παραγόντων της προσδοκώμενης και της αντιλαμβανόμενης ποιότητας (Berry et al, 

1985). 

 Αν και οι Zeithaml και Bitner (1996) προτείνουν ότι οι πελάτες είναι δυνατό να 

διατηρούν τα παρόμοια επίπεδα προσδοκιών για ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών που 

παρέχονται από εταιρείες του ιδίου κλάδου, υποστηρίζουν ότι θα ήταν  ενδιαφέρον να 

ερευνηθεί εάν οι προσδοκίες για το επίπεδο υπηρεσιών είναι οι ίδιες και μεταξύ των 

υποκατηγοριών των διαφόρων τραπεζικών ιδρυμάτων. Είναι μια πτυχή αυτού του 

προβλήματος που η παρούσα μελέτη επιχειρεί να προσεγγίσει, ειδικότερα σχετικά με 

το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα οι οποίες όμως υφίστανται σε διάφορα άλλα 

μέρη της Ευρώπης και του κόσμου.  

 

Β. Ιδιωτικές  και Δημόσιες Τράπεζες   

Ο Zavvos (1989) σημείωσε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υποφέρει από 

δύο μόνιμα προβλήματα: κατ' αρχάς, ένα μεγάλο μέρος αυτής της βιομηχανίας 

(περίπου το 75 τοις εκατό) ήταν υπό τον έλεγχο του δημόσιου τομέα (Provopoulos, 

1995), γεγονός το οποίο δημιουργούσε ορισμένες σημαντικές στρεβλώσεις.  
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Δεύτερον, υπάρχει μια εκτεταμένη επέμβαση από το κράτος μέσω του 

διορισμού των διοικητών και των διευθυντών των δημόσιων τραπεζών, και διαμέσω 

της εισαγωγής των διάφορων περιοριστικών κανονισμών στη λειτουργία των 

τραπεζικών ιδρυμάτων. Ο Zavvos (1989) αμφισβήτησε εάν θα ήταν δυνατό για τις 

τράπεζες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς τους 

στα πλαίσια των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών του περιβάλλοντος.  

Κατά συνέπεια συνάγεται το συμπέρασμα ότι ένα μεγάλο μέρος της πελατείας 

τους θα κινηθεί πιθανώς προς εκείνες τις ξένες ή ιδιωτικές τράπεζες οι οποίες θα 

αποδειχθούν ικανές να προσφέρουν τα καλύτερα δυνατά επιτόκια και την καλύτερη 

ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Άλλωστε παρόμοια επιχειρήματα έχουν βρει 

ευρεία υποστήριξη στη βιβλιογραφία (Chalikias, 1991 Provopoulos, 1995 Stergiou, 

1996 Watson, 1995). Οι τραπεζικές εργασίες του δημόσιου τομέα, ως αποτέλεσμα της 

κυβερνητικής παρέμβασης, στελεχώνονται κατά περίπου 50 τοις εκατό από 

περισσότερους υπάλληλους ανά υποκατάστημα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του 

ιδιωτικού τομέα και το χάσμα τείνει να έχει αυξητικές τάσεις.  

Δεν ήταν δυνατό, μέσα στα όρια αυτής της έρευνας, να γίνουν οι συγκρίσεις του 

κόστους της εργασίας ούτε να αξιολογηθεί η απόδοση από την άποψη του όγκου, της 

πολυπλοκότητας ή της προστιθέμενης αξίας (Emmanouilidis,1996, Mirkos, 1996). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ζητήματα  και με το δεδομένο ότι αυτοί οι δύο 

τραπεζικοί τομείς, ιδιωτικός και δημόσιος, ανταγωνίζονται ο ένας ενάντια στον άλλο, 

κρίθηκε κατάλληλο να ερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο ποικίλουν οι προσδοκίες και οι 

αντιλήψεις για το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών  μεταξύ των πελατών τους. 

Μια ανάλυση των ομοιοτήτων και των διαφορών που προκύπτουν θα βοηθήσει τόσο 

στην κατανόηση των στοιχείων που διαφοροποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον 

τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όσο και στη διαμάχη για την 

αναγκαιότητα χάραξης μιας προκαθορισμένης στρατηγικής σε ένα διαρκώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον.   

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία προτείνει ότι η βελτίωση της οικονομικής 

κατάστασης των μεμονωμένων πελατών και η διάχυση των πληροφοριών για τις 

τραπεζικές υπηρεσίες έχουν συμβάλει καθοριστικά στις αυξανόμενες προσδοκίες 

πελατών (Zavvos, 1989). Αυτές οι αλλαγές έρχονται σε μία εποχή που είναι η 

ελληνική τραπεζική βιομηχανία τελεί υπό την πίεση του να λειτουργήσει πλέον μέσα 

στους κανόνες της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Σε αυτές τις πιέσεις πρέπει να 

προστεθεί την τάση προς την παγκοσμιοποίηση, την άρση των ελέγχων και την 
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κατάργηση διάφορων τύπων επιχορηγήσεων στην παροχή οικονομικών υπηρεσιών, 

που τροφοδοτούν τον ανταγωνισμό στο τραπεζικό σύστημα (Gortsos, 1992).  

Επιπλέον, παρατηρείται η δημιουργία ενός αυξανόμενα ανταγωνιστικού 

τραπεζικού περιβάλλοντος μέσω της άρσης των ελέγχων των επιτοκίων, της 

κατάργησης των διάφορων πιστωτικών έλεγχων, της ανάπτυξης της αγοράς 

κεφαλαίου, του ανταγωνισμού από μη τραπεζικά ιδρύματα, της ελεύθερης 

μετακίνησης των ροών κεφαλαίου, και της εισόδου των τραπεζικών ιδρυμάτων από 

άλλες Ευρωπαϊκές και μη χώρες στην ελληνική αγορά. Αυτές οι αλλαγές έχουν 

προκαλέσει επίσης μια συμπίεση και έναν επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής των 

τραπεζικών εργασιών προς την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών (Noulas και Glaveli, 

2002).  

Παράλληλα, η εισαγωγή του ευρώ έχει μειώσει τα περιθώρια κέρδους και τα 

συνολικά έσοδα των τραπεζών καθώς αυτές έχουν πλέον απολέσει τις αμοιβές των 

υπηρεσιών μετατροπής νομίσματος ενώ ταυτόχρονα περιορίστηκε το εύρος των 

διαθέσιμων επιτοκίων και αναλήφθηκαν επιπρόσθετες δαπάνες που συνδέονται με 

την καθιέρωση του νέου νομίσματος  (Kosmidou και Spathis, 2000).  

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η συντήρηση της ποιότητας υπηρεσιών και η εστίαση 

στις ανάγκες πελατών αποτελούν βασικά συστατικά για το στρατηγικό 

προγραμματισμό των τραπεζών (Argyropoulos, 1996 Chalikias, 1991 Provopoulos, 

1995 Zavvos, 1989). Οι τράπεζες που θα προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους στους 

νέους ανταγωνιστικούς όρους με τη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, 

όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τους πελάτες τους, είναι πιθανό να δημιουργήσουν 

και να αποκομίσουν μελλοντικά ένα  σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Αυτοί οι παράγοντες έχουν συμπιέσει τα περιθώρια και έχουν υπογραμμίσει την 

ανάγκη για τις ελληνικές τράπεζες να πωλούν περισσότερα προϊόντα (cross - selling), 

να υιοθετήσουν νέες δυναμικές εμπορικές στρατηγικές,  να αναπτύξουν νέα 

καινοτόμα προϊόντα, και  να προσδώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις απτές και άυλες 

πτυχές των παρεχόμενων υπηρεσιών τους (Petridou και Glaveli, 2003). Ως 

αποτέλεσμα αυτού του αυξανόμενου ανταγωνισμού η ποιότητα των παρεχόμενων 

τραπεζικών υπηρεσιών έχει εξελιχθεί σε ένα όλο και περισσότερο σημαντικό 

παράγοντα στον καθορισμό του μεριδίου αγοράς και της κερδοφορίας στο τραπεζικό 

κλάδο (Anderson et al. , 1994 ; Spathis et al. , 2002).  
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ΙΙ. Επιμόρφωση στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 

 
Α. Εισαγωγή 

Μέσα σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον καταλυτικός είναι και ο 

ρόλος που θα κληθούν να αναλάβουν οι εργαζόμενοι των τραπεζικών ιδρυμάτων. Οι 

αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών, ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των 

τραπεζικών οργανισμών, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, οι συνεχείς μεταβολές 

στο τρόπο παροχής των υπηρεσιών, οι μεταβολές στις ανάγκες των πελατών και η 

διαρκής προσπάθεια για παρακολούθηση και προσαρμογή στα ταχέως 

διαμορφωνόμενα δεδομένα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για συνεχή και 

συστηματική επιμόρφωση των εργαζόμένων στα νέα δεδομένα. 

Μάλιστα, σχεδόν στο σύνολο τους οι τραπεζικοί οργανισμοί, σε Ελλάδα αλλά 

και στο εξωτερικό, θεωρούν την επιμόρφωση των στελεχών τους όχι μόνο 

απαραίτητη για την επιβίωση τους αλλά και στρατηγικό παράγοντα για την εξέλιξη 

και την ανάπτυξη τους. Πλέον, οι περισσότεροι τραπεζικοί οργανισμοί διαθέτουν 

σαφώς προκαθορισμένη εκπαιδευτική πολιτική, και συχνά εξειδικευμένο προσωπικό 

και τμήμα για την διεκπεραίωση ενός προγράμματος εκπαίδευσης, ενώ οι τραπεζικοί 

οργανισμοί που κατόρθωσαν να σχεδιάσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς 

εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν επωφεληθεί σημαντικά και επέτυχαν σημαντικά 

αποτελέσματα. 

Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί μέσω της παρουσίασης δυο (2) πραγματικών 

περιπτώσεων μια προσέγγιση στα θέματα, τη μεθοδολογία και το σχεδιασμό 

διεξαγωγής ενός επιμορφωτικού προγράμματος καθώς επίσης και των 

αποτελεσμάτων και αλλαγών που επήλθαν έπειτα από την ολοκλήρωσή του στη 

λειτουργία του οργανισμού, ώστε να αναδειχθεί η σημασία της επιμόρφωσης στις 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.  

 
Β. Case Study: Lafayette Bank and Trust  

(Πηγή: ΑΒΑ Banking Journal, June 1987) 

Η τράπεζα Lafayette με έδρα το Bridgeport, Connecticut αποτελεί ένα 

χρηματοδοτικό οργανισμό με περιουσιακά στοιχεία που ανέρχονται σε $ 

240,000,000, με εννέα (9) υποκαταστήματα και συνολικά 167 εργαζόμενους. Η 

Georgianna Antonelli, αναπληρωτής αντιπρόεδρος και διευθύντρια εκπαιδεύσεως 

υποστηρίζει " όλες οι τράπεζες διαθέτουν Η/Υ, όλες έχουν ταμίες αλλά αυτό που 
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διαφοροποιεί είναι η εξυπηρέτηση ", για να συμπληρώσει ο Thomas Gray, πρόεδρος 

και διευθύνων σύμβουλος ότι " επιδίωξή μας είναι να αναπτύξουμε μια ευαισθησία 

στην εξυπηρέτηση πελατών και πάνω σε αυτό έχουμε δεσμευθεί ως διοίκηση". 

Η σαφής προσήλωση της Lafayette προς την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών αντικατοπτρίζεται στο επίσημα θεσμοθετημένο "σχολείο" για τους 

υπαλλήλους ταμείων που λειτουργεί εδώ και δύο (2) χρόνια και χάρη στο οποίο έχουν 

μειωθεί σημαντικά τα παράπονα των πελατών ενώ παράλληλα έχει ενισχυθεί το ηθικό 

των υπαλλήλων και ο χρόνος παραμονής τους στον οργανισμό.  

Οι νέοι ταμίες πριν ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό περνούν δύο εβδομάδες στη 

μελλοντική θέση εργασίας τους υπό την επίβλεψη ενός εκπαιδευτή (coach) τον οποίο 

και παρατηρούν στη εκτέλεση της εργασίας του. Οι εκπαιδευτές (coach) επιλέγονται 

από τους διευθυντές των υποκαταστημάτων με βάση τις τεχνικές δεξιότητες τους και 

τα επικοινωνιακά τους χαρίσματα, και συνεχίζουν να εργάζονται με τους 

εκπαιδευόμενους ακόμα και πέντε (5) ημέρες μετά από τη λήξη της εκπαίδευσης. Η 

διάρκεια της εκπαίδευσης είναι περίπου δέκα (10) ημέρες και σε αυτή συμμετέχουν 

νέοι αλλά και έμπειροι ταμίες οι οποίοι επιμορφώνονται σε όλο το φάσμα του έργου 

τους μέσω παρουσιάσεων, επιμορφωτικών videos και σεμιναρίων. 

Τα αντικείμενα στα οποία επιμορφώνονται συνήθως οι εργαζόμενοι είναι η 

εξυπηρέτηση πελατών και απαραίτητες δεξιότητες για τη θέση του ταμία (teller) όπως 

τήρηση προσωπικών λογαριασμών, αναφορές συναλλαγών συναλλάγματος, 

ικανότητα ομιλίας στο τηλέφωνο, παροχή πληροφοριών, κτλ.. Σύμφωνα με τα 

λεγόμενα της Georgianna Antonelli ενώ ο ρυθμός αντικατάστασης των tellers  

κυμαίνονταν από 40% έως 50% ετησίως, έπειτα από την λειτουργία του 

προγράμματος εκπαίδευσης περιορίστηκε μόλις στο 10% ετησίως (ABA Banking 

Journal, 1987). 

 
Γ. Case Study: An Australian Retail Bank  

(Πηγή: Sappey R. and Sappey J., (1999), “Different skills and knowledge for different 
times: training in an Australian retail bank”, Employee Relations, Vol. 21 No. 6, 
1999, pp. 577-589.) 
 
α. Επιμόρφωση και Κύκλος Εργασιών : 

Αυτή η μελέτη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τεσσάρων 

ετών στα μέσα της δεκαετίας του '90 σε ένα μεγάλο αυστραλιανό χρηματοδοτικό 

οργανισμό (που εφεξής θα αποκαλείται ως η "τράπεζα"). Η μεθοδολογία 
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συμπεριλάμβανε συνεντεύξεις με τους διευθυντές, τους εκπαιδευτές και τους 

εκπαιδευόμενους καθώς επίσης την συμμετοχή και την παρακολούθηση πέντε (5) 

διαφορετικών εκπαιδευτικών θεματικών ενοτήτων. Από τις αρχές της δεκαετίας του 

'80 έως τα μέσα της δεκαετίας του '90 η τράπεζα υιοθέτησε τέσσερις προσεγγίσεις ως 

προς τα προγράμματα επιμόρφωσης. Η πρώτη (1980 ως 1985) ήταν μια αυστηρά 

δομημένη '' chalk and talk '' προσέγγιση, που προσανατολίζονταν πρώτιστα στην 

ενίσχυση των τεχνικών  δεξιοτήτων.  

Η δεύτερη (1986 ως 1989) απηχούσε τις αντιλήψεις του ανώτατου management 

για την τράπεζα ως ενός πιο διεθνοποιημένου και επιχειρηματικού οργανισμού με το 

πρόγραμμα επιμόρφωσης να περιλαμβάνει θεματικές ενότητες στις ανθρώπινες  

δεξιότητες και μια διεύρυνση της επιμόρφωσης σε διοικητικά θέματα. 

Η τρίτη φάση (1990 ως 1993) συνέπεσε με τη δραματική επιδείνωση της θέσης 

της τράπεζας στην αγορά. Επιπλέον, οι ''πολιτικές συμμαχίες'' μεταξύ της ανώτερης 

διοίκησης της τράπεζας και της διεύθυνσης εκπαίδευσης τερματίστηκαν όταν ο CEO 

και ο διευθυντής του τμήματος εκπαίδευσης αποχώρησαν από την τράπεζα. 

 Η σχετική σημασία του ρόλου της επιμόρφωσης περιορίστηκε κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου και οι αριθμοί του προσωπικού του τμήματος εκπαιδεύσεως 

μειώθηκαν. Ταυτόχρονα, μια νέα τάση φάνηκε να αναδύεται η οποία τόνισε την 

ανάγκη για την τράπεζα να επιζήσει σε μια όλο και περισσότερο ανταγωνιστική 

αγορά. Αυτό σήμαινε τη μείωση της ασφάλειας για κάθε θέση εργασίας (job security) 

και μια μεγαλύτερη έμφαση στην ατομική απόδοση. Η επιμόρφωση δεν θεωρούνταν 

πλέον ως μια ευκαιρία για ανακούφιση από την καθημερινή εργασία στη ''γραμμή 

παραγωγής''.  

Στην τελευταία φάση (1994 εώς στο παρόν), σε απάντηση στη συνεχόμενη 

πίεση της αγοράς, η τράπεζα κινήθηκε για να υιοθετήσει μιαν ισχυρότερη πολιτική 

πωλήσεων και παράλληλα σημειώθηκε μια μικρή αύξηση στους αριθμούς του 

προσωπικού του  τμήματος εκπαίδευσης. Τα προγράμματα επιμόρφωσης της 

τράπεζας για τα στελέχη ήταν προσανατολισμένα λιγότερο προς την προσωπική 

ανάπτυξη των συμμετεχόντων και περισσότερο προς τις πωλήσεις και προς την 

παροχή δανείων. Η επιμόρφωση έγινε όλο και περισσότερο αποκεντρωμένη, με τη 

συμμετοχή των στελεχών γραμμής και με εστίαση στην on the job εκπαίδευση, 

γεγονός που απεικόνισε μια αυξημένη ευαισθησία του management στον έλεγχο των 

δαπανών για επιμόρφωση.  
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Διάφορα συμπεράσματα μπορούν να συναχθούν σε αυτή τη φάση πριν 

αναλυθούν οι διαφορετικοί τύποι εκπαιδευτικών θεματικών ενοτήτων και οι 

επιπτώσεις τους στους υπαλλήλους. Κατ' αρχάς, η διοίκηση της τράπεζα μετέβαλε 

σημαντικά και εντυπωσιακά την προσέγγισή της προς την εκπαίδευση κατά τη 

διάρκεια του χρόνου. Η διακύμανση στις προσεγγίσεις υποδεικνύει ότι η στρατηγική 

ήταν στην καλύτερη περίπτωση σε μια φιλοσοφία '' fast and loose ''. Η επιμόρφωση 

εξαρτήθηκε σαφώς από τις δομικές αποφάσεις για θέματα εταιρικού μάρκετινγκ, 

χρηματοοικονομικών και οργανωσιακών.  

 Δεύτερον, οι δαπάνες επιμόρφωσης διέφεραν από περίοδο σε περίοδο  ανάλογα 

με την πορεία της τράπεζας στις αγορές προϊόντων. Η βασική προσέγγιση ήταν μια 

ελαχιστοποίηση των δαπανών κατά τη διάρκεια των περιόδων που παρουσίαζαν  

μειωμένη κερδοφορία (ή παρουσίαζαν ζημίες) και όταν τιμή της μετοχής παρουσίαζε 

πτωτική τάση. Αντιθέτως, όταν η τράπεζα απέδιδε ικανοποιητικά  (σε όρους αύξησης 

των κερδών και της τιμής της μετοχής) και όταν αντιλήψεις της διοίκησης εξέφραζαν 

βεβαιότητα για μελλοντική ανάπτυξη και μεγέθυνση, η προσέγγιση ως προς την 

επιμόρφωση εμφανίζονταν να είναι περισσότερο διευρυμένη και καινοτόμος. 

 Ακόμη και στην τελευταία φάση, οι αυξήσεις στις δαπάνες επιμόρφωσης 

πραγματοποιήθηκαν μετά από τη σημαντική μείωση του συνολικού αριθμού, και 

αφού η νέα τεχνολογία και τα συστήματα που είχαν υιοθετηθεί επέτυχαν να 

αυξήσουν σημαντικά την παραγωγικότητα στη τράπεζα. Μάλιστα, μπορεί να 

υποστηριχτεί ότι αυτό επήλθε επίσης περίπου και ως αποτέλεσμα των αποφάσεων της 

τράπεζας για την εισαγωγή διαδικασιών που ανάγκασαν τους πελάτες να εκτελούν τις 

τραπεζικές εργασίες οι ίδιοι (π.χ. ATM).  

Τρίτον, η σχέση μεταξύ των δαπανών επιμόρφωσης και του κύκλου εργασιών 

θα πρέπει να εξεταστεί στα πλαίσια των διευθυντικών αντιλήψεων και της 

επακόλουθης λήψης αποφάσεων. Αυτές ήταν αντιλήψεις για το προϊόν και τις 

χρηματοοικονομικές αγορές, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανότητας της 

επιθετικής εξαγοράς. Η ανάλυση των επιμέρους φάσεων απεικονίζει το παράδειγμα 

ενός οργανισμού που προσπαθεί να επιζήσει, κάτι που πέτυχε με το να 

μετασχηματιστεί ώστε να αντιμετωπίσει άμεσα την ποικιλότητα των απειλών, 

εγκαταλείποντας στη προσπάθεια αυτή παραδοσιακές και αξιόλογες δομές, 

διαδικασίες και νοοτροπίες.  

Ποιες θεματικές ενότητες μειώθηκαν και ποιες ήταν οι επιπτώσεις για τους  

υπάλληλους; Η τράπεζα απαίτησε ένα μίγμα δεξιοτήτων και γνώσεων που ποίκιλε 
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ανάλογα με την ειδικότητα (π.χ. ταμίας, '' backroom '', έκδοση δανείων, κτλ). Οι 

θεματικές ενότητες μπορούν διαιρεθούν σε πρώτο στάδιο ανάμεσα στις τεχνικές και 

ανθρώπινες  δεξιότητες. 

 
β. Επιμόρφωση σε Τεχνικές και Ανθρώπινες Δεξιότητες  

Μεταξύ των ετών 1990 και 1993 καθώς η τράπεζα αντιμετώπισε αυξανόμενα 

χαμηλά επίπεδα απόδοσης, υπήρξαν 28 θεματικές ενότητες στο εθνικό σχέδιο 

επιμόρφωσης της τράπεζας,  οι οποίες κατά ένα μεγάλο μέρος απεικονίζονται στο 

κρατικό επιμορφωτικό πρόγραμμα του Queensland.  

Γενικά, ο πίνακας (Ι) καταδεικνύει ότι παρά την εσωτερική γραπτή πολιτική της 

τράπεζας ότι η ανάπτυξη των ανθρώπινων δεξιοτήτων στις θεματικές ενότητες 

άνθρωποι-διοίκηση ήταν μια στρατηγική προτεραιότητα για την τράπεζα, αυτό που 

προκύπτει σαφώς είναι ότι στην πράξη οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν την 

ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων αποτελούσαν μια μεγαλύτερη προτεραιότητα.  

Το κρατικό επιμορφωτικό πρόγραμμα του Queensland, πίνακας (II), 

περιελάμβανε μια σειρά θεματικών ενοτήτων στην επίβλεψη και διοίκηση 

επιχειρήσεων. Ο πίνακας δείχνει ότι οι θεματικές ενότητες που ήταν 

προσανατολισμένες στις τεχνικές δεξιότητες και στις βασικές γνώσεις προηγήθηκαν 

από εκείνες που περιελάμβαναν ανθρώπινες δεξιότητες και προσωπική ανάπτυξη.  

Η απειλή της επιθετικής εξαγοράς, η πίεση επάνω στην τιμή της μετοχής από τις 

χρηματιστηριακές αγορές και οι αλλαγές στις αγορές προϊόντων οδήγησαν το 

συμβούλιο σε σημαντικές αποφάσεις που αφορούσαν την αναδιάρθρωση και την 

μείωση του προσωπικού σε όλη την τράπεζα. Αυτό σήμανε μια μετατόπιση από μια 

φιλοσοφία ευρείας επιμόρφωσης και διάθεσης πειραματισμού με το περιεχόμενο των 

θεματικών ενοτήτων, σε μια προσέγγιση ελαχιστοποίησης του κόστος επιμόρφωσης.  

Η έμφαση στην τεχνική κατάρτιση απεικόνισε μια επιστροφή στον σκληρά 

πυρήνα του τραπεζικού επιχειρείν και την αναβίωση των παραδοσιακών τραπεζικών 

αξιών. Μερικοί διευθυντές σημείωσαν ότι η διάρκεια μερικών εκπαιδευτικών 

ενοτήτων ήταν μειωμένη εξαιρώντας ότι κρίθηκε ότι είναι περιττό από την 

επιμόρφωση στις ανθρώπινες δεξιότητες.  

Η επιμόρφωση, εν ολίγοις, επικεντρώθηκε εκ νέου στους σχετικά 

βραχυπρόθεσμους λειτουργικούς στόχους, κάτι που έρχεται σε διαφωνία με την 

υποτιθέμενη μακροπρόθεσμη άποψη ότι η ανάπτυξη στελεχών, και ιδιαίτερα η  
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ανάπτυξη σε θέματα διοίκησης, είναι προς όφελος των εργοδοτών (Lundy και 

Cowling, 1996, σελ. 273).  

Πίνακας 1 

 

  
(Πηγή: Sappey R. and Sappey J., (1999), “Different skills and knowledge for different times: 
training in an Australian retail bank”, Employee Relations, Vol. 21 No. 6, 1999, pp. 577-
589.) 

Πίνακας 2 

 
(Πηγή: Sappey R. and Sappey J., (1999), “Different skills and knowledge for different times: 
training in an Australian retail bank”, Employee Relations, Vol. 21 No. 6, 1999, pp. 577-
589.) 
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Στις συνεντεύξεις με τους διευθυντές που συνδέονται με τα προγράμματα 

επιμόρφωσης (π.χ. εργασιακές σχέσεις, οργανωσιακή ανάπτυξη, σχεδιασμός 

προγράμματος επιμόρφωσης, επικοινωνία και HRM)  η ποικιλομορφία των 

απαντήσεων υπέδειξε ότι η επιμόρφωση αποτελούσε μια έννοια σημαντικά 

διαφορετική για τους managers ανάλογα με τη θέση τους στην ιεραρχία και το 

αντικείμενο εργασίας τους.  

Γενικά, υπήρξε μια απροθυμία να εμπλουτιστούν τα προγράμματα επιμόρφωσης  

με υλικό που δεν ήταν άμεσα σχετικό με τις δεξιότητες και τη γνώση που 

απαιτούνταν από το αντικείμενο εργασίας. Σε σχέση με μερικές σειρές μαθημάτων, οι 

τεχνικές δεξιότητες HRM και η γνώση ήταν απαραίτητες (π.χ. η λειτουργία της 

διαχείρισης της αιτήσεων προκαθορισμένων και τυποποιημένων κριτηρίων για την 

αξιολόγηση και την προαγωγή, η λειτουργία του συστήματος πριμοδότησης, κτλ). Οι 

κοινωνικές δεξιότητες ήταν απαραίτητες για να καταστήσουν λειτουργική την 

αξιολόγηση της απόδοσης  (π.χ. παίρνοντας συνέντευξη από τους υπαλλήλους και 

δρώντας συμβουλευτικά στα διάφορα στάδια όταν η μειωμένη  απόδοση ήταν 

εμφανής).  

Η σημαντικότερη επίπτωση ήταν η διανεμητική επίδραση της επιμόρφωσης 

μεταξύ των υπαλλήλων και της τράπεζας ως εργοδότη. Πρόσφατα βρετανικά στοιχεία  

αμφισβητούν τα συμπεράσματα του Braverman (1974) για deskilling. Ο Pennet al . 

(1994)  υποστηρίζει ότι, γενικά, οι εργασίες δεν υποβιβάζονται μέσω του deskilling. 

Εντούτοις, αναγνώρισε επίσης ότι η κατεύθυνση της αλλαγής των δεξιοτήτων 

ποικίλλει εν μέρει λόγω της τεχνολογία, του επαγγέλματος και του φύλου.  

Αυτή η αντιστροφή της διατριβής Braverman γίνεται εμφανέστερη αλλά και πιο 

αξιόπιστη όταν εξετάζονται ένα ευρύτερο φάσμα των βιομηχανιών και των 

επαγγελμάτων, ιδιαίτερα ο κλάδος των υπηρεσιών όπου συνεχώς αναπτύσσονται νέες 

δεξιότητες. Εντούτοις, ο Gaillie (1994) διαπίστωσε ότι εκείνοι που είχαν αποκτήσει 

σχετικά υψηλά  επίπεδα δεξιοτήτων πέτυχαν και περαιτέρω βελτίωση αυτών.  

Στα περισσότερα από τα πραγματοποιηθέντα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι 

επόπτες και οι διευθυντές ήταν οι εκπαιδευόμενοι. Αν και ένα τμήμα της 

επιμόρφωσης ήταν στις διαδικασίες και τα συστήματα της τράπεζας, οι γνώσεις και  

οι δεξιότητες ήταν σχετικά εφαρμόσιμες στην εργασία καθώς αφορούσαν συστήματα 

HRM γενικά. Μάλιστα, μερικές από τις θεματικές ενότητες εκπαίδευσαν τους 

συμμετέχοντες στη διοικητική λειτουργία των συστημάτων HRM. Ωστόσο, η έμφαση 
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έτεινε να είναι σχετική με γενικές, κοινωνικές και διανοητικές δεξιότητες που 

συνδέονται με την ατομική ανάπτυξη (π.χ. διεξαγωγή μιας συνέντευξη, σύνταξη 

εκθέσεων αξιολόγησης, τεχνικές αυτοπεποίθησης, ομαδική εργασία).   

Αυτές οι θεματικές ενότητες δεν προσφέρθηκαν τόσο συχνά όσο αυτές που 

αφορούσαν τεχνικές δεξιότητες, και απαλείφθηκαν ή μειώθηκαν στη διάρκεια της 

επιμόρφωσης όταν οι δαπάνες περικόπτονταν. Εξαίρεση αποτέλεσαν τα εκπαιδευτικά 

μαθήματα σε θέματα πωλήσεων, πρώτιστα για τους διευθυντές. Μπορεί να συναχθεί 

το συμπέρασμα ότι οι επιμέρους ομάδες εργαζόμενων συμπεριλαμβανομένων των 

νεοπροσληφθέντων, των προϊσταμένων και των middle managers ζημιώνονται όταν 

λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις.  

Εντούτοις, με τη μετατόπιση στην on-the-job επιμόρφωση, η απώλεια είναι 

πιθανό να είναι μεγαλύτερη μεταξύ των μη διοικητικών υπαλλήλων, εν μέρει επειδή 

οι στενά συνδεδεμένες με την εργασία τεχνικές δεξιότητες και η γνώση λαμβάνουν 

σχετικά περισσότερη έμφαση (Sappey,1999). 

