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Δπραξηζηίεο 
 

 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή είλαη απνηέιεζκα αξθεηψλ εηψλ επίπνλεο θαη ζπζηεκαηηθήο 

πξνζπάζεηαο. Ζ νινθιήξσζε φκσο ηεο δηαηξηβήο ζα ήηαλ αλέθηθηε ρσξίο ηελ 

θαζνξηζηηθή ζπλεηζθνξά πνιιψλ αλζξψπσλ πνπ απφ δηαθνξεηηθή ζέζε ζπλέβαιαλ ζηελ 

πξνζπάζεηά κνπ απηή.  

 

Καηαξρήλ ζέισ λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηελ επηβιέπνπζα Καζεγήηξηα θ. 

Ξεξνηχξε - Κνπθίδνπ πνπ κε εκπηζηεχηεθε θαη κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα μεθηλήζσ ηελ 

δηαηξηβή κνπ.  

 

Δπραξηζηψ ζεξκά θαη ηα κέιε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ηνλ Οκ. Καζεγεηή θ. Γ. 

Παπαδφπνπιν θαη ηελ Καζεγήηξηα θα. Δ. Πεηξίδνπ γηα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

 

Θέισ επίζεο λα επραξηζηήζσ απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ ηελ πνιχ θαιή κνπ θίιε, ηε 

κέληνξα θαη ζπλεξγάηε κνπ Διενλφξα γηα ηελ αλεθηίκεηε βνήζεηά ηεο, ηελ ακέξηζηε θαη 

πνιχπιεπξε ζπκπαξάζηαζή ηεο ζηα  "δχζθνια " θαζψο θαη γηα ηελ ελζάξξπλζή ηεο λα 

ζπλερίζσ ηελ πξνζπάζεηά κνπ. 

 

Δπραξηζηψ επίζεο ηε Φαλή πνπ παξφηη δε ηελ γλσξίδσ πξνζσπηθά ηελ αηζζάλνκαη ζαλ 

ην θχιαθα άγγειφ κνπ. 

 

Αθφκε επραξηζηψ ην ίδξπκα Α.. Ωλάζεο πνπ κε εκπηζηεχηεθε θαη κνπ παξαρψξεζε 

ππνηξνθία ε νπνία κνπ έδσζε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα αιιά θαη ην θνπξάγην γηα λα 

ζπλερίζσ. 

 

Δπηπιένλ επραξηζηψ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ζπλεξγάηεο κνπ απφ ην ρψξν εξγαζίαο κνπ 

(ηδηαίηεξα ηνλ Γηψξγν θαη ηνλ Υξπζνιένληα)  πνπ κε ζηήξημαλ ςπρηθά θαη βνήζεζαλ ζην 

λα κνπ παξαρσξεζεί εθπαηδεπηηθή άδεηα πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζψ απεξίζπαζηα 

ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

Υσξίο φκσο ηελ βνήζεηα θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ αλζξψπσλ ηεο ηξάπεδαο ζηελ νπνία 

δηεμήρζε ε έξεπλα δε ζα ήηαλ δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο. Δπραξηζηψ ζεξκά φινπο 

απηνχο πνπ ζπκκεηείραλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ έξεπλα θαη αθηέξσζαλ κέξνο ηνπ 

πνιχηηκνπ ρξφλνπ ηνπο ηφζν ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο φζν θαη ζπκπιήξσζεο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. 

 

Σίπνηα φκσο δελ ζα είρε νινθιεξσζεί κε επηηπρία ρσξίο ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε 

ηεο νηθνγέλεηάο κνπ, ηεο κεηέξαο κνπ Διέλεο, ηνπ παηέξα κνπ Γηψξγνπ, ηνπ ζπδχγνπ 

κνπ Υξίζηνπ θαη ησλ παηδηψλ κνπ Καηεξίλαο θαη Άλδξεαο - Υξηζηίλαο. Σνπο επραξηζηψ 

θαη ηνπο ππφζρνκαη λα αλαπιεξψζσ ην ρξφλν πνπ ζηεξήζεθα θαη πνπ ηνπο ζηέξεζα απφ 

θνληά κνπ. 
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Η.   ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ 

ΔΡΔΤΝΑ 

 

Σν ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ξαγδαίεο θαη ξηδηθέο 

αλαθαηαηάμεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν  θπξίσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80. 

Οη αλαθαηαηάμεηο απηέο  αζθνχλ κεγάιεο πηέζεηο γηα αιιαγέο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ζπλδένληαη θπξίσο κε: ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο (κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηελ ζπγθέληξσζε, ελδπλάκσζε θαη δηεζλνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ), ηελ φμπλζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ηε δηαξθή αλαδηάξζξσζε ηεο δνκήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο εξγαζίαο, ηελ εηζαγσγή ηεο Νέα 

Σερλνινγία – ηδίσο ηεο Σερλνινγίαο Πιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο (ICT) -  ηηο 

ηδησηηθνπνηήζεηο  θαη ηε ζπξξίθλσζε ηνπ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο. πλδένληαη αθφκε κε 

ηελ εληππσζηαθή, θπξίσο ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, δηεχξπλζε ηνπ Σνκέα ησλ 

Τπεξεζηψλ θαη ηελ αλάδπζε ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο δίλεηαη 

απμαλφκελε ζεκαζία ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη 

ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε.  

        Πξφζζεηα, νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ κία ζεηξά πηέζεσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ (stakeholders) θαη θπξίσο απφ: ηνπο 

κεηφρνπο γηα ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηνπο, απφ ηνπο αληαγσληζηέο νη νπνίνη 

είλαη απνθαζηζκέλνη λα απμήζνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο, απφ ηνπο πηζησηέο γηα 

θεξεγγπφηεηα, απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν γηα λα κεηακνξθσζνχλ ζε «θαιφ πνιίηε», αιιά 

θαη πηέζεηο ηφζν απφ ηνπο πειάηεο ηνπο γηα θαιχηεξεο πνηφηεηαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

φζν θαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο  γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζηαθήο δσήο.  

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε επηβίσζε κίαο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο θαη ε 

βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηεο πξνυπνζέηνπλ πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ηελ επηδίσμε 

δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.   

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζήκεξα, ε έκθαζε γηα ηε δεκηνπξγία δηαηεξήζηκνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κεηαηίζεηαη απφ ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο ζηνπο πφξνπο (πιηθνχο θαη άπινπο) πνπ απηή κπνξεί λα αλαπηχμεη θαη λα 

ζπλδπάζεη ζην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. πγθεθξηκέλα, νη ζεσξίεο πνπ ππνζηήξηδαλ 

φηη ε πεγή απηνχ ηνπ πιενλεθηήκαηνο βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ επηρείξεζε (π.ρ. 

ηερλνινγία, λνκνζεζία, πξφζβαζε ζε πεγέο θεθαιαίνπ) ράλνπλ ζηαδηαθά έδαθνο (Harel 

and Tzafir; 1999; Aragon et al. 2003) θαη ππνζηεξίδεηαη φηη κία επηρείξεζε κπνξεί λα 

αλαπηχμεη δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, θαη θαη‟ επέθηαζε λα δεκηνπξγήζεη 
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πξννπηηθέο  αλψηεξεο απφδνζεο, κφλν εάλ νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο πξνζζέηνπλ αμία ζηε 

δξάζε ηεο κε έλα κνλαδηθφ ηξφπν, ν νπνίνο δελ είλαη εχθνιν λα αληηγξαθεί απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο  ηεο (Barney 1986; 991a,b;1992; Grant , 1991; 1996; Hamel and Prahaland, 

1995; Peteraf, 1993).  

Μεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ πφξσλ κίαο επηρείξεζεο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ πεγέο 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ,  ηδίσο ιφγσ: η) ησλ ηδηαίηεξσλ άπισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ: γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν (Barney and Wright 

1998; Wright et al, 1994; Kamoche, 1996; Μuller, 1996; Barney, 1992) θαη ηη) ηνπ ξφινπ 

ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο νξγαλσζηαθήο γλψζεο (organizational 

knowledge), γλψζε ε νπνία δηαρξνληθά ζπζζσξεχεηαη κέζα ζε έλα νξγαληζκφ 

/επηρείξεζε (Lee and Yang, 2000; Bollinger and Smith, 2001). 

Δηδηθφηεξα, ε επηκφξθσζε ζεσξείηαη φηη απνηειεί ηελ θχξηα ίζσο πνιηηηθή θαη 

πξαθηηθή κηαο επηρείξεζεο: η) γηα λα απνθηήζεη πξνζσπηθφ ηθαλφ, επέιηθην, θαιά 

πξνεηνηκαζκέλν, πηζηφ (loyal) θαη ππνθηλνχκελν (motivated), έηζη ψζηε λα αληαπνθξηζεί 

ζην έξγν πνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζεη (Bartel, 1994; Mack Duffie and Kohan, 1995; 

Bolinger and Smith, 2001; Keep, 1991; Santos and Stuart; 2003) θαη ηη) γηα λα επηηχρεη ε 

επηρείξεζε ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηνίθεζεο ηεο γλψζεο (knowledge 

management), δηαδηθαζία πνπ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε δηνίθεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θνηλσλία ηεο 

γλψζεο (Alavi and Leidner, 2001; Bolinger and Smith, 2001).   

Δληνχηνηο, είλαη παξάδνμν ην γεγνλφο φηη παξφιε ηε ζεκαζία πνπ θαίλεηαη λα 

απνδίδεηαη ζηελ επηκφξθσζε σο παξάγνληα θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε, 

κεγέζπλζε θαη βειηίσζε ηεο απφδνζεο κηαο επηρείξεζεο, νη επηρεηξήζεηο εμαθνινπζνχλ 

λα δηαηεξνχλ κία επηθπιαθηηθή ζέζε θαη έλα ζθεπηηθηζκφ γηα ην ξφιν ηεο επηκφξθσζεο. 

Απηφο ν ζθεπηηθηζκφο δηαθαίλεηαη ζηελ πξαθηηθή ηνπο αθνχ εμαθνινπζνχλ λα ζεσξνχλ 

ηελ επηκφξθσζε σο έλα θνλδχιην θφζηνπο (κεηαβιεηφ) θαη φρη σο επέλδπζε. Ζ αληίθαζε 

απηή κεηαμχ ησλ αληηιήςεσλ θαη απφςεσλ πνπ δηαηππψλνληαη απφ ηα ζηειέρε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ ηειηθά εθαξκφδνληαη φζνλ αθνξά ζηελ 

επηκφξθσζε, θαηαδεηθλχεη φηη νη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ θαηαλνήζεη θαη πεηζηεί φηη ε 

επέλδπζε ζηελ επηκφξθσζε δεκηνπξγεί αμία, κε ηελ έλλνηα ηεο ζπκβνιήο ηεο 

επηκφξθσζεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηειηθά ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο 

(Aragon et al., 2003).  
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ηελ πην πάλσ ζηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκβάιιεη θαη ην φηη ε επηκφξθσζε 

ζπλήζσο δελ ζρεδηάδεηαη θαη δελ αμηνινγείηαη ζπζηεκαηηθά,  έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

απνδεηρζεί ε ζπκβνιή ηεο ζε κεηαβιεηέο ηεο απφδνζε ηεο επηρείξεζεο (επηδησθφκελνη 

ζηφρνη/απνηειέζκαηα). Σν γεγνλφο φκσο απηφ ελδέρεηαη λα ζέζεη ζε ζνβαξή ακθηζβήηεζε 

θαη απηφ θαζ΄ απηφ ην ιφγν χπαξμεο - (raison d’ tre) - ηεο επηκφξθσζεο (Davidove and 

Schroeder, 1992; Gomez – Mejia et al., 1996; Aragon et al., 2003).  

Δπνκέλσο ην εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη εδψ είλαη: «Γηαηί δελ αμηνινγείηαη 

ζπζηεκαηηθά ε επηκφξθσζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ε ζπκβνιή ζηελ απφδνζή 

ηνπο;». 

Απηή ε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα απνδνζεί ζην φηη:  

- Σα ππνδείγκαηα αμηνιφγεζεο ηεο επηκφξθσζεο πνπ έρνπλ κέρξη ζήκεξα 

αλαπηπρζεί δελ νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε ελφο επξχηεξα απνδεθηνχ ππνδείγκαηνο 

αμηνιφγεζεο ην νπνίν ζα εμεηάδεη ην γηαηί θαη θάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο ε 

επηκφξθσζε δεκηνπξγεί αμία γηα ηελ επηρείξεζε θαη πσο (δηαδηθαζία) απηή ε αμία 

ζπλδέεηαη κε ηελ απφδνζή ηεο.  

- O ξφινο, ην πεξηερφκελν θαη ε αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο έρνπλ ζχλζεην 

ραξαθηήξα θαη επηπιένλ κεηαβάιινληαη δηαρξνληθά (Garcia, 2005). Οη κεηαβνιέο 

απηέο ζπλδένληαη κε ηηο κεγάιεο αιιαγέο νη νπνίεο φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί 

ζεκεηψλνληαη ζην εμσηεξηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 

θαη νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε επαλαπξνζδηνξηζκφ  ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη θαη΄ επέθηαζε ησλ ζηφρσλ/επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ηεο θχζεο θαη ηεο κέηξεζεο ηεο απφδνζήο ηνπο. Δπίζεο, 

επαλαπξνζδηφξηζαλ θαη αλέδεημαλ ηε ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζην 

πιαίζην πιένλ ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (ΓΑΠ) θαη αθφκε πην πξφζθαηα 

ηεο ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (ΓΑΠ), ζεσξήζεηο πνπ 

αληηθαηέζηεζαλ ηελ Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ.  Δληνχηνηο, κέρξη ζήκεξα ε ζρεηηθή κε 

ηε ΓΑΠ θαη ηε ΓΑΠ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο κε - 

ζπζζσξεπηηθή (non - additive) πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηακφξθσζεο κίαο 

εχξσζηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ΓΑΠ θαη ηεο 

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο (Guest, 1997; Garcia, 2005).  

Καζψο ε επηκφξθσζε ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο ακέζσο πην πάλσ αλαθεξφκελεο 

γλσζηηθέο πεξηνρέο, πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, κε ηελ έλλνηα ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ 

θαη ηεο εμέιημήο ηνπο, δελ ζεσξείηαη έθπιεμε ε δηαπίζησζε φηη ν ξφινο,  ην πεξηερφκελν, 

ε αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, 
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απνηεινχλ ζήκεξα ηδηαίηεξα πνιχπινθα ζέκαηα, ζέκαηα αηρκήο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηελ 

πξνζνρή εξεπλεηψλ θαη αλζξψπσλ ηεο πξάμεο (Santos and Stuart, 2003; Aragon et al., 

2003; Garcia, 2005).  

Θεσξείηαη ζθφπηκν επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη  ε εκπεηξηθή έξεπλα ε νπνία  

αλαθέξεηαη ζηε ζχλδεζε ηεο ΓΑΠ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο επηκφξθσζεο κε κεηαβιεηέο  

ηεο απφδνζε ηεο επηρείξεζεο (επηδηθψκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα), πξαγκαηνπνηείηαη 

θαηεμνρήλ ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα θαη φρη ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ. ηνλ Σνκέα απηφ  

ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ (εηεξνγέλεηα, αυιφηεηα, θζαξηφηεηα, 

ζπκκεηνρή ηνπ πειάηε ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο, ηαπηφρξνλε παξαγσγή θαη 

θαηαλάισζε ηεο ππεξεζίαο), ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο απνηειεί ίζσο ηελ θχξηα πεγή 

δεκηνπξγίαο δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Πξάγκαηη, ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ δηαδξακαηίδεη ξφιν-θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ νξάκαηνο θαη  

παξάγνληα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε, απφδνζε θαη αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ (Kelly, 1996; 

Anderson et al., 1997; Goldsmith, 1999; Bνve and Johnson, 2000; Throsten, 2004).  

πλεπψο, ε εζηίαζε ηεο έξεπλαο ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ δεκηνπξγεί πην ζεηηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο γεληθφηεξα ησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο 

ΓΑΠ (Guest, 1997) θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία εηδηθφηεξα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο 

επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. Ζ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ 

(Service Profit Chain), απνηειεί πιαίζην ζηνρνζεζίαο θαη κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ε νπνία αλαδεηθλχεη ηηο πεξηνρέο θιεηδηά ζηηο νπνίεο νη 

επηρεηξήζεηο /νξγαληζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ ζα πξέπεη λα 

ζέηνπλ ζηφρνπο (επηδησθφκελα απνηειέζκαηα), θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπλδένληαη νη ζηφρνη απηνί κεηαμχ ηνπο. 

ην πιαίζην ηνπ πην πάλσ γεληθφηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ ζθνπφο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο 

Τπεξεζηψλ, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί έλα ππφδεηγκα ηεο ζχγρξνλεο πξνζέγγηζεο ζηελ 

απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ θαη ζηε κέηξεζή ηεο. 

Οη εηδηθφηεξνη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη: 

 Πξψην,  ε δηακφξθσζε ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο 

επηκφξθσζεο  ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. 

 Γεχηεξν, ν ζρεδηαζκφο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε εκπεηξηθήο έξεπλαο ζηνλ Σνκέα ησλ 

Τπεξεζηψλ (ηξαπεδηθφ θιάδν), ζηελ Διιάδα ε νπνία ζα απνζθνπεί ζηνλ 
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έιεγρν θαη ζηελ επηβεβαίσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζηελ παξνχζα εξγαζία 

ζεσξεηηθνχ. 

 

ΗΗ. ΓΟΜΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ  

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε αξζξψλεηαη ζηα εμήο δχν κέξε: Α θαη Β Μέξνο 

Σν Μέξνο Α πνπ έρεη ηίηιν «ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ»  αλαιχεηαη ζε 4 

Κεθάιαηα.   

ην Κεθάιαην 1
ν
, «Πξνζεγγίζεηο ζηελ "Απφδνζε" ηεο Δπηρείξεζεο/Οξγαληζκνχ  θαη 

ζηε Μέηξεζή ηεο», επηρεηξείηαη ε επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη 

αξζξνγξαθίαο. Δηδηθφηεξα παξνπζηάδεηαη θξηηηθά ε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ απφδνζε 

ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ (ελφηεηα 1.4) θαη ζρνιηάδνληαη ηξία  πιαίζηα κέηξεζεο ηεο 

απφδνζεο ηα νπνία είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηά θαη παξαπέκπνληαη ζπρλφηεξα ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία (ελφηεηα 1.5). 

ην Κεθάιαην 2
ν
, «Η Δμέιημε ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ – ηξαηεγηθή 

Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ», αλαδεηθλχεηαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο σο θεθάιαην 

ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ν ζχγρξνλνο ξφινο θιεηδί ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ κε 

έκθαζε ζηελ επηκφξθσζε) θαη παξνπζηάδνληαη θξηηηθά αληηπξνζσπεπηηθά κνληέια 

ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ.   

ην Κεθάιαην 3
ν
, «Δπηκφξθσζε θαη Δπίηεπμε ησλ ηφρσλ ηεο Δπηρείξεζεο»,  κεηά 

ηελ επηζθφπεζε ηεο εηδηθήο κε ηε ΓΑΠ βηβιηνγξαθίαο, ζην θεθάιαην απηφ έκθαζε 

δίλεηαη ζηηο εμειίμεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην πεξηερφκελν (ελλνηνινγηθφο 

πξνζδηνξηζκφο), ζην ξφιν θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο. Σν 3
ν
 θεθάιαην  

νινθιεξψλεηαη κε ηελ επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ζηελ θξηηηθή ζεψξεζε ηεο εκπεηξηθήο 

έξεπλαο ε νπνία αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηελ επίηεπμε ησλ 

επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ (ζηφρσλ) ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ έηζη ψζηε λα 

εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα αλαδεηρζνχλ εξεπλεηηθά θελά ζηε ζπγθεθξηκέλε 

γλσζηηθή πεξηνρή. 

ην Κεθάιαην 4
ν
,  «Γηακφξθσζε ηνπ Θεσξεηηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηε Γηεξεχλεζε ηνπ 

Ρφινπ ηεο Δπηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ», κε βάζε ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, ηε ζεσξεηηθή ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε (Κεθ. 

1,2,3) θαη ηα θελά πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πεξηνρή 

δηακνξθψλεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο Δπηκφξθσζεο ζηελ 

Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ θαη δηαηππψλνληαη ελλέα (9) ζρεηηθέο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο.  
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Σν Μέξνο Β πνπ έρεη ηίηιν «Δκπεηξηθή Έξεπλα: Έιεγρνο ηνπ Πξνηεηλφκελνπ 

Θεσξεηηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηε Γηεξεχλεζε ηνπ Ρφινπ ηεο Δπηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα 

Κέξδνπο Τπεξεζηψλ»   πεξηιακβάλεη δχν θεθάιαηα.  

Σν Κεθάιαην 5
ν
, «ρεδηαζκφο ηεο Έξεπλαο - Μεζνδνινγία» αξζξψλεηαη ζε νθηψ 

ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα (ελφηεηα 5.1) αλαθέξεηαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο. ηε 

δεχηεξε ελφηεηα (ελφηεηα 5.2) θαηαγξάθνληαη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηεο 

κειέηεο πεξίπησζεο σο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. ηελ 

ηξίηε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ν θιάδνο ν νπνίνο επηιέρζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, 

θαζψο θαη νη ιφγνη επηινγήο ηνπ (ελφηεηα 5.3). Ζ ηέηαξηε ελφηεηα πεξηγξάθεη ηελ ππν- 

κειέηε επηρείξεζε θαη ην ξφιν ηεο επηκφξθσζεο  ζε απηή κε βάζε ηε ζπλέληεπμε πνπ 

δηεμήρζε κε ζηέιερνο ηεο ΓΑΠ ηεο ηξάπεδαο θαη έληππν πιηθφ ηεο επηρείξεζεο (ελφηεηα 

5.4).  Ζ πέκπηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζην επίπεδν αλάιπζεο ηεο έξεπλαο (ελφηεηα 5.5) θαη 

ε έθηε εζηηάδεη ζε ζηνηρεία ηεο έξεπλαο φπσο: κέζνδνη θαη πεγέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, 

πεξηγξαθή ησλ εξγαιείσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ,  δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο, 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο θαη δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

(ελφηεηα 5.6). ηελ έβδνκε ελφηεηα πεξηγξάθνληαη νη θιίκαθεο κέηξεζεο (measurement 

scales) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα γηα ηε κέηξεζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία γηα 

ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ (ελφηεηα 

5.7). Σέινο, ε φγδνε ελφηεηα (ελφηεηα 5.8) αλαθέξεηαη ζηηο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ θιηκάθσλ 

κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ, θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ. 

Σν Κεθάιαην 6
ν
, «Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ – ρνιηαζκφο», δνκείηαη ζε πέληε  

κέξε σο αθνινχζσο: Γνκή θεθαιαίνπ (ελφηεηα 6.1.), Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (πίλαθεο 

δηπιήο εηζφδνπ θαη κέζνη φξνη) (ελφηεηα 6.2), Έιεγρνο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ 

θιηκάθσλ κέηξεζεο ησλ ππν-κειέηε κεηαβιεηψλ (ελφηεηα 6.3), Πξνηεηλφκελν 

ζεσξεηηθφ πιαίζην κεηά ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ θιηκάθσλ 

κέηξεζεο (ελφηεηα 6.4) θαη Έιεγρνο ππνζέζεσλ ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο (ελφηεηα 6.5). 

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε κία ελφηεηα ε νπνία έρεη ηνλ ηίηιν «πκβνιή ηεο 

Γηαηξηβήο,  Πεξηνξηζκνί ηεο Έξεπλαο θαη  Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθή Έξεπλα». ηελ 

ελφηεηα απηή πεξηγξάθεηαη ε ζπκβνιή ηεο έξεπλαο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε ζεσξεηηθφ θαη 

ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Ζ ελφηεηα νινθιεξψλεηαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο

  

 

ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΣΖΝ "ΑΠΟΓΟΖ" ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

/ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ 

 

1.1. Ζ ΑΠΟΓΟΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ: ΒΑΗΚΔ ΦΑΔΗ ΔΞΔΛΗΞΖ  

 

Ζ απφδνζε ηεο επηρείξεζε θαη ν ηξφπνο κέηξεζήο ηεο ελψ ζσξνχληαη θξίζηκεο ζεκαζίαο 

ζέκαηα γηα ηελ επηβίσζε θαη επηηπρία ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ, εμαθνινπζνχλ λα 

απνηεινχλ έλλνηεο νη νπνίεο δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα νξηζζεί έηζη ψζηε λα ππάξρεη ζηε 

βηβιηνγξαθία έλαο επξχηεξα απνδεθηφο νξηζκφο ηνπο (Neely,1999; Neely et al, 2005). 

Δλδερνκέλσο ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο ζηνλ νπνίν νθείιεηαη απηή ε δπζθνιία απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη ε έλλνηα ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο είλαη δπλακηθή, εμειίζζεηαη ζπλερψο 

θαη έρεη πξνζεγγηζζεί απφ πνιινχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο φπσο ηε ινγηζηηθή, ην 

κάξθεηηλγθ, ηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά θαη ηε δηνίθεζε (Marr and Schiuma, 2003).  

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ην ζέκα ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο κέηξεζήο 

ηεο απαζρνιεί έληνλα ηνπο εξεπλεηέο. Οη ζρεηηθέο εμειίμεηο ζην πεδίν απηφ είλαη ηφζν 

ξαγδαίεο πνπ ζπρλά γίλεηαη ιφγνο γηα "επαλάζηαζε" ζην πεδίν ηεο κέηξεζεο ηεο 

απφδνζεο (performance measurement revolution) (Neely et al, 2005). Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη κεηαμχ ηνπ 1994-1996  δεκνζηεχηεθαλ  πάλσ ζην ζέκα  απηφ 

πεξίπνπ 3.615 άξζξα, αξηζκφο πνπ ηζνδπλακεί κε ηελ εκθάληζε ελφο θαηλνχξηνπ άξζξνπ 

θάζε πέληε ψξεο αλά εξγάζηκε κέξα.  Δλψ ην 1996, κφλν ζηηο ΖΠΑ, εθδίδνληαη 

θαηλνχξηα ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ βηβιία, κε ξπζκφ έλα θάζε δχν εβδνκάδεο (Neely, 

1999).  

Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε 

εμέιημε ηεο έλλνηα ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ θαη ηεο κέηξεζήο ηεο 

αθνινπζεί ηξεηο βαζηθέο θάζεηο, ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ αλαπηχρζεθαλ θαη αληίζηνηρεο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο (βι. Chalayini and Noble, 1996; Smith, 1998; Bititci et al., 

2000; Gomez-Mejia et. al., 2004). ην ρήκα  1.1.  παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά  ε εμέιημε 

ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο/ νξγαληζκνχ 

θαη ζηε κέηξεζή ηεο. 
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     1880                                                                        1980                                                       1990                                               2000       ήκεξα 

 

ρήκα 1.1: Δμέιημε ησλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ θαη ζηε κέηξεζή ηεο

1
ε
 Φάζε : Παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ζηελ  

απφδνζε: ρξεκαηννηθνλνκηθή 

 

 

Ζ επηρείξεζε  πξνζεγγίδεηαη σο θιεηζηφ 

ζχζηεκα. 

 Μεηξήζεηο: ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη 

ινγηζηηθνί δείθηεο (θιαζηθνί 

αξηζκνδείθηεο). 

 

 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ηεο πξνζέγγηζεο: ζηε 

ινγηζηηθή  θφζηνπο θαη ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε. 

 Φχζε θπξίσο απνινγηζηηθή-ζηαηηθή θαη 

βξαρππξφζεζκε πξνζέγγηζε.  

 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη : γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο κέζα απφ ηε ζχγθξηζε 

επηζπκεηψλ θαη πξαγκαηνπνηεζέλησλ 

απνηειεζκάησλ 

 

 

2
ε
 Φάζε: Πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε ζηελ 

απφδνζε 

 

  

Ζ επηρείξεζε αξρίδεη λα  πξνζεγγίδεηαη σο 

αλνηρηφ ζχζηεκα. 

 Μεηξήζεηο: ρξεκαηννηθνλνκηθά 

(θιαζηθνί αξηζκνδείθηεο) θαη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε. 

 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ηεο πξνζέγγηζεο:  

κηθηή πξνζέγγηζε (ινγηζηηθή θφζηνπο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε, 

αλαγλψξηζε ζεκαζίαο δηαθνξεηηθψλ 

νκάδσλ ζπκθεξφλησλ).  

Φχζε: θπξίσο απνινγηζηηθή/δηαγλσζηηθή 

πξνζέγγηζε θαη  αληίδξαζεο .  

 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη:  γηα ηε δηνίθεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 

3
ε
 Φάζε:  χγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ απφδνζε: 

πνιπδηάζηαηε, νινθιεξσκέλε, δπλακηθή 

 

Ζ επηρείξεζε  πξνζεγγίδεηαη σο αλνηρηφ ζχζηεκα 

 Μεηξήζεηο: ρξεκαηννηθνλνκηθά (θιαζηθνί 

αξηζκνδείθηεο)   θαη  κε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κεγέζε  – έκθαζε ζηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο θαη 

ζηε ζρέζε αηηίαο-απνηειέζκαηνο. 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ηεο πξνζέγγηζεο ζηελ 

εμηζνξξφπεζε: ζηφρσλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ 

ζπκθεξφλησλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε –

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ, ζηφρσλ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο  

Φχζε: Πξνδξαζηηθή πξνζέγγηζε: πξφβιεςε, 

βειηίσζε κειινληηθήο απφδνζεο  – ηθαλφηεηα 

δηάγλσζεο ηεο αηηίαο πνπ νδήγεζε ζην ζεκεξηλφ 

επίπεδν απφδνζεο, θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ γηα αληαπφθξηζε ζηηο 

πξνθιήζεηο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο – κάζεζε  (δηνίθεζε ηεο 

απφδνζεο). 

 Σα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη : ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο  

αληαπφθξηζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε  έκθαζε ζηε 

ζπλερή αλαπξνζαξκνγή θαη ζηε ζηήξημε ηεο 

ζηξαηεγηθήο εηδηθφηεξα θαη ηεο ζηξαηεγηθήο 

δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ γεληθφηεξα. 

Βηνκεραληθή επαλάζηαζε – ζηαδηαθή 

δεκηνπξγία ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ 

Ραγδαίεο εμειίμεηο ζην δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ, δεκηνπξγία κεγάισλ πνιπεζληθψλ 

κνλάδσλ, θνξεζκφο αγνξψλ , φμπλζε αληαγσληζκνχ 

Παγθνζκηνπνίεζε, ηερλνινγηθή επαλάζηαζε, 

θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο,  

εληαηηθνπνίεζε ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ 

φκηινη  θαη δίθηπα επηρεηξήζεσλ,  
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πγθεθξηκέλα: θαηά ηελ πξψηε θάζε, ε νπνία δηήξθεζε έλα πεξίπνπ αηψλα (1880-

1980) αλαπηχζζεηαη θαη θπξηαξρεί ε παξαδνζηαθή/ρξεκαηννηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ζηελ  

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ θαη ζηε κέηξεζή ηεο. Η δεχηεξε θάζε , 1980 – 

1990,  αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο πνιπδηάζηαηεο πξνζέγγηζεο ζηελ απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ θαη ζηε κέηξεζή ηεο. Σέινο, ζηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο θάζεο (1990 

- ζήκεξα) αλαπηχζζεηαη ε ζχγρξνλε, πνιπδηάζηαηε, νινθιεξσκέλε θαη δπλακηθή 

πξνζέγγηζε, ζε βαζκφ πνπ λα ππνζηεξίδεηαη φηη θάησ απφ ηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο 

αλαθχπηεη  πιένλ ε αλάγθε δηνίθεζεο ηεο απφδνζεο (performance management). Ζ 

δηνίθεζε ηεο απφδνζεο νξίδεηαη σο ε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα (δηαδηθαζία) κίαο 

επηρείξεζεο γηα ηελ  επηινγή ησλ κεηξήζεσλ (measures) πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ κέηξεζε, 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο ζηηο θξίζηκεο γη΄ απηήλ 

πεξηνρέο,  κε ζηφρν ηελ ελαξκφληζε ηεο απφδνζεο κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο 

(Amaratunga and Baldry, 2002). Με ηελ έλλνηα απηή ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο δελ 

απνηειεί απηνζθνπφ αιιά εξγαιείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηεο  απφδνζήο ηεο.  

Οη ηξεηο πην πάλσ θάζεηο εμέιημεο ζπλδένληαη κε ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ 

δηαρξνληθά ζην εμσηεξηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ζηνλ ηξφπν ζεψξεζεο 

ζηε δνκή θαη ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Κξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηελ παξνχζα εξγαζία γηα ηε δηάθξηζή ησλ ηξηψλ θάζεσλ εμέιημεο ηεο έλλνηαο ηεο 

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο κέηξεζήο ηεο απνηεινχλ: (1) ην είδνο/ ηχπνο ησλ 

κεηξήζεσλ (measures) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ησλ επηδησθφκελσλ 

απνηειεζκάησλ, (2) ν πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε θχζε ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο  θαη (3) 

ν  ηξφπνο ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο.  

ηε ζπλέρεηα, ζηελ ακέζσο παξαθάησ ελφηεηα, επηρεηξείηαη ε αλάιπζε θαη ν 

ζρνιηαζκφο απηψλ ησλ ηξηψλ (3) θάζεσλ εμέιημεο. 

 

1.2 ΠΡΩΣΖ ΦΑΖ ΔΞΔΛΗΞΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ ΑΠΟΓΟΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ/ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ (1880-1980) – Ζ ΚΤΡΗΑΡΥΗΑ ΣΩΝ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΗΚΣΩΝ  

 

Ζ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε αλαπηχζζεηαη ζε κία επνρή φπνπ νη επηρεηξήζεηο 

δξαζηεξηνπνηνχκελεο ζε έλα ζρεηηθά ζηαζεξφ / κε δπλακηθφ, απιφ πεξηβάιινλ,  
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ιεηηνπξγνχλ σο "θιεηζηά ζπζηήκαηα". Γειαδή, είλαη εζσζηξεθείο, κε ηελ έλλνηα φηη 

δίλνπλ έκθαζε ζηελ παξαγσγή, ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ θαη ζηνλ έιεγρν ηεο 

αγνξάο θαη ηνπ θφζηνπο, επηδηψθνληαο θπξίσο ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο.  

ην πιαίζην απηφ, ε απφδνζε πξνζεγγίδεηαη σο κία κνλνδηάζηαηε κεηαβιεηή φπνπ ηα 

επηδησθφκελα απνηειέζκαηα/ζηφρνη αθνξνχλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε θαη 

αμηνινγνχληαη κε ηε ρξήζε θιαζηθψλ αξηζκνδεηθηψλ φπσο: θεξδνθνξίαο, θφζηνπο, 

παξαγσγηθφηεηαο, ξεπζηφηεηαο, κφριεπζεο, απνδνηηθφηεηαο  (π.ρ. Bwomwich and 

Bhimani, 1989; Walsh, 2000). Καη‟ επέθηαζε ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζέγγηζεο είλαη ζηε ινγηζηηθή  θφζηνπο θαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε, ελψ ε 

θχζε ηεο είλαη θπξίσο απνινγηζηηθή, ζηαηηθή θαη βξαρπρξφληα. Δηδηθφηεξα, ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο κεηξψληαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο ή ζε 

πεξηπηψζεηο ησλ θαιά κεραλνγξαθεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ελδηακέζσο (Bwomwich 

and Bhimani, 1989). Ζ ηειηθή εηθφλα γηα ηελ απφδνζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο βειηίσζήο ηεο 

δίλεηαη κέζα απφ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ επηδησθφκελσλ θαη πξαγκαηνπνηεζέλησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηε ζχγθξηζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο (κέζνη φξνη άιισλ εηαηξεηψλ ηνπ 

θιάδνπ/ απφδνζε), ρσξίο λα δηεξεπλψληαη νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηε 

δεκηνπξγία ηεο (Eccless and Pyburn, 1992).  

Ζ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε έρεη ππνζηεί θξηηηθή ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ/ 

κεηνλεθηεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη γηα ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. Οη βαζηθνί πεξηνξηζκνί 

ηεο παξαδνζηαθήο πξνζέγγηζεο ζηε ζηνρνζεζία θαη ζηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο (Chalayini and Noble, 1996). 

Ζ πξψηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο γεληθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο νη νπνίνη πεγάδνπλ απφ ην γεγνλφο φηη απηή δε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε 

γεληθφηεξε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία  ηεο επηρείξεζεο. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη 

ζηνπο εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αδπλακίεο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο 

εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ησλ θιαζηθψλ δεηθηψλ  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζή ηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

1.2.1.  ΓΔΝΗΚΟΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ  

 

Ζ επηθέληξσζε ηεο παξαδνζηαθήο πξνζέγγηζεο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαη  

θπξίσο ζηελ ηερληθή, νηθνλνκηθή, πσιήζεσλ θαη παξαγσγήο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

ππνβάζκηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο δηνίθεζεο (κάλαηδκελη), γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηνπο 
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παξαθάησ πεξηνξηζκνχο - αδπλακίεο (Γιαβέιε θαη Παπαδφπνπινο, 2000; Σζαθιάγθαλνο, 

2005; Neely and Adams, 2001):  

 

- Απνηειεί (φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί) πξνζέγγηζε θαζαξά απνινγηζηηθή, βξαρπρξφληα 

θαη ζηαηηθή, ε νπνία κε αληαλαθιψληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο πνπ 

πξνζζέηνπλ αμία ζε καθξνρξφληα βάζε (value creating actions) (π.ρ. Δmmanuel and 

Otley, 1985; Skinner, 1974) δε βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε κειινληηθψλ πξννπηηθψλ 

ηεο επηρείξεζεο (Hopwood, 1984; Hayes et al. 1988). Γηα παξάδεηγκα, κία απφθαζε 

ηεο επηρείξεζεο λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο /ππεξεζίαο ηεο  κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε βξαρπρξφληα κείσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο αιιά λα 

θέξεη πνιιαπιάζηα θέξδε καθξνρξφληα. 

 

- Γελ ζπλδέεη ηελ απφδνζε θαη ηε κέηξεζή ηεο  κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. Οη 

ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο ζέηνπλ εθηφο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο  ζηφρνπο π.ρ ζηφρνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηαρχηεηα 

εηζαγσγήο λέσλ πξντφλησλ, ηελ πνηφηεηα ηνπ  πξντφληνο ή ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο  εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ  (Szilagyi, 1988; Bititci and Carrie, 1998; 

Bititci et al., 2000; Wongrassamee et al, 2003). Δπνκέλσο είλαη ζαθψο πεξηνξηζηηθφ 

ην λα ελδηαθέξνληαη νη επηρεηξήζεηο κφλν γηα ηε κέηξεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ηνπο απφδνζεο.  

 

- Γελ είλαη ζρεηηθή κε ηε ζχγρξνλε επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή. Οη θιαζηθνί  

ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο επηδηψθνπλ  

λα πνζνηηθνπνηήζνπλ ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο πξνζπάζεηεο βειηίσζήο 

ηεο κε ζηελά ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο. ήκεξα, νη πην ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο 

βειηίσζεο ηεο απφδνζεο αμηνινγνχληαη  ζπρλά κε κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο 

φπσο: ε κείσζε ρξφλνπ εμππεξέηεζεο, ε ηθαλνπνίεζε πειαηψλ, ε πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο. Με ηελ έλλνηα απηή ζα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ηελ 

παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε σο κε επέιηθηε (Lee et al., 1996).  

 

- Γελ αλαγλσξίδεη φηη ε επηρείξεζε είλαη έλαο "δσληαλφο" νξγαληζκφο πνπ κπνξεί λα 

καζαίλεη, λα βειηηψλεηαη θαη λα εμειίζζεηαη (Ortenbland, 2004; Wongrassamee et al, 

2003). Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο γηα λα απνθηήζνπλ επειημία θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη λα επηβηψζνπλ (Sink and Smith, 1993) πξνζπαζνχλ λα 

βειηηψλνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ζπλερψο ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ θαη θπξίσο 
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ηνπο  αλζξψπηλνπο πφξνπο (Senge, 1993). χκθσλα κάιηζηα κε ηνλ Sata (1990), ν 

ξπζκφο κε ηνλ νπνίν έλαο νξγαληζκφο καζαίλεη ίζσο λα απνηειέζεη ζην κέιινλ ηε 

κνλαδηθή πεγή δεκηνπξγίαο δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Αιιά 

θαη ν Senge (1993) ππνζηεξίδεη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

δεκηνπξγίαο νξγαληζκψλ (επηρεηξήζεσλ) κάζεζεο. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα: (η) βειηηψλεη ζπλερψο ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο θαη (ηη) λα ζπλδπάδεη θαη λα κεηαζρεκαηίδεη κέζα απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο ηνπο πφξνπο ηεο, ψζηε λα πξνζδψζνπλ ζηελ επηρείξεζε 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη ηειηθά κεηξήζηκα απνηειέζκαηα.  

 

- Γελ πξνζθέξεη ζηα ζηειέρε ηεο έλαλ αμηφπηζην θαη νινθιεξσκέλν κεραληζκφ 

θαζνδήγεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Ο φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παίξλεη έλα ζηέιερνο κε ηε κέηξεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο είλαη 

κνλφπιεπξνο θαη ζπρλά ηδηαίηεξα ιεπηνκεξεηαθφο, κε πεξηνξηζκέλε ρξεζηκφηεηα  ή 

αθφκε θαη απνπξνζαλαηνιηζηηθφο (Dixon et al., 1990; Neely and Adams, 2001; 

EFQM; 2003). Δπίζεο, δελ εμεηάδνληαη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο 

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε θαηλνηνκία, ε επειημία θαη ε 

πνηφηεηα (Fitzerald, 1991). Μηα ηέηνηα φκσο πξνζέγγηζε,  πεξηνξίδεη θαηά ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ηνλ νξίδνληα επηζθφπεζήο κηαο θαηάζηαζεο θαη δεκηνπξγεί 

εθεζπραζκφ ζε βαζκφ, πνπ λα κπνξεί λα πξνθαιέζεη αθφκε θαη «κπσπία» ζηα 

ζηειέρε (Parker, 2000).  

Άξα, κε βάζε ηνπο γεληθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαπηχρζεθαλ πην πάλσ κπνξνχκε 

λα ππνζηεξίμνπκε φηη ππφ ηηο λέεο εμειίμεηο ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ ε παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε δε κπνξεί πιένλ λα εμππεξεηήζεη 

ηηο αλάγθεο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ δηφηη δελ επηηξέπεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνχο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπο πνπ καθξνρξφληα πξνζζέηνπλ αμία ζηε δξάζε ηνπο, θαζψο θαη ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο απφδνζεο ηνπο.  

 

1.2.2. ΔΗΓΗΚΟΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ  

 

Οη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο κεηξήζεηο γηα ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη νη 

αληίζηνηρνη πεξηνξηζκνί πνπ ζπλεπάγνληαη είλαη (Chalyani and Noble, 1996): 
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- Η Παξαγσγηθφηεηα: Ωο παξαγσγηθφηεηα νξίδεηαη ν ιφγνο κεηαμχ ηνπ παξαγσγηθνχ 

απνηειέζκαηνο /επίπεδν εθξνήο (πξντφλ ή ππεξεζία) θαη ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ 

θάζε θνξά ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο/εηζξνή (π.ρ. αλζξσπνψξεο εξγαζίαο) ζε 

δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν (π.ρ. Σζαθιάγθαλνο, 2005, Γακαζθηλίδεο, 1972). Οη 

πεξηνξηζκνί ηεο κέηξεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε 

ηξεηο (3) θχξηεο θαηεγνξίεο: κεξηθή παξαγσγηθφηεηα, ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα θαη 

ην παξάδνμν ηεο παξαγσγηθφηεηαο (Chalayini and Noble, 1996). Δηδηθφηεξα, νη 

δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο κεηξνχλ 

ζπλήζσο ηελ κεξηθή παξαγσγηθφηεηα, δειαδή ηελ παξαγσγηθφηεηα κίαο κνλάδαο 

εηζξνήο (φπσο παξαρζέλ πξντφλ αλά αλζξσπνψξα εξγαζίαο), αγλνψληαο ηηο άιιεο 

εηζξνέο. Απφ ηελ άιιε ν ππνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο είλαη 

δχζθνινο θαη ρξνλνβφξνο ιφγσ ηνπ φηη νη εηζξνέο δελ είλαη νκνηνγελείο, ελψ 

θάπνηεο απφ απηέο είλαη θαη άπιεο (Armitage and Atkinson, 1990). Σν παξάδνμν ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο  αλαθέξζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Skinner ην 1986. Ο 

ζπγγξαθέαο θαηαγξάθεη ηελ αλεζπρία ηνπ ζρεηηθά κε ηα κεηνλεθηήκαηα απφ ηελ 

κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο κε θξηηήξην ηελ παξαγσγηθφηεηα. 

πγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεη φηη ε παξαγσγηθφηεηα ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ εξγαζία 

ε νπνία δελ απνηειεί πιένλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δνκήο ηνπ θφζηνπο. Γηα ην ιφγν 

απηφ ε κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο ή /θαη ε βειηίσζε  ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ δελ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε ζπλνιηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, ε εζηίαζε ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηεο εξγαζίαο, απνζπά ηελ πξνζνρή ησλ ζηειερψλ απφ ηε βειηίσζε απηνχ θαζ΄ 

απηνχ ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο. 

- Κφζηνο: Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο απνηειεί ζπρλά κέζν γηα ηελ επίηεπμε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. ήκεξα φκσο νη πξνηηκήζεηο 

θαη νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ έρνπλ αιιάμεη. Σν ρακειφ θφζηνο είλαη πιένλ κφλν 

έλαο ηξφπνο θαη ίζσο φρη ν ζεκαληηθφηεξνο γηα λα αληαγσληζηεί κία επηρείξεζε 

(Chalayini and Noble, 1996). Γηα παξάδεηγκα ν Skinner  (1986) ππνζηεξίδεη φηη γηα 

λα είλαη κία επηρείξεζε αληαγσληζηηθή πξέπεη λα δψζεη έκθαζε ζηελ πνηφηεηα, 

ζηελ ηαρχηεηα, ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, ζηελ ηαρχηεηα εηζαγσγήο λέσλ 

πξντφλησλ, ζηελ επειημία θαη ζηελ απνδνηηθή ρξήζε ηνπ θεθαιαίνπ. Σα παξαπάλσ 

ζα κπνξνχζαλ σο έλα βαζκφ λα κεηψζνπλ θαη ην θφζηνο, φκσο ε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο σο απηνζθνπφο ζα κπνξνχζε λα πεξηνξίζεη ηελ ηθαλφηεηα κίαο επηρείξεζεο 

λα αληαγσληζζεί (Barker, 1995). 
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- Κέξδνο: πρλά ε επίηεπμε θέξδνπο απφ κία επηρείξεζε δε ζπλεπάγεηαη φηη ηα 

ιεηηνπξγηθά, ηα δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα, θαζψο θαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ είλαη 

απνδνηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ ην θέξδνο σο θξηηήξην κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο αλαδεηθλχεη κελ ηελ χπαξμε ή φρη ελφο πξνβιήκαηνο, αιιά φρη ηνπο 

ιφγνπο ή ηε θχζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. πλεπψο, νη δείθηεο θέξδνπο δελ δίλνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο δξάζεο ηεο επηρείξεζεο νη νπνίεο 

ρξεηάδεηαη λα βειηησζνχλ (Kaplan, 1990).  

 

Με βάζε ηελ πην πάλσ αλάιπζε (βι. ελφηεηεο 1.2.1 θαη 1.2.3),  ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί φηη ε παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη ζηε 

κέηξεζή ηεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο νηθνλνκηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο φπσο απηή αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980.  

 

1.3.   ΓΔΤΣΔΡΖ ΦΑΖ ΔΞΔΛΗΞΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΠΟΛΤΓΗΑΣΑΣΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ ΑΠΟΓΟΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ/ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ (ΓΔΚΑΔΣΗΑ ΣΟΤ 1980) – Ζ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ 

ΡΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ  

 

Παξφιν πνπ ν ζθεπηηθηζκφο αλαθνξηθά κε ηελ ζέζπηζε θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηφρσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηε ρξήζε κφλν 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ εθδειψζεθε ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960,  ήηαλ ε 

δεθαεηία ηνπ 1980 ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο εκθαλίζηεθε πιένλ έληνλε ε ακθηζβήηεζε ζην 

ζέκα απηφ. Καζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακάηηζαλ νη ξαγδαίεο εμειίμεηο (π.ρ.Kaplan, 1983;  

Cooper, 1987 a,b; Gallaway and Waldron, 1988; Schmenner, 1988; Neely, 1999; Eccles, 

1991): 

 

1) ην δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κε θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά: ηελ ελίζρπζε ηνπ 

δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, ηελ εμάπισζε ησλ κεγάισλ πνιπεζληθψλ κνλάδσλ,  ηνλ 

θνξεζκφ ησλ αγνξψλ, ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ 

θξάηνπο, ηελ εθπιεθηηθή  δηεχξπλζε ηνπ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηηο αιιαγέο ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ (πνηθηιία πξντφλησλ, πνηφηεηα, ρακειφ θφζηνο) θαη  

 2) ε επίπεδν επηρεηξήζεσλ κε βαζηθνχο άμνλεο: ηελ αιιαγή ζηε θχζε ηεο εξγαζίαο 

(απηνκαηνπνίεζε παξαγσγήο, πεξηνξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο, επέιηθηεο κνξθέο 

απαζρφιεζεο), ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο παξαγσγήο (επειημία, επέιηθηα ζπζηήκαηα 

παξαγσγήο, κεηάβαζε απφ ηε καδηθή ζηελ επέιηθηε παξαγσγή), ηελ αλάπηπμε λέσλ 
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κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο, ηηο αιιαγέο ζηνπο νξγαλσζηαθνχο ξφινπο κε ζπκπίεζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ππξακίδαο (πεπιαηπζκέλεο απνθεληξσκέλεο δνκέο – πεξηνξηζκφο ηνπ 

ξφινπ ησλ κεζαίσλ ζηειερψλ). Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα ε έλλνηά ηεο 

δηεπξχλεηαη θαη αλαβαζκίδεηαη. Γειαδή, παξαηεξείηαη κεηάβαζε απφ ηελ 

παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ζηελ πνηφηεηα πνπ πξνυπνζέηεη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ 

πξντφληνο/ ππεξεζίαο ζηηο πξνδηαγξαθέο κε βάζε ην ζρεδηαζκφ ηεο επηρείξεζεο 

(εζσηεξηθή δηάζηαζε), ζηελ πνηφηεηα φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη πειάηεο θαη νη 

αληαγσληζηέο (εμσηεξηθή δηάζηαζε) (Μπνπξαληάο, 2002, ζει. 514). 

πλνςίδνληαο, ηε δεθαεηία ηνπ „80 νη επηρεηξήζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν βξέζεθαλ 

λα αληαγσλίδνληαη ζε αγνξέο φπνπ ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ήηαλ ε αμία κε ηελ έλλνηα 

ηεο ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο / αλάγθεο  ηνπ πειάηε  θαη 

φρη ην θφζηνο (Gronroos, 1997, Payne et al., 2000).  ε φξνπο ζηνρνζεζίαο θαη κέηξεζεο 

ηεο απφδνζεο νη πην πάλσ αιιαγέο είραλ σο επίπησζε νη επηρεηξήζεηο λα αλαδεηνχλ 

ελεξγεηηθά ηε δηαθνξνπνίεζή απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ / ππεξεζηψλ ηνπο, ηελ επειημία ζηελ παξαγσγή, ηελ θαηλνηνκία θαζψο θαη ηελ 

ηαρχηεηα αληαπφθξηζεο (rapid response) ζηηο λέεο θάζε θνξά εμειίμεηο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο (Neely, 1999). Καη΄ επέθηαζε ρξεηάζηεθε λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν 

κέηξεζεο ηεο απφδνζήο ηνπο γηαηί έπξεπε λα αιιάμνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο θη θαη΄ 

επέθηαζε ηνπο ζηφρνπο /επηδησθφκελα απνηειέζκαηά ηνπο. Πξάγκαηη, ν αληαγσληζκφο ζηε 

βάζε θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ζήκαηλε ηελ αλάγθε ζπγθέληξσζεο 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ηνπο ζε έλα επξχ θάζκα δηαζηάζεσλ. 

Με ηελ έλλνηα απηή νη παξαδνζηαθνί ηξφπνη κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο 

απιψο δελ κπνξνχζαλ πιένλ λα δψζνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα θαη ε αλάγθε  γηα ηελ 

αλάπηπμε κηαο κηθηήο πξνζέγγηζεο έγηλε έληνλε. Σν θελφ απηφ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε 

πνιπδηάζηαησλ κνληέισλ/ πιαηζίσλ ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο κέηξεζήο ηεο. 

ιεο νη πην πάλσ αλαθεξφκελεο εμειίμεηο έθεξαλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηε δηνίθεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηφζν ζεκαληηθέο, ψζηε λα γίλεηαη ιφγνο γηα έλα ξεχκα λέαο ζθέςεο (New 

wave of management; Wood, 1988; Storey , 1989; Karassavidou, 1994). Σν ξεχκα απηφ 

επηζθξαγίδεηαη κε ηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη ηεο δηνίθεζήο 

ηνπ γηα ηε δηαζθάιηζε πςειήο επηρεηξεκαηηθήο απφδνζεο.  Τπνζηεξίδεηαη έληνλα φηη ν 

αλζξψπηλνο παξάγνληαο σο πφξνο απνηειεί βαζηθή πεγή δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ην νπνίν είλαη δχζθνιν λα αληηγξαθεί, λα απαμησζεί ή λα ππνθαηαζηαζεί 

απφ ηνπο ππάξρνληεο ή ηνπο δπλεηηθνχο αληαγσληζηέο (Barney, 1991a,b; Clulow et al., 

2003).  
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 Παξαθάησ γίλεηαη κία ζχληνκε αλαθνξά ζε δχν κειεηεηέο νη έξεπλεο ησλ νπνίσλ 

απνηέιεζαλ νξφζεκν ζηελ ππφ – εμέηαζε ρξνληθή πεξίνδν. 

 

1.3.1. PETERS ΚΑΗ WATERMAN (1982)  

 

Μία κειέηε νξφζεκν, ε νπνία επηδηψθεη λα δψζεη απάληεζε ζηα πην πάλσ ζέκαηα 

δηεπθξηλίδνληαο θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαο ζηελ νπζία ηελ έλλνηα ηεο απφδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο, ηεο αμηνιφγεζήο ηεο θαη ησλ θξηηεξίσλ (ζηφρνη) επηηπρίαο (κε ηελ έλλνηα ηεο 

αξηζηείαο/excellence) ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη απηή ησλ Peters θαη Waterman (1982) πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην βηβιίν ηνπο “In Search for Excellence: Lessons from Americas’s  Best 

Run Companies”.  Ζ έξεπλά ηνπο ζηεξίρζεθε ζηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο γηα 25 έηε θαη ζε ζπλεληεχμεηο κε πςειφβαζκα ζηειέρε εμήληα δχν (62) 

κεγάισλ ακεξηθάληθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο επηιέρζεθαλ  κε θξηηήξηα 

ηελ απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο (return on capital) θαη ην χςνο ησλ πσιήζεσλ  ζηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ (πξηλ ηελ έξεπλα) 20 εηψλ.  

 Οξίδνληαο σο «άξηζηεο»  (Excellent), κε ηελ έλλνηα ηεο εμαηξεηηθήο απφδνζεο, ηηο  

εηαηξείεο νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα επηδέμηεο ζηελ  αληαπφθξηζε ζε θάζε είδνπο αιιαγή 

ζην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, πξνρψξεζαλ ζηε δηακφξθσζε ελφο  ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ (7S) ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηηο εμήο επηά (7) θξίζηκεο ζεκαζίαο πεξηνρέο 

/θξηηήξηα επηηπρίαο: ζηξαηεγηθή, δνκή, ηξφπνο δηνίθεζεο, ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο, 

άλζξσπνη, δεμηφηεηεο θαη ηέινο ε έβδνκε, επίζεο πνηνηηθή δηάζηαζε πνπ απνηειεί θαη ηελ 

«θαξδηά» ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ Peters θαη Waterman, νη "αμίεο". Οη δχν 

ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη νη θνηλέο αμίεο πνπ κνηξάδνληαη νη άλζξσπνη ζε έλαλ 

νξγαληζκφ (θνπιηνχξα) είλαη απηέο νη νπνίεο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

δηνίθεζε ησλ ππφινηπσλ έμη (6) δηαζηάζεσλ (Peters and Waterman,  1982, ζει. 8-13).  

 χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Peters θαη Waterman (1982, ζει. 13- 17) ηα ζηνηρεία 

ηα νπνία νδεγνχλ ζε αξηζηεία θαη θαη΄ επέθηαζε ζε  πςειή απφδνζε είλαη:  

1)   Η ξνπή πξνο δξάζε θαη φρη ε ππεξβνιηθή αλάιπζε θαηά ηελ ιήςε απνθάζεσλ, δηφηη 

απηή νδεγεί ζπρλά ζε  "παξάιπζε" ηεο επηρείξεζεο . 

2)  Σν λα είλαη ε επηρείξεζε θνληά ζηνλ πειάηε, δειαδή λα καζαίλεη απφ ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ εμππεξεηεί θαη λα πξνζθέξεη πνηφηεηα, αμηνπηζηία, εμππεξέηεζε, ζηνηρεία πνπ 

δηαξθνχλ θαη δηαθνξνπνηνχλ ηελ επηρείξεζε απφ ηηο άιιεο.  
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3) Η απηνλνκία θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα,  δειαδή ν νξγαληζκφο πνπ ελζαξξχλεη  ηελ 

απηφλνκε ζθέςε θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ρσξίο λα θνβάηαη ηα ιάζε (επθαηξία γηα 

κάζεζε θαη δεκηνπξγηθφηεηα). 

4) Η παξαγσγηθφηεηα κέζσ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζεβαζκφ ηεο επηρείξεζεο 

απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη αληηκεησπίδνληαη κε  ην ζθεπηηθφ φηη "θάζε 

εξγαδφκελνο είλαη πεγή ηδεψλ θαη φρη απιά δχν ρέξηα".  

5) Η αλαδήηεζε επηηεπγκάησλ (hands –on, value driven) πνπ λα βαζίδεηαη θπξίσο ζηε  

βαζηθή θηινζνθία θαη θνπιηνχξα ηεο εηαηξείαο (αμίεο) θαη φρη ηφζν γηα παξάδεηγκα 

ζηνπο ηερλνινγηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ζηελ νξγαλσηηθή δνκή. 

6)  Να επηκέλεη ε εηαηξεία ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηα νπνία γλσξίδεη 

θαιά (stick to the knitting). 

7)   Οη απιέο – πεπιαηπζκέλεο νξγαλσηηθέο δνκέο, ηδίσο ζην αλψηαην επίπεδν δηνίθεζεο. 