    

ΙΙΙ. Επιμόρφωση και Ποιότητα Υπηρεσιών στις Τράπεζες  

 

Α. Γενικά  

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται πλέον ευρέως αποδεκτή ως 

καθοριστικός παράγοντας για την  επίτευξη ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

στους περισσότερους κλάδους παροχής υπηρεσιών. Για παράδειγμα, οι 

σημαντικότερες βρετανικές τράπεζες έχουν υποστηρίξει σε διάφορες περιστάσεις ότι 

η ποιότητα θα αποτελέσει το σημαντικότερο στοιχείο διαφοροποίησης τους από τον 

ανταγωνισμό ενώ ακόμη και προμηθευτές εξάτμισεων και ελαστικών αυτοκινήτου 

υποστηρίζουν ότι ο στόχος τους είναι "100 τοις εκατό ικανοποίηση των  πελατών ".  

Εντούτοις, η ποιότητα γενικά και η ποιότητα υπηρεσιών ειδικότερα είναι  

αποδεκτό ότι αποτελούν έννοιες σύνθετες και πολυδιάστατες. Άλλωστε όπως 

υποστηρίζει ο Garvin (1996) " η ποιότητα είναι μια κατ' ασυνήθιστο τρόπο ολισθηρή 

έννοια, εύκολο να απεικονιστεί αλλά εξαιρετικά δύσκολο να καθοριστεί ". Αυτό 

δημιουργεί δυσκολίες για τους οργανισμούς που επιδιώκουν να βελτιώσουν ή 

τουλάχιστον να ελέγξουν την ποιότητα των παρεχόμενων  υπηρεσιών, δεδομένου ότι 

ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να στηρίζεται σε κάποια αξιόπιστη μέτρηση. Η 

συστηματική, σε αντίθεση με την τυχαία, βελτίωση εξαρτάται από το πόσο 
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ρεαλιστική και αποτελεσματική είναι η διαδικασία μέτρησης, η οποία  με τη σειρά 

της εξαρτάται από το σαφή καθορισμό της έννοιας της ποιότητας υπηρεσιών 

(Galloway & Ho, 1996). 

Όπως και σε άλλους κλάδους σήμερα, και ο τραπεζικός βρίσκεται σε ένα 

κυκεώνα ραγδαίων αλλαγών και σκληρού ανταγωνισμού. Εντούτοις, αντίθετα από 

πολλούς άλλους κλάδους, οι τράπεζες πωλούν άυλες υπηρεσίες - οικονομικές 

υπηρεσίες όπως λογαριασμοί καταθέσεων, πιστωτικές κάρτες, συνταξιοδοτικά 

προγράμματα και καταναλωτικά δάνεια. Αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται σε 

συγκρίσιμες τιμές και με συγκρίσιμη ευκολία σε διάφορα μέρη από κάθε τράπεζα και 

τα υποκαταστήματά της. Μπορεί να φαίνονται όμοιες, αλλά δεν είναι καθώς τα    

επίπεδα υπηρεσίας που υπάρχουν διαφέρουν από την τράπεζα σε τράπεζα. Ο πελάτης 

ξέρει αυτήν την διαφορά και είναι αυτή ακριβώς η ποιότητα των υπηρεσιών 

(τελειότητα) που διαφοροποιεί την υπηρεσία και προσελκύει την προσοχή του 

πελάτη.  

Η επίδραση της τελειότητας υπηρεσιών είναι αυτή που καθορίζει την 

κερδοφορία της τράπεζας. Μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό των δαπανών 

καθιστώντας τους υπαλλήλους πιο προσεκτικούς στις λεπτομέρειες, με τη μείωση των 

λαθών και των σχετικών διορθώσεων, και μπορεί να ενισχύσει τα έσοδα με την 

ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών. Η επαναλαμβανόμενες αγορές  είναι τα 

θεμέλια για ένα αυξανόμενο μερίδιο αγοράς. Η τελειότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών είναι μια κρίσιμη στρατηγική για την κερδοφορία και για την περαιτέρω 

επιβίωση του οργανισμού.  

Ωστόσο, η τελειότητα υπηρεσιών απαιτεί δεσμεύσεις από κάθε επίπεδο του 

οργανισμού: η κουλτούρα της τράπεζας, το ανώτατο management, οι υπάλληλοι 

(ενδυνάμωση ενισχύοντας τη γνώση και τις δεξιότητες), και oι διαδικασίες 

(τελειότητα μέσω της τεχνολογικής υποστήριξης). Βασιζόμενη σε αυτές τις 

δεσμεύσεις, η τράπεζα μπορεί να προσελκύσει, να διατηρήσει, και να ενισχύσει τις 

σχέσεις με τους πελάτες. Αυτή η προσαρμοσμένη στις ανάγκες του πελάτη 

διαδικασία είναι η σχέση οδηγός στις τραπεζικές εργασίες, που θα καθορίσουν τελικά 

ποιες τράπεζες θα επιζήσουν και ποιες όχι.  

Οι άριστες επιχειρήσεις στις τραπεζικές εργασίες  - όπως φαίνεται από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις - έχουν αποδείξει ότι μια δέσμευση για την τελειότητα 

υπηρεσία βελτιώνει τη χρηματοοικονομική απόδοση του οργανισμού και είναι ένας 

καθοριστικός  παράγοντας διαφοροποίησης για την επιτυχία στο μέλλον. Η Bank of 
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America προσπαθεί να πετύχει την άριστη εξυπηρέτηση πελατών με την υποστήριξη 

από την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνικών εφαρμογών. Η One 

Valley Bank παρουσιάζει τη σημαντική χρηματοοικονομική απόδοση μέσω της 

παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και της ικανοποίησης υπαλλήλων. Η Citi Bank 

καταβάλλει σκληρή προσπάθεια να προσφέρει τους πελάτες σημαντικές υπηρεσίες - 

υπηρεσίες που χρειάζονται να υποστηριχθούν από εξαιρετικές τεχνολογικές 

εφαρμογές (Kim & Kleiner, 1996).  

 
Β. Case Study: Bank of America 

(Πηγή: Kim S., Kleiner B.H., (1996), “Service excellence in the banking industry”, 
Managing Service Quality, Vol 6, Num 1, pp. 22–27.) 
 

Η Bank of America, μια από τις δέκα (10) κορυφαίες τράπεζες εθνικής 

εμβέλειας στις ΗΠΑ, οφείλει την επιτυχία της στην τραπεζική βιομηχανία σε 

συγκεκριμένους παράγοντες. Αυτοί είναι, η επιμονή στον ποιοτικό έλεγχο, η 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού καθώς επίσης και η αποδοτική χρήση της 

τεχνολογίας.  

 
α. Ποιοτικός έλεγχος  

Από τα τρία συστατικά της επιτυχίας, ο έλεγχος της ποιότητας  είναι ίσως ο πιο 

ορατός και ο πιο πιθανός  παράγοντας να αποφέρει στην τράπεζα τις περισσότερες 

μελλοντικές ωφέλειες. Στην Bank of America ο ποιοτικός έλεγχος περιέχει τρία (3) 

κύρια πεδία εστίασης: εξυπηρέτηση πελατών, καινοτομία στο προϊόν και 

λειτουργικές διαδικασίες. Το κλειδί για τον ποιοτικό έλεγχο στον κλάδο των 

υπηρεσιών είναι το πώς ο πελάτης αντιμετωπίζεται τη "στιγμή της αλήθειας", στο 

σημείο δηλαδή στο οποίο γίνεται η πρώτη επαφή  (Rosenberg 1994).  

Η Bank of America θεωρεί ότι οι σχέσεις της με τους πελάτες διέπονται από ένα 

μακροχρόνιο χαρακτήρα -και όχι μόνο απλώς από μια συναλλαγή-, η οποία όμως 

γίνεται ολοένα και περισσότερο σύνθετη. Ο Kerry Walker, διευθυντής δημόσιων 

σχέσεων στο Los Angeles Corporate Relations, υποστήριξε " όταν οι πελάτες 

αφιερώνουν το χρόνο να δουν έναν προσωπικό τραπεζίτη ή έναν ανώτερο τραπεζικό 

υπάλληλο, αναμένουν να πληροφορηθούν για τα υψηλότερα δυνατά επιτόκια, για μια 

ευρεία γκάμα καταθετικών προϊόντων ενώ η συζήτηση μπορεί επίσης να περιλάβει 

κρατικά ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια ή άλλους τύπους επενδύσεων ". Αυτό δείχνει 
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την φιλοσοφία της τράπεζας για λιγότερους πελάτες με περισσότερες όμως υπηρεσίες 

σε αντίθεση με άλλους κλάδους παροχής υπηρεσιών.  

Ο ποιοτικός έλεγχος στις διαδικασίες έχει ως στόχους τις απολύτως ακριβείς 

συναλλαγές και την αποδοτικότητα παρέχοντας την καλύτερη δυνατή υπηρεσία με το  

χαμηλότερο δυνατό κόστος. Ο κ. Walker υποστήριξε, " η Bank of America 

επεξεργάζεται περίπου 17 εκατομμύρια επιταγές κάθε ημέρα. Είναι το 99 τοις εκατό 

ακρίβειας μια ικανοποιητική απόδοση; Εάν επιτυγχάνουμε 99 τοις εκατό ακρίβεια, 

κάνουμε ακόμα 170.000 λάθη κάθε ημέρα, και αυτή δεν είναι μια ικανοποιητική 

απόδοση ". Η αποδοτικότητα υποστηρίζεται και από ένα σύστημα τηλεξυπηρέτησης 

που παρέχει στους πελάτες όλο το 24ωρο πληροφορίες του λογαριασμού τους, και 

ένα δίκτυο από περισσότερα από 4,600 ATM που μπορεί μηνιαία να χειριστεί- μόνο 

στην πολιτεία της  Καλιφόρνια – τουλάχιστον 30 εκατομμύρια συναλλαγές μέσω 

ATM.  

 
β .Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

Η εστίαση της Bank of America στο ανθρώπινο δυναμικό, όπως σχολιάζεται 

από τον Kerry Walker, συνίσταται στο πού και πώς η επιχείρηση θα αναπτύξει 

διευθυντικές δεξιότητες και πώς να διαθέσει τους πόρους για αυτή την ανάπτυξη. Η 

στρατολόγηση είναι το πρώτο βήμα, και το επόμενο η ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού. Η δομή επιχείρησης κινείται προς τη δημιουργία σχετικά μικρών 

μονάδων-πυρήνων με διευθυντές πυρήνων και έναν πιό εύκαμπτο εργατικό δυναμικό 

που θα αποτελείται από εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, εποχικούς ή με 

σύμβαση. Επομένως, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού που αποτελεί τον 

σταθερό πυρήνα, είναι κρίσιμη για την μελλοντική ευημερία του οργανισμού.  

 
γ. Αποδοτική χρήση της τεχνολογίας  

Στο σύγχρονο περιβάλλον η αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας είναι αυτή 

που προσθέτει αξία σε μια επιχείρηση και της προσφέρει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Η Bank of America με τη χρησιμοποίηση ενός εσωτερικού συστήματος 

συλλογής δεδομένων αποκαλούμενο Direct Connect,  στο Σαν Φρανσίσκο πέτυχε να 

περιορίσει τον χαμένο χρόνο για  έρευνα μέσω τον λογαριασμό πελάτη από δύο ώρες 

σε πέντε λεπτά (Ο’Keefe, 1994).  

Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει στην τράπεζα να εξυπηρετεί καλύτερα  τους 

πελάτες επειδή όχι μόνο εξοικονομεί χρόνο, αλλά επίσης δίνει στην τράπεζα μια 
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συνολική άποψη για τον κάθε πελάτη, όπως π.χ. τη συχνότητα της χρήσης των 

τραπεζικών υπηρεσιών, πληροφορίες σχετικά με την κίνηση των λογαριασμών 

καταθέσεων τους αλλά και πληροφορίες για το επιθυμητό επίπεδο υπηρεσιών.    

Επίσης, τον Απρίλιο του 1994, η τράπεζα στο Los Η Angeles επέκτεινε τη 

υπηρεσία διαχείρισης μετρητών και για τους πελάτες -μικρές επιχειρήσεις, η οποία 

προηγουμένως ήταν μόνο διαθέσιμη σε επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους και σε 

μεγάλες εταιρείες. Το σύστημα  αυτό της τράπεζας με τον τίτλο Business Connect 

συνδέεται με τη μικρή επιχείρηση -πελάτη μέσω των προσωπικών υπολογιστών της 

επιχείρησης στοχεύοντας να εξυπηρετήσει τις ανάγκες πρόσθετου κεφαλαίου 

κίνησης. Αυτά τα τρία συστατικά της ποιότητας των υπηρεσιών προφανώς έχουν 

σαφείς επιπτώσεις στις κερδοφορία της τράπεζας με αποτέλεσμα να είναι μια από την 

κορυφαίες δέκα (10) τράπεζες στις ΗΠΑ.  

 
Γ. Case Study: Valley Bank  

(Πηγή: Kim S., Kleiner B.H., (1996), “Service excellence in the banking industry”, 
Managing Service Quality, Volume 6, Number 1, pp. 22–27.) 
 

Η Valley Bank στο Clarksburg, West Virginia έχει παρουσιάσει ισχυρή 

συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των 

χρηματοοικονομικών της αποτελεσμάτων. Η διάχυση σε όλα τα τμήματα της 

τράπεζας της εστίασης στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την 

παράλληλη ικανοποίηση των εργαζομένων έχει μετασχηματίσει έναν συντηρητικό, 

μετρίου επιπέδου και περιορισμένης εμβέλειας τραπεζικό οργανισμό σε ένα 

χρηματοδοτικό ίδρυμα υψηλής απόδοσης.  

Η Valley Bank προώθησε  ένα πρόγραμμα ποιότητας με επίκεντρο τους 

εργαζόμενους, Continuous Quality Improvement (CQI) στα τέλη του 1991 και 

πραγματοποίησε σημαντικές βελτιώσεις στις υπηρεσίες, στις διαδικασίες και στα  

προϊόντα ως φαίνεται ακολούθως:  

1) Διαδικασία - διαδικασίες:  

• περιορισμός του χρόνου επεξεργασίας των υποθηκών  από 60 σε 23 ημέρες  

• μείωση του χρόνου επεξεργασίας των δανείων για έμπορους αυτοκίνητων από μια 

ημέρα σε 16 λεπτά. 

• αύξηση στα δανειακά προϊόντα κατά 158% μέσα σε ένα έτος   

• επίτευξη καλύτερης επικοινωνίας και συνεργασίας με τους πελάτες και τους 

προμηθευτές.  
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2) Σχέσεις πελατών:  

• το 1993, το 95 τοις εκατό των νέων πελατών δήλωσε πως η ποιότητα των 

υπηρεσιών της τράπεζας και η συνέπεια "ξεπέρασε τις προσδοκίες", έναντι 75 τοις 

εκατό το 1992.  

• σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1994, ανακηρύχθηκε κορυφαία 

τράπεζα μεταξύ έξι ανταγωνιστών στη ευρύτερη περιοχή.  

 

3) Παραγωγικότητα - Ικανοποίηση υπαλλήλων (από τον Δεκέμβριο του 1991 μέχρι 

τον Δεκέμβριο 1993):  

• ο ρυθμός αποχωρήσεων μειώθηκε κατά  48 τοις εκατό  

• η παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά  24 τοις εκατό  

• κέρδος ανά υπάλληλο πλήρους ωραρίου  αυξήθηκε κατά 72 τοις εκατό.  

4) Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα (από τον Δεκέμβριο του 1991 μέχρι 

Δεκέμβριος 1993):  

• ROA αυξήθηκε κατά 30 τοις εκατό  

• ROE αυξήθηκε κατά  72 τοις εκατό  

• Τα πάγια στοιχεία  αυξήθηκαν κατά  25 τοις εκατό  

• Τα κέρδη αυξήθηκαν κατά  109 τοις εκατό.  

 

Αυτό το πρόγραμμα CQI συνοδεύθηκε και από μια έρευνα μεταξύ των  

υπαλλήλων με σκοπό να διερευνηθεί η εσωτερική κουλτούρα και να προσδιοριστούν 

οι ευκαιρίες για περαιτέρω βελτίωση. Τα αποτελέσματα ερευνών αποκάλυψαν 

χαμηλό ηθικό, έλλειψη επικοινωνίας και έλλειψη στρατηγικής εστίασης. Η 

επιχείρηση βρέθηκε αντιμέτωπη με την ανάγκη να μεταρρυθμιστεί για να 

προσαρμοστεί γρήγορα στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο τραπεζικό περιβάλλον 

βελτιώνοντας  τις προαναφερόμενες ιδιότητες.  

Το CQI υπογραμμίζει μια ισχυρή προσήλωση στην ενδυνάμωση των 

υπάλληλων, στους πελάτες, στην αύξηση της αποδοτικότητας και στη απλούστευση 

των διαδικασιών. Για να είναι επιτυχές, το CQI απαιτεί τον επανασχεδιασμό των 

δομών σε ολόκληρη την  επιχείρηση με την ισχυρή όμως υποστήριξη από το ανώτατο 

management. Ο καθοριστικότερος παράγοντας επιτυχίας του CQI είναι η συμμετοχή 

των "ενδυναμωμένων υπαλλήλων", η οποία υποστηρίζεται από τις δύο βασικές 

φιλοσοφίες της τράπεζας (Μassay,1994):  
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(1) Οι εργαζόμενοι σε πρωταγωνιστικό ρόλο: για να γίνουμε ο πρώτος σε προτίμηση 

φορέας παροχής υπηρεσιών,  πρέπει να γίνουμε πρώτα ο πρώτος σε προτίμηση  

εργοδότης.  

(2) Υπέρβαση των προσδοκιών: ο στόχος της  επιχείρησης είναι να είναι η καλύτερη 

τράπεζα στη δυτική Βιρτζίνια υπερβαίνοντας τις προσδοκίες όλων των  "πελατών" 

της - πελάτες, υπάλληλοι, προμηθευτές και μέτοχοι.  

 
Η επιχείρηση κοινοποίησε τις πληροφορίες στους υπάλληλους της,  όπως τα 

αποτελέσματα της έρευνας μεταξύ των εργαζομένων, δημιούργησε ένα στιβαρό 

πλαίσιο για τον καθορισμό της αποστολής με ποσοτικά προσδιορίσιμη μέτρηση, και 

ανέπτυξε τρόπους να ενεργοποιήσει και να ενθαρρύνει τους υπάλληλους με μηνιαίες 

συναντήσεις όλων των υπαλλήλων και τμηματικές συνεδριάσεις. Ενημερωτικά 

δελτία, voice mail και πίνακες ανακοινώσεων διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο 

για την βελτίωση των εσωτερικών επικοινωνιών.  

Προκειμένου να υποστηριχτεί η υπερηφάνεια και ο επαγγελματισμός, σε όλους 

τους υπάλληλους  παραχωρήθηκαν επιχειρησιακές κάρτες, day planners και φωνητικό 

ταχυδρομείο. Η Aκαδημία Ανάπτυξης Ηγεσίας της Valley Bank βοηθά την ανάπτυξη 

σταδιοδρομίας των υπάλληλων μέσω της διατμηματικής επιμόρφωσης και της 

ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθώς έτσι o κάθε εργαζόμενος μαθαίνει πώς να κάνει και 

κάποια άλλη εργασία.  

Επίσης στις συνεδρίες " Ask Mazza ", που διενεργούνται  από τον CEO Larry F. 

Mazza, οι υπάλληλοι μπορούν να θέτουν ζητήματα και να υποβάλλουν προτάσεις στη 

διοίκηση. Θέτοντας τους υπαλλήλους στο κέντρο του ενδιαφέροντος και 

εφαρμόζοντας το CQI η τράπεζα βελτίωσε σημαντικά τις εσωτερικές επικοινωνίες 

και την στρατηγική εστίαση όπως επίσης και την ποιότητα στην εξυπηρέτηση 

πελατών.  

 
Δ. Case Study: Citi Bank   

(Πηγή: Kim S., Kleiner B.H., (1996), “Service excellence in the banking industry”, 
Managing Service Quality, Volume 6, Number 1, pp. 22–27.) 
 

To εξαιρετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Citi Bank στηρίζεται στα 

παγκόσμιας κλίμακας συστήματα ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της που 

παρέχουν στους πελάτες της "μια συνολική και ομοίου επιπέδου παγκόσμια 

τραπεζική εμπειρία " ανεξάρτητα από το είδος των συναλλαγών που επιθυμούν ή από 
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το μέρος το οποίο αυτοί βρίσκονται (Milligan, 1994). Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται 

μέσω της βελτιωμένης λειτουργίας των επιμέρους διαδικασιών, μέσω της 

προσήλωσης των υπαλλήλων και των καινοτόμων εφαρμογών των τεχνολογιών 

ακμής. Προκειμένου να κατορθώσει η τράπεζα να εργαστεί καλύτερα προς όφελος 

των πελατών της, τυποποιεί και βελτιώνει αλλά και εξατομικεύει τις λειτουργικές 

διαδικασίες.  

Ως μέρος αυτών των διαδικασιών, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μετρητών της 

Citi Bank διαδραματίζουν ένα πολύ κρίσιμο ρόλο. Για την διαχείριση των 

καθημερινών οικονομικών αναγκών τους, οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση 

στο σύστημα 99 τοις εκατό του χρόνου, για ακριβείς συναλλαγές μετρητών και 

ενημέρωση. Τα κριτήρια για την τελειότητα των προϊόντων , των υπάλληλων και των 

διαδικασιών της τράπεζας σε κάθε σημείο του κύκλου δραστηριοτήτων της  

εξαρτάται από τις συνολικές σχέσεις με τους πελάτες - εμπιστοσύνη, αμοιβαία 

κατανόηση, συνυπευθυνότητα και συνεργασία όπως επίσης και  ευελιξία των 

υπαλλήλων , ικανότητα επίλυση προβλημάτων, και δυνατότητα ορθής αξιολόγησης.  

Προκειμένου να ωθηθούν οι αγορές καταναλωτικών τραπεζικών εργασιών όπου 

η τράπεζα Citi διαθέτει ένα εκτενές  παγκόσμιο δίκτυο 1.279 υποκαταστημάτων σε 33 

χώρες, αποφάσισε να αναπτύξει και να χρησιμοποιήσει τη τεχνολογία έξυπνων 

καρτών. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στους πελάτες να χρησιμοποιούν μια ενιαία 

κάρτα που παρέχει δυνατότητα χρέωση, πίστωσης, και υπηρεσίες αυτόματων 

μηχανών ανάληψης μετρητών (ATM) (La Plante,1994). Επίσης, χρησιμοποιώντας τη 

διεθνή κάρτα του ATM, ένας πελάτης που διαμένει στο Σικάγο μπορεί εύκολα να 

λάβει τα μετρητά από ένα υποκατάστημα στο Παρίσι ή το Χονγκ Κονγκ.  

Η συνέχιση της αναζήτησης για παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών 

συμβαδίζει με τη μακροπρόθεσμη εταιρική στρατηγική της Citi Bank, και ενισχύεται 

με την αποδοτική λειτουργία των διαδικασιών και την χρήση της τεχνολογίας. Τέλος 

όλοι στη Citi Bank γνωρίζουν  ότι αυτό μέρος μόνο μια αδιάκοπης προσπάθειας για 

την επίτευξη αριστότητας στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 
IV. Προσδοκίες και αντιλήψεις για την προσφερόμενη ποιότητα υπηρεσιών 

 
Α. Προσδοκίες στην ποιότητα υπηρεσιών και παράγοντες που τις επηρεάζουν.  

Ως ποιότητα έχει οριστεί η συνολική θεώρηση του καταναλωτή για την σχετική 

υπεροχή ή κατωτερότητα ενός οργανισμού ή μιας υπηρεσίας (Bitner and Hubbert, 
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1994; Keiningham et al., 1994-95). Παράλληλα, η αντιλαμβανόμενη ή 

προσλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών έχει οριστεί ως η συνολική θεώρηση ή κρίση 

του καταναλωτή για την συνολική  αριστότητα ή ανωτερότητα μιας υπηρεσίας. Αυτή 

πηγάζει από συγκρίσεις των καταναλωτών μεταξύ των προσδοκιών τους και την 

αντίληψή τους για την παρεχόμενη υπηρεσία από τους παροχείς αυτής (Lewis et al., 

1994; Takeuchi and Quelch, 1983; Zeithaml, 1988).  

Συχνά υποστηρίζεται ότι το κρίσιμο σημείο στη εξασφάλιση ικανοποιητικής 

αντίληψης σχετικά με την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας είναι η 

ικανοποίηση ή η υπερκάλυψη των προσδοκιών των πελατών από την υπηρεσία.  

Κατά συνέπεια αν η αντίληψη για την παρεχόμενη υπηρεσία δεν ανταποκριθεί 

στις προσδοκίες των πελατών δημιουργείται ένα κενό (gap) το οποίο θα πρέπει να 

καλυφθεί μέσω στρατηγικών που επηρεάζουν είτε τις αντιλήψεις είτε τις προσδοκίες 

είτε αμφότερες (Parasuraman et al., 1985; Zeithaml et al., 1990). Η γεφύρωση αυτού 

του κενού απαιτεί είτε την μείωση των προσδοκιών είτε την βελτίωση της αντιληπτής 

προσλαμβανόμενης ποιότητας από τους πελάτες, ή τον συνδυασμό και των δύο. 

Ως προσδοκίες των καταναλωτών (customer expectations) ορίζονται οι 

πεποιθήσεις τους σχετικά με μια υπηρεσία που λειτουργούν ως πρότυπα για την 

αξιολόγηση της απόδοσης της υπηρεσίας (Zeithaml et al., 1993) ή τι πιστεύουν οι 

πελάτες ότι θα έπρεπε να παρέχεται από μια υπηρεσία και τι πραγματικά προσφέρεται 

(Parasuraman et al., 1988). 

Οι προσδοκίες των πελατών σχηματίζονται από μια σειρά παραγόντων όπως:  

 
 Προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες  

 
 Προσωπική φιλοσοφία για μια συγκεκριμένη υπηρεσία 

 
 Υποσχέσεις (προσωπικού, διαφημίσεων, άλλων πηγών επικοινωνίας) 

 
 Στοιχεία που «συνοδεύουν» την υπηρεσία (π.χ. τιμή, εγκαταστάσεις) 

 
 Word of mouth (άλλοι πελάτες, ειδικοί, φίλοι, οικογένεια) 

 

 Προηγούμενη εμπειρία από την λήψη της υπηρεσίας                         

 (Zeithaml and Bitner, 1996: Edvardsson et al., 1994). 
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Β. Σημαντικοί παράγοντες στον σχεδιασμό βελτίωσης της ποιότητας. 

Οι Montes et al (2003) έδειξαν, μετά από έρευνά τους στον κλάδο των 

τραπεζών, ότι αυτό που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην σχεδίαση ενός 

προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας είναι καταρχήν οι αντιλήψεις των 

εργαζομένων σχετικά με τον ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και σχετικά 

με το όλο κλίμα που επικρατεί στο εργασιακό τους περιβάλλον. Οι αντιλήψεις αυτές 

είναι σημαντικές, όχι μόνο για το πώς θα οριστεί η αντιλαμβανόμενη ποιότητα αλλά, 

επιπλέον, διότι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις διαμορφούμενες από τους πελάτες 

αντιλήψεις  σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την 

ικανοποίηση που αντλούν σε σχέση με τις ανάγκες τους.  

Αυτό όμως που είναι πολύ δύσκολο λόγω της άυλης μορφής των παρεχόμενων 

υπηρεσιών είναι το να προσδιοριστούν με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα 

βελτιώσουν την ποιότητα και θα την διατηρήσουν σταθερή ενώ επίσης δύσκολο είναι 

να μετρηθούν οι αντιλήψεις και οι πεποιθήσεις υπαλλήλων και πελατών. 

Οι Montes et al προσπάθησαν να προσεγγίσουν το όλο θέμα με επίκεντρο τους 

υπαλλήλους και το πώς αυτοί αντιλαμβάνονται την ποιότητα μέσα από την 

καθημερινή τους τριβή με τις δομές τα συστήματα και τον τρόπο λειτουργίας της 

επιχείρησης. Έτσι, προχώρησαν στην δημιουργία ενός θεωρητικού μοντέλου όπου 

προσπάθησαν  να βρουν:  

 
α) τις σχέσεις που συνδέουν το γενικό κλίμα που επικρατεί  σε μία επιχείρηση 

με τα κίνητρα που δίνονται στους εργαζόμενους για περισσότερη και καλύτερη 

εργασία, με την αφοσίωση που δείχνουν οι εργαζόμενοι στον οργανισμό και με την 

ικανοποίηση που αντλούν  από αυτό που κάνουν. 

 
 β) πώς οι παραπάνω σχέσεις επιδρούν στην διαμόρφωση της αντίληψης των 

εργαζομένων σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν και πως αυτές 

οι αντιλήψεις αλλά και οι παρεπόμενες συμπεριφορές  επηρεάζουν  την  

αντιλαμβανόμενη από τους πελάτες ποιότητα (σχήμα 1). 
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Σχήμα 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ικανοποίηση 

Αφοσίωση 

Αντιλαμβανόμενη 
Ποιότητα από τους 
Εργαζόμενους 

Αντιλαμβανόμενη 
Ποιότητα από τους 

πελάτες 

Υποκίνηση 

Αντιλαμβανόμενο 
Οργανωσιακό 

Κλίμα 

Καταρχήν, βέβαια, πρέπει να αναλυθούν τα επιμέρους συστατικά της έννοιας 

«οργανωσιακό κλίμα». Οι παράγοντες εκείνοι που κατά τους Montes et al, 

οριοθετούν το οργανωσιακό κλίμα είναι οι εξής: 

 Η ύπαρξη ή όχι σαφούς διαχωρισμού των καθηκόντων και του πεδίου 

αρμοδιοτήτων του καθενός. 

 Το επίπεδο ξεκάθαρου  προσδιορισμού των ιεραρχικών δομών. 

 Η επαρκής ή όχι ροή των πληροφοριών σε σχέση με τα εργασιακά ζητήματα, 

τους στόχους που τίθενται, τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.  

 Το επίπεδο αποτελεσματικής οργάνωσης των πληροφοριακών συστημάτων. 

 Η ύπαρξη επαρκών αγαθά για την ικανοποίηση υλικών εργασιακών αναγκών. 