8)  Ο ζπλδπαζκφο απνθεληξσηηθψλ θαη ζπγθεληξσηηθψλ κνξθψλ νξγάλσζεο, δειαδή 

απνθέληξσζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ πξνο ηε βάζε, κε παξάιιειε φκσο 

ζπγθέληξσζε (κε ηελ έλλνηα ηεο ππνζηήξημεο) γχξσ απφ αμίεο νη νπνίεο ζεσξνχληαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο γηα φινπο – ζηειέρε θαη εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο.                   

πκβνιή ηεο έξεπλαο ησλ Peters θαη Waterman ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη 

πξνζδηφξηζε νξηζκέλνπο παξάγνληεο (επηδησθφκελα απνηειέζκαηα) ζηνπο νπνίνπο ζα 

έπξεπε λα επηθεληξσζνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη λα παξαθνινπζήζνπλ δηαρξνληθά 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ πςειή απφδνζε. Δπηπιένλ, νη ζπγγξαθείο αλέδεημαλ πνηνηηθά 

ζηνηρεία φπσο ε ζπλερή κάζεζε, νη αμίεο θαη ε θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο σο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο απφδνζεο. Σν έξγν ηνπο έρεη φκσο ππνζηεί θαη  θξηηηθή 

δηφηη ε έξεπλα ηνπο εζηηάδεη θπξίσο ζε εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ΖΠΑ. 

Μάιηζηα, παξαθνινπζψληαο ηελ πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ δηαρξνληθά 

δηαπηζηψζεθε φηη νξηζκέλεο απφ απηέο δελ θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ πςειή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε, ελψ θάπνηεο δελ επηβίσζαλ. χκθσλα βέβαηα κε ηνπο δχν 

ζπγγξαθείο νη δηαπηζηψζεηο απηέο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην λα είζαη «άξηζηε» κία 

επηρείξεζε είλαη έλαο ζπλερψο θηλνχκελνο ζηφρνο, δειαδή ζπλεπάγεηαη δπλακηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ έλλνηα ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο κέηξεζήο ηεο. 
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1.3.2. DRUCKER  (1989)  

 

Τπνζηεξηθηήο ηεο άπνςεο φηη νη νξγαληζκνί είλαη "αλνηθηά ζπζηήκαηα",  ν P. Drucker 

(1989) ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζπκθεξφλησλ (stakeholders) θαη ηνπο 

ζηφρνπο – πξνζδνθίεο ηνπο, δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη νη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα 

επηδηψθνπλ πνιιαπινχο ζηφρνπο πξνθεηκέλνπ λα εμηζνξξνπήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ησλ 

νκάδσλ απηψλ. ην πιαίζην απηφ θαηαιήγεη ζε κία ηππνινγία νθηψ - πιηθψλ (tangible) 

θαη άπισλ (intangible) -πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη, κε βάζε ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπο, λα ζέηνπλ ζηφρνπο θαη λα επηδηψθνπλ ηελ πινπνίεζή ηνπο. Καηά ηελ 

άπνςή ηνπ νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ε απφδνζε ελφο νξγαληζκνχ 

αθνξνχλ ζηα εμήο: 

1) Θέζε ζηελ αγνξά, δειαδή ηε ζέζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ αγνξά ζε ζρέζε κε ην 

κεξίδην πνπ θαηέρεη θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. 

2) Καηλνηνκία , έλλνηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζπλερή ξνή (εηζαγσγή ζηελ αγνξά) λέσλ 

πξντφλησλ.  

3) Παξαγσγηθφηεηα, πνπ αθνξά ζην επίπεδν ησλ εθξνψλ (παξαγσγή πξντφλησλ) ζε 

ζρέζε κε ηελ εηζξνή (-εο) ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

4) Φπζηθνί θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη, πνπ αθνξνχλ ζηε θχζε ησλ πφξσλ θαη ζηελ 

έθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπο ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ. 

5) Κεξδνθνξία , ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα θέξδε θαη ζηελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ. 

6) Απφδνζε (managerial performance) θαη αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ. 

7) Απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηάζεηο (work attitudes) ηνπο απέλαληη ζηελ εξγαζία, 

πνπ αλαθέξεηαη: π.ρ. ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ζην εζηθφ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζην ξπζκφ 

αλαλέσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ζην πνζνζηφ απνπζηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

8) Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (Corporate Social Responsibility), δειαδή ε ρξήζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ γηα ην θνηλφ θαιφ (π.ρ. κείσζε ηεο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο ζε 

ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ). 

 πκβνιή ηνπ Drucker ζηε ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή πεξηνρή απνηειεί ην γεγνλφο 

φηη κε ηελ πην πάλσ ηππνινγία πνπ πξφηεηλε αλέδεημε ηε κε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη 

πνηνηηθή δηάζηαζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηελ έλλνηα ηεο 

απφδνζεο ζηνηρεία φπσο: Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

απέλαληη ζηελ εξγαζία, θαηλνηνκία, απφδνζε θαη αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ. Σα πην πάλσ 
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ζηνηρεία εθθξάδνπλ ζχγρξνλνπο ζηφρνπο/επηδησθφκελα απνηειέζκαηα θαη ζηξαηεγηθέο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη κε ηελ έλλνηα απηή ζπλδένπλ ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή. Δληνχηνηο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν Drucker δελ 

πξνζδηφξηζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη νη πην πάλσ πεξηνρέο – θξηηήξηα 

απφδνζεο κεηαμχ ηνπο θαη απφ ηελ άπνςε απηή δελ βνεζάεη ηα ζηειέρε  λα εληνπίζνπλ 

ηελ αηηία ηπρφλ θησρήο απφδνζεο ζε θάπνηα ή θάπνηεο  απφ ηηο πεξηνρέο πνπ πξνηείλεη 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ηνπο. 

 

1.3.3. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΔ ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ  

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ αλάιπζε ηεο β θάζεο, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα γίλνπλ νη παξαθάησ 

επηζεκάλζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δεχηεξε θάζε εμέιημεο ησλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ απφδνζε 

ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ θαη ζηε κέηξεζή ηεο θαηά ηελ νπνία αλαπηχζζνληαη 

πνιπδηάζηαηα πιένλ κνληέια νξηζκνχ ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο 

αμηνιφγεζήο ηεο. Πξψην, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ πνπ 

δεκνζηεχνληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ εληάζζνληαη θπξίσο ζηε 

βηβιηνγξαθία ηεο "αξηζηείαο" (excellence literature), γξάθνληαη απφ αλζξψπνπο ηεο 

πξάμεο (practitioner literature; Chakravarthy, 1986) θαη απεπζχλνληαη ζε αλζξψπνπο ηεο 

πξάμεο δίλνληαο ηελ εληχπσζε φηη απνηεινχλ νδεγφ δξάζεο. Πξφζζεηα, δίλνπλ 

απνζπαζκαηηθέο θαη απφιπηνπ ραξαθηήξα θαηεπζχλζεηο / νδεγίεο γηα ην πψο αθξηβψο ζα 

επηηεπρζεί ε αξηζηεία, έρνπλ  δειαδή θπξίσο πεξηγξαθηθφ θαη δενληνινγηθφ/ θαλνληζηηθφ  

ραξαθηήξα. Γεχηεξν, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κειέηεο απηέο ζηεξνχληαη ζπζηεκαηηθήο 

εκπεηξηθήο έξεπλαο (Moult, 1990). Σξίηνλ, βαζίδνληαη ζπρλά ζηνλ ίδην θαη ζπλήζσο πνιχ 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ παξαδεηγκάησλ επηρεηξήζεσλ (Wood, 1989; Fox, 1990;  

Κarassavidou, 1994).  

Απφ ηελ άιιε, ζεηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη πην πάλσ κειεηεηέο 

αλνίγνπλ ην ζέκα ηεο πνιπδηάζηαηεο θαη δπλακηθήο θχζεο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηνπ ηξφπνπ κέηξεζήο ηεο. Δπηπιένλ, ζέηνπλ ζην ηξαπέδη γηα ζπδήηεζε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο θαη κε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θξηηήξηα, αλαδεηθλχνληαο ηδηαίηεξα: η) ην ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα, ηη) ηε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο ηεο επηρείξεζεο κε ην πεξηβάιινλ ηεο , ηηη) ηελ 

χπαξμε εθηφο ησλ κεηφρσλ (shareholders) θαη δηαθφξσλ άιισλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ, 

ηδηαίηεξα ησλ πειαηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δξάζε, ηελ πνξεία θαη ηελ απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο (stakeholders approach) θαη ηv), ην ξφιν ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ, 
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φπσο απηή εμειίζζεηαη θάησ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή, θνηλσληθνπνιηηηθή, 

πνιηηηθή θαη ηερλνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Δπηγξακκαηηθά, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη θαηά ηε δεχηεξε θάζε,  αιιάδεη 

θπξηνιεθηηθά ην πεξηερφκελν ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία εμειίζζεηαη ζε κία 

έλλνηα πνιπδηάζηαηε θαη αλαπηχζζνληαη θξηηήξηα θαη ιίζηεο κέηξεζεο ηεο. Αλνηρηφ φκσο 

παξακέλεη ην ζέκα ηεο ζχλδεζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο απφδνζεο κεηαμχ ηνπο, ηεο 

ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηεο ραξηνγξάθεζεο ησλ ζρέζεσλ αηηίαο-απνηειέζκαηνο, κε ζπλέπεηα λα κελ θαηαζηεί 

δπλαηή: η) ε εμηζνξξφπεζε ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απφδνζε θαη 

ηη) ε έγθαηξε δηαπίζησζε αδπλακηψλ ή ειιείςεσλ π.ρ. ζε δηαδηθαζίεο, ζε ηθαλφηεηεο, 

ψζηε λα πξνιεθζνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ έηζη νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα πξφδξαζε. Δπνκέλσο, εμαθνινπζεί 

λα επηθξαηεί θαη ζηε θάζε απηή θπξίσο ν απνινγηζηηθφο /δηαγλσζηηθφο ραξαθηήξαο 

παξαθνινχζεζεο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο  θαη ε αληίδξαζε ζηα ηεθηαηλφκελα θαη 

φρη ε πξφγλσζε θαη πξφδξαζε. 

 

1.4. ΣΡΗΣΖ ΦΑΖ ΔΞΔΛΗΞΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ ΑΠΟΓΟΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ/ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ (ΓΔΚΑΔΣΗΑ ΣΟΤ 1990 – ΖΜΔΡΑ) – 

ΔΞΗΟΡΡΟΠΖΖ ΣΟΥΩΝ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ 

ΤΜΦΔΡΟΝΣΩΝ 

 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄90 νη επηρεηξήζεηο εμαθνινπζνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζα ζε 

έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε παγθνζκηνπνίεζε ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη ξαγδαία,  ε 

απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ γεληθεχεηαη ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο,  ν  δηεζλήο 

αληαγσληζκφο νμχλεηαη, νη αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία ηδίσο ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη ηελ 

Δπηθνηλσλία ζεσξνχληαη σο επαλάζηαζε, ελψ ε θνηλσλία κεηαιιάζζεηαη ζε θνηλσλία ηεο 

γλψζεο, κε ραξαθηεξηζηηθφ ηε κάζεζε θαη ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε. Παξάιιεια, ν ξφινο 

ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη ηεο βηνκεραλίαο ζπξξηθλψλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν, νη 

ππεξεζίεο αλαδεηθλχνληαη σο ν πιένλ ζεκαληηθφο νηθνλνκηθφο ηνκέαο φπνπ 

εκθαλίδνληαη θαη λένη ζηξαηεγηθνί νηθνλνκηθνί θιάδνη, ελψ κεγάιε ψζεζε ζεκεηψλεηαη 

ζηε κεγέζπλζε θαη ζην ξφιν ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. 

Οη επηρεηξήζεηο αληαπνθξηλφκελεο ζηηο πην πάλσ αιιαγέο, θηλνχληαη κε 

ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ζηελ πηνζέηεζε λέσλ κνξθψλ νξγάλσζεο  (πην ιηηέο δνκέο θαη 
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επέιηθηεο κνξθέο νξγάλσζεο πνπ ελζαξξχλνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα απηνλνκία,  

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο) θαη ζηξαηεγηθνχ 

ραξαθηήξα πξσηνβνπιηψλ δηνίθεζεο (φκηινη θαη δίθηπα επηρεηξήζεσλ, ζηξαηεγηθέο 

ζπκκαρίεο, εμσηεξίθεπζε δξαζηεξηνηήησλ /outsourcing, Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο). 

Παξάιιεια, επηδηψθνληαο λα εληζρχζνπλ ηελ εμσζηξέθεηα ηνπο, δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

αλάπηπμε ηξφπσλ δηαρείξηζεο  ησλ πηέζεσλ θαη απαηηήζεσλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, φπσο απηέο εθθξάδνληαη απφ ηνπο  πειάηεο, ηνπο αληαγσληζηέο, ηνπο 

κεηφρνπο, ηνπο πξνκεζεπηέο αιιά θαη άιιεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ (stakeholders). 

ζνλ αθνξά ζηε ζηνρνζεζία ηεο επηρείξεζεο θαη ζηε κέηξεζε ηεο απφδνζήο ηεο, 

απηέο επαλαπξνζδηνξίδνληαη θάησ απφ ην θσο ησλ λέσλ απηψλ εμειίμεσλ θαη ηα 

εξσηήκαηα πνπ θαίλεηαη λα απαζρνινχλ ηνπο εξεπλεηέο θαη ηα ζηειέρε είλαη  (Neely, 

1999; Wongrassamee et al., 2003) :  

1)  "Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, ιεηηνπξγψληαο κέζα ζε έλα παγθφζκην, δπλακηθφ, 

πνιχπινθν, αβέβαην, αληηθαηηθφ, αληαγσληζηηθά απαηηεηηθφ, εηθνληθφ (virtual) 

πεξηβάιινλ, φπνπ θπξηαξρνχλ νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο, πσο κπνξνχλ ηειηθά λα 

νξίζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη λα κεηξήζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο; ". 

2) "Πνηνη είλαη νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο; ".  

3) "Πσο νξίδνληαη θαη πσο επηιέγνληαη νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο θαη νη δηαζηάζεηο ηεο  

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο; ".  

4) "Πσο ζπλδένληαη (πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο - απνηέιεζκα) νη δηάθνξεο δηαζηάζεηο 

ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο; " θαη ηέινο 

5) "Πσο κπνξεί λα γίλεη ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο ζηνρνζεζία θαη ηεο έλλνηαο 

ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο δηνίθεζήο ηεο (performance management) 

δηαρξνληθά θάησ απφ ην θσο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θάζε θνξά αιιαγψλ ζην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ;". 

 ηελ ακέζσο επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα  πεξηζζφηεξν 

γλσζηά ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πξφηππα ζηνρνζεζίαο θαη κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ηα νπνία επηρεηξνχλ λα δψζνπλ απάληεζε ζηα πην πάλσ 

θεληξηθά εξσηήκαηα.   
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1.4.1. ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΩΝ SINK ΚΑΗ TUTTLE (1989) 

 

Θεσξψληαο φηη έλαο νξγαληζκφο απνηειεί αλνηρηφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

απηφ ε απφδνζε ηεο επηρείξεζεο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο πνιχπινθεο αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ απφδνζεο (βι. ρήκα 1.2) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1.2: Σα θξηηήξηα απφδνζεο ηνπ πξνηχπνπ ησλ Sink θαη Tuttle              

                         (Πεγή: Sink θαη Tuttle, 1989) 

 

 

1) Απνηειεζκαηηθφηεηα: Δθθξάδεηαη σο ν ιφγνο ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο πξνο ηελ 

αλακελφκελε εθξνή. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα κίαο επηρείξεζεο πξνζδηνξίδεη ην 

βαζκφ πνπ ε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ζα νδεγήζεη ηειηθά ζε επίηεπμε 

ηνπ επηπέδνπ ηεο αλακελφκελεο (κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο) εθξνήο 

ηφζν ζε πνζφηεηα φζν θαη ζε φξνπο πνηφηεηαο. 

2) Απνδνηηθφηεηα: Οξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο αμίαο ησλ εηζξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο ηηο εηζξνέο πνπ πξαγκαηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη. 

3) Πνηφηεηα: Θεσξείηαη σο θξίζηκεο ζεκαζίαο θξηηήξην ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ 

θχθινπ δσήο ελφο νξγαλσζηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο άιισζηε θαίλεηαη απφ ηε 

ζέζε πνπ έρεη ζην κνληέιν (ρήκα 1.2). Δπεξεάδεη ηηο εηζξνέο, ηε δηαδηθαζία 

κεηαζρεκαηηζκνχ θαζψο θαη ηηο εθξνέο κηαο επηρείξεζεο. πλεπψο θνκβηθφ 

ζεκείν απνηειεί ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πνηφηεηαο,  έηζη 

ψζηε ε πνηφηεηα  λα κπνξεί λα κεηξεζεί θαη λα δηαρεηξηζηεί. 

Δηζξνή Γηαδηθαζία 

κεηαζρεκαηηζκνχ 

Δθξνή 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

Πνηφηεηα εξγαζηαθήο δσήο 

Κεξδνθνξία 

 
 

Παξαγσγηθφηεηα 

Καηλνηνκία 

Απνδνηηθφηεηα 

Πνηφηεηα  

1 

6 

3 

7 

4 

5 

2 
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4) Παξαγσγηθφηεηα: Οξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο εθξνή πξνο ηελ εηζξνή (αλά κνλάδα). 

Ζ παξαγσγηθφηεηα ζεσξείηαη φηη έρεη ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο δηφηη ζπλδέεηαη  (κέζσ ησλ εηζξνψλ – εθξνψλ) κε ηελ 

απνδνηηθφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα. 

5) Πνηφηεηα εξγαζηαθήο δσήο: Οξίδεηαη σο ν βαζκφο αληαπφθξηζε ηεο επηρείξεζεο 

ζηηο πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απνηειεί ζεκαληηθή δηάζηαζε κηαο 

επηρείξεζεο πνπ επηηπγράλεη πςειή απφδνζε. Γηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ εηζξνψλ κηαο επηρείξεζεο ζε εθξνέο θαη 

παξεκβαίλεη (moderator) κε ηελ έλλνηα ηεο επίδξαζεο ζηε ζρέζε κεηαμχ 

παξαγσγηθφηεηαο θαη θεξδνθνξίαο. Φησρά απνηειέζκαηα ζηελ πνηφηεηα ηεο 

εξγαζηαθήο δσήο ζπλήζσο νδεγνχλ ζε ρακειή ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε 

καθξνρξφληα.  

6) Καηλνηνκία: Eίλαη ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο επηηπρεκέλεο αιιαγήο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο επηβίσζεο θαη αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο , ζεσξείηαη φηη 

παξεκβαίλεη (moderator), κε ηελ έλλνηα ηεο επίδξαζεο (δηαδηθαζία 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ εηζξνψλ – εθξνψλ ελφο νξγαλσζηαθνχ ζπζηήκαηνο) ζηε 

ζρέζε κεηαμχ απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Υακειή απφδνζε ζε 

απηή ηελ πεξηνρή νδεγεί επίζεο ζε ρακειή ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο (θεξδνθνξία) καθξνρξφληα.  

7) Κεξδνθνξία: Αληηπξνζσπεχεη ηνλ απψηεξν ζηφρν κίαο επηρείξεζεο. Γηα κε – 

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο ην θξηηήξην απηφ κπνξεί λα είλαη ε νξζνινγηθή  

δηαρείξηζε εζφδσλ – εμφδσλ. 

 Οη Sink θαη Tuttle πξνηείλνπλ έλα πξφηππν ην νπνίν ζεσξείηαη θιαζηθφ αλαθνξηθά 

κε ηε ζηνρνζεζία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηνπο (performance 

measurement system). Οη δχν ζπγγξαθείο νξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο κέηξεζεο 

(επηδησθφκελα απνηειέζκαηα) ηεο απφδνζεο θαη παξνπζηάδνπλ πσο ζρεηίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο νη δηαζηάζεηο ηεο απφδνζεο. πκβνιή επίζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή πεξηνρή 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ ζην ππφδεηγκά ηνπο ζηελ 

πνηφηεηα, ζηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζηαθήο δσήο θαη ζηελ θαηλνηνκία. Μεηνλέθηεκα φκσο 

απνηειεί ε πιήξεο έιιεηςε ηεο ζχλδεζεο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο κε ην ζχγρξνλν 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Με ηελ έλλνηα απηή ην ππφδεηγκα είλαη ζηαηηθνχ ραξαθηήξα θαη 

αδπλαηεί λα βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο εμειίμεηο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη λα ζπλδέζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο κε ηελ απφδνζε ηεο. Πξφθεηηαη 

δειαδή γηα έλα πξφηππν κέηξεζεο ηεο απφδνζεο θαη φρη δηνίθεζεο ηεο απφδνζεο. 
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1.4.2. ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΩΝ FITZGERALD ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ (1991) 

 

 

Ο Fitzgerald θαη ζπλεξγάηεο (1991) κειεηψληαο ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, 

πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζε έληεθα (11) κεγάιεο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (ε έξεπλα ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Chartered Institute of 

Management Accountants, CIMA).  ηελ εξγαζία ηνπο απηή θαηαιήγνπλ ζε έλα 

θαλνληζηηθφ (normative) πξφηππν δηνίθεζεο ηεο απφδνζεο γηα νξγαληζκνχο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηξία ζπλζεηηθά ζηνηρεία. Πξψην, έλα κνληέιν 

ειέγρνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο  κέζα ζην 

νπνίν εληάζζεηαη θαη ε κέηξεζε ηεο απφδνζήο ηεο. ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ειέγρνπ 

πξνηείλνληαη δχν δξαζηεξηφηεηεο πιεξνθφξεζεο. Ζ κία έρεη ην ραξαθηήξα ηεο 

επαλαπιεξνθφξεζεο (feedback control) θαη ε άιιε, ηεο πιεξνθφξεζεο ε νπνία είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζην κέιινλ (feedforward control). Ζ κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο κε ηελ έληαμή ηεο ζε απηή ηε δηαδηθαζία  επαλαπιεξνθφξεζεο - ειέγρνπ, 

απνηειεί ηαπηφρξνλα θίλεηξν γηα δξάζε θαη νξγαλσζηαθή κάζεζε, θαζψο θαη ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηπρφλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ή αιιαγέο (θνπιηνχξα, 

ζηφρνπο, δηαδηθαζίεο, ζπζηήκαηα θιπ).  

Γεχηεξν, ε αλάιπζε γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο γίλεηαη ζην επίπεδν ηεο  

νξγάλσζεο/επηρείξεζεο.  

Σξίην, αλαγλσξίδνληαο φηη νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο δελ αληαγσλίδνληαη κφλν ζε 

ζρέζε κε ην θφζηνο ή ηελ ηηκή,  ν Fitzgerald θαη ζπλεξγάηεο (1991) πξνηείλνπλ έλα 

θάζκα έμη δηαζηάζεσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίεο 

δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία -  "απνηειέζκαηα" - πεξηιακβάλεη ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάζηαζε θαη ηε δηάζηαζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ δεχηεξε 

θαηεγνξία  αλαθέξεηαη ζηνπο "πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο" ησλ πην πάλσ 

απνηειεζκάησλ (ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάζηαζε θαη αληαγσληζηηθφηεηα) θαη    

πεξηιακβάλεη   ηέζζεξηο   δηαζηάζεηο  ηεο   απφδνζεο   ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίεο είλαη: 

πνηφηεηα, επειημία, ρξήζε πφξσλ θαη θαηλνηνκία. Ο Πίλαθαο 1.1. απνηππψλεη ηηο δχν πην 

πάλσ θαηεγνξίεο – κε ηηο αληίζηνηρεο δηαζηάζεηο θαζψο θαη ηνπο δείθηεο κέηξεζεο νη 

νπνίνη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε βάζε ην πξνηεηλφκελν πην πάλσ κνληέιν ειέγρνπ 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο – ζε θάζε κία απφ 

ηηο έμη ζπλνιηθά δηαζηάζεηο.  
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Πίλαθαο 1.1. Γηαζηάζεηο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο  ζχκθσλα κε ην πξφηππν ησλ Fitzerald 

et al.  (Πεγή: Fitzerald et al., 1991) 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΑΠΟΓΟΖ  ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ 

1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Αληαγσληζηηθφηεηα 

 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε 
 

 

 

ρεηηθφ κεξίδην αγνξάο θαη ζέζε 

Μεγέζπλζε πσιήζεσλ  

 

Κέξδε 

Ρεπζηφηεηα 

Κεθαιαηαθή δηάξζξσζε  

Αγνξαίνη δείθηεο 

2. ΠΡΟΓΗΟΡΗΣΗΚΟΗ  ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

Πνηφηεηα πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο πξνο 

ηνπο πειάηεο  

 

 

 

 

 

 

Πξνζαξκνζηηθφηεηα / Δπειημία 

 

 

Υξήζε πφξσλ 

 

Καηλνηνκία 

 

 

Αμηνπηζηία 

Αληαπφθξηζε  

Αηζζεηηθή / εκθάληζε ρψξνπ 

Καζαξηφηεηα  

Άλεην πεξηβάιινλ 

Φηιηθφηεηα  

Δπγέλεηα 

Δπηθνηλσλία 

Γηαζεζηκφηεηα εξγαδνκέλσλ 

Αζθάιεηα 

Πξφζβαζε 

Μνλαδηθέο ηθαλφηεηεο 

 

Δπειημία ζηελ ηαρχηεηα παξάδνζεο 

Δπειημία ζηελ πνζφηεηα 

Δπειημία ζηηο πξνδηαγξαθέο 

 

Παξαγσγηθφηεηα 

Απνδνηηθφηεηα 

 

Απφδνζε αηνκηθψλ θαηλνηνκηψλ 

Απφδνζε ηεο θαηλνηνκηθήο 

δηαδηθαζίαο 

 

Οη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο (πνηφηεηα, επειημία, ρξήζε πφξσλ θαη θαηλνηνκία) 

πξνζδηνξίδνπλ,  κε ηελ έλλνηα ηεο ζρέζεο αηηίαο – απνηειέζκαηνο, ην επίπεδν απφδνζεο 

ηεο επηρείξεζεο  ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάζηαζε θαη ζε απηή ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.  

Οη ζρέζεηο αηηίαο – απνηειέζκαηνο κεηαμχ ησλ έμη δηαζηάζεσλ ηεο απφδνζεο 

ιακβαλφκελεο ππφςε θαηά ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ νδεγνχλ ζηε δηακφξθσζε πην 

ηζνξξνπεκέλσλ (κε ηελ έλλνηα ηεο εμηζνξξφπεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ζηηο έμη δηαζηάζεηο 
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ηεο απφδνζεο) θαη νινθιεξσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ (κε ηελ έλλνηα  ηεο ζχλδεζεο 

κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ δηαζηάζεσλ).  

Ζ έξεπλα ησλ Fitzerald et al., (1991) ζπκβάιεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζχλδεζεο 

ηεο απφδνζεο θαη ηεο κέηξεζήο ηεο κε ηε ζηξαηεγηθή (ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε) ηεο 

επηρείξεζεο, θαζψο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζνξηζηηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο απφδνζεο 

θαη ηεο κεηαμχ ηνπο ζχλδεζεο. Δπηπιένλ, εζηηάδεη ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ 

αλαδεηθλχνληαο ηε θχζε θαη ηε ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο πξνο 

ζηνπο πειάηεο. Πάλησο, ελψ ε έξεπλά ηνπο δηεμάγεηαη ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ φπνπ ν 

αλζξψπηλνο παξάγνληαο δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξν ξφιν απνηειεί κεηνλέθηεκα ην γεγνλφο 

φηη ζηηο πξνηεηλφκελεο δηαζηάζεηο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο δελ εληάζζνληαη 

ζρεηηθέο κε ηνπο εξγαδφκελνπο κεηαβιεηέο θαη δελ πξνηείλνληαη ζρεηηθέο κεηξήζεηο. 

Σέινο, ε έξεπλα απηή έρεη πεξηνξηζκέλε εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε θαη ρξεηάδεηαη λα 

εληζρπζεί ε αμηνπηζηία ηεο. 

 

1.4.3. ΣΟ  ΠΛΑΗΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΓΗΑ 

ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (COMMON ASSESSMENT 

FRAMEWORK OF THE EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY 

MANAGEMENT): EFQM 

 

Σν πιαίζην αμηνιφγεζεο EFQM δηακνξθψζεθε απφ ην European Foundation for Quality 

Management, ηελ Αθαδεκία πέηεξ θαη ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Πξνηάζεθε ην 1992 θαη δνθηκάζηεθε πηινηηθά ην 1999 – 2000. Με βάζε ηελ εκπεηξία 

ησλ 600 ζήκεξα επηρεηξήζεσλ κειψλ ηνπ European Foundation for Quality Management 

αιιά θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ/νξγαληζκψλ πνπ ην εθαξκφδνπλ γίλνληαη ζπλερήο 

πξνζπάζεηεο επηθαηξνπνίεζήο ηνπ.  

 Σν EFQM είλαη έλα πξφηππν αξηζηείαο (βέιηηζηε απφδνζε) πνπ βαζίδεηαη ζηηο 

αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ νξγαληζκψλ γηα ην Δπξσπατθφ Βξαβείν Πνηφηεηαο (Wongrassamee et 

al., 2003). Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί: σο εξγαιείν απηφ-αμηνιφγεζεο, γηα 

ζχγθξηζε κε άιινπο νξγαληζκνχο (Benchmark), σο νδεγφο γηα ηε δηάγλσζε ησλ 

πεξηνρψλ επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο πνπ πξέπεη λα βειηησζνχλ, αιιά θαη σο δνκή γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο ζηηο επηρεηξήζεηο (EFQM, 

2006).  
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Σν πιαίζην EFQM αλαγλσξίδεη φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

επίηεπμε αξηζηείαο. Βαζίδεηαη ζηελ πξνυπφζεζε φηη ηα θξίζηκεο ζεκαζίαο απνηειέζκαηα 

γηα ηελ επηρείξεζε (φπσο γηα παξάδεηγκα θεξδνθνξία, κεξίδην αγνξάο, αχμεζε εζφδσλ), 

θαζψο θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο πειάηεο θαη ηελ θνηλσλία επηηπγράλνληαη κέζσ: ηεο 

εγεζίαο, ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο επηρείξεζεο, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

θαη ηεο δηνίθεζήο ηνπ, ησλ εζσηεξηθψλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλεξγαηψλ /ζπλεξγαζηψλ ηεο, θαζψο θαη ηηο ελδνεπηρεηξεζηαθέο  ηεο δηαδηθαζίεο. 

Αλαιπηηθφηεξα ην πιαίζην εκπεξηέρεη ελλέα (9) θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ελφο νξγαληζκνχ ηα νπνία νκαδνπνηνχληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

1) Κξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ απνηειεζκάησλ 

(Enablers):  

- Ηγεζία: πλδέεηαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζηειερψλ ζε ζρέζε κε ην θαηά πφζν ε 

εγεζία αλαπηχζζεη θαη απνζαθελίδεη ην φξακα ηνπ νξγαληζκνχ, ην νπνίν θέξλεη 

ζην θέληξν ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο επηρείξεζεο, ηελ νιηθή πνηφηεηα θαη ηε ζπλερή 

βειηίσζε. 

- Αλζξψπηλνη πφξνη θαη ε δηνίθεζή ηνπο: Αθνξά ζην πσο κία επηρείξεζε ρεηξίδεηαη 

ηνπο εξγαδφκελνπο θαη πσο αλαπηχζζεη ηε γλψζε θαη ην δπλακηθφ ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλεη ζπλερψο ηελ πνηφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο, θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ /πξντφλησλ ηεο. 

- ηξαηεγηθή θαη πνιηηηθέο: πλδέεηαη κε ηελ απνζηνιή, ην φξακα, ηηο αμίεο θαη ηε 

ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο. Γειαδή πσο ε επηρείξεζε πινπνηεί ην 

φξακα θαη ηελ απνζηνιή ηεο κέζα απφ ηελ έλλνηα ηεο νιηθήο πνηφηεηαο θαη ηεο 

ζπλερνχο βειηίσζεο.  

- Δζσηεξηθνί πφξνη θαη εμσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο/ εηαίξνη: Αθνξά ζην πσο ν 

νξγαληζκφο δηαρεηξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο εζσηεξηθνχο ηνπ 

πφξνπο, θαζψο θαη ηηο εμσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο/ εηαίξνπο ηνπ (δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο ζπκθεξφλησλ) πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη πςειή απφδνζε, φπσο απηή έρεη 

θαηαγξαθεί ζηελ απνζηνιή ηνπ θαη ζην ζηξαηεγηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ.  

- Δλδνεπηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο: πλδέεηαη κε ην πψο ν νξγαληζκφο ζρεδηάδεη, 

δηνηθεί θαη βειηηψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηήζεη ηνπο πειάηεο θαη ηηο άιιεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ. 

2)  Κξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ζηα απνηειέζκαηα ( Results Criteria): 

- Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο: Δπίηεπμε εμαηξεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο (ηθαλνπνίεζε) θαη κέηξεζή ηνπο. 
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- Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο: Δπίηεπμε εμαηξεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο πειάηεο (ηθαλνπνίεζε) θαη κέηξεζή ηνπο. 

- Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία: Δπίηεπμε εμαηξεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζε 

ζρέζε κε ηελ θνηλσλία (ηθαλνπνίεζε) θαη κέηξεζή ηνπο. 

- Κξίζηκεο ζεκαζίαο απνηειέζκαηα: Δπίηεπμε εμαηξεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζε 

ζρέζε κε πεξηνρέο-θιεηδηά (θξίζηκεο πεξηνρέο) ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ 

πνιηηηθψλ ηεο επηρείξεζεο π.ρ. θεξδνθνξία, αχμεζε κεξηδίνπ αγνξάο, αχμεζε 

εζφδσλ.  

Δλψ ε θαηλνηνκία θαη ε κάζεζε πνπ πιαηζηψλνπλ ηνπο πξφηππν ηνλίδνπλ ηελ 

αλάγθε ε ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο λα καζαίλνπλ θαη λα αλαπηχζζνληαη ζπλερψο. 

ην πιαίζην ηνπ EFQM επηδηψθεηαη θαη ε εμηζνξξφπεζε ησλ επηδησθφκελσλ απφ 

ηελ επηρείξεζε ζηφρσλ. Γη΄ απηφ νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο έρνπλ βαξχηεηα 50% 

φπσο άιισζηε θαη ηα απνηειέζκαηα. πσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 1.3, θαη θάζε 

θξηηήξην θαηά ηελ αμηνιφγεζή ηνπ έρεη ην δηθφ ηνπ εηδηθφ βάξνο (πνζνζηφ). Θα πξέπεη 

φκσο λα ζεκεησζεί φηη νη ζπληειεζηέο απηνί (εηδηθά βάξε) έρνπλ νξηζζεί απζαίξεηα 

(arbitrary), αθνχ δελ ππάξρεη επαξθήο εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε.  

 

 

                                                Καηλνηνκία θαη κάζεζε  

 

        

 

 

      

 

 

 

 

    

          

 

 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο 50%                 Απνηειέζκαηα 50% 

            (Enablers‟ Criteria)       (Results‟ Criteria) 

ρήκα 1.3.: To πιαίζην EFQM (Πεγή: EFQM, 2008) 

 

 

 

 

 

 

Ζγεζία 

   10% 

 

 

Αλζξψπηλνη 

Πφξνη  θαη ε 

Γηνίθεζή ηνπο 

9%  

 

ηξαηεγηθή θαη 

πνιηηηθέο  

8%  

Δζσηεξηθνί Πφξνη 

θαη Δμσηεξηθέο 

ζπλεξγαζίεο / 

εηαίξνη  

9%   

 

 

 

 

Δλδν- 

επηρεηξε-

ζηαθέο  
Γηαδηθαζίεο 

 

 14% 

 

 

 

 

 

 

Κξίζηκεο 

ζεκαζίαο 

απνηειέζκαηα 

         15% 

 

Απνηειέζκαηα 

ζηνπο 

εξγαδφκελνπο 

(ηθαλνπνίεζε) 

9%  

Απνηειέζκαηα 

ζηνπο πειάηεο 

(ηθαλνπνίεζε) 

20%  

Απνηειέζκαηα  

ζηελ θνηλσλία 

(ηθαλνπνίεζε) 

6%  
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Ζ ζπκβνιή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία  είλαη φηη 

επηδηψθεη λα ζπλδέζεη ηελ απφδνζε κε ηηο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, δίλνληαο 

έκθαζε ζε ελλέα πεξηνρέο – θξηηήξηα (Wongrassamee et al., 2003). Πξφζζεηα, γηα πξψηε 

θνξά ζπλδπάδνληαη ηφζνη παξάγνληεο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο νπνίαο επηηπγράλνληαη ηα θξίζηκεο ζεκαζίαο απνηειέζκαηα ηεο 

επηρείξεζεο. Δλψ παξάιιεια αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηεο εγεζίαο, θαζψο θαη ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη ηεο δηνίθεζήο ηνπ. Αθφκε, ην EFQM ζθηαγξαθεί κε απιφ θαη 

θαηαλνεηφ ηξφπν, ρσξίο λα δίλεη ζπληαγέο, ηηο πεξηνρέο πνπ κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο επηρείξεζεο γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηεο, γεγνλφο πνπ ην 

θαζηζηά επέιηθην θαη πξνζαξκφζηκν ζηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ, 

πξνδηαγξάθεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ (νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα) ιακβάλνληαο ππφςε δηάθνξεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ 

(πειάηεο, εξγαδφκελνη, πξνκεζεπηέο, ζπλεξγάηεο, θνηλσλία, κέηνρνη)  θαη κε ηελ έλλνηα 

απηή αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ηεο επηδίσμεο ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηεο νινθιήξσζεο 

(ελαξκφληζε θαη ζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ  ζηφρσλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνζδνθηψλ).  

Παξφιν πνπ ην EFQM είλαη έλα απφ ηα πην γλσζηά πιαίζηα κέηξεζεο θη 

αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο κε επξεία εθαξκνγή, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ νη εμήο 

αδπλακίεο ηνπ. Βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη δε δίλεη 

έκθαζε ζηε ζχλδεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο κέηξεζή ηεο κε ηε ζηξαηεγηθή 

ηεο επηρείξεζεο.  Ζ ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ζηελ απφδνζε θαίλεηαη λα απνδπλακψλεηαη 

πεξηζζφηεξν εάλ ιεθζεί ππφςε φηη, ελψ ζην κνληέιν πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

επαλαπιεξνθφξεζεο (feedback) γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απφδνζεο κε βάζε ηα ελλέα 

θξηηήξηα, ε έκθαζε δίλεηαη θπξίσο ζηε ζχγθξηζε ηνπ νξγαληζκνχ / επηρείξεζεο κε 

άιινπο νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο (Benchmark) (Wongrassamee et al., 2003). 

Πξφζζεηα, έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ είλαη πνιχ πην 

πνιχπινθεο απφ απηέο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην κνληέιν. Δπηπιένλ, ν θαζνξηζκφο ησλ 

ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο  ησλ θξηηεξίσλ γίλεηαη απζαίξεηα, ελψ νη ζπληειεζηέο απηνί 

θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ θιάδν ή ηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ε επηρείξεζε (π.ρ. Eskildsen et al., 2001; Wongrassammee et al., 2003).  

Οη παξαπάλσ ιφγνη θαίλεηαη λα δπζρεξαίλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ηαπηφρξνλα 

δεκηνπξγνχλ ζθεπηηθηζκφ γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηε δπλακηθφηεηα ηνπ πξνηχπνπ, κε ηελ 

έλλνηα ηεο ηθαλφηεηαο ηεο αληαπφθξηζήο ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο.  
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1.4.4.  Ζ ΗΟΡΡΟΠΖΜΔΝΖ ΚΑΡΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ   (BALANCED 

SCORECARD): ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ  

 

 

ηηο πξνζπάζεηεο επηζηεκφλσλ θαη αλζξψπσλ ηεο πξάμεο γηα ηε ζχλδεζεο ηεο απφδνζεο 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο κέηξεζήο ηεο κε ηε ζηξαηεγηθή, ηνπο ζηφρνπο θαη ην 

καθξνπξφζεζκν φξακα ηεο επηρείξεζεο, πξσηαξρηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε  εξγαζία ησλ 

Kaplan θαη Norton  κε ηίηιν «The Balanced Scorecard – Measures that drive 

performance» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ πνιπεζληθή εηαηξεία KPMG (εηαηξεία νξθσηψλ ινγηζηψλ θαη 

ειεγθηψλ). Μεηά απφ έξεπλα δηάξθεηαο ελφο έηνπο ζε δψδεθα (12) επηρεηξήζεηο, ε νκάδα 

ησλ εξεπλεηψλ θαηέιεμε ζηε δηακφξθσζε ελφο πεξηεθηηθνχ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ην 

νπνίν δηεπθφιπλε ηελ κεηαηξνπή ηνπ νξάκαηνο, ηεο απνζηνιήο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο ζε έλα ζχλνιν κεηξήζεσλ ηεο απφδνζεο. Σν πιαίζην απηφ ην 

νλφκαζαλ Balanced Scorecard/ Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ (Kaplan and 

Norton, 1992).   

Οη  Kaplan θαη Norton  (1992) ζην πιαίζην ηεο Ιζνξξνπεκέλεο Κάξηαο 

Απνηειεζκάησλ ζπλδπάδνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο κεηξήζεηο ηεο απφδνζεο κε 

ιεηηνπξγηθέο κεηξήζεηο (operational measures) πνπ αθνξνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε, ζηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηλνηνκίαο θαη βειηίσζεο 

ηηο νπνίεο ζεσξνχλ σο παξάγνληεο ψζεζεο, δειαδή σο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

κειινληηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. Με απηή ηε ινγηθή 

πξνηείλνπλ ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο ζηηο εμήο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο : ηελ 

δηάζηαζε ηνπ πειάηε, ηελ ελδνεπηρεηξεζηαθή δηάζηαζε, ηε δηάζηαζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

ηεο κάζεζεο θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάζηαζε.  

θνπφο ηεο Ιζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ είλαη λα βνεζήζεη ηα ζηειέρε 

ζηελ επηθνηλσλία θαη πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο. Δπηθεληξψλεη ηελ 

πξνζνρή ησλ ζηειερψλ ζε ηέζζεξηο θξίζηκεο ζεκαζίαο δηαζηάζεηο ηεο απφδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο, δίλνληαο έηζη κία ζπλνπηηθή εηθφλα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο. Με ηελ 

πξνζέγγηζε απηή ειαρηζηνπνηείηαη ν θφξηνο ηεο πιεξνθφξεζεο δηφηη ε κέηξεζε ηεο 

απφδνζεο πεξηνξίδεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο απηέο ηέζζεξηο (4) πεξηνρέο (Evans, 2005; 

Kaplan and Norton, 1996 a,b,c).  

Ζ Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ ππνζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα επηηχρεη ηζνξξνπία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαη ζπρλά αληηθξνπφκελσλ 
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ζηφρσλ (γεγνλφο πνπ αληαλαθιάηαη ζην φλνκά ηεο). πγθεθξηκέλα, επηδηψθεηαη ε 

εμηζνξξφπεζε κεηαμχ: βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ,  

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε -ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεηξήζεσλ, κεηξήζεσλ πνπ 

απνηεινχλ πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο (παξάγνληεο ψζεζεο) ηεο απφδνζεο θαη 

κεηξήζεσλ πνπ απνηεινχλ ησλ απνηειέζκαηα ηνπο (lagging and leading performance 

indicators), θαη ηέινο κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ (π.ρ. ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ) θαη 

εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο απφδνζεο (π.ρ. ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, ηθαλνπνίεζε ησλ 

κεηφρσλ) (π.ρ Hepworth, 1998; Wongrassamee, 2003; Paranjape, et al., 2006;Bourne and 

Bourne, 2000; Olve and Sjostrand, 2002; Davig et al., 2004).  

 Οη Kaplan θαη Norton επηδίσμαλ δηαρξνληθά ηε βειηίσζε ηεο Ιζνξξνπεκέλεο 

Κάξηαο Απνηειεζκάησλ κε ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο δνκήο θαη ηεο 

ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ 

απηνχο ππνδείγκαηνο. Έηζη ε Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ κπνξεί λα δηαθξηζεί 

ζε δχν βαζηθέο εθδνρέο:  ηελ αξρηθή, ε νπνία κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο Ιζνξξνπεκέλε 

Κάξηα Απνηειεζκάησλ πξψηεο γεληάο θαη ζηε ζπλέρεηα, κεηά ηηο αιιαγέο  πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο δχν εκπλεπζηέο ηεο, σο Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα 

Απνηειεζκάησλ δεχηεξε γεληάο, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ελζσκάησζε ζην ππφδεηγκα 

ηεο Ιζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ράξηε (strategy map).   

 

 

Η. Ζ Ηζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ πξψηεο γεληάο  

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ηέζζεξηο (4) δηαζηάζεηο / πξννπηηθέο (perspectives) ηεο 

Ιζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ φπσο απηέο πξνηάζεθαλ αξρηθά ζην άξζξν ησλ 

Kaplan θαη Norton ηνπ 1992. 

 

1. Γηάζηαζε (πξννπηηθή) ηνπ πειάηε  

 

Απνηειεί ηελ θεληξηθή δηάζηαζε ηεο Ιζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ θαη αθνξά 

ζηελ πειαηεηαθή πηπρή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο (βι ρήκα 1.2.). 

Πξνυπνζέηεη ην λα δεη ε επηρείξεζε ηνλ εαπηφ ηεο κέζα απφ ηα κάηηα (πξννπηηθή) ησλ 

πειαηψλ ηεο δίλνληαο  απάληεζε ζην εξψηεκα : "Πψο καο βιέπνπλ νη πειάηεο;".  
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Πσο βιέπνπκε  

ηνπο κεηφρνπο; 

 

Πσο καο βιέπνπλ        ε ηη πξέπεη  

νη πειάηεο καο;       λα ππεξηεξνχκε; 

 

 

 

 

 

 

Mπνξνχκε λα 

ζπλερίζνπκε λα 

βειηησλφκαζηε θαη λα 

δεκηνπξγνχκε αμία γηα 

ηνπο πειάηεο καο; 

 

ρήκα 1.4:  Ζ Ηζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ  (Πεγή: Kaplan, R.S and Norton D.D., 1992).  

 

Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ σο βαζηθφ θνκκάηη ηεο απνζηνιήο ηνπο ην λα 

ππεξηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ζηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνλ πειάηε. Γειαδή 

ζην λα θαηαλννχλ θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ ηνπο  

θαιχηεξα απφ φηη νη αληαγσληζηέο ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο φκσο ζπλαληνχλ ζπλήζσο 

δπζθνιίεο ζην λα "κεηαθξαζηνχλ" απηέο νη γεληθέο δηαηππψζεηο πεξί δεκηνπξγίαο αμίαο 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαη κεηξήζηκνπο ζηφρνπο πνπ λα αληηθαηνπηξίδνπλ απηφ πνπ 

πξαγκαηηθά ζέινπλ (what really matters) νη πειάηεο  - δειαδή ηηο πξνζδνθίεο ηνπο -  απφ 

ηελ επηρείξεζε.  

Οη πξνζδνθίεο ησλ  πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο ζπλδένληαη θπξίσο κε ηνπο εμήο 

ηέζζεξηο (4) παξάγνληεο:  

-  Υξφλνο (time): Αθνξά ζηελ ηαρχηεηα (δειαδή ζην ρξφλν πνπ απαηηείηαη) γηα λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ. Γηα ηα ππάξρνληα πξντφληα, ν 

ρξφλνο ζπλδέεηαη κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Γηάζηαζε 

 

ηφρνη               Μέηξεζε

  

   

Γηάζηαζε ηνπ πειάηε 

ηφρνη               Μέηξεζε

  

   

Δλδνεπηρεηξεκαηηθή  

Γηάζηαζε 
 

ηφρνη               Μέηξεζε

  

   

Γηάζηαζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

ηεο κάζεζεο 
 

ηφρνη               Μέηξεζε 
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παξαγγειίαο θαη ηεο παξαιαβήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο απφ ηνλ πειάηε. 

Γηα ηα λέα πξντφληα, ε έλλνηα ηνπ ρξφλνπ ζπλδέεηαη κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεηαμχ ζχιιεςεο ηεο αξρηθήο ηδέαο θαη ηεο παξαγσγήο ηνπο. 

- Πνηφηεηα (quality): Αθνξά ζηελ αμηνπηζηία ηνπ πξντφληνο κε βάζε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο αιιά θαη κε βάζε "καιαθά" ζηνηρεία (soft elements) ηεο πνηφηεηαο, 

φπσο ε εμππεξέηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πψιεζεο αιιά θαη κεηά ηελ πψιεζε 

θαη ε έγθαηξε (accurate) παξάδνζε ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο.  

- Απφδνζε θαη εμππεξέηεζε (performance and service): Αθνξά ζην επίπεδν 

εμππεξέηεζεο  θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα 

εμππεξέηεζεο θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα είλαη ζπλεπήο  θαη 

αμηφπηζηε ζε ζρέζε κε ην ρξφλν θαη ηελ πνηφηεηα. 

- Kφζηνο (cost): Αθνξά ζην θφζηνο κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ δηφηη 

πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηελ ηηκή (αγνξάο) θαη ην "θφζηνο" ην νπνίν είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα επσκηζζεί ν πειάηεο γηα ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο /ππεξεζίαο 

πνπ ζπλδπάδεη επηηπρεκέλα ηα ακέζσο πην πάλσ ηξία (3) ραξαθηεξηζηηθά.  

ην πιαίζην απηήο ηεο δηάζηαζεο κπνξνχλ: η) λα δηαηππσζνχλ ζηφρνη πνπ λα 

αθνξνχλ ζηα εμήο:  ηθαλνπνίεζε πειαηψλ, απφθηεζε πειαηψλ, δηαηήξεζε πειαηψλ, 

θεξδνθνξία πειάηε, κεξίδην αγνξάο θαη ηη) λα πηνζεηεζνχλ κεηξήζεηο γηα ηε κέηξεζε ηεο 

επηηπρίαο ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο πην πάλσ ζηφρνπο (απφδνζε) φπσο: επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ (π.ρ. απφ έξεπλεο πειαηψλ),  αξηζκφο παξαπφλσλ πειαηψλ,  

δείθηεο πνιιαπιψλ αγνξψλ, πνζνζηφ πσιήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ λέα πξντφληα. 

 

2. Δλδνεπηρεηξεζηαθή δηάζηαζε (πξννπηηθή) (κεηνλνκάζηεθε απφ ηνπο Kaplan θαη 

Norton ην 1996(a) ζε δηάζηαζε ελδνεπηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ δίλνληαο αθφκε 

κεγαιχηεξε  έκθαζε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θξίζηκσλ  δηαδηθαζηψλ  ηεο επηρείξεζεο 

πνπ κπνξεί λα  δεκηνπξγήζνπλ αμία γηα ηνλ πειάηε)  

 

Αθνξά ζην εξψηεκα: «ε ηη πξέπεη λα ππεξηεξνχκε;». Ζ δηάζηαζε απηή ζπλδέεηαη κε ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα θαηαλνεί θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο 

ησλ πειαηψλ ηεο θαη λα κεηαθξάδεη ηηο κεηξήζεηο (δείθηεο) πνπ αθνξνχλ ζηνπο πειάηεο 

ζε κεηξήζεηο ζρεηηθά κε ην ηη κπνξεί λα θάλεη ε επηρείξεζε εζσηεξηθά γηα λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ ηεο.  Απηή ε ηθαλφηεηα εμαξηάηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

(processes) πνπ ππάξρνπλ ζηελ επηρείξεζε, ηηο απνθάζεηο (decisions) πνπ ιακβάλνληαη 
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θαη ηηο ελέξγεηεο/ δξαζηεξηφηεηεο (actions) πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάζε επίπεδν, ζε 

θάζε νκάδα αιιά θαη άηνκν κέζα ζηελ επηρείξεζε. Σα ζηειέρε πξέπεη λα 

ζπγθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην λα θαηαλνήζνπλ πνηεο είλαη ε θξίζηκεο ζεκαζίαο 

δηαδηθαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνλ πειάηε.  Γηα παξάδεηγκα, νη δηαδηθαζίεο  πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ 

πειαηψλ είλαη απηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο, ηελ πνηφηεηα, ηηο 

δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ (π.ρ επηκφξθσζε) θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα.  Σα ζηειέρε ζα 

πξέπεη επίζεο λα πξνζπαζήζνπλ λα εληνπίζνπλ ηηο ζεκειηψδεηο ηθαλφηεηεο (core 

competences) ηεο επηρείξεζεο θαη λα θαηαλνήζνπλ ην επίπεδν ηερλνινγίαο πνπ 

απαηηείηαη γηα λα δηαζθαιίζνπλ δηαξθή εγεηηθή ή ηελ επηδησθφκελε ζέζε ζηελ αγνξά. 

ηε δηάζηαζε απηή ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο αλαιχνληαη νη ζηφρνη θαη 

πηνζεηνχληαη κεηξήζεηο απφδνζεο (performance measures) πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

πνηφηεηα, ην ρξφλν, ηελ απφδνζε θαη εμππεξέηεζε θαη ην θφζηνο, απφ ηα αλψηαηα επίπεδα 

δηνίθεζεο κέρξη ηε βάζε ηεο επηρείξεζεο (εξγαδφκελνη – επίπεδν αηφκνπ).  Ζ 

ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε ζπλδέεη ηηο ελέξγεηεο / δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

αηνκηθφ επίπεδν κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο.  Ζ ζχλδεζε απηή  

δηαζθαιίδεη φηη νη εξγαδφκελνη ζηα θαηψηεξα νξγαλσηηθά  επίπεδα έρνπλ μεθάζαξε 

εηθφλα γηα ηηο ελέξγεηεο, απνθάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ, ψζηε 

λα πεηχρεη ν νξγαληζκφο ηελ απνζηνιή ηνπ (mission).  

Σα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηελ απφδνζε ζε απηή ηελ δηάζηαζε ηεο 

Ιζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ, δηεπθνιχλνληαο  ηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πνηφηεηα, ην ρξφλν, ηελ εμππεξέηεζε θαη ην θφζηνο. Έηζη ε 

επηρείξεζε κπνξεί λα πξνβεί ζηε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. εκαληηθφ είλαη ε 

πιεξνθνξία λα είλαη έγθαηξε θαη έγθπξε ψζηε λα  ιεηηνπξγήζεη ν νξγαληζκφο 

πξνδξαζηηθά. 

ην πιαίζην απηήο ηεο δηάζηαζεο (πξννπηηθήο) κπνξνχλ (φπσο αλαθέξζεθε θαη πην 

πάλσ): η)  λα δηαηππσζνχλ ζηφρνη πνπ λα αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο: θαηλνηνκίαο 

(πξνζδηνξηζκφο αγνξάο, δεκηνπξγία πξντφλησλ/ππεξεζηψλ), επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ 

(παξαγσγή θαη δηαλνκή πξντφλησλ) θαη εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε (εμππεξέηεζε 

ηνπ πειάηε)  θαη ηη) λα πηνζεηεζνχλ κεηξήζεηο γηα ηελ κέηξεζε ηεο επηηπρίαο ηεο 

επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο πην πάλσ ζηφρνπο φπσο:  εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ζε 

ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ πξντφλησλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ, θφζηνο αλά κνλάδα, απνδνηηθφηεηα  

ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο (engineering efficiency).  
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3. Η δηάζηαζε (πξννπηηθή)  ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο κάζεζεο (κεηνλνκάζηεθε ην 

1996(a) ζε δηάζηαζε ηεο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο δίλνληαο κεγαιχηεξε έκθαζε ζην 

δηαλνεηηθφ θεθάιαην  ηεο επηρείξεζεο. Δλψ ην 2001 νη Beatty et al. νλνκάδνπλ ηε 

δηάζηαζε απηή σο επηηπρία ζε ζρέζε κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ , βι. ζρεηηθά Κεθ. 2). 

 

Αθνξά ζην εξψηεκα: "Μπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε λα βειηησλφκαζηε θαη λα δεκηνπξγνχκε 

αμία γηα ηνπο πειάηεο καο;".  Ζ δηάζηαζε ηνπ πειάηε θαη ε ελδνεπηρεηξεζηαθή δηάζηαζε 

ζπλδένληαη κε εθείλεο ηηο παξακέηξνπο πνπ ε επηρείξεζε ζεσξεί ζεκαληηθέο γηα ηελ 

επηηπρία ηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο (competitive success). κσο νη 

παξάκεηξνη πνπ πξνζδηνξίδνπλ απηή ηελ επηηπρία ζπλερψο αιιάδνπλ. Ο έληνλνο, 

παγθφζκηνο πιένλ, αληαγσληζκφο απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα καζαίλνπλ  ζπλερψο 

(learning organization), έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα βειηηψλνπλ δηαξθψο ηα ππάξρνληα 

πξντφληα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο θαη λα αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εηζάγνπλ λέα - 

θαηλνηνκηθά πξντφληα, δεκηνπξγψληαο αμία γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Δπηπιένλ, κέζσ ηεο 

ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηεο απφδνζεο (π.ρ κείσζε πνζνζηνχ 

ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ, έγθαηξε παξάδνζε θαη κείσζεο πνζνζηνχ θαηεζηξακκέλσλ 

πξντφλησλ) κπνξεί ε επηρείξεζε λα δηεηζδχζεη ζε λέεο αγνξέο θαη λα βειηηψζεη ηα έζνδα 

θαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηεο –δειαδή λα αλαπηπρζεί θαη λα απμήζεη ηελ αμία γηα ηνπο 

κεηφρνπο ηεο.  

Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή απηή ε δηάζηαζε γηα ηελ  επηρείξεζε, ζα πξέπεη απηή λα 

δψζεη απαληήζεηο ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηθαλφηεηέο ηεο: 

"Δπελδχνπκε ζπζηεκαηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, 

ηθαλνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζα καο εμνπιίζνπλ κε αληαγσληζηηθά εξεζίζκαηα θαη 

ζα καο επηηξέςνπλ λα εθκεηαιιεπηνχκε κειινληηθέο επθαηξίεο;", "Καιιηεξγνχκε 

ζπζηεκαηηθά ηελ εηνηκφηεηα γηα αιιαγή;" , "Κηλεηνπνηνχκε ην δεκηνπξγηθφ δπλακηθφ 

ησλ αλζξψπσλ καο;", "Δίκαζηε δειαδή έλαο νξγαληζκφο ηεο γλψζεο;"(Senge, 1992). Οη 

ηθαλφηεηεο απηέο απνηεινχλ ην ζεκέιην γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία ηεο 

επηρείξεζεο.  

ην πιαίζην απηήο ηεο δηάζηαζεο κπνξνχλ: η)  λα δηαηππσζνχλ ζηφρνη πνπ λα 

αθνξνχλ ζηα εμήο: ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ, παξαγσγηθφηεηα εξγαδνκέλσλ, δηαηήξεζε 

εξγαδνκέλσλ, ηθαλφηεηεο εξγαδνκέλσλ, ηερλνινγηθή ππνδνκή, εξγαζηαθφ θιίκα θαη ηη) 

λα πηνζεηεζνχλ κεηξήζεηο γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο  ζε ζρέζε κε 

ζηφρνπο φπσο: επίπεδν ηθαλνπνίεζεο εξγαδνκέλσλ, δείθηεο δηαηήξεζεο εξγαδνκέλσλ, 

δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο εξγαδνκέλσλ. 
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4.  Η ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάζηαζε (πξννπηηθή) 

 

Αθνξά ζην εξψηεκα: "Πψο καο βιέπνπλ νη κέηνρνη;". Οη κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε απνηεινχλ ελδείμεηο ηνπ θαηά πφζν ε ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο θαη ε πινπνίεζή ηεο ζπκβάιινπλ ζηα ηειηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα (bottom-line results). Οη ηππηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί ζηφρνη αθνξνχλ 

ζηελ θεξδνθνξία, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ αμία γηα ηνπο κεηφρνπο (π.ρ. Shareholder 

Value).   