 Το επίπεδο, η ποιότητα, η συχνότητα και η πραγματικά ανταποκρινόμενη στις  

ανάγκες εκπαίδευση. 

 Καθορισμός του ποιος παίρνει τις αποφάσεις. 

 Η ύπαρξη της υποστήριξης από την κεντρική διοίκηση. 

 Το επίπεδο της προσπάθειας για την δημιουργία καναλιών επικοινωνίας και η 

ελευθερία ως προς την δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων. 

 Το επίπεδο πίεσης που ασκείται ως προς τα χρονικά περιθώρια για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων. 

 Η ύπαρξη αισθήματος συνοχής και  κλίματος εμπιστοσύνης. 

 Καινοτομία. 

 Αναγνώριση της προσφοράς των εργαζομένων σε οικονομικούς όρους, 
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 Αναγνώριση της προσφοράς των εργαζομένων με άλλους τρόπους πέρα από 

οικονομική ανταμοιβή. 

 
Όλοι οι παραπάνω παράγοντες καθορίζουν στην ουσία το επίπεδο υποκίνησης 

των εργαζομένων, το επίπεδο της ικανοποίησης που αντλούν από την εργασία τους 

και την αφοσίωση που δείχνουν στον οργανισμό. Με την σειρά τους οι τρεις αυτές 

συνιστώσες δεν επηρεάζουν μόνο την αποδοτικότητα των εργαζομένων αλλά 

επιπλέον παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμορφούμενη, από υπαλλήλους και  

πελάτες, συμπεριφορά καθώς και στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την  ποιότητα των 

υπηρεσιών. 

Συνοπτικά, δηλαδή, η ύπαρξη αρνητικού κλίματος στο περιβάλλον εργασίας 

αποτελεί αντικίνητρο στην εργασία, προκαλώντας μειωμένη απόδοση και 

δυσαρέσκεια στους εργαζόμενους, γεγονός που εξηγεί και την μικρή αφοσίωσή τους 

στον οργανισμό και τις τάσεις για αναζήτηση νέας εργασίας  (Brown and Mitchel, 

1993).  

Με άλλα λόγια, υποστηρίζουν, οι Montes et al, ότι όταν σε ένα υποκατάστημα 

μίας τράπεζας όπου, εξαιτίας του κακού κλίματος που κυριαρχεί, οι εργαζόμενοι δεν 

βρίσκουν κίνητρα για την αύξηση της απόδοσής τους, δεν αντλούν ευχαρίστηση από 

αυτό που κάνουν και δεν είναι αφοσιωμένοι στην επιχείρηση που εργάζονται,  οι 

πελάτες αντιλαμβάνονται όλο αυτό το άσχημο κλίμα και το μεταφράζουν ως άντληση 

υπηρεσιών  χαμηλής ποιότητος. 

Έτσι, αυτό που οι σημερινοί managers καλούνται να κάνουν είναι όχι μόνο να 

οριοθετήσουν την πραγματική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και να 

μεταβάλλουν, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, τις αντιλήψεις  των εργαζομένων  ώστε 

κατ’ επέκταση να επηρεάσουν και τις αντιλήψεις των πελατών.  

 
Γ. Αντιλήψεις για την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και παράγοντες που τις 

επηρεάζουν. 

Έχει βρεθεί ότι οι αντιλήψεις των πελατών για την παρεχόμενη υπηρεσία 

επηρεάζονται κυρίως από τέσσερις (4) παράγοντες:  service encounters or "moments 

of truth", απόδειξη της υπηρεσίας  (the evidence of service), φήμη (image) και τιμή. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 
α. Service encounters or "moments of truth" : Η λεκτική και μη λεκτική συμπεριφορά 

αποτελούν τόσο καθοριστικό παράγοντα καθορισμού της ποιότητας όσο και αλλά πιο 
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απτά στοιχεία όπως ο εξοπλισμός και η διαμόρφωση χώρου (Bitner et al., 1990; 

1994; Grönroos, 1990; Zeithaml and Bitner, 1996).  

β. The evidence of service: Η άυλη μορφή των υπηρεσιών αλλά και η ταυτόχρονη 

παραγωγή και κατανάλωσή τους οδηγεί τους πελάτες σε αναζήτηση απτών στοιχείων 

για να καθορίσουν το επίπεδο της παρεχόμενης υπηρεσίας τα οποία μπορούν να 

καταταχθούν σε τρεις (3) κατηγορίες: 

 
•  Εργαζόμενοι: ενδυμασία, εμφάνιση, νοοτροπία, συμπεριφορά. 

• Διαδικασίες : πολυπλοκότητα, γραφειοκρατία  

• Φυσικές εγκαταστάσεις : όλα τα απτά στοιχεία μιας υπηρεσίας, αναφορές, 

εξοπλισμός, δηλώσεις, εγκαταστάσεις όπου προσφέρεται η υπηρεσία. 

 
γ. Image: Το σύνολο των αντιλήψεων διατηρούνται σε διάφορους συσχετισμούς στη 

μνήμη του καταναλωτή. Αυτοί μπορεί να είναι συγκεκριμένοι (π.χ. ευκολία 

πρόσβασης, ωράριο λειτουργίας) ή άυλοι (π.χ. αξιοπιστία, εμπιστοσύνη, παράδοση). 

Μια θετική εικόνα ή φήμη  επηρεάζει θετικά τις αντιλήψεις των πελατών για 

ποιότητα, αξία και ικανοποίηση (Grönroos, 1990,Zeithaml and Bitneρ, 1996).    

δ. Τιμή: Η υψηλή τιμή οδηγεί τους πελάτες να αναμένουν υψηλή ποιότητα και έτσι 

ανάλογα μεταβάλλονται και οι αντιλήψεις τους. Αντίθετα, πολύ χαμηλή τιμή οδηγεί 

τους πελάτες να αμφιβάλουν για το βαθμό της παρεχόμενης ποιότητας και την 

ικανότητα του οργανισμού να την παράσχει (Kangis and Voukelatos,1997).

 
V. Μέτρηση προσδοκιών και αντιλήψεων της ποιότητας υπηρεσιών   

 
Α. Το μοντέλο SERVQUAL 

Οι  Parasuraman et al. (1985, 1988) and Zeithaml et al. (1990), ανέπτυξαν το 

μοντέλο (SERVQUAL) για την μέτρηση των παραπάνω στο οποίο περιέλαβαν τα 

σημαντικότερα κριτήρια που επηρεάζουν τις αντιλήψεις των πελατών για την 

παρεχόμενη υπηρεσία και αποτελούν ένδειξη ποιότητας για αυτούς. Αυτά είναι: 

  
− Tangibles: φυσικά στοιχεία, εγκαταστάσεις. 

− Reliability: η ικανότητα να παρέχεται η υποσχόμενη υπηρεσία με ακρίβεια. 

− Responsiveness: η προθυμία εξυπηρέτησης των πελατών.  

− Assurance: η κατοχή γνώσης από τους εργαζόμενους και η ικανότητα τους να 

αποπνέουν εμπιστοσύνη.  
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− Empathy: η παροχή εξατομικευμένης προσοχής στους πελάτες.  

 
Ωστόσο το μοντέλο αυτό θεωρήθηκε περισσότερο κατάλληλο για τις εμπορικές 

επιχειρήσεις και σχετικά εφαρμόσιμο για τον τραπεζικό κλάδο (Zeithaml and Bitner, 

1996) ενώ κατά καιρούς δέχθηκε και ποικίλες κριτικές από διάφορους ερευνητές. 

Οι κριτικές που δέχθηκε το μοντέλο SERVQUAL θα μπορούσαν να 
συνοψιστούν στα παρακάτω σημεία : 

 

 Αμφιβολίες για την καθολικότητα της εφαρμογής των πέντε  (5) παραπάνω 

διαστάσεων σε διαφορετικούς τύπους υπηρεσιών. 

 Ο αυστηρά συγκεκριμένος χαρακτήρας τους.  

 Υπερβολική έμφαση στη διάσταση υπηρεσία – προϊόν και  παράλειψη των 

άλλων διαστάσεων του marketing mix που επηρεάζουν την βελτίωση της 

ποιότητας.  

 
B. Tο μοντέλο BSQ 

Το 2000 οι Kamilia Bahia and Jacques Nantel λαμβάνοντας υπόψη τους το 

μοντέλο SERVQUAL και αφού προέβησαν σε σημαντικές τροποποιήσεις πρότειναν 

ένα νέο μοντέλο με σκοπό την μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσίας, 

τη κλίμακα  BSQ (Banking Service Quality). 

Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει έξι (6) διαστάσεις και τριανταένα (31) επιμέρους 

στοιχεία. Στη 1η  διάσταση η κλίμακα μετράει τον παράγοντα «αποτελεσματικότητα 

και εξασφάλιση» ενώ η 2η αποτελείται από στοιχεία που μετρούν τον παράγοντα 

«πρόσβαση». Η 3η διάσταση μετράει τον παράγοντα «τιμή» ενώ η 4η αναφέρεται στον 

παράγοντα «φυσικές εγκαταστάσεις» π.χ. ατμόσφαιρα, περιβάλλον στο οποίο 

παρέχεται η υπηρεσία. Τέλος, στη 5η διάσταση εξετάζεται ο παράγοντας «εύρος 

υπηρεσιών» και  στη 6η διάσταση ο παράγοντας «ακρίβεια και αξιοπιστία». 

Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η κλίμακα BSQ υπόκειται σε ορισμένους 

περιορισμούς που προκύπτουν από το γεγονός ότι η κλίμακα αυτή σχεδιάστηκε με 

βάση τις προϋπάρχουσες  δημοσιεύσεις και τις γνώσεις «ειδικών».  

Ακόμη, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν τελικά μικρότερο του 

αναμενόμενου και παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε μελλοντικά η 

ανάλυση δείγματος πελατών από τράπεζες με διαφορετικό στυλ διοίκησης, 

διαφορετικές στοχούμενες αγορές κ.τ.λ. θα συντελούσε στο σχηματισμό μιας 
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γενικότερης εικόνας της αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών στο τραπεζικό 

κλάδο.      

 
Γ. Σύγκριση Μοντέλων SERVQUAL – BSQ 

Συγκρίνοντας την κλίμακα BSQ με τη SERVQUAL μπορούμε να επισημάνουμε 

ότι η κλίμακα BSQ έχει το πλεονέκτημα ότι στοχεύει στην μέτρηση της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας αποκλειστικά στα αντικείμενα που απασχολούν τον 

τραπεζικό κλάδο. Ο συνυπολογισμός των επιμέρους στοιχείων στις διαφορετικές 

διαστάσεις γίνεται με τρόπο πολύ πιο συγκροτημένο από ότι στη κλίμακα 

SERVQUAL. 

Επιπλέον και οι πέντε (5) διαστάσεις της κλίμακας SERVQUAL 

περιλαμβάνονται στη πρώτη (1) διάσταση της κλίμακας BSQ γεγονός που ενισχύει 

την κριτική πολλών ότι υπήρχε υψηλή αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαστάσεων της 

SERVQUAL. Ωστόσο, η πρώτη διάσταση του BSQ είναι ανεξάρτητη από τις άλλες 

διαστάσεις του BSQ ενώ σχεδόν όλες είναι ανεξάρτητες από αυτές του SERVQUAL. 

Tο γεγονός αυτό αποτελεί ακόμη ένα πλεονέκτημα του BSQ καθώς αποδεικνύει ότι 

αυτό λαμβάνει υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες της ποιότητας υπηρεσιών στο τραπεζικό 

κλάδο. 

Παράλληλα, σε μια σύγκριση των επιμέρους διαστάσεων των δύο (2) κλιμάκων 

αυτές της κλίμακας BSQ αποδείχθηκαν πιο αξιόπιστες και έγκυρες ( Bahia and 

Nantel, 2000). 

 
VI. Δεξιότητες και ποιότητα υπηρεσιών 
 
Α. Προφίλ υπαλλήλων στις υπηρεσίες  
 

Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους  πελάτες απαιτεί γνώση, σύνεση, 

προσήλωση και εστιασμένη προσπάθεια και δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει 

τυχαία. Απαιτεί ακόμη, την απόκτηση και ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων 

προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο πελάτης πληρέστερα. Η επιμόρφωση, κατά συνέπεια, 

αποτελεί σίγουρα ένα καθοριστικό βήμα προς στη σωστή κατεύθυνση.  

 Οι σημερινές πελατοκεντρικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν μια ισχυρή αντίθεση 

στην παλαιότερη επικρατούσα άποψη της δημιουργίας του προϊόντος-υπηρεσίας και 

της μετέπειτα προβολής του μέσα από τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο ώστε  

να πειστεί ο καταναλωτής για να το αγοράσει. Πλέον, οι επιχειρήσεις θέτουν τον 

πελάτη ως σημείο εκκίνησης. Ολόκληρη η επιχείρηση θεωρείται ως ένα ενιαίο, 
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μεγάλο, τμήμα εξυπηρέτησης του πελάτη και δίνεται περισσότερη έμφαση στο 

ανθρώπινο στοιχείο μέσα στην επιχείρηση.   

Οι καταναλωτές, στον αντίποδα, απολαμβάνουν αυτή την "προνομιακή" 

μεταχείριση και, στην πραγματικότητα, η αντίληψή τους για την εξυπηρέτηση 

πελατών γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις είναι 

υποχρεωμένες να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της συνεχόμενης εκπαίδευσης για 

τους υπαλλήλους τους σε νέες δεξιότητες και σε αποδοτικότερους τρόπους στην 

διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες προκειμένου να τους παράσχουν μια υψηλή 

ποιότητα υπηρεσιών που θα ικανοποιεί, και μερικές φορές θα υπερβαίνει, τις 

προσδοκίες των πελατών τους (Mouawad and  Kleiner,1996 ).  

Ο σύγχρονος ορισμός της εξυπηρέτησης πελατών, σύμφωνα με τον Finch, έχει 

εξελιχθεί πλέον ως η δυνατότητα " να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών 

(πραγματικές ή αντιληπτές) με έναν συνεπή και αξιόπιστο τρόπο " (Finch, 1990).  

Ένας ιδανικός αντιπρόσωπος εξυπηρέτησης των πελατών, κατά τον Martin, θα 

είχε το ακόλουθο προφίλ (Μartin, 1990):  

 
• μια εκ φύσεως κοινωνικότητα   

• μια απόλαυση για εργασία και εξυπηρέτηση των άλλων  

• μια ισχυρή κοινωνική ανάγκη  

• μια δυνατότητα να αισθάνεται  άνετα μεταξύ ξένων  

• μια αίσθηση να ανήκει σε μια ομάδα ή σε ένα μέρος   

• μια δυνατότητα να ελέγχει  τα συναισθήματα του 

• μια ευαισθησία προς τους ανθρώπους και τη δυνατότητα να επιδεικνύει κατανόηση 

• μια γενική τάση να εμπιστεύεται τους  άλλους   

• ένα υψηλό επίπεδο αυτοσεβασμού και αυτοπεποίθησης  

• μια σταθερή πορεία στην επίδειξη δυνατοτήτων  

 
Η βελτίωση των δεξιοτήτων στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες μέσα 

σε ένα οργανισμό θα έχει αναμφισβήτητα θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα των 

υπηρεσιών για τους πελάτες και θα μπορέσει να αυξήσει σημαντικά την ικανοποίηση 

πελατών (Martin 1993) .   

Παράλληλα, σε μια έρευνα που διεξήχθη στον κλάδο των χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών στη Μεγάλη Βρετανία από τον John Pritchard για λογαριασμό του 

National Training Organization προέκυψαν σημαντικά ευρήματα για τις δεξιότητες 
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που απαιτούνται και τις οποίες οι τραπεζικοί οργανισμοί καλούνται να εντοπίσουν 

και αναπτύξουν για το προσωπικό τους. Ένας σημαντικός αριθμός παραγόντων που 

επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες υποδεικνύουν ότι αποτελούν έναν από 

τους πιο απαιτητικούς κλάδους στη κατοχή δεξιοτήτων. 

 
α. Καινοτομίες  τεχνολογίας (π.χ. συστήματα συλλογής δεδομένων)  

Τα συστήματα διαχείρισης δεδομένων πελατών θα είναι κρίσιμα για τις εταιρίες 

οικονομικών υπηρεσιών στο μέλλον. Στην ουσία αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την 

ανάγκη να γίνει κατανοητό πλέον στην επιχείρηση ο πελάτης και ο τρόπος που  αυτός 

συμπεριφέρεται. Η γνώση για τους πελάτες θα γίνει όλο και περισσότερο πολύτιμη 

ως ένας τρόπος καλύτερης εξειδίκευσης και στόχευσης των υπηρεσιών και των 

προϊόντων. Η ιδιοκτησία και η καλή διαχείριση αυτών των στοιχείων θα είναι 

σημαντικά στην επιτυχία των εταιριών -ως εκ τούτου- και οι προοπτικές για την 

αύξηση στη ζήτηση επαγγελμάτων ειδικών ICT. Παράλληλα, ο τομέας των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών γνωρίζει αυξανόμενη αυτοματοποίηση όπως 

παραδείγματος χάριν, η πολυαναφερόμενη αντικατάσταση του τραπεζικού 

προσωπικού από τα μηχανήματα Αυτόματης Ανάληψης Μετρητών (ATM).  

 

β. Μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές ανάγκες   

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, θα υπάρξει μια μετατόπιση από μια 

product - oriented βιομηχανία προς μια προσαρμοσμένη στις ανάγκες του πελάτη 

αγορά. Αυτό έχει τις σαφείς επιπτώσεις στη επαγγελματική μετατόπιση προς τους 

ανθρώπους με περισσότερες ολιστικές δεξιότητες που καλύπτουν τόσο τεχνικές όσο 

και γενικές δεξιότητες. Η αμερικανική αγορά ενσωματώνει ήδη αυτά τα στοιχεία 

μέσα στα ινστιτούτα επιμόρφωσης (π.χ. λογιστική) αντίθετα από τη Μεγάλη 

Βρετανία.  

 
γ.  Διοικητικές δεξιότητες διαχείρισης κινδύνου  

Η μετατόπιση της οικονομικής ευθύνης από την επιχείρηση και την κυβέρνηση 

στο άτομο, μαζί με τον πολλαπλασιασμό των μικρών επιχειρήσεων θα υποκινήσει τη 

ζήτηση για την διαχείριση κίνδυνο και περισσότερες συμβουλές, ασφάλεια ενάντια 

στουσ κίνδυνους του ηλεκτρονικού εμπορίου και το "κοινωνικό" ρίσκο. Η 

αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων αυτών απαιτεί μια σαφή εστίαση σε 
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περιεκτικές, έγκαιρες και αξιόπιστες διοικητικές πληροφορίες για να υποστηρίξει την 

εταιρική λήψη απόφασης.  

 
Β. Νέες και συγκεκριμένες τεχνικές δεξιότητες 

Υπάρχει μια συνεχής ανάγκη για τους υπαλλήλους να συμβαδίζουν με μια σειρά  

τεχνικών αλλαγών τόσο ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης και της δυναμικής 

αλλαγής στην αγορά. Αυτό έχει επιπτώσεις στους υπάλληλους σε όλα τα επίπεδα αν 

και η πολυπλοκότητα της αλλαγής αυξάνεται παράλληλα με την  επαγγελματική 

ιεραρχία.  

 
α. Δεξιότητες χρηστών και ειδικών ΙΤ (Information Technology) 

Η ζήτηση σε βασικές δεξιότητες ΙΤ θα συνεχίσει να αυξάνεται καθώς η τάση 

για ανάπτυξη κέντρων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call centers), η διεύρυνση των on- 

line χρηματοδοτικών υπηρεσιών και η εφαρμογή της ΙΤ σε ένα ευρύτερο φάσμα 

εργασιών τείνουν να καθορίσουν τις μελλοντικές εξελίξεις. Εντούτοις, είναι πιθανό 

να υπάρξει μια πιο αξιοσημείωτη αύξηση στην ζήτηση για προηγμένες δεξιότητες ΙΤ 

και λογισμικού καθώς οι καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο επιλεκτικοί. Η έμφαση 

δίδεται πλέον στην ποιότητα, την απλότητα και την ταχύτητα των ιστοσελίδων που θα 

απαιτήσουν πρόσθετες δεξιότητες, εκείνες ιδιαίτερα των σχεδιαστών ιστοσελίδων. 

  
β. Δημιουργικότητα  

Οι τραπεζικοί θα πρέπει να αποκτήσουν καλύτερες δεξιότητες στη πιστοποίηση 

επιχειρήσεων προκειμένου να διαφοροποιηθούν οι νέοι τύποι επιχειρήσεων και να 

αξιολογούν κατάλληλα τις επιχειρήσεις των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία γίνονται 

όλο και περισσότερο αυλά - όπως η εξειδικευμένη γνώση και η πνευματική 

ιδιοκτησία ( πατέντες, διοικητικά συστήματα, συστήματα λειτουργίας). 

 
γ. Multi -Skilling και Ευελιξία  

Στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών, όπως σε άλλους τομείς της βρετανικής 

οικονομίας, υπάρχει έντονη η ανάγκη οι υπάλληλοι  να είναι εύκαμπτοι και να 

εκτελούν καθήκοντα πολλών ειδικοτήτων πέρα από το στενά καθορισμένο 

αντικείμενο τους, γεγονός που ισχύει και σε κατώτερο αλλά και σε ανώτερο επίπεδο.  

 
δ. Η δυνατότητα  να αντιμετωπίζει την αλλαγή  
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Η αλλαγή, είτε μέσω της υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών και πρακτικών 

εργασίας είτε μέσω των συγχωνεύσεων-εξαγορών ή μέσω των νέων οργανωτικών 

δομών είναι ένα νομοτελειακό γεγονός για τους περισσότερους εργαζόμενους και 

εργοδότες στο κλάδο των οικονομικών υπηρεσιών. Οι υπάλληλοι σε όλα τα επίπεδα 

πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν θετικά αυτό το γεγονός, είτε μέσω της 

γενικότερης στάσης τους είτε μέσω της δυνατότητάς τους να αφομοιώσουν τις νέες 

δεξιότητες.  

Οι managers, ειδικά εκείνοι σε ανώτερα επίπεδα,  χρειάζονται δεξιότητες στη 

Διαχείριση της Αλλαγής (change management), που θα τους επιτρέπουν να 

εισαγάγουν και να διαχειριστούν την αλλαγή αποτελεσματικά προς όφελος των 

επιχειρήσεων τους. Σύμφωνα με KPMG, η διαχείριση της αλλαγής φαίνεται για 

πολλούς να είναι ζήτημα δευτερευούσης σημασίας, και, δυστυχώς, ένα αντικείμενο 

όπου περικόπτεται συχνά για τη μείωση του κόστους σε ένα σημαντικό πρόγραμμα. 

Είναι αυτή η προσέγγιση, που αγνοεί τη συμβολή στην οποία οι υπάλληλοι μπορούν 

να έχουν στην εφαρμογή της αλλαγής, και η οποία είναι η κύρια αιτία της αποτυχίας 

σε κάθε πρωτοβουλία αλλαγής.  

 
ε. Δυνατότητα για συνεχή εκμάθηση/επανεκπαίδευση  

Από τα παραπάνω προκύπτει για τους υπαλλήλους του κλάδου των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση  - και αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σημαντικό τμήμα από το απόθεμα 

των υπαρχουσών δεξιοτήτων θα παραμείνει ενδεχομένως μέσα στη βιομηχανία για 

διάστημα τουλάχιστον άνω των επόμενων 10 έτη. Οι εργοδότες ψάχνουν όλο και 

περισσότερο για ανθρώπους που διαθέτουν τη δυνατότητα να μάθουν, αλλά και μια 

νοοτροπία που προδιαθέτει τους ανθρώπους να ενδιαφέρονται ενεργά για συνεχή 

μάθηση.  

 
 στ. Η μεγαλύτερη σημασία των προσωπικών και συνολικών δεξιοτήτων  

Συνολικά, οι υπάλληλοι αναμένονται για να έχουν τις ακόλουθες δεξιότητες και 

τις δυνατότητες: επικοινωνία, ομαδικότητα, ευχέρεια στην επίλυση προβλημάτων, 

οργανωτικότητα και διοικητικές ικανότητες. Εντούτοις, είναι αμφισβητήσιμο εάν ο 

τομέας των οικονομικών υπηρεσιών θα θελήσει να επενδύσει  για να αναπτύξει αυτές 

τις δεξιότητες.  
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ζ. Επιχειρησιακή συνειδητοποίηση  

Αυτό έχει τις ποικίλες επιπτώσεις σε διαφορετικά επίπεδα. Παραδείγματος χάριν, 

εκείνοι που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό των νέων οικονομικών προϊόντων πρέπει 

να καταλάβουν την επιχείρηση και τη θέση της αλλά και τους στόχους της στην 

ευρύτερη αγορά. Εντούτοις, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις έχουν γίνει 

ανταγωνιστικότερες, έχει γίνει όλο και περισσότερο σημαντικό οι υπάλληλοι σε όλα 

τα επίπεδα να καταλαβαίνουν τις επιπτώσεις των ενεργειών τους, ή της ομάδας τους, 

για τους άλλους και για τους πελάτες.  

 
η. Δεξιότητες εξυπηρετήσης πελατών   

Ο τομέας των οικονομικών υπηρεσιών έχει γίνει πλέον καθαρά πελατοκεντρικός 

και αυτό έχει επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στις απαιτούμενες δεξιότητες των 

υπαλλήλων όπως σημειώνεται ανωτέρω.    

Ο πίνακας 3 κατωτέρω παρέχει μια συνοπτική ανάλυση αυτών των τάσεων για 

τις δεξιότητες και της σημασίας που έχουν αυτές για τις υποκατηγορίες των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.  

 
 
 

Πίνακας 3 
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VIΙ. Εκτίμηση  Επιμορφωτικών Αναγκών  (TRAINING NEEDS ASSESSMENT) 

 
Ωστόσο η ύπαρξη και η εφαρμογή ενός συστήματος εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης σε ένα οργανισμό δεν σημαίνει αυτόματα και τη βελτίωση της 

απόδοσης του προσωπικού ή την επίλυση επιμέρους προβλημάτων που 

παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία του. Και αυτό γιατί η εφαρμογή ενός 

προγράμματος επιμόρφωσης χωρίς νωρίτερα να έχουν ερευνηθεί οι πραγματικές 

ανάγκες επιμόρφωσης του προσωπικού απαξιώνει την όλη διαδικασία καθώς τα 

αποτελέσματά της δεν θα επιφέρουν τις προσδοκώμενες αλλαγές. 

Κατά συνέπεια, γίνεται αντιληπτό ότι ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης για να 

επιτύχει απαιτεί πρωτίστως τη διερεύνηση των συνθηκών που θα αναπτυχθεί, των 

αναγκών που θα καλύψει, των ατόμων που θα απευθύνεται και των θεμάτων που θα 

συμπεριλάβει. 

Στους παραπάνω προβληματισμούς καλείται να παράσχει πειστικές λύσεις μια 

σωστή εκτίμηση αναγκών επιμόρφωσης εστιασμένη κάθε φορά στις ιδιαίτερες 

ανάγκες ενός οργανισμού. 

Η εκτίμηση των αναγκών φαίνεται να αποτελεί μια έννοια ιδιαίτερα  ελκυστική 

όλους τους αρμόδιους για το σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης. Σχεδόν όλοι οι 

συγγραφείς συνιστούν ότι η εκτίμηση των αναγκών θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα 

σε κάθε οργανωσιακή παρέμβαση ή πρόγραμμα ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού. Οι αρμόδιοι για το σχεδιασμό αναγνωρίζουν λογικά τη σημασία της 

θεμελίωσης ενός οικοδομήματος που προορίζεται για ανάγκες δομημένες σε 

μετρήσιμα δεδομένα, και εξετάζει τα στοιχεία που παράγονται από την εκτίμηση των 

αναγκών ως τεκμηρίωση του οργανωτικού προγραμματισμού και του καταμερισμού 

ευθυνών.  

Επίσης, αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της εκτίμησης των αναγκών για την 

εξασφάλιση και την διάθεση των πόρων για τα επιμέρους προγράμματα καθώς  

εφόσον χρησιμοποιηθούν κατάλληλα θα εξασφαλιστεί ότι οι πόροι (inputs) και 

μέθοδοι (processes) θα αποφέρουν χρήσιμα αποτελέσματα, των οποίων η 

προστιθέμενη αξία δύναται να καταδειχθεί. Δυστυχώς, η ευρεία και ποικίλη χρήση 

του όρου "η ανάγκη" κεντρίζει συχνά τις έντονες συζητήσεις που μπορούν να 

αποτελέσουν τροχοπέδη στη χρησιμότητα των αποκαλούμενων εκτιμήσεων των 

αναγκών (needs assessment).  
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Παράλληλα, περίπου οποιαδήποτε προσέγγιση στην εύρεση μιας κατεύθυνσης 

παίρνει τον τίτλο της αξιολόγησης των αναγκών, προκαλώντας κατά συνέπεια 

αμφιβολίες για το τι περιλαμβάνει πραγματικά αυτή η μέθοδος, τι μπορεί να κάνει και 

τι μπορεί να προσφέρει. (Kaufman et al, 1998). 

  
Α. Ορισμός Εκτίμησης Επιμορφωτικών Αναγκών (Ε.Ε.Α)  

Στις προηγούμενες τρεις δεκαετίες, δεκάδες προτύπων για την διεξαγωγή 

εκτίμησης των αναγκών προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν με ποικίλη επιτυχία 

(Kaufman et al, 1998). Ο πολλαπλασιασμός των προτύπων, ωστόσο, έχει συνοδευτεί 

ταυτόχρονα από τη αμφιλεγόμενη χρήση της βασικής ορολογίας από τους 

υπερασπιστές των διαφορετικών προτύπων. Λόγω αυτής της ασάφειας, η εκτίμηση 

των αναγκών μπορεί τώρα να σημάνει,  σχεδόν οτιδήποτε και για τους θεωρητικούς 

και για τους επαγγελματίες. Στη συνέχεια προσφέρεται ένας ακριβής και ολιστικός 

ορισμός των εννοιών της ανάγκης και της αξιολόγησης των αναγκών:  

 

Η εκτίμηση των αναγκών είναι η επίσημη διαδικασία που καθορίζει τις ανάγκες 

ως αποκλίσεις μεταξύ τρεχόντων και επιθυμητών αποτελεσμάτων, που θέτει εκείνες τις 

ανάγκες σε σειρά προτεραιότητας βασισμένη στο κόστος για να ικανοποιήσει κάθε 

ανάγκη εναντίον του κόστους για να την αγνοήσει, και που επιλέγει τις περισσότερο 

σημαντικές ανάγκες (προβλήματα ή ευκαιρίες) για μείωση ή απαλοιφή [ Kaufman 1992 

..1998 ].  