Οη Kaplan θαη Norton (1992) εθθξάδνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα ην εάλ ηειηθά 

νη επηρεηξήζεηο ρξεηάδεηαη λα αμηνινγνχλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο  απφδνζε 

ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ή θπξίσο ηνπο θιαζηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο. πσο 

εθηεηακέλα ζπδεηήζεθε ζηελ πξψηε θάζε εμέιημεο ηεο έλλνηαο ηεο απφδνζεο θαη ηεο 

κέηξεζήο ηεο, νη δείθηεο απηνί παξνπζηάδνπλ πνιιέο αδπλακίεο θαη δελ θαηαθέξλνπλ λα 

ζπιιάβνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ ηνπο φξνπο ζηνπο νπνίνπο νη  ζχγρξνλεο 

επηρεηξήζεηο ζηεξίδνπλ ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμή ηνπο  ζην λέν αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ, φπσο γηα παξάδεηγκα: ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, ε  πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο / ππεξεζίαο, ε ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ (Kaplan and Norton, 1992, 

ζει. 77).  

ρεηηθά κε ηνλ πην πάλσ πξνβιεκαηηζκφ, νη ζπγγξαθείο θαηαιήγνπλ φηη ε κέηξεζε 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο δελ ζα πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί γηα δχν 

ηνπιάρηζηνλ ιφγνπο.  

Πξψην, έλα θαιά ζρεδηαζκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο 

εληζρχεη παξά ππνλνκεχεη π.ρ. έλα πξφγξακκα δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο, γηαηί 

εμαζθαιίδεη ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Αθφκε, ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε ππελζπκίδνπλ ζηε δηνίθεζε φηη ε βειηίσζε παξαγφλησλ φπσο 

ε πνηφηεηα, νη ρξφλνη αληαπφθξηζεο, ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία σθεινχλ ηελ 

επηρείξεζε κφλν φηαλ κεηαθξάδνληαη ζε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη αμίαο γηα ηνπο 

κεηφρνπο, κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ 

(ROI). Πνιινί ζεσξνχλ φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε είλαη απιψο ην απνηέιεζκα 

ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, θη σο εθ ηνχηνπ εάλ εζηηάζνπκε ην ελδηαθέξνλ 

ζηηο ιεηηνπξγηθέο κεηξήζεηο, ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζα αθνινπζήζνπλ. Απηφ φκσο 

είλαη ιάζνο δηφηη κία βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο δε 

ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη θέξδε. Γηα παξάδεηγκα, εάλ κία επηρείξεζε θαηαθέξεη λα 

απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο θαη παξάγεη κε ηνπο ίδηνπο πφξνπο πεξηζζφηεξα 
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πξντφληα δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα φηη ζα θαηαθέξεη λα πνπιήζεη ην επηπιένλ πξντφλ 

π.ρ. κέζα απφ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ή ηε κεγαιχηεξε δηείζδπζε ζηελ ήδε ππάξρνπζα.  

Γεχηεξν, νη κεηξήζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, ηεο απφδνζεο ησλ εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ε ζπλερήο βειηίσζε πεγάδνπλ απφ ηνλ ηξφπν πνπ ε 

επηρείξεζε αληηιακβάλεηαη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο θαη ηνπο παξάγνληεο-

θιεηδηά γηα ηελ επηηπρίαο ηεο (Key Success Factors). Οη εθηηκήζεηο απηέο κπνξεί φκσο λα 

είλαη ιαλζαζκέλεο θαη  έηζη νη νηθνλνκηθνί δείθηεο είλαη απαξαίηεηνη σο "κεραληζκφο 

ζπλαγεξκνχ" γηα ηελ πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλσλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ.  

Οη ζηφρνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ ζηε δηάζηαζε απηή ζπλδένληαη κε ηηο εμήο 

ζηξαηεγηθέο: αλάπηπμε, επηβίσζε θαη επεκεξία θαη αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε 

ζχλζεζε ησλ εζφδσλ, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

θαζψο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ρεηηθέο κεηξήζεηο  πνπ 

κπνξεί λα πηνζεηεζνχλ είλαη θιαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο φπσο νη: δείθηεο ξνήο 

κεηξεηψλ (cash flow), κεξίδην αγνξάο, δείθηεο απνδνηηθφηεηαο (π.ρ. ROI, ROE), 

ιεηηνπξγηθφ εηζφδεκα (operational income). 

πσο θαίλεηαη απφ ηελ πην πάλσ παξνπζίαζε ησλ δηαζηάζεσλ (πξννπηηθψλ) ηεο 

Ηζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ απηέο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ε 

δηάζηαζε ηνπ πειάηε, ε ελδνεπηρεηξεζηαθή δηάζηαζε θαη ε δηάζηαζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

ηεο κάζεζεο, απνηεινχλ πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο (leading perspectives) ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάζηαζεο (lagging perspective). Παξφια απηά, νη δχν ζπγγξαθείο 

δελ πξνζδηνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο αηηίαο – απνηειέζκαηνο κεηαμχ ησλ 

δηαζηάζεσλ / πεξηνρψλ κέηξεζεο ηεο απφδνζεο.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο έγηλε επξχηαηα 

απνδεθηή, εληνπίζηεθαλ δπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο (π.ρ. Epstein and Manzoni, 

1997). χκθσλα κε ηελ Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ ηα ζηειέρε θαινχληαη ζην 

πιαίζην ησλ 4 δηαζηάζεσλ ηεο απφδνζεο λα κεηαθξάζνπλ ηε ζηξαηεγηθή θαη ην φξακα 

ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζε κεηξήζηκνπο 

ζηφρνπο (tangible objectives), λα ηνπο ηεξαξρήζνπλ θαη λα επηιέμνπλ κεηξήζεηο 

(measures) γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζήο ηνπο. 

 πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν ηνπ 1992 νη δχν ζπγγξαθείο δελ δίλνπλ απαληήζεηο ζε 

ζρέζε κε (Lawrie and Cobbold, 2004; Bourne, 2003;  Mwita, 2000; Sanger, 1998):  

1) Σνλ ηξφπν δηάγλσζεο ησλ θξίζηκεο ζεκαζίαο παξαγφλησλ γηα ηελ επίηεπμε 

δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη ηεο έληαμήο ηνπο  ζε θάζε κία 

απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο απφδνζεο. 
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2) Σηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ κεηξήζεσλ ηεο απφδνζεο  

ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ πνπ ζα πεξηέρνληαη ζε θάζε κία δηάζηαζε ηεο 

Ιζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ θαη ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηδηθνχ 

ηνπο βάξνπο. 

3) Σν πψο ζπγθεθξηκέλα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο (ζρέζεηο αηηίαο - απνηειέζκαηνο):  η) 

νη ηέζζεξηο θξίζηκεο ζεκαζίαο δηαζηάζεηο κέηξεζήο ηεο απφδνζεο  θαη ηη)  νη 

παξάγνληεο πνπ εληάζζνληαη ζε θάζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο απηέο δηαζηάζεηο . 

 

ΗΗ.  Ηζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ δεχηεξεο γεληάο –  Ο ηξαηεγηθφο 

Υάξηεο  
 

 

Λφγσ ησλ αδπλακηψλ πνπ παξνπζίαδε ε Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ ηεο 

πξψηεο γεληάο, νη Kaplan θαη Norton κε δχν άξζξα ηνπο ην 1996 (a,b) πξνζπαζνχλ λα 

αλαδείμνπλ θαη λα απνηππψζνπλ κε ηε ρξήζε δηαγξακκάησλ (ηα ιεγφκελα κνληέια 

ζηξαηεγηθψλ ζρέζεσλ / strategic linkage models) ηηο ζρέζεηο ( αηηίαο - απνηειέζκαηνο / 

cause and effect links) πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πνπ κπνξεί 

λα επηδηψθεη ε επηρείξεζε ζε θάζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο  δηζηάζεηο ηεο απφδνζήο ηεο. Σα 

κνληέια απηά ζην άξζξν ηνπο “Having trouble with your strategy? Then map it” (Kaplan 

and Norton, 2000) εμειίζζνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη απφ ηνλ ζηξαηεγηθφ ράξηε (strategy 

map).  

 πσο αλαθέξνπλ νη Kaplan θαη Norton (2000) ε δηακφξθσζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ράξηε πνπ πξνηείλνπλ, είλαη ην απνηέιεζκα έξεπλαο ηνπο ζε εθαηνληάδεο επηρεηξήζεηο, 

ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Καηά ηελ έξεπλα απηή δηαπίζησζαλ ζπγθεθξηκέλα 

κνηίβα αλάπηπμεο ζρέζεσλ αηηίαο – απνηειέζκαηνο (cause -and -effect  links) πνπ 

ζπλδένπλ επηδησθφκελα απνηειέζκαηα  κε πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο (βι. Kaplan θαη 

Norton, 20010; ζει. 169-170). Ο ζηξαηεγηθφο ράξηεο  (ρήκα 1.5) απνηειεί δειαδή  έλα 

πξφηππν πνπ απεηθνλίδεη κε ηε κνξθή ζρεκαηηθήο δηάηαμεο: η)  ηνπο θξίζηκεο ζεκαζίαο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο κίαο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο ηαμηλνκεκέλνπο ζηηο ηέζζεξηο 

δηαζηάζεηο/ πξννπηηθέο  ηεο Ιζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη ηη) ηηο 

ζρέζεηο κε ηηο νπνίεο   απηνί  νη  ζηφρνη  ζπλδένληαη  κεηαμχ  ηνπο,  ψζηε λα  

ζπλεηζθέξνπλ  ζην  ηειηθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο επηρείξεζεο. 
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ρήκα 1.5: Ο πξνηεηλφκελνο ζηξαηεγηθφο ράξηεο ηεο Ηζνξξνπεκέλεο Κάξηαο 

Απνηειεζκάησλ  απφ ηνπο Kaplan θαη Norton (Πξνζαξκνγή απφ Kaplan and Norton, 

2000, ζει. 168) 

 

Καηλνηνκίεο  γηα λέα 

πξντφληα ή / θαη 

επέθηαζε ζε λέεο  

αγνξέο/πειάηεο  

 

Γηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο 

πειαηείαο γηα εκβάζπλζε 

ζρέζεσλ κε ηνπο  

πειάηεο  

Λεηηνπξγηθέο  δηαδηθαζίεο  

(operation processes) θαη 

δηαδηθαζίεο δηαλνκήο γηα 

ιεηηνπξγηθή ππεξνρή 

Πεξηβαιινληηθέο 

δηαδηθαζίεο γηα κία 

επηρείξεζε «θαιφο 

πνιίηεο»  

Υξεκαηννηθνλνκηθή δηάζηαζε 

Γηάζηαζε ελδνεπηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ 

Γηάζηαζε κάζεζεο θαη αλάπηπμεο 

Ηθαλφηεηεο  εξγαδνκέλσλ 

 

Οξγαλσζηαθή θνπιηνχξα Σερλνινγία 

Λεηηνπξγηθή ππεξνρή 

 

Δκβάζπλζε ζρέζεσλ  

κε ηνλ πειάηε 

 

Ζγεζία πξντφληνο 

Βειηίσζε αμίαο  (ρξεκαηννηθνλνκηθή 

απφδνζε) γηα ηνπο κεηφρνπο 

ηξαηεγηθή αχμεζεο ησλ εζφδσλ ηξαηεγηθή αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

Έζνδα απφ λέεο πεγέο          Κεξδνθνξία                         Αλά κνλάδα θφζηνο                Υξήζε πφξσλ 

Γηάζηαζε πειάηε 

Γεκηνπξγία αμίαο 

(ππεξνρή ζηελ 

αληαπφθξηζε ζηηο 

πξνζδνθίεο) γηα ηνλ 

πειάηε 

Αλζξψπηλνη πφξνη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη  

(γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη ππνθίλεζε) 

Τπεξνρή ζηελ πνηφηεηα, ηελ ηηκνιφγεζε 

θαη ηελ έγθαηξε παξάδνζε Πξνζέιθπζε, δηαηήξεζε 

θαη  ηθαλνπνίεζε πειαηψλ 

Τπεξνρή κέζσ εμαηνκηθεπκέλεο 

ππεξεζίαο θαη καθξνρξφλησλ 

ζρέζεσλ 

Τπεξνρή κέζσ 

δεκηνπξγίαο κνλαδηθψλ 

πξντφλησλ 

Δπέθηαζε ζε λέεο 

αγνξέο, πξντφληα , 

θαηαλαισηέο  

Αχμεζε αμίαο γηα 

ηνπο πειάηεο  

Βειηίσζε 

δηάξζξσζεο θφζηνπο 

Απνδνηηθή ρξήζε  

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

Σηκή κεηνρήο      Απνδνηηθφηεηα θεθαιαίνπ (ROE) 

Γηαδηθαζίεο  γηα 

ηε δεκηνπξγία 

αμίαο γηα ηνλ 

πειάηε  
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Ο ζηξαηεγηθφο ράξηεο  ππφ  ηελ  επξεία  έλλνηα  ηνπ  φξνπ,  δείρλεη  ην  πσο  κία 

επηρείξεζε κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηηο πξσηνβνπιίεο (initiatives) θαη ηνπο πφξνπο ηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ άπισλ πφξσλ (π.ρ. νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, δεμηφηεηεο 

θαη γλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ),  ζε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα. 

Η αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ραξηψλ ζπλδέεηαη κε ην πέξαζκα απφ ηελ 

βηνκεραληθή επνρή ζε απηή ηεο πιεξνθνξίαο. Καηά ηελ πξψηε, νη επηρεηξήζεηο 

δεκηνπξγνχζαλ αμία κε ηελ κεηαηξνπή πξψησλ πιψλ ζε πξντφληα (finished goods). Ζ 

νηθνλνκία ζηεξηδφηαλ ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (tangible assests) - γε, 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, κεραλήκαηα, απνζέκαηα - θαη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχζαλ λα 

πεξηγξάςνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο κε ηε ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ φπσο νη 

ηζνινγηζκνί θαη νη θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο , πνπ απεηθφληδαλ δεκηνπξγία 

αμίαο γηα ηνπο κεηφρνπο. ηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη ζπλερψο λα 

δεκηνπξγνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (intagible assets) - γηα 

παξάδεηγκα ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηνπο πειάηεο, ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο θαη κία θνπιηνχξα πνπ λα 

πξνσζεί ηελ θαηλνηνκία, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη γεληθά ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

Δλψ δελ ακθηζβεηείηαη φηη νη άπινη πφξνη απνηεινχλ πιένλ ηελ θχξηα πεγή 

δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, δελ 

ππάξρνπλ εξγαιεία πνπ λα πεξηγξάθνπλ ην πψο απηνί δεκηνπξγνχλ αμία γηα ηελ 

επηρείξεζε. Ζ θχξηα δπζθνιία γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ εξγαιείσλ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε αμία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (intangible assets) εμαξηάηαη απφ 

ην νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ  (organisational context) θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. 

Γηα παξάδεηγκα κία ζηξαηεγηθή αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ κπνξεί λα απαηηεί γλψζε γηα 

ηνπο πειάηεο, επηπιένλ επηκφξθσζε γηα ηνπο πσιεηέο, λέεο βάζεηο δεδνκέλσλ, 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, κία δηαθνξεηηθή νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη έλα λέν 

ζχζηεκα ακνηβψλ πξνζαλαηνιηζκέλν ζην χςνο ησλ πσιήζεσλ (incentive based -

compensation). Ζ επέλδπζε κφλν ζε κηα ή ζε θάπνηεο απφ ηηο πην πάλσ πεξηνρέο κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε απνηπρία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο.  

Ο ζηξαηεγηθφο ράξηεο, θαιχπηεη ην πην πάλσ θελφ, δηφηη απνηειεί έλα εξγαιείν 

πνπ πεξηγξάθεη ην πψο κία επηρείξεζε ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη αμία γηα ηνπο πειάηεο θαη ηειηθά γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 

πγθεθξηκέλα, ν ζηξαηεγηθφο ράξηεο, ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα δηακνξθψζεη θάζε 

επηρείξεζε κε βάζε ηε δηθή ηεο ζηξαηεγηθή θαη ηηο κνλαδηθέο ηεο ηθαλφηεηεο,  βνεζά 
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ζηνλ εληνπηζκφ ησλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη ζπζηεκάησλ πνπ νη εξγαδφκελνη 

ρξεηάδνληαη (δηάζηαζε κάζεζεο θαη αλάπηπμεο) γηα λα θαηλνηνκήζνπλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηθαλφηεηεο (strategic capabilities) θαη δηαδηθαζίεο 

(δηάζηαζε ελδνεπηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ), πνπ πξνζδίδνπλ αμία ζηνλ πειάηε 

(δηάζηαζε ηνπ πειάηε), αμία πνπ ηειηθά ζα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο 

κεηφρνπο. Ζ αθεηεξία γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζηξαηεγηθνχ ράξηε,  είλαη ν νξηζκφο ηνπ 

νξάκαηνο, ηεο απνζηνιήο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ν 

εληνπηζκφο ησλ ηξφπσλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμή ηνπο. Σα ζηειέρε 

πξέπεη θαηαξρήλ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο 

ζεκειηψδεηο αμίεο ηεο (core values). Με βάζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, ηα ζηειέρε 

κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα αλαπηχμνπλ ην ζηξαηεγηθφ φξακα ηεο επηρείξεζεο. Σν φξακα 

απηφ μεθαζαξίδεη ηνλ απψηεξν ζθνπφ ηεο επηρείξεζεο π.ρ. λα γίλεη εγέηεο θέξδνπο (profit 

leader),  βάζε ηνπ νπνίνπ ζα θαζνξηζηεί ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ πινπνίεζή 

ηνπ νξάκαηνο ηεο.  

 Οη Kaplan θαη Norton (2000) πξνηείλνπλ έλαλ  γεληθφ πιαίζην (πξφηππν) αλάιπζεο  

(βι. ρήκα 1.5.) ζην νπνίν κπνξνχλ ηα ζηειέρε κίαο επηρείξεζεο λα ζηεξηρζνχλ ψζηε λα 

αλαπηχμνπλ ην δηθφ ηνπο ζηξαηεγηθφ ράξηε ππφ ην πξίζκα ησλ  ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ ηεο 

ΗΚΑ. Δηδηθφηεξα: 

Ζ θαηαζθεπή ελφο ζηξαηεγηθνχ ράξηε μεθηλά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αχμεζε ηεο αμίαο  (κε ηελ έλλνηα ηεο πςειήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο) γηα ηνπο κεηφρνπο (ζηελ πεξίπησζε κε θεξδνζθνπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ θνξπθή ηνπ ράξηε ζα βξίζθεηαη ν πειάηεο / ρξήζηεο).  Γχν είλαη νη 

βαζηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίηεπμε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ  απνηειεζκάησλ:  ε ζηξαηεγηθή 

αχμεζεο ησλ εζφδσλ (revenue growth strategy) θαη ε ζηξαηεγηθή αχμεζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο (productivity strategy).  

Ζ ζηξαηεγηθή αχμεζεο ησλ εζφδσλ έρεη δχν ζπζηαηηθά ζηνηρεία: η) ηελ επέθηαζε ησλ 

πσιήζεσλ ζε λέεο αγνξέο, πξντφληα ή θαηαλαισηέο θαη/ ή  ηη) ηελ αχμεζε ηεο αμίαο γηα 

ηνπο ήδε ππάξρνληεο πειάηεο, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ζηελψλ ζρέζεσλ κε απηνχο.  

 Η ζηξαηεγηθήο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο κπνξεί λα επηηεπρζεί επίζεο κε δχν 

ηξφπνπο (ζηξαηεγηθέο): η) ηε βειηίσζε ηεο δηάξζξσζεο ηνπ θφζηνπο κέζα απφ ηε κείσζε 

ησλ άκεζσλ θη έκκεζσλ εμφδσλ θαη ηη) ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ ηεο 

επηρείξεζεο κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα ρξήζεο ηνπ ειάρηζηνπ επηπέδνπ δηαζέζηκνπ  

(working capital) θαη ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ παξαγσγή ελφο δεδνκέλνπ επηπέδνπ 

πξντφληνο ή ππεξεζίαο.  
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ε γεληθέο γξακκέο, ε ζηξαηεγηθή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο νδεγεί κε 

ηαρχηεξνπο ξπζκνχο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ζηξαηεγηθή αχμεζεο ησλ εζφδσλ, ζηε βειηίσζε 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. κσο ζηφρνο ησλ δχν ζπγγξαθέσλ 

είλαη λα δψζνπλ - κέζσ ηνπ πξφηππνπ ζηξαηεγηθνχ ράξηε - θαη ηελ πξννπηηθή ηεο 

βειηίσζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο κέζα απφ ηε κεγέζπλζε ησλ πσιήζεσλ, 

θαη φρη κφλν κέζα απφ  ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ή/θαη ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ 

ηεο επηρείξεζεο. Κάζε επηρείξεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο απφδνζεο 

(αμία γηα ηνπο κεηφρνπο) ζα πξέπεη λα επηδηψθεη ηελ εμηζνξξφπεζε κεηαμχ ησλ δχν 

ζηξαηεγηθψλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο Ιζνξξνπεκέλεο 

Κάξηαο Απνηειεζκάησλ,  δειαδή ηεο ζηξαηεγηθήο αχμεζεο ησλ εζφδσλ θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο έηζη ψζηε  ε κείσζε ησλ εμφδσλ θαη ν 

ζηφρνο ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ 

πξννπηηθή αλάπηπμεο ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηεο επηρείξεζεο.  

χκθσλα κε ηελ Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ, ε "θαξδηά" ηεο 

ζηξαηεγηθήο θάζε επηρείξεζεο είλαη ε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνλ πειάηε (value proposition) 

(δηάζηαζε πειάηε), ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ πξντφληνο - 

ππεξεζίαο, ηε θχζε ηεο ζρέζεο κε ηνλ πειάηε θαη ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. Ζ αμία γηα 

ηνλ πειάηε θαζνξίδεηαη απφ ην πψο ε επηρείξεζε ζα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο (αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα) πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη ηνπο 

πειάηεο, λα ηνπο δηαηεξήζεη θαη λα εκβαζχλεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε απηνχο. Καζψο ε έλλνηα 

ηεο αμίαο γηα ηνλ πειάηε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή απηή πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί κε 

ζαθήλεηα απφ ηελ επηρείξεζε  δηφηη ζα ηελ βνεζήζεη λα ζπλδέζεη ηηο εζσηεξηθέο ηεο 

δηαδηθαζίεο  (δηάζηαζε ελδνεπηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ) κε ηελ αληαπφθξηζε ζηηο 

πξνζδνθίεο θαη  απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο.  

 Η αμία γηα ηνλ πειάηε κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί απφ ηξεηο ζηξαηεγηθέο 

δηαθνξνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ: ιεηηνπξγηθή ππεξνρή (operational 

excellence),  εκβάζπλζε ζρέζεσλ κε ηνλ πειάηε (customer intimacy) θαη εγεζία πξντφληνο 

(product leadership). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ ηε ιεηηνπξγηθή 

ππεξνρή ζηνρεχνπλ  ζηελ ππεξνρή ζε ζρέζε κε ηελ ηηκνιφγεζε, ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο, ηελ ηαρχηεηα παξάδνζεο θαη εθηέιεζεο παξαγγειηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζνχλ πην ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο (εκβάζπλζε ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο) 

απαηηείηαη πςειφ επίπεδν εμππεξέηεζεο θαη πιεξφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. 

Σέινο, νη επηρεηξήζεηο πνπ πηνζεηνχλ ηε ζηξαηεγηθή εγεζίαο πξντφληνο επηθεληξψλνληαη 
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ζηα ιεηηνπξγηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά,  ζηε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ πξντφληνο θαη 

ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε επηρείξεζε έρεη κία θαζαξή εηθφλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

δηάζηαζεο θαη απηήο ηνπ πειάηε, κπνξεί ηφηε λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

επηηχρεη κνλαδηθφηεηα ζηελ αμία πνπ πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε θαη λα επηιέμεη πσο ζα 

δηαζέζεη ηα θεθάιαηά ηεο θαη ζε πνηεο νκάδεο πειαηψλ ζα εζηηάζεη, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν 

γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

ηεο ζηφρνη.  

Ζ δηάζηαζε ησλ ελδνεπηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη απηή ζηελ νπνία 

εληάζζνληαη νη θξίζηκεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο κε ηηο νπνίεο απηή δεκηνπξγεί 

αμία γηα ηνλ πειάηε θαη βειηηψλεη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

νκαδνπνηνχληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο:  

1) Καηλνηνκηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ  παξνρή λέσλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο θαη θαηεγνξίεο πειαηψλ (customer segments).  

2) Γηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πειαηείαο γηα ηελ εκβάζπλζε ησλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο. 

3) Απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο (supply chain management), ηνπ 

θφζηνπο, ηεο πνηφηεηαο, ηεο ηαρχηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ (capacity management) γηα ιεηηνπξγηθή 

ππεξνρή. 

4) Πεξηβαιινληηθέο δηαδηθαζίεο θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

εμσηεξηθψλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη ηελ κεηαηξνπή ηεο εηαηξίαο ζε "θαιφ 

πνιίηε".  

ηε βάζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ράξηε ηνπνζεηείηαη ε δηάζηαζε ηεο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο, 

ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηηο ζεκειηψδεηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

επηρείξεζεο, ηελ ηερλνινγία, θαζψο θαη ηελ θνπιηνχξα πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζηήξημε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο.  

Ο ζηξαηεγηθφο ράξηεο πνπ ε θάζε επηρείξεζε κπνξεί λα δηακνξθψζεη (ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ γεληθνχ ράξηε πνπ πξνηείλνπλ νη ζπγγξαθείο) βνεζά  ηα ζηειέρε λα 

θαηαλνήζνπλ  - κέζα απφ κία ζεηξά ππνζέζεσλ π.ρ. εάλ ζέισ λα απμήζσ ηελ αμία ησλ 

κεηφρσλ ζα πξέπεη λα επηδηψμσ αχμεζε ησλ εζφδσλ ή κείσζε ηνπ θφζηνπο θιπ  -  ην πψο 

κπνξεί ε επηρείξεζε λα κεηαβεί απφ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ζε κία επηζπκεηή 
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θαηάζηαζε ζην κέιινλ. Δληνπίδεη δειαδή ηηο πεξηνρέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε κειινληηθή 

απφδνζή ηεο. Σα ζηειέρε ζηε ζπλέρεηα ζέηνληαο ζηφρνπο - κε βάζε ηνλ ζηξαηεγηθφ ράξηε 

πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε - ζε θάζε δηάζηαζε ηεο απφδνζεο 

ηεο ΗΚΑ, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηηο κεηξήζεηο (measures) πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ 

κέηξεζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο ζηηο θξίζηκεο 

γη΄ απηήλ πεξηνρέο.  

Με ηε δεκηνπξγία ηεο Ιζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ πνπ αθνξά ζε 

νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ (εηαηξηθή Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ), ην πξψην 

ζηάδην γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο είλαη ε δεκηνπξγία ησλ Ιζνξξνπεκέλσλ Καξηψλ 

Απνηειεζκάησλ γηα θάζε επηρεηξεζηαθή κνλάδα (Business Unit) ε νπνία δηακνξθψλεηαη 

κε νδεγφ ηελ εηαηξηθή Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ θαη κε βάζε ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θάζε κνλάδαο (Kaplan and Notron, 1996a). Με ηνλ ίδην ηξφπν 

κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ Ιζνξξνπεκέλεο Κάξηεο Απνηειεζκάησλ γηα θάζε ηκήκα ηεο 

επηρείξεζεο  ή θαη γηα θάζε άηνκν.  

Σν γεληθφ απηφ πιαίζην (δειαδή ν ζηξαηεγηθφο ράξηεο) πνπ πξνηείλνπλ νη 

ζπγγξαθείο γηα ηελ αλάπηπμε ζηνρνζεζίαο κε βάζε ηε ζηξαηεγηθή θαη ην φξακα ηεο 

επηρείξεζεο, έρεη ην πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε εθδνρή ηεο Ιζνξξνπεκέλεο 

Κάξηαο Απνηειεζκάησλ ηνπ 1992 φηη δελ ηίζεληαη πιένλ κφλν γεληθέο εξσηήζεηο ηνπ 

ηχπνπ "Πσο καο βιέπνπλ νη πειάηεο;", αιιά αλαδεηθλχνληαη θαη πξνηείλνληαη 

ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξεί λα πηνζεηήζεη ε επηρείξεζε ζε θάζε δηάζηαζε γηα λα επηηχρεη 

θαιχηεξε απφδνζε ζηελ ακέζσο επφκελε δηάζηαζε ηεο Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα 

Απνηειεζκάησλ.  Με ηελ έλλνηα απηή ε Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ απνηειεί 

ζχζηεκα δηνίθεζεο ηεο απφδνζεο θαζψο ν ζηξαηεγηθφο ράξηεο δελ βνεζά απιψο ηα 

ζηειέρε λα θαηαλνήζνπλ ηηο θξίζηκεο πεξηνρέο φπνπ πξέπεη λα ζπγθεληξσζεί ε πξνζνρή 

ηνπο γηα ηελ επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο ζην κέιινλ (δπλακηθή θχζε), 

αιιά αλαδεηθλχεη θαη ζπγθεθξηκελνπνηεί ηηο ζρέζεηο αηηίαο - απνηειέζκαηνο κεηαμχ ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ κεηξήζεσλ πνπ κπνξεί λα έρεη ε επηρείξεζε ζε θάζε κία απφ ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ, απνζαθελίδνληαο έηζη θαιχηεξα ην 

πεξηερφκελφ απηψλ ησλ δηαζηάζεσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ βειηηψλεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα 

(functionality) ηεο Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ θαη ε ζχλδεζε ηεο κε ηελ 

ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, απνθεχγεηαη ε ππεξπιεξνθφξεζε αθνχ 

πεξηνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ κεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη νπνίεο θαηά ηνπο 

ζπγγξαθείο δε ζα πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηηο 10 κε15. Δπνκέλσο, ε Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα 
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Απνηειεζκάησλ απνηειεί επίζεο έλα εξγαιείν πνπ φρη κφλν δηεπθνιχλεη ηα ζηειέρε θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο αιιά θαη θαζνδεγεί ηελ επηρείξεζε πνπ 

ηελ εθαξκφδεη λα κεηαθξάζεη ην φξακα θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζε κεηξήζηκνπο ζηφρνπο. Με 

βάζε ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, απφ ην 1992 κέρξη ζήκεξα,  κπνξνχκε λα 

ππνζηεξίμνπκε φηη ε Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ κέζα απφ ηελ εμέιημή ηεο δελ 

απνηειεί κφλν έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη έλα 

ζχζηεκα ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο (π.ρ Hepworth, 1998; Wongrassamee, 2003; Paranjape, et 

al., 2006).  

Δάλ θαη ε Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ θαίλεηαη λα είλαη ην πην δεκνθηιέο  

(Paranjape et al., 2006) κνληέιν δηνίθεζεο ηεο απφδνζεο θαη ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο, 

εληνχηνηο έρεη ππνζηεί θξηηηθή ε νπνία εζηηάδεη θπξίσο ζηα πην θάησ: 

1) Τπάξρνπλ θη άιιεο δηαζηάζεηο ηεο απφδνζεο νη νπνίεο κπνξεί ή αθφκε θαη ζα έπξεπε 

λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε έλα πιαίζην κέηξεζεο ηεο απφδνζεο κηαο ζχγρξνλεο  

επηρείξεζεο  φπσο π.ρ. : ε Πεξηβαιινληηθή θαη ε Κνηλσληθή. Οη Kaplan θαη Norton 

(1996) ζε ζρέζε κε ην παξαπάλσ αλαθέξνπλ φηη νη 4 δηαζηάζεηο πνπ πξνηείλνπλ 

απνηεινχλ δηαζηάζεηο - θιεηδηά νη νπνίεο κπνξεί λα απμεζνχλ ζε αξηζκφ αλάινγα 

κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηνπο ζηφρνπο κίαο επηρείξεζεο. Απφ ηηο εθαξκνγέο φκσο 

ηεο ΗΚΑ δε θαίλεηαη λα αμηνπνηείηαη ηθαλνπνηεηηθά απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηή ε 

δπλαηφηεηα (Marr and Neely, 2003 Bourne, 2003; Brignall, 2002; Marr and Adams, 

2004 ; Brignall, and Ballantine, 1996; Butler, et. al., 1997; Elefalke, 2001). 

2) Δθθξάδνληαη ακθηβνιίεο γηα ηε δπλακηθή θχζε ηεο Ιζνξξνπεκέλεο Κάξηαο 

Απνηειεζκάησλ (Marr and Adams, 2004). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ν 

ζηξαηεγηθφο ράξηεο πνπ κπνξεί λα δηακνξθψζεη θάζε επηρείξεζε θαη πάλσ ζηνλ 

νπνίν ζηε ζπλέρεηα λα αλαπηχμεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη ην ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο 

απφδνζήο ηεο, δίλεη ζηελ Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ δπλακηθφ θαη 

επέιηθην  ραξαθηήξα. Απηφ δηφηη ε επηρείξεζε κπνξεί λα εληνπίδεη ηνπο παξάγνληεο 

πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε κειινληηθή απφδνζή ηεο θαη λα ηνπο επαλαπξνζδηνξίδεη, 

εθφζνλ ζεσξεζεί απαξαίηεην, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη 

επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ έρνπλ ζηα 

ρέξηα ηνπο έλα εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ζηα ζηειέρε ηνπο θαη λα  ακθηζβεηνχλ θαη 

λα πξνζεγγίδνπλ θξηηηθά (question and reflect) ηηο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη 

ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηα 
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ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα ζηεξηρζνχλ ζε γεγνλφηα, ζηελ παξαηήξεζε θαη ζηελ 

εκπεηξία ηνπο. Απφ ηελ άπνςε απηή ε Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ 

απνηειεί πξάγκαηη έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο ηεο απφδνζεο θαη φρη απιά κέηξεζήο ηεο.  

3) Αδηεπθξίληζηα  παξακέλνπλ απφ ηνπο δχν ζπγγξαθείο πνπ αλέπηπμαλ ηελ 

Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ ηα παξαθάησ: η) ε δηαδηθαζία επηινγήο θαη 

νξηζκνχ ησλ ζηφρσλ (goal setting) ηεο επηρείξεζεο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα 

αλαπηπρζεί ην ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο απφδνζήο ηεο ηη) πψο ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε 

θαη ηειηθά ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεηξήζεσλ ηεο απφδνζεο πνπ ζα πεξηέρνληαη 

ζηελ Ηζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ αιιά θαη ηηη)  πσο ζα πξνζδηνξηζηεί ην 

εηδηθφ βάξνο κε βάζε ην νπνίν ζα ζπκκεηέρνπλ νη κεηξήζεηο απηέο ζηελ 

Ηζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ.  ηελ πξάμε ηα ζηειέρε επηιέγνπλ 

κεηξήζεηο ηεο απφδνζεο θαη ηνπνζεηνχλ εηδηθά βάξε (ζπληειεζηέο βαξχηεηαο) ζε 

θάζε κία απφ απηέο, είηε εκπεηξηθά είηε κε ηε ρξήζε κεζφδσλ καζεκαηηθήο 

αλάιπζεο θαη ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο (αλάιπζε ΓΑΔΑ / SWOT) θαζψο θαη 

κεζφδσλ ζηξαηεγηθήο δηάρπζεο ηεο πνηφηεηαο, αλάιπζεο ηεο αμίαο ηνπ πξντφληνο, 

αλαιπηηθήο ηεξάξρεζεο θιπ. Δληνχηνηο, ηα πην πάλσ ηεζέληα ζέκαηα παξακέλνπλ 

ζήκεξα σο αληηθείκελα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.  

4) Ζ Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ, δίλεη έκθαζε ζηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνλ 

πειάηε θαη ηνπο κεηφρνπο  αιιά εάλ θαη αλαδεηθλχεη ην ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα δε ζίγεη ην ζέκα ηνπ πσο νη επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ αμία γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο. Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθή αδπλακία ηεο Ιζνξξνπεκέλεο Κάξηαο 

Απνηειεζκάησλ ηδίσο ζηελ πεξίπησζε πηνζέηεζήο ηεο ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ, 

ελφο ηνκέα πνπ γλσξίδεη κεγάιε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζηνλ νπνίν ν 

αλζξψπηλνο παξάγνληαο αλαδεηθλχεηαη σο θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επίηεπμε 

δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Βέβαηα νη Kaplan θαη Norton (2000) 

εάλ θαη δελ πξνηείλνπλ ηξφπνπο γηα ηελ θάιπςε απηνχ ηνπ θελνχ, αλαθέξνπλ φηη 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο  έρνπλ αλαπηχμεη θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Ηζνξξνπεκέλεο Κάξηεο Απνηειεζκάησλ Οκάδσλ πκθεξφλησλ 

(Stakeholders' Balanced Scorecards) νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

ζηξαηεγηθνχ ράξηε πνπ εζηηάδεη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε φρη κφλν ησλ  πειαηψλ θαη ησλ κεηφρσλ αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Με βάζε απηνχο ηνπο παξάγνληεο, ε επηρείξεζε πξνζδηνξίδεη ηελ απφδνζή ηεο, 
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ζπγθεθξηκελνπνηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη επηιέγεη /πηνζεηεί κεηξήζεηο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπο.  

ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί φηη αδπλακία ηεο Ηζνξξνπεκέλεο 

θάξηαο απνηειεζκάησλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη δελ δηεπθξηλίδεη επαξθψο ην «ηη 

κπνξεί λα ζπλεηζθέξνπλ νη αλζξψπηλνη πφξνη ζηελ επηρείξεζε, πσο ηα ζπζηήκαηα 

αλζξσπίλσλ πφξσλ επηηπγράλνπλ απηή ηε ζπλεηζθνξά θαη πσο ηα επηδησθφκελα 

απνηειέζκαηα ζε επίπεδν αλζξσπίλσλ πφξσλ κπνξεί λα κεηξεζνχλ;». Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή επηδηψθνπλ λα ζπκβάιινπλ νη Beatty et al. (2003)  

δηακνξθψλνληαο ηελ Δηαηξηθή Κάξηα Απνηειεζκάησλ θαη ζπλδπάδνληάο ηελ κε 

ηελ  Κάξηα Απνηειεζκάησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (γηα κεγαιχηεξε αλάιπζε βι. 

Κεθ. 2). 

 

1.4.5. ΑΛΤΗΓΑ ΚΔΡΓΟΤ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (SERVICE PROFIT CHAIN) 

 

Ο Σνκέαο ησλ Τπεξεζηψλ παξνπζηάδεη αξθεηέο ηδηνκνξθίεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα. Σα ζηνηρεία πνπ ηνλ δηαθνξνπνηνχλ ζρεηίδνληαη κε 

ηε θχζε ηνπ πξντφληνο/ ππεξεζίαο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ (π.ρ. Kotler, 2000): 

- Αυιφηεηα: Ζ ππεξεζία δελ έρεη πιηθή ππφζηαζε, δελ είλαη νξαηή.  

- Δηεξνγέλεηα: Κάζε θνξά πνπ πξνζθέξεηαη κία ππεξεζία είλαη δηαθνξεηηθή δηφηη 

ηφζν ν πειάηεο φζν θαη ν εξγαδφκελνο ελδέρεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηε 

δηαθνξνπνίεζή ηεο.  

- Φζαξηφηεηα: Δάλ ε ππεξεζία δελ θαηαλαισζεί ηε ζηηγκή πνπ είλαη δηαζέζηκε δελ 

κπνξεί λα απνζεθεπηεί θαη λα πνπιεζεί ζε άιιε ρξνληθή ζηηγκή. 

- Με δπλαηφηεηα απφζπαζεο ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο απφ ηνλ «παξαγσγφ», θαζψο 

δειαδή ε ππεξεζία ζπλδέεηαη άκεζα κε ην άηνκν πνπ ηελ παξέρεη, 

θαηαλαιψλεηαη ηε ζηηγκή πνπ πξνζθέξεηαη. 

- πκκεηνρή ηνπ πειάηε ζηε δηαδηθαζία "παξαγσγήο" ηνπ πξντφληνο/ ππεξεζίαο.  

 

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ, θαζψο θαη ε έληνλε 

παξνπζία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαηά ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηηο πεγέο δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ηε ζηξαηεγηθή αιιά θαη 

ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ηξηηνγελή 
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ηνκέα.  Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πην πάλσ ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα, ε  Αιπζίδα 

Κέξδνπο Τπεξεζηψλ (Service Profit Chain), απνηειεί θαη απηή έλα πιαίζην κέηξεζεο ηεο 

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο  πνπ παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο βαζηθά ζηνηρεία (elements) ηεο απφδνζεο ησλ  επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ  (Heskett et al. 1994;1997) . 

 

 

Η. χληνκε Παξνπζίαζε ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ 

 

 

Ζ πξψηε εθδνρή ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ παξνπζηάδεηαη ην 1990 απφ ηνπο 

Heskett, Sasser θαη Hart, ελψ  νη Schlesinger θαη Heskett ην 1991 δίλνπλ ζηελ Αιπζίδα ην 

φλνκά Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ (Service Profit Chain) θαη παξνπζηάδνπλ ηα βαζηθά 

ηεο ζηνηρεία. Μφλν φκσο ην 1994 κεηά απφ εθηεηακέλε έξεπλα ζε πνιινχο θιάδνπο ζηνλ 

Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ νη Heskett et al. δίλνπλ ζηελ Αιπζίδα  ζπγθεθξηκέλε  κνξθή.   

ην ζρήκα 1.6 απεηθνλίδεηαη ε Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ (Heskett et al. 

1997). χκθσλα κε ηελ Αιπζίδα νη πεξηνρέο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο (εζσηεξηθή 

δηάζηαζε ηεο Αιπζίδαο) ζηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ζέηνπλ ζηφρνπο 

(επηδησθφκελα απνηειέζκαηα) αθνξνχλ ζηηο κεηαβιεηέο: "πνηφηεηα εζσηεξηθήο 

ππεξεζίαο" (ε νπνία αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζηαθή δσήο), 

ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ, δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο, πνηφηεηα εμππεξέηεζεο, 

παξαγσγηθφηεηα θαη πνηφηεηα εθξνήο θαη πίζηε (loyalty) ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ 

επηθέληξσζε θαη ε επηηπρία ζε απηέο ηηο κεηαβιεηέο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο 

πειάηεο ε νπνία  αληαλαθιάηαη ζηελ εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο Αιπζίδαο πνπ πεξηιακβάλεη 

ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ. Ζ  εμσηεξηθή  δηάζηαζε  νδεγεί  ζηα   

ρξεκαηννηθνλνκηθά  απνηειέζκαηα  ηεο επηρείξεζεο πνπ δηαθξίλνληαη ζηελ αχμεζε ησλ 

εζφδσλ θαη ζηελ θεξδνθνξία. Κεληξηθφ ζηνηρείν ηεο Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ 

ζεσξείηαη ε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνλ πειάηε. 

Αλαγλσξίδνληαο ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,  σο βάζε ηεο 

Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ζεσξείηαη ε πνηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο (Βι. 

ρήκα 1.6). Οη Heskett  et. al.(1997),  αλαθεξφκελνη ζηελ πνηφηεηα ηεο  εζσηεξηθήο 

ππεξεζίαο ελλννχλ – φπσο αλαθέξνπλ ζην βηβιίν ηνπο - ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ην νπνίν ζπκβάιιεη ζην λα έρνπλ νη  επηρεηξήζεηο  ηθαλνπνηεκέλνπο  

εξγαδφκελνπο. 
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Πνηφηεηα Δξγαζηαθήο δσήο (quality  

of work life) 

 ρεδηαζκφο εξγαζηαθνχ ρψξνπ 

 ρεδηαζκφο  εξγαζίαο θαη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ 

 Πνιηηηθέο /πξαθηηθέο ΓΑΠ 

- Δπηινγή εξγαδνκέλσλ θαη αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ    

- Ακνηβέο θη αλαγλψξηζε εξγαδνκέλσλ  

- Πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία 

- Δπαξθή πφξνη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε 

 

ρήκα 1.6: Ζ Aιπζίδα Kέξδνπο Τπεξεζηψλ (Πεγή: Heskett et al.,1997)  

Πνηφηεηα 

Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο Αμία 

Δμσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο Παξαγσγηθφηεηα  

θαη πνηφηεηα  

εθξνήο 

Πίζηε 

 
     Ηθαλνπνίεζε  

Βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη 

κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ηεο 

παξερφκελεο 

ππεξεζίαο  

Ηθαλνπνίεζε  Πίζηε  

Αχμεζε 

 εζφδσλ 

 

Κεξδνθνξία 

Αμία πξνζέιθπζεο 

(attractive value) 

 

Τπεξεζία ζρεδηαδφκελε 

θαη παξερφκελε γηα λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

Γηαρξνληθή αμία (lifetime 

value) 

 Γηαηήξεζε πειαηψλ 

 Δπαλαιακβαλφκελεο 

αγνξέο απφ πειάηεο ηεο 

επηρείξεζεο 

 πζηάζεηο πειαηψλ ζε 

ηξίηνπο  

                             ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΣΑΗ  

Λεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή θαη ζχζηεκα παξνρήο ηεο  ππεξεζίαο 

                                      

 

 

 

 

Δξγαδόκελνη 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΣΑΗ  

               Αγνξά ζηφρνο 

 

 

 

Πειάηεο 

Γπλαηφηεηα 

εμππεξέηεζεο 

 

Πνηφηεηα ηεο 

ππεξεζίαο 
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Ζ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ζηεξίδεηαη ζε κία αιιεινπρία ππνζέζεσλ γηα ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πιαίζην απηφ θαη δηαγξάθνπλ 

ηελ πνξεία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη κία επηρείξεζε ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ γηα 

πςειά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. Οη κεηαβιεηέο απηέο εθθξάδνπλ ζηελ νπζία 

ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα κίαο επηρείξεζεο /νξγαληζκνχ ζηνλ Σνκέα ησλ 

Τπεξεζηψλ). Δπηγξακκαηηθά, ε Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ πξνηείλεη φηη ε αχμεζε ησλ 

εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε θεξδνθνξία ηεο πεγάδεη απφ ηνπο πηζηνχο ηεο πειάηεο νη 

νπνίνη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ αμία ηεο παξερφκελεο ζε απηνχο ππεξεζίαο. Ζ αμία 

ηεο ππεξεζίαο γηα ηνλ πειάηε δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο ηθαλνπνηεκέλνπο απφ ηε δνπιεηά 

ηνπο, πηζηνχο θαη παξαγσγηθνχο εξγαδφκελνπο δεδνκέλνπ φηη απηνί απνιακβάλνπλ 

πνηφηεηα εξγαζηαθήο δσήο. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη θπξίσο ην 

απνηέιεζκα ηεο πςειήο πνηφηεηαο ηεο εξγαζηαθήο δσήο θαη ησλ αληηιήςεψλ ηνπο φηη 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο πφξνπο (π.ρ. ηερλνινγία, δηαδηθαζίεο 

εμππεξέηεζεο) πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο λα παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο πςειήο 

πνηφηεηαο ππεξεζίεο. Απηέο νη δηαδηθαζίεο θαη νη πφξνη απεηθνλίδνληαη ζην δηάγξακκα σο 

"δπλαηφηεηα" (capability), ε νπνία αξγφηεξα (Heskett et al., 2008) ελζσκαηψλεηαη ζηελ 

Αιπζίδα σο ζηνηρείν ηεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο.  

Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο εζσηεξηθήο δηάζηαζεο ηεο Αιπζίδαο 

Κέξδνπο Τπεξεζηψλ απεηθνλίδνληαη ζην δηάγξακκα κε ηε κνξθή θχθινπ, ν ιεγφκελνο 

"θχθινο δπλαηνηήησλ", αλαδεηθλχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε ζεκαζία θαη ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε αμίαο γηα ηνπο πειάηεο. Τπνζηεξίδνληαο ηηο 

ζρέζεηο αηηίαο – απνηειέζκαηνο ζε θάζε ζηνηρείν ("θξίθν") ηεο αιπζίδαο (ρσξίο φκσο λα 

θαηαθέξνπλ κέρξη ζήκεξα λα ηεθκεξηψζνπλ εκπεηξηθά  ζρέζεηο αηηίαο-απνηειέζκαηνο) νη 

Heskett et. al. (1997) αλαγλσξίδνπλ φηη ε πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

(πνηφηεηα εξγαζηαθήο δσήο) είλαη απηή ε νπνία ζηελ νπζία δηαθνξνπνηεί ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε  Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ απνηειεί φπσο θαη νη Heskett et 

al. (1997, ζει. 36) ππνζηεξίδνπλ ζην βηβιίν ηνπο "The service profit chain", έλα 

παξάδεηγκα Ιζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ. Απνηειεί επηπιένλ έλα πιαίζην 

ηζνξξνπεκέλεο ζηνρνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηηο ηξεηο βαζηθέο νκάδεο ζπκθεξφλησλ πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαζθάιηζεο  ηεο ηαπηφρξνλεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο  

απφ ηελ επηρείξεζε. Ζ Αιπζίδαο Κέξδνπο αλαγλσξίδεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαζψο ζεσξεί σο θηλεηήξηα δχλακε  (πξψην "θξίθν" ηεο 
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Αιπζίδαο) ηελ πνηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο δειαδή ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο (ζηνηρείν πνπ ζεσξείηαη σο αδπλακία ηεο ΗΚΑ). Ζ Αιπζίδα Κέξδνπο 

Τπεξεζηψλ είλαη έλα  ιεηηνπξγηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζήο ηνπο, δηφηη 

εζηηάδεη ζηα ζηνηρεία εθείλα ηεο απφδνζεο πνπ πξέπεη λα κεηξψληαη θαη λα 

παξαθνινπζνχληαη πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο 

ηεο (αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα) θαη λα βειηηψζεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηεο 

απνηειέζκαηα.  Αδπλακία φκσο ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ απνηειεί ην γεγνλφο 

φηη απηή ζηεξείηαη επαξθνχο εκπεηξηθήο  δηεξεχλεζεο ζην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλεη (Heskett, et al.1997; Loveman and Heskett, 1998; Silvestro and Cross; 

2000). Πξάγκαηη, ε εκπεηξηθή ηεο δηεξεχλεζε αθνξά θπξίσο ζε επηκέξνπο θνκκάηηα ηεο 

αιπζίδαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο αηηίαο - απνηειέζκαηνο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ πνπ πξνηείλεη ε Αιπζίδα, ελψ γηα  θάπνηεο απφ ηηο ζρέζεηο πνπ πξνβιέπεη 

δηαπηζηψλνληαη αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα (βι. Κεθ. 3 γηα κεγαιχηεξε αλάιπζε ηεο 

Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ).  

 

1.5. ΤΓΚΡΗΖ ΣΩΝ ΠΛΑΗΗΩΝ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ: EFQM, 

ΗΟΡΡΟΠΖΜΔΝΖ ΚΑΡΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΑΛΤΗΓΑ 

ΚΔΡΓΟΤ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 

Σα ηξία πιαίζηα - EFQM, Ηζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ θαη Αιπζίδα Κέξδνπο 

Τπεξεζηψλ - πνπ εληάζζνληαη ζηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο  

θαη ζηε κέηξεζή ηεο, είλαη απηά πνπ θπξηαξρνχλ ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Σα πιαίζηα 

απηά παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο αιιά θαη  αξθεηέο νκνηφηεηεο.  

 Ζ πην ζεκαληηθή κεηαμχ ηνπο δηαθνξά αθνξά ζηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηεο 

επηρείξεζεο νη νπνίνη απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζήο ηεο. 

πγθεθξηκέλα, ζην EFQM απηνί (νη θχξηνη ζθνπνί) επηιέγνληαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ), ζηελ Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ κε βάζε 

ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο, ελψ ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ κε βάζε ηε 

δεκηνπξγία αμίαο γηα ηηο ηξεηο θχξηεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ (εξγαδφκελνη, πειάηεο θαη 

κέηνρνη) θαη ηελ αληαιιαγή αμίαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ απηψλ θαη ηεο επηρείξεζεο. 

Δπηπιένλ, ε Αιπζίδα Κέξδνπο εζηηάδεη ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ.  

  Δπίζεο, ην EFQM θαη ε Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ έρνπλ πην πεξηγξαθηθνχ 

(descriptive) ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ηελ Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ. 
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Γεδνκέλνπ φηη ην πξψην ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ) 

θαη ην δεχηεξν εζηηάδεη ζηνπο παξάγνληεο θιεηδηά γηα ηελ επεκεξία θαη αλάπηπμε κίαο 

επηρείξεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ. Απφ ηελ άιιε, ε 

Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ δε δίλεη ζπληαγέο γηα ηελ επηινγή ησλ ζηφρσλ θαη 

ησλ κεηξήζεσλ ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο - αιιά κφλν θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κε 

βάζε ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο - ζηνηρείν πνπ ηελ θαζηζηά ιηγφηεξν ιεηηνπξγηθή 

θαηά ηελ πξαθηηθή ηεο εθαξκνγή ζε ζρέζε κε ηα άιια δχν κνληέια.  

 Πάλησο, ηα ηξία πιαίζηα έρνπλ θαη θάπνηα θνηλά ζηνηρεία: Πξψην, αληηκεησπίδνπλ 

ηελ επηρείξεζε σο αλνηρηφ ζχζηεκα ηεο νπνίαο ε ιεηηνπξγία επεξεάδεηαη απφ δηάθνξεο 

νκάδεο ζπκθεξφλησλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο απφ ηελ 

επηρείξεζε. Σηο νκάδεο απηέο ε επηρείξεζε πξέπεη λα ηηο ρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη πςειή ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε. ε ζρέζε κε απηφ ην θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ, ην EFQM ιακβάλεη ππφςε κεγαιχηεξν αξηζκφ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ 

(εξγαδφκελνπο θαη ζηειέρε, πξνκεζεπηέο, ζπλεξγάηεο, πειάηεο, κεηφρνπο, θνηλσληθφ 

ζχλνιν), ε Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ εζηηάδεη θπξίσο ζε  πειάηεο θαη 

κεηφρνπο θαη ε Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ζε εξγαδφκελνπο, πειάηεο θαη κεηφρνπο. 

Γεχηεξν, δηαθξίλνπλ δηαζηάζεηο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο θαη πηνζεηνχλ ππνζέζεηο 

γηα ηε κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε κε ηε κνξθή αηηίαο – απνηειέζκαηνο. πγθεθξηκέλα, ζην 

EFQM εκθαλίδνληαη δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ: νη πξνζδηνξηζηηθνί 

παξάγνληεο θαη ηα απνηειέζκαηα (ηα νπνία δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο). ηελ Ιζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ, νη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο 

απφδνζεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζρέζεηο αηηίαο -απνηειέζκαηνο. Δηδηθφηεξα: η) ε 

δηάζηαζε ηεο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο δηακνξθψλεη ηελ απφδνζε ζην επίπεδν ησλ 

ελδνεπηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ηη) ε απφδνζε ζην επίπεδν ησλ ελδνεπηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ επεξεάδεη ηελ απφδνζε ζηε δηάζηαζε ηνπ πειάηε θαη ηηη) ε απφδνζε ζηε 

δηάζηαζε ηνπ πειάηε επεξεάδεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε γηα ηνπο κεηφρνπο. 

Δλψ ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ: η) ε απφδνζε ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο  (πνηφηεηα ηεο εξγαζηαθήο δσήο) κεηαθέξεηαη /αληαλαθιάηαη ζηνπο 

πειάηεο θαη επεξεάδεη ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο 

(δεκηνπξγία αμίαο) θαη ηη) ε πςειή απφδνζε ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο κεηαθέξεηαη 

/αληαλαθιάηαη ζηνπο κεηφρνπο κέζα απφ ηελ πςειή ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο (δεκηνπξγεί αμία γηα ηνπο κεηφρνπο - θεξδνθνξία θαη αχμεζε εζφδσλ). 

Σξίην, θαη ηα ηξία πιαίζηα απνηεινχλ, κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ,  Ιζνξξνπεκέλεο 

Κάξηεο Απνηειεζκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ηζνξξνπεκέλεο ζηνρνζεζίαο ζε ζρέζε κε 
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ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ηξηψλ βαζηθψλ  νκάδσλ ζπκθεξφλησλ 

(εξγαδφκελνη, πειάηεο, κέηνρνη) θαη ζθνπφ ηε ζπλερή βειηίσζε (δπλακηθή θχζε) ηεο 

απφδνζεο  ηεο  επηρείξεζεο.  

 

 

ΟΜΑΓΔ     

ΤΜΦΔΡΟΝΣΩΝ  Γηαζηάζεηο  ΗΚΑ                     Κξηηήξηα EFQM  

 

Δξγαδφκελνη 

 

 

 

 

 

Πειάηεο  

(Κνηλφηεηα/Κιάδνο) 

 

 

Μέηνρνη 

 

ρήκα 1.7:  Ζ αληηζηνίρεζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ EFQM κε ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο 

Ηζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ (Πεγή: Olve θαη Wetter, 1999) 

 

 ην  ζρήκα 1.7,  απεηθνλίδεηαη ε  πξνζπάζεηα  απηήο  ηεο αληηζηνίρεζεο/ζχλδεζεο 

κεηαμχ Ηζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ θαη EFQM θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

αληηζηνίρεζε θαη ζχλδεζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ EFQM κε ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο 

Ηζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ.  Δηδηθφηεξα, ην EFQM έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

θάησ απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο Ηζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ (δειαδή σο 

ζχζηεκα ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο θαη δηνίθεζεο ηεο απφδνζεο) απφ επηρεηξήζεηο - φπσο 

π.ρ. ε British Telecom θαη ε NatWest Life  πνπ επηδηψθνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο 

ΓΟΠ σο ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο (π.ρ. Peacock, 1996; Olve and Wetter, 1999; 

Wongrassammee et al., 2003). 

 

 

 

 

 

Γηάζηαζε κάζεζεο 

θαη αλάπηπμεο 

Γηάζηαζε 

Δλδνεπηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ 

 

 Πφξνη θαη ζπλεξγάηεο  

 Γηαδηθαζίεο  

 

 Κξίζηκεο ζεκαζίαο 

απνηειέζκαηα 

Υξεκαηννηθνλνκηθή 

δηάζηαζε 

 Ζγεζία 

 ηξαηεγηθή θαη Πνιηηηθέο 

 Γηνίθεζε Δξγαδνκέλσλ  

 Ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ 

 

 

Γηάζηαζε πειάηε  

 Ηθαλνπνίεζε Πειαηψλ  

 Απνηειέζκαηα ζηελ 

Κνηλσλία 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο
 

 

 

Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ -

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

2.1. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ – ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

Σν ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε επηβίσζε κίαο επηρείξεζεο 

θαη ε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηεο πξνυπνζέηνπλ πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ηελ επηδίσμε 

δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

ήκεξα, ε έκθαζε γηα ηε δεκηνπξγία δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο κεηαηίζεηαη απφ ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο ζηνπο 

πφξνπο (πιηθνχο θαη άυινπο) πνπ απηή κπνξεί λα αλαπηχμεη θαη λα ζπλδπάζεη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Πξάγκαηη, νη ζεσξίεο πνπ ππνζηήξηδαλ φηη ε πεγή απηνχ ηνπ 

πιενλεθηήκαηνο βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ επηρείξεζε (π.ρ. ηερλνινγία, λνκνζεζία, 

πξφζβαζε ζε πεγέο θεθαιαίνπ) ράλνπλ ζηαδηαθά έδαθνο (Harel and Tzafir; 1999; Aragon 

et al. 2003). πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε πξνζέγγηζε ησλ πφξσλ (resource-base view)  

πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, ππνζηεξίδεηαη φηη κία επηρείξεζε κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, θαη θαη‟ επέθηαζε λα  

δηακνξθψζεη ζεηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε αλψηεξεο απφδνζεο, κφλν εάλ νη 

πφξνη ηεο πξνζζέηνπλ αμία ζηε δξάζε ηεο κε έλα κνλαδηθφ ηξφπν ν νπνίνο δελ είλαη 

εχθνιν λα αληηγξαθεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο  (Barney 1986;1991a,b;1992; Grant , 1991; 

1996; Hamel and Prahaland, 1995; Peteraf, 1993). Μεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ πφξσλ κίαο 

επηρείξεζεο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ πεγέο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, 

θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θπξίσο ιφγσ: η) ησλ ηδηαίηεξσλ 

άπισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ: γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν (work attitudes) (Barney and Wright 1998; 

Wright et al, 1994; Kamoche, 1996; Μuller, 1996; Barney, 1992) θαη ηη) ηνπ ξφινπ ηνπ γηα 

ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο νξγαλσζηαθήο γλψζεο (organizational knowledge), 

γλψζε ε νπνία δηαρξνληθά ζπζζσξεχεηαη κέζα ζε έλα νξγαληζκφ /επηρείξεζε (Lee and 

Yang, 2000; Bolinger and Smith, 2001). 
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Οη εμειίμεηο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε αλάδεημε ησλ 

πφξσλ ηεο επηρείξεζεο, ηδηαίηεξα ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, σο πεγή δηαηεξήζηκνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο είρε επίδξαζε θαη ζηελ εμέιημε ηεο ζρεηηθήο κε ηε 

δηνίθεζε ησλ αλζξψπσλ ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο. Πξάγκαηη, ν θαζαξά επηθνπξηθφο ξφινο 

ηεο Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ (ΓΠ) αλαβαζκίδεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη  απνθηά 

ζηαδηαθά ζηξαηεγηθφ ραξαθηήξα. 

ηηο επφκελεο ελφηεηεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζε ηεο εηδηθήο βηβιηνγξαθίαο: 1). ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηεο 

δηνίθεζεο ησλ αλζξψπσλ ζηηο επηρεηξήζεηο (ελφηεηα 2.2), 2). ζα αλαδεηρζεί ν ζχγρξνλνο 

ξφινο θιεηδί ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (ΓΑΠ)  ζην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο ησλ 

πφξσλ (ελφηεηα 2.3) θαη 3). ζα παξνπζηαζηνχλ θξηηηθά ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά 

ππνδείγκαηα ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (ΓΑΠ) ηα νπνία 

αλαπηχρζεθαλ ζηε δηάξθεηα ησλ 30 πεξίπνπ ρξφλσλ απφ ηελ εκθάληζε απηνχ ηνπ φξνπ 

(ελφηεηα 2.4). 

 

2.2.   ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖΝ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

Ζ παξνχζα ελφηεηα δνκείηαη ζε δχν ππν-ελφηεηεο: 

2.2.1. Απφ ηε Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ ζηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. 

2.2.2. ηξαηεγηθή Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. 

 

 

2.2.1. ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 

 
 

χκθσλα κε ηελ θιαζηθή πξνζέγγηζε ζην κάλαηδκελη αιιά θαη ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία 

επξχηεξα, ε εξγαζία καδί κε ην έδαθνο θαη ην θεθάιαην ζεσξνχληαη σο νη ηξεηο 

ζπληειεζηέο παξαγσγήο. ην πιαίζην απηήο ηεο ινγηθήο νη εξγαδφκελνη (εξγαζία) 

απνηεινχλ έλα ζηνηρείν θφζηνπο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξνζηηζέκελε αμία 

ζπλίζηαηαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ηεο εξγαζίαο (Odiorne, 1985). Mε ηελ 

έλλνηα απηή, ν ξφινο ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζηελ επηρείξεζε είλαη 

θαζαξά επηθνπξηθφο. 
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Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηε δηνίθεζε (κάλαηδκελη), πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ήδε απφ 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1930, κε ηελ εκθάληζε ηνπ ξεχκαηνο ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ (human 

relations movement), ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε ε θιαζηθή πξνζέγγηζε ε νπνία 

αληαλαθιάηαη ηδίσο ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ησλ απφςεσλ ηνπ Taylor (Taylorism). 

Δηδηθφηεξα, αλαπηχζζνληαη ζεσξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία, ηελ ππνθίλεζε θαη 

ηελ θαιή επηθνηλσλία ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, κε ζηφρν ηελ απειεπζέξσζε φισλ ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ ελδπλάκσζή ηνπο. Παξφιε ηε ζεκαληηθή απηή 

ηνκή, κφλν ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, ζην πιαίζην ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

αλαγλσξίδεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη ζαθψο ε άπνςε φηη νη εξγαδφκελνη ηεο επηρείξεζεο 

απνηεινχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (asset) ζην νπνίν ε επηρείξεζε θαιείηαη λα επελδχζεη, λα 

ην αμηνπνηήζεη θαη λα παξαθνινπζήζεη ηελ απφδνζή ηνπ. Γειαδή γίλεηαη απνδεθηφ φηη νη 

άλζξσπνη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο θεθάιαην θαη φηη απνηεινχλ θαη πξνζζέηνπλ 

αμία ζηελ επηρείξεζε. Θεσξείηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

ζπρλά  ππνζηεξίδεηαη φηη ε ΓΑΠ απνηειεί ζηελ νπζία αλαβίσζε παιηψλ απφςεσλ θαη 

ηδίσο ηεο ζεσξίαο Υ θαη Τ ηνπ McGregor. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν ζρνιηαζκφο ηνπ 

Armstrong (1987) ζρεηηθά κε ηε ΓΑΠ φηη πξφθεηηαη γηα "παιηφ θξαζί ζε λέν κπνπθάιη".  

ηε δεθαεηία ηνπ „80 ε έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηνλ εληνπηζκφ θαη απνζαθήληζε 

ηνπ πεξηερφκελνπ ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

/πνιηηηθψλ ηεο θαη ζηελ αλάπηπμε ππνδεηγκάησλ γηα ην ξφιν ηεο ΓΑΠ ζηελ επηρείξεζε. 

Πξάγκαηη, ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία δηαηππψλνληαη δηάθνξνη νξηζκνί σο ζπλέπεηα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζεσξεηηθψλ, ηδενινγηθψλ αιιά θαη θηινζνθηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Θεσξείηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη κέρξη ζήκεξα ε Γηνίθεζε 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ νξηζκέλνπο ζπγγξαθείο σο 

ζπλψλπκν ηεο Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ.  

Πάλησο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ππάξρεη κία εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία ζηε 

ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή πεξηνρή, ηδίσο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε νπνία 

επηθεληξψλεηαη ζηε δηάγλσζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ θαη 

Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. Δθηφο απφ ηε βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηξφπνπ 

ζεψξεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα σο "πφξνο" ζηε ΓΑΠ θαη σο  "θφζηνο " ζηε ΓΠ , 

εληνπίζηεθαλ θαη άιιεο δηαθνξέο κεηαμχ απηψλ ησλ δχν ελλνηψλ. H Legge (1989), παξά 

ηνλ θάπνην ζθεπηηθηζκφ ηεο γηα ην εάλ πξαγκαηηθά ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν 

φξσλ, κε βάζε ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαηαιήγεη φηη φλησο 

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξέο. Οη δηαθνξέο απηέο είλαη θπξίσο νη εμήο: Πξψην, ελψ ε 

ΓΠ δίλεη έκθαζε ζηε δηνίθεζε θαη ζηνλ έιεγρν ησλ πθηζηακέλσλ, ε ΓΑΠ έρεη σο 
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επίθεληξν ηε δηνίθεζε ησλ νκάδσλ. Γεχηεξν, ηα ζηειέρε γξακκήο δηαδξακαηίδνπλ ξφιν 

θιεηδί ζηε ΓΑΠ γηα ην ζπλδπαζκφ ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε 

θέξδνπο, θάηη πνπ δε ζπκβαίλεη κε ηε ΓΠ. Σξίην, ε δηνίθεζε ηεο νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνχξαο (δειαδή ε θαιιηέξγεηα θνηλψλ ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ, ζηφρσλ, αμηψλ),  

απνηειεί κία θξίζηκεο ζεκαζίαο δηάζηαζε ηεο ΓΑΠ γηα ηελ επίηεπμε ησλ νξγαλσζηαθψλ 

ζηφρσλ, ελψ δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο ΓΠ. Με βάζε ηα πην πάλσ, ε  Legge (1989) 

ππνζηεξίδεη φηη ε ΓΑΠ, ζε ζχγθξηζε κε ηε ΓΠ, είλαη πεξηζζφηεξν ζηξαηεγηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλε. Άιινη ζπγγξαθείο ζεσξνχλ φηη ε ΓΑΠ σο πξνζέγγηζε, δίλεη έκθαζε 

ζηελ αηνκηθή αλάπηπμε θαη αθνζίσζε θαη κε ηελ έλλνηα απηή πξφθεηηαη γηα αηνκηθηζηηθή 

(unitarist) πξνζέγγηζε ζε αληίζεζε κε ηελ ζπιινγηθή (collectivist) πξνζέγγηζε ζηε ΓΠ 

(Guest, 1989; Storey, 1989). ην ζέκα φκσο ζην νπνίν θαίλεηαη λα ππάξρεη κία 

γεληθφηεξε ζπκθσλία είλαη φηη ε πηνζέηεζε ηεο ΓΑΠ ζεκαηνδνηεί κία ιηγφηεξν ιεηηνπξγηθή 

θαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ επηρείξεζε θαη ηε ζηξαξεγηθή  πξνζέγγηζε ζηε 

δηνίθεζε ησλ αλζξψπσλ κέζα ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο (Torrington, 1984; Beer et al, 

1984; Fombrun et al. 1985; Storey, 1987).  

θεπηηθηζκφο επίζεο θαίλεηαη λα δηαηππψλεηαη θαη ζε ζρέζε κε ηε ζεσξεηηθή 

ππνδνκή ηεο ΓΑΠ (Storey, 1995; Legge, 1995), θαζψο εθηηκάηαη φηη απηή βαζίδεηαη 

θπξίσο ζε απφςεηο αθαδεκατθψλ (ζεσξεηηθά κνληέια) νη νπνίεο ζηεξνχληαη εκπεηξηθήο 

επηβεβαίσζεο. ην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ππάξρνπλ ζπγγξαθείο νη νπνίνη 

δηεξσηψληαη θαηά πφζν ηειηθά ε ΓΑΠ είλαη έλαο ράξηεο, έλα κνληέιν ή κία ζεσξία 

(Legge, 1985), ελψ άιινη πξνρσξνχλ ζηελ πξφηαζε ηππνινγηψλ πνπ νκαδνπνηνχλ ηηο 

αλαπηπρζείζεο πξνζεγγίζεηο ζηε ΓΑΠ (Storey, 1985; Hendry, 1995). Με βάζε ηηο 

ηππνινγίεο πνπ πξνηείλνληαη αλαπηχζζεηαη εκπεηξηθή έξεπλα κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ηεο 

ζεσξίαο κε ηελ πξάμε  (Truss, 1997; 1999; Gooderham et al., 1999; Kane et al., 1999). 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλ θαη γεληθφηεξα νη ηππνινγίεο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο 

ζπζηήκαηα θαηεγνξηνπνίεζεο θαη φρη σο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ππάξρεη θαη ε 

αληίζεηε άπνςε ζηε βηβιηνγξαθία. Οη Doty θαη Click (1994), ππνζηεξίδνπλ φηη φηαλ νη 

ηππνινγίεο αλαπηχζζνληαη αμηφπηζηα θαη αλαδεηθλχνπλ πιήξσο ηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ, ηφηε ζπληζηνχλ ζχλζεηεο ζεσξίεο νη 

νπνίεο κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ππνδεηγκάησλ, κπνξεί λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

εκπεηξηθνχ ειέγρνπ. Δπηζεκαίλνπλ επίζεο, φηη κε βάζε ηηο ηππνινγίεο θαη ιφγσ ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπο λα παξέρνπλ έλα πεξηεθηηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ πεξηγξαθή 

ζχλζεησλ νξγαλσζηαθψλ δνκψλ, έρεη δεκηνπξγεζεί έλα ηζρπξφ ζψκα εκπεηξηθήο 
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έξεπλαο. Γλσζηέο ηππνινγίεο είλαη απηέο ησλ Miles θαη Snow (1978) θαη ηνπ Porter 

(1980), νη νπνίεο απνηέιεζαλ ην έλαπζκα γηα εθηεηακέλε ζρεηηθή εκπεηξηθή έξεπλα.  

Αλαθνξηθά κε ηε ΓΑΠ, ίζσο ε πην γλσζηή θαη ρξεζηκνπνηνχκελε ηππνινγία γηα ηε 

γεθχξσζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε, είλαη ε δηάθξηζή ηεο ζε "καιαθή" (soft) θαη ζε 

"ζθιεξή" (hard).  Ζ αλαθνξά ησλ πην πάλσ φξσλ εληνπίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ 

εξγαζία ηνπ Guest (1987) ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε εθηεηακέλε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε 

πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο ΓΑΠ, θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ 

εκπεηξηθή έξεπλα ηνπ Storey (1992). Ζ δηάθξηζε απηή δε θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ ακεξηθαληθή βηβιηνγξαθία θαη ε ζρεηηθή κε απηνχο ηνπο φξνπο ζεσξεηηθή 

ζπδήηεζε, θαζψο θαη ε έξεπλα ιακβάλνπλ  ρψξα ζην πιαίζην θπξίσο ηεο Δπξσπατθήο 

θαη εηδηθφηεξα ηεο Bξεηαληθήο βηβιηνγξαθίαο (Truss, 1999).   

Ζ κε ρξήζε ηνπ φξνπ ζηελ ακεξηθαληθή βηβιηνγξαθία αληαλαθιά ηε δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Δπξψπε. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα 

απηή, φπσο αλαθέξνπλ νη Boxall θαη Purcell (2003), νθείιεηαη ζηε θηινζνθία ηεο 

δηνίθεζεο πνπ πηνζεηείηαη ζηηο δχν απηέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. πγθεθξηκέλα, ζηηο 

ΖΠΑ ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο κία δηνηθεηηθή πξνζέγγηζε (managerial 

approach) πνπ εζηηάδεη ζην πσο ε ΓΑΠ κπνξεί λα σθειήζεη ηνπο κεηφρνπο 

(ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα) ηεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα ζηελ Δπξψπε δίλεηαη 

έκθαζε ζηελ εμηζνξξφπεζε ησλ ζπκθεξφλησλ  πνιιψλ νκάδσλ φπσο ησλ: εξγαδνκέλσλ, 

πειαηψλ, ζσκαηείσλ, θπβέξλεζεο, θνηλσληθνχ ζπλφινπ.  

 Σν θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηε "ζθιεξή" (hard) πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ, είλαη ν 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα κε ηνλ φξν "πφξνο" (resource). Ο φξνο απηφο 

ζπλεπάγεηαη φηη "νη εξγαδφκελνη αληηκεησπίδνληαη φπσο θάζε ζπληειεζηήο ηεο παξαγσγήο 

πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κε νξζνινγηζκφ θαη  έρνληαο σο θεληξηθφ ζηφρν ην 

νηθνλνκηθφ θέξδνο ηεο επηρείξεζεο" (Storey,  1992, ζει. 29).  πλδέεηαη θπξίσο κε ηελ 

ζεσξία Υ ηνπ McGregor (1960) γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε (γηα παξάδεηγκα , νη άλζξσπνη 

δε ζέινπλ λα δνπιεχνπλ), δίλνληαο έηζη έκθαζε ζηνλ ζηελφ έιεγρν, ζηελ θαζνδήγεζε θαη 

ζηε ρξήζε ηερληθψλ δηνίθεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ,  κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

επίηεπμε ησλ ζθνπψλ/ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο  ηεο επηρείξεζεο (Miles and Snow, 

1984;  Tichy et al. 1982; Tyson and Fell, 1986;Guest, 1995; Truss, 1999).   

Ο Guest (1989), ν Storey (1992) θαη ν Hendry (1995) uπνζηεξίδνπλ φηη ε 

"ζθιεξή" (hard)  εθδνρή ηεο ΓΑΠ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηε δηεξεχλεζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (market-

based view of the firm). πγθεθξηκέλα, ε «ζθιεξή»  πξνζέγγηζε ηεο ΓΑΠ: η) εζηηάδεη ζηε 
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ζεκαζία  ηεο ζηξαηεγηθήο ελαξκφληζεο  / νινθιήξσζεο, θαηά ηελ νπνία νη πνιηηηθέο θαη 

πξαθηηθέο ΓΑΠ ζπλδένληαη κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο θαη ηη) πξνζαλαηνιίδεηαη 

ζηελ πνζνηηθνπνίεζε (quantitation), ζηνλ ππνινγηζκφ/ κέηξεζε  (calculation) θαη ζηε 

ζηξαηεγηθή (π.ρ. Hendy and Pettigrew, 1988; Storey, 1992; Delery and Dotty, 1996; 

Guest, 1987). Οη ζπλεξγαζίεο απνζαξξχλνληαη, ελψ νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη 

νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο πεξηζσξηνπνηνχληαη (Morris, 2002). Οη επηρεηξήζεηο πνπ 

εθαξκφδνπλ απηή ηελ πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ, ειέγρνπλ ηελ επέλδπζε ζηελ επηκφξθσζε 

θαη αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ, έηζη ψζηε απηή λα ελαξκνλίδεηαη κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο.  

Η "ζθιεξή"  (hard) πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ έρεη δερζεί θξηηηθή. Θεσξείηαη απφ 

νξηζκέλνπο ζπγγξαθείο σο κε αλζξσπηζηηθή  (inhuman), θαζψο επηθεληξψλεηαη κφλν ζηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. Δλψ άιινη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

"ζθιεξή" (hard) πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δχλακεο ηεο δηνίθεζεο 

θαη ηε λνκηκνπνίεζε ησλ ππνβαζκηζκέλσλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ζηνηρεία πνπ θαίλεηαη 

λα εζσηεξηθνπνηνχληαη ζηελ  θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο (Legge, 1995). Δπηπιένλ, 

απνηειεί κία νξζνινγηθή (rational) πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ ε νπνία δε ιακβάλεη ππφςε ηε 

ζεκαζία ηνπ ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ, ησλ ζπκθεξφλησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ κέζα θαη 

έμσ απφ ηελ επηρείξεζε (politics) θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο (Purcell and 

Ahlstrand, 1994; Kamoche, 1994). 

 Ζ "καιαθή" (soft) πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε πνπ αλαθχπηεη 

ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο γηα φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ 

ηαιέλησλ  ησλ εξγαδνκέλσλ θαη βαζίδεηαη ηδίσο ζηε ζεσξία Τ ηνπ McGregor (1960) γηα 

ηελ αλζξψπηλε θχζε. χκθσλα κε ηε ζεσξία Τ, νη άλζξσπνη επηδηψθνπλ κέζσ ηεο 

εξγαζίαο ηνπο ηελ απηφ-νινθιήξσζή ηνπο. ηφρνο επνκέλσο ηεο ΓΑΠ ζα πξέπεη λα είλαη 

ε ελίζρπζε ηεο αηνκηθήο αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο, ψζηε ηειηθά λα 

απειεπζεξσζεί φιν ην δπλακηθφ πνπ απηνί δηαζέηνπλ. Δάλ ν εξγαδφκελνο είλαη 

αθνζησκέλνο (ληψζεη δέζκεπζε) ζηε δνπιεηά ηνπ, ζα αζθήζεη ν ίδηνο έιεγρν θαη 

θαζνδήγεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε (self – control and self-direction) ηνπ 

έξγνπ ηνπ. Βαζηθή πξνυπφζεζε κίαο ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε 

ελαξκφληζε (integration) ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ (MacGregor, 

1969). πγθεθξηκέλα, ε "καιαθή" (soft) ζεψξεζε ηεο ΓΑΠ ππνζηεξίδεη φηη νη εξγαδφκελνη 

πνπ αηζζάλνληαη δεζκεπκέλνη (committed) απέλαληη ζηελ επηρείξεζε ζα εξγαζηνχλ πην 

απνηειεζκαηηθά θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα ζπκβάιινπλ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηειηθά ζηε 
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βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο  (Beaumont, 1992; Dunham et al., 1979; Quest, 

1987; Legge, 1995; Walton, 1985).  

Ζ δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ θαη ζηηο αμίεο ηνπ, ζα επηηεπρζεί 

κφλν εάλ ππάξρεη ζε απηφλ (ζηνλ νξγαληζκφ) εκπηζηνζχλε απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο, 

εάλ νη εξγαδφκελνη επηκνξθψλνληαη θαη αλαπηχζζνληαη, εάλ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα 

εξγάδνληαη απηφλνκα θαη λα απνθαζίδνπλ γηα ηε δνπιεηά ηνπο θαη εάλ έρνπλ πιεξνθφξεζε. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ νη εξγαδφκελνη ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο, ηνπο παίξλνπλ αμία απφ ηνλ 

νξγαληζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζθέξνπλ, κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαη απηνί αμία ζηνλ 

νξγαληζκφ (Guest, 1987; Hendry and Pettigrew, 1990; Tyson, 1995). Ζ ζηξαηεγηθή 

δηάζηαζε ηεο "καιαθήο" (soft) πξνζέγγηζεο ζηε ΓΑΠ ζπλίζηαηαη ζην φηη ν έιεγρνο ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη ηε βειηίσζε 

ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο,  βαζίδεηαη θαη πεγάδεη απφ ηελ δέζκεπζε (commitment) ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ. Δπνκέλσο, ηφζν ε επηδίσμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

φζν θαη ε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί παξάγνληεο  

θαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο.  

πλνςίδνληαο, ζχκθσλα κε ηε "καιαθή" (soft) πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ: η) ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδφκελσλ είλαη απηή πνπ ηειηθά δηακνξθψλεη πςειά 

επίπεδα δέζκεπζεο (commitment) ζηνλ νξγαληζκφ, θαη ηη) ε δηακφξθσζε ζεηηθψλ 

ζηάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ επηρείξεζε - σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο 

ησλ θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ - νδεγεί ζε απνηειεζκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο (απνηειεζκαηηθφηεηα) αιιά θαη ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο. Ζ 

ζπκπεξηθνξά απηή ειέγρεηαη απφ ην άηνκν θαη φρη απφ ηνλ θφβν ηεο ηηκσξίαο ή ηελ πίεζε 

πνπ αζθνχλ εμσηεξηθνί παξάγνληεο (Guest , 1987; Storey, 1992). εκαληηθφ ξφιν γηα ηε 

δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ απέλαληη ζηνλ νξγαληζκφ 

δηαδξακαηίδνπλ ε επηθνηλσλία, ε πιεξνθφξεζε, ε εκπηζηνζχλε ζηνλ νξγαληζκφ, ε 

ππνθίλεζε θαη ε εγεζία (Guest, 1987; Storey, 1992) . 

H "καιαθή" (soft) πξνζέγγηζε απνηειεί κία αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε ζηε 

ΓΑΠ πνπ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε πςειά επίπεδα δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θη 

επνκέλσο ζε επσθειή γηα ηνλ νξγαληζκφ ζπκπεξηθνξά (Wright et al., 2003). Παξφια απηά 

ε δηνίθεζε ησλ αλζξψπσλ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε πςειψλ επηπέδσλ δέζκεπζεο 

(commitment) ζηνλ νξγαληζκφ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εκπφδηα ζηελ αιιαγή. Απηφ δηφηη 

ηα πςειά επίπεδα δέζκεπζεο ζηνλ νξγαληζκφ απαηηνχλ κία καθξνρξφληα πεξίνδν 

παξακνλήο θαη θνηλσληθνπνίεζεο ζηελ νξγαληζκφ, άξα θαη απνδνρή ηεο θνπιηνχξαο ηεο 
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επηρείξεζεο. ζν πεξηζζφηεξν έρνπλ απνδερζεί ηελ θνπιηνχξα (αμίεο, λφξκεο θιπ) ηνπ 

νξγαληζκνχ νη εξγαδφκελνη ηφζν πην αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ηείλνπλ λα πξνβάιινπλ 

(Bax, 2002). 

 πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ηφζν ε "ζθιεξή" (hard) φζν θαη 

ε "καιαθή" (soft) πξνζέγγηζε ζεσξνχλ ηηο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ σο εξγαιεία 

γηα ηελ επηρείξεζε. πγθεθξηκέλα, ε "ζθιεξή" (hard) πξνζέγγηζε ζεσξεί ηηο πνιηηηθέο θαη 

πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ σο κέζν ειέγρνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ψζηε λα δηακνξθψζνπλ 

δεμηφηεηεο θαη λα αλαπηχμνπλ ζπκπεξηθνξέο  κε βάζε ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο θαη 

πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο. ηε "καιαθή" (soft) πξνζέγγηζε ν ξφινο ησλ πνιηηηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ είλαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ 

απηνί λα αλαπηχμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ επηρείξεζεο, λα ληψζνπλ 

δεζκεπκέλνη (committed)  πξνο απηή, λα απνδερζνχλ ηηο αμίεο ηεο θαη ηειηθά λα 

αλαπηχμνπλ απηφβνπια ζπκπεξηθνξέο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ηεο επηρείξεζεο. Απηφ φκσο πξνυπνζέηεη απνηειεζκαηηθή εγεζία, επηθνηλσλία, 

ππνθίλεζε, πιεξνθφξεζε θαη εκπηζηνζχλε ζηελ νξγάλσζε.  

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο (π.ρ. Guest, 1997; Storey, 1992; Hendry, 1995; Edgar and 

Gaere, 2005) ππνζηεξίδνπλ ζεσξεηηθά ηελ αλσηεξφηεηα ηεο "καιαθή" (soft) 

πξνζέγγηζεο ζηε ΓΑΠ ιφγσ ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ δηακνξθψλνληαη 

θαη απαηηνχλ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, ελδπλάκσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, θαηλνηνκία θαη επειημία.. Δληνχηνηο, κέρξη ζήκεξα, δελ ππάξρεη επαξθήο 

εκπεηξηθή έξεπλα πνπ λα ηεθκεξηψλεη ηελ αλσηεξφηεηα ηεο κίαο ή ηεο άιιεο 

πξνζέγγηζεο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ε εξεπλεηηθή δνπιεηά 

ησλ Truss et al. (1997), νη νπνίνη αμηνινγψληαο κε πνηνηηθά (νκάδεο εζηίαζεο κε ζηειέρε 

ΓΑΠ) θαη πνζνηηθά (εξσηεκαηνιφγηα ζε εξγαδφκελνπο) εξγαιεία ηελ εθαξκνγή 

"ζθιεξψλ" ή "καιαθψλ" πξνζεγγίζεσλ (soft and hard approaches) ζε 8 κεγάιεο 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο (κειέηεο πεξίπησζεο) ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, θαηαιήγνπλ 

φηη ζε θακία απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο δελ είρε πηνζεηεζεί απφιπηα κία εθ ησλ δχν 

πξνζεγγίζεσλ. Δπηπιένλ, ελψ ζηε ζεσξία νη επηρεηξήζεηο απηέο θαίλεηαη λα πηνζεηνχλ 

θπξίσο ηε "καιαθή" (soft) πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ, ζηελ πξάμε ζηεξίδνληαη ζε 

πξνζπάζεηεο γηα ζηελφ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ. πλεπψο, απαηηείηαη κειινληηθή έξεπλα 

γηα λα δηεξεπλεζεί ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηελ πηνζέηεζε ζηηο επηρεηξήζεηο 

ησλ δχν απηψλ πξνζεγγίζεσλ, θαζψο ε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηεο κίαο ή ηεο 

άιιεο πξνζέγγηζεο κε ηελ πςειή απφδνζε (ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα) ηεο 

επηρείξεζεο. 



 

 

 76 

2.2.2. ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 

ην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ λα απνδεηρζεί ε αμία ηεο ΓΑΠ γηα ηελ επηρείξεζε αιιά 

θαη ιφγσ ηεο αλάδεημεο ηνπ ξφινπ ηνπ ΑΠ ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 επηρεηξείηαη ε 

ηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ζηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ  (Truss  and Gratton, 1994; 

Edgar and Gaere, 2005).  Οξηζκέλνη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηξαηεγηθή Γηνίθεζε 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ  (ΓΑΠ) εμειίρζεθε αθξηβψο κε ζηφρν λα απνηειέζεη ηε γέθπξα 

κεηαμχ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο ΓΑΠ 

(Lengnic-Hall and Lengnic-Hall; 1990; Butler et al., 1991; Boxall, 1991). Κάησ  απφ 

απηή ηελ νπηηθή γσλία, θαίλεηαη φηη ν πην ζπρλά αλαθεξφκελνο ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία νξηζκφο ηεο ΓΑΠ είλαη απηφο ησλ Wright θαη MacMahan (1992) 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε  ΓΑΠ αθνξά ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ 

θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ νη νπνίεο ζπλδπάδνληαη/ νινθιεξψλνληαη κεηαμχ ηνπο 

(νξηδφληηα νινθιήξσζε),  έηζη  ψζηε  λα  δηαζθαιίδνπλ φηη ην αλζξψπηλν θεθάιαην κηαο 

επηρείξεζεο (ζπιινγηθή γλψζε εξγαδνκέλσλ, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο) ζα ζπκβάιεη ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, φπσο απηνί έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο 

(θάζεηε νινθιήξσζε).  Με βάζε ηνλ πην πάλσ νξηζκφ, σο ζηξαηεγηθή ΑΠ ζεσξείηαη ην 

ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ απφ θνηλνχ πηνζεηνχληαη απφ ηνπο  

εξγαδφκελνπο θαη ηα ζηειέρε γξακκήο γηα λα ιχζνπλ ζέκαηα ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα (Truss and Gratton, 1994). Μία απνηειεζκαηηθή 

ζηξαηεγηθή ΑΠ είλαη απηή πνπ ζπληνλίδεη ζπζηεκαηηθά φιεο ηηο επηκέξνπο πνιηηηθέο ηεο 

Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη ηηο πινπνηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε απηέο λα επεξεάζνπλ 

άκεζα ηηο δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα λα είλαη νη 

θαηάιιειεο γηα λα πεηχρεη ε επηρείξεζε ηνπο ζηφρνπο  ηεο.  

Ζ ΓΑΠ πηνζεηεί ηελ άπνςε φηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε κίαο 

επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο κπνξεί λα δηακνξθσζεί θαη ε θαηάιιειε ζηξαηεγηθή ΑΠ, 

ππνζέηνληαο έηζη ηελ χπαξμε κίαο γξακκηθήο ζρέζεο κεηαμχ ζηξαηεγηθήο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζηξαηεγηθήο ΑΠ  (Baird and Meshoulan, 1988; Dyer, 1984; Truss et al., 

1997). Ζ απνδνρή φκσο απηήο ηεο ππφζεζεο δελ αλαγλσξίδεη ηελ πνιππινθφηεηα ηφζν 

ζην πιαίζην ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο φζν θαη ζε απηφ ηεο ΓΑΠ. Γηα παξάδεηγκα, 

ε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηνλ  Mintzberg (1994) δελ είλαη πάληνηε 

"ζθφπηκε/ζρεδηαζκέλε" (intended) θαζψο κπνξεί λα είλαη θαη "αλαδπφκελε/ 

αλαθχπηνπζα" (emergent) (Dyer, 1985; Truss and Gratton, 1994).  
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Παξά ηελ αζάθεηα πνπ ππάξρεη ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ΓΑΠ 

θαη ηεο ΓΑΠ θαη ηε ζπλερηδφκελε ζρεηηθή ζεσξεηηθή ζπδήηεζε, ε επηθξάηεζε πιένλ 

ηνπ φξνπ ΓΑΠ θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζε δχν βαζηθά ιφγνπο. Πξψην, ζηελ  αλαγλψξηζε 

φηη νη αλζξψπηλνη πφξνη πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο ζηξαηεγηθφο παξάγνληαο (strategic 

factor) φρη κφλν επεηδή δηαδξακαηίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη γηα ηελ πξννπηηθή ηνπ λα απνηειέζεη πξάγκαηη 

πεγή δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Ζ δπλακηθή απηή ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα  αλαδεηθλχεηαη φπσο άιισζηε έρεη ήδε αλαθεξζεί πην πάλσ θαηά ηηο  αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80 απφ ζπγγξαθείο φπσο νη Beer et al. (1984) θαη νη Devanna et al. 

(1984), ζπγγξαθείο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο πξφδξνκνη ηεο ΓΑΠ. Απηφ δηφηη, είραλ 

σο ζηφρν λα πξνζδηνξίζνπλ ην ξφιν ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηελ πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο θαη λα αλαπηχμνπλ 

ππνδείγκαηα ΓΑΠ γηα ηελ εδξαίσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ηεο 

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. Γεχηεξν, ε επηθξάηεζε ηνπ φξνπ ΓΑΠ ζπλδέεηαη θαη κε ηελ 

αλάγθε: η) λα αλαγλσξηζζνχλ θαη λα ραξηνγξαθεζνχλ νη δηαδηθαζίεο θαη νη πνιηηηθέο θαη 

πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ πνπ πξνζζέηνπλ αμία θαη ζπκβάιινπλ ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηη) λα δηεπθξηληζηεί πσο νη δηαδηθαζίεο θαη νη πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ 

πξάγκαηη νινθιεξψλνληαη (θάζεηα θαη νξηδφληηα) θαη ηηη) γηαηί θαη πσο νη πνιηηηθέο θαη 

πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο  (Wright and 

MacMahan, 1992;  Wright et al., 1994; 2001; Huselid, 1995; MacDuffie, 1995; Delery 

and Dotty, 1996; Wright and Snell, 1998; Delery, 1998; Lepak and Snell, 2002).  

Μία αληηπξνζσπεπηηθή απεηθφληζε ηεο ζρέζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο  ΓΑΠ κε ηηο 

επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηειηθά κε ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο απνηειεί ε 

πξφηαζε ηνπ Dessler (2005). χκθσλα κε ην πιαίζην απηφ ε επηρείξεζε (νξγαληζκφο) 

ιακβάλνληαο ππφςε ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξα (εληνπηζκφο  επθαηξηψλ 

θαη απεηιψλ), θαζψο θαη ηηο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ηεο πνπ αλαδεηθλχνληαη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, επηιέγεη ηε  ζηξαηεγηθή ζέζε πνπ ζεσξεί σο θαηάιιειε θαη 

εθηθηή. ηε ζπλέρεηα δηακνξθψλεηαη ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηεο επηρείξεζεο /νξγαληζκνχ 

βάζε ηνπ νπνίνπ ζρεδηάδνληαη νη ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ, 

κεηαμχ απηψλ θαη ηεο ΓΑΠ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ. Δάλ νη ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο ζρεδηαζηνχλ θαη 

πινπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά ηφηε ε επηρείξεζε ζα επηηχρεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο 

ζηφρνπο θαη ηειηθά πςειή απφδνζε. Σα πην πάλσ απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 2.1.  
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ρήκα 2.1:    πκβνιή ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο /νξγαληζκνχ θαη ζηελ νξγαλσζηαθή απφδνζε  

                       (Πεγή: Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ,  2010) 

 

ην ππφδεηγκα ηνπ Dessler (2005), πξάγκαηη, αλαδεηθλχεηαη θαζαξά ν ηδηαίηεξνο 

ξφινο ησλ  ιεηηνπξγηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο ΓΑΠ ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ηεο απφδνζεο κηαο επηρείξεζεο/ νξγαληζκνχ (Ξεξνηχξε-

Κνπθίδνπ, 2010).  

 

2.3. ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΟΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ Ω ΠΖΓΖ 

ΓΗΑΣΖΡΖΗΜΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΤ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΟ ΣΖΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ ΣΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 

εκαληηθή εμέιημε ζηε ζεσξεηηθή ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηε ΓΑΠ απνηειεί ε 

πξνζέγγηζε ησλ πφξσλ γηα ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο. Ζ πξνζέγγηζε απηή αζρνιείηαη κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ 

Αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

επηρείξεζεο/ νξγαληζκνχ 

- Οηθνλνκηθφ 

- Πνιηηηθφ 

- Γεκνγξαθηθφ 

- Αληαγσληζκφο 

- Σερλνινγηθέο εμειίμεηο 

 

ηξαηεγηθή ζέζε επηρείξεζεο/ 

νξγαληζκνχ 

Δζσηεξηθφ πεξηβάιινλ 
- Γπλαηά – αδχλαηα ζεκεία  

Οξγαλσζηαθή απφδνζε 

 

 

ηξαηεγηθφ ζρέδην επηρείξεζεο 

/νξγαληζκνχ 

- Γεσγξαθηθή επέθηαζε 

- Μείσζε θφζηνπο 

- Γηαθνξνπνίεζε 

Λεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο, π.ρ. 

ζηξαηεγηθέο ΓΑΠ 

- Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα 

θάλεη ην Σκήκα Αλζξσπίλσλ 

Πφξσλ γηα λα δηαζθαιίζεη φηη 

ζηξαηνινγεί, επηιέγεη, 

εθπαηδεχεη, αμηνινγεί, 

πξνζηαηεχεη θαη πξνζθέξεη 

φξνπο εξγαζίαο πνπ βνεζνχλ 

ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

πινπνηήζεη ηηο ζηξαηεγηθέο 

επηινγέο ηεο επηρείξεζεο/ 

νξγαληζκνχ. 
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πφξσλ (νη αλζξψπηλνη πφξνη είλαη έλαο απφ απηνχο), ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο απφδνζεο 

ηνπ νξγαληζκνχ/επηρείξεζεο (Wright et al. 1994; Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ, 2010). Έρεη ηηο 

ξίδεο ηεο ζηε ζρεηηθή κε ηελ νηθνλνκηθή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε 

βηβιηνγξαθία  (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Conner, 1991). Απφ ηελ εκθάληζε ηνπ 

φξνπ ζηξαηεγηθή ζηε βηβιηνγξαθία ηεο δηνίθεζεο, νη εξεπλεηέο θαη νη άλζξσπνη ηεο 

πξάμεο επηθεληξψζεθαλ θπξίσο ζηελ θαηαλφεζε ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ηεο 

επηρείξεζεο πνπ επεξεάδνπλ ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα. Οη αιιαγέο φκσο ζην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαηά ηε  δεθαεηία ηνπ 1980 έζεζαλ ζε ακθηζβήηεζε ηελ 

επηθέληξσζε ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλαδήηεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. πσο αλαθέξεη ν Grant (1991) ε απμεκέλε δπζαξέζθεηα ησλ αλζξψπσλ 

ηεο πξάμεο θαη ησλ κειεηεηψλ κε ην ζηαηηθφ πιαίζην αλάιπζεο Γπλάκεηο-Αδπλακίεο-

Δπθαηξίεο-Απεηιέο, νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο λα αλαδεηήζνπλ ιχζεηο ζε παιηέο ζεσξίεο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ επίηεπμε θέξδνπο θαη ζηνλ αληαγσληζκφ, θαζψο θαη ζην ζπγγξαθηθφ 

έξγν ησλ Ricardo (1817), Schumpter (1934) θαη Pensrose (1959) νη νπνίνη αλαδεηθλχνπλ 

ηνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο σο  

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο επίηεπμεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

Βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ πφξσλ είλαη νη νξηζκνί 

ησλ φξσλ: πφξνη, αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. χκθσλα κε ηνλ Barney, ν φξνο πφξνο αλαθέξεηαη "ζε φια ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ηθαλφηεηεο, επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά, πιεξνθφξεζε, 

γλψζε θιπ πνπ ειέγρεη κία επηρείξεζε θαη ηα νπνία ηεο επηηξέπνπλ λα ζρεδηάζεη θαη λα 

πινπνηήζεη ζηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο 

ηεο" (1991: ζει. 101).  Ο Barney (1991) δηαθξίλεη ηνπο πφξνπο ζε 3 θαηεγνξίεο: θπζηθνί, 

νξγαλσζηαθφ θεθάιαην (νξγαλσζηαθνί πφξνη) θαη αλζξψπηλν θεθάιαην (αλζξψπηλνη 

πφξνη). Οη θπζηθνί πφξνη αθνξνχλ ζηα κεραλήκαηα, ζηα θηίξηα, ζηελ ρξεζηκνπνηνχκελε 

ηερλνινγία θαη ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο. Σν νξγαλσζηαθφ θεθάιαην  

πεξηιακβάλεη ηε δνκή, ην ζρεδηαζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο, ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο άηππεο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη κε νκάδεο έμσ απφ ηελ επηρείξεζε. Σέινο, ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ εκπεηξία, ηελ θξίζε θαη ηελ επθπΐα ησλ 

εξγαδνκέλσλ
1
. Oη Yee et al. (2009), ζην πιαίζην ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ (βι. 

Κεθ. 1 θαη 3) επεθηείλνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ αλζξψπηλν θεθάιαην 

πεξηιακβάλνληαο ζε απηφ θαη ηηο ζηάζεηο θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ  π.ρ. 

ηελ πίζηε ησλ  εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε/νξγαληζκφ.  
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 ηελ πξνζέγγηζε ησλ πφξσλ, νη πην πάλσ ηξεηο θαηεγνξίεο πφξσλ δχλαληαη λα 

απνηειέζνπλ πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. O Barney (1991) αλαθέξεη φηη ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα επηηπγράλεηαη "φηαλ κία επηρείξεζε πινπνηεί κία ζηξαηεγηθή 

πνπ ηεο πξνζζέηεη αμία, αμία πνπ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ θαλέλα ππάξρνληα ή 

δπλεηηθφ αληαγσληζηή". Γηα λα επηηεπρζεί φκσο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, νη πφξνη 

ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθνί (εηεξνγελείο) ζε ζρέζε κε απηνχο ησλ 

άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη λα κε κπνξνχλ εχθνια λα απνθηεζνχλ απφ απηέο. Μία 

επηρείξεζε δεκηνπξγεί δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα φηαλ δηαηεξεί ην 

αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα δηαρξνληθά. Ζ έκθαζε δε δίλεηαη ζην ρξφλν αιιά ζηελ 

αδπλακία ή /θαη έιιεηςε ηθαλφηεηαο ησλ αληαγσληζηξηψλ επηρεηξήζεσλ λα αληηγξάςνπλ 

ηα νθέιε πνπ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έρεη πξνζδψζεη ζηελ επηρείξεζε (Lipman 

and Rumelt, 1982; Ξεξνηχξε – Κνπθίδνπ, 2010). Γηα λα κελ είλαη εθηθηή ε αληηγξαθή 

θαη λα κπνξνχλ επνκέλσο νη πφξνη λα δεκηνπξγήζνπλ δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηελ επηρείξεζε, απηνί ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο 4 ραξαθηεξηζηηθά: λα 

πξνζδίδνπλ αμία ζηελ επηρείξεζε, λα είλαη κνλαδηθνί ή ζπάληνη, λα κε κπνξνχλ λα 

αληηγξαθνχλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο θαη λα κε κπνξνχλ λα ππνθαηαζηαζνχλ.  

 Γηα λα "αμηνπνηεζεί" ε πξνζέγγηζε ησλ πφξσλ ζηε ζεσξία ΓΑΠ θαη λα 

αλαδεηρζεί ν ξφινο ηεο ΓΑΠ θαη ησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ζηε δεκηνπξγία 

δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο αιιά θαη ζηε ζηήξημε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη 

ζηελ πςειή (πςειφηεξε απφ απηή ησλ αληαγσληζηψλ) απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, ζα 

πξέπεη λα απαληεζνχλ ηα παξαθάησ εξσηήκαηα:  

1. "Μπνξεί ην αλζξψπηλν θεθάιαην κίαο επηρείξεζεο λα απνηειέζεη πεγή 

δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο;",  

2. Δάλ λαη, "Πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο ΓΑΠ θαη ησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ζηε 

δεκηνπξγία δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ λα πεγάδεη απφ ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην κίαο επηρείξεζεο; ". 

Μεηαμχ άιισλ (Schuler and MacMillan, 1984; Ulrich, 1991) ζηα πην πάλσ 

εξσηήκαηα επηρεηξνχλ λα απαληήζνπλ νη Wright et al. (1994). Γηα λα απαληήζνπλ ζην 

πξψην εξψηεκα νη Wright et al (1994) αλαθέξνληαη ζηα 4 ραξαθηεξηζηηθά ησλ πφξσλ, ηα 

νπνία, απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο θαη πξνζπαζνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

κπνξεί ην αλζξψπηλν θεθάιαην (αλζξψπηλνη πφξνη) λα εκθαλίδεη απηά ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά. Αλαιπηηθφηεξα, νη Wright et al (1994) θαηαιήγνπλ φηη γηα λα 

απνηειέζνπλ νη αλζξψπηλνη πφξνη πεγή δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο:  

 Πξψην, νη αλζξψπηλνη πφξνη πξέπεη λα πξνζζέηνπλ αμία ζηελ επηρείξεζε. Γηα λα 

πξνζζέηνπλ αμία ζηελ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη εηεξνγελήο δήηεζε γηα 

εξγαζία (π.ρ. νη επηρεηξήζεηο λα δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ λα 

απαηηνχλ δηαθνξεηηθά πξνζφληα) θαη εηεξνγελήο πξνζθνξά εξγαζίαο (π.ρ. ηα 

άηνκα λα δηαθέξνπλ ζε φξνπο πνηφηεηαο θη επηπέδνπ δεμηνηήησλ).  

 Γεχηεξν, νη αλζξψπηλνη πφξνη πνπ θαηέρεη ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπάληνη. Δπεηδή, ε θαηαλνκή δεμηνηήησλ ζηα άηνκα αθνινπζεί ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή, γηα λα δηαζέηεη κία επηρείξεζε ζπάληνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ζα 

πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζειθχζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηνπο ηθαλφηεξνπο 

εξγαδφκελνπο. Απηφ απαηηεί απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο 

πξνζέιθπζεο, επηινγήο θαη αληακνηβήο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Σξίην, νη αλζξψπηλνη πφξνη ζα πξέπεη λα είλαη δχζθνιν λα αληηγξαθνχλ. Γηα λα 

ηεθκεξηψζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο κε ηθαλφηεηαο ησλ αληαγσληζηψλ λα 

θαηαλνήζνπλ θαη ηειηθά λα αληηγξάςνπλ ηνπο πςειήο πνηφηεηαο αλζξψπηλνπο 

πφξνπο ηεο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο φξνπο: κνλαδηθή ηζηνξία (unique 

history), αζάθεηα/αδηαθάλεηα αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο πςειήο πνηφηεηαο (casual ambiguity) θαη θνηλσληθή 

πνιππινθφηεηα (social complexity). Ο πξψηνο φξνο, κνλαδηθή ηζηνξία, 

αλαθέξεηαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν 

θαη είλαη κνλαδηθέο γηα θάζε επηρείξεζε. Ζ αζάθεηα εκθαλίδεηαη φηαλ νη 

αληαγσληζηέο δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ πφξσλ κίαο 

επηρείξεζεο θαη ηνπ δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηφο ηεο. Σέινο, ε 

θνηλσληθή πνιππινθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ε δεκηνπξγία 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κπνξεί ζπρλά λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο 

ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο (transaction-specific relationships) πνπ αλαπηχζζνληαη 

κεηαμχ π.ρ. ησλ πσιεηψλ θαη πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο, ζρέζεηο πνπ είλαη 

δχζθνιν λα αληηγξαθνχλ. Έλα ζέκα πνπ αλαθχπηεη ζην ζεκείν απηφ είλαη φηη ελψ 

νη αλζξψπηλνη πφξνη είλαη δχζθνιν λα αληηγξαθνχλ, κπνξνχλ φκσο εχθνια λα 

κεηαθηλεζνχλ. Παξφια απηά ε κεηαθίλεζε ελφο αηφκνπ ή κίαο νκάδαο πνπ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί φηη είλαη ε πεγή ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κίαο 

επηρείξεζεο δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ζα ιεηηνπξγήζεη σο πεγή δηαηεξήζηκνπ 



 

 

 82 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη γηα ηελ επηρείξεζε ε νπνία ζα απνθηήζεη ην 

άηνκν ή ηελ νκάδα. Απηφ ιφγσ ηεο κνλαδηθήο ηζηνξίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

πνιππινθφηεηαο ηεο πξνεγνχκελεο επηρείξεζεο. 

 Σέηαξην,  νη αλζξψπηλνη πφξνη ζα πξέπεη λα κελ είλαη εθηθηφ λα ππνθαηαζηαζνχλ. 

ην ζεκείν απηφ γελλάηαη ην εξψηεκα: "Μπνξεί ε ηερλνινγία  λα πξνζδψζεη 

πιενλεθηήκαηα ζε κία εηαηξεία αληίζηνηρα κε απηά πνπ πξνζδίδνπλ νη αλζξψπηλνη 

πφξνη ζε κία άιιε;". Οη Wright et al (1994)  αλαθέξνπλ ζρεηηθά φηη νη αλζξψπηλνη 

πφξνη, ζε αληίζεζε κε ηελ ηερλνινγία, έρνπλ ηα εμήο πιενλεθηήκαηα : α) δελ 

απαμηψλνληαη θαη β) κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε κία πνηθηιία ηερλνινγηψλ, 

πξντφλησλ θαη αγνξψλ. Απηφ δηφηη νη αλζξψπηλνη πφξνη κπνξνχλ λα 

επηκνξθψλνληαη θαη λα καζαίλνπλ ζπλερψο.  

 

Αλαθνξηθά κε ην 2
ν
 εξψηεκα πνπ δηαηππψζεθε πην πάλσ "Πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο 

ΓΑΠ θαη ησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ζηε δεκηνπξγία δηαηεξήζηκνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ λα πεγάδεη απφ ην αλζξψπηλν θεθάιαην κίαο 

επηρείξεζεο;", νη Wright et al. (1994) δηαρσξίδνπλ ηε ζέζε ηνπο απφ πξνγελέζηεξνπο 

ζπγγξαθείο φπσο: νη Schuler θαη MacMillan (1984) θαη Ulrich (1991), ππνζηεξίδνληαο 

φηη νη  αλζξψπηλνη πφξνη είλαη απηνί πνπ απνηεινχλ πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

θαη φρη νη πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ. Γηα λα απνηεινχλ νη πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο 

ηεο ΓΑΠ πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζα έπξεπε λα είλαη ζπάληεο, κε 

αληηγξάςηκεο θαη λα είλαη δχζθνιν λα ππνθαηαζηαζνχλ,  θάηη φκσο πνπ δε ζπκβαίλεη –

φπσο ζεκεηψλνπλ νη  Wright et al. (1994). Γηα παξάδεηγκα, ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ηα παθέηα (ειεθηξνληθά) αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

κίαο επηρείξεζεο είλαη δηαζέζηκα θαη κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ θη απφ άιιεο επηρεηξήζεηο. 

Οη Wright et al. (1994) θαηαιήγνπλ φηη νη πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ εάλ θαη δε δχλαληαη λα 

απνηειέζνπλ πεγή δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζπληζηνχλ 

εξγαιεία/κέζα (means) γηα ηε δεκηνπξγία δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, 

θαζψο αλαπηχζζνπλ ηε δεμακελή ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο 

(development of human capital pool) θαη δηακνξθψλνπλ ζπκπεξηθνξέο ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη νδεγνχλ ηειηθά ζηε δεκηνπξγία δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο (βι. ρήκα 2.2). 
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ρήκα 2.2: Τπφδεηγκα ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ σο πεγή αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο (Πεγή: Wright et al., 1994) 

  

Αλαιπηηθφηεξα, νη Wright et al. (1994) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ γηα λα πξνζειθχζνπλ, 

λα επηιέμνπλ, λα δηαηεξήζνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ζπλερψο πςειήο πνηφηεηαο 

αλζξψπηλν θεθάιαην ην νπνίν πξνζδίδεη αμία ζηελ επηρείξεζε, είλαη ζπάλην, δελ 

αληηγξάθεηαη θαη δελ ππνθαζίζηαηαη. κσο ε δηακφξθσζε πςειήο πνηφηεηαο 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ δελ είλαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηε δεκηνπξγία δηαηεξήζηκνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Γηα λα ζπκβεί απηφ ζα πξέπεη ην ηθαλφ πξνζσπηθφ λα 

αλαπηχμεη ζπκπεξηθνξέο πνπ λα επζπγξακκίδνληαη θαη λα ζηεξίδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηειηθά λα νδεγνχλ ζε πςειή νξγαλσζηαθή απφδνζε ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο επηρείξεζεο. Οη πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε 

δηακφξθσζε απηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηειηθά λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ έηζη ψζηε απηνί λα απνηειέζνπλ πεγή δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ηα ζπζηήκαηα ακνηβψλ, επηκφξθσζεο θαη 

θνηλσληθνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

ελεξγήζνπλ πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο βειηηψλνληαο έηζη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηεο.  

 Ζ πην πάλσ άπνςε ησλ Wright et al. (1994) ηεθκεξηψλεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

πξνζέγγηζεο ησλ πφξσλ ζην πιαίζην ηεο ΓΑΠ. Πξάγκαηη, απνηειεί έλα πιαίζην πνπ 

επηρεηξεί λα εξκελεχζεη ην ξφιν ησλ πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ επίηεπμε πςειήο απφδνζεο, 

απνδεηθλχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ αμία ηεο ΓΑΠ γηα ηελ επηρείξεζε. Βέβαηα, ε 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ πξνυπνζέηεη θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή 

Γεμακελή 

Αλζξψπηλνπ 

Κεθαιαίνπ  

πκπεξηθνξά 

Αλζξσπίλσλ 

Πφξσλ 

Γηαηεξήζηκν 

Αληαγσληζηηθφ 

Πιενλέθηεκα 

Πξαθηηθέο Γηνίθεζεο 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 
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ηεο ιεηηνπξγίαο (ζηειερψλ) ηεο ΓΑΠ θαη ζην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο επηρείξεζεο.  

Δπηγξακκαηηθά, κε βάζε ηα φζα έρνπλ πην πάλσ αλαθεξζεί κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί 

φηη νη νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ δηαηίζεληαη γηα ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα δελ απνηεινχλ 

θφζηνο αιιά επέλδπζε γηα ηελ επηρείξεζε. 

 

2.4. ΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΩΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

Παξαθάησ αθνινπζεί κία ζχληνκε θξηηηθή παξνπζίαζε αληηπξνζσπεπηηθψλ 

ππνδεηγκάησλ ηεο ΓΑΠ πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ φξνπ κέρξη θαη 

ζήκεξα. Σα ππνδείγκαηα απηά εληάζζνληαη ζε ηξεηο δεθαεηίεο:  Η.  Γεθαεηία 1980, ΗΗ. 

Γεθαεηία 1990 θαη ΗΗΗ. 2000 -2010. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

 

Η. ΓΔΚΑΔΣΗΑ 1980 

 

Σν ππφδεηγκα ηνπ Michigan 

 

Αληηπξνζσπεπηηθφ ππφδεηγκα ΓΑΠ πνπ δηακνξθψλεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, θαη έλα 

απφ ηα πξψηα (πξψηκα) πνπ εληνπίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ην 

γλσζηφ ππφδεηγκα ηνπ Michigan (Tichy et al., 1982; Fombrun et al., 1984; Devanna et al., 

1984). Σν ππφδεηγκα απηφ ππνζηεξίδεη φηη ε ΓΑΠ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί θαηάιιεια 

ζην εμσηεξηθφ θαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο βαζηδφκελε ζηνλ 

ζηξαηεγηθφ έιεγρν, ζηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ζηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο ησλ αλζξψπσλ. 

Παξφιν πνπ αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο ππνθίλεζεο θαη ηεο αληακνηβήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε δηνίθεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο (Pinnington and Edwards, 2000).   

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, ην ππφδεηγκα ηνπ 

Michigan πξνηείλεη σο βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ηα 

ζπζηήκαηα: επηινγήο, αμηνιφγεζεο ηεο αηνκηθήο απφδνζεο,  ακνηβήο (κε βάζε ηελ 

απφδνζε) θαη αλάπηπμεο (βι. ρήκα 2.3). 
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ρήκα 2.3: Σν ππφδεηγκα ηνπ Michigan (Πεγή: Fombrun et al., 1984) 

 

Σν ππφδεηγκα ηνπ Michigan ππνζηεξίδεη φηη εθφζνλ ππάξρεη νξηδφληηα 

νινθιήξσζε κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ πην πάλσ ζπζηεκάησλ, ηφηε θαη ε απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ζα επεξεαζηεί ζεηηθά. Με ηελ έλλνηα απηή 

απνηειεί ζπκβνιή ζηε πξνζπάζεηα ηεθκεξίσζεο ηεο ζρέζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ κε ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. 

Η θξηηηθή πνπ αζθείηαη εηδηθφηεξα ζην πην πάλσ ππφδεηγκα είλαη  φηη  απηφ 

αληαλαθιά ηελ θαζαξά ηερλνθξαηηθή άπνςε ηνπ Taylor γηα ηε δηνίθεζε, άπνςε πνπ δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ (Storey, 1992, 

ζει. 25; Sisson, 1994). Οη Fombrun et al., (1984)  απνθαινχλ ην ππφδεηγκα ηνπο "θχθιν 

ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ" ππνδειψλνληαο έηζη ην δπλακηθφ ηνπ ραξαθηήξα. 

Δληνχηνηο, ην ππφδεηγκα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κάιινλ σο ζηαηηθφ θαζψο δελ 

αλαθέξεηαη θαζφινπ ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ή ζηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο.  