Αυτός ο ορισμός διαφέρει από τους άλλους, πιο γενναιόδωρα διατυπωμένους 

ορισμούς της εκτίμησης αναγκών σε διάφορα σημεία. Κατ' αρχάς, υπογραμμίζει ότι 

οι ανάγκες είναι αποκλίσεις στα αποτελέσματα παρά αποκλίσεις ή ανεπάρκειες στις 

διαδικασίες ή τους πόρους. Κατά συνέπεια, κατά αυτόν τον ορισμό, η 

αντιλαμβανόμενη έλλειψη προσωπικού, πόρων χρηματοδότησης, ή επιμόρφωσης δεν 

είναι ανάγκες. Αντ' αυτού, οι ανάγκες είναι αποκλίσεις στα ατομικά, ομαδικά, 

οργανωτικά, ή κοινωνικά αποτελέσματα.  

Δεύτερον, αυτός ο ακριβής καθορισμός των αναγκών καλεί το χρήστη να 

αξιολογήσει την απόκλιση μεταξύ αυτού που είναι και αυτού που θα πρέπει να είναι 

από την άποψη των αποτελεσμάτων, και να συγκρίνει το μέγεθος αυτών των 

αποκλίσεων στα αποτελέσματα έναντι του κόστους γεφύρωσης ή της παράβλεψης 

τους. Όταν προσεγγίζονται με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να λαμβάνονται καλά 

τεκμηριωμένες αποφάσεις ως προς τον καθορισμό προτεραιοτήτων επίλυσης των 
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προβλημάτων, ως προς τον προσδιορισμό των πλεονασμάτων, και ως προς τον 

εντοπισμό των προηγουμένως απρόβλεπτων ευκαιριών για την παροχή υπηρεσιών ή 

την ικανοποίηση ανικανοποίητων αναγκών.  

Τρίτον, αυτή η συνιστώμενη προσέγγιση στην εκτίμηση των αναγκών 

αναγνωρίζει, δίνει προτεραιότητα, και επιλέγει τις ανάγκες που ασκούν επιρροή τόσο 

στους εσωτερικούς πελάτες όσο και στους  εξωτερικούς πελάτες του οργανισμού, 

όπως οι συνεργάτες, πελάτες, και κοινωνικοί πελάτες. Κατά συνέπεια, παρά να 

εστιάσει αποκλειστικά στην αποδοτικότητα των διαδικασιών, ο ορισμός αυτός και η 

σχετική προσέγγιση για την εκτίμηση των αναγκών, συνταιριάζει την 

παραγωγικότητα με την αποτελεσματικότητα. 

Κατά έναν άλλο ορισμό, Εκτίμηση Εκπαιδευτικών Αναγκών είναι η συλλογή και 

η ανάλυση δεδομένων που έχουν συλλεχθεί με διάφορες μεθόδους για τη λήψη 

αποφάσεων ή την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση ενός οργανισμού. Παράλληλα, 

αναγνωρίζει και μετράει την απόκλιση που υπάρχει ανάμεσα στη πραγματική 

κατάσταση και την επιδιωκόμενη. Καθώς είναι δυνατόν η απόκλιση αυτή να οφείλεται 

σε διάφορους παράγοντες, η Ε.Ε.Α συντελεί στον εντοπισμό και την ιεράρχηση αυτών 

(Rothwell and Kabanas, 1998).  

Επιπλέον, οι Kaufman – English (1979)  κατηγοριοποίησαν την εκτίμηση 

αναγκών κατά σειρά πολυπλοκότητας. 

• Alpha assessment: εξετάζει την ανάλυση της απόδοσης π.χ. το βήμα 

πριν από την εκτίμηση αναγκών. 

• Beta assessment: εξετάζει τα προβλήματα απόδοσης σταθμίζοντας τα 

με την εξοικονόμηση κόστους.  

• Gamma assessment:  εξετάζει τις εναλλακτικές λύσεις  

• Delta assessment: εξετάζει τα κενά απόδοσης  

• Epsilon assessment: εξετάζει το κενό ανάμεσα στα επιθυμητά και τα 

πραγματικά κενά.  

• Zeta assessment: συνεχής διαδικασία εκτίμησης.  

B. Αναγκαιότητα διεξαγωγής εκτίμησης αναγκών επιμόρφωσης και εμπόδια  

Η διεξαγωγή μιας Ε.Ε.Α θα βοηθήσει τη διοίκηση ενός οργανισμού: 

 Να καθορίσει τα θέματα επιμόρφωσης που σχετίζονται με την εργασία κάθε 

εργαζόμενου. 
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 Να καθορίσει το είδος της επιμόρφωσης που θα βελτιώσει την απόδοση. 

 Να καθορίσει το κατά πόσο η επιμόρφωση θα βοηθήσει πραγματικά. 

 Να διαχωρίσει τις πραγματικές ανάγκες επιμόρφωσης από τα οργανωσιακά 

προβλήματα. 

 Να συνδέσει την βελτίωση της απόδοσης με τους οργανωσιακούς στόχους. 

 Πιο αναλυτικά, θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε τέσσερις (4) κύριους  λόγους 

για τους οποίους η ανάλυση αναγκών επιμόρφωσης θα πρέπει να διενεργείται 

πρωτύτερα από τα προγράμματα εκπαίδευσης (Βrown, 2002):  

 
α. Για να προσδιορίσει τις συγκεκριμένες προβληματικές περιοχές στην οργάνωση.  

Το τμήμα Ανθρώπινων Πόρων και η Διοίκηση πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι 

τα προβλήματα ώστε να στρέψουν την πιο κατάλληλη επιμόρφωση (εάν η 

επιμόρφωση είναι απάντηση) σε εκείνα τα συγκεκριμένα οργανωτικά προβλήματα. 

Παραδείγματος χάριν, εάν ο διευθυντής ενός τμήματος πλησίαζε το τμήμα 

Ανθρώπινων Πόρων με ένα αίτημα για την εφαρμογή ενός προγράμματος στις 

δεξιότητες επικοινωνίας, πάρα πολύ συχνά η απάντηση του εκπαιδευτή (πρόθυμος να 

εξυπηρετήσει τη ανώτατη διοίκηση) θα ήταν να προχωρήσει στην αναζήτηση για ένα 

καλό πρόγραμμα επιμόρφωσης στις δεξιότητες επικοινωνίας, το οποίο και θα  

εκτελούσε χωρίς να διενεργήσει πρώτα μια εκτίμηση για τις ανάγκες επιμόρφωσης.  

Αυτή είναι μια προσέγγιση που θα αποτύχει αναπόφευκτα. Σχεδόν όλοι οι 

συμμετέχοντες θα "κουνήσουν" το κεφάλι τους συγκαταβατικά λέγοντας "ήταν ένα 

πολύ καλό πρόγραμμα," αλλά όταν επιστρέψουν στα τμήματά τους, η εργασία τους 

θα συνεχιστεί όπως συνήθως επειδή η επιμόρφωση δεν κατευθύνθηκε στις 

πραγματικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Η κατάλληλη απάντηση θα πρέπει να 

είναι, "ναι, αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα εξετάζοντας την κατάσταση. Πρώτα θα 

πρέπει να μιλήσουμε σε μερικούς ανθρώπους για να ανακαλύψουμε ποια είναι τα 

προβλήματα και κατόπιν όταν αναπτύξουμε το πρόγραμμα, θα μπορέσουμε να 

εστιάσουμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση παρά να χρησιμοποιήσουμε μια 

τυχαία προσέγγιση." 

 
β. Για να εξασφαλίσει τη διοικητική υποστήριξη.  

Η διοίκηση θεωρεί συνήθως ότι η επιμόρφωση είναι "κάτι καλό που πρέπει να 

γίνεται.". Μια τέτοια άποψη είναι ενδεικτική της έλλειψης ή της ανεπαρκούς 

εκτέλεσης μιας εκτίμησης αναγκών. Ο τρόπος για να εξασφαλιστεί η διοικητική 
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υποστήριξη είναι να εξασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση θα έχει άμεσες και θετικές 

επιπτώσεις σε ότι συμβαίνει στο τμήμα εκείνου του διευθυντή. Οι εκπαιδευτές θα 

πρέπει να εξετάζουν την παρουσία και την λειτουργία τους και από την πλευρά του 

management, προσπαθώντας να έχουν μια άμεση συμβολή στη βελτίωση της 

απόδοσης των εργαζομένων. Η διοίκηση θα δεσμευθεί με την επιμόρφωση όταν η 

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων δείξει ότι μπορεί σαφώς να βελτιώνει την απόδοση 

των εργαζόμενων στην εργασία. Μόνο έτσι οι προϋπολογισμοί του τμήματος HR και 

τα επιμορφωτικά προγράμματα δεν θα αποτελούν τα πρώτα πράγματα που θα 

περικόπτονται ή θα περιορίζονται στον προϋπολογισμό ενός οργανισμού. 

  
γ. Για να αναπτύξει τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση.  

Εφόσον δεν συλλεχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τις πραγματικές 

ανάγκες  πριν από την διεξαγωγή του προγράμματος επιμόρφωσης, οι εκτιμήσεις που 

πραγματοποιούνται μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πιθανόν να 

μην ισχύουν. Η διεξαγωγή μια ανάλυσης αναγκών θα δώσει στους εκπαιδευτές τη 

δυνατότητα να μπορούν να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος.  

 

δ. Για να καθορίσουν το κόστος και τα οφέλη της επιμόρφωσης.  

 
Η επιμόρφωση θεωρείται συνήθως ως μια ενόχληση παρά ως μια συμβολή στην 

κατώτατη γραμμή ενός οργανισμού. Αυτό συμβαίνει όταν οι εκπαιδευτές 

αποτυγχάνουν να συντάξουν μια ανάλυση κόστους-ωφέλειας (cost-benefit analysis) 

για την επιμόρφωση που διευθύνουν. Λίγοι είναι οι διευθυντές θα αρνούνταν να 

επιβαρύνουν τα έξοδα με $20.000 για να διορθώσουν ένα πρόβλημα που θα τους 

κόστιζε $200.000 ετησίως.  

Ωστόσο, τις περισσότερες φορές οι εκπαιδευτές παραπονιούνται ότι η διοίκηση 

δεν είναι διατεθειμένη να ξοδέψει τα απαραίτητα χρήματα για την εκπαίδευση. 

Εντούτοις, μια λεπτομερής αξιολόγηση των αναγκών που προσδιορίζει τα 

προβλήματα και εντοπίζει τις ανεπάρκειες σε απόδοση, διευκολύνουν και 

ενθαρρύνουν τη διοίκηση να διαθέσει τις απαιτούμενες δαπάνες για τις ανάγκες της 

εκπαίδευσης.  

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής μιας διαδικασίας Ε.Ε.Α είναι δυνατόν να 

παρουσιαστούν και σημαντικά εμπόδια όπως: 
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 Επικράτηση της αντίληψης ότι ο διεξάγων την έρευνα κινείται από προσωπικά 

κίνητρα. 

 Πολλές φορές, τα αποτελέσματα μιας Ε.Ε.Α μπορεί, έπειτα από την 

ολοκλήρωση της, να είναι απαρχαιωμένα, εξαιτίας της ταχύτητας με την 

οποία εξελίσσεται η κοινωνία. 

 Δημιουργία της αντίληψης από τους εργαζόμενους ότι ο διεξάγων την έρευνα 

δεν κατέχει την κατάλληλη γνώση του αντικειμένου εργασίας τους για να 

είναι αποτελεσματική η Ε.Ε.Α και να επιφέρει τη μέγιστη δυνατή αλλαγή 

(Swist, 2001). 

 
Γ. Παράγοντες που υποδεικνύουν την αναγκαιότητα εκτίμησης αναγκών 

επιμόρφωσης. 

Η επιμόρφωση είναι κατάλληλη όταν ο οργανισμός μπορεί να αναμείνει ότι θα 

αποκομίσει περισσότερο όφελος από ότι επένδυσε στο κόστος της. Η αξία 

οποιασδήποτε επένδυσης σε επιμόρφωση θα πρέπει να βασίζεται στις απόψεις και την 

κρίση των εποπτών και των στελεχών - διευθυντών γραμμών. Η επιμόρφωση μπορεί 

να διεξάγετε για να χτιστούν οι δεξιότητες και τα επίπεδα γνώσης που βοηθούν τους 

υπαλλήλους να συμβάλουν καλύτερα στους εταιρικούς σκοπούς. Σε μερικές 

περιπτώσεις, η ανάγκη είναι άμεση και η επιμόρφωση λειτουργεί θεραπευτικά ενώ σε 

άλλες περιπτώσεις, ο στόχος είναι η ανανέωση και η διατήρηση της επαγγελματικής 

γνώσης ή ακόμα, η προετοιμασία  για προσδοκώμενες απαιτήσεις από τις ανώτερες 

ιεραρχικά βαθμίδες.  

Κάποιοι από τους παράγοντες που είναι δυνατόν να υποδεικνύουν τις ανάγκες 

επιμόρφωσης ή ανάπτυξης του προσωπικού μιας επιχείρησης  είναι και οι παρακάτω 

(Brown, 2002):  

 Ανάπτυξη των υπαλλήλων και των διοικητικών δεξιοτήτων για να καλυφθεί 

μια τρέχουσα ανάγκη, όπως:  

- Σχέδια επιμόρφωσης εκπαιδευόμενων ή οικότροφων  

- Μείωση προσωπικού  

- Νέοι υπάλληλοι  

- Νέοι επόπτες / Προϊστάμενοι    

- Αξιολογήσεις διευθυντικής ικανότητας  

- Νέες τοποθετήσεις  

- Προαγωγές 

- 42 - 



Εκτιμηση  Αναγκών  Επιμόρφωσης  και  Βελτίωση  Ποιότητας  Παρεχόμενων  
Υπηρεσιών  

 
 Εργασιακές Σχέσεις / Οργανωτικά Προβλήματα:  

- Προβλήματα απόδοσης  

- Προβλήματα παραγωγής   

- Προβλήματα ασφάλειας   

- Ανεπάρκειες επιθεώρησης  

 
 Ικανοποίηση Μεταβαλλόμενων Αναγκών 

- Νέα τεχνολογία 

- Νέος εξοπλισμός ή προγράμματα   

- Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού  

- Αλλαγές αποστολής   

- Νόμοι και κανονισμοί  

 
 Career Development  

- Αιτήματα υπαλλήλων  

- Σχέδια προώθησης σταδιοδρομιών  
 
VIII. Σχεδιασμός Διαδικασιών για την Εκτίμηση Επιμορφωτικών Αναγκών  

Οι Rothwell και Kazanas (1992) ενισχύουν τη διαδικασία σχεδιασμού 

Εκτίμησης Επιμορφωτικών Αναγκών προσεγγίζοντας την ως διαδικασία συλλογής 

και αποτίμησης των αναγκών υπό την προϋπόθεση ότι η ανάγκη υπάρχει. Διακρίνουν: 

• Comprehensive needs assessment planning: ευρεία βάση, περιλαμβάνει 

εξέταση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών (macro needs assessment). 

• Situation specific needs assessment planning: εξετάζει ένα συγκεκριμένο 

πρόβλημα (micro needs assessment).  

Επιπλέον οι Rothwell και Kazanas υποστηρίζουν ότι το Needs assessment plan 

πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Σκοπούς:  

o Σχετικά με το πρόβλημα απόδοσης 

o Καθορισμός του επιθυμητού αποτελέσματος  

o Υποθέσεις που να υπόκεινται σε στατιστικό έλεγχο.  

o Συμφωνία στα αποτελέσματα  
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o Τι πρέπει να γνωρίζουν εκπαιδευόμενοι  

o Γραπτή αναφορά 

 

• Target Audience:  

o Ποιοι θα είναι οι εκπαιδευτές; (who are the performers?)  

o Ποιοι θα λάβουν τις αποφάσεις;(who are the decision makers?)  

 

• Διαδικασίες Δειγματοληψίας :  

o Απαίτηση ύπαρξης αντιπροσωπευτικού δείγματος (δεν καθορίζεται το 

μέγεθός τους).  

o Επιλογή δείγματος με sampling techniques: convenience or 

judgemental  - non-random, fast but biased.  

o Τυχαίο δείγμα – τυχαίο δείγμα από ένα μεγάλο πληθυσμό.  

o Χρήση Υποομάδων (stratified)   

o Επιλογή κατά ποσοστό (systematic) - select 10% from list (bias comes 

with list order). 

 

• Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων:  

o Συνεντεύξεις : δομημένες ή αδόμητες συζητήσεις, απαιτούν χρόνο και 

έχουν υψηλό κόστος.   

o Άμεση παρατήρηση: εξέταση των ενεργειών του target audience. 

o Ανάλυση Έργου: εξέταση των διαδικασιών μιας θέσης εργασίας.   

o Normal Group Technique (NGT): συζήτηση σε πάνελ με συμμετοχή 

όλων των εμπλεκομένων. 

o Delphi: rounds of questionnaires to representative sample (panel).  

o Εκτίμηση Επάρκειας: καθορισμός του ιδεατού από ειδικούς και 

σύγκριση με τα πραγματοποιούμενα. 

o Assessment Center: χρήση παρατήρησης απόδοσης σε καταστάσεις 

προσομοίωσης.  
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o Συνεντεύξεις στη έξοδο: ερωτήσεις σε αυτούς που αποχωρούν. 

 

• Διευκρινίσεις για τα μέσα και τα πρωτόκολλα – Χρήσιμη η γνώση της 

εταιρικής κουλτούρας:   

o Mε ποιους συνεργάζεται ο υπεύθυνος κατάρτισης της εκπαίδευσης;   

o Ποιανού η έγκριση απαιτείται;  

o Ποιος είναι ο αποδεκτής της τελικής αναφοράς; 

o Ποια μορφή πρέπει να έχουν τα αποτελέσματα για να είναι πιο 

αποδοτικά; 

 

• Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων: dependent on the research study (historical, 

descriptive, developmental, case/field study. Correlation, causal-comparative, 

experimental, quasi-experimental, action research (i.e. quantitative or 

qualitative). 

 

• Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι αποφάσεις θα βασιστούν στα 

δεδομένα.  

ΙΧ. Διεξαγωγή Εκτίμησης Επιμορφωτικών Αναγκών  
 

Στην επιλογή των τεχνικών που θα  χρησιμοποιηθούν για την διεξαγωγή μιας 

ανάλυσης αναγκών επιμόρφωσης απαιτείται πρωτύτερα να δοθούν οι κατάλληλες 

απαντήσεις σε ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα όπως τα εξής:  

 
 Ποια είναι η φύση του προβλήματος; 

 Πώς οι ανάγκες επιμόρφωσης έχουν προσδιοριστεί σε προηγούμενες 

περιόδους και με ποια αποτελέσματα;  

 Ποιος είναι ο προϋπολογισμός για την ανάλυση των αναγκών επιμόρφωσης;  

 Πώς η ανάλυση αναγκών επιμόρφωσης γίνεται αντιληπτή εντός της 

επιχείρησης;  
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 Ποιος είναι διαθέσιμος για να βοηθήσει στη διεξαγωγή της ανάλυσης των 

αναγκών επιμόρφωσης;  

 Ποια είναι τα χρονικά πλαίσια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας;  

 Ποιο θα είναι το κριτήριο μέτρησης μιας επιτυχούς έκθεσης ανάλυσης 

αναγκών της εκπαίδευσης;  

Ο χρόνος που ξοδεύεται και ο βαθμός τυπικότητας διαφέρουν σύμφωνα με 

ιδιαίτερες ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της οργάνωσης που εμπλέκεται. Υπάρχουν, 

ωστόσο, τέσσερα βασικά βήματα:  

 
Α. Συγκέντρωση στοιχείων για τον προσδιορισμό των αναγκών  

 
Αυτό μπορεί να ολοκληρωθεί με την χρήση μεθόδων όπως οι παρακάτω:  

 Έρευνες/ερωτηματολόγια   

 Συνεντεύξεις  

 Αξιολογήσεις απόδοσης  

 Παρατηρήσεις   

 Δοκιμές (Test)  

 Κέντρα αξιολόγησης (Assessment Centers)   

 Ομάδες εστίασης (Focus Groups)  

 Αναθεωρήσεις εγγράφων  

 Συμβουλευτικές επιτροπές  

 
Όπως διευκρινίζεται στο κατωτέρω διάγραμμα, κάθε μέθοδος έχει τα δικά της 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είναι δυνατό να έχουν επιπτώσεις τόσο στο είδος όσο 

και στην ποιότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται.  

Παραδείγματος χάριν, μια συνέντευξη μπορεί να απεικονίζει τις προκαταλήψεις 

του ερευνητή, ενώ από την άλλη ένα ερωτηματολόγιο μπορεί να παραβιάζει τους 

κανόνες δειγματοληψίας εάν μόνο μερικοί από τους συμμετέχοντες επιστρέψουν τα 

ερωτηματολόγια. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μια μέθοδοι 

που βοηθούν στον έλεγχο των  στοιχείων, δεδομένου ότι μπορούμε να λάβουμε τους 

διαφορετικούς τύπους πληροφοριών από τις διαφορετικές μεθόδους. 

 Παραδείγματος χάριν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ερωτηματολόγια για 

να συλλέξουμε τα δεδομένα και να χρησιμοποιήουσουμε στη συνέχεια συνεντεύξεις 

για να ερευνηθεί περισσότερο γιατί οι άνθρωποι που απάντησαν, το έπραξαν κατά 

αυτό τον τρόπο.  
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Πίνακας 4 

 
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθόδων αξιολόγησης των αναγκών 

 

 Μέθοδος  Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

 

 

 

 

 

Έρευνες 

Ερωτηματολόγια

 

 

 

 

Μπορεί να είναι υπό την 

μορφή ερευνών ενός   

τυχαίου-διαστρωματικού 

δείγματος ή ενός 

ολόκληρου πληθυσμού.  

 

Μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ποικίλες 

μορφές ερώτησης: open-

ended, προκαθορισμένων 

επιλογών, ταξινόμησης 

κατά προτεραιότητα. 

Μπορεί να φθάσει σε ένα 

μεγάλο αριθμό ατόμων 

μέσα σε σύντομο χρόνο. 

 

Είναι ανέξοδα.  

 

Δίνει την ευκαιρία για 

απαντήσεις χωρίς φόβο ή 

ντροπή.  

 

Παρέχει στοιχεία εύκολα 

συνοψήσιμα  και παρου- 

σιάσιμα.  

Δεν διευκολύνει τις 

ελεύθερες αποκρίσεις. 
 
Απαιτεί  χρόνο για την 

ανάπτυξη μιας αποτε- 

λεσματική έρευνα ή 

ερωτηματολόγιο.  

 

Δεν αγγίζει αποτελεσμα 

-τικά τις αιτίες των 

προβλημάτων ή τις  

πιθανές λύσεις.  

 

 

Συνεντεύξεις 

 

Μπορεί να είναι επίσημες 

ή ανεπίσημες, δομημένες 

ή αδόμητες.  

 

Μπορούν να χρησιμο- 

ποιηθούν σε αντιπροσω 

-πευτικό δείγμα ή σε 

ολόκληρη ομάδα.  

 

Μπορούν να γίνουν 

προσωπικά,τηλεφωνικώς, 

στην εργασία  ή μακριά 

από αυτή. 

Αποκαλύπτει τις τάσεις, 

αιτίες των προβλημάτων, 

και πιθανές λύσεις.  

 

Συλλέγει feedback ενώ 

η παραγωγή των 

στοιχείων είναι πλούσια.  

 

Επιτρέπει την αυθόρμητη 

ανατροφοδότηση.  

 

Είναι συνήθως 

χρονοβόρες.  

 

Μπορεί να είναι δύσκολο 

να αναλυθούν και να  

ποσοτικοποιηθούν τα 

αποτελέσματα τους.  

 

Απαιτεί έναν επιδέξιο 

ερευνητή που μπορεί 

παράγει τα στοιχεία 

χωρίς να προκαλεί στον 

συνομιλητή υποψίες.  

 

Αξιολογήσεις 

Απόδοσης 

(α) 

 

 

 

Μπορεί να διενεργηθεί  

ανεπίσημα ή συστη- 

ματικά.  

 

Διεξάγεται από τους 

managers, η αξιολόγηση 

αναπτύσσεται από HR.  

 

Δείχνει τις δυνάμεις και 

αδυναμίες σε δεξιότητες, 

και εντοπίζει ανάγκες 

επιμόρφωσης και ανά- 

πτυξης. 

 

 

 

Μπορεί να είναι δαπα- 

νηρό να  αναπτυχθεί το 

σύστημα, να εφαρ- 

μστούν οι αξιολογήσεις, 

και να αναλυθούν τα 

αποτελέσματα.  
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Αξιολογήσεις 

Απόδοσης 

(β) 

 

Πρέπει να διεξάγετε σε 

συχνή βάση και χωριστά 

από τις συζητήσεις για 

αυξήσεις.  

 

Μπορεί επίσης να επιση 

-μαίνει τους υποψήφιους 

για αυξήσεις  ή προα- 

γωγές .  

 

Μπορεί  να επιτρέψει 

στους managers να χειρι-

στούν τις αξιολογήσεις 

για να δικαιολογήσουν 

την αύξηση της αμοιβής.  

Μπορεί να μειώσει την 

αξιοπιστία  της αξιολό 

-γησης λόγω προκατά 

-ληψης των εποπτών.  

Μπορεί να απαγορευ- 

θούν από τις  ενώσεις 

υπάλληλων.  

 
 
 
 
 
Παρατηρήσεις 
 
 
 
 
 

Μπορεί να είναι τεχνικές 
λειτουργικές, ή συμπερι- 
φορικές. 
  
Μπορούν να παράγουν 
ποιοτική ή ποσοτική 
ανατροφοδότηση.  
 
Μπορεί να είναι μη 
αδόμητες.  
 

Ελαχιστοποιεί τη δια- 
κοπή της ροής εργασίας 
ή των ομαδικών δραστη 
-ριοτήτων.   
 
Παράγει πραγματικά  
στοιχεία.  
 

Απαιτεί  ιδιαίτερα εξειδι 
-κευμένο παρατηρητή με  
γνώση των διαδικασιών 
και του περιεχομένου. 
  
Επιτρέπει τη συλλογή 
δεδομένων μόνο στο 
χώρο εργασίας.  
 
Μπορεί να κατασκο- 
πεύουν τα συναισθήματα 
των εργαζόμενων.  

 
Τεστ 

Μπορεί να είναι λειτουρ 
-γικά προσαρμοσμένα 
για να εξετάζουν την 
κατανό0ηση  του 
συμβουλίου, του προσω-  
πικού ή των μέλων μιας 
επιτροπής. 
  
 
Μπορούν να διεξαχθούν 
στους χώρους εργασίας ή 
κατ' οίκον.  

Μπορούν να είναι 
χρήσιμα για τον 
καθορισμό ανεπαρκειών 
σε γνώση, δεξιότητες  ή 
συμπεριφορές. 
  
Εύκολα 
ποσοτικοποιούνται και 
συγκρίνονται. 
 

Πρέπει να φτιάχνονται 
για το ακροατήριο, και  
η ισχύς τους μπορεί να 
είναι αμφισβητήσιμη.  
 
Δεν υποδεικνύουν εάν  
η γνώση και οι δεξιό- 
τητες  χρησιμοποιούνται 
πραγματικά στην 
εργασία.  

 
Κέντρα 

Αξιολόγησης 

Για τη διοικητική  
ανάπτυξη.  
 
Απαιτεί από τους συμμε 
τέχοντες να ολοκλη- 
ρώσουν ασκήσεις που 
καθορίζουν τομείς που 
απαιτούν ανάπτυξη. 
  
Προσεγγίζει τις δυνα -
τότητες  έχοντας τους 
ανθρώπους να εργαστούν 
μέσα σε προσομοιωμένες  
καταστάσεις.  
 
 

Μπορεί να βοηθήσει 
στον έγκαιρο εντοπισμό  
των ανθρώπων με δυνατό 
-τητα για την πρόοδο.  
 
Ακριβέστερα από την 
"διαίσθηση."  
 
Μειώνουν τις προκατα -
λήψεις  και αυξάνουν την 
αντικειμενικότητα στη 
διαδικασία επιλογής.  
 

 

Επιλογή των ανθρώπων 
για να συμπεριληφθούν 
σε μια υποσχόμενη διαδι- 
κασία είναι δύσκολη 
χωρίς αξιόπιστα 
κριτήρια. 
   
Είναι χρονοβόρα και 
δαπανηρά. 
  
Μπορεί να  χρησιμο- 
ποιηθεί κυρίως για τον 
εντοπισμό αναγκών 
ανάπτυξης  
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Ομάδες 
Εστίασης 
Ομάδα 

Συζήτησης 
 

Μπορεί να είναι επίσημες 
ή άτυπες.  
 
Ευρέως χρησιμοποιημένη 
μέθοδος.  
 
Μπορεί να στραφεί στο   
συγκεκριμένο πρόβλημα, 
στόχος, έργο ή θέμα.  

Επιτρέπει την αλληλε- 
πίδραση μεταξύ των 
απόψεων. 
  
Ενισχύει την εστίαση στη 
συναίνεση.  
 
 
Βοηθάει τα μέλη μιας 
ομάδας να γίνουν καλύ- 
τεροι ακροατές, 
αναλυτές.  
 

Είναι χρονοβόρος και για 
τους σύμβουλους και για  
τα μέλη της ομάδας.  
 
Μπορεί να παράγουν  
στοιχεία  δύσκολα να 
ποσοτικοποιηθούν..  
 

Document 
Reviews 

 

Οργανωτικά διαγράμ- 
ματα, πλάνα προγραμ- 
ματισμού, γραπτές 
πολιτικές, λογιστικοί 
έλεγχοι, και εκθέσεις 
προϋπολογισμών. 
  
Περιλαμβάνουν  αρχεία 
υπάλληλων (ατυχήματα,  
διαμαρτυρίες, 
συμμετοχή,  
κ.λπ.).  
 
Επίσης περιλαμβάνει τα 
πρακτικά συνεδριάσεων, 
εκθέσεις προγραμμάτων  
και υπομνήματα.  

Παρέχει τις ενδείξεις για 
προβληματικές περιοχές. 
  
Παρέχει αντικειμενικά   
στοιχεία  και αποτελέ- 
σματα.  
 