Πξφζζεηα, δελ εμεηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ πνπ 

απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα λα αζθήζνπλ απηέο επίδξαζε ζηελ απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο (Bax, 2002) νχηε θαη παξάγνληεο φπσο ν ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε ηεο 

εξγαζίαο θαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί φηη ην ππφδεηγκα ηνπ Michigan ραξαθηεξίδεηαη απφ 

νξηζκέλνπο κειεηεηέο (π.ρ. Truss, 1997) σο κε αλζξσπηζηηθφ θαζψο πξνζεγγίδεη ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο φπσο νπνηνδήπνηε άιιν πφξν ηεο επηρείξεζεο θαη κε ηελ έλλνηα 

απηή εληάζζεηαη ζηε «ζθιεξή» (hard) πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ (βι. ελφηεηα 2.2.1 ζρεηηθά). 
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Σν ππφδεηγκα ηνπ Harvard 

 

Σν ππφδεηγκα ηνπ Harvard (Beer et al., 1984) ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη θαη σο πξφηππν 

δέζκεπζεο (commitment model) (Truss, (1999), Κeenoy, (1990a,b,c), Edgar and Geare, 

(2005) ζεσξείηαη σο αληηπξνζσπεπηηθφ κνληέιν ηεο "καιαθήο" (soft) πξνζέγγηζεο ζηε 

ΓΑΠ. Απηφ δηφηη ηνλίδεη ηελ αλζξψπηλε πιεπξά ηεο ΓΑΠ θαη πεξηιακβάλεη φινπο 

εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο (ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο) πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΓΑΠ (πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο) 

νη νπνίεο επεξεάδνπλ ζηε ζπλέρεηα: η) ηε θχζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ηη) ηα απνηειέζκαηα ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ηηη) ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ρήκα 2.3: Σν ππφδεηγκα ηνπ Harvard (Πεγή:Beer et al., 1984) 

 

 Δηδηθφηεξα,  φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.4. ζχκθσλα  κε  ην κνληέιν ηνπ Harvard   

ε επηρείξεζε ζεσξείηαη έλα αλνηρηφ θαη πινπξαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη νη πνιηηηθέο θαη 

πξαθηηθέο ηεο  ΓΑΠ: 

- Αληαλαθινχλ: Σε ζχλζεζε ησλ "νκάδσλ ζπκθεξφλησλ" (π.ρ. κέηνρνη, δηνίθεζε, 

νκάδεο εξγαδνκέλσλ θιπ) κε αληηθξνπφκελα ζπρλά ζπκθέξνληα, θαζψο θαη ησλ 
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«παξαγφλησλ/ζπλζεθψλ» ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά πεξίπησζεο /επηρείξεζεο 

(π.ρ. ραξαθηεξηζηηθά εξγαηηθήο δχλακεο, ζηξαηεγηθή επηρείξεζεο, θηινζνθία 

δηνίθεζεο). 

- Πεξηιακβάλνπλ: Σελ επηξξνή ησλ εξγαδφκελσλ (ηξφπνο θαηαλνκήο εμνπζίαο, 

δχλακεο θαη ππεπζπλφηεηαο), ηηο ξνέο αλζξσπίλσλ πφξσλ (ζηξαηνιφγεζε, επηινγή, 

πξνψζεζε, αμηνιφγεζε, αλάπηπμε), ηα ζπζηήκαηα ακνηβψλ (πνπ ζρεδηάδνληαη γηα λα 

ππνθηλήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηνπο ηθαλνχο εξγαδφκελνπο) θαη ηα ζπζηήκαηα 

εξγαζίαο (ηξφπνο νξγάλσζεο αλζξψπσλ, πιεξνθνξίαο, ηερλνινγίαο θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ψζηε νη εξγαδφκελνη λα απνδίδνπλ κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν 

ηξφπν).  

- Απνζθνπνχλ: ην λα αλαπηχμνπλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ  

δέζκεπζε (commitment), ζπλνρή/ζπλέπεηα (θνηλσληθνπνίεζε ζηελ επηρείξεζε), 

ηθαλφηεηεο θαη νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (cost effectiveness). Σα πην πάλσ 

απνηειέζκαηα ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ έρνπλ καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο 

ζηελ επηρείξεζε αιιά θαη ζην άηνκν, θαζψο θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία (επεκεξία).  

πλνπηηθά, ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε εδξαηψλεηαη θηινζνθηθά ζηελ 

αλαγλψξηζε πνιιαπιψλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (stakeholders approach) θαη ζηελ πίζηε 

φηη ε πξαθηηθή θαη ηα νθέιε απφ ηε ΓΑΠ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ 

πινπξαιηζηηθψλ κεραληζκψλ θαη ηελ έκθαζε ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, σο άλζξσπν 

(human) θαη φρη απιά σο πφξν (Keenoy, 1990, ζει. 368).  

Σν ππφδεηγκα ηνπ Harvard  είρε ζεκαληηθή επηξξνή ζηε ζεσξία θαη ζηελ πξαθηηθή 

ηεο ΓΑΠ (π.ρ. Keenoy, 1990b; Tyson, 1995; Armstrong, 1996). Πξνζθέξεη έλα 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη ην πεξηερφκελν ηεο ΓΑΠ θη έλα επξχ θάζκα 

απνηειεζκάησλ ηεο. Δίλαη ρξήζηκν δηφηη πηνζεηεί ηελ πξνζέγγηζε ησλ νκάδσλ 

ζπκθεξφλησλ θαη αλαδεηθλχεη ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηα ζπκθέξνληα απηψλ ησλ 

νκάδσλ, θαζψο θαη ηελ αλάγθε εμηζνξξφπεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο (Boxall, 1992). 

Δπηπιένλ, δηεπξχλεη ην πεξηερφκελν ηεο ΓΑΠ ελζσκαηψλνληαο ζε απηή ηηο έλλνηεο 

"επηξξνή εξγαδνκέλσλ", νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηξφπν δηνίθεζεο/ επίβιεςεο 

(supervisory style; Boxall, 1992). 

Δληνχηνηο, έρεη ππνζηεί θξηηηθή δηφηη ζεσξείηαη ηδεαιηζηηθφ θαζψο ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα είλαη κάιινλ επηζπκεηά θαη ε δηαδηθαζία επίηεπμήο ηνπο πεξηγξαθηθή 

(Torrington and Hall, 1995; Beardwell and Claydon, 2007). Δπηπιένλ ππνζηεξίδεηαη φηη 

ην ππφδεηγκα ηνπ Harvard αγλνεί κεηαβιεηέο φπσο ε ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, νη 

ζπγθξνχζεηο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (Bazerman and Watkins, 2004) θαη φηη δίλεη έκθαζε 
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ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ππνβαζκίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε ζεκαζία ησλ εξγαηηθψλ 

ζπλδηθάησλ. Αθφκε, απαηηείηαη εκπεηξηθή έξεπλα γηα λα νξηζζνχλ θαη λα ειεγρζνχλ νη 

αιιειεπηδξάζεηο: η) κεηαμχ ησλ επηπέδσλ αλάιπζεο (νξηδφληηα αλάπηπμε) θαη ηη) κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ πνπ εκπεξηέρεη (θάζεηε αλάπηπμε) (Guest, 1987) , ψζηε λα 

απνθηήζεη αλαιπηηθή θαη πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα (Noon, 1992). Πξφζζεηα, δε 

ζπγθεθξηκελνπνηεί (operationalisation) ηε ζχλδεζε ηεο ΓΑΠ κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο.  

 

Σν ππφδεηγκα ηνπ Guest  

 

Σν ππφδεηγκα ηνπ Guest (1987), απνηειεί φπσο ν ίδηνο αλαθέξεη κία θαλνληζηηθή/ 

δενληνινγηθή (normative) ζεσξία ηεο ΓΑΠ. Δπηθεληξψλεηαη ζηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ 

πνιηηηθψλ ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ, ησλ απνηειεζκάησλ Αλζξψπηλσλ Πφξσλ 

θαη ησλ απνηειεζκάησλ ζε επίπεδν επηρείξεζεο. 

Οη πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ πεξηιακβάλνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο 

εξγαζίαο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ, ηε δηνίθεζε ηεο αιιαγήο, ηε 

ζηξαηνιφγεζε, ηελ επηινγή, ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, ηελ 

επηκφξθσζε θαη αλάπηπμε, ηηο ξνέο ΑΠ θαη ηα ζπζηήκαηα ακνηβήο θαη επηθνηλσλίαο. Ο 

Guest (1987) επεθηείλεη ην ππφδεηγκα ηνπ Harvard νξίδνληαο ηηο παξαθάησ ηέζζεξηο 

κεηαβιεηέο νη νπνίεο θαηά ηελ άπνςή ηνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο απνηειεζκαηηθέο 

νξγαλψζεηο: 

• ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο / πινπνίεζε, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ λα ελζσκαηψλεη ζέκαηα ηεο ΓΑΠ κέζα ζην ζηξαηεγηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ 

ψζηε λα ππάξρεη ζπλάθεηα αιιά θαη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα ζηειέρε γξακκήο θαηά 

ηε ιήςε απνθάζεσλ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηε δηάζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα. 
 

 Τςειή δέζκεπζε, ε νπνία αθνξά ηφζν ζηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ 

επίηεπμε ζπκθσλεκέλσλ ζηφρσλ (ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε ηεο δέζκεπζεο/ 

behavioural commitment), θαζψο θαη ζηελ ηαχηηζε ηνπ αηφκνπ κε ηνλ νξγαληζκφ 

/επηρείξεζε (δηάζηαζε ηεο δέζκεπζεο σο ζηάζε/ attitudinal commitment). 
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ρήκα 2.4: Σν ππφδεηγκα ηνπ Guest (1987) (Πεγή: Guest, 1987) 

 

 

Υακειφο ξπζκφο ελαιιαγήο εξγαδνκέλσλ 

 

Μηθξφο αξηζκφο απνπζηψλ 

 

Μηθξφο αξηζκφο παξαπφλσλ 

Πνηφηεηα πζηήκαηα επηθνηλσλίαο 

 

Ρνέο ΑΠ - δηακέζνπ, πξνο ηα πάλσ θαη 

έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ 

  
πζηήκαηα ακνηβήο 

Τςειή απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο Δπειημία / πξνζαξκνζηηθφηεηα Αμηνιφγεζε, επηκφξθσζε θαη αλάπηπμε 

 
Γέζκεπζε ηξαηνιφγεζε, επηινγή θαη 

θνηλσληθνπνίεζε 

Τςειή επίιπζε πξνβιεκάησλ 

 

 

Δπηηπρεκέλε αιιαγή 

 

ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο/ 

πινπνίεζε 
ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πνιηηηθψλ/ 

Γηνίθεζε ηεο Αιιαγήο 

Τςειή απφδνζε εξγαζίαο 
 

Οξγάλσζε / ρεδηαζκφο εξγαζίαο 

Οξγαλσζηαθά Απνηειέζκαηα Απνηειέζκαηα Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

Πφξσλ 
Πνιηηηθέο ΓΑΠ 
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 Δπειημία/ πξνζαξκνζηηθφηεηα, πνπ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηε ιεηηνπξγηθή επειημία θαη 

ζηελ επειημία ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο  ηεο επηρείξεζεο /νξγαληζκνχ πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη ηθαλφο λα πηνζεηεί θαηλνηνκίεο. 

 Τςειή πνηφηεηα, πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηδηαίηεξα ηε δηνίθεζε ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ επέλδπζε ζε απηνχο 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ην πςειφ επίπεδν πνηφηεηαο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, γηα λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε 

επηρείξεζε 

 χκθσλα κε ηνλ Guest (1987), νη θαηάιιειεο πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ κπνξνχλ λα 

δηαζθαιίζνπλ ζηνλ νξγαληζκφ άηνκα κε ην επηδησθφκελν επίπεδν δέζκεπζεο, πνηφηεηαο, 

θαη επειημίαο ψζηε λα επηθέξνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζε επίπεδν νξγάλσζεο. 

Δπηζπκεηά απνηειέζκαηα ζε επίπεδν νξγάλσζεο απνηεινχλ π.ρ. ν ρακειφο ξπζκφο 

ελαιιαγήο εξγαδνκέλσλ, ε πςειή απφδνζε εξγαζίαο, ε επηηπρεκέλε αιιαγή (successful 

change), ε πςειή ηθαλφηεηα επίιπζεο νξγαλσζηαθψλ πξνβιεκάησλ. ην ζπγθεθξηκέλν 

ππφδεηγκα, ε εγεζία, ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη ε ζηξαηεγηθή δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζπκβάιινληαο ζηε ζπλεθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ππφδεηγκα. 

Ζ ζπκβνιή ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Guest ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη επηρεηξεί λα 

εξκελεχζεη ην γηαηί θαη πσο νη πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ ζπκβάιινπλ ζηα 

νξγαλσζηαθά απνηειέζκαηα πξνηείλνληαο έλα αλαιπηηθφ πιαίζην φπνπ: 1) εκπεξηέρνληαη 

ην πεξηερφκελν ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζε επίπεδν 

αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ησλ νξγαλσζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη 2) απεηθνλίδνληαη νη 

ζρέζεηο ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ, κε ηα απνηειέζκαηα ζε επίπεδν αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη 

κε ηα νξγαλσζηαθά απνηειέζκαηα (απφδνζε ηεο επηρείξεζεο). Δπίζεο ν Guest, φπσο 

αλαθέξνπλ νη Blyton θαη Turnbull (1992),  ρηίδεη ην δενληνινγηθνχ/θαλνληζηηθνχ 

ραξαθηήξα κνληέιν ηνπ ζε δεδνκέλα /επξήκαηα απφ ηε νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά, ην 

θίλεκα ηεο  πνηφηεηα ηεο εξγαζηαθήο δσήο θαη ηελ νξγαλσζηαθή αλάπηπμε, γεγνλφο πνπ 

εληζρχεη ηελ εγθπξφηεηα ηεο ζεσξεηηθήο ηνπ βάζεο (ηξηγσληθφηεηα ζεσξηψλ) θαη 

πξνζθέξεη ίζσο κηα θαιχηεξε εξκελεία ηνπ γηαηί θαη πσο νη πνιηηηθέο ηεο  ΓΑΠ 

επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηειηθά ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο 

(Guest, 1997; Ξεξνηχξε - Κνπθίδνπ, 2001). κσο φπσο θαη ν ίδηνο ν Guest παξαδέρεηαη 

απαξαίηεηε είλαη ε βειηίσζε ηφζν ηεο ζεσξίαο φζν θαη ηνπ εκπεηξηθνχ ειέγρνπ 

αλαθνξηθά κε ηε θχζε ηεο ΓΑΠ, ηε θχζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΓΑΠ ζηνπο 
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αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ηε θχζε ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ, πξνθεηκέλνπ ην κνληέιν ηνπ 

λα απνθηήζεη θαη πξνγλσζηηθή αμία. Οινθιεξψλνληαο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη εάλ 

θαη ην ππφδεηγκα ηνπ Guest πεξηιακβάλεη θαη ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηε "ζθιεξή" 

(hard) πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ (ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο / πινπνίεζε), θαζψο απηφ 

ζηεξίδεηαη ζην ππφδεηγκα ηνπ Harvard θαη σο απνηέιεζκα ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ 

αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε/ νξγαληζκφ, 

εληάζζεηαη κάιινλ ζηε "καιαθή" (soft) πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ (Truss et al., 1997; Bax, 

2002) 

 

Σν ππφδεηγκα ησλ Schuler θαη Jackson  

 

Οη Schuler θαη Jackson (1987) ζην ππφδεηγκά ηνπο ζπλδένπλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο ηεο 

ΓΑΠ κε ηηο αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ Porter (1980): θαηλνηνκίαο, πνηφηεηαο, 

θφζηνπο. Τπνζηεξίδνπλ φηη θάζε ζηξαηεγηθή γηα λα πινπνηεζεί απνηειεζκαηηθά απαηηεί 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο ξφινπ απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ νη νπνίεο κπνξνχλ 

λα   δηακνξθσζνχλ  απφ  ηηο   θαηάιιειεο  θάζε  θνξά  πνιηηηθέο  ηεο ΓΑΠ  (ρήκα  2.6). 

Με ηελ έλλνηα απηή νη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζεσξείηαη φηη δηακεζνιαβνχλ 

(mediate) κεηαμχ ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο 

Οη Schuler θαη Jackson (1987) ππνζηεξίδνπλ φηη πξέπεη λα ππάξρεη κηα ινγηθή γηα 

ηε ζχλδεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κε ηηο πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ, θαζψο θαη ηνλ 

πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε λα κπνξεί θαλείο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο λα πξνβιέςεη, λα κειεηήζεη, λα βειηηψζεη θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηε 

ζηξαηεγηθή θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ. Γηα παξάδεηγκα, ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζηξαηεγηθή 

θαηλνηνκίαο απαηηεί γηα ηελ πινπνίεζή ηεο εξγαδφκελνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ  

θαηλνηφκεο ζπκπεξηθνξέο, καθξνρξφληα πξννπηηθή, ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο, κέηξην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο,  πςειφ βαζκφ ηθαλφηεηαο 

αλάιεςεο ξίζθνπ θαη αλνρή ζε ζπλζήθεο αζάθεηαο θαη κε πξνβιέςηκεο. ηελ πεξίπησζε 

απηή γηα λα δηακνξθσζνχλ νη θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο  πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ θαη νη 

αλάινγεο πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ π.ρ. λα πξνζειθχνληαη θαη λα πξνζιακβάλνληαη 

εξγαδφκελνη κε εηδηθέο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, λα αληακείβεηαη ην 

καθξνρξφλην  απνηέιεζκα  θαη  ηα  νκαδηθά  επηηεχγκαηα,  λα  δηαηίζεληαη  πφξνη  θαη  λα  
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ρήκα 2.6:   Σν ππφδεηγκα ησλ Schuler θαη Jackson (1987) (Πεγή : Schuler and Jackson, 1987) 

 

 ρεηηθά πςειόο βαζκόο άλεζεο κε ζηαζεξόηεηα  

 Γξαζηεξηόηεηεο ρακεινύ βαζκνύ αλάιεςεο θηλδύλνπ  

 Πξσηαξρηθά ελδηαθέξνλ γηα απνηειέζκαηα  

Καηώηαηα επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο εξγαδνκέλσλ  Υςειόο βαζκόο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πνζόηεηα ηεο εθξνήο  

ηελή παξαθνινύζεζε επηπέδσλ ακνηβήο ηεο αγνξάο πνπ ρξεζηκεύεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά 

κε ηηο ακνηβέο  
Μέηξηνο βαζκόο ελδηαθέξνληνο γηα πνηόηεηα  

Αμηνινγήζεηο απόδνζεο νη νπνίεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζε βξαρππξόζεζκα απνηειέζκαηα Πξσηαξρηθά απηόλνκεο ή αηνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο   

Απζηεξά ζρεδηαζκέλεο εξγαζίεο θαη απζηεξά θαζνξηζκέλεο πνξείεο ζηαδηνδξνκίαο πνπ 

ελζαξξύλνπλ ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ απνδνηηθόηεηα 
Πεξηζζόηεξν βξαρππξόζεζκν επίθεληξν   

ρεηηθά θαζνξηζκέλεο θαη ξεηέο πεξηγξαθέο εξγαζίαο πνπ επηηξέπνπλ κηθξό βαζκό ακθηβνιίαο ρεηηθά επαλαιακβαλόκελεο θαη πξνβιεπόκελεο ζπκπεξηθνξέο 3. Μείσζε Κόζηνπο 

 Αθνζίσζε ζηνπο ζηόρνπο ηεο νξγάλσζεο  

 Γξαζηεξηόηεηεο ρακεινύ βαζκνύ αλάιεςεο θηλδύλνπ  

 Υςειόο βαζκόο ελδηαθέξνληνο γηα δηαδηθαζίεο   

Δθηεηακέλε θαη ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ Μέηξηνο βαζκόο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πνζόηεηα ηεο εθξνήο   

ρεηηθά ίζε κεηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νξηζκέλεο εγγπήζεηο εμαζθάιηζεο ηεο εξγαζίαο  Υςειόο Βαζκόο ελδηαθέξνληνο γηα πνηόηεηα  

Μείγκα από αηνκηθά θαη νκαδηθά θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιόγεζε απόδνζεο ε νπνία είλαη θπξίσο 

βξαρππξόζεζκε θαη πξνζαλαηνιίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα  
Μέηξην επίπεδν ζπλεξγαηηθώλ θαη αιιειεμαξηώκελσλ ζπκπεξηθνξώλ  

Υςειά επίπεδα ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο άκεζεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη ηελ ίδηα ηελ εξγαζία 
Πεξηζζόηεξν καθξνπξόζεζκν ή κεζνπξόζεζκν επίθεληξν   

ρεηηθά θαζνξηζκέλεο θαη ξεηέο πεξηγξαθέο εξγαζίαο ρεηηθά επαλαιακβαλφκελεο θαη πξνβιεπφκελεο ζπκπεξηθνξέο 2. Βειηίσζε Πνηόηεηαο 

Υςειή αλεθηηθόηεηα ακθηβνιίαο θαη κε-πξνβιεςηκόηεηαο    

Μεγαιύηεξνο βαζκόο αλάιεςεο θηλδύλνπ    

Δπξείο πνξείεο ζηαδηνδξνκίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ελόο εθηεηακέλνπ πεδίνπ δεμηνηήησλ   Ίζνο βαζκόο ελδηαθέξνληνο γηα δηαδηθαζίεο θαη απνηειέζκαηα   

Δπίπεδα ακνηβήο, ηα νπνία ηείλνπλ λα είλαη ρακειά, αιιά επηηξέπνπλ ζηνπο εξγαδόκελνπο λα είλαη 

κέηνρνη θαη λα έρνπλ πεξηζζόηεξε ειεπζεξία λα επηιέμνπλ από ην κείγκα ησλ ζπζηαηηθώλ 

κεξώλ πνπ ζπλζέηνπλ ην παθέην ησλ ακνηβώλ ηνπο 

Μέηξηνο Βαζκόο ελδηαθέξνληνο γηα πνζόηεηα  

πζηήκαηα ακνηβήο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ εζσηεξηθή δηθαηνζύλε από όηη ζηελ εμσηεξηθή ή ηε 

δηθαηνζύλε ηεο αγνξάο   
Μέηξηνο Βαζκόο ελδηαθέξνληνο γηα πνηόηεηα  

Δξγαζίεο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο εξγαδόκελνπο λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα 

αμηνπνηεζνύλ ζε άιιεο ζέζεηο ζηελ επηρείξεζε 
ρεηηθά πςειό επίπεδν ζπλεξγαηηθώλ θαη αιιειεμαξηώκελσλ ζπκπεξηθνξώλ   

Αμηνινγήζεηο απόδνζεο πνπ είλαη πηζαλόηεξν λα αλαθινύλ καθξνπξόζεζκα θαη νκαδηθά επηηεύγκαηα Μαθξνπξόζεζκν επίθεληξν  

Δξγαζίεο νη νπνίεο απαηηνύλ ζηελή αιιειεπίδξαζε θαη ζπληνληζκό κεηαμύ νκάδσλ αηόκσλ Υςειόο Βαζκόο Γεκηνπξγηθήο πκπεξηθνξάο 1. Καηλνηνκία 

Πνιηηηθέο ΓΑΠ πκπεξηθνξά Ρόινπ Δξγαδνκέλσλ  ηξαηεγηθή 
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ελζαξξχλεηαη ν πεηξακαηηζκφο, λα πηνζεηνχληαη ζπζηήκαηα ακνηβήο πνπ δίλνπλ έκθαζε 

ζηελ εζσηεξηθή θαη φρη ζηελ εμσηεξηθή δηθαηνζχλε.  

Δίλαη ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζεη θαλείο φηη ην ππφδεηγκα ησλ Schuler θαη 

Jackson (1987) ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα είδνο "κελνχ" γηα ηα ζηειέρε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηα νπνία κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ εχθνια κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ππνδείγκαηνο πνηεο ζπκπεξηθνξέο απαηηεί θάζε ζηξαηεγηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

πινπνίεζή ηεο θαη πνηεο πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε απηέο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο. Θεηηθφ ζεκείν  ηνπ   ππνδείγκαηνο   απνηειεί   θαη  ην  γεγνλφο   φηη   

επεηδή  είλαη   πνιχ   ζπγθεθξηκέλν δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο σο πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηνπ. 

Δληνχηνηο, είλαη αμηνζεκείσην φηη δελ ππάξρεη αθφκε επαξθήο εξεπλεηηθή ηεθκεξίσζε 

ηνπ. 

Σν ππφδεηγκα ησλ Schuler θαη Jackson (1987), πεξηνξίδεηαη ζηε ζεκαζία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ σο δηακεζνιαβεηηθφ παξάγνληα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο. πλεπψο δελ εμεηάδεη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίν φπσο γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο, ζηάζεηο (Walker and Bechet, 1991), 

ζπκπεξηθνξέο πέξα απφ ην ξφιν (extra-role behaviour) ηα νπνία πξνζδίδνπλ ζηνπο  

αλζξψπηλνπο πφξνπο ηε δπλαηφηεηα λα απνηειέζνπλ πεγή δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο (Becker and Huselid, 1998). Γειαδή πςειήο πνηφηεηαο αλζξψπηλν 

δπλακηθφ πνπ είλαη πξφζπκν λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζδίδνληαο έηζη 

αμία ζηελ επηρείξεζε, έλα αλζξψπηλν θεθάιαην ζπάλην ην νπνίν δελ αληηγξάθεηαη νχηε 

ππνθαζίζηαηαη εχθνια. Οη ίδηνη νη ζπγγξαθείο πξνβιέπνληαο ηε ζρεηηθή θξηηηθή 

αλαθέξνπλ φηη ε ινγηθή ηνπο ήηαλ λα επηθεληξσζνχλ ζην ηη απαηηείηαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ελφο έξγνπ πέξα απφ ηηο ηερληθέο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ (Schuler θαη Jackson, 1987; ζει. 208).    

 

ΗΗ. ΓΔΚΑΔΣΗΑ 1990 

 

Σν Τπφδεηγκα ηνπ Warwick  

 

Σν ππφδεηγκα ησλ Hendry θαη Pettigrew (1990) είλαη γλσζηφ σο ην ππφδεηγκα ηνπ 

Warwick. Με ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ζηξαηεγηθψλ αιιαγψλ θαη ηνπ 

ηξφπνπ δηνίθεζεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, εξεπλεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Warwick, 

έρνληαο σο βάζε ην ππφδεηγκα ηνπ Harvard, εμέηαζαλ πεξηζζφηεξεο απφ 20 πεηπρεκέλεο 

επηρεηξήζεηο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο θαηέδεημαλ φηη πξάγκαηη ππήξρε 
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ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ θαη φηη ε αιιαγή ζηνπο καθξνρξφληνπο 

ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. δηεζλνπνίεζε, παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ, απμεκέλεο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ γηα πνηφηεηα) νδεγνχζε ζε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ρεηξηζκνχ ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα.  

Οη Hendry θαη Pettigrew (1990) ζηεξηδφκελνη ζηα επξήκαηα ηεο πην πάλσ 

έξεπλαο θαηέιεμαλ ζηε δηακφξθσζε ελφο ππνδείγκαηνο ην νπνίν αλαδεηθλχεη ηε 

ζεκαζία θαη πνιππινθφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (εμσηεξηθφ πιαίζην) θαη ηνλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε ΓΑΠ ζηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηξαηεγηθψλ αιιαγψλ (βι. ρήκα 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2.7:  Σν ππφδεηγκα ηνπ Warwick (Πεγή: Hendry and Pettigrew, 1990) 

 

πγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.7. ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο επεξεάδεη άκεζα ην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Ζ πςειή απφδνζε ηεο 

Δμσηεξηθφ πεξηβάιινλ: 

- θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθφ 

- ηερληθφ 

- πνιηηηθφ 

- λνκνζεηηθφ 

- αληαγσληζκφο 

Δζσηεξηθφ πεξηβάιινλ: 

- θνπιηνχξα 

- δνκή 

- εγεζία 

- ηερλνινγία 

Πεξηερφκελν Γηνίθεζεο 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ: 

- ξνέο πξνζσπηθνχ 

- ζπζηήκαηα 

εξγαζίαο 

- ζπζηήκαηα 

ακνηβήο 

- εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο 

Γηνίθεζε 

Αλζξσπίλσλ 

Πφξσλ: 

- ξφινο 

- νξηζκφο 

- νξγάλσζε 

Δπηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή: 

- ζηφρνη 

- πξντφλ-αγνξά 

- ζηξαηεγηθή 

θαη ηαθηηθέο 
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επηρείξεζεο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ πνπ κία επηρείξεζε επηηπγράλεη ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ζην εμσηεξηθφ. Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη 

άκεζα ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο αζθεί επίδξαζε ζην 

πεξηερφκελν ηεο ΓΑΠ. Δπίζεο ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη άκεζα ην πιαίζην ηεο 

ΓΑΠ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ επεξεάδεη επίζεο άκεζα ην πεξηερφκελν ηεο ΓΑΠ.  

Tν ππφδεηγκα ηνπ Warwick ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηεο ΓΑΠ. Δπίζεο έρεη δπλακηθφ ραξαθηήξα δηφηη: αληηκεησπίδεη ηελ επηρείξεζε σο 

αλνηρηφ ζχζηεκα πνπ επηθνηλσλεί θη επεξεάδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ, ιακβάλεη ππφςε ηε 

ζεκαζία ηεο εμηζνξξφπεζεο ησλ αλαγθψλ πνιιαπιψλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ, έρεη 

πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ αιιαγή θαη εκπεξηέρεη δηαδηθαζίεο επαλαηξνθνδφηεζεο 

(δηαθεθνκκέλεο γξακκέο ζην ρήκα 2.7) κεηαμχ ησλ πέληε ζπζηαηηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

Οινθιεξψλνληαο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ην ππφδεηγκα ηνπ Warwick εάλ θαη 

πεξηιακβάλεη  ζηνηρεία ηεο “καιαθήο” (soft) πξνζέγγηζεο ζηε ΓΑΠ (επεηδή ζηεξίδεηαη 

ζην ππφδεηγκα ηνπ Harvard) εληάζζεηαη κάιινλ ζηε «ζθιεξή» (hard) πξνζέγγηζε ζηε 

ΓΑΠ. Απηφ δηφηη ζεσξεί θαζνξηζηηθφ ην ξφιν ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ  πεξηερνκέλνπ ηεο ΓΑΠ (Guest, 1989;Storey, 1992; Hendry, 1995). 

 

Σν ππφδεηγκα ηνπ Guest  

 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηνπ πξνγλσζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ππνδείγκαηφο  

ηνπ 1987, ν Guest ηo 1997 ην επεθηείλεη αλαγλσξίδνληαο ην ξφιν ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο. Γειαδή, ελζσκαηψλεη ζε απηφ ηξεηο επηπιένλ δηαζηάζεηο αλάιπζεο: ηε 

ζηξαηεγηθή ΓΑΠ, ηα απνηειέζκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. Ο 

Guest (1997) ηνλίδεη φηη θεληξηθφ ζεκείν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΑΠ απνηειεί ε παξαδνρή 

φηη ε πεγή ηεο πςειήο απφδνζεο ζηηο επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνχο είλαη νη εξγαδφκελνη. Σν 

πξφηππν πνπ πξνηείλεη ην 1997 ζεσξεί φηη κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε δηεξεχλεζεο 

ησλ ζρέζεσλ  κεηαμχ: ζηξαηεγηθήο ΓΑΠ, κεζφδσλ ΓΑΠ, απνηειεζκάησλ ΓΑΠ, 

απνηειεζκάησλ ζπκπεξηθνξάο, απνηειεζκάησλ  απφδνζεο θαη νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ (βι. ρήκα 2.8). 
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ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

ΓΑΠ 

 

 

 

 

ΜΔΘΟΓΟΗ 

(ΠΟΛΗΣΗΚΔ)  

ΓΑΠ 

 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΓΑΠ 

 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΑΠΟΓΟΖ 

 

 

ΥΡΖΜΑΣΟ-

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Γηαθνξνπνίεζε 

(θαηλνηνκία) 

 

 

 

 

Έκθαζε 

(πνηφηεηα) 

 

 

 

 

 

Κφζηνο 

(κείσζε θφζηνπο) 

 

 

 

 

 

 

 

Δπηινγή 

 

 

Δπηκφξθσζε θαη 

αλάπηπμε 

 

 

Αμηνιφγεζε 

 

 

Αληακνηβέο 

 

 

ρεδηαζκφο έξγνπ 

 

 

πκκεηνρή 

 

 

Κχξνο θαη αζθάιεηα 

 

 

 

 

Αθνζίσζε 

 

 

 

 

Πνηφηεηα 

 

 

 

 

Δπειημία 

 

 

Πξνζπάζεηα/ 

ππνθίλεζε 

 

 

 

 

πλεξγαζία 

 

 

 

πκκεηνρή 

 

 

 

"Οξγαλσζηαθή 

ππεθνφηεηα" 

 

Τςειή: 

παξαγσγηθφηεηα 

πνηφηεηα 

θαηλνηνκία 

 

 

 

 

 

 

 

Υακειή: 

απνπζηαζκφο 

ελαιιαγή 

πξνζσπηθνχ 

ζπγθξνχζεηο  

παξάπνλα πειαηψλ 

 

Κέξδε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROI 

 

ρήκα 2.8: Σν ππφδεηγκα ηνπ Guest 1997 (Πεγή: Guest, 1997) 
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 ην ππφδεηγκα ηνπ Guest (1997) νη κέζνδνη (πνιηηηθέο) ηεο ΓΑΠ (π.ρ. επηινγή, 

επηκφξθσζε θαη αλάπηπμε) δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο ΓΑΠ (π.ρ. 

δηαθνξνπνίεζε, κείσζε θφζηνπο). Οη πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ δχλαληαη λα νδεγήζνπλ ζε 

απνηειέζκαηα ζε επίπεδν αλζξσπίλσλ πφξσλ (απνηειέζκαηα ΓΑΠ), δειαδή ζε δέζκεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ επηρείξεζε/ νξγαληζκφ (ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπκία ησλ 

εξγαδνκέλσλ λα ζπλεηζθέξνπλ νηθεηνζειψο ζηελ επηρείξεζε), ζε πνηφηεηα (πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ) θαη ζε ιεηηνπξγηθή θπξίσο επειημία. χκθσλα κε ην 

πξφηππν απηφ εάλ επηηεπρζνχλ θαη ηα ηξία απνηειέζκαηα ζε επίπεδν ΓΑΠ κπνξνχκε λα 

αλακέλνπκε αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ (πξνζπάζεηα, ππνθίλεζε, ζπλεξγαζία, 

ζπκκεηνρή, νξγαλσζηαθή ππεθνφηεηα) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. 

πςειή παξαγσγηθφηεηα θαη ρακειή ελαιιαγή πξνζσπηθνχ) θαη ηειηθά ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ηεο απνηειέζκαηα (θέξδε θαη ROI).  

 ηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ πξνγλσζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ππνδείγκαηφο ηνπ 1987, 

ν Guest ην 1997 πξνηείλεη πξάγκαηη έλα αλαιπηηθφ πιαίζην ζρέζεσλ /δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ 

ζηξαηεγηθήο, ΓΑΠ θαη απφδνζεο πξνζδηνξίδνληαο ηαπηφρξνλα ην πεξηερφκελν ησλ επηκέξνπο 

κεηαβιεηψλ πνπ εκπεξηέρεη. ην ππφδεηγκα ηνπ ν Guest ζπλδέεη ηηο πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ κε 

απνηειέζκαηα ηεο ΓΑΠ ζε επίπεδν ΑΠ. κσο ζα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα ηνληζηεί φηη ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν νη πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ ζα δηακνξθψζνπλ ηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο ζηνπο 

εξγαδφκελνπο επεξεάδεηαη θη απφ παξάγνληεο φπσο νη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ (Guest, 

1999). Έλα άιιν ζεκείν πνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη φηη αγλνείηαη ν ξφινο ησλ 

πξντζηακέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ θαη ηειηθά 

ε επίδξαζή ηνπο ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο/ νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ, ε επηθέληξσζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ππνδείγκαηνο κφλν ζε ηξεηο ζηξαηεγηθέο ΓΑΠ ζεσξείηαη κάιινλ πεξηνξηζηηθή. 

Πξφζζεηα, ην ππφδεηγκα απνδπλακψλεη ηελ αμία ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ βιέπνληαο ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο σο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ νξγαληζκνχ (Bax, 2002). 

  Σν  ππφδεηγκα ηνπ Guest ζπλδέεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δέζκεπζή 

ηνπο ζηελ επηρείξεζε κε ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ηειηθά κε ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη κε ηελ έλλνηα απηή κπνξεί λα  εληαρζεί 

ζηε "καιαθή" (soft) πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ.  ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ζρεηηθά φηη 

ην 2000 ν Guest επηρεηξεί λα απινπνηήζεη ην ππφδεηγκα ηνπ 1997 πξνηείλνληαο έλα "απιφ 

ππφδεηγκα ΓΑΠ θαη απφδνζεο" ζην νπνίν νη πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ ζεσξείηαη φηη δηακνξθψλνπλ ην 
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επίπεδν δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε. Ζ δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε 

ζπλέρεηα πξνζδηνξίδεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πνηφηεηά ηνπο θαη κέζσ 

απηψλ (παξαγσγηθφηεηα θαη πνηφηεηα) ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο 

(πσιήζεηο, ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε) (Hall, 2004). Μπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ζην 

ππφδεηγκα απηφ, εάλ θαη ίζσο ππεξαπινπζηεπκέλν, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα απφ ηνλ Guest λα 

αλαδείμεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε "καιαθή" (soft) πιεπξά ζηε ΓΑΠ ζεσξψληαο ηε δέζκεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε/νξγαληζκφ σο ην κφλν απνηέιεζκα ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ. 

 

ΗΗΗ. 2000 –2010 

 

Η Δπηρεηξεκαηηθή Κάξηα Απνηειεζκάησλ 

 

Σν ππφδεηγκα ησλ Beatty, Huselid θαη Schneier (2003) γλσζηφ σο Δπηρεηξεκαηηθή Κάξηα 

Απνηειεζκάησλ  (Business Scorecard) ζηεξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο Ηζνξξνπεκέλεο Κάξηαο 

Απνηειεζκάησλ ησλ Kaplan θαη Norton (1996 a,b). Ζ  Ηζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ 

απνηειεί έλα απφ ηα πεξηζζφηεξν γλσζηά θαη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελν ππφδεηγκα 

ζχγρξνλεο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο  ζηελ  απφδνζε  ηεο  επηρείξεζεο   θαη  ζηε  κέηξεζή  ηεο 

(Βι. Kεθ. 1).   

 Ζ Δπηρεηξεκαηηθή Κάξηα Απνηειεζκάησλ (βι. ρήκα 2.9) πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ην 

γηαηί, πσο θαη θάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο ε ιεηηνπξγία ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ επεξεάδεη ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη επνκέλσο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, ε 

Δπηρεηξεκαηηθή Κάξηα Απνηειεζκάησλ επηρεηξεί λα δψζεη κία λέα πξννπηηθή ζην "ηη κπνξεί λα 

ζπλεηζθέξνπλ νη αλζξψπηλνη πφξνη ζηελ επηρείξεζε, πσο ηα ζπζηήκαηα αλζξσπίλσλ πφξσλ 

επηηπγράλνπλ απηή ηε ζπλεηζθνξά θαη πσο ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα ζε επίπεδν 

αλζξσπίλσλ πφξσλ κπνξεί λα κεηξεζνχλ" (Beatty et al..,2003; ζει. 107)  θη επνκέλσο λα 

βειηησζνχλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη Beatty et al. (2003)  δηαηεξνχλ ζην πξφηππφ ηνπο ηηο 3 απφ ηηο 4 

δηαζηάζεηο ηεο Ηζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ, δειαδή: ηε δηάζηαζε επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ηε δηάζηαζε ηνπ πειάηε θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάζηαζε, θαζψο θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπο (πξνηεηλφκελνη ζηφρνη θαη κέηξα γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο).  Πξνθεηκέλνπ 

φκσο λα αλαδείμνπλ ην ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ επηρείξεζε αληηθαζηζηνχλ ηε 

δηάζηαζε ηεο  κάζεζεο  θαη  αλάπηπμεο ηεο Ηζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ,
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ρήκα 2.9:  χλδεζε ηεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κε ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Κάξηα Απνηειεζκάησλ 

               Κάξηα Απνηειεζκάησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ Δπηρεηξεκαηηθή Κάξηα Απνηειεζκάησλ 

ηξαηεγηθέο ηθαλφηεηεο ηεο εξγαηηθήο 

δχλακεο πνπ αζρνιείηαη κε ηε ΓΑΠ:  

 

 Γηνηθεηηθέο 

 Τινπνίεζεο ηξαηεγηθήο 

 Υεηξηζκνχ αιιαγψλ (πξάθηνξεο 

αιιαγήο) 

 Τπνζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ 
          Πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ 

 

 Δπηθνηλσλία 

 ρεδηαζκφο 

Δξγαζίαο 

 Δπηινγή 

 Δπηκφξθσζε θαη 

αλάπηπμε 

 Μέηξεζε ηεο 

απφδνζεο 

 Αληακνηβέο 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπηηπρία 

 

 Έζνδα 

 Κφζηνο 

 Απφδνζε (return) 

Δπηηπρία ζε ζρέζε κε ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ 

(απνηειέζκαηα ζε επίπεδν ΑΠ): 

 

 Γλψζε / θαηαλφεζε  

 Σερληθή γλψζε/ζηξαηεγηθέο 

δεμηφηεηεο 

 πκπεξηθνξέο 

 

Δπηηπρία ζε ζρέζε 

κε ηνλ πειάηε 
 

 Πνηφηεηα 

 Κφζηνο  

 Δμππεξέηεζε 

 Υξφλνο 

 Δγγχεζε 

Δπηηπρία επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ 

 

 Σαρχηεηα 

 Παξαγσγηθφηεηα 

 πλαιιαγέο 

ηξαηεγηθή Δζηίαζε 

 

 Λεηηνπξγηθή 

ππεξνρή 

 Ζγεζία πξντφληνο 

 Δκβάζπλζε ησλ 

ζρέζεσλ κε ηνλ 

πειάηε 

 

πζηήκαηα αλζξσπίλσλ πφξσλ:  

 

 Δπζπγξάκκηζε 

 Οινθιήξσζε 

 Γηαθνξνπνίεζε 

Αληακνηβέο Αλαηξνθνδφηεζε 
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κε απηή ηεο επηηπρίαο ζε ζρέζε κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (workforce success). 

Ο φξνο "επηηπρία" πξνζηίζεηαη θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο Ηζνξξνπεκέλεο Κάξηαο 

Απνηειεζκάησλ πνπ πηνζεηνχληαη ζην κνληέιν ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ νη 

νπνίεο κεηνλνκάδνληαη ζε: δηάζηαζε ηεο επηηπρίαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, δηάζηαζε 

ηεο επηηπρίαο ζε ζρέζε κε ηνλ πειάηε θαη δηάζηαζε  ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηηπρίαο. Ζ ρξήζε 

ηνπ φξνπ "επηηπρία" θξίλεηαη αλαγθαία απφ ηνπο ζπγγξαθείο πξνθεηκέλνπ λα ηνληζζεί φηη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πειαηψλ δελ επαξθεί γηα ηελ επηηπρία κίαο επηρείξεζεο 

(βι. ζει. 109). 

Δπηπιένλ, νη Beatty et al. (2003) αληηθαζηζηνχλ ηνπο φξνπο "φξακα" θαη "απνζηνιή" ηεο 

Ηζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ, κε απηφλ ηεο" ζηξαηεγηθήο επηινγήο" (strategic 

choice) ηεο επηρείξεζεο ή ηεο "πξνζέγγηζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αμία πνπ δηακνξθψλεηαη γηα 

ηνλ πειάηε" (value proposition). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηε θηινζνθία ηεο Ηζνξξνπεκέλεο Κάξηαο 

Απνηειεζκάησλ, πξνηείλνπλ ηξεηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ή πξνζεγγίζεηο ζηε δεκηνπξγία 

αμίαο γηα ηνλ πειάηε πνπ κπνξεί λα πηνζεηήζεη κία επηρείξεζε. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο είλαη: 

εγεζία πξντφληνο (product or service leadreship), ιεηηνπξγηθή ππεξνρή (operational excellence) 

θαη εκβάζπλζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνλ πειάηε (παξαγσγή εμαηνκηθεπκέλσλ πξντφλησλ/customer 

intimacy).  

Ζ ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο επηρείξεζεο απνηειεί ηελ «θαξδηά» ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθήο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ θαζψο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα νξηζηεί ηη 

ζεκαίλεη επηηπρία ζε ζρέζε κε ηνλ πειάηε θαη επηηπρία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Οη δχν 

απηέο δηαζηάζεηο κε ηε ζεηξά ηνπο θαζνξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο δηάζηαζεο ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθήο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ επηηπρία ζε ζρέζε κε ηo αλζξψπηλν δπλακηθφ (π.ρ. 

πνηεο δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

επηιεγφκελεο θάζε θνξά ζηξαηεγηθήο). Ζ δηάζηαζε επηηπρία ζε ζρέζε κε ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ (φπσο θαη ε δηάζηαζε ηεο κάζεζεο  θαη 

αλάπηπμεο  ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ)  κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί φηη απνηειεί  ηε βάζε γηα. ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νδεγεί ζηαδηαθά ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επηηπρία (ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα) ηεο επηρείξεζεο . 

Οη Beatty et al. (2003) πξνζπαζνχλ ζηελ αλάιπζή ηνπο λα εξκελεχζνπλ ην πεξηερφκελν 

θαη ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο δηάζηαζεο επηηπρία ζε ζρέζε κε ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ (βι. ρήκα 2.9). Αλαθέξνπλ φηη ζην πιαίζην ελφο ζπζηήκαηνο Κάξηαο 



 

 

 101 

Απνηειεζκάησλ, ε επηηπρία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (workforce), δειαδή ε ηθαλφηεηά ηνπ λα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο, πξνυπνζέηεη πξψηα απφ φια ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ελφο ζπζηήκαηνο αλζξσπίλσλ πφξσλ ή αιιηψο ησλ  αλακελφκελσλ 

απνηειεζκάησλ  ηεο  επηρείξεζεο ζε επίπεδν αλζξσπίλσλ πφξσλ  (HR deliverables). Σα 

απνηειέζκαηα απηά είλαη: ε "γλψζε / θαηαλφεζε" ηνπ εξγαηηθνχ  δπλακηθνχ (workforce mindset), 

ε ηερληθή  γλψζε /  ζηξαηεγηθέο  ηθαλφηεηεο  (technical   knowledge /competencies) θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (workforce behavior). Σν πεξηερφκελν ησλ 3 θαηεγνξηψλ 

απνηειεζκάησλ ζε επίπεδν αλζξσπίλσλ πφξσλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηε ζηξαηεγηθή 

επηινγή ηεο επηρείξεζεο, θαζψο π.ρ. ε ιεηηνπξγηθή ππεξνρή απαηηεί δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο, 

ζπκπεξηθνξέο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ απφ φηη ε εγεζία πξντφληνο/ ππεξεζίαο.  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ απνηειεζκάησλ ζε επίπεδν αλζξσπίλσλ πφξσλ  

ζπλεηζθέξνπλ (απνηειψληαο ζηελ νπζία πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο  αλζξσπίλσλ 

πφξσλ φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.9) θαη ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε:  

η)  νη ζηξαηεγηθέο δεμηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ (HR function). Οη δεμηφηεηεο απηέο θαζνξίδνληαη κε βάζε ην ξφιν πνπ θαινχληαη 

λα αλαιάβνπλ ηα ζηειέρε /εξγαδφκελνη ζην ηκήκα ηεο ΓΑΠ (ζηξαηεγηθφο ή ιεηηνπξγηθφο), 

θαζψο θαη ηελ εζηίαζε ζηνπο αλζξψπνπο ή ζηηο δηαδηθαζίεο. Οη δεμηφηεηεο απηέο 

δηαθξίλνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο: δηνηθεηηθέο (administrative expertise), πινπνίεζεο 

ζηξαηεγηθήο (strategy execution), ρεηξηζκνχ αιιαγψλ (πξάθηνξεο αιιαγήο/change agency) 

θαη ππνζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ (employee advocacy). 

ηη) νη πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ π.ρ. ε επηθνηλσλία, ν ζρεδηαζκφο εξγαζίαο, ε επηινγή, ε επηκφξθσζε 

θαη αλάπηπμε, ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη αληακνηβέο. Οη πξαθηηθέο 

απηέο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη θαη λα ζπγθξίλνληαη (benchmarking) κε εθείλεο πνπ έρνπλ 

αλαδεηρζεί σο "βέιηηζηεο  πξαθηηθέο" (best practices) ζε επίπεδν επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ 

ηεο επηρείξεζεο, ή αθφκε θαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ ή/ θαη άιισλ θιάδσλ.  

ηηη) ηα ζπζηήκαηα αλζξσπίλσλ πφξσλ:  δειαδή  ε ελαξκφληζή (alignment) ηνπο κε ηελ 

θνπιηνχξα, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο, ε 

νινθιήξσζε ησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ ηφζν κεηαμχ ηνπο (νξηδφληηα 

νινθιήξσζε), φζν θαη κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο (θάζεηε νινθιήξσζε), θαζψο θαη ε 

ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθφηεηαο, κε ηελ έλλνηα ηεο κνλαδηθφηεηαο, ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα ηεο επηρείξεζεο.  
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ια ηα πην πάλσ, δειαδή: ηα απνηειέζκαηα ζε επίπεδν αλζξσπίλσλ πφξσλ, νη 

ζηξαηεγηθέο δεμηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ (workforce) πνπ αζρνινχληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ, νη πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ θαη ηα ζπζηήκαηα αλζξσπίλσλ πφξσλ ζπλζέηνπλ – 

απνηεινχλ δηαζηάζεηο - ηεο νλνκαδφκελεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (HR 

Scorecard). Γηα θάζε κία δηάζηαζε ηεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη θαη κνλάδεο κέηξεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο.  

Οη Beatty et al. (2003), φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.9, κε ζπλδεηηθφ θξίθν ηε δηάζηαζε ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθήο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ επηηπρία ζε ζρέζε κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

(απνηειέζκαηα ζε επίπεδν αλζξσπίλσλ πφξσλ) ζπλδπάδνπλ ηειηθά ηελ Κάξηα Απνηειεζκάησλ 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κε ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Κάξηα Απνηειεζκάησλ.  ην ζρήκα 2.9 εκθαλίδεηαη 

ν δπλακηθφο ραξαθηήξαο απηψλ ησλ δχν Καξηψλ Απνηειεζκάησλ κε ηελ εηζαγσγή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο (feedback) θαη ησλ αληακνηβψλ. πλνπηηθά θάησ απφ ηελ 

νπηηθή γσλίαο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ην πξνηεηλφκελν ππφδεηγκα απνηειεί ζηελ νπζία έλα 

ζπλερή βξφγρν αλαηξνθνδφηεζεο. Γειαδή, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηηπρία ηξνθνδνηεί ηνλ 

επφκελν ζρεδηαζκφ αλαθνξηθά κε ηηο αληακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ επηηπρία ζε ζρέζε κε ηνπο 

πειάηεο παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε πνπ δηεπθνιχλεη ηε ιεηηνπξγία ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ζην λα 

βειηηψζεη ή λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζηειερψλ /εξγαδνκέλσλ πνπ αζρνινχληαη κε 

ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ψζηε  λα αλαβαζκίζνπλ  ηηο πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ θαη λα θαζνξίζνπλ ηα 

απαξαίηεηα βήκαηα πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ελαξκφληζεο, νινθιήξσζεο θαη 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλζξσπίλσλ πφξσλ.  Ζ ζπκκεηνρή ησλ ζηειερψλ γξακκήο 

ζηελ πην πάλσ δηαδηθαζία θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηα ζηειέρε/ εξγαδφκελνπο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ αλαδεηθλχεηαη σο θαζνξηζηηθή γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθήο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ. 

Οινθιεξψλνληαο, νη Beatty et al. (2003) επηζεκαίλνπλ φηη βαζηθφο ηνπο ζηφρνπο ήηαλ λα 

ζθεθηνχλ εθ λένπ ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ησλ "καιαθψλ" ιεηηνπξγηψλ (soft –side functions) ηεο 

επηρείξεζεο. Κάησ απφ απηή ηε ινγηθή  ππνζηεξίδνπλ φηη ε ιεηηνπξγία ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αμηνινγείηαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηά ηεο κε ηε ρξήζε απιψλ κέηξσλ 

κέηξεζεο (simple outcome measures) φπσο: ε "γλψζε / θαηαλφεζε", ε ηερληθή  γλψζε /  

ζηξαηεγηθέο  ηθαλφηεηεο  θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

Πξνζεγγίδνληαο θξηηηθά ην ππφδεηγκα ησλ Beatty et al. (2003), ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί φηη θαζψο ε Δπηρεηξεκαηηθή Κάξηα Απνηειεζκάησλ ζηεξίδεηαη ζηελ Ιζνξξνπεκέλε 
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Κάξηα Απνηειεζκάησλ, σο πξνζέγγηζε εκθαλίδεη ηηο ήδε εληνπηζζείζεο ζηελ παξνχζα εξγαζία 

αδπλακίεο θαη πιενλεθηήκαηα ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο Ηζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ 

(βι. Κεθ. 1, ελφηεηα 1.4.4.). Παξφια απηά, απνηειεί ζπλεηζθνξά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

πξνζπάζεηαο λα αλαδεηρζεί ν ζηξαηεγηθφο ξφινο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηε ζχγρξνλε 

επηρείξεζε θαη λα ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα ηα νπνία δηαηππψλνληαη ζε φξνπο ηθαλνηήησλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη 

θαηαλφεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, κε ηε κνξθή ησλ 

πξνηεηλφκελσλ δηαζηάζεσλ ηεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, αλαδεηθλχνληαη 

θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ζε ζρέζε κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (απνηειέζκαηα ζε 

επίπεδν αλζξσπίλσλ πφξσλ). Θα πξέπεη φκσο λα επηζεκαλζεί φηη νη Beatty et al. (2003) 

πξνηείλνπλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ κε βάζε ηε ζχγθξηζή ηνπο κε «βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο» θαη δε ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ην πεξηερφκελν ησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ 

νχηε εμεηάδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο θάζε 

πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο φπσο π.ρ. ηεο επηκφξθσζεο. Πξφζζεηα, ην πξφηππν ζηεξείηαη επαξθνχο 

εκπεηξηθήο ηεθκεξίσζεο.  

 πκπεξαζκαηηθά, ζρεηηθά κε ηα ππνδείγκαηα ηεο ΓΑΠ πνπ παξαηέζεθαλ θαη 

ζπδεηήζεθαλ θξηηηθά πην πάλσ ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη φια αλαγλσξίδνπλ ην 

ξφιν ησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ ζηελ επηηπρία ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ζηελ 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο/ νξγαληζκνχ. Παξφια απηά ππάξρνπλ θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ππνδεηγκάησλ: 

1. Σν ππφδεηγκα ηνπ Michigan (1982) αλαθέξεη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πξέπεη λα δηνηθεζεί 

φπσο νπνηνδήπνηε άιινο πφξνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ 

πςειή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, ππνβαζκίδνληαο φκσο έηζη ηελ αλζξψπηλε δηάζηαζε απηνχ 

ηνπ πφξνπ θαη παξάγνληεο (εθηφο ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ) πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ. 

2. Σα  ππνδείγκαηα ηνπ Harvard (1984) θαη Warwick (1990) εζηηάδνπλ ζηελ εμηζνξξφπεζε ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ.  

3. Σα ππνδείγκαηα ηνπ Guest (1987; 1997; 2000) επηρεηξνχλ λα εξκελεχζνπλ ην πψο θαη γηαηί 

νη πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ, ε νξγαλσζηαθή ζηξαηεγηθή θαη ε απφδνζε ηεο επηρείξεζεο 

ζπλδένληαη, αλαδεηθλχνληαο ην ξφιν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη θπξίσο ηεο 

δέζκεπζήο ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ, σο ελδηάκεζε πξνζδηνξηζηηθή κεηαβιεηή.  
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4. Σν ππφδεηγκα ησλ Schuler θαη Jackson (1987) επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη κε πνζνηηθά 

δεδνκέλα ηε ζρέζε ηεο ΓΑΠ κε ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο λα 

θαηαθέξεη φκσο λα εξκελεχζεη ην γηαηί απηέο νη κεηαβιεηέο ζρεηίδνληαη. 

5. Σέινο, ηα ππνδείγκαηα ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ θαη ηεο Κάξηαο 

Απνηειεζκάησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ησλ Beatty et al. (2004) αλαδεηθλχνπλ ηε ζχγρξνλε 

πξνζέγγηζε ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηε κέηξεζή ηεο θαη δηεξεπλνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. 

 

 

 Μία άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πφξσλ είλαη ζε πιηθνχο (tangible) πφξνπο (ρξεκαηννηθνλνκηθνί, 

θπζηθνί, αλζξψπηλνη θαη νξγαλσηηθνί πφξνη) θαη ζε άπινπο (intangible) πφξνπο (ηερλνινγηθνί, 

θαηλνηνκία, θήκε) (Παπαδάθεο, 2002; Ξεξνηχξε -Κνπθίδνπ, 2010). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο
 

 

 

ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ  ΚΑΗ ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΩΝ ΣΟΥΩΝ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

 

 

3.1. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ – ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

Ζ ζεσξεηηθή ζπδήηεζε πνπ έιαβε ρψξα ζην ακέζσο πξνεγνχκελν θεθάιαην (Κεθ. 2) 

αλαδεηθλχεη ηα αθφινπζα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζέκαηα:  

1.   Σν αλζξψπηλν θεθάιαην κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή δηαηεξήζηκνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θη επνκέλσο πεγή πςειήο απφδνζεο γηα κία επηρείξεζε. 

2.     Ζ  ηξαηεγηθή Γηνίθεζε  Αλζξσπίλσλ Πφξσλ δχλαηαη λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε 

δεκηνπξγία κνλαδηθψλ, ζπάλησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ επηηπρία ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ 

ηεο επηρείξεζεο θαη δχζθνιν λα αληηγξαθνχλ ηθαλνηήησλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

3.     Οη πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ, κεηαμχ απηψλ θαη ε επηκφξθσζε, δχλαληαη λα 

δηαδξακαηίζνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηφζν ζηε δεκηνπξγία δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο πνπ λα πεγάδεη απφ ην αλζξψπηλν θεθάιαην, φζν θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη θαη΄ επέθηαζε ζηελ 

επίηεπμε πςειψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ.  

Αλαθνξηθά κε ηα πην πάλσ, ζήκεξα γίλεηαη επξχηεξα απνδεθηφ φηη ε επηκφξθσζε απνηειεί 

κία ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πνιηηηθή θαη πξαθηηθή ηεο  επηρείξεζεο: η) γηα λα απνθηήζεη πξνζσπηθφ 

ηθαλφ, επέιηθην, θαιά πξνεηνηκαζκέλν, πηζηφ (loyal) θαη ππνθηλνχκελν (motivated), έηζη ψζηε λα 

αληαπνθξηζεί ζην έξγν πνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζεη (Bartel, 1994; MacDuffie and Kohan, 1995; 

Bolinger and Smith, 2001; Keep, 1991; Santos and Stuart; 2003) θαη ηη) γηα λα επηηχρεη ζε θάζε 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηνίθεζεο ηεο γλψζεο (knowledge management), δηαδηθαζία πνπ 

απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κία θνηλσλία ηεο γλψζεο (Alavi and Leidner, 2001; Bolinger and Smith, 

2001).   

Δίλαη ελδηαθέξνλ εδψ λα ζεκεησζεί φηη απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄80, ν ξφινο ηεο 

επηκφξθσζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε ζηήξημε ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, 
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αλαγλσξίδεηαη επξχηεξα θαη κάιηζηα ζε έληνλν βαζκφ, θαη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΔΔ). Ζ ΔΔ πξνσζεί θαη αλαπηχζζεη δηάθνξνπο ζρεηηθνχο ζεζκνχο, ελψ παξάιιεια ππνζηεξίδεη 

επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ αιιά θαη ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ.  

Δληνχηνηο, είλαη πξάγκαηη παξάδνμν ην γεγνλφο φηη παξφιε ηε ζεκαζία πνπ θαίλεηαη λα 

απνδίδεηαη ζηελ επηκφξθσζε σο παξάγνληα θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε, κεγέζπλζε θαη 

απφδνζε κίαο επηρείξεζεο, ζήκεξα νη επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ κία επηθπιαθηηθή ζέζε θαη έλα 

ζθεπηηθηζκφ γηα ην ξφιν ηεο επηκφξθσζεο. Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ πξαθηηθή ησλ πεξηζζφηεξσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα ζεσξνχλ ηελ επηκφξθσζε σο έλα θνλδχιην θφζηνπο 

(κεηαβιεηφ) θαη φρη σο επέλδπζε. Ζ αληίθαζε απηή κεηαμχ ησλ αληηιήςεσλ θαη απφςεσλ πνπ 

δηαηππψλνληαη απφ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ ηειηθά εθαξκφδνληαη 

φζνλ αθνξά ζηελ επηκφξθσζε, θαηαδεηθλχεη φηη νη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ θαηαλνήζεη θαη πεηζηεί 

φηη ε επέλδπζε ζηελ επηκφξθσζε δεκηνπξγεί αμία κε ηελ έλλνηα ηεο ζπκβνιήο ηεο επηκφξθσζεο 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηειηθά ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο (Aragon et al., 2003). ε 

απηή ηελ ζηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκβάιιεη ην γεγνλφο φηη ε επηκφξθσζε ζπλήζσο δε ζρεδηάδεηαη 

θαη δελ αμηνινγείηαη ζπζηεκαηηθά έηζη ψζηε λα κπνξεί λα απνδεηρζεί ε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

απφδνζε ηεο επηρείξεζε.  Αλαθχπηεη επνκέλσο ην εξψηεκα πνπ δηαηππψλεηαη θαη ζην πιαίζην 

ηνπ γεληθφηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο: "Γηαηί δελ 

αμηνινγείηαη ζπζηεκαηηθά ε επηκφξθσζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ε επίδξαζε πνπ έρεη  ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο; ". 

ηηο επφκελεο ελφηεηεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζε ηεο εηδηθήο βηβιηνγξαθίαο: Πξψην, ζα 

δηεξεπλεζνχλ εηδηθφηεξα νη εμειίμεηο ζην πεξηερφκελν (ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο), ζην ξφιν 

θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο. Γεχηεξν, ην θεθάιαην απηφ ζα νινθιεξσζεί κε ηελ 

θξηηηθή ζεψξεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ε νπνία αθνξά ζηε εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο ζχλδεζεο ηεο 

επηκφξθσζεο κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ. 

 

3.2.  ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ : ΔΞΔΛΗΞΖ, ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΡΟΛΟ 

 

Οη εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (βι. Κεθ. 2) δε κπνξεί παξά λα 

δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην θαη ηελ νπηηθή γσλία κέζα απφ ηελ νπνία κπνξεί λα πξνζεγγηζζεί ε 

επηκφξθσζε θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. Με βάζε απηή ηε ινγηθή ηα 

ζέκαηα ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζηελ παξνχζα ελφηεηα δηαθξίλνληαη 

ζε δχν βαζηθέο ππν-ελφηεηεο: 1. Δμειίμεηο ζην πεξηερφκελν (ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο) θαη 
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ζην ξφιν ηεο επηκφξθσζεο θαη 2. Ζ αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. 

Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο θάησ απφ ηελ πίεζε ησλ γεληθφηεξσλ αιιαγψλ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θαη εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλάδεημεο ηεο ζεκαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα γηα ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, ην πεξηερφκελν θαη ν ξφινο ηεο επηκφξθσζεο 

επαλαπξνζδηνξίδνληαη. Ζ κεηαβνιή απηή αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα παξαθάησ:  

 

Πξψην: Αιιαγή ζρεηηθά κε ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο.  

 

Υαξαθηεξηζηηθνί νξηζκνί πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε - 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επηκφξθσζε: η) ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θάζε θνξά έξγνπ θαη ηη) έρεη βξαρππξφζεζκν 

ραξαθηήξα  - είλαη νη αθφινπζνη:  

 

"Η επηκφξθσζε έρεη σο ζηφρν ηε ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε ησλ ζηάζεσλ, γλψζεσλ, δεμηνηήησλ 

πνπ απαηηνχληαη απφ ηα άηνκα γηα λα απνδψζνπλ επαξθψο ζην δεδνκέλν έξγν ή ζηελ εξγαζία 

ηνπο". (Brinley  et.al., 1969).  

 

" Η επηκφξθσζε έρεη σο ζηφρν λα απμήζεη ηελ θηλεηηθφηεηα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, λα 

βνεζήζεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη ζπρλά λα 

βνεζήζεη ηνπο λενεηζεξρφκελνπο λα γλσξίζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο" (Deutsch, 1979). 

 

" Οη επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εζηηάδνπλ ζηε κάζεζε ησλ δεμηνηήησλ, γλψζεσλ θαη 

ζηάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθηειέζεη ην άηνκν κία εξγαζία ή γηα λα βειηηψζεη ηελ 

απφδνζή ηνπ ζηελ εξγαζία". ( Nadler θαη Wings, 1986). 

 

Οη πξνζπάζεηεο επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο επηκφξθσζεο απαληψληαη απφ ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ „ 80 κε θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ έκθαζε ζηηο ζηάζεηο (attitudes) θαη ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ.  

Δλδεηθηηθά:  

Ο Bramley (1989) νξίδεη ηελ επηκφξθσζε σο: 



 

 

 108 

 

"ηε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ κε ζηφρν ηελ αιιαγή 

ησλ δεμηνηήησλ ή ζηάζεσλ ησλ αηφκσλ  γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ζην έξγν θαη ηειηθά 

ηεο νξγαλσζηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο".  

 

Οη Al-Khayyat θαη Elgamal (1997) κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ νξηζκψλ ηεο επηκφξθσζεο, 

φπσο απηνί δηαηππψλνληαη ζηε ζρεηηθή  βηβιηνγξαθία,  θαηαιήγνπλ φηη νη ζχγρξνλνη νξηζκνί ηεο 

επηκφξθσζεο  έρνπλ ηα εμήο ηέζζεξα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: 

 

1. Ζ επηκφξθσζε είλαη κία δξαζηεξηφηεηα κάζεζεο ηφζν γηα ην άηνκν φζν θαη γηα ηνλ 

νξγαληζκφ. 

2. Ζ επηκφξθσζε είλαη έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αιιαγή  ζπκπεξηθνξάο 

θαη ζηάζεσλ. 

3. Ζ επηκφξθσζε έρεη σο ζηφρν λα εμνπιίζεη ή λα εθζέζεη ην άηνκν ζε λέεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο. 

4. Ζ επηκφξθσζε ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο θαη εηδηθφηεξα ζηε 

δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνλ νξγαληζκφ, πνπ επηηπγράλεηαη απφ αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

επηκνξθνχκελσλ θαη βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο. 

ηεξηδφκελνη ζηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξηζκψλ ηεο επηκφξθσζεο νη Al-

Khayyat θαη Elgamal (1997) δίλνπλ θαη απηνί έλα νξηζκφ γηα ηε επηκφξθσζε, ηελ νπνία 

ζεσξνχλ σο: 

 

" ην πξνγξακκαηηζκέλν ζχζηεκα κάζεζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο θαη /ή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ ηνλ εμνπιηζκφ ησλ αηφκσλ κε ηελ επηζπκεηή γλψζε θαη δεμηφηεηεο 

έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο θαη ηειηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο θαη 

γεληθφηεξα ηελ απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ".  
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Γεχηεξν:  Αιιαγή ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο – ζηξαηεγηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε. 

 

Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, φρη κφλν ην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο, φπσο 

αλαθέξζεθε ακέζσο πην πάλσ, αιιά θαη ν ξφινο ηεο επηκφξθσζεο - ζχκθσλα κε ηελ 

παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε - ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε (Keep and Mayhew, 1995; 

Horwitz, 1999). Πξάγκαηη, θαίλεηαη λα γίλεηαη επξχηεξα απνδεθηφ φηη ε επηκφξθσζε δελ 

απνηειεί κφλν έλα κεραληζκφ κεηαθνξάο ηθαλνηήησλ, δπλαηνηήησλ θαη γλψζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη 

νη εξγαδφκελνη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Αληίζεηα, ππνζηεξίδεηαη φηη ε επηκφξθσζε έρεη σο 

ζθνπφ ηελ επηδίσμε ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε κεηαθνξά ηερληθψλ θαη δεμηνηήησλ αιιά θαη ε δηακφξθσζε ζηάζεσλ, 

ζπκπεξηθνξψλ θαη αμηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ νη εξγαδφκελνη δίλνπλ πεξηερφκελν θαη λφεκα (sense) 

ζηε δνπιεηά ηνπο θαη εληάζζνληαη αξκνληθά κέζα ζηελ επηρείξεζε. Απηή ε άπνςε γηα ην ξφιν 

ηεο  επηκφξθσζεο, αληηθαηνπηξίδεη κία επξχηεξε πξνζέγγηζε απφ απηή ηεο παξαδνζηαθήο, θαζψο 

εζηηάδεη ζηε καθξνρξφληα αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ (competence) θαη δεμηνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ελφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ην νπνίν θνηλσληθνπνηείηαη, 

ελζσκαηψλεηαη θαη είλαη αθνζησκέλν ζηηο αμίεο ηεο επηρείξεζεο (θνπιηνχξα), έρεη πςειφ 

επίπεδν ππνθίλεζεο θαη είλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηε δνπιεηά ηνπ. Γπλακηθφ πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ, επέιηθην, θαιά πξνεηνηκαζκέλν γηα ηελ επηηπρία ζην έξγν πνπ αλαιακβάλεη, 

γεληθά πξνζσπηθφ πνπ δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί θαη λα πξνζειθπζηεί απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο 

(Bruke and Day, 1986; Reeve,1994; Keep and Mayhew, 1995; Lundy and Cowling, 1996; 

Horwitz, 1999; Harel and Tzafir, 1999;Garcia, 2003; Lee and Bruvold, 2003; Edgar and Gaere, 

2005). Με ηελ έλλνηα απηή ε επηκφξθσζε δηακνξθψλεη δηαρξνληθά θαη ζηαδηαθά έλα 

"κνλαδηθφ" (unique) πξνζσπηθφ, ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο ψζηε λα δεκηνπξγεί δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, θαζψο είλαη δχζθνιν 

λα αληηγξαθεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο επηρείξεζεο. ια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά 

θαζηζηνχλ ηελ επηκφξθσζε σο παξάγνληα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηρείξεζε. Ζ 

ζεψξεζε ηεο επηκφξθσζεο θάησ απφ απηή ηελ νπηηθή γσλία, ε νπνία πηνζεηείηαη θαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία, ηελ εληάζζεη ζαθψο ζηε “καιαθή” (soft) πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ.  

Κάζε πνιηηηθή ηεο ΓΑΠ, θαη εηδηθφηεξα απηή ηεο επηκφξθσζεο, ε νπνία  απνηειεί, ζηε 

ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο γλψζεο, κία δσηηθήο ζεκαζίαο πνιηηηθή θαη πξαθηηθή ηεο δηνίθεζεο 
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αλζξσπίλσλ πφξσλ, δελ κπνξεί παξά λα εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ησλ εμειίμεσλ θαη 

πξνβιεκαηηζκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ΓΑΠ θαη ηε ΓΑΠ.  Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο θαίλεηαη πξάγκαηη φηη ε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε απνηειεί 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο  ΓΑΠ θαη ζχκθσλα κε ηελ θηινζνθία ηεο ηειεπηαίαο, κέζν γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. 

Σα ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ ζηξαηεγηθή απφ ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ηεο 

επηκφξθσζεο είλαη θπξίσο (Horwitz, 1999):  

- Ζ ελζσκάησζε ηεο επηκφξθσζε ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

(νξηδφληηα νινθιήξσζε), θαη ε ελαξκφληζή ηεο κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο 

(θάζεηε νινθιήξσζε). 

- Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηκφξθσζεο ζε κία βάζε ζπλερνχο αλάπηπμεο ζεκειησδψλ 

ηθαλνηήησλ (competences), ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξγαδφκελσλ (δειαδή έλα 

πξνγξακκαηηζκέλν ζχζηεκα κάζεζεο), ζε αληηδηαζηνιή  απφ ηελ επηκφξθσζε πνπ 

γίλεηαη απνζπαζκαηηθά θαη βαζίδεηαη ζε θαηαιφγνπο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ην Σκήκα ΓΑΠ. 

- Η επζχλε ησλ ζηειερψλ γξακκήο γηα ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πθηζηακέλσλ 

ηνπο, ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα απνηειεί θαη θξηηήξην κε βάζε ην νπνίν αμηνινγείηαη ε 

απφδνζε ελφο ζηειέρνπο. 

- Ζ ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ζηειερψλ γξακκήο θαη ζηειερψλ ΓΑΠ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο.  

- Ζ δεκηνπξγία κίαο θνπιηνχξαο ζπλερνχο κάζεζεο θαη ε κεηαθνξά ηεο (transfer) ζην ρψξν 

εξγαζίαο θαη κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ (business units). 

- Η κέηξεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηκφξθσζεο (training 

effectiveness) ζε επίπεδν αηφκνπ, νκάδαο, ηκήκαηνο θαη επηρείξεζεο. Σν ζηνηρείν απηφ 

απνηειεί ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν γηα κία ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο ηελ ζπλδέεη ζαθψο κε ηελ απφδνζή ηεο 

επηρείξεζεο.  
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- Οη πξσηνβνπιίεο επηκφξθσζεο ζηνρεχνπλ ζε πεξηνρέο πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζηελ 

επηρείξεζε – φπσο: ε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη  ε θαηλνηνκία ζην πξντφλ – 

δηακνξθψλνληαο έηζη ηελ πξννπηηθή δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.   

 

3.3.  ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ  

 

Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο εηδηθήο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη ε αμηνιφγεζε (evaluation) ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο επηκφξθσζεο, δε θαίλεηαη λα δηεμάγνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

επαγγεικαηηθά θαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ή αθφκε ζπρλά δε γίλεηαη θαλ ε αμηνιφγεζή ηεο 

επηκφξθσζεο (Bramley, 1989; Davidove and Schroeder, 1992; Mann, 1996; Huselid et al., 1997; 

Aragon et al.,  2003). ηαλ φκσο ε επηκφξθσζε δελ αμηνινγείηαη ή αμηνινγείηαη πιεκκειψο θαη 

κε απνζπαζκαηηθφ ηξφπν, ηφηε ε ζρεηηθή κε απηήλ επέλδπζε θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο δε 

γίλνληαη γλσζηά. πλέπεηα απηνχ είλαη λα κελ ππάξρεη ε πιεξνθφξεζε πνπ ζα κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηε κνξθνπνίεζε γλψζεο ε νπνία ζα απνζαθελίδεη θαη ζα ζηεξίδεη ην ξφιν ηεο 

επηκφξθσζεο θαη ζα ηεθκεξηψλεη ηελ αμία ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκνξθσηηθήο 

πξνζπάζεηαο. Σν γεγνλφο απηφ ελδέρεηαη λα ζέζεη ζε ζνβαξή ακθηζβήηεζε θαη απηφ θαζ΄ απηφ 

ην ιφγν χπαξμεο - (raison d‟ tre) - ηεο επηκφξθσζεο (Davidove and Schroeder, 1992; Gomez – 

Mejia et al., 1996). πλεπψο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη αλνηθηφ ην εξψηεκα πνπ έρεη ήδε 

δηαηππσζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία: "Γηαηί δελ αμηνινγείηαη ζπζηεκαηηθά ε επηκφξθσζε απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ε επίδξαζε πνπ έρεη ζηελ απφδνζή ηνπο;". 
 

Μπνξνχκε λα ππνζηεξίδνπκε φηη απηή ε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα 

απνδνζεί ζην φηη:  

- Σα ππνδείγκαηα αμηνιφγεζεο ηεο επηκφξθσζεο πνπ έρνπλ κέρξη ζήκεξα αλαπηπρζεί δελ 

νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε ελφο επξχηεξα απνδεθηνχ ππνδείγκαηνο αμηνιφγεζεο ην νπνίν ζα 

θσηίδεη ην γηαηί θαη ην πσο ε επηκφξθσζε δεκηνπξγεί αμία γηα ηελ επηρείξεζε θαη πσο απηή 

ε αμία ζπλδέεηαη κε ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα θαη ηελ απφδνζή ηεο (δηαδηθαζία).  

- O ξφινο, ην πεξηερφκελν θαη θαη΄ επέθηαζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο έρνπλ 

ζχλζεην ραξαθηήξα θαη επηπιένλ κεηαβάιινληαη δηαρξνληθά (Garcia, 2005). Οη κεηαβνιέο 

απηέο ζπλδένληαη κε ηηο κεγάιεο αιιαγέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζην εμσηεξηθφ επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 νη νπνίεο, φπσο εθηεηακέλα έρεη ζπδεηεζεί ζην πξψην 
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θεθάιαην, νδήγεζαλ ζε επαλαπξνζδηνξηζκφ  ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ζπλεπψο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο θχζεο θαη ηνπ ηξφπνπ κέηξεζεο ηεο απφδνζήο ηνπο. 

Δπίζεο, επαλαπξνζδηφξηζαλ θαη αλέδεημαλ ηε ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζην 

πιαίζην πιένλ ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (ΓΑΠ) θαη αθφκε πην πξφζθαηα ηεο 

ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (ΓΑΠ), ζεσξήζεηο πνπ αληηθαηέζηεζαλ ηελ 

Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ. Καζψο ε επηκφξθσζε ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο ακέζσο πην πάλσ 

αλαθεξφκελεο εμειίμεηο, δελ ζεσξείηαη έθπιεμε ε δηαπίζησζε φηη ε αμηνιφγεζε θαη ε ζχλδεζε 

ηεο επηκφξθσζεο κε ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, απνηεινχλ ζήκεξα ηδηαίηεξα πνιχπινθα 

ζέκαηα, ζέκαηα αηρκήο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή εξεπλεηψλ θαη αλζξψπσλ ηεο 

πξάμεο (Santos and Stuart, 2003; Aragon et al., 2003; Garcia, 2005).  

 

Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

επηκφξθσζεο βηβιηνγξαθίαο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ππάξρεη κία δηρνηφκεζε φζνλ αθνξά 

ζην επίπεδν πνπ εζηηάδεη ε αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο:  Πξψηνλ, ε αμηνιφγεζε πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ επηκέξνπο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ (κεκνλσκέλε 

αληηκεηψπηζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ) θαη Γεχηεξνλ, ε αμηνιφγεζε ε νπνία 

επξχηεξα αλαθέξεηαη ζηε ζπκβνιή ηεο πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο ηεο επηκφξθσζεο ζηελ επηηπρία 

ησλ ζηφρσλ (επηδησθφκελα απνηειέζκαηα) ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ. Πάλησο θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ε επηκφξθσζε αμηνινγείηαη κεηά ηελ πινπνίεζή ηεο θαη επηρεηξείηαη ηειηθά ε 

ζχλδεζή ηεο κε κεηαβιεηέο ηεο  απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. Οη δχν απηέο πξνζεγγίζεηο ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηκφξθσζεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ακέζσο 

παξαθάησ. 

 

3.3.1. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΜΔΜΟΝΟΜΔΝΩΝ 

ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 

Σν πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελν απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη αλαθεξφκελν ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο 

κνληέιν αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, είλαη απηφ ηνπ 

Kirkpatrick (1959; 1967; 1997; 1999), θπξίσο ιφγσ ησλ απιψλ θαη πξαθηηθψλ ηδεψλ πνπ ην 

δηέπνπλ (Noe and Schimtt, 1986; Plant and Ryan, 1992; Πεηξίδνπ, 1992 ; Oberman, 1996; 

Philips, 1996:ζει. 44). Σν κνληέιν απηφ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα (4) ηεξαξρηθά δνκεκέλα επίπεδα 

αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηκφξθσζεο:  



 

 

 113 

1) Δπίπεδν ηεο αληίδξαζεο ησλ επηκνξθνχκελσλ (reaction level). ην επίπεδν απηφ 

αμηνινγνχληαη νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε επηκνξθσηηθή δξαζηεξηφηεηα, δειαδή απφ ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο, ηελ ππνδνκή, ηνπο επηκνξθσηέο, ην πεξηερφκελν θιπ. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε απηφ ην επίπεδν έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ακέζσο 

επφκελνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ (Κirkpatrick , 1997). Ζ αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο ζε 

απηφ ην επίπεδν είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε εμαηηίαο ηεο επθνιίαο πινπνίεζήο ηεο, ηεο 

βξαρππξφζεζκεο θχζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αιιά θαη ηεο έιιεηςεο εκπεηξίαο ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηα επφκελα ηξία επίπεδα (Allinger et al., 1992;  

Robinson and Robinson, 1998). 

 

2) Δπίπεδν ηεο κάζεζεο (learning level). Σν δεχηεξν επίπεδν έρεη επίζεο βξαρππξφζεζκν 

ραξαθηήξα θαη αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ, ηερληθψλ, γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ 

πνπ αλέπηπμαλ νη επηκνξθνχκελνη κεηά ηελ ζπγθεθξηκέλε επηκνξθσηηθή δξαζηεξηφηεηα 

(Oberman, 1996; Κirkpatrick, 1999: ζει. 39). Με ηελ αμηνιφγεζε απηή δηαπηζηψλεηαη ην 

θαηά πφζν κε ηελ επηκνξθσηηθή δξαζηεξηφηεηα έρνπλ επηηεπρζεί νη δηδαθηηθνί ζηφρνη 

ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο . 

 

3) Δπίπεδν ηεο ζπκπεξηθνξάο (behavior level). Σν επίπεδν απηφ έρεη καθξνπξφζεζκν 

νξίδνληα, αμηνινγεί ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζπλδέεηαη κε ηηο αιιαγέο 

πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ απφδνζή ηνπο κεηά απφ ηελ επηκνξθσηηθή δξαζηεξηφηεηα 

(Truelove, 1997: ζει. 154; Κirkpatrick , 1999: ζει. 39; Burden and Proctor, 2000). 

 

4) Δπίπεδν ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ (results level). Σν ηειεπηαίν απηφ επίπεδν, ην νπνίν 

(φπσο ην ηξίην επίπεδν) κεηξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ζε 

καθξνπξφζεζκε βάζε, αθνξά ζηελ επίδξαζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο: π.ρ. αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, 

αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ πσιήζεσλ, κείσζε ηνπ θφζηνπο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, κείσζε 

ηνπ πνζνζηνχ απνπζηψλ ή ηνπ ξπζκνχ απνρψξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ (Kirckpatrick, 

1999; Aragon et al., 2003). χκθσλα κε ηνλ Kirckpatrick (1999), ην ηέηαξην επίπεδν είλαη 

ην πην ζεκαληηθφ γηα ηελ επηρείξεζε γηαηί είλαη απηφ ζην νπνίν δηαπηζηψλεηαη θαηά πφζν 
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ε επηκφξθσζε έρεη επηηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηεο θαη θαηά πφζν νη αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο 

έρνπλ ηθαλνπνηεζεί. Δληνχηνηο, ιίγεο επηρεηξήζεηο πξνρσξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ζηα δχν 

ηειεπηαία επίπεδα θαη εηδηθά ζην ηέηαξην. Ο ίδηνο ν Kirckpatrick, (1999, ζει. 64-65), 

επηζεκαίλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επηκφξθσζεο ζην ηέηαξην επίπεδν, 

αιιά δελ πξνηείλεη ηερληθέο νη νπνίεο ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξαγκάησζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ζε απηφ ην επίπεδν.  

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηεξαξρηθήο αμηνιφγεζεο ηεο επηκφξθσζεο, ζπκβάιινπλ θαη 

άιινη ζπγγξαθείο νη νπνίνη φκσο ζπλήζσο "ρηίδνπλ" ηα πξνηεηλφκελα κνληέια ηνπο ζηε βαζηθή 

ηδέα ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηκφξθσζεο ηνπ 

Kirckpatrick. Γηα παξάδεηγκα θάπνηνη κειεηεηέο δηαθξίλνπλ ην ηέηαξην επίπεδν αμηνιφγεζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ ζε επηκέξνπο επίπεδα, πξνζζέηνληαο ζπλεπψο επηπιένλ επίπεδα 

αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηκφξθσζεο (π.ρ. Πεηξίδνπ, 1992; Kaufman and Keller, 

1994; Philips, 1996, Aragon et al., 2003). κσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη εξεπλεηέο δελ 

πξνηείλνπλ ηερληθέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε απηά ηα επίπεδα νχηε 

επηρεηξνχλ ηελ εκπεηξηθή ηνπο επηβεβαίσζε. 

 

3.3.2. ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΖΝ 

ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΣΩΝ ΣΟΥΩΝ (ΔΠΗΓΗΚΩΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ) ΣΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ/ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ: ΔΠΗΚΟΠΖΖ  ΔΜΠΔΗΡΗΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ 

 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, θαη ηδίσο ηε δεθαεηία ηνπ 1990, εκθαλίδνληαη εκπεηξηθέο 

έξεπλεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ επηκφξθσζε σο πνιηηηθή θαη πξαθηηθή ηεο επηρείξεζεο - θαη φρη σο 

κεκνλσκέλν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα  – θαη επηρεηξνχλ ηε ζχλδεζή ηεο κε ηα επηδησθφκελα 

απνηειέζκαηα (απφδνζε ηεο επηρείξεζεο) ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ. Απφ ηε κειέηε ησλ πην 

ζπρλά αλαθεξφκελσλ εξεπλψλ ζηε βηβιηνγξαθία, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ζθηαγξαθήζεη ηηο 

αιιαγέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζην πιαίζην ηεο επηδίσμεο λα αληαπνθξηζεί ε  επηκφξθσζε θαη ε 

αμηνιφγεζή ηεο ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ζηξαηεγηθφ ηεο  

ξφιν. Θεσξήζεηο, νη νπνίεο εληάζζνπλ πιένλ ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο ζην 

επξχηεξν πιαίζην ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, φπσο απηφ αλαδεηθλχεηαη ηδίσο κε ηε 

ηξαηεγηθή Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη ηηο εμειίμεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζην πεξηερφκελν 

θαη ζηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο.  
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Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηνχλ δεθαέμη αληηπξνζσπεπηηθέο έξεπλεο νη νπνίεο  επηρεηξνχλ 

λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζπκβνιή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ επηηπρία ησλ επηδησθφκελσλ 

ζηφρσλ/απνηειεζκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. Καηά ηελ παξνπζίαζε ησλ εξεπλψλ 

δίλεηαη έκθαζε ζε ηέζζεξηο άμνλεο: ηη) πξνζδηνξηζκφο θαη κέηξεζε ηεο επηκφξθσζεο,  ηη) 

πξνζδηνξηζκφο θαη κέηξεζε κεηαβιεηψλ απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ/νξγαληζκψλ  

(επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα) ηv)  ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο  (επίπεδν αλάιπζεο, 

θιάδνο/ηνκέαο παξαγσγήο, πεγή θαη εξγαιεία ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ, κέζνδνο αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ) θαη v) ηελ επίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο ζηηο κεηαβιεηέο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο 

(επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα). 

Οη δεθαέμη έξεπλεο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά θαη ζηνλ Πίλαθα  3.1 (βι. Παξάξηεκα I), 

ν νπνίνο αξζξψλεηαη ζε πέληε ζηήιεο, ε πξψηε παξνπζηάδεη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη νη 

άιιεο ηέζζεξηο αληαλαθινχλ ηνπο ηέζζεξηο άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη  ε παξνπζίαζε 

απηψλ ησλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ. 

 

Η. Γεθαεηία ηνπ 1980 

 

Russell, Terborg θαη  Powers (1985) (Έξεπλα 1, πίλαθαο 3.1 Παξάξηεκα I) 

 

Μία απφ ηηο πξψηεο έξεπλεο πνπ επηρεηξνχλ λα κειεηήζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηα 

απνηειέζκαηά ηεο επηκφξθσζεο ζε επίπεδν νξγάλσζεο (organisational level training) είλαη απηή 

ησλ Russell, Terborg θαη Powers ηνπ 1985. Οη Russell et al. (1985) αξρηθά ηνλίδνπλ φηη ε κέρξη 

ηφηε βηβιηνγξαθία έδηλε έκθαζε ζηε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο κεκνλσκέλσλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε επίπεδν αηφκνπ. Απηφ επεηδή ζηφρν ηεο επηκφξθσζεο 

απνηεινχζε ε βειηίσζε ηεο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο απφδνζεο ζην έξγν.  ηε ζπλέρεηα, 

νη ζπγγξαθείο αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επέλδπζεο ζηελ επηκφξθσζε ζε 

επίπεδν νξγάλσζεο θαη ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο κίαο επξείαο νπηηθήο (broader 

perspective) ζηελ επηκφξθσζε θαη ζηελ αμηνιφγεζή ηεο. Κάησ απφ απηφ ην ζθεπηηθφ, πηνζεηνχλ 

ηνλ νξηζκφ ηεο επηκφξθσζεο  ησλ Wexley θαη Latham (1982) νξίδνληαο ηελ σο "έλα  

πξφγξακκα νξγαλσζηαθήο ζεκαζίαο  πνπ ζρεδηάζηεθε πξνθεηκέλνπ λα επηθέξεη ζρεηηθά κφληκεο 

αιιαγέο ζηηο γλψζεηο, ζηηο δεμηφηεηεο, ζηηο ζηάζεηο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ" 

(βι. ζει. 850).  
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ηε κειέηε ηίζεληαη ηξία εξσηήκαηα, ηα νπνία ζπλνςίδνπλ ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ππνζέζεηο ηεο:  

α)  Ζ επέλδπζε ζηελ επηκφξθσζε ζε επίπεδν νξγαληζκνχ, επεξεάδεη κεηαβιεηέο ηεο απφδνζεο 

(organizational performance), πιαίζην κέηξεζεο ηεο νπνίαο απνηεινχλ ζηελ νπζία νη 

ζηφρνη/επηδησθφκελα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ; 

β)   Οη επηρεηξήζεηο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ επηκφξθσζε είλαη πην απνδνηηθέο απφ απηέο πνπ δε 

δίλνπλ; 

γ)  Τπάξρνπλ ππνζηεξηθηηθέο σο πξνο ηελ επηκφξθσζε νξγαλσζηαθέο κεηαβιεηέο/παξάγνληεο 

(organisational support variables) πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο; 

 Ζ κειέηε ησλ Russell et al. (1985) δηεμήρζε ζε 62 θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο κίαο 

εκπνξηθήο εηαηξείαο ησλ ΗΠΑ. Γεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ ηα αξρεία ηεο επηρείξεζεο θαη απφ 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εηαηξεία ζηνπο εξγαδφκελνπο (employee attitude survey) 

ζηα 62 θαηαζηήκαηα κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. Σα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ αλψλπκα θαη 

κνηξάζηεθαλ θαηά ηηο ψξεο εξγαζίαο ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο - πιελ απηψλ πνπ εξγάδνληαλ 

κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο. Ζ ζπκπιήξσζε δελ ήηαλ ππνρξεσηηθή θαη δηαηέζεθε απφ 

ηελ εηαηξεία ρξφλνο (δηάιεηκκα) γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπο.  

 Ζ επηκφξθσζε (θαη ζπγθεθξηκέλα ή έκθαζε ζηελ επηκφξθσζε) κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε 

δχν δεηθηψλ (measures) ελφο αληηθεηκεληθνχ (objective/πνζνηηθνχ) θαη ελφο  ππνθεηκεληθνχ 

(subjective/πνηνηηθνχ). Ο αληηθεηκεληθφο δείθηεο (έκθαζε ζηελ επηκφξθσζε) ήηαλ ην πνζνζηφ ησλ 

πσιεηψλ (κεξηθήο θαη πιήξνπο απαζρφιεζεο) πνπ επηκνξθψζεθαλ αλά θαηάζηεκα ζηηο 

δηαδηθαζίεο πψιεζεο. Ζ επηκφξθσζε ζηηο δηαδηθαζίεο πψιεζεο ζρεδηάδεηαη θεληξηθά θαη ζε 

απηήλ κπνξνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ φινη νη εξγαδφκελνη ζηα θαηαζηήκαηα  εθφζνλ ην πξφηεηλε 

ν δηεπζπληήο ηνπ θαηαζηήκαηνο.  

Ο ππνθεηκεληθφο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κέηξεζε ηεο επηκφξθσζεο, 

αθνξνχζε ζηελ αμηνιφγεζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηκφξθσζεο 

πνπ έιαβαλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε απηνχ νη εξγαδφκελνη απήληεζαλ ζε 4 εξσηήζεηο 

πνπ απνηεινχζαλ θιίκαθα κέηξεζεο (measurement scale) θαη αθνξνχζαλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηκφξθσζεο ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ: α) πξηλ λα παξνπζηαζηνχλ ζην 

θαηάζηεκα , β) θαηά ηηο πξψηεο 30 κέξεο ζηε δνπιεηά, γ) κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη δ) ζε ζπλερή βάζε, ζε ζέκαηα: πσιήζεσλ (salesmanship), γλψζεο ηνπ 

πξντφληνο, ηαθηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα 
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ππνινγίζηεθε έλαο δείθηεο (κέζνο φξνο) πνπ εθθξάδεη αλά θαηάζηεκα ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο. Ζ αμηνιφγεζε έγηλε κε ηε ρξήζε 

5βάζκηαο θιίκαθαο Likert φπνπ 1=θαζφινπ απνηειεζκαηηθή θαη 5 = πάξα πνιχ απνηειεζκαηηθή.  

Σα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα (πνπ απνηεινχλ ζηελ νπζία ηηο "πεξηνρέο" φπνπ κεηξάηαη ε 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο) κεηξήζεθαλ ζε επίπεδν θαηαζηήκαηνο κε δχν δείθηεο: έλα 

αληηθεηκεληθφ (πνζνηηθφο) δείθηε, φγθνο πσιήζεσλ/ εξγαδφκελν, θη έλαλ ππνθεηκεληθφ 

(πνηνηηθφο) δείθηε, εηθφλα θαηαζηήκαηνο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε εηθφλα θαηαζηήκαηνο, 

νη εξγαδφκελνη θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ κε ηε ρξήζε 6 εξσηήζεσλ (statements/δηαηππψζεηο), 

νη νπνίεο απνηέιεζαλ θιίκαθα κέηξεζεο (measurement scale), εάλ ην θαηάζηεκα ζην νπνίν 

εξγάδνληαη: "Δίλαη έλα θηιηθφ θαηάζηεκα",  "Δίλαη έλα θαιά δηνηθνχκελν θαηάζηεκα", "Δίλαη 

έλα "ειθπζηηθφ" θαηάζηεκα", "Δίλαη επράξηζην λα ςσλίδεηο θαλείο ζε απηφ",  "Οη πσιεηέο 

γλσξίδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο" θαη "Έρεη ηα πάληα". Ζ απάληεζε ζε θάζε εξψηεζε δφζεθε κε ηε 

ρξήζε ηεο 5βάζκηαο θιίκαθαο Likert φπνπ 1= ζπάληα, θαη 5=πνιχ ζπρλά. Καη νη δχν πην πάλσ 

δείθηεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. 

 Σα δεδνκέλα επεμεξγάζηεθαλ κε ηηο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο ηεο ζπζρέηηζεο θαη ηεο 

παιηλδξφκεζεο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο  θαηαδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

επηκφξθσζεο θαη επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ. Δηδηθφηεξα: δηαπηζηψζεθε φηη ην πνζνζηφ ησλ 

πσιεηψλ πνπ επηκνξθψζεθαλ ζην θαηάζηεκα επεξεάδεη ζεηηθά θαη ηνπο δχν δείθηεο (φγθνο 

πσιήζεσλ/ εξγαδφκελν θαη εηθφλα θαηαζηήκαηνο) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα  ηε κέηξεζε ηεο 

απφδνζεο (επηδησθφκελα απνηειέζκαηα) ζε επίπεδν θαηαζηήκαηνο, ελψ ν δείθηεο έκθαζε ζηελ 

επηκφξθσζε επεξεάδεη ζεηηθά κφλν ην δείθηε εηθφλα ηνπ θαηαζηήκαηνο.  

  

ΗΗ. Γεθαεηία ηνπ 1990 

 

Holzer, Block, Cheatham θαη Knott (1993) (Έξεπλα 1, πίλαθαο 3.1 Παξάξηεκα I) 

 

Οη Holzer, Block, Cheatham θαη Knott (1993) εμεηάδνπλ ηελ επίδξαζε ησλ θξαηηθψλ 

επηδνηήζεσλ γηα επηκφξθσζε ζηηο ΗΠΑ ζηελ επηκνξθσηηθή δξαζηεξηφηεηα κία επηρείξεζεο θαη 

ζηε κείσζε ησλ ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ. Δηδηθφηεξα, νη επηρεηξήζεηο πνπ έθαλαλ αίηεζε γηα 

ηελ θξαηηθή επηδφηεζε, γηα λα ραξαθηεξηζζνχλ σο θαηάιιειεο γηα ηε ιήςε ηεο, έπξεπε λα είλαη 

βηνκεραληθέο, λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Μίζηγθαλ, λα έρνπλ κέγεζνο κέρξη 500 
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εξγαδφκελνπο θαη λα εθαξκφδνπλ θάπνηνπ είδνπο λέα ηερλνινγία. Σα δεδνκέλα γηα ηελ έξεπλα 

πξνήιζαλ απφ 157 απφ ηηο 498 επηρεηξήζεηο πνπ είραλ θάλεη αίηεζε γηα θξαηηθή επηδφηεζε θαηά 

ηελ πεξίνδν 1988-89 θαη νη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ζε έλα ρξνληθφ νξίδνληα ηξηψλ εηψλ, δειαδή 

απφ ην 1987 έσο θαη ην 1989. Σα εξσηεκαηνιφγηα γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απεζηάιεζαλ 

ηαρπδξνκηθά (ην 1990) θαη ζηηο 498 επηρεηξήζεηο  πνπ έθαλαλ αίηεζε γηα επηρνξήγεζε 

αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ηελ έιαβαλ ή φρη (πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 32%, 157/498).  

 Γηα ηε κέηξεζε ηεο επηκφξθσζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο αξηζκφο  εξγαδνκέλσλ ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα αλά έηνο (θαηά ηα έηε 1987, 1988 

θαη 1989), θαζψο θαη νη εηήζηεο ψξεο επηκφξθσζεο αλά εξγαδφκελν ηελ ίδηα πεξίνδν. Η απφδνζε 

ηεο επηρείξεζεο κεηξήζεθε κε ην πνζνζηφ ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ (scarp rate). ην 

εξσηεκαηνιφγην ζπκπεξηιήθζεθαλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην επίπεδν πσιήζεσλ, απαζρφιεζεο 

θαη κηζζψλ γηα ηα ηξία ρξφληα, θαζψο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ή φρη (δηρνηνκηθέο 

εξσηήζεηο, 0=φρη , 1=λαη) πνιηηηθψλ δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (labor-management 

practices). πγθεθξηκέλα δηεξεπλήζεθε ε παξνπζία ή φρη: ζπζηεκάησλ ακνηβψλ κε θίλεηξα 

(incentive pay schemes: π.ρ. ζπκκεηνρή ζηα θέξδε, ή "ακνηβήο γηα γλψζε"), ζπκκεηνρήο ζηε 

δηνίθεζε (π.ρ. θχθινη πνηφηεηαο, επηηξνπέο εξγαδνκέλσλ θιπ) θαη κίαο επίζεκεο δηαδηθαζίαο 

έθθξαζεο παξαπφλσλ.  

Με ηε ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο εμηζψζεσλ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ αλζξσπίλνπ 

θεθαιαίνπ (Becker, 1975; Mincer, 1978), νη Holzer at. al. (1993) επηδηψθνπλ λα επηβεβαηψζνπλ 

ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο  θξαηηθήο επηδφηεζεο ζην χςνο ηεο επέλδπζεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

επηκφξθσζε. Ζ επίδξαζε απηή κε ηε ζεηξά ηεο αλακέλεηαη λα απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ (κεηξνχκελε ζε πνζφηεηα ή πνηφηεηα), ηηο πσιήζεηο, ηα θέξδε, θαζψο θαη ην 

επίπεδν κηζζψλ θαη απαζρφιεζεο ηεο επηρείξεζεο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαηέδεημαλ φηη ε ιήςε επηδφηεζεο γηα ηελ 

επηκφξθσζε επεξέαζε πξάγκαηη ζεηηθά ηνλ αξηζκφ ησλ εηήζησλ σξψλ επηκφξθσζεο θαη ηελ 

πνηφηεηα (κείσζε αξηζκνχ ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ), αιιά κφλν θαηά ην ρξφλν ιήςεο ηεο 

θξαηηθήο επηδφηεζεο.  
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Bartel (1994) (Έξεπλα 3, πίλαθαο 3.1 Παξάξηεκα I) 

 

Ζ Bartel (1994)  ρξεζηκνπνίεζε ζηνηρεία απφ ηελ έξεπλα ηνπ Columbia Business School ζε 495 

γξακκέο παξαγσγήο γηα λα ππνινγίζεη ηελ επίδξαζε ηεο ηππηθήο επηκφξθσζεο (formal training) 

ζηελ παξαγσγηθφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Bartel ππνιφγηζε αξρηθά ηελ εμίζσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο (labor productivity) θαη ηα "ππνιείκκαηα" (residuals) θάζε 

εμίζσζεο γηα θάζε γξακκή παξαγσγήο π.ρ. ην βαζκφ πνπ ε εθξνή απνθιίλεη απφ ηελ εθξνή πνπ 

ζα αλακέλνληαλ δεδνκέλεο ηεο εηζξνήο (benchmark) θαη ηνπ θιάδνπ πνπ αλήθεη ε επηρείξεζε. 

ηε ζπλέρεηα, πεξηνξίδνληαο ηελ αλάιπζή ηεο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ είραλ εηζάγεη θάπνην 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα  ην 1983, ππνιφγηζε ηελ εμίζσζε ε νπνία απεηθφληδε ηελ πηζαλφηεηα 

πινπνίεζεο ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο κεηά ην 1983 ιφγσ απφθιηζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο απφ ηελ αλακελφκελε εθξνή, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα ρξφληα 

ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο παξαγσγήο. Σν ζεκαληηθφηεξν εχξεκα ηεο Bartel ήηαλ φηη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζίαδαλ απφθιηζε απφ ηελ αλακελφκελε εθξνή (ππφιεηκκα/residual ηεο 

εμίζσζεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο) ην 1983 ήηαλ πην πηζαλφ λα εηζάγνπλ θάπνην 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα κεηαμχ 1983-6. Δπηπιένλ, ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

θάπνην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα κεηά ην 1983 παξαηεξήζεθε 18% αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηάο κεηαμχ 1983 θαη 1986 (κέζε αχμεζε 6% εηεζίσο), ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ είραλ εηζάγεη θάπνην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. χκθσλα κε ηε Bartel 

(1994), απφ ηελ αλάιπζε ηεο έιεηπε ην ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο ηεο επηκφξθσζεο, γεγνλφο πνπ δελ 

επέηξεςε ηε δηεμαγσγή κίαο αλάιπζεο θφζηνπο – νθέινπο. 

 

Kallenberg θαη Moody (1994) (Έξεπλα 4, πίλαθαο 3.1 Παξάξηεκα I) 

 

Οη Kallenberg θαη Moody (1994) δηεξεπλνχλ ηελ επίδξαζε 4 πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ (ηφζν 

κεκνλσκέλα φζν θαη σο ζχζηεκα) ζηελ απφδνζε (επηδησθφκελα απνηειέζκαηα). Οη πνιηηηθέο 

απηέο ήηαλ νη: επηκφξθσζε, απνθέληξσζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζχζηεκα ακνηβψλ θαη 

εζσηεξηθή αγνξά εξγαζίαο. Οη 4 ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο επηιέρζεθαλ δηφηη ζχκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθηθή ηνπο επηζθφπεζε ε εθαξκνγή ηνπο ζπλδέεηαη (indicators) κε επηρεηξήζεηο πςειήο 

απφδνζεο (High Performance Organisations / HPOs), δειαδή επηρεηξήζεηο πνπ είλαη νξγαληζκνί 

επέιηθηνη, θαηλνηφκνη θαη ελδπλακψλνπλ ηνπο εξγαδφκελνχο ηνπο γηα λα αληαπνθξηζνχλ 
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απνηειεζκαηηθφηεξα ζηηο αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη νξγαληζκνί απηνί έρνπλ ηα 

εμήο ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία: α) κεζφδνπο δηνίθεζεο: ζηξαηεγηθή αγνξάο, 

νξγαλσζηαθή δνκή, εθαξκνγή πξνζεγγίζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο (overall process 

approaches) φπσο: Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Just-in-time, β) νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο: 

ζρεδηαζκφο ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο ξνήο εξγαζίαο, παξάηαμε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν, 

πεξηιακβάλνληαο πξαθηηθέο φπσο: νκαδηθή εξγαζία, πεξηνδηθή ελαιιαγή εξγαζηψλ θ.α.,  γ) 

πξαθηηθέο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ: επηκφξθσζε, αληακνηβέο θαη ζηξαηεγηθέο ελίζρπζεο 

ηεο πξνζπάζεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο δέζκεπζήο  (commitment) ηνπο ζηελ επηρείξεζε, 

φπσο: αζθάιεηα ζηελ εξγαζία θαη εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εξγαζία (job involvement) 

θαη δ) εξγαζηαθέο ζρέζεηο: ζρέζεηο κεηαμχ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη εξγαδφκελσλ θαη ζρέζεηο 

κε ηα ζπλδηθάηα.   

 Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πξνήιζαλ απφ ηε Δζληθή Έξεπλα (National Organizations 

Survey) πνπ δηεμάγεηαη ζπζηεκαηηθά ζε επηρεηξήζεηο (δείγκα 727 επηρεηξήζεσλ απφ πνιινχο 

θιάδνπο) ησλ ΖΠΑ. Σα εξσηεκαηνιφγηα ηεο έξεπλαο απαληήζεθαλ απφ ηνπο γεληθνχο δηεπζπληέο 

ή ζηειέρε ησλ εηαηξεηψλ. Δζηηάδνληαο ζηελ επηκφξθσζε, απηή κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε κίαο 

γεληθήο εξψηεζεο πνπ αθνξνχζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. πγθεθξηκέλα, δεηήζεθε απφ ηνπο 

δηεπζπληέο λα ραξαθηεξίζνπλ πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηε 

ρξήζε κίαο 4βάζκηαο θιίκαθαο αμηνιφγεζεο (φπνπ 0 = δελ παξέρεηαη θαζφινπ επηκφξθσζε θαη 

3= είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή). ζνλ αθνξά ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, κεηξήζεθε ε 

αληηιακβαλφκελε απφδνζε (perceived organisational performance) ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο.  Εεηήζεθε θαη πάιη απφ ηνπο δηεπζπληέο λα αμηνινγήζνπλ (ππνθεηκεληθή 

αμηνιφγεζε) κε ηε ρξήζε κίαο 4βάζκηαο θιίκαθαο Likert  (φπνπ 1=ρεηξφηεξε θαη 4= πνιχ 

θαιχηεξε) ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηα ηειεπηαία ηξία 

ρξφληα. Δηδηθφηεξα, ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο έγηλε κε ηε ρξήζε 11 εξσηήζεσλ 

πνπ αθνξνχζαλ: ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο, ζηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα ειθχεη θαη λα δηαηεξεί ηθαλνχο εξγαδφκελνπο, ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, 

ζηηο ζρέζεηο δηνίθεζεο-εξγαδνκέλσλ, ζηηο ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο, ζην 

κάξθεηηλγθ, ζηελ αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ, ζηελ θεξδνθνξία θαη ζην κεξίδην αγνξάο. Οη 

εξσηήζεηο απηέο ηαμηλνκνχληαη ζε 5 δηαζηάζεηο ηεο απφδνζεο (θιίκαθεο κέηξεζεο/ measurement 

scales): πξντφλ, ζρέζεηο, εξγαδφκελνη, αγνξά, ηθαλνπνίεζε πειαηψλ. 
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 Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ζπζρέηηζεο γηα 

θάζε κία απφ ηηο πνιηηηθέο θαη θάζε κία απφ ηηο 5 δηαζηάζεηο ηεο απφδνζεο. ζνλ αθνξά ζηελ 

επηκφξθσζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πην 

απνηειεζκαηηθή επηκφξθσζε ηείλνπλ λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε απφδνζε ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ζηηο 4 απφ ηηο 5 δηαζηάζεηο ηεο απφδνζεο (επηδησθφκελα απνηειέζκαηα), εθηφο 

δειαδή απηήο ηεο ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ.  

 

Bartel (1995) (Έξεπλα 5, πίλαθαο 2.1 Παξάξηεκα I) 

 

H Bartel (1995), ηνλίδνληαο ηε δπζθνιία ηεο ιήςεο αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηε 

δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο επηκφξθσζεο ζε επίπεδν επηρείξεζεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη 

ζηελ εμέιημε ησλ κηζζψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, επηρεηξεί: η) λα ππνινγίζεη ηελ 

απφδνζε ηεο επέλδπζεο (ROI) ζηελ επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ (ε επηκφξθσζε αθνξνχζε ζε 

ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη ζε δεμηφηεηεο  δηνίθεζεο θαη επηθνηλσλίαο), θαζψο θαη ηη) ηελ επίδξαζε 

ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εμέιημε ησλ κηζζψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ αληιεί δεδνκέλα απφ ηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ (αξρεία)  γηα ην πξνζσπηθφ κίαο βηνκεραληθήο επηρείξεζεο (κειέηε πεξίπησζεο) ζηηο 

ΖΠΑ πνπ απαζρνιεί 19000 εξγαδφκελνπο.  

Σα δεδνκέλα αθνξνχζαλ κία πεξίνδν πέληε εηψλ (1986-1990) θαη αλαθέξνληαλ θαη 

ζηνπο 19000 εξγαδφκελνπο. Οη κηζνί απφ απηνχο είραλ ζπκκεηάζρεη ζε επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα  θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε εηψλ θαη ν κέζνο φξνο επηκφξθσζεο αλά ρξφλν 

θπκαηλφηαλ κεηαμχ 3.3 θαη 4.4 εκεξψλ. Πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ππφςε ηεο ε ζπγγξαθέαο φηη ε 

ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ εξγαδνκέλσλ, αξρηθά ππνιφγηζε κία εμίζσζε ζπρλφηεηαο ζπκκεηνρήο ζηελ επηκνξθσηηθή 

πξνζπάζεηα ηνπ νξγαληζκνχ (training incidence equation), ζηελ νπνία ε πηζαλφηεηα ζπκκεηνρήο 

ζε θάπνην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ήηαλ ζπλάξηεζε ηεο ζρεηηθήο ζέζεο πνπ θαηέρεη ν 

εξγαδφκελνο (employee's relative status) ζηελ επηρείξεζε θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ φπσο: 

ην επίπεδν κφξθσζεο ηνπ, ηα ρξφληα εξγαζίαο ζηε ζέζε πνπ θαηέρεη ζηελ επηρείξεζε θαη ε πεγή 

πξφζιεςεο ηνπ. Ζ ζρεηηθή ζέζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ππήξρε ζην αξρείν ηεο επηρείξεζεο σο 

δείθηεο πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ κηζζνχ ηνπ εξγαδφκελνπ κε ην κέζν κηζζφ ησλ 

άιισλ εξγαδνκέλσλ πνπ θαηέρνπλ αληίζηνηρε ζέζε ζηελ επηρείξεζε. Ζ εξεπλήηξηα ππέζεζε φηη 

ε ζρεηηθή ζέζε ηνπ αηφκνπ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ t-1 παξέρεη "ζήκα" ζηελ επηρείξεζε γηα ηελ 
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απφδνζε (payoff) ηεο επέλδπζεο ζηελ επηκφξθσζή ηνπ ζηελ πεξίνδν t. Δάλ ε επηκφξθσζε 

απνηειεί πξάγκαηη ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαξηέξαο ηνπ αηφκνπ, ηφηε ην άηνκν κε ηελ 

πςειφηεξε ζρεηηθή ζέζε ζα είρε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα επηιεγεί γηα λα ζπκκεηάζρεη ζε 

θάπνην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. Ζ ηειεπηαία ππφζεζε επηβεβαηψζεθε απφ ηε ζπγγξαθέα. 

Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηηκέο απφ ηελ εμίζσζε ζπρλφηεηαο ζπκκεηνρήο ζηελ 

επηκνξθσηηθή πξνζπάζεηα ηνπ νξγαληζκνχ, ε ζπγγξαθέαο ππνιφγηζε κε ηε ρξήζε 

νηθνλνκεηξηθψλ εμηζψζεσλ φηη θάζε κία κέξα ζπκκεηνρήο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

νδεγνχζε ζε κία αχμεζε, ηεο ηάμεο ηνπ 1.8%, ζην κηζζφ ηνπ εξγαδφκελνπ. Πξφζζεηα, νη 

εξγαδφκελνη πνπ επηκνξθψζεθαλ βειηίσζαλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο επηβεβαηψλνληαο φηη ε 

επηκφξθσζε επεξεάδεη ζεηηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο . 

 

Black and Lynch (1996) (Έξεπλα 6, πίλαθαο 3.1 Παξάξηεκα I) 

 

Οη Black θαη Lynch (1996) επηδίσμαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα. Ζ επηκφξθσζε κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε δχν δεηθηψλ: ην πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ 

πνπ επηκνξθψζεθαλ εθηφο δνπιεηάο (percentage of formal off the job training) θαη ην ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ επηκνξθψζεθε. Ζ παξαγσγηθφηεηα κεηξήζεθε σο ν δείθηεο πνπ 

εθθξάδεηαη απφ ηελ αμία ησλ πσιήζεσλ δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ (αμία πσιήζεσλ αλά 

εξγαδφκελν).  

 Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζηελ έξεπλά ηνπο πξνέξρνληαλ απφ ηελ έξεπλα 

εξγνδνηψλ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ γηα ηελ Πνηφηεηα ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 

(National Center on the Education Quality of the Workforce) ησλ ΖΠΑ. Ζ έξεπλα  

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1994 ζε δείγκα 3000 επηρεηξήζεσλ κε πεξηζζφηεξνπο απφ 

20 εξγαδφκελνπο. Απφ απηέο ζηνηρεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 617 βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο.  

 Οη ζπγγξαθείο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππφζεζεο ηνπο φηη ε επηκφξθσζε επεξεάδεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα, δηακφξθσζαλ κία ζπλάξηεζε παξαγσγήο θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

κφλν ν δείθηεο πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ πνπ επηκνξθψζεθαλ εθηφο δνπιεηάο έρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο.  
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Delaney and Huslid (1996) (Έξεπλα 7, πίλαθαο 3.1 Παξάξηεκα I) 

 

Οη Delaney θαη Huselid (1996) πξαγκαηνπνηνχλ κία εκπεηξηθή έξεπλα γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηελ 

επίδξαζε: η) επηά κεκνλσκέλσλ πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ (ζηειέρσζε, επηκφξθσζε, ζχζηεκα 

θηλήηξσλ, ζχζηεκα παξαπφλσλ, εζσηεξηθή αγνξά εξγαζίαο, απνθέληξσζε ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη επίπεδα ηεξαξρίαο) θαη ηη) ηνπ ζπζηήκαηνο απηψλ ησλ πνιηηηθψλ, ζηηο 

αληηιακβαλφκελε απφδνζε (επηδησθφκελα απνηειέζκαηα/ζηφρνη) ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο. Ζ επηινγή ησλ πην πάλσ πνιηηηθψλ, ηηο νπνίεο νη ζπγγξαθείο ζεσξνχλ σο 

Πνιηηηθέο Τςειήο Απφδνζεο (High Performance or Perceptual Policies), έγηλε κε βάζε ηελ 

έξεπλα ησλ Peter θαη Waterman (1982) πνπ αθνξνχζε ζηελ πεξηγξαθή θαη ζηελ αμηνιφγεζε 

ελφο άξηζηνπ (excellent) νξγαληζκνχ.  

 Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πξνήιζαλ απφ 727 επηρεηξήζεηο απφ ηηο 1.127 πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα εξγνδνηψλ ηεο Δζληθήο Έξεπλαο ησλ Οξγαληζκψλ (National Organisational Survey) 

ηνπ 1991 φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Kallenberg θαη Moody (1994). Ζ απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε δχν "ππνθεηκεληθψλ" κεηξήζεσλ (subjective measures) κε 

βάζε ηελ αμηνιφγεζε απφ ηα ζηειέρε (ζε κία 4βάζκηα θιίκαθα Likert  φπνπ 1 = ρεηξφηεξε θαη 

4=πνιχ θαιχηεξε)  ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε άιισλ νκνεηδψλ 

επηρεηξήζεσλ ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα. πγθεθξηκέλα, νη Delaney θαη Huselid (1996) 

ρξεζηκνπνίεζαλ (θαη πάιη φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ Kallenberg θαη Moody, 1994) ζπλνιηθά 11 

εξσηήζεηο απφ ηελ Δζληθή Έξεπλα ησλ Οξγαληζκψλ γηα λα ζπλζέζνπλ θαη λα ππνινγίζνπλ  δχν 

κεηαβιεηέο απφδνζεο: αληηιακβαλφκελε νξγαλσζηαθή απφδνζε θαη αληηιακβαλφκελε απφδνζε 

ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά. Ζ πξψηε κεηαβιεηή (αληηιακβαλφκελε νξγαλσζηαθή απφδνζε) 

κεηξήζεθε κε κία θιίκαθα κέηξεζεο (measurement scale) 7 εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ζε 

επηδησθφκελα απνηειέζκαηα φπσο: π.ρ. ζηελ πνηφηεηα θαη αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ θαη ζηελ ηθαλφηεηα πξνζέιθπζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ δεχηεξε 

κεηαβιεηή (αληηιακβαλφκελε απφδνζε ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά) κεηξήζεθε κε κία θιίκαθα 

κέηξεζεο (measurement scale)  4 εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε επηδηθψκελα απνηειέζκαηα φπσο: 

αλάπηπμε πσιήζεσλ, κεξίδην αγνξάο, θεξδνθνξία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα κάξθεηηλγθ. ζνλ 

αθνξά ζηελ επηκφξθσζε - ε νπνία απνηειεί θαη ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληφο καο - απηή 

κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε ελφο δείθηε ηξηψλ ζηνηρείσλ (a 3-item training index) πνπ 

ζπκπεξηιάκβαλε: η) κία εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ άπνςε ησλ ζηειερψλ γηα ηελ 
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απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο - ηελ νπνία θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ζε κία θιίκαθα 

Likert 3 ζεκείσλ φπνπ: 1= πνιχ απνηειεζκαηηθή θαη 3 =θαζφινπ απνηειεζκαηηθή, ηη) κία 

δεχηεξε εξψηεζε πνπ θαηαδείθλπε εάλ ν νξγαληζκφο παξείρε ζηνπο εξγαδφκελνπο ηππηθή 

επηκφξθσζε (formal training) ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα (δηρνηνκηθή εξψηεζε κε έλδεημε 1=λαη θαη 

0=φρη) θαη ηη) ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηα 

ηειεπηαία 2  ρξφληα. 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ εμηζψζεσλ ζπζρέηηζεο θαη παιηλδξφκεζεο ηεο επηκφξθσζεο 

(αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) κε ηηο δχν κεηαβιεηέο ηεο απφδνζεο (εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο) έδεημαλ 

φηη ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ επηκφξθσζεο θαη απφδνζεο θαη ηδηαίηεξα κεηαμχ ηεο 

επηκφξθσζεο θαη ηεο  αληηιακβαλφκελεο απφδνζεο ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά. 