Μπορούν εύκολα να  
συλλεχθούν και να  
συνταχθούν.  
 

Συχνά δεν υποδεικνύει 
τις αιτίες των προβλη- 
μάτων ή τις λύσεις. 
  
Απεικονίζουν το παρελ- 
θόν παρά την τρέχουσα  
κατάσταση. 
  
Πρέπει να ερμηνεύονται 
από ειδικευμένους ανα- 
λυτές στοιχείων.  
 

 
 
 
 
Συμβουλευτικές 

Επιτροπές 

 
 
 
 
 
Εξασφαλίζει τις πληρο- 
φορίες από άνθρωπους 
που είναι σε θέση να 
γνωρίζουν τις ανάγκες 
εκπαίδευσης μιας  συγκε-  
κριμένης ομάδας. 
 
Παρέχει δεδομένα που 
συγκεντρώνονται από 
τους συμβούλους με την  
χρήση τεχνικών όπως,  
συνεντεύξεις, ομάδες  
συζητήσεις και ερωτημα  
-τολόγια.  

 
 
 
 
 
Είναι απλές και  
ανέξοδες. 
  
Επιτρέπει την αλληλ- 
επίδραση μεταξύ ατόμων 
με προσωπικές απόψεις  
για τις ανάγκες ομάδας. 
  
Καθιερώνουν και  
ενισχύουν τις γραμμές  
επικοινωνίας.  
 

 
 
 
 
 
Μεταφέρει τις προκατα- 
λήψεις των οργανωτικών  
δομών.  
 
Μπορεί να μην αντιπρο 
σωπεύουν μια πλήρη 
εικόνα επειδή οι πληρο- 
φορίες είναι από μια 
ομάδα που δεν είναι  
αντιπροσωπευτικός του 
στοχούμενου ακροα- 
τηρίου. 
 

 
(Reprinted with the permission of the Society for Human Resource Management, 

Learning System (2000), Module Four: Human Resource Development). 

 
Β. Καθορισμόςτων αναγκών που μπορούν να ικανοποιηθούν από την επιμόρφωση και 

την ανάπτυξη. 
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Εάν υπάρχει ένδειξη της ανεπαρκούς απόδοσης, το επόμενο βήμα είναι να 

καθοριστεί ποιες ανάγκες μπορούν να ικανοποιηθούν από την επιμόρφωση και την 

ανάπτυξη. Εάν τα προβλήματα αφορούν τις σχέσεις υπαλλήλων όπως π.χ. χαμηλό 

ηθικό, έλλειψη κινήτρου, ή ανικανότητα να μάθει, η επιμόρφωση δεν είναι μια λύση. 

Οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού που χρησιμοποιούν την επιμόρφωση ως 

καταλύτη παρανοούν το σκοπό της εκπαίδευσης, η οποία δύναται απλά να δώσει τις 

απαραίτητες δεξιότητες και τη κατάλληλη γνώση στους υπαλλήλους που είναι 

πρόθυμοι και αλλά και ικανοί να μάθουν. Προβλήματα που προκύπτουν από τα 

ζητήματα που δεν συνδέονται με θέματα επιμόρφωσης όπως ανεπαρκείς ανταμοιβές ή 

ο απαρχαιωμένος εξοπλισμός μπορούν να προσδιοριστούν και να αναφερθούν στη 

διοίκηση.  

 
Γ. Προτάσεις  επίλυσης προβλημάτων   

Μετά από τον καθορισμό ότι η επιμόρφωση είναι μια πιθανή λύση, οι 

επαγγελματίες του HR θα χρειαστεί να εξετάσουν εάν η επίσημη επιμόρφωση είναι ο 

καλύτερος τρόπος για να ικανοποιηθεί η ανάγκη. Πολλές φορές αυτό που χρειάζεται 

είναι η εξάσκηση ή η ανατροφοδότηση.  

Η εξάσκηση είναι χρήσιμη εάν μια ιδιαίτερη ικανότητα διδάχθηκε αλλά δεν 

χρησιμοποιήθηκε. Παραδείγματος χάριν, μπορεί ένας υπάλληλος να εκπαιδευθεί σε 

όλες τις πλευρές ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου αλλά να χρησιμοποιεί 

μόνο ένα τμήμα εκείνων των δεξιοτήτων. Εάν η εργασία απαιτεί την επέκταση 

εκείνων των δεξιοτήτων, ο υπάλληλος μπορεί να χρειαστεί το χρόνο να επαναλάβει 

το πρόσθετο υλικό επεξεργασίας κειμένου και να εξασκηθεί στη χρήση τους.  

Η ανατροφοδότηση στους υπαλλήλους σχετικά με την εργασία τους είναι 

κρίσιμη στη διατήρηση της ποιότητας. Οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι θα πρέπει 

περιοδικά να αξιολογούν την απόδοση της εργασίας και να γνωρίζουν στους 

υπάλληλους τι πράττουν σωστά ή λάθος για να αποφύγουν την ελάττωση των 

εργασιακών δεξιοτήτων τους.  

Εάν ένας υπάλληλος δεν ήταν ικανός να παρουσιάσει μια ορισμένη ικανότητα 

χρησιμοποιώντας ένα υπάρχον πρόγραμμα, η επιμόρφωση ή ο σχεδιασμός ενός νέου 

προγράμματος μπορεί να είναι η κατάλληλη λύση.  

 
Δ. Προσδιορισμός του επόμενου βήματος 
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Μόλις αναλυθούν οι ανάγκες και προσδιοριστούν, το επόμενο βήμα είναι να 

αναπτυχθεί πρόταση για το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Πρέπει να εξηγήσει την ανάγκη 

για εκπαίδευση, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τους ανθρώπους που θα 

εκπαιδεύονται, και τις αναμενόμενες συνέπειες εάν η επιμόρφωση δεν διεξάγεται.  Η 

κρίσιμη απόφαση είναι εάν θα χρησιμοποιηθεί ένα υπάρχον πρόγραμμα ή εάν θα 

σχεδιαστεί ένα νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα.  
 

Ε. Τύποι Ανάλυσης  

Μια εκτενής ανάλυση επιμορφωτικών αναγκών εξετάζει τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες σε τρία (3) επίπεδα: 
  
- Οργανωσιακή  
 
- Έργου  
 
- Προσωπική 
  
α. Οργανωσιακή Aνάλυση (Organizational Analysis)  

Η οργανωσιακή ανάλυση εξετάζει που απαιτείται η επιμόρφωση στην 

οργάνωση και υπό ποιους όρους θα διεξαχθεί η επιμόρφωση. Προσδιορίζει τις 

γνώσεις, τις  δεξιότητες και τις ικανότητες που οι υπάλληλοι θα χρειαστούν για το 

μέλλον, καθώς ο οργανισμός και οι εργασίες τους εξελίσσονται ή μεταβάλλονται. Η 

ανάλυση των στοιχείων ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να δείξει τους τομείς εκείνους 

όπου η επιμόρφωση θα  μπορούσε να βελτιώσει την απόδοση.  

Παραδείγματος χάριν, τμήματα με τον υψηλούς ρυθμούς αποχωρήσεων, υψηλά 

ποσοστά στη συστηματική αποχή από την εργασία, κακή απόδοση ή άλλα 

προβλήματα μπορούν να εντοπιστούν. Μετά από μια λεπτομερή ανάλυση, μπορούν 

να καθοριστούν οι στόχοι κατάρτισης και να αναπτυχθεί το κατάλληλο πρόγραμμα. 

Μια οργανωσιακή ανάλυση αναγκών μπορεί επίσης να εξετάσει τις διαμαρτυρίες 

υπαλλήλων, τις καταγγελίες των πελατών, ζητήματα ελέγχου ποιότητας, αρχεία 

ατυχήματος κ.τ.λ.. 

 Η διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων και τα στελέχη γραμμής χρειάζεται να 

αναμένουν και να σχεδιάζουν για τις επερχόμενες αλλαγές. Τρεις κύριες αλλαγές που 

θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά είναι:  

 
- Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες 

 
- Πηγές Εργατκού Δυναμικού   
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- Αλλαγές στους νόμους και τους κανονισμούς  

Πιο αναλυτικά θα αναφερθούμε στα εξής κύρια σημεία: 

 
• Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες:    

Παραδείγματα των καταστάσεων που έχουν επιπτώσεις στον προγραμματισμό 

των αναγκών της εκπαίδευσης στο οργανωτικό επίπεδο περιλαμβάνουν:  

- Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού. Ο νέος εξοπλισμός δημιουργεί την επείγουσα 

ανάγκη για εκπαίδευση των υπάλληλων έτσι ώστε ο νέος εξοπλισμός να μπορεί να 

λειτουργεί παραγωγικά και ακίνδυνα.  

- Αλλαγές στα πρότυπα και τις διαδικασίες. Όποτε πρότυπα ή διαδικασίες απόδοσης 

αλλάζουν, η ανάγκη για τις νέες δεξιότητες θα εμφανιστεί.  

- Εργασία σε ένα ομαδικό περιβάλλον. Οι νέες διαπροσωπικές δεξιότητες και οι 

ικανότητες στη λήψη αποφάσεων απαιτούνται για τη διαμόρφωση της νέας εταιρικής 

κουλτούρας.  

 
• Αλλαγές στις πηγές εργατικού δυναμικού: 

Οι οργανισμοί πρέπει να προγραμματίσουν ρυθμίσεις για τις αλλαγές στις πηγές 

εργατικού δυναμικού. Καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες, μειονότητες, 

μετανάστες και μεγαλύτεροι εργαζόμενοι προσχωρούν στο εργατικό δυναμικό,  οι 

εργοδότες πρέπει να προγραμματίσουν πώς να προσαρμόσουν τις διαφορετικές 

ανάγκες των υπαλλήλων και παράλληλα να  επιτελέσουν και την εργασία. 

 

• Αλλαγές στους νόμους και τους κανονισμούς: 

Οι νόμοι και οι κανονισμοί μπορούν να υπαγορεύσουν τις ανάγκες της 

εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, η απόφαση του 1998 Ocala V. Sundowner Offshore, 

INC.  καθιέρωσε ότι η παρενόχληση του ίδιου φύλου απαγορεύεται από το άρθρο 

VIII του νόμου αστικών δικαιωμάτων του 1964. Η επιμόρφωση κατά συνέπεια θα 

ήταν ιδιαίτερα σημαντική στην καθοδήγηση των υπαλλήλων για τις κραυγαλέες αλλά 

και λεπτότερες μορφές διακρίσεων του  ίδιου-φύλου.  

 
β. Ανάλυση Έργου  

Η ανάλυση στόχου αρχίζει με τις απαιτήσεις εργασίας και συγκρίνει τη γνώση 

υπαλλήλων και τις δεξιότητες για να καθορίσει τις ανάγκες της εκπαίδευσης. 

Εξετάζοντας τις περιγραφές εργασίας και τις προδιαγραφές παρέχει τις απαραίτητες 
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πληροφορίες για την αναμενόμενη απόδοση και τις αναγκαίες  δεξιότητες που πρέπει 

να διαθέτουν οι υπάλληλοι για να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Οποιαδήποτε 

χάσματα μεταξύ της απόδοσης και των απαιτήσεων της θέσης εργασίας δείχνουν μια 

ανάγκη για εκπαίδευση στο έργο. 

Μια καλή ανάλυση έργου προσδιορίζει:  

 
- Έργο που πρέπει να εκτελεσθεί  

- Όροι κάτω από τους οποίους το έργο πρόκειται να λειτουργήσει   

- Πόσο συχνά και πότε τα καθήκοντα εκτελούνται 

- Ποσότητα και ποιότητα της απόδοσης που απαιτούνται  

- Δεξιότητες και γνώση που απαιτούνται για να εκτελέσει το καθήκον  

- Που και πώς αυτές οι δεξιότητες αποκτιούνται καλύτερα  

 
γ. Εξατομικευμένη  Ανάλυση  

Η εξατομικευμένη ανάλυση στοχεύει στους μεμονωμένους υπαλλήλους και 

εξετάζει πώς αποδίδουν στις εργασίες τους. Η χρησιμοποίηση των πληροφοριών και 

των στοιχείων από την αξιολόγηση της απόδοσης ενός υπαλλήλου για τον καθορισμό 

των αναγκών ενός επιμορφωτικού προγράμματος είναι η πιο κοινή μέθοδος. Εάν η 

αξιολόγηση ενός υπαλλήλου αποκαλύπτει τις ανεπάρκειες, το πρόγραμμα 

επιμόρφωσης  μπορεί να έχει ως σκοπό να βοηθήσει τον υπάλληλο να ανταποκριθεί 

στα πρότυπα απόδοσης.  

Οι υπάλληλοι μπορούν επίσης να ερευνηθούν, να περάσουν από συνέντευξη, ή 

να εξεταστούν για να καθορίστουν οι ανάγκες της εκπαίδευσής τους. Μπορούν να 

υποδείξουν τα προβλήματα που έχουν ή να υποβάλλουν προτάσεις για να λύσουν τα 

προβλήματα. Αυτές οι συνεντεύξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ατομική βάση 

ή σε ένα περιβάλλον ομάδας.  

 
ΣΤ. Case Study: Touche Ross & Co  

(Πηγή: Pirera F., Singh D., (1990), “Training needs assessment (and application) in 
an accounting firm”, Australian Journal of Educational Technology, 6(2), pp.136-
152)  
 

α. Εισαγωγή  

Το 1987, Touche Ross & Co. ήταν μια από τις οκτώ μεγαλύτερες εταιρίες 

λογιστικών εφαρμογών στην Αυστραλία (ένα μέλος της ομάδας καλούμενης συνήθως 

" οι μεγάλες οκτώ"). Είχε 1.100 συνεργάτες και υπαλλήλους και λειτουργούσε μέσω 
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είκοσι (20) γραφείων σε ολόκληρη την Αυστραλία.  Το μεγαλύτερο τμήμα σε Touche 

Ross ήταν το Corporate Services Division , το οποίο παρείχε πρώτιστα τις υπηρεσίες 

λογιστικού ελέγχου. Ο έλεγχος αναφέρεται στις διάφορες δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται από τους ειδικευμένους λογιστές (δηλ. ελεγκτές), οι οποίοι 

συγκεντρώνουν και αξιολογούν τα στοιχεία με σκοπό τη διαμόρφωση μιας άποψης 

σχετικά με την χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών τους.  

H Touche Ross & Co, ως εταιρία μέλoς της Touche Ross International, 

υιοθέτησε μια κοινή διεθνή μεθοδολογία λογιστικού ελέγχου γνωστή ως Touche Ross 

Audit Process (TRAP). Η TRAP αντιπροσώπευσε μια συστηματική προσέγγιση στον 

έλεγχο, με μια ακολουθία τριών κύριων φάσεων που σημειώνονται στο Σχήμα 3 

κατωτέρω. Κάθε μια από αυτές τις φάσεις, στη συνέχεια, αποτελούνταν από διάφορα 

περαιτέρω στάδια της δραστηριότητας λογιστικού ελέγχου. 

 
Σχήμα 3  

 Σχεδιασμός προσέγγισης λογιστικού 

ελέγχου 

⇓  

 Αξιολόγηση των πιθανών λαθών στις 

οικονομικές δηλώσεις. Περιλαμβάνει τις 

δοκιμές των ελέγχων (Systems Work).  

⇓ 

 Αξιολόγηση των στοιχείων λογιστικού 

ελέγχου για να διαμορφωθεί η γνώμη 

σχετικά με τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις χρήσης έτους (Balance Day 

Work).   

Σχήμα 3: Μια επισκόπηση του συστήματος Touche Ross Audit Process (TRAP)  

 
Στα τέλη του 1987, οι συνεργάτες και υπεύθυνοι των Corporate Services 

Division σε κάθε πολιτεία (μια ομάδα γνωστή ως Directors of Corporate Services), 

έθεσαν την επιμόρφωση υψηλά στην ημερήσια διάταξη σε μια από τις τακτικές 

εξαμηνιαίες συνεδριάσεις τους. Επίσης, εκεί παρόν ήταν και ο πρόεδρος της National 

Professional Development (NPD) Committee, ο συνεργάτης της εταιρίας που είχε την 

γενική ευθύνη για την επιμόρφωση στην εταιρία.   
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Οι ακόλουθες απόψεις εκφράστηκαν από τους διευθυντές:   

- Εμφανίστηκαν να υπάρχουν χάσματα στο γενικό επιμορφωτικό πρόγραμμα σε 

θέματα λογιστικού ελέγχου.   

− Όλο το περιεχόμενο των επιμορφωτικών σεμιναρίων έπρεπε να αναθεωρηθεί και να 

ικανοποιήσει τη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτήθηκαν από το ίδιο το προσωπικό 

σε κάθε επίπεδο (όλοι δήλωσαν ρητά την ανάγκη για τη δημιουργία μιας "μήτρας 

δεξιοτήτων").   

- Η ποιότητα του υλικού επιμόρφωσης και η αποτελεσματικότητα της ίδιας της 

διαδικασίας επιμόρφωσης θα έπρεπε επίσης να αναθεωρηθούν.   

 
Η συνεδρίαση καθόρισε ότι η ανώτατη διοίκηση θα υποστήριζε ένα έργο για μια 

λεπτομερή αναθεώρηση της επιμόρφωσης στα θέματα λογιστικού ελέγχου και 

υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας του τεχνικό σκέλος Corporate 

Services Department (NAA) και του εκπαιδευτικού σκέλους της εταιρίας (NPD) για 

την εκτέλεση του προγράμματος. Υπήρξε μια προσδοκία από τους διευθυντές ότι 

μέχρι το τέλος του 1988, σημαντική πρόοδος θα πρέπει να σημειωθεί ως προς την 

επίτευξη των ανωτέρω στόχων.   

Σημαντικό ήταν επίσης το γεγονός ότι η διοίκηση ήταν πρόθυμη να συμβάλει 

τους απαραίτητους πόρους για το πρόγραμμα. Η ερώτηση κλειδί για τους υπεύθυνους 

του προγράμματος ήταν πως θα προχωρήσουν από εκείνο το σημείο και πέρα. 

Αποφασίστηκε να εξεταστεί η υπάρχουσα βιβλιογραφία για την αξιολόγηση των 

αναγκών της εκπαίδευσης προκειμένου να βασιστεί η εργασία σε μια μεθοδολογία 

που θα παρείχε τις σχετικές πληροφορίες για να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις, 

αλλά, φυσικά, σε λογικό επίπεδο κόστους.   

 

β. Μεθοδολογία 

Μετά από προσεκτική ανάλυση των διάφορων προσεγγίσεων στην αξιολόγηση 

των αναγκών της εκπαίδευσης, επιλέχθηκε η ανάλυση καθηκόντων. Ο Rummler είχε 

συστήσει αυτήν την μέθοδο ως ιδιαίτερα χρήσιμη για τις εργασίες όπου ένας μεγάλος 

αριθμός ανθρώπων εκτελούσε παρόμοια καθήκοντα, ακολουθούσαν παρόμοιες 

διαδικασίες καθώς επίσης και εκτελούσαν τους πολύ συγκεκριμένα καθήκοντα (που 

ταιριάζει καλά με τους πρότυπα καθήκοντα που απαιτούνται να εκτελούνται στον 

έλεγχο). Περαιτέρω, η Caffarella είχε περιλάβει επίσης την ανάλυση θέσης εργασίας 
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(στην οποία είχε περιλάβει την ανάλυση καθηκόντων) ως συνιστώμενη μέθοδο για 

τον καθορισμό των τεχνικών αναγκών της εκπαίδευσης. 

Μια έρευνα αναγκών της εκπαίδευσης απορρίφθηκε καθώς θα ήταν πάρα πολύ 

ανακριβής και υποκειμενική. Ομοίως, η μελέτη ικανότητων απορρίφθηκε επίσης 

δεδομένου ότι θα ήταν δύσκολο να συνδεθεί αυτό με το αποτέλεσμα της εργασίας. 

Αυτό θεωρήθηκε περισσότερο κατάλληλο για τις διευθυντικές και επαγγελματικές 

εργασίες με ευρείες και δύσκολα καθορίσιμες εργασιακές ευθύνες παρά τις εργασίες 

με τα στενά και τυποποιημένα καθήκοντα  

 
γ. Συλλογή δεδομένων  

Υπήρξαν δύο κύρια στάδια στη διαδικασία συλλογής δεδομένων. Αρχικά, αυτό 

περιέλαβε την προετοιμασία μιας μήτρας επιμόρφωσης στα θέματα του λογιστικού 

ελέγχου, αυτή είναι μια περιεκτική λίστα καθηκόντων, προσδιορίζοντας το επίπεδο 

προσωπικού όταν εκτελέσθηκε αρχικά κάθε καθήκον, η συχνότητα που εκτελείται 

κάθε καθήκον και η σημασία του καθήκοντος. Αφετέρου, τα στοιχεία στη μήτρα 

έπρεπε να επικυρωθούν. Το Σχήμα 4 παρέχει ένα προσαρμοσμένο απόσπασμα της 

μήτρας επιμόρφωσης λογιστικού ελέγχου. Δεδομένου ότι το σχήμα 4 έχει 

προσαρμοστεί παρέχει μόνο τρία από τα έξι επίπεδα προσωπικού που αξιολογούνται 

για τους στόχους του αποθέματος ελέγχου. Περαιτέρω, δεν περιλαμβάνει τις 

γραφειοκρατικές πτυχές των καθηκόντων, οι οποίες περιλήφθηκαν επίσης στη μήτρα.   

Σχήμα 4:  

Απόσπασμα της μήτρας κατάρτισης λογιστικού ελέγχου  

  Staff Levels  

AUDIT OF STOCK TASKS FIT 0-6 6-
12 

12-
18 

18-
24 

Proposed  
Training 

 
JUDGEMENTAL: 
Review Stocktake Instructions 31F  X   Month 5 
Observe Count Procedures 21F  X   Month 5 
Complete Questionnaire 21F  X   Month 5 
Review Net Realisable Value 
(NRV) 21F    X Month17 

Review Treatment of Variance 31F    X Month17 
Apply Job Costing 41F    X Month 17 
Apply Std Costing 31F    X Month17 
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Προκειμένου να προετοιμαστεί μια αρχική λίστα καθηκόντων, τα εγχειρίδια 

διαδικασιών λογιστικού ελέγχου αναλύθηκαν για να εξαχθούν τα κύρια και τα 

δευτερεύοντα καθήκοντα. Μια παρόμοια λίστα των καθηκόντων της λογιστικής 

εργασίας από την UK χρησιμοποιήθηκε επίσης ως οδηγός. Αυτό συμπληρώθηκε από 

την εμπειρία στα θέματα λογιστικού ελέγχου των υπευθύνων του προγράμματος, 

δεδομένου ότι υπήρξαν διάφοροι στόχοι που δεν περιγράφονταν συγκεκριμένα από τα 

εγχειρίδια λογιστικού ελέγχου.   

Έχοντας συντάξει τη λίστα των καθηκόντων, εντοπίστηκαν τα επίπεδα του 

προσωπικού στα οποία τα καθήκοντα εκτελέσθηκαν αρχικά. Τα διαστήματα αυτά δεν 

θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ διευρυμένα π.χ. ένας σταυρός στη στήλη των  0-12 

μήνες θα μπορούσε να σημάνει ότι ένα καθήκον θα μπορούσε να εκτελεσθεί στον 

πρώτο μήνα της απασχόλησης ή προς το τέλος του πρώτου έτους απασχόλησης. 

Τελικά, οι ζώνες 6 μηνών χρησιμοποιήθηκαν για τα πρώτα δύο έτη απασχόλησης και 

οι ζώνες 12 μηνών χρησιμοποιήθηκαν για τα μετέπειτα έτη. Όπως θα περιγραφεί 

αργότερα, αυτό απαίτησε τον περαιτέρω αυστηρό καθορισμό όταν συνδέθηκαν τα 

εκπαιδευτικά μαθήματα με τα άλλα στοιχεία συλλεχθέντα.   

Τρεις αξιολογήσεις έγιναν σε σχέση με κάθε καθήκον (βλ. τα tick στις στήλες 

FIT στο Σχήμα 4):   

- Η συχνότητα με την οποία επιτελείται το κάθε επιμέρους καθήκον (F). Οι στόχοι 

ταξινομήθηκαν σε μια κλίμακα από 1 έως 5, όπου το 1 δείχνει τα καθήκοντα που 

εκτελούνται περισσότερο από μία φορά ανά λογιστικό έλεγχο ενώ τα καθήκοντα που 

βαθμολογήθηκαν με 5 εκτελούνται σπάνια στους λογιστικούς ελέγχους.   

− H σπουδαιότητα των επιμέρους καθηκόντων που θα πρέπει να επιτελεσθούν (Ι). Τα 

καθήκοντα εκτιμήθηκαν επίσης βάσει της σημασίας τους στην απόδοση εργασίας. Οι 

στόχοι ταξινομήθηκαν σε μια κλίμακα από 1 έως 3, το με 1 να αντιστοιχεί στα 

σημαντικότερα καθήκοντα ενώ το 3 στα λιγότερο σημαντικά καθήκοντα.   

- Η μέθοδος για την διεξαγωγή της επιμόρφωσης (T). Τα καθήκοντα  προσεγγίστηκαν 

επίσης σε σχέση με την πιο κατάλληλη μέθοδο επιμόρφωσης. Το"F" αντιστοιχεί στην 

επίσημη επιμόρφωση (formal training), το "S" στην ατομική μελέτη (self study) και 

το "Ο" στην επιμόρφωση επί τω έργω (on the job training).   

Με την παραγωγή αυτών των τριών αξιολογήσεων, αναμενόταν να 

προσδιοριστούν τα κρίσιμα καθήκοντα στην απόδοση εργασίας και να καθοριστούν 

οι προτεραιότητες για την επιμόρφωση. Τα σημαντικά, συχνά επιτελούμενα 
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καθήκοντα ήταν πιθανότερο να εμφανιστούν σε ένα επίσημο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα ενώ τα σημαντικά αλλά σπάνια επιτελούμενα καθήκοντα να καλυφθούν 

από την ατομική μελέτη ή στα ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα.  

Το προσχέδιο της μήτρας θεμάτων επιμόρφωσης λογιστικού ελέγχου ήταν πάνω 

από σαράντα (40) σελίδες και κρίθηκε απαραίτητο να σταθμιστεί και να γίνει και 

έλεγχος εγκυρότητας. Αποφασίσθηκε ότι η διαδικασία στάθμισης και εγκυρότητας 

πρέπει να πραγματοποιηθεί στα πέντε (5) γραφεία κύριων πόλεων της εταιρίας. Αυτή 

η διαδικασία θα αποτελούνταν από τα ακόλουθα βήματα:   

- Αναθεώρηση του προσχεδίου μήτρας από δύο άτομα σε κάθε επίπεδο από τους 

βοηθούς έως τους partners της εταιρείας (υπήρξαν έξι επίπεδα προσωπικού που 

προσδιορίστηκαν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες αναθεώρησης). Οι αξιολογητές 

επρόκειτο να είναι high perfomers (δηλαδή εργαζόμενοι με υψηλή απόδοση), έτσι 

ώστε να προσδιοριστεί το αρχικό επίπεδο στο οποίο κάθε καθήκον εκτελείται.  

- Μόλις παραληφθούν και αναλυθούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας 

αναθεώρησης, θα πραγματοποιούνταν συνεντεύξεις με ένα δείγμα των κριτών στα 

επιλεγμένα γραφεία.   

Η έννοια μητρών εξηγήθηκε στους περιφερειακούς εκπαιδευτικούς διευθυντές 

της εταιρίας σε μια συνεδρίαση τον Μάρτιο του 1988. Τα εξήντα (60) αντίγραφα της 

μήτρας σχεδίων διανεμήθηκαν έπειτα από αυτούς τους διευθυντές στους αξιολογητές, 

οι οποίοι επιλέχτηκαν από τους εκπαιδευτικούς συνεργάτες των συμμετεχόντων 

γραφείων.  Οι αξιολογητές της μήτρας κλήθηκαν να προσδιορίσουν:   

 

- Εάν ο κατάλογος καθηκόντων ήταν πλήρης. 

 
- Εάν το επίπεδο προσωπικού στο οποίο κάθε καθήκον  εκτελέσθηκε  ήταν σωστό.  

 
- Εάν η συχνότητα, η σημασία και η μέθοδος επιμόρφωσης για τα καθήκοντα ήταν 

αξιολογημένη σωστά.   

Στους αξιολογητές δόθηκε ένας μήνας για να ολοκληρώσουν την αναθεώρησή 

τους και ζήτησαν να επιστρέψουν τη μήτρα, με τα σχόλιά τους, στους περιφερειακούς 

εκπαιδευτικούς διευθυντές. Μέχρι το τέλος τον Απριλίου, του 1988, σαράντα (40) 

αντίγραφα των μήτρων είχαν επιστραφεί από τα γραφεία αντιπροσώπευσε ένα 
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ποσοστό απάντησης εξήντα επτά τοις εκατό. Οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων 

διέφεραν και περιλάμβαναν ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις.   

δ. Ανάλυση στοιχείων 
Αποφασίστηκε να διενεργηθούν follow–up συνεντεύξεις  με τους αξιολογητές 

στα γραφεία της Αδελαϊ'δα, της Μελβούρνης και του Σύδνεϋ. Ο κύριος στόχος ήταν 

να συζητηθούν οι διαφορές στις αξιολογήσεις της απόδοσης καθηκόντων και  να 

ερωτηθούν οι διευθυντές των Corporate Services Division σε εκείνα τα γραφεία, ώστε 

να εξασφαλιστεί ότι στις απόψεις τους σχετικά με τις ανάγκες της εκπαίδευσης 

δόθηκε η κατάλληλη βαρύτητα και ότι τα προβλήματα απόδοσης θα γνωστοποιηθούν 

με την μέγιστη δυνατή εγκυρότητα.   

Διάφορες συγκεκριμένες ερωτήσεις προγραμματίστηκαν επίσης στα θέματα 

όπως η επιμόρφωση σε θέματα πληροφορικής, οι διαπροσωπικές και επικοινωνιακές 

δεξιότητες αλλά και πρακτικές δεξιότητες σε διάφορα θέματα λογιστικής. Οι 

συνεντευξιαζόμενοι επίσης θα ενθαρρυνθούν για να μιλήσουν για τις αντιλήψεις τους 

για την επιμόρφωση γενικότερα. Η συνέντευξη αυτή, μάλιστα, θα περιλάμβανε ένα 

μίγμα κλειστών και ανοικτών ερωτήσεων.  Ως αποτέλεσμα της συνδυασμένης 

ανατροφοδότησης από την έρευνα ερωτηματολογίων και των follow-up 

συνεντεύξεων, θα προέκυπτε η δυνατότητα να αναθεωρηθεί η μήτρα με διάφορους 

τρόπους.  

Ενώ μερικά από αυτά τα καθήκοντα εκτελούνταν συχνά σε ανώτερο επίπεδο 

στις γενικότερες εργασίες στα πλαίσια του λογιστικού ελέγχου, εκτελούνταν επίσης 

και σε περισσότερα κατώτερα επίπεδα στις απλούστερες εργασίες του λογιστικού 

ελέγχου (αλλά σε έναν χαμηλότερο βαθμό πολυπλοκότητας). Αποφασίστηκε ότι 

τέτοια καθήκοντα θα πρέπει να εξεταστούν για την ένταξή τους στην επίσημη 

επιμόρφωση σε ένα πιο αρχικό στάδιο και δεν πρέπει να αφεθούν μόνο στην 

εκμάθηση πάνω στη δουλειά (on the job training). Η επιμόρφωση για τέτοια 

καθήκοντα, στα κατώτερα επίπεδα θα μπορούσε να καλύψει τις λιγότερο περίπλοκες 

πτυχές αυτών των καθηκόντων. Ο κίνδυνος να εκπαιδευτούν πάρα πολύ νωρίς για 

αυτά τα καθήκοντα, δεδομένου ότι η γνώση και οι δεξιότητες θα χάνονταν εάν δεν 

τίθενται σε εφαρμογή σύντομα μετά από την επιμόρφωση.    

Το τελικό στάδιο της ανάλυσης των στοιχείων ήταν να συγκριθεί το τρέχον 

επιμορφωτικό πρόγραμμά με το συνιστώμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα.  Η μήτρα 

προσδιόρισε τα εκπαιδευτικά μαθήματα που καθόρισαν αυτήν την περίοδο την 
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επιμόρφωση για τα διάφορα καθήκοντα. Εκεί παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερα από 

τα λιγότερα εξειδικευμένα καθήκοντα καλύπτονταν από τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά 

μαθήματα. Τα τρέχοντα εκπαιδευτικά μαθήματα, ωστόσο, δεν κάλυπταν επαρκώς τα 

πιο εξειδικευμένα καθήκοντα για την άσκηση του λογιστικού ελέγχου. και, όπως 

επισημάνθηκε νωρίτερα, για μερικά από τα εξειδικευμένα και μη εξειδικευμένα 

καθήκοντα, τα οποία γενικά εκτελούνταν σε επίπεδα κατώτερα από το αναμενόμενο. 

Αναθεωρήθηκε, επίσης η ποιότητα του υπάρχοντος υλικού επιμόρφωσης και 

διαπιστώθηκε ότι υπήρξε περιθώριο για βελτίωση π.χ. υπήρξαν τα κακώς 

αναπτυγμένα οπτικά βοηθήματα και υπήρξε πάρα πολλή έμφαση στον τρόπο 

διάλεξης.   

 
ε. Εφαρμογή του επιμορφωτικού προγράμματος 

Η απόφαση που λήφθηκε ήταν να εργαστούν συστηματικά για το σχεδιασμό  του 

επιμορφωτικού προγράμματος δίνοντας βαρύτητα αρχικά στο σχεδιασμό του project 

για την επιμόρφωση στο πρώτο έτος (1989), στη συνέχεια στο δεύτερο έτος (1990) 

κτλ.. Έτσι, επρόκειτο να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα που θα περιελάμβανε την 

εκπαιδευτική εργασία για μία περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών. H μήτρα 

συνόψισε αποτελεσματικά τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναγκών και παρείχε 

επίσης μια περιγραφή των καθηκόντων καθώς επίσης και ένα σχέδιο για την 

αλληλουχία (που παρέχει τη σειρά εκμάθησης) των σχετικών καθηκόντων. Παρείχε, 

επίσης τη βάση για τον καθορισμό των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης και για την 

ανάπτυξη tests βασισμένων σε εκείνα τα καθήκοντα.  

Προκειμένου να εφαρμοστούν οι αρχές του σχεδιασμού του προγράμματος στην 

πράξη, αποφασίστηκε να διεξαχθεί ένα ημερήσιο workshop για το σχεδιασμό του 

επιμορφωτικού υλικού. Δύο σειρές μαθημάτων διοργανώθηκαν με συνολικά είκοσι 

(20) συντάκτες των εκπαιδευτικών μαθημάτων ως συμμετέχοντες.  

Το εργαστήριο επρόκειτο να εξυπηρετήσει διάφορους σκοπούς. Αρχικά, έπρεπε 

να εξασφαλιστεί ότι επικοινωνήθηκε αποτελεσματικά η βάση του προτεινόμενου 

προτύπου σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων και μερικών αρχών στη σύνταξη του 

υλικού επιμόρφωσης. Θεωρήθηκε επίσης αναγκαίο να εξηγηθεί η μήτρα 

λεπτομερέστερα και να ελέγξουμε ότι όλοι οι συντάκτες θα κατανοούσαν τις 

αντίστοιχες εργασίες τους και θα ήταν σε θέση, από κοινού με τους διαμορφωτές του 

προγράμματος, να απαριθμήσουν τη γνώση και τις απαιτούμενες ικανότητες για κάθε 

καθήκον. Επίσης, δεδομένου ότι τα τμήματα των διάφορων επιμορφωτικών 
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θεματικών ενοτήτων επρόκειτο να συνταχθούν από τους διαφορετικούς ανθρώπους 

από τις διάφορες πολιτείες, έπρεπε να εξασφαλιστεί ότι θα υιοθετηθεί ένα 

ομοιόμορφο σχήμα για όλο το επιμορφωτικό υλικό.   

Στο εργαστήριο δόθηκε έμφαση στη σημασία τους καλά καθορισμένους 

στόχους συμπεριφοριστικούς που θα αποτελούσαν τη βάση των δοκιμών. Υπήρξε 

επίσης εξήγηση της διαφοράς μεταξύ των ευρέων εκπαιδευτικών στόχων, των 

επιμέρους σκοπών και των υπο- σκοπών. Για να επεξηγήσει το σχέδιο των τεστ, μια 

σειρά σύντομων self-tests περιλήφθηκε στο τέλος κάθε μιας από τις ενότητες 

εργαστηρίων. Οι διάφοροι τύποι ερωτήσεων συζητήθηκαν επίσης όπως οι 

κατασκευασμένες ερωτήσεις απάντησης, οι ερωτήσεις τύπων ανάκλησης και οι 

ερωτήσεις τύπων αναγνώρισης κ.λπ.... Υπήρξε επίσης συζήτηση σχετικά με τις αρχές 

ανάπτυξης case study, που υπογραμμίζουν τη σημασία για τους συμμετέχοντες της 

προσομοίωσης  του πρακτικού κόσμου. Τέλος,  συζητήθηκαν και οι ευρείες αρχές την 

εκπαιδευτικής στρατηγικής.    

Ένα άριστο άρθρο αναφοράς σχετικά με τη καταγραφή του υλικού 

επιμόρφωσης (από Silber και Stelnicki) κυκλοφόρησαν για μελέτη πριν από το 

εργαστήριο.  Ένας εσωτερικός εμπειρογνώμονας στα οπτικά βοηθήματα έκανε επίσης 

μια παρουσίαση για όλο "do’s" και "don'ts" της ανάπτυξης των οπτικών βοηθημάτων. 

Ενώ το εργαστήριο παρείχε την ευκαιρία για όλους τους συντάκτες των θεματικών 

ενοτήτων να ενημερωθούν πλήρως στους ρόλους τους και κάλυπτε μερικές από τις 

πτυχές του σχεδιασμού του προγράμματος, το γεγονός ότι ήταν μόνο διάρκειας μιας 

ημέρας ήταν αναμφισβήτητα ένας περιοριστικός παράγοντας. .  

Εντούτοις, επιδιώχθηκε η καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πόρων  και 

συνειδητοποιήθηκε ότι, εκτός από το εργαστήριο, έπρεπε να καθιερωθεί και μια 

λεπτομερή διαδικασία ποιοτικής αναθεώρησης όλου του υλικού κατάρτισης. Οι 

συγγραφείς σειράς μαθημάτων επρόκειτο να γράψουν το υλικό εντός των 

προκαθορισμένων προθεσμιών στα αντίστοιχα γραφεία τους. Οι προθεσμίες τέθηκαν 

με σκοπό να επιτρέψουν το χρόνο για την αναθεώρηση, τροποποιήσεων των 

απαιτούμενων υλικών και την πειραματική δοκιμή.   

 
στ. Αξιολόγηση  

Σε τελική ανάλυση, το υλικό που κατόρθωσε να συλλεχθεί σε γενική βάση, 

υπήρξε ικανοποιητικό. Οι συμμετέχοντες αντέδρασαν πολύ ευνοϊκά στις νέες και 
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αναθεωρημένες σειρές μαθημάτων βασισμένες στη μήτρα των θεμάτων 

επιμόρφωσης. Απόλαυσαν το αυξανόμενο επίπεδο συμμετοχής τους στη διαμόρφωση 

της επιμόρφωσης στα θέματα λογιστικού έλεγχου και επίσης, θεώρησαν ότι η 

επιμόρφωση ήταν και σχετική και έγκαιρη. Ο ανασχεδιασμός των μορφών 

αξιολόγησης της σειράς μαθημάτων επέτρεψε την καταγραφή της λεπτομερούς 

αντίδρασης συμμετεχόντων γεγονός που απαίτησε την αξιολόγηση των 

συμμετεχόντων κατά τμήματα και ενότητες θεματικών ενοτήτων με βάση 

προκαθορισμένα κριτήρια παρά να αξιολογηθεί η σειρά μαθημάτων ως μια ενότητα 

(όπως είχε συμβεί προηγουμένως).  

Η αντίδραση των εκπαιδευτών ελέγχθηκε επίσης μέσω της χρήσης των 

πρόσφατα σχεδιασμένων μορφών αξιολόγησης εκπαιδευτικών που επιδίωκαν τις 

λεπτομερείς και έγκαιρες καταγραφές στοιχείων για τις επιμέρους ενότητες, τη 

δοκιμή των συμμετεχόντων για να ελέγξουν το ποσοστό εκμάθησης, την ποιότητα 

του επιμορφωτικού υλικού κ.λπ.  

Η διοίκηση ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένη με την πρόοδο του προγράμματος 

καθώς μέχρι το τέλος του 1988 είχε σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Υπήρχε σε ισχύ 

ένα περιεκτικό έγγραφο σχεδίου (η μήτρα του λογιστικού ελέγχου) που κάλυπτε όλα 

τα καθήκοντα του λογιστικού ελέγχου. Το περιεχόμενο κάθε σειράς μαθημάτων θα 

μπορούσε να αντιστοιχηθεί εύκολα στα καθήκοντα που εκτελούνταν στην εργασία 

και το περιεχόμενο επικεντρώθηκε στα πλέον σημαντικά από αυτά. Οι αρχές 

σχεδιασμού της σειράς μαθημάτων έρχονταν στο προσκήνιο με τη μεθοδολογία 

επιμόρφωσης και η αξιολόγηση κάθε σειράς μαθημάτων βελτιωνόταν μέσω των 

προσπαθειών να αναπτυχθούν τεστ και να βελτιώσουν την ποιότητα των 

συλλεχθέντων στοιχείων από την ανταπόκριση των ανθρώπων (βασισμένα στην 

αντίδραση συμμετεχόντων και εκπαιδευτικών).   

Για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της μεταφοράς των ευεργημάτων της 

επιμόρφωσης στην εργασία, ένα άλλο ακόλουθο πρόγραμμα ξεκίνησε το 1989. Αυτό 

περιέλαβε την ανάπτυξη του "επαγγελματικού διαβατηρίου ανάπτυξης" (PD) που 

ήταν μια προσπάθεια να τυποποιηθεί η δομή της επαγγελματικής εμπειρίας και των 

προαγωγών για όλα τα μέλη του εταιρικού τμήματος υπηρεσιών. Το σχέδιο στράφηκε 

γύρω από την ιδέα ότι το προσωπικό θα έπρεπε να επιτύχει τα ικανοποιητικά 

αποτελέσματα στην εκτέλεση των διευκρινισμένων στόχων ως τμήμα της ανάπτυξης 

σταδιοδρομίας τους πριν προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο. Μόλις καταγραφούν οι 
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διευκρινισμένοι στόχοι επάνω στο διαβατήριο του ατόμου, θα εξετάζονταν για την 

προώθηση. Τα "καθήκοντα - διαβατήριο" θα απαριθμούνταν σε έναν κατάλογο 

δραστηριοτήτων (που θα  προέρχονταν από τη μήτρα) που θα αποτελούσαν μια βάση 

δεδομένων προσιτή σε όλο το προσωπικό. Ο προγραμματισμός θα επιτυγχανόταν ως 

τμήμα των κανονικών συνόδων προγραμματισμού. Τα μέλη του προσωπικού και ο 

συνεργάτης ή ο σύμβουλος θα ήταν σε θέση να έχουν πρόσβαση στον κατάλογο 

δραστηριοτήτων για να προγραμματίσουν τον τύπο εργασίας και συγκεκριμένα 

καθήκοντα που θα έπρεπε να επιτευχθούν από τα μέλη του προσωπικού στους 

επόμενους μερικούς μήνες.  

Ομοίως, η καταγραφή του επιτεύγματος ενός στόχου θα ενσωματωνόταν στο 

υπάρχον σύστημα αξιολόγησης απόδοσης προσωπικού. Τα μέλη προσωπικού θα 

έλεγχαν το αρχείο των δραστηριοτήτων που ήταν ολοκληρωμένες και εκείνων που 

έχουν ελεγχθεί από τον εκτιμητή τους.   

Κατά την άποψή τους, η διευκρίνιση των καθηκόντων εργασίας και η κατοχή 

της κατάρτισης για τέτοιους στόχους (μήτρα κατάρτισης λογιστικού ελέγχου) που 

συνδέονται με το σύστημα αξιολόγησης απόδοσης (μέσω του pd διαβατηρίου) θα 

επέτρεπαν να καθιερωθεί μια στενότερη σχέση μεταξύ των συστημάτων 

επιμόρφωσης και προσωπικού.  

Η περαιτέρω εργασία για την εφαρμογή της μήτρας και την ανάπτυξη του pd 

προγράμματος διαβατηρίων ανεστάλη στα τέλη του 1989, καθώς η Touche Ross & 

Co (Αυστραλία) είχε ξεκινήσει έως τότε τις διαπραγματεύσεις για να συγχωνευθεί με 

μια άλλη σημαντική εταιρία λογιστικής. Το 1990, η Touche Ross & Co (Αυστραλία) 

συγχωνεύθηκαν με την KPMG -Peat Marwick. Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα 

αυτού του προγράμματος θα εξεταστούν για την περαιτέρω εφαρμογή από τη 

συγχωνευμένη εταιρία (Pirera and Singh,1990).   
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Χ. Μια Εναλλακτική Προσέγγιση  
 

A. Εισαγωγή  
Από όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα την 

πολυπλοκότητα και τις δυσκολίες στην υιοθέτηση και στην εφαρμογή των διάφορων 

μεθόδων εκτίμησης αναγκών επιμόρφωσης που παρουσιάστηκαν. Παράλληλα, 

γίνεται αντιληπτό ότι η ποιότητα υπηρεσιών, η επιμόρφωση και η εκτίμηση αναγκών 

επιμόρφωσης συνδέονται πλέον άρρηκτα μεταξύ τους.  

Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών απαιτεί γνώσεις, δεξιότητες, 

νοοτροπίες συνεχώς βελτιούμενες και προσαρμοσμένες στο μεταβαλλόμενο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, στοιχεία που είναι δυνατό να αποκτηθούν ή να 

καλλιεργηθούν μόνο μέσω της συστηματικής και κατάλληλης επιμόρφωσης. Το 

είδος, ωστόσο, και το περιεχόμενο ενός προγράμματος επιμόρφωσης για να 

ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και τις επιδιώξεις ενός οργανισμού θα 

πρέπει να προκύπτει έπειτα από μια εκτίμηση αναγκών επιμόρφωσης που θα 

εντοπίσει εγκαίρως τα κενά, τις ελλείψεις αλλά και τις ενδεχόμενες ευκαιρίες.   

Ταυτόχρονα, σε όλες αυτές τις προσπάθειες ένας κρίσιμος παράγοντας που 

αναδύεται για τον κάθε οργανισμό είναι και το επακόλουθο κόστος που μπορεί να 

συνεπάγεται η εξασφάλιση και η διάθεση χρηματικών πόρων, ανθρώπων, υλικών 

μέσων, εργασιακού χρόνου, κτλ. Κατά συνέπεια, ο κάθε οργανισμός είναι 

φυσιολογικό να επιδιώκει υψηλό επίπεδο στην ποιότητα των υπηρεσιών που 

προσφέρει στην οποία θα συμβάλλει η αποτελεσματική επιμόρφωση, στηριζόμενη 

στην ορθολογική εκτίμηση επιμορφωτικών αναγκών.  

Για τον σκοπό αυτό οι αντιλήψεις των πελατών (καταναλωτών) για την 

ποιότητα των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν θα πρέπει να διερευνηθούν. Η 

διερεύνηση και γνώση των αναγκών, των επιθυμιών και των προσδοκιών των 

πελατών από τον κάθε οργανισμό δεν είναι κάτι απλά επιθυμητό αλλά μια 

αναγκαιότητα.  

Παράλληλα, η διερεύνηση και η γνώση των αντιλήψεων των εργαζομένων για 

την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες θα επιτρέψει την 

πραγματοποίηση χρήσιμων συγκρίσεων για την ποιότητα των υπηρεσιών σε κάθε 

οργανισμό. Έτσι, θα αναδειχθεί το κενό (gap) μεταξύ της ποιότητας που 

αντιλαμβάνονται εργαζόμενοι και πελάτες, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον 

προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών. 
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Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να προταθεί μια εναλλακτική προσέγγιση 

στην διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών που θα στηρίζεται στην εκτίμηση 

αναγκών επιμόρφωσης με βάση τις διαστάσεις της ποιότητας στις οποίες 

παρατηρούνται διαφοροποιήσεις αντιλήψεων (κενά) μεταξύ τω αντιλήψεων των 

πελατών και εργαζομένων (διοικητικών στελεχών) σε δύο Ελληνικές Τράπεζες.  

Το υπόδειγμα μέτρησης των αντιλήψεων της ποιότητας των πελατών στον 

Τραπεζικό τομέα (BSQ model) των Bahia και Nantel (2000) χρησιμοποιήθηκε, αφού 

αποδείχθηκε από τους Σπαθή, Πετρίδου και Γλαβέλη (2002) αξιόπιστο και έγκυρο 

εργαλείο για την μέτρηση των αντιλήψεων για την ποιότητα των υπηρεσιών στον 

Ελληνικό Τραπεζικό τομέα, και συμπληρώθηκε από ομάδα πελατών και ομάδα 

εργαζομένων (διοικητικών στελεχών) σε δύο Ελληνικές Τράπεζες (μια ιδιωτική και 

μια δημόσια) για να υποστηρίξει την πιλοτική πειραματική προσέγγιση (case 

analysis).        

Σε αυτήν ακριβώς την αναγκαιότητα η παρούσα μελέτη επιχειρεί να προτείνει 

μια διαφορετική προσέγγιση, ένα διαφορετικό μοντέλο που θα αντιμετωπίζει τα 

παραπάνω θέματα (ποιότητα υπηρεσιών, επιμόρφωση και εκτίμηση επιμορφωτικών 

αναγκών) συνολικά αποτελώντας μια βάση για την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την 

εκτέλεση επιτυχών προγραμμάτων για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.  

 

Β. Στόχοι της έρευνας 

 Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούν οι πελάτες για να αξιολογήσουν την 

ποιότητα μιας προσφερόμενης υπηρεσίας είναι πολύπλοκα και δύσκολο να 

προσδιοριστούν με ακρίβεια. Οι πελάτες δεν αξιολογούν μία υπηρεσία αποκλειστικά 

από το τελικό αποτέλεσμα αλλά λαμβάνουν υπόψη τους τη διαδικασία παροχής της 

υπηρεσίας (Zeithaml et al., 1990) καθώς και το χώρο στον οποίο γίνεται η συναλλαγή 

(Grönroos, 1990; Kotler, 1994).  

Σύμφωνα με τους Kangis και Passa (1997) η υπηρεσία είναι άυλη για το λόγο 

ότι είναι περισσότερο ‘επίδοση’ και προσωπική εμπειρία και λιγότερο ένα 

αντικείμενο. Ιδιαίτερα οι υπηρεσίες με υψηλή συμμετοχή εργασίας π.χ. τραπεζικές 

υπηρεσίες είναι ετερογενείς, που σημαίνει ότι διαφέρουν σε ποιότητα από 

‘παραγωγό’ σε ‘παραγωγό’, από πελάτη σε πελάτη, από χώρο σε χώρο και από μέρα 

σε μέρα. Είναι δύσκολο να ‘τοποθετήσουμε’ την υπηρεσία σε μία χρονική κάψουλα 

και να μετρήσουμε την ποιότητα της σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και αυτό γιατί 
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η ‘παραγωγή’ της υπηρεσίας συνήθως συνυπάρχει με την κατανάλωση αυτής. 

Επιπλέον η ποιότητα των συναλλαγών των ταμειακών υπαλλήλων μίας τράπεζας με 

τους πελάτες της είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ώστε να υπάρχει ομοιογένεια στις 

χρονικές μετρήσεις (Kotler, 1994).  

Από την  ανασκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας διαφαίνεται ότι μικρός 

αριθμός ερευνών ασχολήθηκαν με την ποιότητα των υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα 

την ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών ( Spathis, Petridou, Glaveli, 2001: Ingram 

and Daskalakis, 1999; Kangis and Passa 1997; Kangis and Voukelatos, 1997). 

Επιπλέον μικρή έρευνα σχετίζεται με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τους 

εργαζομένους για την επίτευξη και προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών. Συνεπώς η 

συγκεκριμένη έρευνα, χρησιμοποιώντας το BSQ μοντέλο, θα προσπαθήσει να δώσει 

περισσότερα στοιχεία προς αυτές τις κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα, οι στόχοι της 

έρευνας είναι: 

 
1. Διερεύνηση των αντιλήψεων Πελατών και Εργαζομένων στη Τράπεζα σχετικά 

με την συνολική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό να εντοπιστούν οι 

διαφορές τους (gaps). 

2. Διερεύνηση των αντιλήψεων Πελατών και Εργαζομένων σχετικά με την ποιότητα    

υπηρεσιών που προσφέρεται από τους Εργαζόμενους: (ι) ως προς την απόδοσή τους 

στο έργο τους και (ιι) ως προς την αποτελεσματικότητα τους στις ανθρώπινες 

σχέσεις.        

3. Διερεύνηση των αντιλήψεων των Εργαζομένων σχετικά (ι) με τις δεξιότητες που 

απαιτούνται ώστε να επιτυγχάνεται ποιότητα στις προσφερόμενες τραπεζικές 

υπηρεσίες και (ιι) με τον βαθμό κατοχής αυτών των δεξιοτήτων (τεχνικές και 

ανθρώπινες).  

4. Εκτίμηση των αναγκών επιμόρφωσης με βάση τα κενά στην απόδοση ως 

προς το έργο και την αποτελεσματικότητα προς τις ανθρώπινες σχέσεις και 

τα κενά στις δεξιότητες (απαιτούμενες –κατεχόμενες) των εργαζομένων.   

 

Γ. Μεθοδολογία  

Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της έρευνας γίνεται αντιληπτό ότι 

καταλληλότερη μέθοδος προς υιοθέτηση είναι η ποιοτική έρευνα (qualitative 
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research) παρά ποσοτική (quantitative) και μάλιστα πιο συγκεκριμένα η case analysis. 

Η ποιοτική έρευνα αναφέρεται σε μικρά δείγματα και έχει σκοπό την κατανόηση και 

καταγραφή εμπειριών, συναισθημάτων, σκέψεων, τάσεων.  

Πιο συγκεκριμένα, πληθυσμό στόχευσης (target population) αποτέλεσαν τόσο 

οι πελάτες (N=100) όσο και οι εργαζόμενοι -διοικητικά στελέχη- (N=10) σε δύο 

Ελληνικές Τράπεζες (μια δημόσια και μια ιδιωτική) στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

Όσον αφορά τους πελάτες σε πρώτο στάδιο καθορίστηκε ως απαραίτητο 

χαρακτηριστικό ελέγχου η ηλικία (τουλάχιστο) των 18 ετών (ηλικία νομικής 

ενηλικίωσης) και η διατήρηση όμοιου ποσοστού συμμετοχής ανδρών και γυναικών 

(50%-50%). Από τους πελάτες ζητήθηκε να εκφράσουν την γνώμη τους για την 

τράπεζα αμέσως μόλις είχαν ολοκληρώσει μια συναλλαγή. Αντίθετα, η προσέγγιση 

των εργαζομένων θα γίνει στο χώρο εργασίας τους, ύστερα από χορήγηση άδειας από 

τη Διοίκηση και σε στιγμές που δεν παρατηρείται φόρτος εργασίας. 

Οι Kumar et al. (1999) αναφέρουν τρεις μεθόδους συλλογής δεδομένων στην 

ποσοτική έρευνα:  

 Μέσω τηλεφώνου (παραδοσιακά ή Computer Assisted Telephone 

Interviewing CATI), 

 Προσωπικές, Πρόσωπο με Πρόσωπο (Σπίτι / Γραφείο, Δρόμο, Computer 

Assisted Personal Interviewing, CAPI). 

 Μέσω ταχυδρομείου (παραδοσιακά, e-mail, mail panel). 

Για το λόγο ότι οι πρόσωπο με πρόσωπο συνεντεύξεις επιτρέπουν τον έλεγχο 

του δείγματος και του περιβάλλοντος αλλά και για το λόγο ότι έχουν υψηλά ποσοστά 

ανταπόκρισης καθώς και πραγματοποιούνται γρήγορα επιλέγονται ως μέθοδος 

συγκέντρωσης των δεδομένων που αφορούν τους πελάτες και τους εργαζόμενους. Για 

το λόγο ότι στόχο της έρευνας είναι ο προσδιορισμός της ποιότητας υπηρεσιών 

κάποιας συγκεκριμένης τράπεζας θεωρήθηκε σκόπιμο οι συνεντεύξεις να 

πραγματοποιηθούν στο χώρο τραπεζών και όχι τυχαία στο δρόμο. Επίσης, σκόπιμο 

θεωρήθηκε οι συνεντεύξεις τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων να γίνουν σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους (ημέρες και ώρες).  

 
Δ. Τα Ερωτηματολόγια  

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν δυο ερωτηματολόγια. Το 

ένα απευθύνεται στους πελάτες και το άλλο στους εργαζόμενους. Το ερωτηματολόγιο 

των πελατών διακρίνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στις έξης 

- 68 - 



Εκτιμηση  Αναγκών  Επιμόρφωσης  και  Βελτίωση  Ποιότητας  Παρεχόμενων  
Υπηρεσιών  

διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών όπως προσδιορίζεται από το BSQ μοντέλο - το 

οποίο έχει δοκιμαστεί και προσαρμοσθεί για την ελληνική πραγματικότητα από τους 

Σπαθή, Πετρίδου και Γλαβέλη (2001, 2004) - και ζητάει από τους πελάτες με τη 

βοήθεια Likert-scale, επτά βαθμών (Καθόλου, Πολύ Λίγο, Λίγο, Μέτρια, Πολύ, Πάρα 

πολύ, Απόλυτα) να υποδείξουν τον βαθμό στον οποίο συμφωνούν με την πρόταση.  

Συγκεκριμένα η διάσταση ‘Φυσικές Εγκαταστάσεις’ περιλαμβάνει τους εξής 

παράγοντες που σχετίζονται με το υποκατάστημα: προσφέρει ασφάλεια στις 

συναλλαγές, υπερέχει τεχνολογικά συγκριτικά με άλλες τράπεζες, καθαρό και 

όμορφα διακοσμημένο. Η διάσταση ‘Ακρίβεια και Αξιοπιστία’ περιλαμβάνει τους 

εξής παράγοντες σχετικά με τις υπηρεσίες: είναι ποιοτικές, είναι γραφειοκρατικές, 

είναι χωρίς λάθη. Η διάσταση ‘Πρόσβαση’ περιλαμβάνει τους εξής παράγοντες 

σχετικά με τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν οι πελάτες γρήγορα στο υποκατάστημα: 

η πρόσβαση είναι εύκολη (στάθμευση), υπάρχουν ουρές που κινούνται γρήγορα, 

υπάρχει επαρκής αριθμός ανοικτών ταμείων, υπάρχει επαρκείς αριθμός Αυτόματων 

Ταμειακών Μηχανών. Η διάσταση ‘Αποτελεσματικότητα και Εξασφάλιση’ 

περιλαμβάνει τους εξής παράγοντες σχετικά με το προσωπικό του υποκαταστήματος: 

είναι αποτελεσματικό, έχει τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες, ανταποκρίνεται 

ταχύτατα στις απαιτήσεις, έχει καλές σχέσεις μαζί τους, τους εκτιμά, τους γνωρίζει σε 

προσωπική βάση, κατανοεί και ικανοποιεί τις ανάγκες, προτείνει αξιόπιστες λύσεις 

στα προβλήματα, εισακούει τα παράπονα τους, επικοινωνεί με τους πελάτες όταν 

είναι απαραίτητο, δεν αντιφάσκει στις εξηγήσεις, τηρεί τις υποσχέσεις που δίνει. Η 

διάσταση ‘Εύρος και Τιμή Υπηρεσιών’ περιλαμβάνει τους εξής παράγοντες: είναι 

ικανοποιητικές, καλύπτουν ποικίλες ανάγκες, προσφέρουν ικανοποιητικό επιτόκιο, 

χρεώνεται λογικό επιτόκιο (π.χ. στα δάνεια), χρεώνεται λογικό ύψος προμήθειας, 

υπάρχουν καλά εξειδικευμένα προϊόντα, οι πελάτες κατανοούν τις επιβαρύνσεις που 

τους χρεώνονται, μπορούν να ικανοποιήσουν μελλοντικές ανάγκες πελατών.   

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου ζητάει δημογραφικά στοιχεία ώστε 

να είναι δυνατό να επιτευχθούν οι κατάλληλοι διαχωρισμοί του δείγματος κατά 

ηλικία, φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και κατά ιδιώτης ή επιχείρηματία.  