 

Ichniowski, Shaw and Prennushi (1997) (Έξεπλα 8, πίλαθαο 3.1 Παξάξηεκα I) 

 

Οη Ichniowski et al. (1997) ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απνκνλψζνπλ ην πξφβιεκα ηεο 

εηεξνγέλεηαο ηνπ δείγκαηνο, επηθεληξψλνπλ ηελ έξεπλα ηνπο γηα ηε ζχλδεζε 7 πξαθηηθψλ ηεο 

ΓΑΠ (κεκνλσκέλα θαη σο ζχζηεκα) κε ηελ παξαγσγηθφηεηα, ζε 36 γξακκέο παξαγσγήο 17 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ βηνκεραληθφ θιάδν αινπκηλίνπ ζηηο ΗΠΑ. Οη επηά πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έξεπλα είλαη: ζηειέρσζε, ακνηβή κε βάζε θίλεηξα (incentive pay), 

νκαδηθή εξγαζία, επηκφξθσζε, αζθάιεηα απαζρφιεζεο, επειημία (flexible job assignment) θαη 

επηθνηλσλία. Ζ επηκφξθσζε κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε δχν δηρνηνκηθψλ εξσηήζεσλ κε απάληεζε 

λαη ή φρη: "Έρνπλ φινη νη ρεηξηζηέο ηεο γξακκήο επηκνξθσζεί (πςειή επηκφξθσζε);", "Έρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ θάπνηνη ρεηξηζηέο επηκνξθσζεί (ρακειή επηκφξθσζε); "  Γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ, ηελ απφδνζε ησλ γξακκψλ παξαγσγήο, ηε 

ρξήζε θεθαιαίνπ θαη άιισλ πφξσλ (input) ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη δεδνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηνπο κηζζνχο, πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ζηα εξγνζηάζηα θαη ζπλεληεχμεηο κε 

ζηειέρε ηεο θάζε επηρείξεζεο. Η νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ρξεζηκνπνίεζε 

2190 κεληαίεο κεηξήζεηο ηεο παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 36 γξακκέο παξαγσγήο. 

Μεηά απφ ηελ έξεπλα ζε θάζε γξακκή παξαγσγήο δηακφξθσζαλ κία ζπλάξηεζε παξαγσγήο νη 

νπνία πεξηειάκβαλε  ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ ηεο επηρείξεζεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξακκήο παξαγσγήο π.ρ. ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. ηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνίεζαλ αλάιπζε ζε 4 νκάδεο γξακκψλ κε νκνηνγελή ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηηο 



 

 

 125 

πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ (cluster analysis). Σν απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο επηβεβαίσζε ηελ επίδξαζε 

ηεο επηκφξθσζεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα, κφλν φκσο σο ζηνηρείν ελφο ζπζηήκαηνο πξαθηηθψλ ηεο 

ΓΑΠ θαη φρη σο κεκνλσκέλε πξαθηηθή.  

 

D' Archimoles (1997) (Έξεπλα 9, πίλαθαο 3.1 Παξάξηεκα I) 

 

Ο D' Archimoles (1997) επηρεηξεί λα απαληήζεη ζε δχν νκάδεο εξσηήζεσλ. Ζ πξψηε, αθνξά: η) 

ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ έλαλ νξγαληζκφ πςειήο απφδνζεο (high 

performance work system) θαη ζηελ επίδξαζε ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή απφδνζε θαη ηη) ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ λέσλ κνληέισλ ηεο ΓΑΠ, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο ΓΑΠ ζηελ 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. Ζ δεχηεξε νκάδα εξσηήζεσλ ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

εξεπλεηψλ λα αλαιχζνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηα κνληέια ηεο ΓΑΠ, γηα ηα νπνία ζπλήζσο (νη 

εξεπλεηέο) δελ έρνπλ επαξθή δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηελ αμία απηψλ ησλ 

κνληέισλ  γηα ηελ επηρείξεζε.   

 Τηνζεηψληαο κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ, ν D' Archimoles, δηεξεπλά ηελ επίδξαζε 

ζηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο (παξνχζα θαη κειινληηθή) ησλ: χςνο ησλ κηζζψλ, 

χςνο ηεο δαπάλεο (formal costs and expenditures) γηα ηελ επηκφξθσζε,  απνιχζεσλ θαη ηεο 

κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη  ηεο χπαξμεο ελφο θαινχ θνηλσληθνχ θιίκαηνο (social 

climate) ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. ε ζρέζε κε ηελ επηκφξθσζε, φπσο ηνλίδεη ν ζπγγξαθέαο, 

ιακβάλεη ππφςε κφλν ηελ πνζνηηθή δηάζηαζε (δαπάλε) ηεο θαη φρη ζηνηρεία ηεο πνηνηηθήο ηεο 

δηάζηαζεο, φπσο: ηελ επηινγή ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα επηκνξθσζνχλ, 

πξνζσπηθνί ζηφρνη θαη επαθφινπζα πιενλεθηήκαηα ηεο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ (consequent performance - related advantages). Ζ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο 

κεηξάηαη κε ηε ρξήζε δχν δεηθηψλ πνπ αθννξχλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο 

επηρείξεζεο: απφδνζε απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ (return on capital employed) θαη κέζε 

πξνζηηζέκελε αμία αλά εξγαδφκελν (average value added per employee/ δείθηεο 

παξαγσγηθφηεηαο). 

 Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Γαιιία, πξνέξρνληαη απφ δχν βάζεηο 

δεδνκέλσλ ηελ DIANE θαη ηελ FCPR (French Company Personnel Report). Σα δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ζηηο πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ θαη ζην θιίκα πξνέξρνληαη απφ ηελ FCPR θαη αθνξνχλ κία 

πεξίνδν επηά εηψλ (1982-1989/ longitudinal research), ελψ ηα ζηνηρεία γηα ηελ απφδνζε ηεο 
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επηρείξεζεο πξνέξρνληαη απφ ηελ DIANE θαη αθνξνχλ κία πεξίνδν ηξηψλ εηψλ (1987-1989). Οη 

δείθηεο αξρηθά ππνινγίζηεθαλ ζε κία ρξνληθή ζηηγκή θαη ζηε ζπλέρεηα θαηεγξάθεζαλ νη αιιαγέο 

αλά ηξία ρξφληα. 

 Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ζπζρέηηζεο θαηέδεημε φηη κφλν ε 

επηκφξθσζε απφ ηηο ππφ-κειέηε πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ, ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε 

ηφζν ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή φζν θαη δηαρξνληθά. Γειαδή, φζν πςειφηεξε ε δαπάλε ζηελ 

επηκφξθσζε ηφζν κεγαιχηεξε ε νηθνλνκηθή απφδνζε (θαη νη δχν δείθηεο ηεο).  

 

Harel and Tzafir (1999) (Έξεπλα 10, πίλαθαο 3.1 Παξάξηεκα I) 

 

Οη Harel and Tzafir (1999), αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ραξαθηεξίδνληάο ηνλ κάιηζηα σο ζηξαηεγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείo (strategic 

asset),  δηεξεπλνχλ ηελ επίδξαζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ (κεκνλσκέλσλ θαη σο ζχζηεκα, 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) ζηελ αληηιακβαλφκελε νξγαλσζηαθή απφδνζε θαη ζηελ απφδνζε ζε 

ζρέζε κε ηελ αγνξά ηεο επηρείξεζεο (εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο). Οη έμη πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ: 

επηκφξθσζε, ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ, εζσηεξηθή αγνξά εξγαζίαο, αληακνηβή, ζηειέρσζε 

θαη επηινγή πνπ δηεξεπλψληαη, επηιέρζεθαλ δηφηη έρνπλ ραξαθηεξηζηεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο 

σο "θαιέο πξαθηηθέο" πνπ επεξεάδνπλ πάληα ζεηηθά ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο.   

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή ηνπο επηζθφπεζε, νη Harel and Tzafir θαηαιήγνπλ φηη νη 

πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο κε άκεζν ηξφπν, κέζα απφ ηε 

βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο πνηφηεηάο ησλ εξγαδνκέλσλ (επηινγή θαη επηκφξθσζε) θαη κε 

έκκεζν ηξφπν, κέζσ ηεο ελίζρπζήο ηεο ππνθίλεζήο ηνπο (ζχζηεκα θηλήηξσλ θαη εζσηεξηθή 

αγνξά εξγαζίαο). 

Δζηηάδνληαο ζηελ επηκφξθσζε, απηή κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε κίαο εξψηεζεο πνπ 

αθνξνχζε ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ επηκνξθψζεθαλ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ζε ζέκαηα 

πνηφηεηαο. Ζ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, αληίζηνηρα κε ηηο έξεπλεο ησλ Kallenberg θαη Moody 

(1994) θαη ησλ Delaney θαη Huselid (1996), κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε 11 εξσηήζεσλ (7 εξσηήζεηο 

αθνξνχζαλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή νξγαλσζηαθή απφδνζε θαη 4 ζηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή απφδνζε ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά) Σν δείγκα ηνπο απνηειείηαη απφ 76 επηρεηξήζεηο 

(απφ ηηο 215) ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Israel's Business 

Directory and Duns Guide - 15.000 (1995/96), θαη απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 200 
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εξγαδφκελνπο. Απφ απηέο ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ απεπζχλνληαλ ζηνλ ππεχζπλν ηεο ΓΑΠ ηεο 

επηρείξεζεο, απάληεζαλ νη 76. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ ηεο ζπζρέηηζεο θαη αλέδεημε ηε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο  επηκφξθσζεο θαη ησλ δχν 

δηαζηάζεσλ ηεο απφδνζεο. Δπηπιένλ νη πνιιαπιέο παιηλδξνκήζεηο (εμηζψζεηο παιηλδξφκεζεο) 

κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ θαη ησλ δχν δηαζηάζεσλ ηεο απφδνζεο, αλέδεημαλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο, δηφηη κφλν απηή θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ επίπεδν ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

ΗΗΗ. Μεηά ην 2000 

 

Barrett and O' Connell (2001) (Έξεπλα 11, πίλαθαο 3.1 Παξάξηεκα I) 

 

Οη Barrett θαη O' Connell (2001) εθηηκνχλ ηελ επίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο, γεληθήο θαη εηδηθήο 

επηκφξθσζεο (general-specific training),  ζηελ παξαγσγηθφηεηα. Υξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα απφ 

δχν έξεπλεο: κία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 1993 

θαη κία πνπ δηεμάγνπλ νη ίδηνη ην 1997, κε ζπγθξίζηκα ζηνηρεία γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

επηκφξθσζε πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζνπλ ζηνηρεία γηα ηε κειέηε ηεο δηαρξνληθήο επίδξαζεο 

ηεο επηκφξθσζεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα. Απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά εξσηεκαηνιφγηα ζε 654 

επηρεηξήζεηο απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο θαη δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο (> 10 εξγαδνκέλσλ) θαη 

επηζηέθνληαη 215 κε κέζν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ 60.  

 Γηα ηε κέηξεζε ηεο επηκφξθσζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 3 δείθηεο πνπ αθνξνχζαλ: η) ζηνλ 

αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ επηκνξθψζεθαλ πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ηνλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

επηρείξεζεο, ηη)  ζην πνζνζηφ ησλ εκεξψλ επηκφξθσζεο πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εκεξψλ 

απαζρφιεζεο θαη ηηη) ζηα ζπλνιηθά έμνδα επηκφξθσζεο πξνο ζπλνιηθά έμνδα κηζζνδνζίαο. 

Δπηπιένλ, ππήξρε ε δπλαηφηεηα δηάθξηζεο κεηαμχ εκεξψλ επηκφξθσζεο ζε γεληθή (general) θαη 

εηδηθή (specific) επηκφξθσζε αλά εξγαδφκελν.  Ζ παξαγσγηθφηεηα κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε ηεο 

ζπλάξηεζεο Cobb-Douglas, φπνπ ε εθξνή (επίπεδν) εκθαλίδεηαη σο κία ζπλάξηεζε δχν εηζξνψλ: 

ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο απνδνηηθήο εξγαζίαο (effective labour). Ζ απνδνηηθή εξγαζία ζπλίζηαηαη 

απφ ην πνζφ ηεο εξγαζίαο πνπ απαζρνιείηαη (reported labour) θαη ην απφζεκα ηεο επηκφξθσζεο 

(stock of training) πνπ νη εξγαδφκελνη έρνπλ ιάβεη θαη ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο 

ζπγγξαθείο σο απφζεκα αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ. Με ηελ εμίζσζε Cobb-Douglas ειέγρεηαη ε 
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επίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα κε ηε δηακφξθσζε 7 κνληέισλ παιηλδξφκεζεο 

(νrdinary least squares /OLS). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κφλν ε γεληθή επηκφξθσζε (θαη φρη ε εηδηθή 

επηκφξθσζε) έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα. Ζ εξκελεία πνπ δίλνπλ ζρεηηθά κε 

ην εχξεκά ηνπο νη ζπγγξαθείο είλαη φηη ε γεληθή επηκφξθσζε απνηειεί έλδεημε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ εξγνδφηε γηα ηνλ εξγαδφκελν, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ πνηφηεηα ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ εξγνδφηε-εξγαδφκελνπ. Δπηπιένλ δείρλεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ εξγνδφηε 

απέλαληη ζηνλ εξγαδφκελν θαη ζηελ πξφζεζή ηνπ (εξγνδφηε) λα παξακείλεη ν εξγαδφκελνο ζηελ 

επηρείξεζε. Ωο απνηέιεζκα, ν εξγαδφκελνο "αληαπνδίδεη" ηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο κέζα απφ ηελ 

πίζηε ηνπ ζηελ επηρείξεζε θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ ζην έξγν.  

 

Aragon-Sanchez, Barba -Aragon, Sanz-Valle  (2003) (Έξεπλα 12, πίλαθαο 3.1 Παξάξηεκα 

I) 

 

Οη Aragon-Sanchez et al. (2003) δηεξεπλνχλ ηελ επίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο ζηελ  

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θεξδνθνξία ζε έλα δείγκα 457 κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ απφ 

δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ζε 5 ρψξεο (Ηζπαλία, Οιιαλδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Φηιαλδία, 

Πνξηνγαιία). Ζ επηκφξθσζε πξνζεγγίδεηαη σο έλα ζηξαηεγηθφ εξγαιείν γηα ηελ απφθηεζε 

δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο βαζηδφκελνπ ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο. 

Δπηπιένλ, ε επηκφξθσζε ραξαθηεξίδεηαη σο ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ 

(organizational activity), ε νπνία ζπκβάιεη: η) ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ε επηρείξεζε ηθαλφ, επέιηθηφ θαη θαιά πξνεηνηκαζκέλν πξνζσπηθφ 

θαη ηη) ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο. 

 Με βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε εκπεηξηθψλ εξεπλψλ πνπ δηεξεπλνχλ ηελ 

επίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο νη ζπγγξαθείο δηαηππψλνπλ 4 

ππνζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο: Οη επηρεηξήζεηο κε πςειή επέλδπζε ζηελ επηκφξθσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο ζα έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε φξνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Ζ1) θαη 

θεξδνθνξίαο (Ζ2). Ζ επέλδπζε ζηελ επηκφξθσζε ζα έρεη εηεξνρξνληζκέλα απνηειέζκαηα (Ζ3). 

Γηαθνξεηηθέο κέζνδνη επηκφξθσζεο ζα έρνπλ δηαθνξεηηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα 

(απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θεξδνθνξία) ζε επίπεδν επηρείξεζεο (Ζ4).  
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 πλνιηθά ζπγθεληξψζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα απφ 457 επηρεηξήζεηο κεγέζνπο 10-250 

εξγαδνκέλσλ, απφ ηηο 6000 πνπ ζηάιζεθαλ ηαρπδξνκηθά. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ 

απφ ηνλ επηρεηξεκαηία/ηδηνθηήηε ή ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο. 

  Οη εξσηήζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηε κέηξεζε ηεο 

επηκφξθσζεο αθνξνχζαλ ζηα:  

 Σχπνο (types) επηκφξθσζεο: απηή ε νκάδα εξσηήζεσλ ζπκπεξηιάκβαλε εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ζηελ παξνπζία ή φρη ζηελ επηρείξεζε (δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο, λαη θαη φρη) 7 

κεζφδσλ επηκφξθσζεο: επηκφξθσζε ζην έξγν απφ εθπαηδεπηέο ηεο εηαηξείαο, επηκφξθσζε 

εληφο ηεο εηαηξείαο κε εθπαηδεπηέο εθηφο εηαηξείαο θ.ν.θ.  

 Υαξαθηεξηζηηθά επηκφξθσζεο: ε κέηξεζε (measure) απηή πεξηειάκβαλε θιίκαθα κέηξεζεο 

(measurement scale) ε νπνία απνηειείην απφ 3 εξσηήζεηο (statements/δηαηππψζεηο) γηα ηηο 

νπνίεο ηα ζηειέρε έπξεπε λα εθθξάζνπλ ην βαζκφ δηαθσλίαο ή ζπκθσλίαο ηνπο ζε κία 

5βάζκηα θιίκαθα Likert (φπνπ 1= δηαθσλψ απφιπηα θαη 5= ζπκθσλψ απφιπηα). Οη 

δηαηππψζεηο απηέο αλαθέξνληαλ ζηηο επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (training activities) ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη είλαη νη εμήο: "Οη επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ απνηεινχλ κέξνο ελφο 

πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο", "Οη επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην έξγν", "Ζ επηρείξεζε ζπλεξγάδεηαη ζε ζέκαηα  

επηκφξθσζεο κε άιιεο επηρεηξήζεηο". 

 Δπηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Ζ δηάζηαζε (κεηαβιεηή) απηή ηεο επηκφξθσζεο κεηξήζεθε 

κε ηε ρξήζε 8 εξσηήζεσλ (θιίκαθα κέηξεζεο/ measurement scale) πνπ αθνξνχζαλ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ή φρη ζηελ επηρείξεζε (δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο  - λαη ή φρη) επηκφξθσζεο ζε 

νθηψ ζεκαηηθέο ελφηεηεο: επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή θαη δηνίθεζε, πιεξνθνξηθή, εμππεξέηεζε 

πειαηψλ θιπ. 

 Πξνζπάζεηα ζηελ επηκφξθσζε (effort in training): Γηα ηε κέηξεζε απηήο ηεο κεηαβιεηήο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ έμη δείθηεο: ψξεο επηκφξθσζεο αλά εξγαδφκελν, πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ 

πνπ επηκνξθψζεθε, πνζνζηφ σξψλ  επηκφξθσζεο  θαηά ηηο ψξεο εξγαζίαο, ζπλνιηθά έμνδα γηα 

ηελ επηκφξθσζε, πνζνζηφ εμφδσλ  επηκφξθσζεο πνπ επηδνηείηαη, ζπκκεηνρή ή φρη ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ επηκφξθσζε σο επηκνξθσηέο. 

ζνλ αθνξά ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο (απνηειέζκαηα ζε επίπεδν 

επηρείξεζεο/business results), απηή κεηξήζεθε ζε δχν δηαζηάζεηο: απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

θεξδνθνξία. Αλαιπηηθφηεξα:  
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 Απνηειεζκαηηθφηεηα: ππνινγίζηεθε κε ηε ρξήζε 18 εξσηήζεσλ (πνπ κεηψζεθαλ ζε 14 κεηά 

ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ) νη νπνίεο νκαδνπνηήζεθαλ ζε 3 δηαζηάζεηο: εκπινθή 

(involvement) εξγαδνκέλσλ (π.ρ. ηθαλφηεηα γηα νκαδηθή εξγαζία, ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο), 

Γείθηεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ  (π.ρ. απνπζίεο, αλαλέσζε πξνζσπηθνχ), Πνηφηεηα  (π.ρ. 

θαιχηεξε πνηφηεηα πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ, κείσζε παξαπφλσλ πειαηψλ). 

   Κεξδνθνξία: κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε 3 δεηθηψλ δειαδή: φγθνο  πσιήζεσλ (sales volume), 

θέξδε (benefits) πξηλ απφ ην επηηφθην θαη ηνπο θφξνπο, θεξδνθνξία (θέξδε πξν θφξσλ/ 

πσιήζεηο). 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο ζπζρέηηζεο θαη ηεο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο (κέζνδνο stepwise). Ζ ζπζρέηηζε αλέδεημε  ηε ζεηηθή επίδξαζε η) ηεο 

επηκφξθσζεο ζην έξγν θαη ηη) ηεο επηκφξθσζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο κε εζσηεξηθνχο 

εθπαηδεπηέο,  ζρεδφλ ζε φιεο ηεο κεηξήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηα επηδηθψκελα απνηειέζκαηα ηεο 

επηρείξεζεο (business results). Ζ επηκφξθσζε ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο απφ εμσηεξηθνχο 

εθπαηδεπηέο θάλεθε φηη επηδξά ζεηηθά ζηελ εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ πνηφηεηα. 

Σέινο, ηα κηθξήο δηάξθεηαο ζεκηλάξηα εθηφο δνπιεηάο θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηελ 

θεξδνθνξία.  

ρεηηθά κε ηελ παιηλδξφκεζε, νη ζπγγξαθείο δηακφξθσζαλ δχν κνληέια πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηηο κεηξήζεηο ηεο επηκφξθσζεο θαη εμαξηεκέλεο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία. Σα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο αλέδεημαλ 

θαζαξά φηη  ε πξνζπάζεηα ζηελ επηκφξθσζε επεξεάδεη ζεηηθά ηφζν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα φζν 

θαη ηελ θεξδνθνξία 

 

Wright, Gardner and Moynihan (2003) (Έξεπλα 13, πίλαθαο 3.1 Παξάξηεκα I) 

 

Οη Wright et al. (2003) ζην άξζξν ηνπο "The impact of HR practices on the performance of 

business units" εμεηάδνπλ ηελ επίδξαζε 4 πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ (επηινγή θαη ζηειέρσζε, 

επηκφξθσζε, ακνηβή γηα απφδνζε θαη ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ) ζηελ απφδνζε 50 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ (business units) κίαο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ πξντφλησλ ζε εζηηαηφξηα 

θαη ζε άιιεο, ζρεηηθψλ κε ηε ζίηηζε, επηρεηξήζεηο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη νη 

ζπγγξαθείο εζηηάδνπλ ζην άξζξν ηνπο ζην λα θσηίζνπλ ηελ αμία δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

ζηε κειέηε ηεο  επίδξαζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη 
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ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχνπλ πεξηνξηζκνχο (limitations) ησλ πξνεγνχκελσλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ.  

Σα πην ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζρεηηθά κε ηα ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ δηαπηζηψλνπλ 

αθνξνχλ:  

 ην επίπεδν αλάιπζεο, φπνπ ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε πξαθηηθψλ ηεο 

ΓΑΠ κε ηελ απφδνζε ζην επίπεδν ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο (business unit). 

 ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο απφδνζεο, φπνπ πηνζεηείηαη ε πξνζέγγηζε ησλ Dyer θαη Reeves 

(1995) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζηελ έξεπλα ηεο επίδξαζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ ζηελ 

απφδνζε δηαθξίλνπκε 4 θαηεγνξίεο απνηειεζκάησλ: 1) Απνηειέζκαηα ζηνπο εξγαδφκελνπο 

(employee outcomes) πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο: 

απνπζίεο (absenteeism) θαη ξπζκφο αλαλέσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ (turnover), 2) Οξγαλσζηαθά 

απνηειέζκαηα (organisational outcomes) πνπ επηθεληξψλνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο κεηξήζεηο 

(operational measures) ηεο απφδνζεο π.ρ. παξαγσγηθφηεηα, πνηφηεηα, 3) Υξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα (financial outcomes) αλαθέξνληαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε π.ρ. 

έμνδα, έζνδα, θεξδνθνξία θαη 4) Απνηειέζκαηα ζηελ αγνξά (market outcomes), πσο δειαδή 

ε αγνξά αμηνινγεί ηελ επηρείξεζε π.ρ. ηηκή ηεο κεηνρήο. Οη 4 θαηεγνξίεο απνηειεζκάησλ 

δηακνξθψλνπλ κία αιπζίδα ζηελ νπνία νη πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ζε επίπεδν νξγάλσζεο, πνπ κε 

ε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. Σέινο, ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ αγνξά.  

 ηελ πεγή (source) άληιεζεο ηεο πιεξνθφξεζεο, φπνπ νη Wright et al. (2003) επηζεκαίλνπλ 

ηε ζεκαζία  ηεο ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ κε εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία λα απεπζχλνληαη 

ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη κάιηζηα ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ζε θάζε επηρεηξεκαηηθή 

κνλάδα. 

 ην ρξφλν κέηξεζεο, φπνπ νη ζπγγξαθείο πηνζεηνχλ κία πξνγλσζηηθή πξνζέγγηζε (predictive 

research design) ζην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο ζπιιέγνληαο δεδνκέλα γηα ηελ επηκφξθσζε θαη 

ηελ αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρξφλν t θαη γηα ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο ζην ρξφλν  

t+1. 

ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ πξνηείλνπλ νη Wright et al. (2003) γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

επίδξαζεο ησλ 4 ππν-κειέηε πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ ζηελ απφδνζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ  

πηνζεηνχλ ηα 3 απφ ηα 4 επίπεδα απνηειεζκάησλ (εμαηξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ζηελ αγνξά) ησλ 

Dyer θαη Reeves (1995) κε ηα νπνία δηακνξθψλνπλ κία αιπζίδα πνπ παξνπζηάδεη ηε δηαδηθαζία 
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κέζσ ηεο νπνίαο νη πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηελ 

δηαδηθαζία απηή, νη πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ (επηινγή θαη ζηειέρσζε, επηκφξθσζε, ακνηβή γηα 

απφδνζε θαη ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ραξαθηεξηδφκελεο σο Πξαθηηθέο Τςειήο Απφδνζεο) 

απνηεινχλ ην ζεκείν έλαξμήο ηεο. Οη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ απηψλ δηακνξθψλεη έλα ζεηηθφ 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζηελ επηρείξεζε πνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηελ επηρείξεζε (ε νπνία πξνζεγγίδεηαη κε βάζε ηελ θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε θαη πεξηιακβάλεη 

θαη ηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε). Οη δεζκεπκέλνη απέλαληη ζηελ επηρείξεζε 

εξγαδφκελνη αλαπηχζζνπλ ζπκπεξηθνξά πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ εμαίξεηε πξνζπάζεηα (extra-

role behaviour / discretionary effort) θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, πξνζπάζεηα πνπ εθθξάδεηαη 

σο βειηησκέλε ιεηηνπξγηθή απφδνζε. Ζ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο, ιφγσ ηεο 

δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ - επεξεάδεη αξλεηηθά ην θφζηνο (κείσζε) θαη επνκέλσο ζεηηθά ηα 

θέξδε ηεο επηρείξεζεο. 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο επηκφξθσζεο ρξεζηκνπνηνχλ κία εξψηεζε πνπ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ή 

φρη ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα (δηρνηνκηθή εξψηεζε, λαη ή φρη) θαη ην δείθηε ψξεο 

επηκφξθσζεο (αλά έηνο) αλά εξγαδφκελν. Οη Wright et al. (2003) πξνζεγγίδνπλ ηελ απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο κε πνιιαπιά θξηηήξηα θαη ηε κεηξνχλ κε ηηο εμήο κεηαβιεηέο:  

 Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε (commitment). Μεηξήζεθε κε κία θιίκαθα κέηξεζεο 

(measurement scale) 5 εξσηήζεσλ απφ ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηεο νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο ησλ Meyer and Allen (1997). 

 Λεηηνπξγηθή απφδνζε: Μεηξψληαη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο: πνηφηεηα (ιάζε / 100.000 παξαδνζέληα θνκκάηηα), πνζνζηφ (%) 

θαηαζηξνθήο  απνζεθεπκέλσλ πξντφλησλ, έμνδα ακνηβψλ (workers 

compensation)/χςνο πσιήζεσλ, θαη παξαγσγηθφηεηα (έμνδα ακνηβψλ (payroll 

expenses)/αξηζκφο παξαρζέλησλ πξντφλησλ). 

    Έμνδα : Αθνξνχλ ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα (operating expenses) ηεο επηρείξεζεο 

     Κέξδε:  Αθνξνχλ ζηα ιεηηνπξγηθά πξν θφξσλ θέξδε ηεο επηρείξεζεο 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο  γηα ην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ (δείθηεο) δείρλνπλ 

ζεηηθή ζρέζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ κε ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη 

ηα θέξδε θαη αξλεηηθή ζε ζρέζε κε ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη φπσο νη ίδηνη 

νη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ ε ζπζρέηηζε επηιέρζεθε σο κέζνδνο γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

ιφγσ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο (50 επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο) θαη δελ απνδεηθλχεη ηε ζρέζε αηηίαο-
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απνηειέζκαηνο ζηα επίπεδα ησλ ηξηψλ απνηειεζκάησλ, φπσο απηά ππνζέηνληαη ζχκθσλα κε ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο (Wright et al., 2003). Σν ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθφ πιαίζην ζα 

παξνπζηαζηεί θαη ζα ζπδεηεζεί ζε κεγαιχηεξε έθηαζε γηα ηε ζχγθξηζή ηνπ κε ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην πνπ πξνηείλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπο ηεο 

επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ζην επφκελν θεθάιαην (θεθ. 4).  

 

Garcia (2005) (Έξεπλα 14, πίλαθαο 3.1 Παξάξηεκα I) 

 

Ζ Garcia (2005) επηθεληξψλεηαη ζηελ πνιηηηθή θαη πξαθηηθή ηεο επηκφξθσζεο θαη πξνζπαζεί λα 

απαληήζεη ζην εμήο εξψηεκα: πνηα είλαη ε ζπλεηζθνξά (contribution) ηεο επηκνξθσηηθήο 

πνιηηηθήο ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο; Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ε Garcia πηνζεηεί κία 

"θαζνιηθή" (universalistic approach) πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ, ζεσξψληαο φηη νξηζκέλεο πνιηηηθέο - 

φπσο απηέο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ, ζηελ ππνθίλεζε θαη ζηε δνκή ηεο 

εξγαζίαο - είλαη "αλψηεξεο" απφ άιιεο φζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο. Σελ πξνζέγγηζε απηή (φπσο αλαθέξζθε πην πάλσ) πηνζεηνχλ θη άιινη ζπγγξαθείο 

φπσο π.ρ. νη Delaney θαη Huselid (1996) θαη νη Russell et al. (1985).  

 Ζ Garcia πξνζδίδεη επίζεο κία θνηλσληθή δηάζηαζε ζηελ επηκφξθσζε πνπ είλαη ζχκθσλε 

κε ηε ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηε ζεσξία ησλ πφξσλ (resource -based view). Έηζη 

ππνζηεξίδεη φηη ζηφρνο ηεο επηκφξθσζεο δελ είλαη κφλν ε αλάπηπμε ηεο γλψζεο, ησλ δεμηνηήησλ 

θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ (θιαζηθή πξνζέγγηζε), αιιά θαη ε κεηαθνξά αμηψλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο, βάζεη ησλ νπνίσλ νη εξγαδφκελνη δίλνπλ λφεκα ζηε δνπιεηά ηνπο θαη 

"ηαηξηάδνπλ" (fit) ζηνλ νξγαληζκφ. Απηή ε άπνςε είλαη ζαθψο κία επξχηεξε, ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

θιαζηθή, πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε θαη κπνξεί λα εληαρζεί ζηε "καιαθή" (soft) πξνζέγγηζε 

ζηε ΓΑΠ γεληθά θαη ζηελ επηκφξθσζε εηδηθφηεξα. Πξάγκαηη, ε Garcia ππνζηεξίδεη φηη κέζα 

απφ ηελ επηκφξθσζε νη εξγαδφκελνη ζηαδηαθά θνηλσληθνπνηνχληαη ζηελ επηρείξεζε, 

εληάζζνληαη θαη ληψζνπλ δεζκεπκέλνη (committed) ζε απηή. Αθφκε, ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

δηεξεχλεζεο ηεο επίδξαζεο ηεο επηκφξθσζεο φρη κφλν ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα  

αιιά θαη ζε άιιεο δηαζηάζεηο ηεο απφδνζεο φπσο: ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

πειαηψλ πνπ δξνπλ σο ελδηάκεζεο (mediators) κεηαβιεηέο.  Σέινο, εζηηάδεη ζηε γεληθή 

επηκφξθσζε (φρη ζηελ επηκφξθσζε πνπ αθνξά ζην έξγν) ππνζηεξίδνληαο φηη είλαη απηή πνπ 

επεξεάδεη ζηαδηαθά ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ.  
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ηελ έξεπλα ηεο ε Garcia επηρεηξεί λα επηβεβαηψζεη 4 ππνζέζεηο:  

1. Ζ επηκφξθσζε πνπ εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ έρεη ζεηηθή επίδξαζε 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

2. Ζ επηκφξθσζε πνπ εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ έρεη ζεηηθή επίδξαζε 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

3. Ζ επηκφξθσζε πνπ εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ έρεη ζεηηθή επίδξαζε 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηδηνθηεηψλ/κεηφρσλ. 

4. Ζ επηκφξθσζε πνπ εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ έρεη ζεηηθή επίδξαζε 

ζηελ παξαγσγηθφηεηα. 

Σν δείγκα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλάο πξνέξρεηαη απφ 78 ηζπαληθέο επηρεηξήζεηο άλσ ησλ 

100 αηφκσλ (ην 1998) απφ πνιινχο θιάδνπο (78 απφ ηηο 420 πνπ έιαβαλ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο 

έξεπλαο).  Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ απεζηάιεζαλ, ζπκπιεξψζεθαλ απφ ζηειέρε ηεο ΓΑΠ. 

Ζ επηκνξθσηηθή πνιηηηθή κεηξήζεθε κε ηηο εμήο κεηαβιεηέο:  

 Λεηηνπξγίεο ηεο επηκφξθσζεο (training service functions): γηα ηε κέηξεζή ηεο  

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 8 εξσηήζεηο (θιίκαθα κέηξεζεο / measurement scale) π.ρ. αλάιπζε 

αιιαγψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ζπλεξγαζία κε 

εμσηεξηθνχο νξγαληζκνχο, ζχλδεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηελ ζηξαηεγηθή, 

ζέζπηζε ζηφρσλ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 ηφρνη ηεο (πνιηηηθήο) επηκφξθσζεο: γηα ηελ κέηξεζή ηεο  ρξεζηκνπνηήζεθαλ 6 εξσηήζεηο 

(θιίκαθα κέηξεζεο/ measurement scale) π.ρ. αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, αλάπηπμε ηεο 

επειημίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαηαλφεζε ησλ ζηφρσλ θαη ηεο θνπιηνχξαο ηεο επηρείξεζεο, 

αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

 Φχζε ηεο επηκφξθσζε (πξφδξαζε / αληίδξαζε): γηα ηε κέηξεζε ηεο θχζεο ηεο επηκφξθσζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν εξσηήζεηο: "ε επηκφξθσζε αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο" 

θαη "ε επηκφξθσζε πξνζπαζεί λα θαιχςεη κειινληηθέο αλάγθεο", κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα 

ζηειέρε θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ απηή πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηε ζηάζε ηεο επηρείξεζεο ζε 

ζρέζε κε ηελ αλάιεςε επηκνξθσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (training activity) .  

 Αμηνιφγεζε ηεο επηκνξθσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (training evaluation): ζπκπεξηιακβάλεη νθηψ 

εξσηήζεηο (θιίκαθα κέηξεζεο / measurementscale) πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο ζε ζρέζε κε π.ρ. ηελ έληαμή ηεο ζηε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο 

ηεο επηρείξεζεο, ηε γλψζε πνπ απνθηήζεθε, ην ζρεδηαζκφ ηεο επηκφξθσζεο, ην πεξηερφκελν 
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θαη ηελ απφδνζε ησλ εθπαηδεπηψλ, ηελ επίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο ζηελ ππνθίλεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηελ εθαξκνγή ηεο γλψζεο πνπ απνθηήζεθε.  

Γηα ηε κέηξεζε ησλ πην πάλσ δηαζηάζεσλ ηεο επηκφξθσζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 24 

εξσηήζεηο πνπ αμηνινγήζεθαλ απφ ηα ζηειέρε ηεο ΓΑΠ κε ηε ρξήζε θιίκαθαο Likert 0-10 

(11βάζκηα). Ζ αλάιπζε παξαγφλησλ φκσο νδήγεζε ηε ζπγγξαθέα ζηε κέηξεζε ηειηθά ηεο 

επηκφξθσζεο κε ηηο εμήο 5 κεηαβιεηέο/παξάγνληεο (ππν-θιίκαθεο κέηξεζεο / sub-scale 

measurement): αλάπηπμε αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ιεηηνπξγίεο ηεο επηκφξθσζεο, αμηνιφγεζε ηεο 

επηκφξθσζεο, νηθνλνκηθφο ζηφρνο ηεο επηκφξθσζεο θαη θχζε ηεο επηκφξθσζεο. ηνλ 

παξάγνληα (ππν-θιίκαθα m;etrhshw/ sub-scale measurement scale) αλάπηπμε αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ νκαδνπνηήζεθαλ φιεο νη εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

επηκφξθσζεο, εθηφο απφ απηή πνπ αθνξνχζε ζην ζηφρν ηεο ζχλδεζεο ηεο επηκφξθσζεο κε ηελ 

παξαγσγηθφηεηα. Απηή ε εξψηεζε δηακφξθσζε ηνλ παξάγνληα νηθνλνκηθφο ζηφρνο ηεο 

επηκφξθσζεο. Οη ππφινηπνη παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε 

επηβεβαίσζαλ ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή (Cronbach's alpha) ησλ θιηκάθσλ 

κέηξεζεο (measurement scales) ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πξνηείλεη ε ζπγγξαθέαο γηα ηε κέηξεζε 

ησλ δηαζηάζεσλ ηεο επηκφξθσζεο. 

Ζ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, πξνζεγγίζζεθε κε πνιιαπιά θξηηήξηα θαη κεηξήζεθε κε 

ηέζζεξηο κεηαβιεηέο: 

 ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ, ν δείθηεο ππνινγίζηεθε σο ην άζξνηζκα ηνπ βαζκνχ (κε ηε ρξήζε 

θιίκαθαο Likert 0-10) πνπ έδσζαλ ηα ζηειέρε ηεο ΓΑΠ ζε 4 εξσηήζεηο (θιίκαθα κέηξεζεο 

/measurement scale) πνπ αθνξνχζαλ ζηελ επίδξαζε ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο ζηα: 

ελίζρπζε ηεο ππνθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαηηθψλ 

αηπρεκάησλ, βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, θαιχηεξε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

απέλαληη ζηελ νκαδηθή εξγαζία. 

 ηθαλνπνίεζε πειαηψλ: ν δείθηεο κεηξήζεθε σο ην άζξνηζκα ηνπ βαζκνχ (κε ηε ρξήζε 

θιίκαθαο Likert 0-10) πνπ ηα ζηειέρε ηεο ΓΑΠ έδσζαλ ζε 3 εξσηήζεηο (θιίκαθα κέηξεζεο 

/measurement scale) πνπ αθνξνχζαλ ζηελ επίδξαζε ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο ζηα: 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο /ππεξεζίαο, ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ. 

 Ιθαλνπνίεζε κεηφρσλ: Ο δείθηεο απηφο θαηαζθεπάζηεθε απφ ην άζξνηζκα ηνπ βαζκνχ (κε 

ηε ρξήζε θιίκαθαο Likert 0-10) πνπ ηα ζηειέρε ηεο ΓΑΠ έδσζαλ ζε 4 εξσηήζεηο (θιίκαθα 
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κέηξεζεο / measurement scale) πνπ αθνξνχζαλ ζηελ επίδξαζε ηεο επηκνξθσηηθήο 

πνιηηηθήο ζηα: αχμεζε ησλ εζφδσλ, αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ, κείσζε ηνπ δείθηε 

απνπζηψλ θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Παξαγσγηθφηεηα: Μεηξήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε πσιήζεηο αλά εξγαδφκελν.  

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο κε ηε κέζνδν ηεο 

παιηλδξφκεζεο θαηέδεημαλ φηη ε δηάζηαζε ηεο επηκφξθσζεο: αλάπηπμε αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, 

επεξεάδεη ζεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε θπξίσο  ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ησλ πειαηψλ θαη ησλ 

κεηφρσλ. Θεηηθή επίδξαζε θαη ζηνπο ηξεηο δείθηεο ηθαλνπνίεζεο (εξγαδφκελσλ, πειαηψλ, 

κεηφρσλ) έρνπλ θαη: νη ιεηηνπξγίεο ηεο επηκφξθσζεο, ε αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο, ν 

νηθνλνκηθφο ζηφρνο ηεο επηκφξθσζεο. Ζ παξαγσγηθφηεηα δελ επεξεάδεηαη απφ θακία απφ ηηο πην 

πάλσ κεηαβιεηέο ηεο επηκφξθσζεο. Ζ δηάζηαζε κάιηζηα αμηνιφγεζε ηεο επηκνξθσηηθήο 

πνιηηηθήο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα, γεγνλφο πνπ εξκελεχεηαη απφ ηελ αλάγθε 

καθξνπξφζεζκεο αμηνιφγεζεο ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο κε ηε ρξήζε κεηαρξνλνινγεκέλσλ 

(t+1) ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαγσγηθφηεηα. Πξφζζεηα, ε Garcia ακθηζβεηεί ηε 

ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο σο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαηά ηε κειέηε ηεο 

επίδξαζεο ηεο επηκφξθσζεο ζηελ απφδνζε δηφηη επεξεάδεηαη απφ πνιινχο άιινπο παξάγνληεο 

φπσο  π.ρ. ν θιάδνο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε. 

 

Edgar and Geare (2005) (Έξεπλα 15, πίλαθαο 3.1 Παξάξηεκα I) 

 

Οη Edgar θαη Geare (2005) δηεξεπλνχλ ηελ επίδξαζε 4 πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ ζηηο ζηάζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ζχκθσλα κε ηε πξνζέγγηζε ησλ Dyer θαη Reeves (1995) 

επηθεληξψλνληαη ζην πξψην επίπεδν απνηειεζκάησλ ηεο ΓΑΠ- απνηειέζκαηα ζηνπο 

εξγαδφκελνπο (employee outcomes/ βι. γηα ηα επίπεδα πεξηζζφηεξα πην πάλσ ζηελ έξεπλα ηνπ 

Wright et al., 2003). Οη 4 πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ (generic HRM strategies) είλαη νη: θαιέο θαη 

αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο, επηκφξθσζε θαη αλάπηπμε,  πξνζέιθπζε θαη επηινγή θαη ίζεο 

επθαηξίεο απαζρφιεζεο. ζνλ αθνξά ζηηο ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ απηέο αθνξνχλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε (commitment) θαη ζηελ νξγαλσζηαθή 

δηθαηνζχλε (organisational fairness), δειαδή ηελ αίζζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ φηη ππάξρεη δίθαηε 

κεηαρείξηζε. 
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Οη Edgar θαη Geare (2005) πηνζεηνχλ ηε "καιαθή" (soft) πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ πνπ 

ζπλδέεη ηε ΓΑΠ (φπσο έρεη εθηελέζηεξα αλαιπζεί ζην Κεθ. 2, ππν-ελφηεηα 2.2.1) άκεζα κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ  ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

αληηκεησπίδεηαη ζχκθσλα κε ηε "καιαθή" (soft) πξνζέγγηζε σο ζηφρνο πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζεη 

ε ηθαλνπνίεζε απηή ζηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ επηρείξεζε.  πσο 

ππνζηεξίδνπλ νη Edgar θαη Geare, εάλ ε καιαθή πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ έρεη αμία ηφηε ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ θαη: η) ηεο 

δηακφξθσζεο (κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ) ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ (ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη δέζκεπζή /commitment) 

απέλαληη ζηελ επηρείξεζε θαη ηη) ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο.  

Οη ζπγγξαθείο, κε βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή ηνπο επηζθφπεζε, αλαθέξνπλ φηη νη απφςεηο 

ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ εάλ θαη ζεκαληηθέο, έρνπλ παξαγθσληζηεί ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη ζηε ζρεηηθή εκπεηξηθή έξεπλα. Γη΄ απηφ  ζηελ έξεπλά ηνπο επηρεηξνχλ λα 

θαιχςνπλ απηφ ην "θελφ" - πεξηνξηζκφ ηεο έξεπλαο- κεηξψληαο ηηο πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ κε βάζε 

ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπλδένληαο απηέο ηηο αληηιήςεηο κε ηηο ζηάζεηο ηνπο. Έλα 

άιιν "θελφ"  πνπ αλαδεηθλχνπλ θαη ιακβάλνπλ ππφςε θαηά ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο 

επίδξαζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ ζηηο ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε αλάγθε ηεο ρξήζεο 

5βάζκησλ θιηκάθσλ Likert γηα ηε κέηξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ πξνθεηκέλνπ λα κελ 

κεηξεζεί κφλν εάλ κία πνιηηηθή ηεο ΓΑΠ πθίζηαηαη ζηελ επηρείξεζε αιιά θαη ζε πνην βαζκφ 

απηή εθαξκφδεηαη (perceptual measurement). Δπηπιένλ, ζηνηρεία γηα ηηο πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ 

(χπαξμε θαη βαζκφο εθαξκνγήο) ζπγθεληξψζεθαλ θαη απφ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο.  

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 572 εξγαδφκελνη θαη 37 ζηειέρε απφ 37 επηρεηξήζεηο 

δηαθφξσλ θιάδσλ θαη κεγέζνπο ζηε Νέαο Εειαλδία (1 ζηέιερνο/ ηδηνθηήηεο απφ θάζε 

επηρείξεζε θαη πεξίπνπ 15 εξγαδφκελνη αλά επηρείξεζε).  

Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζπκπεξηιάκβαλε: η) Μία ιίζηα 80 

πξαθηηθψλ ζρεηηθψλ κε ηηο 4 πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ π.ρ. "πκβνπιεχεηε ηνπο εξγαδφκελνχο ζαο ζε 

ζρέζε κε ηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο;",  φπνπ νη εξγνδφηεο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ κε 

λαη ή φρη θαη ηη) 20 εξσηήζεηο (5 γηα θάζε κία απφ ηηο 4 πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ πνπ δηεξεπλψληαη) 

ζρεηηθά κε ην βαζκφ (5βάζκηα θιίκαθα Likert φπνπ 1= Καζφινπ θαη 5 = ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ) 
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πνπ εθαξκφδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο π.ρ. "Ζ ηζφηεηα επθαηξηψλ πξνσζείηαη ζηνλ 

νξγαληζκφ".  

Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκπεξηιάκβαλε ηηο 20 πην πάλσ εξσηήζεηο, 

θαζψο θαη εξσηήζεηο  (5βάζκηα θιίκαθα Likert) γηα ηε κέηξεζε ησλ ζηάζεψλ ηνπο: ηθαλνπνίεζε 

απφ ηελ εξγαζία (6 εξσηήζεηο απφ ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηεο Minessota, Weiss et al., 1967), 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε (θιίκαθα Mowday et al, 1979, δελ αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ 

εξσηήζεσλ) θαη νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε (6 εξσηήζεηο απφ ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηνπ  

Moorman, 1981).  

 Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ ηεο ζπζρέηηζεο θαη 

ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο. ε ζρέζε κε ηελ επηκφξθσζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαη 

ησλ δχν κεζφδσλ έδεημαλ ηε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ αληηιήςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ 

επηκφξθσζε θαη ησλ ππφ-κειέηε ζηάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ (ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε θαη νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε). Γε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αληηιήςεσλ ησλ εξγνδνηψλ γηα ηε ζεκαζία ησλ πνιηηηθψλ ηεο 

ΓΑΠ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Δχξεκα πνπ αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο δηεξεχλεζεο 

ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ ζηελ πξάμε θαη φρη απιά ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

ηεο χπαξμεο απηψλ ησλ πνιηηηθψλ ζε κία επηρείξεζε. 

 

Chebregiorgis and Karsten  (2007) (Έξεπλα6, πίλαθαο 3.1 Παξάξηεκα I) 

 

Ζ έξεπλα ησλ Chebregiorgis θαη  Karsten  (2007) εζηηάδεη, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Edgar 

θαη Geare (2005), ζηελ επίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο  ζην επίπεδν 

ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο εξγαδφκελνπο (Dyer and Reeves, 1995). ηεξηδφκελνη ζε παιαηφηεξεο 

έξεπλεο, νη Chebregiorgis θαη  Karsten, εζηηάδνπλ ζε 3 πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ πνπ ζεσξνχληαη φηη 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. Οη πνιηηηθέο απηέο είλαη: πξνζέιθπζε θαη 

επηινγή, επηκφξθσζε θαη αλάπηπμε θαη αληακνηβέο. ε ζρέζε κε ηελ επηκφξθσζε, νη ζπγγξαθείο 

δηαηππψλνπλ ηελ ππφζεζε φηη ε επέλδπζε ζηελ επηκφξθσζε ζα κεηψζεη ην ξπζκφ αλαλέσζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηηο απνπζίεο θαη ηα παξάπνλα θαη ζα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα.  

 Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεψλ ηνπο ζπγθέληξσζαλ  82 εξσηεκαηνιφγηα απφ αληίζηνηρν 

αξηζκφ επηρεηξήζεσλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη κεγέζνπο, κε έδξα ηνπο ηελ Δξπζξαία, ηα νπνία 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ ηεο ΓΑΠ. Ζ επηκφξθσζε, φπσο θαη θάζε 
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πνιηηηθή ηεο ΓΑΠ, κεηξήζεθε κφλν κε κία εξψηεζε πνπ αθνξνχζαλ ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα 

ζηειέρε ηεο ΓΑΠ πηζηεχνπλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε  θάζε θνξά πνιηηηθή επεξεάδεη ηελ απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο (5βάζκηα θιίκαθα Likert φπνπ: 1= δηαθσλψ απφιπηα θαη 5 = ζπκθσλψ απφιπηα). Η 

απφδνζε κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε ηξηψλ δεηθηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο εξγαδφκελνπο: ξπζκφο 

εζεινληηθήο απνρψξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, απνπζίεο εξγαδνκέλσλ, παξάπνλα εξγαδνκέλσλ 

απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη ελφο δείθηε παξαγσγηθφηεηαο. Ζ παξαγσγηθφηεηα κεηξήζεθε κε 

δεδνκέλα απφ ηα αξρεία ηεο επηρείξεζεο σο ν θπζηθφο ινγάξηζκνο ησλ πσιήζεσλ αλά 

εξγαδφκελν. 

 Οη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο ειέγρζεθαλ κε ηε ρξήζε ηεο ζηαηηζηηθήο κεζφδνπο ηεο 

παιηλδξφκεζεο. Σα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ επηκφξθσζε θαηέδεημαλ ηελ ζεηηθή επίδξαζε 

ηεο επηκφξθσζεο ζην χςνο ησλ  απνπζηψλ θαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα. 

 

3.3.3.  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ηνλ  Πίλαθα 3.1 ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ζην Παξάξηεκα I, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη 

εκπεηξηθέο έξεπλεο νη νπνίεο απνηέιεζαλ αληηθείκελν κειέηεο ζηελ ελφηεηα 3.3.2,  κε ζηφρν ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε:  

η)    ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε κέηξεζε ηεο επηκφξθσζεο,   

ηη)  ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε κέηξεζε κεηαβιεηψλ ηεο απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ/νξγαληζκψλ  

(επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα),  

ηv)  ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο  (επίπεδν αλάιπζεο, θιάδνο/ηνκέαο παξαγσγήο, πεγή θαη 

εξγαιεία ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ, κέζνδνο αλάιπζεο δεδνκέλσλ) θαη  

v)   Σελ επίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο ζε κεηαβιεηέο ηεο απφδνζε ηεο επηρείξεζεο (επηδησθφκελνη 

ζηφρνη/απνηειέζκαηα). 

Ζ εμαγσγή ησλ ζρεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ζα επηηξέςεη: Πξψην,  ηελ θαηαλφεζε ηεο 

εμέιημεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηνπ ηξφπνπ κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ επηκφξθσζεο θαη απφδνζεο 

(επηδησθφκελσλ ζηφρσλ/απνηειεζκάησλ) θαη ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο θαη Γεχηεξν, ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ "δπλαηψλ" θαη "αδχλαησλ" ζεκείσλ ησλ εξεπλψλ (εξεπλεηηθά θελά θαη 

πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο) ηα νπνία ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνζέζεσλ, γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο έξεπλαο αιιά θαη γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηεο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζήο ηνπ, ψζηε λα βειηησζεί ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα 
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ηνπ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ ζα δηεμαρζεί (φπσο θαη πεξίπησζε ησλ Wright et al., 

2003).  

 

Αλαιπηηθφηεξα: 

Η.  Πξνζδηνξηζκφο θαη κέηξεζε ηεο επηκφξθσζεο  

 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ „ 80, εκθαλίδνληαη θπξίσο ζηηο ΖΠΑ νη πξψηεο εκπεηξηθέο έξεπλεο 

πνπ επηδηψθνπλ ηε ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο σο πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο ηεο επηρείξεζεο (έλα 

πξνγξακκαηηζκέλν ζχζηεκα κάζεζεο ζηελ επηρείξεζε θαη φρη σο κεκνλσκέλν επηκνξθσηηθφ 

πξφγξακκα) κε κεηαβιεηέο ηεο απφδνζεο (επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα) ηεο  

επηρείξεζεο /νξγαληζκνχ (θαη φρη ηνπ αηφκνπ ή ηεο νκάδαο).  Ζ πξνζέγγηζε απηή ζηελ 

επηκφξθσζε θαη ζηε κέηξεζή ηεο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ παξαδνζηαθή, ε νπνία έρεη σο βάζε 

ην κεκνλσκέλν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα (βι. ελφηεηα 3.3.1).  Θα πξέπεη φκσο λα παξαηεξεζεί 

φηη φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί  θαηά ηελ πεξίνδν απηή ζεκεηψλνληαη θαη νη ξηδηθέο αιιαγέο ζηε 

ζεσξία θαη ζηελ πξαθηηθή ηεο Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ, κε ηελ εκθάληζε ζηηο ΖΠΑ ηεο 

Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (ΓΑΠ). Δληνχηνηο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 3.1, ε 

επηκφξθσζε εμαθνινπζεί λα εμεηάδεηαη σο απηνηειήο δξαζηεξηφηεηα θαη φρη σο ζηνηρείν ελφο 

ζπζηήκαηνο πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ, ε δε αμηνιφγεζε-κέηξεζή ηεο βαζίδεηαη ζε 

πνζνηηθά κεγέζε. Πξάγκαηη, νη κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ (κέηξεζε) ηεο 

επηκφξθσζεο πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο: ηνλ αξηζκφ ή ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ 

επηκνξθψζεθαλ, ηηο ψξεο επηκφξθσζεο ζπλνιηθά ή αλά εξγαδφκελν, ην θφζηνο ή ηε δαπάλε 

ζπλνιηθή ή αλά ψξα επηκφξθσζεο, ηε ζπκκεηνρή ή φρη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα (Βι. Πίλαθα 3.1. ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 1, 2, 3). Ζ πξνζέγγηζε απηή εμαθνινπζεί 

λα πηνζεηείηαη απφ εξεπλεηέο κέρξη θαη ζήκεξα (Βι. Πίλαθα 3.1. ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 5, 6, 11, 

15, 16) 

Παξφια απηά, θαη κε ρξνληθή πζηέξεζε, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ „90, ε επηκφξθσζε 

αξρίδεη λα   εμεηάδεηαη   απφ   νξηζκέλνπο   εξεπλεηέο   καδί θαη κε άιιεο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο 

ηεο ΓΑΠ θαη λα δηεξεπλάηαη ε επίδξαζή ηεο επηκφξθσζεο ζε κεηαβιεηέο ηεο απφδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο (επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα) ηφζν κεκνλσκέλα, φζν θαη σο ζηνηρείν ηνπ 

εμεηαδφκελνπ θάζε θνξά ζπζηήκαηνο  πνιηηηθψλ θαη  πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ (βι. Πίλαθα 3.1. 

ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16). Δληνχηνηο, γηα ηε κέηξεζε ηεο επηκφξθσζεο 
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εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληα ηα ίδηα πνζνηηθά θξηηήξηα, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζηεξίμεη 

ηελ άπνςε φηη νη εξγαδφκελνη αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο εξεπλεηέο σο "πφξνο", γεγνλφο πνπ 

αληαλαθιάηαη θαη ζηελ πξαθηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηή ε άπνςε εληζρχεηαη, φπσο ζα 

αλαθεξζεί πην θάησ, ηφζν απφ ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδεηαη ε απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη ε 

κέηξεζή ηεο (θπξίσο κε ρξεκαηννηθνλνκηθά - πνζνηηθά κεγέζε). 

Θεσξείηαη ελδηαθέξνλ λα επηζεκαλζεί φηη κφιηο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία αξρίδεη λα 

απνδίδεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ επηκφξθσζε, ηεο νπνίαο ν ξφινο θαίλεηαη λα αλαβαζκίδεηαη 

– θπξίσο ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο ζηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. πσο έρεη 

ήδε ππνζηεξηρζεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα (βι. ελφηεηα 3.2), θάησ απφ ηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο 

ε επηκφξθσζε απνθηά ζηξαηεγηθφ ραξαθηήξα, θαζψο θαιείηαη λα εζηηάζεη ζηε καθξνρξφληα 

αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηε δηακφξθσζε ελφο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, επέιηθην, θαιά πξνεηνηκαζκέλν γηα ηελ 

επηηπρία ζην έξγν πνπ αλαιακβάλεη, γεληθά πξνζσπηθφ πνπ δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί θαη λα 

πξνζειθπζηεί απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο (Bruke and Day, 1986; Reeve,1994; Keep and Mayhew, 

1995; Lundy and Cowling, 1996; Horwitz, 1999; Harel and Tzafir, 1999;Garcia, 2003; Lee and 

Bruvold, 2003; Edgar and Gaere, 2005). Αλζξψπηλν δπλακηθφ ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη 

πεγή δεκηνπξγίαο δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Λφγσ αθξηβψο απηήο ηεο 

ζεκαζίαο ηεο, ε επηκφξθσζε πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ νη νπνίνη εμεηάδνπλ ηελ 

απηνηειή επίδξαζε ηεο σο πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο  ηεο ΓΑΠ ζε κεηαβιεηέο ηεο απφδνζεο 

(επηδησθφκελνη ζηφρνη /απνηειέζκαηα) ηεο επηρείξεζεο (Βι. Πίλαθα 3.1. ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 

12, 14, 15). ε απηέο ηηο έξεπλεο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο εθηφο ησλ ΗΠΑ,  γίλεηαη 

πξνζπάζεηα ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο απνζαθήληζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ ζηφρσλ, ηεο 

θχζεο ηεο επηκφξθσζεο, ησλ πξνυπνζέζεσλ απνηειεζκαηηθήο επηκφξθσζεο, θαζψο θαη ηνπ 

ηξφπνπ αμηνιφγεζεο /κέηξεζήο ηεο θαηά ηελ νπνία πηνζεηνχληαη ζηαδηαθά θαη πνηνηηθά κεγέζε. 