Το ερωτηματολόγιο των εργαζομένων διακρίνεται σε τρία μέρη. Το πρώτο 

περιλαμβάνει τα δημογραφικά στοιχεία, το δεύτερο περιλαμβάνει τις διαστάσεις του 

BSQ μοντέλου με τους παράγοντες που παρουσιάστηκαν και στο ερωτηματολόγιο 

των πελατών, ενώ το τρίτο μέρος αναφέρεται στις δεξιότητες που θεωρούν οι 

υπάλληλοι ότι πρέπει να κατέχουν ώστε να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες καθώς και 
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στο βαθμό στον οποίο πιστεύουν ότι κατέχουν αυτές τις δεξιότητες. Η κλίμακα που 

υιοθετήθηκε ήταν η ίδια επτά βαθμών Likert-scale ενώ οι δεξιότητες που 

αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο στηρίζονται στις διάφορες έρευνες που 

παρουσιάστηκαν  στο κεφάλαιο "Δεξιότητες και Ποιότητα Υπηρεσιών". 

 
E. Ανάλυση Δεδομένων 

 

α. Χαρακτηριστικά Δείγματος    

Από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις δύο τράπεζες προέκυψαν τα 

παρακάτω αποτελέσματα όπως παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν στη 

συνέχεια. 

Στον πίνακα 5 παρατηρούμε την σχέση των πελατών που ερωτήθηκαν με τον 

τραπεζικό οργανισμό και από όπου προκύπτει ότι το ποσοστό των πελατών που 

επιλέγουν την Ιδιωτική Τράπεζα  ως κύρια είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το 

αντίστοιχο της Δημόσιας Τράπεζας  (70% των ερωτηθέντων έναντι μόλις 48%). 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι το 52% - δηλαδή η πλειοψηφία - των 

πελατών της Δημόσιας Τράπεζας  έχουν επιλέξει άλλο τραπεζικό οργανισμό ως κύριο 

παροχέα τραπεζικών υπηρεσιών. 

Πίνακας 5 

 Δημόσια Τράπεζα (%) Ιδιωτική Τράπεζα (%) 
Κύρια Τράπεζα  0,48 0,70 
Δευτερεύουσα Τράπεζα 0,52 0,30 
 

Επιπλέον, στο Πίνακα 6 παρουσιάζεται η κατανομή των πελατών των δύο 

τραπεζών με βάση το χρονικό διάστημα για το οποίο συναλάσσονται με καθεμιά από 

αυτές. Και στις δύο τράπεζες παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των πελατών τους 

συνδέεται με αυτές με μια μακροχρόνια σχέση, δηλαδή τουλάχιστον μεγαλύτερη του 

ενός έτους, (54% για την Δημόσια Τράπεζα  και 62% για την Ιδιωτική Τράπεζα ).  

Πίνακας 6  
 

 Δημόσια Τράπεζα (%) Ιδιωτική Τράπεζα (%) 
0-3   μήνες  0,00 0,08 
3-6   μήνες 0,06 0,10 
6-12 μήνες 0,40 0,20 
1-2   χρόνια 0,10 0,16 
3-5   χρόνια 0,14 0,20 
5+    χρόνια 0,30 0,26 
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Εξίσου χρήσιμη είναι και η ηλικιακή ανάλυση των πελατών των δύο 

τραπεζικών οργανισμών όπως αυτή παραθέτεται στον Πίνακα 7 που ακολουθεί. Η 

Δημόσια Τράπεζα παρουσιάζει μεγαλύτερη απήχηση στις ηλικίες άνω των 45 ετών 

(42% έναντι 32% της Ιδιωτικής Τράπεζας ) ενώ το 68% των πελατών της Τράπεζας Ψ 

συγκεντρώνονται στις ηλικίες 25-44 ετών. Κατά συνέπεια παρατηρούμε ότι η 

πελατειακή βάση της Τράπεζας είναι σαφώς νεώτερη ηλικιακά. 

Πίνακας 7 

 Δημόσια Τράπεζα (%) Ιδιωτική Τράπεζα (%) 
18-24  ετών 0,08 0,00 
25-34  ετών 0,24 0,28 
35-44  ετών 0,26 0,40 
45-54  ετών 0,22 0,20 
55-64  ετών 0,10 0,08 
65+     ετών 0,10 0,04 
 

Παράλληλα, η εξέταση των διαθέσιμων εισοδημάτων των πελατών των δύο 

τραπεζών αποδεικνύει μια σαφή υπεροχή της Ιδιωτικής Τράπεζας στα υψηλότερα 

εισοδήματα, δηλαδή άνω των 1000 εύρω, έναντι της Δημόσιας Τράπεζας (60% έναντι 

44%). Επιπλέον η Δημόσια Τράπεζα εμφανίζεται να αντλεί τη μεγαλύτερη πελατεία 

της από τα μικρομεσαία εισοδήματα (34% των πελατών της διαθέτουν εισόδημα από 

300-1000 ευρώ) ενώ αντίστοιχα η Ιδιωτική Τραπεζα από τα μεσαία–μεγάλα 

εισοδήματα (48% των πελατών της διαθέτουν εισόδημα από 1000-1500 ευρώ). 

Πίνακας 8 
   

 Δημόσια Τράπεζα (%) Ιδιωτική Τράπεζα (%) 
0                   ευρώ 0,12 0,00 
0-300           ευρώ 0,10 0,04 
300-1000     ευρώ 0,34 0,36 
1000-1500   ευρώ 0,26 0,48 
1500+          ευρώ 0,18 0,12 
 

Τέλος, για την ολοκλήρωση του προφίλ της πελατειακής βάσης των δύο 

τραπεζών απαραίτητη είναι και η παρουσίαση της επαγγελματικής ταυτότητας των 

πελατών τους. Όπως φαίνεται από τον πίνακα 9 ο κύριος όγκος των πελατών 

αποτελείται από υπαλλήλους του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα (28% και 44% 

αντιστοίχως) ενώ παράλληλα παρατηρείται μια σαφής υπεροχή της Ιδιωτικής 

Τράπεζας στην προσέλκυση επιχειρηματιών (48% έναντι 32% της Δημόσιας 

Τράπεζας).     
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Πίνακας 9 
 
 Δημόσια Τράπεζα (%) Ιδιωτική Τράπεζα (%) 
Υπάλληλος 0,28 0,44 
Συνταξιούχος 0,12 0,02 
Νοικοκυρά 0,08 0,02 
Φοιτητής 0,12 0,04 
Άλλο 0,08 0,00 
Επαγγελματίας 0,14 0,22 
Έμπορος 0,10 0,14 
Βιοτέχνης 0,08 0,12 
Βιομήχανος 0,00 0,00 
 
 
β. Η πρόταση εναλλακτικής προσέγγισης 
 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 5 η προτεινόμενη εναλλακτική προσέγγιση 

περιλαμβάνει (4) επίπεδα ανάλυσης. Στο 1ο επίπεδο διερευνώννται οι αντιλήψεις 

εργαζομένων και πελατών σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από 

τις τράπεζες στηριζόμενη στις διαστάσεις ποιότητας του μοντέλου BSQ. Οι διαφορές 

στην αντιλαμβανόμενη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταξύ πελατών-

εργαζομένων θα υποδείξουν τα πιθανά κενά στη προσφερόμενη ποιότητα υπηρεσιών   

Στο 2ο επίπεδο διερευνώνται οι αντιλήψεις  εργαζομένων – πελατών σχετικά με 

την απόδοση των εργαζομένων (ι) κατά την εκτέλεση της εργασίας τους και (ιι) ως 

προς την αποτελεσματικότητα στις ανθρώπινες σχέσεις κατά την παράδοση της 

υπηρεσίας (με άλλα το ανθρώπινο – άυλο στοιχείο της απόδοσης των εργαζομένων). 

Οι αποκλίσεις που θα προκύψουν θα μας υποδείξουν πιο συγκεκριμένα τα κενά στην 

ποιότητα της απόδοσης των εργαζόμένων.  

Στο 3ο επίπεδο διερευνώνται οι αντιλήψεις των εργαζόμένων για τις 

απαιτούμενες δεξιότητες (τεχνικές – ανθρώπινες) για την ποιότητα στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες  και τον βαθμό που τις κατέχουν. Οι αποκλίσεις που θα προκύψουν θα 

αποτελέσουν ένδειξη για την ύπαρξη εκαπιδευτικών κένων.  

Τέλος, στο 4ο επίπεδο περιλαμβάνεται η σύγκριση μεταξύ των κενών στην 

απόδοση των εργαζομένων στο έργο και την αποτελεσματικότητα τους στις 

ανθρώπινες σχέσεις, και αυτών σε δεξιότητες (τεχνικές – ανθρώπινες) για να 

εξακριβωθεί η πιθανή σχέση μεταξύ τους.    
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Σχήμα  5  

 
Εναλλακτ ική  Προσέγγ ιση  Αναγκών  Επιμόρφωσης  Μέσω  

Μέτρησης  Ποιότητας  Παρεχόμενων  Υπηρεσ ιών  
 

Επίπεδο Ανάλυσης 1: Διερεύνηση αντιλήψεων πελατών - εργαζομένων για τη συνολική 

ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. 

  
 
 
 
                                                                                                                                     
 

Αντιλήψεις  Εργαζομένων Αντιλήψεις  Πελατών 

Κενό (Gap) στη Συνολική Ποιότητα

Κενό (Gap)

Επίπεδο Ανάλυσης 2: Διερεύνηση αντιλήψεων πελατών – εργαζομένων σχετικά με την 
απόδοση των εργαζομένων ως προς το έργο και την Αποτελεσματικότητα ως προς τις 
ανθρώπινες σχέσεις)  
 
 
 
 
 

Αντιλήψεις  Πελατών 
(Απόδοση στο έργο – 

Αποτελεσματικότητα στις  
Ανθρώπινες Σχέσεις)

Αντιλήψεις  Εργαζομένων 
(Απόδοση στο έργο – 

Αποτελεσματικότητα στις  
Ανθρώπινες  Σχέσεις) 

Κενό (Gap) 

Κενό (Gap) ως προς την Απόδοση των Εργαζομένων 
στο Έργο και την Αποτελεσματικότητα στις Ανθρώπινες Σχέσεις)  

 
 
 
Επίπεδο Ανάλυσης 3: Διερεύνηση των αντιλήψεων των εργαζομένων για τις  δεξιότητες 
τους  
 
 
 
 
 

Κατεχόμενες Δεξιότητες  
(Ανθρώπινες – Τεχνικές)   

 

Απαιτούμενες Δεξιότητες 
(Ανθρώπινες– Τεχνικές)  

 
Κενό (Gap)

Κενό Δεξιοτήτων Εργαζομένων (Ανθρώπινες-Τεχνικές) 
 
Επίπεδο Ανάλυσης 4:  Σύγκριση των κενών που παρατηρήθηκαν στην Απόδοση των 
Εργαζομένωνστο Έργο και την Αποτελεσματικότητα τους στις Ανθρώπινες Σχέσεις και 
των κενών στις Δεξιότητες τους. 
 
 
 
 
 

Κενά στις Ανθρώπινες Δεξιότητες 
Κενά στις Τεχνικές Δεξιότητες  

Κενά στην Απόδοση στο Έργο   
Κενά στην Αποτελεσματικότητα 

στις Ανθρώπινες  Σχέσεις 

Σύγκριση 
Κενών  (Gap) 

 
 

 
Εκτίμηση  Αναγκών Επιμόρφωσης  
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Επίπεδο Ανάλυσης 1: Διερεύνηση αντιλήψεων πελατών - εργαζομένων για τη συνολική 

ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Για να μετρηθεί αποτελεσματικά η συνολική ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών χρησιμοποιήθηκαν οι μέσοι όροι των αντιλήψεων πελατών και 

εργαζομένων για τις επιμέρους διαστάσεις (dimensions) της ποιότητας όπως 

περιέχονται στα ερωτηματολόγια των πελατών σε σύγκριση με τους αντίστοιχους 

μέσους όρους των αντιλήψεων από τα  ερωτηματολόγια των εργαζόμένων των δύο 

τραπεζών. Οι Schneider et al. (1980) υποστήριξαν ότι οι αντιλήψεις των εργαζομένων 

για την ποιότητα των υπηρεσιών συνδέονται με τις αντιλήψεις των πελατών για την 

συνολική (overall) ποιότητα αλλά και τα επιμέρους στοιχεία που την συνθέτουν.  

Η εστίαση στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού στην 

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μέσα από αυτή τη δίπλευρη πληροφόρηση επιτρέπει 

στη συλλογή χρήσιμων δεδομένων για τον καθορισμό της συνολικής και επιμέρους 

ποιότητας σε έναν οργανισμό (Schneider et al, 1980) . Με αυτό τον τρόπο τα κενά 

(gap) ή οι αποκλίσεις που θα προκύψουν αναμένεται να μας υποδείξουν τις ελλείψεις 

στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με βάση τις αντιλήψεις πελατών και 

εργαζομένων. 

Για την διευκόλυνση και την κατανόηση της παρουσίασης των αποτελεσμάτων 

σε αυτό το σημείο υπενθυμίζουμε τις διαστάσεις (dimensions) στις οποίες μετράται η 

ποιότητα (dim1: Αποτελεσματικότητα και Εξασφάλιση, dim2: Φυσικές 

Εγκαταστάσεις,  dim3: Ακρίβεια και Αξιοπιστία,   dim4: Εύρος και Τιμή Υπηρεσιών, 

dim5: Πρόσβαση). 

Στο πίνακα 10 που ακολουθεί παρατηρούμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων 

των αντιλήψεων των πελατών για την ποιότητα των υπηρεσιών της Δημόσιας 

Τράπεζας όπως προκύπτουν από τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS. 

Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η στήλη Mean (Μέσοι) που αποτελεί την 

μέση τιμή των απαντήσεων για την αντιλαμβανώμενη ποιότητα στις επιμέρους 

διαστάσεις αυτής. 
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Πίνακας 10.  

Αντιλήψεις Πελατών για την Ποιότητα Υπηρεσιών (Δημόσια Τράπεζα)  

 Ν Μinim. Maxim. Mean Std. 

Αποτελεσματικότητα και Εξασφάλιση 50 2,92 4,92 3,99 0,49 

Φυσικές Εγκαταστάσεις 50 3,50 5075 4,56 0,58 

Ακρίβεια και Αξιοπιστία 50 4,00 6,00 4,66 0,46 

Εύρος και Τιμή Υπηρεσιών 50 1,88 5,13 3,77 0,62 

Πρόσβαση 50 1,75 4,75 3,69 0,69 

 
 

Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι η μέτρηση γίνεται με την βοήθεια Likert-scale, 

επτά βαθμών (Καθόλου, Πολύ Λίγο, Λίγο, Μέτρια, Πολύ, Πάρα πολύ, Απόλυτα). 

Παράλληλα, στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται οι αντίστοιχες απαντήσεις των 

εργαζομένων της Δημόσιας Τράπεζας για τις αντιλήψεις τους για την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Ομοίως, στη στήλη Mean παρουσιάζονται οι μέσες τιμές 

των απαντήσεων των εργαζομένων, αυτή την φορά, της Δημόσιας Τράπεζας.   

 
Πίνακας 11.  

Αντιλήψεις Εργαζομένων για την Ποιότητα Υπηρεσιών (Δημόσια Τράπεζα) 

 Ν Μinim. Maxim. Mean Std. 

Αποτελεσματικότητα και Εξασφάλιση 5 3,58 5,67 4,88 0,84 

Φυσικές Εγκαταστάσεις 5 5,75 6,25 5,85 0,22 

Ακρίβεια και Αξιοπιστία 5 4,66 5,33 4,93 0,28 

Εύρος και Τιμή Υπηρεσιών 5 4,38 5,00 4,84 0,27 

Πρόσβαση 5 4,50 5,50 5,05 0,37 

 
 
 

Στη συνέχεια επιλέγουμε τις δύο στήλες των μέσων του Πίνακα 10 και 11 και 

τις συγκρίνουμε για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη αποκλίσεων στις αντιλήψεις 

πελατών και εργαζομένων για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 12.α που ακολουθεί. 
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Πίνακας 12.α.  

Αποκλίσεις στη Συνολική Προσφερόμενη Ποιότητα (Δημόσια Τράπεζα) 

Διαστάσεις 
(Dimensions) 

Μέσοι 
(Πελάτες) 

Μέσοι 
(Εργαζόμενοι) 

Αποκλίσεις
(Gaps) 

Αποτελεσματικότητα και 

Εξασφάλιση 4,00 4,82 -0,82 

Φυσικές Εγκαταστάσεις 4,57 5,85 -1,28 
Ακρίβεια και Αξιοπιστία 4,66 4,93 -0,27 

Εύρος και Τιμή Υπηρεσιών 3,78 4,85 -1,07 
Πρόσβαση 3,69 5,05 -1,36 

 
 

Παρατηρούμε, όπως διαφαίνεται από την στήλη «Αποκλίσεις» ότι οι αντιλήψεις 

τω πελατών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υπολείπονται τις 

αντίστοιχες των εργαζομένων σε όλες τις διαστάσεις ελέγχου της ποιότητας που 

ορίστηκαν από το μοντέλο. Με άλλα λόγια αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι της 

Δημόσιας Τράπεζας έχουν μια διαφορετική αντίληψη για την ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχει ο οργανισμός τους και πως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους 

πελάτες τους. Δηλαδή, οι αντιλήψεις των πελατών για την ποιότητα των υπηρεσιών 

είναι δυσμενέστερες από τις αντίστοιχες των εργαζομένων.   

Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε οτι οι σημαντικότερες 

ελλείψεις εμφανίζονται στις παραμέτρους ποιότητας «Φυσικές Εγκαταστάσεις» 

(απόκλιση -1,28) και «Πρόσβαση» (απόκλιση –1,36) ενώ μικρότερες παρουσιάζονται 

στις παραμέτρους «Ακρίβεια και Αξιοπιστία » (απόκλιση –0,27) και 

«Αποτελεσματικότητα και Εξασφάλιση» (απόκλιση –0,82).  

Για να γίνει περισσότερο αντιληπτή η σημασία των καταγεγραμμένων 

αποκλίσεων του Πίνακα 12.α θα επιχειρηθεί να παρουσιαστούν οι αποκλίσεις ως 

ποσοστά των αντιλήψεων των πελατών για το επίπεδο της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών όπως απεικονίζεται στον Πίνακα 12.β. 
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Πίνακα 12.β. 

Διαστάσεις 
(Dimensions) 

Μέσοι 
(Πελάτες)

Απόκλισεις 
(Gaps) 

Αποκλίσεις 
(ως ποσοστά 
των μέσων) 

Αποτελεσματικότητα και Εξασφάλιση 4,00 -0,82 21% 
Φυσικές Εγκαταστάσεις 4,57 -1,28 28% 
Ακρίβεια και Αξιοπιστία 4,66 -0,27 5% 

Εύρος και Τιμή Υπηρεσιών 3,78 -1,07 14% 
Πρόσβαση 3,69 -1,36 37% 

 
Αντιστοίχως, και για την Ιδιωτική Τράπεζα οι αντιλήψεις των πελατών για την 

συνολική ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι αυτές όπως παρουσιάζονται 

στο Πίνακα 13 που ακολουθεί. 

Πίνακας 13.  
Αντιλήψεις Πελατών για την Ποιότητα Υπηρεσιών (Ιδιωτική Τράπεζα) 

 
 Ν Μinim. Maxim. Mean Std. 

Αποτελεσματικότητα και Εξασφάλιση 50 3,67 5,50 4,84 0,35 

Φυσικές Εγκαταστάσεις 50 4,75 6,50 5,45 0,36 

Ακρίβεια και Αξιοπιστία 50 4,00 5,33 4,37 0,37 

Εύρος και Τιμή Υπηρεσιών 50 3,75 5,25 4,64 0,38 

Πρόσβαση 50 4,00 6,00 5,24 0,38 

 
Παράλληλα, στον Πίνακα 14 παρουσιάζονται οι αντίστοιχες απαντήσεις των 

εργαζομένων της Ιδιωτικής Τράπεζας για τις αντιλήψεις τους ως προς την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Πίνακας 14.  

Αντιλήψεις Εργαζομένων για την Ποιότητα Υπηρεσιών (Ιδιωτική Τράπεζα) 

 Ν Μinim. Maxim. Mean Std. 

Αποτελεσματικότητα και Εξασφάλιση 5 5,00 7,17 5,92 0,89 

Φυσικές Εγκαταστάσεις 5 5,50 6,75 6,05 0,48 

Ακρίβεια και Αξιοπιστία 5 4,00 5,00 4,53 0,38 

Εύρος και Τιμή Υπηρεσιών 5 5,50 6,38 5,98 0,32 

Πρόσβαση 5 4,00 6,00 5,40 0,84 
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Στη συνέχεια επιλέγουμε, όπως και προηγουμένως τις δύο στήλες των μέσων 

του Πίνακα 13 και 14 και τις συγκρίνουμε για να διαπιστώσουμε τυχόν αποκλίσεις 

στις αντιλήψεις για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 15.α που ακολουθεί. 

Πίνακας 15.α.  

Αποκλίσεις στη Συνολική Προσφερόμενη Ποιότητα (Ιδιωτική Τράπεζα) 

Διαστάσεις 
(Dimensions) 

Μέσοι 
(Πελάτες)

Μέσοι 
(Εργαζόμενοι) 

Απόκλισεις
(Gaps) 

Αποτελεσματικότητα και 

Εξασφάλιση 4,84 5,92 -1,08 

Φυσικές Εγκαταστάσεις 5,45 6,05 -0,60 
Ακρίβεια και Αξιοπιστία 4,37 4,53 -0,17 

Εύρος και Τιμή Υπηρεσιών 4,64 5,98 -1,34 
Πρόσβαση 5,24 5,40 -0,17 

 
 

Και σε αυτή την περίπτωση όπως και στην Δημόσια Τράπεζα οι αντιλήψεις των 

πελατών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υπολείπονται αυτών των 

εργαζομένων σε όλες τις επιμέρους διαστάσεις της ποιότητας. Παρατηρούμε ότι τα 

σημαντικότερα ελλείμματα (αποκλίσεις) στη ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών σημειώνονται στις παραμέτρους  «Αποτελεσματικότητα και Εξασφάλιση» 

(απόκλιση –1,08) και «Εύρος και Τιμή Υπηρεσιών» (απόκλιση –1,34) ενώ οι 

μικρότερες στις παραμέτρους «Ακρίβεια και Αξιοπιστία» και «Πρόσβαση» 

(αποκλιση –0,17). 

Για να γίνει περισσότερο αντιληπτή η σημασία των καταγεγραμμένων 

αποκλίσεων του Πίνακα 15.α θα επιχειρηθεί να παρουσιαστούν οι αποκλίσεις ως 

ποσοστά των αντιλήψεων των πελατών για το επίπεδο της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών όπως απεικονίζεται στον Πίνακα 15.β. 

 

 

 

 

 

- 78 - 



Εκτιμηση  Αναγκών  Επιμόρφωσης  και  Βελτίωση  Ποιότητας  Παρεχόμενων  
Υπηρεσιών  

Πίνακα 15β. 

Διαστάσεις 
(Dimensions) 

Μέσοι 
(Πελάτες)

Απόκλισεις 
(Gaps) 

Αποκλίσεις 
(ως ποσοστά 
των μέσων) 

Αποτελεσματικότητα και Εξασφάλιση 4,84 -1,08 22% 
Φυσικές Εγκαταστάσεις 5,45 -0,60 11% 
Ακρίβεια και Αξιοπιστία 4,37 -0,17 4% 

Εύρος και Τιμή Υπηρεσιών 4,64 -1,34 29% 
Πρόσβαση 5,24 -0,17 3% 

 

Σε αυτό το σημείο θεωρείται χρήσιμη μια σύγκριση των αντιλήψεων των 

πελατών των δύο τραπεζών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 16 που ακολουθεί οι αντιλήψεις των πελατών για την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Ιδιωτική Τράπεζα υπερτερούν σε όλες τις 

διαστάσεις μέτρησης της ποιότητας  από τις αντίστοιχες αντιλήψεις των πελατών 

στην Δημόσια Τράπεζα.  

Πίνακας 16. 

 Συγκριση Αντιλήψεων Πελατών για την Ποιότητα Υπηρεσιών 

Διαστάσεις 
(Dimensions) 

Μέσοι 
(Πελάτες 
Δημόσιας 
Τράπεζας) 

Μέσοι 
(Πελάτες 
Ιδιωτικής 
Τράπεζας ) 

Απόκλισεις
(Gaps) 

Αποτελεσματικότητα και 

Εξασφάλιση 4,00 4,84 -0,84 

Φυσικές Εγκαταστάσεις 4,57 5,45 -0,88 
Ακρίβεια και Αξιοπιστία 4,37 4,66 -0,29 

Εύρος και Τιμή Υπηρεσιών 3,78 4,64 -0,86 
Πρόσβαση 3,69 5,24 -1,55 

 
Επίπεδο Ανάλυσης 2: Διερεύνηση αντιλήψεων πελατών – εργαζομένων σχετικά με την 

Απόδοση των εργαζομένων ως προς το έργο και την Αποτελεσματικότητα ως προς τις 

ανθρώπινες σχέσεις  

Μια από τις διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών που οι Bahia και Nantel 

περιέλαβαν στο BSQ είναι και η διάσταση “Effectiveness and Assurance” 

(Αποτελεσματικότητα και Εξασφάλιση) η οποία αναφέρεται στην συνολική 

αποτελεσματικότητα και απόδοση του προσωπικού ενός τραπεζικού οργανισμού. Πιο 
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συγκεκριμένα, η παράμετρος (effectiveness) αναφέρεται στην αποτελεσματική 

παροχή της υπηρεσίας ενώ η παράμετρος (assurance) αναφέρεται στην κατανόηση 

των αναγκών και στην αποτελεσματική επικοινωνία με τους πελάτες.  

Όπως υποστηρίζει ο Korczynski (2005) κάθε παροχή υπηρεσίας περιλαμβάνει 

τόσο απτά (tangible) όσο και άυλα (intagible) στοιχεία. Για παράδειγμα, το απτό 

στοιχείο της εργασίας ενός τραπεζικού υπαλλήλου περιλαμβάνει την επεξεργασία 

πληροφοριών - ίσως μιας μεταφοράς λογαριασμού ή της πώλησης ενός οικονομικού 

προϊόντος.  

Το άυλο στοιχείο αφορά την πτυχή επαφή με τους ανθρώπους κατά την εργασία 

- πώς ο υπάλληλος αλληλεπιδρά με τον πελάτη στην διαδικασία εκτέλεσης του έργου. 

Μάλιστα, τις δύο τελευταίες δεκαετίες οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών (αναμεσά 

τους και οι τραπεζικοί οργανισμοί) ανταγωνίζονται ολοένα και περισσότερο όχι μόνο 

στα απτά (tangibles) στοιχεία της υπηρεσίας αλλά και στα άυλα (intagible) στοιχεία 

αυτής (Lasley, 1997).   

Η διερεύνηση αυτής της διάστασης της ποιότητας που αφορά την απόδοση των 

εργαζομένων παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία καθώς σχετίζεται άμεσα και με τις 

δεξιότητες (skills) που διαθέτουν. Κατά συνέπεια, η χαμηλή απόδοση ενδεχομένως να 

αποτελεί μια ένδειξη έλλειψης των αντίστοιχων απαραίτητων δεξιοτήτων και να 

συμβάλλει έτσι στην  εκτίμηση των επιμορφωτικών αναγκών.  

Στον πίνακα 17 παραθέτονται οι αντιλήψεις των πελατών και των εργαζομένων 

των δύο τραπεζών για την ποιότητα των υπηρεσιών ως προς τη διάσταση 

“effectiveness and assurance” καθώς και οι αντίστοιχες αποκλίσεις.  

Παρατηρουμε ότι και στις δύο τράπεζες παρατηρούνται αποκλίσεις μεταξύ των 

αντιλήψεων εργαζομένων και πελατών ως προς τον παράγοντα “effectiveness and 

assurance” γεγονός που αποτελεί μια ένδειξη για αποκλίσεις στη συνολική απόδοση 

των εργαζομένων.      
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Πίνακας 17. Αποκλίσεις στην Ποιότητα ως προς τη διάσταση 

“Effectiveness and assurance” 

Διαστάσεις 
(Dimensions) 

Μέσοι 
(Πελάτες 

ΔημόσιαςΤράπεζα) 

Μέσοι 
(Εργαζόμενοι 

Δημόσιας Τράπεζας) 

Απόκλισεις
(Gaps) 

“Effectiveness and 
assurance” 4,00 4,82 -0,82 

Διαστάσεις 
(Dimensions) 

Μέσοι 
(Πελάτες Ιδιωτικής 

Τράπεζας) 

Μέσοι 
(ΕργαζόμενοιΙδιωτικής 

Τράπεζας) 

Απόκλισεις
(Gaps) 

“Effectiveness and 
assurance” 4,84 5,92 -1,08 

 

Από τον Πίνακα 17 που παρουσιάζεται παραπάνω προκύπτει ότι και στις δύο 

Τράπεζες παρατηρούνται αποκλίσεις μεταξύ των αντιλήψεων εργαζόμενων και 

πελατών ως προς την προσανατολισμένη στην ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών συνολική απόδοση των εργαζομένων.  

Στη συνέχεια ομαδοποιώντας τα στοιχεία της διάστασης “Effectiveness and 

Αssurance” θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε καθένα από τους επιμέρους 

παράγοντες -Effectiveness και  Αssurance – ή διαφορετικά την απτή και αύλη 

διάσταση της απόδοσης κάθε εργαζόμενου κατά την παροχή της υπηρεσίας. Με άλλα 

λόγια θα επιχειρηθεί η διερεύνηση της απόδοσης των εργαζομένων ως προς το έργο 

και ως προς τις ανθρώπινες σχέσεις.  

Τα κενά ή οι αποκλίσεις μεταξύ των αντιλήψεων πελατών και εργαζομένων στη 

συνολική απόδοση των εργαζομένων θα αποτελέσουν ένδειξη για την μετέπειτα 

διερεύνηση των κενών σε δεξιότητες (ανθρώπινες και τεχνικές). Η σύνδεση μεταξύ 

της απόδοσης των εργαζομένων και των δεξιοτήτων που κατέχουν που επιχειρείται 

δεν είναι τυχαία. Ο McDuffie (1995) και ο Huselid (1995) στις έρευνες τους 

κατέληξαν ότι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων αυξάνει την συνολική 

απόδοση. Επίσης, ο Korczynski (2005) βασισμένος σε προγενέστερες έρευνες 

υποστήριξε ότι στρατηγικές ενίσχυσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων επιφέρουν 

θετικό αντίκτυπο στη απόδοση ενός οργανισμού.   

Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων παρουσιάζονται στους πίνακες 18 και 19 

(αντιστοίχως για τη Δημόσια και Ιδιωτική τράπεζα) που ακολουθούν και από τους 

οποίους διακρίνεται ότι και στις δύο τράπεζες οι αντιλήψεις των πελατών 

υπολείπονται σημαντικά των αντιλήψεων των εργαζομένων ως προς τη συνολική 

τους απόδοση (απόδοση στο έργο και αποτελεσματικότητα στις ανθρώπινες σχέσεις) .  
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Πίνακας 18 

Παράμετροι 
Μέσοι 

(Πελάτες  
Δημόσιας Τράπεζας) 

Μέσοι 
(Εργαζόμενοι 

Δημόσιας Τράπεζας) 

Απόκλισεις
(Gaps) 

Απόδοση στο Έργο 4,37 5,79 -1,42 
Αποτελεσματικότητα 
στις  Ανθρώπινες 

Σχέσεις 
3,71 4,73 -1,02 

 

 

Πίνακας 19 

Παράμετροι 
Μέσοι 

(Πελάτες 
ΙδιωτικήςΤράπεζας)

Μέσοι 
(Εργαζόμενοι 

ΙδιωτικήςΤράπεζας) 

Απόκλισεις
(Gaps) 

Απόδοση στο Έργο 5,00 5,80 -0,80 
Αποτελεσματικότητα 
στις Ανθρώπινες    

Σχέσεις 
4,76 5,97 -1,21 

 

Οι αποκλίσεις αυτές που παρατηρούνται μας ωθούν στη λεπτομερέστερη 

διερεύνηση της ύπαρξης κενών ή αποκλίσεων ως προς τις δεξιότητες που κατέχονται 

από τους εργαζόμενους κάθε τραπεζικού οργανισμού.  

 
Επίπεδο Ανάλυσης 3: Διερεύνηση των αντιλήψεων των εργαζομένων για τις  δεξιότητες 

τους.  

Για την επίτευξη όμως ποιότητας στην απόδοση των εργαζομένων απαιτούνται 

και οι κατάλληλες δεξιότητες (ανθρώπινες και τεχνικές). Οι Youndt et  al. (1996), 

υποστήριξαν οτι πρακτικές ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού συσχετίζονται 

θετικά με την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Επιπλέον, οι Welbourne και 

Andrews (1996) σε μια έρευνα 130 εταιρειών κατέληξαν ότι η επένδυση σε 

δεξιότητες μέσω της επιμόρφωσης συμβάλλει στην επιβίωση του οργανισμού. 

Χρησιμοποιώντας μια αντιπροσωπευτική λίστα δεξιοτήτων (ανθρώπινων και 

τεχνικών) που απαιτούνται για την παροχή ποιότητας στον κλάδο των υπηρεσιών 

(αλλά και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες) επιχειρήθηκε να διερευνηθούν οι 

αντιλήψεις των εργαζομένων για τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ποιότητα 

στις παρεχόμενες υπηρεσίες και τον βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι τις κατέχουν.    

Από τους πίνακες 20 και 21 προκύπτει ότι και στις δύο τράπεζες παρατηρούνται 

αποκλίσεις στις αντιλήψεις των εργαζομένων μεταξύ των απαιτούμενων δεξιοτήτων 
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και του βαθμού κατοχής τους. Οι αποκλίσεις αυτές που προκύπτουν από αυτού του 

είδους την αυτο-αξιολόγηση (self-assessment) των εργαζομένων αποτελούν μια 

ισχυρή ένδειξη για την ύπαρξη εκπαιδευτικών κενών.  

Πίνακας 20.  

Εργαζόμενοι Δημόσιας Τράπεζας 

Δεξιότητες Απαιτούμενες 
Δεξιότητες 

Κατεχόμενες 
Δεξιότητες 

Απόκλισεις
(Gaps) 

Μέσοι 
(Τεχνικές Δεξιότητες) 5,43 4,46 -0,63 

Μέσοι 
(Ανθρώπινες Δεξιότητες ) 5,12 4,80 -0,32 

 

Πίνακας 21.  

Εργαζόμενοι Ιδιωτικής Τράπεζας  

Δεξιότητες Απαιτούμενες 
Δεξιότητες 

Κατεχόμενες 
Δεξιότητες 

Απόκλισεις
(Gaps) 

Μέσοι 
(Τεχνικές Δεξιότητες) 5,40 5,10 -0,30 

Μέσοι 
(Ανθρώπινες Δεξιότητες ) 5,30 4,90 -0,40 

 
Πιο συγκεκριμένα από τις αντιλήψεις των υπαλλήλων της δημόσιας τράπεζας 

προκύπτει μεγαλύτερη έλλειψη σε τεχνικές δεξιότητες παρά σε ανθρώπινες 

δεξιότητες (0,28% έναντι 0,23%) ενώ αντιθέτως στην ιδιωτική τράπεζα οι αντίστοιχες 

αντιλήψεις των εργαζομένων αντικατοπτρίζουν μεγαλύτερη έλλειψη στις ανθρώπινες 

δεξιότητες παρά στις τεχνικές ( 0,40% έναντι 0,20%). 

 

Επίπεδο Ανάλυσης 4:  Σύγκριση των κενών που παρατηρήθηκαν στην Απόδοση των 

Εργαζομένωνστο Έργο και την Αποτελεσματικότητα τους στις Ανθρώπινες Σχέσεις, και 

των κενών στις Δεξιότητες τους. 

 

Οι Wright et al (1994) πρότειναν ότι υψηλότερου επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό 

(ή αλλιώς προσωπικό με υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων) δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών τρόπων εκτέλεσης του έργου 

και μεγαλύτερη ικανότητα στην αντίδραση στις μεταβολές του περιβάλλοντος.  

Από τον Πίνακα 18 που παρουσιάστηκε παραπάνω μέσω της μέτρησης των 

αντιλήψεων πελατών – εργαζομένων της Δημόσιας Τράπεζας για την συνολική 

απόδοση των εργαζομένων και έπειτα, τον διαχωρισμό της στις επιμέρους διαστάσεις 
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(απόδοση στο έργο–ανθρώπινες σχέσεις) παρατηρείται μεγαλύτερη απόκλιση στις 

αντιλήψεις για την απόδοση των εργαζομένων ως προς την απόδοση στο έργο (-1,42) 

και μικρότερη απόκλιση μεταξύ των αντίστοιχων αντιλήψεων ως προς την 

αποτελεσματικότητα στις ανθρώπινες σχέσεις (-1,02).  

Λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέραμε πρωτύτερα για την σύνδεση της απόδοσης 

με τις δεξιότητες παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα του Πίνακα 18 ενισχύονται από 

τα αποτελέσματα του Πίνακα 20, όπου από την αυτοαξιολόγηση των εργαζομένων 

προκύπτουν μεγαλύτερα κενά στις τεχνικές δεξιότητες (-0,63) σε σχέση με τις 

ανθρώπινες δεξιότητες (-0,32). Συνοπτικά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 22 που ακολουθεί. 

Πίνακας 22. Συγκριτικός Πίνακας (Δημόσια Τράπεζα) 

Δεξιότητες Αποκλίσεις  
σε Δεξιότητες 

Απόδοση  
Εργαζομένων 

Απόκλισεις  
σε Απόδοση 

Μέσοι  
(Τεχνικές 
Δεξιότητες) 

-0,63 Απόδοση στο έργο -1,42 

Μέσοι  
(Ανθρώπινες 
Δεξιότητες ) 

-0,32 Αποτελεσματικότητα 
στις Ανθρώπινες Σχέσεις -1,02 

 

Ομοίως, τα αποτελέσματα του Πίνακα 19 από την μέτρηση των αντιλήψεων 

εργαζομένων και πελατών για τη συνολική απόδοση των εργαζομένων (στην Ιδιωτική 

Τράπεζα), υποδεικνύουν ότι οι αποκλίσεις για την αποτελεσματικότητα των 

εργαζομένων ως προς τις ανθρώπινες σχέσεις (-1,21) είναι μεγαλύτερες από τις 

αντίστοιχες για την απόδοση των εργαζομένων ως προς το έργο (-0,80).  

Ταυτόγχρονα, και σε αυτή την περίπτωση, η άποψη αυτή ενισχύεται και από τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 21 όπου παρατηρείται μεγαλύτερο κενό στις ανθρώπινες 

δεξιότητες (-0,40) από ότι στις τεχνικές δεξιότητες (-0,30). Συνοπτικά τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 23.  

Πίνακας 23. Συγκριτικός Πίνακας (Ιδιωτική Τράπεζα) 

Δεξιότητες Αποκλίσεις  
σε Δεξιότητες 

Απόδοση  
Εργαζομένων 

Αποκλίσεις  
Σε Απόδοση 

Μέσοι  
(Τεχνικές 
Δεξιότητες) 

-0,30 Απόδοση στο έργο -0,80 

Μέσοι  
(Ανθρώπινες 
Δεξιότητες) 

-0,40 Αποτελεσματικότητα 
στις Ανθρώπινες Σχέσεις -1,21 
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Με άλλα λόγια, τα κενά που προέκυψαν για την συνολική απόδοση των 

εργαζομένων από την διερεύνηση των αντιλήψεων πελατών-εργαζομένων 

ενισχύονται από τα κενά δεξιοτήτων που προέκυψαν από την διερεύνηση των 

αντιλήψεων των εργαζομένων. Από τον συγκριτικό πίνακα 22 προκύπτει ότι για τη 

Δημόσια Τράπεζα τα εκπαδευτικά κενά τείνουν να εμφανίζονται εντονότερα στις 

τεχνικές δεξιότητες των εργαζομένων και λιγότερο στις ανθρώπινες. Αντιθέτως, για 

την Ιδιωτική Τράπεζα όπως προκύπτει από τον συγκριτικό πίνακα 23 τα εκπαδευτικά 

κενά τείνουν να εμφανίζονται εντονότερα στις ανθρώπινες δεξιότητες των 

εργαζομένων και λιγότερο στις τεχνικές. 

 

XI. Σχόλια – Συμπεράσματα  

 

Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να εισάγει μια εναλλακτική προσέγγιση 

στην εκτίμηση επιμορφωτικών αναγκών με αφετηρία τη μέτρηση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Με την χρήση ερωτηματολογίων που βασίστηκαν στο 

μοντέλο BSQ και στις διαστάσεις ποιότητας που αυτό περιλαμβάνει κατέστη δυνατόν 

να μετρηθούν οι αντιλήψεις των εργαζομένων και των πελατών για την συνολική και 

την επιμέρους αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών. Η συλλογή των 

αντιλήψεων και  των δύο εμπλεκόμενων μερών στην παράδοση της υπηρεσίας 

επέτρεψε την πραγματοποίηση συγκρίσεων και την εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων όσο επιτρέπει η ποιοτική μας έρευνα για την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.   

Πιο συγκεκριμένα, οι αποκλίσεις μεταξύ των αντιλήψεων εργαζομένων και 

πελατών για την συνολική απόδοση των εργαζομένων αποτέλεσαν την αφετηρία για 

την περαιτέρω διερεύνηση των κενών ποιότητας στους άξονες “απόδοση στο έργο” 

και “αποτελεσματικότητα στις ανθρώπινες σχέσεις”. Στη συνέχεια, οι αποκλίσεις που 

παρουσιάστηκαν αποτέλεσαν ένδειξη για την εξέταση του βαθμού στο οποίο οι 

εργαζόμενοι θεωρούν ότι κατέχουν τις απαραίτητες “τεχνικές” και  “ανθρώπινες” 

δεξιότητες που σχετίζονται με την συνολική τους απόδοση.  

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν επιβεβαίωσαν τις αποκλίσεις στην απόδοση 

του ανθρώπινου δυναμικού που προέκυψαν από την σύγκριση των αντιλήψεων 

εργαζομένων και πελατών για την  και ενίσχυσαν τις ενδείξεις για την ύπαρξη 

αναγκών επιμόρφωσης. Στα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης θα μπορούσαμε 

να αναφέρουμε την δυνατότητα διασταύρωσης των αντιλήψεων εργαζομένων-
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πελατών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών γεγονός που ενισχύει την 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και περιορίζει την μεροληψία των απαντήσεων όταν 

αυτές που προέρχονται από μια μόνο πλευρά. 

Επιπλέον, η εναλλακτική αυτή προσέγγιση εστιάζει σε περισσότερο στις 

διαδικασίες και τα στάδια μιας εκτίμησης επιμορφωτικών αναγκών και όχι τόσο στις 

τεχνικές, τις μεθόδους και τα μέσα για την πραγματοποίηση μιας εκτίμησης αναγκών 

επιμόρφωσης. Ακόμη, στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εκτίμηση της 

ύπαρξης ή έλλειψης δεξιοτήτων βασίζεται σε μια αυτοαξιολόγηση των ίδιων των 

εργαζόμενων με βάση τις αντιλήψεις τους και όχι σε μια αξιολόγηση από πελάτες, 

προϊσταμένοιυς και συναδέλφους.    
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ΧΙΙ. Παράρτημα 

Α. Ερωτηματολόγιο Πελατών 

                            ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 
1. Αύξων Αριθμός Ερωτηματολογίου …….….2.Υποκατάστημα ………………Κωδ. Αριθ..... 

1 .  Πιστεύε τ ε  ότ ι  το  προσωπ ικό  του  υποκαταστήματος  (κυκλώστε ) :  
 Καθό 

-λου 
Πολύ 
λίγο 

Λίγο Μέ- 
τρια 

Πο
λύ 

Πάρα 
πολύ 

Από 
λυτα 

1.1. Είναι αποτελεσματικό 1 2 3 4 5 6 7 
1.2. Έχει τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες  1 2 3 4 5 6 7 
1.3. Ανταποκρίνεται ταχύτατα στις απαιτήσεις σας 1 2 3 4 5 6 7 
1.4. Έχει καλές σχέσεις μαζί  σας 1 2 3 4 5 6 7 
1.5. Σας εκτιμά 1 2 3 4 5 6 7 
1.6. Σας γνωρίζει σε προσωπική βάση 1 2 3 4 5 6 7 
1.7.  Κατανοεί και ικανοποιεί τις ανάγκες σας 1 2 3 4 5 6 7 
1.8. Προτείνει αξιόπιστες λύσεις στα προβλήματα  σας 1 2 3 4 5 6 7 
1.9  Εισακούει τα παράπονά σας 1 2 3 4 5 6 7 
1.10. Επικοινωνεί μαζί σας όποτε είναι απαραίτητο 1 2 3 4 5 6 7 
1.11. Δεν αντιφάσκει στις εξηγήσεις – 
         πληροφορίες που σας δίνει 

1 2 3 4 5 6 7 

1.12. Τηρεί τις υποσχέσεις που δίνει 1 2 3 4 5 6 7 
 
2. Πιστεύετε ότι το υποκατάστημα (κυκλώστε) 
 Καθό 

-λου 
Πολύ 
λίγο 

Λίγο Μέ- 
τρια 

Πο
λύ 

Πάρα 
πολύ 

Από 
λυτα 

2.1. Προσφέρει ασφάλεια στις συναλλαγές σας 1 2 3 4 5 6 7 
2.2. Είναι αξιόπιστο 1 2 3 4 5 6 7 
2.3. Υπερέχει τεχνολογικά συγκριτικά με άλλες 
τράπεζες 

1 2 3 4 5 6 7 

2.4. Είναι καθαρό κι όμορφα διακοσμημένο 1 2 3 4 5 6 7 
 

3. Πιστεύετε ότι οι υπηρεσίες  που παρέχονται στο υποκατάστημα  (κυκλώστε) 
 Καθό 

-λου 
Πολύ 
λίγο 

Λίγο Μέ- 
τρια 

Πο
λύ 

Πάρα 
πολύ 

Από 
λυτα 

3.1. Είναι ποιοτικές 1 2 3 4 5 6 7 
3.2. Χαρακτηρίζονται από γραφειοκρατία  1 2 3 4 5 6 7 

3.3. Είναι χωρίς λάθη  1 2 3 4 5 6 7 

 
4. Σε σχέση με τα προϊόντα (δάνεια ,καταθέσεις κλπ)  που προσφέρονται στο 
υποκατάστημα, πιστεύετε ότι (κυκλώστε): 
 Καθό 

-λου 
Πολύ 
λίγο 

Λίγο Μέ- 
τρια 

Πο
λύ 

Πάρα 
πολύ 

Από 
λυτα 

4.1. Είναι ικανοποιητικά 1 2 3 4 5 6 7 
4.2. Καλύπτουν ποικίλες ανάγκες 1 2 3 4 5 6 7 
4.3. Προσφέρουν ικανοποιητικό επιτόκιο 1 2 3 4 5 6 7 
4.4.  Χρεώνεται λογικό επιτόκιο (πχ στα δάνεια) 1 2 3 4 5 6 7 
4.5.  Χρεώνεται λογικό ύψος προμήθειας 1 2 3 4 5 6 7 
4.6. Υπάρχουν καλά εξειδικευμένα  προϊόντα (π.χ.    
        Leasing, ασφαλιστικά κλπ) 

1 2 3 4 5 6 7 

4.7.  Οι επιβαρύνσεις που χρεώνονται είναι κατανοητές 1 2 3 4 5 6 7 
4.8. Μπορούν να ικανοποιήσουν μελλοντικές σας  
       ανάγκες  

1 2 3 4 5 6 7 
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5. Σε σχέση με τη δυνατότητα να εξυπηρετηθείτε γρήγορα στο υποκατάστημα πιστεύετε 
ότι (κυκλώστε) 
 Καθό 

-λου 
Πολύ 
λίγο 

Λίγο Μέ- 
τρια 

Πο
λύ 

Πάρα 
πολύ 

Από 
λυτα 

5.1. Η πρόσβαση είναι εύκολη (στάθμευση κλπ) 1 2 3 4 5 6 7 
5.2. Υπάρχουν ουρές που κινούνται γρήγορα  1 2 3 4 5 6 7 
5.3. Υπάρχει επαρκής αριθμός ανοικτών ταμείων 1 2 3 4 5 6 7 
5.4. Υπάρχει επαρκής αριθμός Αυτόματων Ταμειακών   
       Μηχανών 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Παρακαλώ απαντήστε: 

1. Θεωρείτε την τράπεζα ως την κύρια τράπεζά σας;     Ναι   Όχι 
2. Πόσες φορές το μήνα έρχεστε στο υποκατάστημα;  ……… φορές / μήνα 
3. Πόσο καιρό είστε πελάτης του υποκαταστήματος;  3 μήνες ……..  6 μήνες …….    1 

χρόνο  .……  2 χρόνια ……  3-5 χρόνια …… πάνω από 5 χρόνια ….… 
 
Παρακαλώ  απαντήστε :  
 
1. Φύλο:     Άνδρας ……..  Γυναίκα …….. 
2. Ηλικία:  18-24 …….    25-34 …….   35-44 …….   45-54 …….    55-64 …….     > 65 ……. 
3. Προσωπικό εισόδημα (ανά μήνα): Χωρίς εισόδημα ……  Κάτω από 300 ευρώ. ……. 300-    
    1000 ευρώ. ……1001-1500 ευρώ. ……...     > 1500 ευρώ. ……… 
4. Είστε: α) Ιδιώτης; Υπάλληλος …… Συνταξιούχος …… Νοικοκυρά …….  Φοιτητής .….  

Άλλο …… 
                  β) Επιχειρηματίας; Ελεύθερος επαγγ/τίας ……  Έμπορος …….  Βιοτέχνης ……      
      Βιομήχανος.......... 
 

( Πηγή: Ευγενία Πετρίδου, Νίκη Γλαβέλη, 2005) 
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Β. Ερωτηματολόγιο Εργαζομένων  

 

                             ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Αγαπητοί/ες, 

 

Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας διενεργείται μία έρευνα με τίτλο: «Εκτίμηση αναγκών 

επιμόρφωσης για αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών στον Τραπεζικό 

κλάδο». Ζητώντας τη συνδρομή,  σας παρακαλούμε συμπληρώστε το παρακάτο 

ερωτηματολόγιο στηριζόμενοι στις προσωπκές σας εκτιμήσεις (κυκλώστε τον αριθμό που 

δείχνει τον βαθμό που συμφωνείτε):  

 

Α. Προσωπικά στοιχεία  

1. Φύλο:     Άνδρας ……..  Γυναίκα …….. 

2. Ηλικία:  18-24 …….    25-34 …….   35-44 …….   45-54 …….    55-64 …….     > 65 ……. 

3. Επίπεδο εκπαίδευσης: Απόφοιτος/η Λυκείου            Πτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ            Μεταπτυχιακό            

Άλλο………… 

4. Θέση που κατέχετε:...................................     Πόσα  χρόνια κατέχετε τη συγκεκριμένη 

θέση:............................ 

 
Β. Ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών:  

1 .Σε  σχέση  με  την  ε ξυπηρέτηση  των  πελατών ,  π ιστ εύ ετ ε  ότ ι  το  
προσωπ ικό  του  υποκαταστήματος   
 Καθό 

-λου 
Πολύ 
λίγο 

Λίγο Μέ- 
τρια 

Πο
λύ 

Πάρα 
πολύ 

Από 
λυτα 

1.1. Είναι αποτελεσματικό 1 2 3 4 5 6 7 
1.2. Έχει τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες  1 2 3 4 5 6 7 
1.3. Ανταποκρίνεται ταχύτατα στις απαιτήσεις τους 1 2 3 4 5 6 7 
1.4. Έχει καλές σχέσεις μαζί τους  1 2 3 4 5 6 7 
1.5. Τους εκτιμά  1 2 3 4 5 6 7 
1.6. Τους γνωρίζει σε προσωπική βάση  1 2 3 4 5 6 7 
1.7.  Κατανοεί και ικανοποιεί τις ανάγκες τους  1 2 3 4 5 6 7 
1.8. Προτείνει αξιόπιστες λύσεις στα προβλήματα  τους 1 2 3 4 5 6 7 
1.9  Εισακούει τα παράπονά τους 1 2 3 4 5 6 7 
1.10. Επικοινωνεί μαζί τους όποτε είναι απαραίτητο 1 2 3 4 5 6 7 
1.11. Δεν αντιφάσκει  στις εξηγήσεις – πληροφορίες που 
τους δίνει 

1 2 3 4 5 6 7 

1.12. Τηρεί τις υποσχέσεις που δίνει 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 

- 89 - 



Εκτιμηση  Αναγκών  Επιμόρφωσης  και  Βελτίωση  Ποιότητας  Παρεχόμενων  
Υπηρεσιών  

2. Πιστεύετε ότι το υποκατάστημα : 
 Καθό 

-λου 
Πολύ 
λίγο 

Λίγο Μέ- 
τρια 

Πο
λύ 

Πάρα 
πολύ 

Από- 
λυτα 

2.1. Προσφέρει ασφάλεια στις συναλλαγές  1 2 3 4 5 6 7 
2.2. Είναι αξιόπιστο 1 2 3 4 5 6 7 
2.3. Υπερέχει τεχνολογικά συγκριτικά με άλλες τράπεζες 1 2 3 4 5 6 7 
2.4. Είναι καθαρό κι όμορφα διακοσμημένο 1 2 3 4 5 6 7 

 
3. Πιστεύετε ότι οι υπηρεσίες  που παρέχονται στο υποκατάστημα : 
 Καθό 

-λου 
Πολύ 
λίγο 

Λίγο Μέ- 
τρια 

Πο
λύ 

Πάρα 
πολύ 

Από- 
λυτα 

3.1. Είναι ποιοτικές 1 2 3 4 5 6 7 
3.2. Είναι γραφειοκρατικές 1 2 3 4 5 6 7 

3.3. Είναι χωρίς λάθη  1 2 3 4 5 6 7 

      6 7 

 
4. Σε σχέση με τα προϊόντα (δάνεια ,καταθέσεις κλπ)  που προσφέρονται στο 
υποκατάστημα, πιστεύετε ότι: 
 Καθό 

-λου 
Πολύ 
λίγο 

Λίγο Μέ- 
τρια 

Πο
λύ 

Πάρα 
πολύ 

Από- 
λυτα 

4.1. Είναι ικανοποιητικά 1 2 3 4 5 6 7 
4.2. Καλύπτουν ποικίλες ανάγκες 1 2 3 4 5 6 7 
4.3. Προσφέρουν ικανοποιητικό επιτόκιο 1 2 3 4 5 6 7 
4.4.  Χρεώνεται λογικό επιτόκιο (πχ στα δάνεια) 1 2 3 4 5 6 7 
4.5.  Χρεώνεται λογικό ύψος προμήθειας 1 2 3 4 5 6 7 
4.6. Υπάρχουν καλά εξειδικευμένα  προϊόντα (π.χ.    
        Leasing, ασφαλιστικά κλπ) 

1 2 3 4 5 6 7 

4.9.   Οι πελάτες κατανούν τις επιβαρύνσεις που τους 
χρεώνονται 

1 2 3 4 5 6 7 

4.10. Μπορούν να ικανοποιήσουν μελλοντικές  
       ανάγκες των πελατών 

1 2 3 4 5 6 7 

 
5. Σε σχέση με τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν οι πελάτες γρήγορα στο υποκατάστημα 
πιστεύετε ότι : 
 Καθό 

-λου 
Πολύ 
λίγο 

Λίγο Μέ- 
τρια 

Πο
λύ 

Πάρα 
πολύ 

Από- 
λυτα 

5.1. Η πρόσβαση τους είναι εύκολη (στάθμευση κλπ) 1 2 3 4 5 6 7 
5.2. Υπάρχουν ουρές που κινούνται γρήγορα  1 2 3 4 5 6 7 
5.3. Υπάρχει επαρκής αριθμός ανοικτών ταμείων 1 2 3 4 5 6 7 
5.4. Υπάρχει επαρκής αριθμός Αυτόματων Ταμειακών   
       Μηχανών 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
Γ. Δεξιότητες 
 
Σε ποιο βαθμό θεωρείται ότι οι παρακάτω δεξιότητες είναι σημαντικές προκειμένου να 
συμβάλλει στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών;  
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1. Να συνεργάζεστε με άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο στην  

    εργασιακή σας ομάδα 

1α. Σε ποιο βαθμό θεωρείται ότι κατέχετε αυτή τη δεξιότητα 

 

2. Να αντιμετωπίζετε τις συγκρούσεις στην ομάδα όπου ανήκετε 

2α. Σε ποιο βαθμό θεωρείται ότι κατέχειε αυτή τη δεξιότητα 

Καθό 
-λου 

Πολύ 
λίγο 

Λίγο Μέ- 
τρια 

Πολύ Πάρα 
πολύ 

Από-
λυτα 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
       

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

3.Να επηρεάζετε τις απόψεις και τι συμπεριφορά των άλλων  

   μελών τηις ομάδας 

3α. Σε ποιο βαθμό θεωρείται ότι κατέχετε αυτή τη δεξιότητα 

 

4.Να δίνετε σημασία στις ισορροπίες και τη δυναμική που 

   αναπτύσσεται μέσα στην ομάδα σας 

4α. Σε ποιο βαθμό θεωρείται ότι κατέχετε αυτή τη δεξιότητα 

 

5.Να κατανοείτε τις αντιδράσεις και τα κίνητρα των άλλων 

5α Σε ποιο βαθμό θεωρείται ότι κατέχετε αυτή τη δεξιότητα; 

 

 
6.Να ακούτε προσεκτικά τον συνομιλητή σας 
6α. Σε ποιο βαθμό θεωρείται ότι κατέχετε αυτή τη δεξιότητα 

 

7.Να ανταλάσετε με αποτελεσματικό τρόπο πληροφορίες με  

τους  συνομιλητές σας 

7α. Σε ποιο βαθμό θεωρείται ότι κατέχετε αυτή τη δεξιότητα 

 

8.Να δίνετε σημασία στα μη-λεκτικά μυνήματα που  

στέλνετε   και παίρνετε από τους συνομιλητές σας 

8α. Σε ποιο βαθμό θεωρείται ότι κατέχετε αυτή τη δεξιότητα 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
   1    2    3    4    5    6    7 
   1    2    3    4    5    6    7 
 

 

9.Να διατυπώνετε με αποτελεσμαιτκό τρόπο τις απόψεις σας  

    στις γραπτές σας επικοινωνίες 

9.α. Σε ποιο βαθμό θεωρείται ότι κατέχετε αυτή τη δεξιότητα; 

 

10.Να χρησιμποιείτε τις σύγχρονες ηλεκτρονικές μορφές  

     επικοινωνίας 

10α. Σε ποιο βαθμό θεωρείται ότι κατέχεται αυτή τη δεξιότητα; 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
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11. Να κατανοείτε την αλλαγή των καταστάσεων  

11α. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι κατέχετε αυτή τη δεξιότητα; 

 

12. Να προσαρμόζετε τη συμπεριφορά σας με βάση  

       τα νέα δεδομένα 

12α. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι κατέχετε αυτή τη δεξιότητα; 

 

13. Να εντοπίζετε και να προτείνετε λύσεις σε σύνθετα  

     προβλήματα 

13α. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι κατέχετε αυτή τη δεξιότητα; 

 

 

14.Nα αναγνωρίζετε την πολυπλοκότητα των προβλημάτων  

14α. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι κατέχετε αυτή τη δεξιότητα; 

 

15.Να συγκεντρώνετε τις κατάλληλες πληροφορίες που σας 

     βοηθούν να αντιμετωπίζετε σφαιρικά τα θέματα που  

     χρειάζονται λύσεις 

15α. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι κατέχετε αυτή τη δεξιότητα;                                                                                                 

 

16Να μπορείτε να οικοδομείτε και να διατηρείτε σχέσεις 

    με τους πελάτες  

 
16α. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι κατέχετε αυτή τη δεξιότητα; 

   Καθό 
-   λου 

Πολύ 
λίγο 

Λίγο Μέ- 
τρια 

Πολύ Πάρα 
πολύ 

Από-
λυτα 
 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 
 

 
 

1 

 
 
   2 
 

 
 

   3 

 
 

   4 

 
 

  5 

 
 

   6 

 
 

    7 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

 
      1 

 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

 
      
     1 

 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 

 
      1 

 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

1 2 3 4 5 6 7 

 

        

 Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας  

 

Η Διευθύντρια του Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ 

Αν. Καθηγήτρια 

 

( Πηγή: Ευγενία Πετρίδου, Νίκη Γλαβέλη, 2005) 
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