Δηδηθφηεξα, ε επηκφξθσζε κειεηάηαη σο πνιηηηθή θαη πξαθηηθή ηεο ΓΑΠ, θαη ζπλδέεηαη κε ηηο 

ππφινηπεο πξαθηηθέο ηεο (νξηδφληηα νινθιήξσζε), θαζψο θαη κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο 

(θάζεηε νινθιήξσζε).  

Δπίζεο, ε αμηνιφγεζή ηεο επίδξαζήο ηεο επηκφξθσζεο ζε κεηαβιεηέο ηεο απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο (επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα), ζπλδέεηαη θπξίσο κε πνηνηηθά ζηνηρεία φπσο: 

νη ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ (π.ρ. ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη πίζηε ζηελ επηρείξεζε),  ε θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο, ε ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Η 
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ζεψξεζε ηεο επηκφξθσζεο θάησ απφ απηή ηελ νπηηθή γσλία ηεθκεξηψλεη ηε ζηξνθή ηεο ζρεηηθήο 

έξεπλαο πξνο ηελ "καιαθή" (soft) πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ.   

 πκπεξαίλνληαο, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη απφ ηε κέρξη ηψξα βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε πνπ αθνξά ζηε ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο  κε ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, παξ‟ 

φιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη ηα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα: 

- Τπάξρεη πεξηνξηζκέλε δηεξεχλεζε ηεο επηκφξθσζεο θάησ απφ ηε ζχγρξνλε νπηηθή ηεο 

"καιαθή" (soft) πξνζέγγηζεο ζηε ΓΑΠ γεληθφηεξα θαη ζηελ επηκφξθσζε εηδηθφηεξα, ε 

νπνία ζεσξεί ηελ επηκφξθσζε σο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα πνπ δεκηνπξγεί αμία 

γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηελ επηρείξεζε (εξεπλεηηθφ θελφ 1). πγθεθξηκέλα, ε 

έξεπλα ζε ζρέζε κε ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο επηκφξθσζεο ζε κεηαβιεηέο ηεο 

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο  (επηδησθφκελνη ζηφρνη /απνηειέζκαηα) πζηεξεί ζην επίπεδν 

πνπ εκθαλίδνληαη ηα άκεζα απνηειέζκαηά ηεο θαη ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηηο ζηάζεηο 

θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Πξάγκαηη, ηέζζεξηο 

κφλν απφ ηηο δεθαέμη εμεηαδφκελεο ζηελ ελφηεηα 3.3.2 (ηεο παξνχζαο εξγαζίαο) έξεπλεο 

πηνζεηνχλ ηε "καιαθή" (soft) πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ γεληθφηεξα θαη ζηελ επηκφξθσζε 

εηδηθφηεξα, ζεσξψληαο ηε βειηίσζε ησλ ζηάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ σο ζηφρν θη άκεζν 

απνηέιεζκα ηεο ΓΑΠ. Οη έξεπλεο απηέο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κάιηζηα κεηά ην 

2000, είλαη νη παξαθάησ: Wright et al. (2003), Aragon-Sanchez et al. (20003), Garcia 

(2005) θαη Edgar and Geare (2005). 

- Γελ έρνπλ δηεξεπλεζεί νη πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηκφξθσζεο (εξεπλεηηθφ θελφ 2).. Ζ ζεκαζία ηεο παξνπζίαο 

απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ θαηά ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο επηκφξθσζεο ζηελ 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο (επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα) ηνλίδεηαη ήδε απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 (βι. έξεπλα ησλ Russell et al., 1985). πγθεθξηκέλα, ηέζζεξηο κφλν 

απφ ηηο δεθαέμη εμεηαδφκελεο ζηελ παξνχζα κειέηε έξεπλεο πνπ αθνξνχζαλ ζηε κειέηε 

ηεο επίδξαζεο ηεο επηκφξθσζεο ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο ζπκπεξηιακβάλνπλ 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο σο πνιηηηθήο θαη 

πξαθηηθήο ηεο ΓΑΠ. Οη έξεπλεο απηέο είλαη νη αθφινπζεο: Russel et al. (1985), Aragon-

Sanchez et al. (20003), Garcia (2005) θαη Edgar and Geare (2005). 
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ΗΗ. Πξνζδηνξηζκφο θαη κέηξεζε κεηαβιεηψλ ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο (επηδησθφκελνη 

ζηφρνη/απνηειέζκαηα) 

 

Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε (βι. ελφηεηα 3.3.2) φπσο απηή νξγαλψλεηαη θαη 

ζπκππθλψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.1 (βι. Παξάξηεκα I) δηαπηζηψλεηαη φηη θαηά ηε δηεξεχλεζε ηεο 

επίδξαζεο ηεο επηκφξθσζεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ, γίλεηαη 

αξρηθά πξνζπάζεηα λα ζπλδεζεί κε παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Δίλαη εκθαλέο φηη κέρξη θαη ην 2000 γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο θπξηαξρεί 

θπξίσο ην θξηηήξην ηεο παξαγσγηθφηεηαο (βι. Πίλαθα 3.1. ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 

11) ην νπνίν ζεσξείην σο άκεζν απνηέιεζκα ησλ πνιηηηθψλ (κεηαμχ απηψλ θαη ηεο 

επηκφξθσζεο) ηεο ΓΑΠ. Απηή ε άπνςε αληαλαθιά ηφζν ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ζηελ 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη ζηε κέηξεζήο ηεο φζν θαη ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ζηελ 

επηκφξθσζε ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη άκεζνο ζηφρνο ηεο επηκφξθσζεο είλαη ε βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην έξγν. 

 ηαδηαθά, αξρίδνπλ λα πηνζεηνχληαη θαη κε – ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε γηα ηε κέηξεζε εο 

απφδνζεο (βι. Πίλαθα 3.1. ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 4, 7, 10). Δηδηθφηεξα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αλαδεηθλχεηαη θαη ν ξφινο θιεηδί ηεο επηκφξθσζεο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θη επνκέλσο παξνπζηάδεηαη πην έληνλε ε αλάγθε γηα ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο 

επηκφξθσζεο - σο κεκνλσκέλεο πνιηηηθήο - ζε κεηαβιεηέο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο (βι. 

Πίλαθα 3.1. ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 11, 12 θαη 14) παξαηεξείηαη: η) εζηίαζε ζηα άκεζα 

απνηειέζκαηα ηεο επηκφξθσζεο, δειαδή ζηα απνηειέζκαηα πνπ ζπλδένληαη κε: ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ηελ νξγαλσζηαθή αθνζίσζε, ηελ νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε, 

θαζψο θαη κε δείθηεο αλζξσπίλσλ πφξσλ φπσο : απνπζίεο, αλαλέσζε πξνζσπηθνχ θαη ηη) 

δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο θαη κε - ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, φπσο απηά πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε θαη ζηελ πίζηε ησλ πειαηψλ ζηελ επηρείξεζε (βι. Πίλαθα 3.1. ζπγγξαθείο κε 

αξηζκφ 12, 13, 14 θαη 15). 

 Μφλν φκσο ζηελ έξεπλα ησλ Wright et al., (2003), ε νπνία πξνζπαζεί λα θσηίζεη ηε 

δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ (κεηαμχ απηψλ θαη ε επηκφξθσζε) 

επεξεάδνπλ κεηαβιεηέο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο (επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα), ε 

απφδνζε πξνζεγγίδεηαη σο κία πνιπδηάζηαηε (κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη κε -

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πηπρέο) θαη ηαπηφρξνλα πνιχ-επίπεδε κεηαβιεηή ηεο νπνίαο ηα επίπεδα 

δνκνχληαη ηεξαξρηθά θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζρέζε αηηίαο - απνηειέζκαηνο (βι. ελφηεηα 
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3.3.2 θαη  Πίλαθα 3.1. ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 13). Ζ πξνζέγγηζε απηή ζηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο 

ηεο επηρείξεζεο θαη ζηε ζχλδεζή ηεο κε ηηο πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ (ζηηο νπνίεο εκπεξηέρεηαη θαη ε 

επηκφξθσζε) ηελ εληάζζεη ζηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηε ζηνρνζεζία θαη ζηε κέηξεζε ηεο απφδνζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. 

 πκπεξαζκαηηθά, κε βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

ελφηεηα 3.3.2. θαη ηελ πξνεγεζείζα ζπδήηεζε ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξηρζνχλ ηα εμήο φηη: 

 

- ηε ζρεηηθή έξεπλα δελ έρεη δηεξεπλεζεί επαξθψο ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ε 

επηκφξθσζε δεκηνπξγεί νθέιε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηα νπνία (νθέιε) επεξεάδνληαο ηηο 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ δεκηνπξγνχλ  αμία γηα ηνλ πειάηε. Αμία ε 

νπνία ηειηθά αληαλαθιάηαη ζηa ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο 

(εξεπλεηηθφ θελφ 3).  

 

 

ΗΗΗ. Μεζνδνινγία έξεπλαο  
 

ηελ ελφηεηα απηή εμεηάδνληαη ζηνηρεία ηεο κεζνδνινγίαο (επίπεδν αλάιπζεο, θιάδνο/ ηνκέαο 

παξαγσγήο, πεγή θαη εξγαιεία ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ, κέζνδνο αλάιπζεο δεδνκέλσλ) πνπ 

πηνζεηείηαη ζηηο εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο επηκφξθσζεο 

φπσο απηά δηαπηζηψλνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε (βι ελφηεηα 3.3.2 θαη Πίλαθα 

3.1).  

Μία γεληθή παξαηήξεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο έξεπλεο πνπ εμεηάδνληαη (βι. Πίλαθα 3.1.) 

ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη δέθα (10) απφ ηηο  δεθαέμη (16)  έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 

ΗΠΑ. Ζ έκθαζε απηή ελδερνκέλσο εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ΓΑΠ εκθαλίζηεθε ζηε 

ζεσξία θαη πξαθηηθή ηεο Γηνίθεζεο γηα πξψηε θνξά ζηηο ΖΠΑ. Δπίζεο, είλαη ελδηαθέξνλ λα 

επηζεκαλζεί φηη ζηηο επηά (7) απφ απηέο ηηο έξεπλεο, ηφζν ε κέηξεζε ηεο επηκφξθσζεο φζν θαη ε 

κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο βαζίδνληαη ζε πνζνηηθά κεγέζε, επηβεβαηψλνληαο 

έηζη ηελ άπνςε, πνπ έρεη ήδε δηαηππσζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία, φηη ζηηο ΖΠΑ ππνζηεξίδεηαη 

θπξίσο ε "ζθιεξή" (hard) πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ (βι. Πίλαθα 3.1. ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 1, 2, 3, 

5, 6, 8). Μφλν ζε ηξεηο (3) απφ ηηο δέθα (10) απηέο έξεπλεο γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο πηνζεηνχληαη θαη θάπνηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά θξηηήξηα (βι. Πίλαθα 3.1. 

ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 4, 7, 13).  
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ζνλ αθνξά ζηα ππφινηπα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα 

δηαπηζηψλνληαη ηα παξαθάησ. ε ζρέζε κε ην επίπεδν αλάιπζεο, ππάξρνπλ ηξεηο (3) κειέηεο 

πεξίπησζεο (case study) εθ ησλ νπνίσλ oη δχν (2), έρνπλ σο επίπεδν αλάιπζεο ηελ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα /θαηαζηήκαηα αιπζίδαο ηεο επηρείξεζεο (βι. Πίλαθα 3.1. ζπγγξαθείο κε 

αξηζκφ 1, 13)  θαη κία (1),  έρεη σο επίπεδν αλάιπζεο  ην άηνκν (αηνκηθή απφδνζε 

/παξαγσγηθφηεηα) (βι. Πίλαθα 3.1. ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 6). Απφ ηηο ππφινηπεο δεθαηξείο (13) 

έξεπλεο, δχν (2) εζηηάδνπλ ζε γξακκέο παξαγσγήο δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ (βι. Πίλαθα 3.1. 

ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 3, 8) θαη νη ππφινηπεο έληεθα (11) έρνπλ σο επίπεδν αλάιπζεο ηελ 

επηρείξεζε.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ θιάδν/ ηνκέα παξαγσγήο κφλν δχν έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζηηο 

ππεξεζίεο (βι. Πίλαθα 3.1., ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 1, 14),  έλαλ ηνκέα πνπ θπξηαξρεί ζηε 

ζχγρξνλε νηθνλνκία θαη ζηνλ νπνίν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ  είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο παξάγνληαο 

γηα ηελ επηβίσζε, απφδνζε θαη αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο . 

Έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα ην νπνίν κπνξεί λα εμαρζεί κε βάζε ηα πην πάλσ είλαη φηη 

γεληθά ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ππάξρεη κηθξφο αξηζκφο κειεηψλ πεξίπησζεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

εξεπλψλ πνπ λα εζηηάδεη ζε επίπεδν επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο. Σν  γεγνλφο απηφ, πεξηνξίδεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο ζε βάζνο δηεξεχλεζεο: η) ησλ ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηε ζχγρξνλε 

πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε θαη  ηη) ηεο δηαδηθαζίαο ζχλδεζεο ηεο επηκφξθσζεο κε ηελ 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηεο αλάδεημεο ηεο αιιεινπρίαο ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

επηπέδσλ ηεο απφδνζεο /απνηειεζκάησλ (Wright et al, 2003). Μεηνλέθηεκα ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο απνηειεί ε αδπλακία ηεο γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ 

(Huselid and Becker, 2000; Wright et al., 2003). Απφ ηελ άιιε φκσο πιεπξά, φηαλ ε έξεπλα 

πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο ιφγν αλνκνηνγέλεηα ηνπ δείγκαηνο κεηψλεηαη ε αμηνπηζηία 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο (Wright and Sherman,  1999; Wright et al., 2003). πλεπψο, 

θαηά ηελ άπνςή ηεο ζπγγξαθέσο, ε κειέηεο πεξίπησζεο δεκηνπξγεί ζεηηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο 

φηαλ δηεξεπλάηαη ε επηκφξθσζε θαη ε ζχλδεζή ηεο κε κεηαβιεηέο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο 

(επηδησθφκελνη ζηφρνη/ απνηειέζκαηα) (Chadwick and Cappelli, 1999; Wright and Sherman, 

1999; Huselid and Becker, 2000; Wright et al., 2003). Πξφζζεηα, ζεσξείηαη σο ε πεξηζζφηεξν 

θαηάιιειε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή γηα κηα γλσζηηθή πεξηνρή  πνπ βξίζθεηαη ζπλερψο ζε εμέιημε. 

ζνλ αθνξά ζηελ πεγή θαη ζηα εξγαιεία ζπγθέληξσζεο ησλ δεδνκέλσλ παξαηεξείηαη φηη, 

δψδεθα (12) έξεπλεο βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε πξσηνγελή δεδνκέλα (βι. Πίλαθα 3.1. 
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ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15) θαη ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιείν ην 

εξσηεκαηνιφγην, δχν (2) έξεπλεο ρξεζηκνπνηνχλ δεπηεξνγελή ζηνηρεία (βάζεηο δεδνκέλσλ) (βι. 

Πίλαθα 3.1. ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 5, 9)  θαη ηξεηο (3) ρξεζηκνπνηνχλ πξσηνγελή (εξγαιείν 

έξεπλαο ην εξσηεκαηνιφγην) θαη δεπηεξνγελή ζηνηρεία (βάζεηο δεδνκέλσλ επηρείξεζεο) (βι. 

Πίλαθα 3.1. ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 1, 14, 16).  

Μία άιιε δηαπίζησζε ζε ζρέζε κε ηελ πεγή ζπιινγήο δεδνκέλσλ είλαη φηη, νη 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηηο αληηιήςεηο ησλ ζηειερψλ /εξγνδνηψλ/ 

επηρεηξεκαηηψλ ή ζηειερψλ ΓΑΠ. Μφλν ζε δχν (2) πεξηπηψζεηο  ξσηψληαη νη εξγαδφκελνη (βι. 

Πίλαθα 3.1. ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 14,16). Οη εξγαδφκελνη φκσο, φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ 

νξηζκέλνπο εξεπλεηέο, απνηεινχλ πην αμηφπηζηε πεγή ζπιινγήο δεδνκέλσλ δηφηη δίλνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ην πψο πξάγκαηη πινπνηνχληαη νη πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ (actual practices versus 

stated policies) θαη φρη ζε ζρέζε κε ην πψο απηέο ζρεδηάδνληαη (Huselid and Becker, 2000;  

Wright and Boswell, 2002; Khilji and Wang, 2006). Πξφζζεηα, δηαπηζηψλεηαη φηη ν εξσηψκελνο 

είλαη ζπλήζσο έλα άηνκν κέζα ζηελ επηρείξεζε, θάπνην ζηέιερνο  ή ν ππεχζπλνο ηεο ΓΑΠ.  

Πνιινί ζπγγξαθείο φκσο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρξήζε ηεο άπνςεο ελφο κφλν αμηνινγεηή (rater) 

κεηψλεη επίζεο ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο (Gerhart et al., 2000; Wright et. al, 2001; Wright and 

Boswell, 2002). 

Έλα επηπιένλ ζέκα πνπ αλαθχπηεη εηδηθά ζε ζρέζε κε ηε κέηξεζε ηεο επηκφξθσζεο  είλαη 

φηη νη θιίκαθεο ησλ απαληήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ αμηνιφγεζή ηεο απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο είλαη ζπλήζσο δηρνηνκηθέο (λαη ή φρη),  θη έηζη δελ επηηξέπνπλ ηε δηαβάζκηζε (π.ρ. 

Rogers and Wright, 1998). 

Σέινο, ζρεηηθά κε ηε κέζνδν αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη εμήο κέζνδνη: 

νηθνλνκεηξηθά κνληέια / ζπλαξηήζεηο παξαγσγήο, ε ζπζρέηηζε θαη ε παιηλδξφκεζε. Σα 

νηθνλνκεηξηθά κνληέια / ζπλαξηήζεηο παξαγσγήο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παιαηφηεξεο έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο ΖΠΑ εληζρχνληαο ηελ άπνςε φηη ζηηο ΖΠΑ πηνζεηείηαη θπξίσο ε 

"ζθιεξή" (hard) πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ (βι. Πίλαθα 3.1. ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 2,3,5,6,8,11). Ζ 

ζπζρέηηζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε νθηψ (8) έξεπλεο (βι. Πίλαθα 3.1. ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 

1,4,7,9,12,13,15,16), ελψ ε παιηλδξφκεζε ζε έμη (6) (βι. Πίλαθα 3.1. ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 

1,10,12,14,15,16).   
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πλνςίδνληαο, ηα εξεπλεηηθά θελά (research gaps) θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

(limitations)  πνπ εκθαλίδνληαη ζηε κεζνδνινγία πνπ πηνζεηείηαη ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα γηα ηε 

ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο είλαη θπξίσο ηα παξαθάησ:  

- Δληνπίδεηαη κηθξφο αξηζκφο εξεπλψλ πνπ λα δηεξεπλά ηελ επίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο ζε 

κεηαβιεηέο ηεο απφδνζεο (επηδησθφκελνη ζηφρνη/ απνηειέζκαηα) ζηνλ Σνκέα ησλ 

Τπεξεζηψλ (εξεπλεηηθφ θελφ 4).   

- Γηαπηζηψλεηαη κηθξφο αξηζκφο κειεηψλ πεξίπησζεο (κφλν ζε 3 έξεπλεο εθαξκφδεηαη ε 

κειέηε πεξίπησζεο, ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 1, 5, θαη 13, βι. Πίλαθα 3.1) (πεξηνξηζκφο 

έξεπλαο 1α) πνπ λα εζηηάδεη ζε επίπεδν επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο (εληνπίδνληαη κφλν 2 

έξεπλεο, ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 1 θαη 14 - βι. Πίλαθα 3.1.) (πεξηνξηζκφο έξεπλαο 1β). Σν 

γεγνλφο απηφ πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ζε βάζνο δηεξεχλεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

γλσζηηθή πεξηνρή (ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο), ε νπνία 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

- Mηθξφο αξηζκφο εξεπλψλ  (ζπλνιηθά 3, ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 1, 14, 16 - βι. Πίλαθα 3.1.) 

βαζίδεηαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ άκεζσλ απνδεθηψλ ησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ 

δειαδή ησλ εξγαδνκέλσλ (πεξηνξηζκφο έξεπλαο 2). 

 

ΗV.  Δπίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο ζε κεηαβιεηέο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο 

(επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα)  

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο ζε κεηαβιεηέο ηεο 

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο (επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα) , είλαη ελζαξξπληηθά. 

Πξάγκαηη, αλεμάξηεηα απφ ηηο κεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο δχν κεηαβιεηέο, 

θαίλεηαη πσο ε επηκφξθσζε είηε σο κεκνλσκέλε πνιηηηθή θαη πξαθηηθή είηε σο ζηνηρείν ελφο 

ζπζηήκαηνο πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα (βι. Πίλαθα 3.1. 

ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 1, 2, 5, 9, 11, 12, 16), ζηελ πνηφηεηα ηεο εθξνήο (βι. Πίλαθα 3.1. 

ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 3), ζηελ πξνζέιθπζε ησλ εξγαδφκελσλ, ζηηο ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

απέλαληη ζηελ επηρείξεζε (π.ρ. ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ, δέζκεπζε), θαζψο θαη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη κεηφρσλ  (βι. Πίλαθα 3.1. ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 4, 7, 8, 10, 12, 

13, 14, 15, 16 ). 

Θεσξείηαη επίζεο ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο σο  

πνιηηηθήο / πξαθηηθήο ηεο ΓΑΠ αλαδεηθλχεηαη ζηηο ζρεηηθέο έξεπλεο, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο 
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φπνπ ελψ δελ εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή επίδξαζε ησλ άιισλ πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ 

θαη κεηαβιεηψλ ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο, ε επηκφξθσζε δηαηεξεί απηή ηε ζεηηθή επίδξαζε  

ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο (βι. Πίλαθα 3.1. ζπγγξαθείο κε αξηζκφ 7, 10). 

 Οινθιεξώλνληαο, ηα "εξεπλεηηθά θελά"  (1 έσο 4) θαη νη "πεξηνξηζκνί"  (1α, 1β θαη 2) 

πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη πην πάλσ, ζα 

ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ φζν θαη θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ηεο ζρεηηθήο εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ ζα δηεμαρζεί γηα ηελ εκπεηξηθή επηβεβαίσζε ηνπ 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο 

ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΟΤ ΘΔΩΡΖΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 

ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ  

ΣΖΝ ΑΛΤΗΓΑ ΚΔΡΓΟΤ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 

Ζ ΖΜΑΗΑ ΔΣΗΑΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ - ΓΟΜΖ 

ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

Απφ ηελ κέρξη ηψξα επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο κε ην ξφιν ηεο ΓΑΠ - θαη ηεο επηκφξθσζεο 

εηδηθφηεξα - ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο βηβιηνγξαθίαο (βι. Κεθ.2 θαη Κεθ. 3 

αληίζηνηρα) ζπλάγεηαη φηη παξφιν πνπ ε απφδνζε (επηδησθφκελα απνηειέζκαηα) ηεο 

επηρείξεζεο εμαθνινπζεί λα πξνζεγγίδεηαη θπξίσο κε ρξεκαηννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη κφλν 

πξφζθαηα εηζάγνληαη θαη κε – ρξεκαηννηθνλνκηθά, ν ξφινο ηεο επηκφξθσζεο (κε βάζε ηηο 

έξεπλεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θεθ. 3) δε θαίλεηαη λα ακθηζβεηείηαη. Ζ έξεπλα φκσο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή πεξηνρή δελ έρεη κέρξη ζήκεξα επηηχρεη λα απνζαθελίζεη ηφζν ην 

πεξηερφκελν θαη ην ζηξαηεγηθφ ξφιν ηεο επηκφξθσζεο φζν θαη ηελ  αιιεινπρία ζρέζεσλ 

(δηαδηθαζία), ε νπνία εξκελεχεη ην γηαηί θαη ην πψο ε επηκφξθσζε επεξεάδεη ηελ απφδνζε 

(επηδησθφκελα απνηειέζκαηα/ζηφρνη)  ηεο επηρείξεζεο.  Σν ζέκα γίλεηαη πην πεξίπινθν εάλ 

αλαινγηζηεί θαλείο φηη κέζα ζην ξαγδαία κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ θαη εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, ην πεξηερφκελν θαη ν ξφινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ γεληθφηεξα θαη ηεο 

επηκφξθσζεο εηδηθφηεξα, θαζψο θαη ν ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο θαη ε κέηξεζε ηεο 

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε, βξίζθνληαη ζε κία δηαδηθαζία 

ζπλερνχο εμέιημεο. Ωο απνηέιεζκα, ε εκπεηξηθή έξεπλα ε νπνία αθνξά ζηε κειέηε ηεο 

επίδξαζεο ηεο ΓΑΠ θαη ηεο επηκφξθσζεο ζε κεηαβιεηέο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο 

(επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα) θαίλεηαη λα πζηεξεί θαη λα κελ είλαη ζσξεπηηθή (non - 

additive) πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηακφξθσζεο κίαο ηζρπξήο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή πεξηνρή (Guest, 1997; Garcia, 2005).  

Δλδερνκέλσο, έλα βαζηθφ ζέκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πην πάλσ δπζθνιία, απνηειεί θαη ην 

γεγνλφο φηη ε εκπεηξηθή έξεπλα ε νπνία  αλαθέξεηαη ζηε ζχλδεζε ηεο ΓΑΠ γεληθφηεξα, αιιά θαη 

εηδηθφηεξα ηεο πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο ηεο επηκφξθσζεο, κε ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, 
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πξαγκαηνπνηείηαη θαηεμνρήλ ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα θαη φρη ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ, 

φπνπ ν αλζξσπηλφο παξάγνληαο επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο  (Khiji and 

Wang, 2006). Πξάγκαηη, ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

(εηεξνγέλεηα, αυιφηεηα, θζαξηφηεηα, ζπκκεηνρή ηνπ πειάηε ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο, 

ηαπηφρξνλε παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ηεο ππεξεζίαο), ε άκεζε επαθή θαη αιιεινεπίδξαζε 

κεηαμχ πειάηε θαη εξγαδφκελνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο  εμππεξέηεζεο (service delivery process), 

θάηη πνπ είλαη γλσζηφ σο ε "ζηηγκή ηεο αιήζεηαο" (Normann, 1984), ζπλεπάγεηαη φηη ε πνηφηεηα 

θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο αληηιήςεηο γηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ζηελ πίζηε ηνπ 

πειάηε (Silvestro and Cross, 2000; Heskett et. al., 1997). Πξφζζεηα, ε ηθαλφηεηα ηνπ 

εξγαδνκέλνπ λα πξνσζήζεη ην πξντφλ επηδεηθλχνληαο ηηο γλψζεηο θαη ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπ, 

θαζψο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ, απνηεινχλ ζηελ νπζία θνκκάηη ηεο ππεξεζίαο – πξντφληνο πνπ 

πξνζθέξεηαη (Anderson et al. 1994; Goldsmith, 1999; Bove and Johnson, 2000). Ωο 

απνηέιεζκα, ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο δηαδξακαηίδεη ξφιν-θιεηδί  ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη 

ηνπ νξάκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ. Δπίζεο, 

απνηειεί ίζσο ηελ θχξηα πεγή δεκηνπξγίαο δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θη 

επνκέλσο παξάγνληα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ (Bνve and Johnson, 2000; Thosten, 2004). πλεπψο, ε εζηίαζε ηεο 

έξεπλαο ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ δεκηνπξγεί πην ζεηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

επίδξαζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία εηδηθφηεξα γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο επηκφξθσζεο ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο (Guest, 1997).  

 ην παξφλ θεθάιαην, ζε ζπλέρεηα θαη έρνληαο σο βάζε: η) ηελ πξνεγεζείζα 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, ηελ εθηεηακέλε ζεσξεηηθή ζπδήηεζε θαη ηνλ ζρεηηθφ 

πξνβιεκαηηζκφ αλαθνξηθά  κε ηε ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηη) ηα εξεπλεηηθά θελά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο φπσο 

εληνπίζηεθαλ θαη δηαηππψζεθαλ ζην θεθάιαην 3, κε εζηίαζε ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ, 

επηρεηξνχληαη ηα αθφινπζα: H δηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ε δηακφξθσζε θαη 

πξφηαζε ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα αληαλαθιά ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο, λα ιακβάλεη  

ππφςε ηα θελά/πεξηνξηζκνχο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε (βι. θεθ. 

3) θαη λα πηνζεηεί ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε θαη ζηε ζχλδεζή ηεο κε κεηαβιεηέο 

ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο (επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα). 
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Σν παξφλ θεθάιαην αξζξψλεηαη ζε  2 κέξε. Αλαιπηηθφηεξα: 

 

Σν ΜΔΡΟ Η πεξηιακβάλεη δχν ππνελφηεηεο:  

 

1.  Ζ πξψηε αθνξά ζην ππφδεηγκα ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ, ππφδεηγκα ζην νπνίν 

ζηεξίδεηαη ην πξνηεηλφκελν ζηελ παξνχζα εξγαζία ζεσξεηηθφ πιαίζην (ελφηεηα 4.1). 

πγθεθξηκέλα, ζηελ ππνελφηεηα απηή γίλεηαη πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη θξηηηθή ηεο Αιπζίδαο 

Κέξδνπο Τπεξεζηψλ, θαζψο θαη παξνπζίαζε ησλ εξεπλψλ πνπ επηρεηξνχλ ηελ εκπεηξηθή 

δηεξεχλεζε ηεο Αιπζίδαο ζην ζχλνιφ ηεο  (ππνελφηεηεο 4.1.1 θαη 4.1.2 αληίζηνηρα).   

2.  ηε δεχηεξε πξαγκαηνπνηείηαη η) αλάιπζε θαη θξηηηθή παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ ησλ Wright 

et al. (2003)  πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ (ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε επηκφξθσζε) ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο απνηειεζκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ θαη ηη) πεξηγξαθή ηεο εκπεηξηθήο 

πξνζέγγηζεο πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηνπο ζπγγξαθείο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

αληαλαθιψληαη ζην ππφδεηγκά ηνπο (ελφηεηα 4.2, βι. επίζεο θεθ. 3).  

 

Σν ΜΔΡΟ  ΗΗ πεξηιακβάλεη επίζεο δχν ππνελφηεηεο. πγθεθξηκέλα: 

 

1. ηελ πξψηε παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ πξνηείλεηαη ζηε παξνχζα εξγαζία  γηα 

ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ θαη 

δηαηχπσζε ησλ ζρεηηθψλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ (ελφηεηα 4.3).  

2. ηε δεχηεξε πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ κνληέισλ Αιπζίδα Κέξδνπο 

Τπεξεζηψλ θαη Wright et al. (2003) κε ην πξνηεηλφκελν εδψ ζεσξεηηθφ πιαίζην, ψζηε λα 

αλαδεηρζνχλ νη κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ηειεπηαίνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

γλσζηηθή πεξηνρή (ελφηεηα 4.4). 
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ΜΔΡΟ Η 

 

4.1   ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΑΛΤΗΓΑ ΚΔΡΓΟΤ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

 

4.1.1.  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ 

 

Παξαθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ηνπ πιαηζίνπ ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ παξαηεξείηαη φηη 

νη βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ κπήθαλ πεξίπνπ 40 ρξφληα πξηλ, απφ ηελ εξεπλεηηθή δνπιεηά 

ησλ Bennis (1970), Lawler (1973) θαη ηνπ Blau (1974), ν νπνίνο αλέπηπμε ηε ζεσξία ηεο 

θνηλσληθήο αληαιιαγήο ε νπνία ζα παξνπζηαζηεί παξαθάησ (ππνελφηεηα 4.4.1). χκθσλα κε ηηο 

απφςεηο ησλ πην πάλσ, ε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο επεξεάδεη ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο /ππεξεζίαο. Θεσξεηηθή βάζε ηεο 

Αιπζίδαο απνηέιεζαλ αθφκε θαη νη  εξγαζίεο ησλ Parkington θαη Schneider  (1979),  Schneider 

θαη Bowen (1985) θαη Johnson θαη Seymour (1985) νη νπνίνη δηεξεχλεζαλ θαη επηβεβαίσζαλ 

εκπεηξηθά  ηε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

πειαηψλ γηα ην επίπεδν πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

εληάζζεηαη θαη ε έξεπλα ησλ Czepiel et al. (1985) κε ηελ νπνία επηβεβαίσζαλ εκπεηξηθά ηε 

ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο  ησλ πειαηψλ.  

 εκαληηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ είρε επίζεο  θαη ε 

εξεπλεηηθή δνπιεηά ηνπ James Heskett (1986), ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία/δηαζηάζεηο ελφο ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο 

εμππεξέηεζεο ζηoλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ (strategic service vision). Ο Heskett (1986), κε βάζε 

ηελ έξεπλά ηνπ, θαηέιεμε φηη νη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ 

εζηηάδνπλ είηε ζηελ αγνξά είηε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο. Οη επηρεηξήζεηο δε πνπ 

θαηαθέξλνπλ λα ζπλδπάζνπλ θαη ηα δχν είλαη πξσηνπφξεο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε  ηεο 

δηακφξθσζεο ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ, νη Reichheld θαη Sasser  (1990) θαηέγξαςαλ 

κε έξεπλά ηνπο φηη ε πίζηε ησλ πειαηψλ ζπρλά ζπλδέεηαη κε πςειή θεξδνθνξία θαη αλάπηπμε. 

Καηέιεμαλ επίζεο φηη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ είλαη ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπο θαη ε αμία (πνηφηεηα) πνπ έρεη  γη΄ απηνχο ε ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη ν 

νξγαληζκφο. Σέινο, φπσο αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ησλ Heskett et al. (1997), κεηά απφ εληαηηθή 

δνπιεηά ζηελ εηαηξεία Au Bon Pain (κία Γαιιηθή αιπζίδα θαθέ-δαραξνπιαζηείσλ), ε νπνία 

πεηξακαηηδφηαλ ζηελ εηζαγσγή θηλήηξσλ κε ζηφρν λα ελζαξξχλεη ηα ζηειέρε λα παξέρνπλ 
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δηαθνξνπνηεκέλε εμππεξέηεζε ζηνπο πειάηεο, o Schlesinger – δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο 

εηαηξείαο  - θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δηαπίζησζαλ ην ιεγφκελν "θχθιν απνηπρίαο"  (failure cycle) 

πνπ κεηνλνκάζηεθε αξγφηεξα απφ ηνλ Heskett σο "θχθινο δπλαηνηήησλ ζηηο ππεξεζίεο"  

(Service Capability Cycle). Ο θχθινο απηφο δηεξεπλήζεθε εκπεηξηθά θαη απνηέιεζε αξρηθά θαη 

ηνλ πξψην "θξίθν"  ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. Ζ θηινζνθία ζηελ νπνία βαζίδεηαη ν 

θχθινο δπλαηνηήησλ είλαη φηη νη ηθαλνπνηεκέλνη εξγαδφκελνη είλαη πηζηνί θαη παξαγσγηθνί. Μία 

βαζηθή πεγή ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία είλαη νη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ φηη είλαη 

ζε ζέζε λα παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζία ζηνπο πειάηεο. Οη εξγαδφκελνη, γηα λα 

παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζία ζηνπο πειάηεο, ρξεηάδεηαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη  

ηθαλφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο πειάηεο, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θξίζε ηνπο, λα 

επηκνξθψλνληαη, λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε ηερλνινγία θαη κέζα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

πειάηε, λα επηβξαβεχνληαη θαη λα αληακείβνληαη γηα ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο 

εμππεξέηεζεο. 

 Ζ  πξψηε εθδνρή ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ (θξηηηθή παξνπζίαζε ηεο νπνίαο 

έρεη γίλεη ήδε ζην θεθάιαην 1) , παξνπζηάδεηαη ην 1990 απφ ηνπο Heskett, Sasser θαη Hart, ελψ  

νη Schlesinger θαη Heskett  ην 1991 δίλνπλ ζηελ Αιπζίδα ην φλνκά ηεο δει. Αιπζίδα Κέξδνπο 

Τπεξεζηψλ (Service Profit Chain) θαη παξνπζηάδνπλ ηα βαζηθά ηεο ζηνηρεία. Σν 1994 (βι. ρήκα 

4.1) θαη ζηε ζπλέρεηα ζην βηβιίνπ ηνπο ην 1997, κεηά απφ εθηεηακέλε έξεπλα ζε πνιινχο 

θιάδνπο ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ, νη Heskett,  Sasser θαη Schlesinger δίλνπλ ζηελ Αιπζίδα 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή φπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 1.6. (βι. Κεθ. 1). ην ηειεπηαίν θαη 

πξφζθαην άξζξν ησλ Heskett et al. (2008), νη ζπγγξαθείο επαλέξρνληαη ζηελ κνξθή ηεο 

Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ζηελ εθδνρή ηεο ηνπ 1994 (ρήκα 4.1). Απηή ε κνξθή ηεο 

Αιπζίδαο ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο 
1
. 

χκθσλα κε ηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ (Heskett et al., 1994; 1997; 2008), ε 

"πνηφηεηα εζσηεξηθήο ππεξεζίαο" (ε νπνία αθνξά νπζηαζηηθά ζηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζηαθήο 

δσήο) αληαλαθιάηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ζηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ζε πςειή 

παξαγσγηθφηεηα. Οη ηθαλνπνηεκέλνη, πηζηνί θαη παξαγσγηθνί εξγαδφκελνη δεκηνπξγνχλ αμία γηα 

ηνπο πειάηεο. Ζ αμία πνπ απνιακβάλνπλ νη πειάηεο δηακνξθψλεη κε ηε ζεηξά ηεο ζεηηθέο ζηάζεηο 

θαη ζπκπεξηθνξέο ζηνπο πειάηεο (ηθαλνπνίεζε θαη πίζηε) νη νπνίεο απνηππψλνληαη ζηα  
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Λεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή θαη  

    ζύζηεκα παξνρήο ηεο  ππεξεζίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ρεδηαζκφο εξγαζηαθνχ ρψξνπ 

 ρεδηαζκφο  εξγαζίαο  

 Πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ 

- Δπηινγή θη αλάπηπμε εξγαδνκέλσλ    

- Ακνηβέο θη αλαγλψξηζε εξγαδνκέλσλ  

- Πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία 

 Δξγαιεία γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε 

 

ρήκα 4.1:  Ζ Aιπζίδα Kέξδνπο Τπεξεζηψλ (Πεγή: Heskett et al. 1994; 2008) 

Πνηφηεηα 

Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο 

Αμία ηεο 

εμσηεξηθήο 

ππεξεζίαο γηα 

ηνλ πειάηε 
 

Παξαγσγηθφηεηα  

εξγαδνκέλσλ 

Γηαηήξεζε 

(πίζηε) 

εξγαδνκέλσλ 

Ηθαλνπνίεζε 

εξγαδνκέλσλ 

Αληίιεςε γηα ηελ 

εμππεξέηεζε: 

απνηειέζκαηα γηα 

ηνπο πειάηεο 

Ηθαλνπνίεζε 

πειαηψλ 

Πίζηε 

πειαηψλ 

Αχμεζε 

 εζφδσλ 

Κεξδνθνξία 

 

Τπεξεζία ζρεδηαδφκελε 

θαη παξερφκελε γηα λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

 Γηαηήξεζε πειαηψλ 

 Δπαλαιακβαλφκελεο 

αγνξέο απφ πειάηεο 

ηεο επηρείξεζεο 

 πζηάζεηο πειαηψλ ζε 

ηξίηνπο  
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ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο. Απηά δηαθξίλνληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

εζφδσλ (revenue growth) θαη ζηελ θεξδνθνξία (profitability). 

Σν πιαίζην ηεο Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ζηεξίδεηαη ζε κία αιιεινπρία ππνζέζεσλ γηα 

ηηο ζρέζεηο κεηαμχ θξίζηκσλ κεηαβιεηψλ (δηαδηθαζία) πνπ δηαγξάθνπλ ηελ πνξεία πνπ πξέπεη 

λα αθνινπζήζεη κία επηρείξεζε ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ γηα πςειά ρξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα (βι. ρήκα 4.1).  Οη ππνζέζεηο απηέο είλαη νη εμήο:   

 

1) Ζ θεξδνθνξία (profitability) θαη ε αχμεζε ησλ εζφδσλ (revenue growth) κίαο 

επηρείξεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ είλαη θπξίσο απνηέιεζκα 

ηνπ επηπέδνπ πίζηεο (loyalty) ησλ πειαηψλ ηεο 

2) Ζ πίζηε ησλ πειαηψλ ζηελ επηρείξεζε είλαη ην άκεζν απνηέιεζκα ηεο ηθαλνπνίεζήο 

(satisfaction) ηνπο απφ ηελ πνηφηεηα ηεο (εμσηεξηθήο) πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο (αμία γηα 

ηνλ πειάηε). 

3) Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ  επεξεάδεηαη  ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αμία (πνηφηεηα 

ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο) πνπ ε επηρείξεζε παξέρεη ζηνλ πειάηε. Ζ αμία ηεο 

ππεξεζίαο γηα ηνλ πειάηε δεκηνπξγείηαη απφ ηθαλνπνηεκέλνπο απφ ηε δνπιεηά ηνπο, 

πηζηνχο θαη παξαγσγηθνχο εξγαδφκελνπο.  

4) Οη ηθαλνπνηεκέλνη εξγαδφκελνη εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα πίζηεο (loyalty) ζηελ 

επηρείξεζε αιιά θαη πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα 

δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 

5) Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη θπξίσο ην απνηέιεζκα ηεο πςειήο πνηφηεηαο ηεο 

εξγαζηαθήο δσήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πφξσλ (π.ρ. ηερλνινγία, δηαδηθαζίεο 

εμππεξέηεζεο) πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο λα παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο πςειήο 

πνηφηεηαο ππεξεζία. 

 

Κεληξηθφ ζηνηρείν ηεο Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ζεσξείηαη ε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνλ 

πειάηε. Ζ αμία απηή είλαη ν εμήο δείθηεο (Heskett et al. , 1997): 

 

         Απνηειέζκαηα γηα ηνλ πειάηε  + Πνηφηεηα δηαδηθαζίαο 

                                     Σηκή  ππεξεζίαο +  Κφζηνο απφθηεζεο ηεο ππεξεζίαο 

 

Αμία γηα ηνλ πειάηε     = 
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Ο πειάηεο αγνξάδεη απφ ηελ επηρείξεζε φρη πξντφλ ή ππεξεζία αιιά θάπνην απνηέιεζκα 

π.ρ. άλεηε θαη γξήγνξε κεηαθίλεζε. Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία παξέρεηαη ην 

απνηέιεζκα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη πξνζδίδεη φθεινο ζηνλ πειάηε π.ρ. ηξφπνο ηαηξηθήο 

εμέηαζεο, εμππεξέηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο δείπλνπ ζε έλα εζηηαηφξην.  

Καηά ηε δηαδηθαζίαο εμππεξέηεζεο νη πειάηεο θξίλνπλ ην επίπεδν πνηφηεηαο πνπ 

απνιακβάλνπλ ζπλήζσο ζε 5 δηαζηάζεηο (Parasuraman et al., 1988;1991;1992): αμηνπηζηία   

(ηήξεζε ππνζρέζεσλ), αληαπφθξηζε (έγθαηξε παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο), δηαζθάιηζε (έκπλεπζε 

εκπηζηνζχλεο ζηνλ πειάηε), εκπάζεηα (θαηαλφεζε ηνπ πειάηε) θαη πιηθφ-απηφ θνκκάηη 

(ζπλζήθεο πεξηβάιινληεο /ππνδνκή φπνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία).  

Ζ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν πειάηεο γηα ην επίπεδν πνηφηεηαο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

ζχγθξηζεο κεηαμχ ηεο πξνζδνθψκελεο (expected) θαη ηεο πξαγκαηηθά παξερφκελεο πνηφηεηαο 

(actual, δειαδή ηη θαη πσο έρεη πξνζθεξζεί).  Απηή ε δηαπίζησζε ζπλεπάγεηαη φηη ε πνηφηεηα ηεο 

πξνζθεξφκελεο  ππεξεζίαο : είλαη έλλνηα ζρεηηθή, θαη φρη απφιπηε, θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πειάηε, 

θαη φρη απφ ηελ επηρείξεζε, δηαθέξεη απφ πειάηε ζε πειάηε θαη κπνξεί λα βειηησζεί εθφζνλ ε 

επηρείξεζε θαηαθέξεη λα αληαπνθξηζεί ή λα μεπεξάζεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ ηεο. 

Οη αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ επεξεάδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ θαη απφ ηελ αιιεινεπίδξαζε πειαηψλ – εξγαδφκελσλ. Αθνχ ν πειάηεο, ζχκθσλα 

κε ηα πην πάλσ, ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ηεο εμππεξέηεζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδφκελσλ ζα επεξεάζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ 

γηα ηελ αμία πνπ ηνπο παξέρεηαη, θαζψο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο ππεξεζίαο (Guenzi and Pelloni, 2004; Price and Arnould, 1999; Gremler and 

Brown, 1999; Pritchard  and Silvesto, 2005). 

Ζ αμία γηα ηνλ πειάηε πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ ην θφζηνο,  κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, 

θαζψο πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηελ ηηκή, θαη ην θφζηνο απφθηεζεο  ηεο ππεξεζίαο ζην νπνίν 

ζπλππνινγίδεηαη θαη ην ιεγφκελν θφζηνο επθνιίαο (convenience cost),  δειαδή ηελ επθνιία (π.ρ. 

ρξφλνο, ηφπνο)  κε ηελ νπνία ην άηνκν έρεη πξφζβαζε γηα ηελ  απφθηεζε ηεο ππεξεζίαο. Σν 

ρακειφ θφζηνο επθνιίαο ζπκπεξηιακβαλφκελν ζηνλ παξαλνκαζηή ηνπ δείθηε πνπ εθθξάδεη ηελ 

αμία γηα ηνλ πειάηε,  νδεγεί ζε αχμεζε ηεο αμίαο γηα ηνλ πειάηε θαη δίλεη παξάιιεια ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα δηαζέζεη, εάλ ην θξίλεη ζθφπηκν, ηελ  ππεξεζία / πξντφλ ηεο ζε 

πςειφηεξε ηηκή.  
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ηε ζρεηηθή κε ηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ βηβιηνγξαθία, ε αμία ηεο ππεξεζίαο γηα 

ηνλ πειάηε θαη νη αληηιήςεηο ηνπ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο απνηεινχλ 

ελλνηνινγηθά  ζηελά ζπζρεηηδφκελεο έλλνηεο (Heskett et al. 1997; Anderson et al. 1994; 

Loveman, 1998; Silvestro and Cross, 2000). Πξάγκαηη, ζηελ εθδνρή ηεο Αιπζίδα Κέξδνπο 

Τπεξεζηψλ ηνπ Heskett et al. (1997) θαη Loveman and Heskett (1998), ε πνηφηεηα θαη ε αμία 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο δχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, κε ηελ πνηφηεηα λα απνηειεί πξνζδηνξηζηηθφ 

παξάγνληα ηεο αμίαο. ηελ εθδνρή φκσο ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ζην άξζξν ησλ 

Heskett et al. (1994; 2008) ζην Harvard Business Review (βι. ρήκα 3.1.) δηαηεξείηαη σο 

ζπλδεηηθφο θξίθνο ηεο αιπζίδαο κφλν ε έλλνηα ηεο αμίαο ηεο εμσηεξηθήο ππεξεζίαο (ηελ νπνία 

νξίδνπλ κε βάζε ην δείθηε πνπ παξνπζηάζηεθε πην πάλσ) σο κία πην επξεία έλλνηα απφ απηή ηεο 

πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο.  

 Καηά ηελ πεξηνξηζκέλε εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ζην 

ζχλνιφ ηεο – ζπλνιηθά ηέζζεξηο έξεπλεο πνπ παξνπζηάδνληαη ακέζσο πην θάησ - γηα ηε κέηξεζε 

ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο γηα ηνπο πειάηεο, ζηελ έξεπλα ησλ Prichard θαη Silvestro, (2005) 

ρξεζηκνπνηήζεθε θιίκαθα κέηξεζεο επηά εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

πειαηψλ γηα: ηελ ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο ζηα ηακία, ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ, ηε 

δηαζεζηκφηεηα θαη θηιηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ηηο γεληθέο γλψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηηο 

εηδηθέο ηνπ γλψζεηο γηα ηα πξντφληα, εξσηήζεηο πνπ ηαπηίδνπλ ελλνηνινγηθά  ηελ έλλνηα αμία ηεο 

ππεξεζίαο γηα ηνπο πειάηεο κε ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο. Δλψ ζην άξζξν ηνπ Loveman (1998) 

ν φξνο πνηφηεηα ηεο εμσηεξηθήο ππεξεζίαο ππνθαζηζηά ηνλ φξν αμία γηα ηνλ πειάηε (βι. 

παξαθάησ ελφηεηα 4.2.2). 

Σελ άπνςε ηεο ηαχηηζεο ησλ δχν απηψλ ελλνηψλ ππνζηεξίδνπλ θαη άιινη ζπγγξαθείο 

κεηαμχ απηψλ θαη ν Sharif (2009). Ο  Sharif (2009) πξνηείλεη έλα ηξνπνπνηεκέλν κνληέιν ηεο 

Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη κφλν ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο ππεξεζίαο σο ηαπηφζεκε ηεο αμίαο. ηελ παξνχζα εξγαζία ε αμία γηα ηνλ πειάηε 

ζεσξείηαη επίζεο έλλνηα ηαπηφζεκε κε απηή ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. 

Δληνχηνηο, εθείλν πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη φηη παξφιν, πνπ ζηελ θαξδηά ηεο 

Αιπζίδαο Κέξδνπο βξίζθεηαη ε δεκηνπξγία αμίαο (πνηφηεηαο) γηα ηνλ πειάηε. Βάζε ηεο  

Αιπζίδαο  απνηειεί ε πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, αλαδεηθλχνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη ηεο δηνίθεζήο ηνπ ζηνλ Σνκέα ησλ 
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Τπεξεζηψλ (Heskett et. al., 1994, 1997, 2008). Ζ ζέζε απηή αλάγεη ζηελ νπζία ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζε εζσηεξηθνχο πειάηεο.  

Ζ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη επίζεο γλσζηή σο έλλνηα κε ηνλ φξν 

πνηφηεηα εξγαζηαθήο δσήο (Quality of Work Life/ QWL).  Ζ πνηφηεηα ηεο εξγαζηαθήο δσήο 

νξίδεηαη σο "ε αληαπφθξηζε κίαο επηρείξεζεο ζηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ αλάπηπμε 

κεραληζκψλ πνπ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε δσή ηνπο ζηελ εξγαζία" (Robbins, 1989; ζει. 207). χκθσλα κε ηνπο Heskett et. 

al., (1994, 1997, 2008) ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζηαθήο δσήο είλαη θαη ε 

"δπλαηφηεηα" (capability): δειαδή, ε ηθαλφηεηα (ability) θαη ε επζχλε (authority) πνπ πξέπεη λα 

έρεη ν εξγαδφκελνο γηα λα πεηχρεη απνηειέζκαηα γηα ηνπο πειάηεο, θαζψο θαη ε πνηφηεηα ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ αηφκσλ θαη ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο (ζηνηρεία πνπ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηελ 

επηκφξθσζε). 

Οη Heskett et. al., (1994;1997; 2008) εληνπίδνπλ ηηο παξαθάησ πεξηνρέο, ηηο νπνίεο ν 

νξγαληζκφο κπνξεί λα ρεηξηζηεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζηαθήο 

δσήο. Οη πεξηνρέο απηέο είλαη: ν ζρεδηαζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, ν ζρεδηαζκφο ηεο 

εξγαζίαο, νη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε εγεζία θαζψο θαη νη πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο 

ηεο ΓΑΠ: επηινγή, αλαγλψξηζε, αληακνηβέο, επηκφξθσζε θαη αλάπηπμε, ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο 

θαη πιεξνθφξεζεο, παξνρή ησλ "εξγαιείσλ/ δηαδηθαζηψλ", ζηήξημε αιιά θαη παξνρή επθαηξηψλ 

γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. Ο φξνο επηκφξθσζε εάλ θαη δελ εκθαλίδεηαη ζηα 

ζρήκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ (Heskett et. al., 1994;1997; 2008) 

ρξεζηκνπνηείηαη εθηεηακέλα ζην βηβιίν ησλ Heskett et. al. (1997) σο ζπλψλπκνο ηνπ φξνπ 

αλάπηπμε. 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ελψ νη πην πάλσ πεξηνρέο αλαθέξνληαη απφ ηνπο Heskett et 

al. (1994; 1997; 2008) ην πεξηερφκελφ ηνπο δελ πξνζδηνξίδεηαη, δε κεηξάηαη θαη δελ εμεηάδεηαη 

εκπεξηζηαησκέλα. Μία πξνζπάζεηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κέηξεζεο 

ηεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο εκπεξηέρεηαη ζηελ εξγαζία ηνπ Loveman (1998). 

πγθεθξηκέλα, ν ζπγγξαθέαο δηακνξθψλεη κία  θιίκαθα κέηξεζεο ηεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ηεο 

ππεξεζίαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δηαζηάζεηο: πνηνηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, 

επηθνηλσλία, νκαδηθή εξγαζία, επηκφξθσζε, αληακνηβέο/επθαηξία, δηαζέζηκνη πφξνη, 

απνηειεζκαηηθφηεηα δηνίθεζεο θαη άκεζνπ πξντζηάκελνπ, θαζψο θαη πνηφηεηα εμππεξέηεζεο 

απφ ηα ηκήκαηα κε ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη ζηελά.  
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Πξφζθαηα, νη Hallowell et al. (2002) δηελεξγψληαο κία κεηα-αλάιπζε ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία θαηέιεμαλ ζε 6 θξίζηκα ζηνηρεία ηεο πνηφηεηαο ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο 

(πνηφηεηα εξγαζηαθήο δσήο), ρσξίο θαη πάιη απηά λα πξνζδηνξίδνληα ζπγθεθξηκέλα. Δηδηθφηεξα 

απηά έρνπλ σο εμήο:   

1. Δξγαιεία: Αθνξνχλ ζηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ απφ ηνλ νξγαληζκφ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πιεξνθφξεζεο 

θαη ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο). 

2. Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο: Οη εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ελφο νξγαληζκνχ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 

3. Οκαδηθή εξγαζία: Σα άηνκα θαη ηα ηκήκαηα ζπλεξγάδνληαη θαη δνπιεχνπλ νκαδηθά φηαλ 

ρξεηάδεηαη.  

4. Τπνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο: Ζ δηνίθεζε ππνζηεξίδεη (ή παξεκπνδίδεη) ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ λα εμππεξεηνχλ ηνλ πειάηε. 

5. Δπζπγξάκκηζε ησλ ζηφρσλ: Οη αηνκηθνί ζηφρνη ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ 

είλαη επζπγξακκηζκέλνη κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε γηα ην 

ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο. 

6. Απνηειεζκαηηθή επηκφξθσζε: Δθαξκφδεηαη έλα απνηειεζκαηηθφ, ζρεηηθφ θαη ζηνλ 

θαηάιιειν ρξφλν παξερφκελν, ζχζηεκα επηκφξθσζεο. 

7. Δπηθνηλσλία: Τπάξρεη έλα ζχζηεκα απνηειεζκαηηθήο – θάζεηεο θαη νξηδφληηαο– 

επηθνηλσλίαο ζηνλ νξγαληζκφ. 

8. Αληακνηβέο θαη αλαγλψξηζε: Οη αληακνηβέο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζπλδένληαη 

κε ηελ απφδνζή ηνπο. 

πκπεξαζκαηηθά, νη Hallowell et al. (2002)  ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηνίθεζε κίαο 

επηρείξεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ εζηηάδνληαο ζηα πην πάλσ 

ζηνηρεία ηεο πνηφηεηαο ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο, κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ "ηθαλφηεηα 

εμππεξέηεζεο"  ησλ εξγαδνκέλσλ ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε.  

ηελ πεξηνξηζκέλε εκπεηξηθή έξεπλα πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή 

πεξηνρή, δελ ππάξρεη ζπκθσλία γηα ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εζσηεξηθήο 

ππεξεζίαο. Γηα παξάδεηγκα, νη Loveman θαη Heskett (1998) ζηελ έξεπλά ηνπο γηα ηελ εκπεηξηθή 

επηβεβαίσζε ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ κέηξεζαλ ηελ πνηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο 
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ππεξεζίαο κε κία εξψηεζε κε ηελ νπνία δεηήζεθε απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο λα αμηνινγήζνπλ -κε 

ηε ρξήζε 7βάζκηαο θιίκαθαο Likert- ηελ πνηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο πνπ ηνπο παξέρεηαη 

απφ ηα ηξία εζσηεξηθά ηκήκαηα κε ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη πεξηζζφηεξν.  

Ο Xu (2005) εξεπλψληαο ηε ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο 

Τπεξεζηψλ δηακφξθσζε, ζηεξηδφκελνο ζηνλ Loveman, (1998; βι. επίζεο παξνχζα εξγαζία ζει. 

170 - 171), κία θιίκαθα κέηξεζεο (measurement scale) έμη δηαζηάζεσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο (πνηφηεηα εξγαζηαθήο δσήο), νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

ζπλνιηθά 25 εξσηήζεηο. Οη δηαζηάζεηο απηέο είλαη νη αθφινπζεο:  

 

1. Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ: πεξηιακβάλεη 3 εξσηήζεηο γηα ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηεο δνπιεηάο πνπ απαηηείηαη, θαζψο θαη απφ ηελ παξνρή 

αλαηξνθνδφηεζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο.  

2.  Γηαζέζηκνη πφξνη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: αλαιχεηαη ζε 6 εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ην ρξφλν θαη ηα κέζα (π.ρ. 

ηερλνινγία) πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ζηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ην πξνζσπηθφ κε ην νπνίν ζπλεξγάδνληαη. 

3. Αληακνηβέο: πεξηιακβάλεη 6 εξσηήζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο νηθνλνκηθέο ακνηβέο, 

ηελ πξναγσγή θαη ηελ επηκφξθσζε.  

4.  Ηγεζία: εκπεξηέρεη 5 εξσηήζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην ζηπι εγεζίαο.  

5. Δπηθνηλσλία: ελζσκαηψλεη 3 εξσηήζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εζσηεξηθή 

επηθνηλσλία ζην επίπεδν επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο εξγαζίαο.  

6. Οκαδηθή εξγαζία: πεξηιακβάλεη 2 εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ νκαδηθή 

εξγαζία ζην ηκήκα θαη κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ.  

Ο Lau (2000) ζηε κειέηε ηνπ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο άκεζεο επίδξαζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εζσηεξηθήο ππεξεζίαο (ηελ νπνία ζεσξεί σο πνηφηεηα εξγαζηαθήο δσήο) ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο επηθέληξσζε ηελ εξεπλά ηνπ ζηε ιίζηα ησλ 100 επηρεηξήζεσλ νη 

νπνίεο, ζχκθσλα κε ην πεξηνδηθφ Fortune, είραλ ραξαθηεξηζηεί σο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ 

πςειή πνηφηεηα εξγαζηαθήο δσήο. Σα θξηηήξηα πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην Fortune γηα ηελ 

θαηάηαμε ησλ 100 απηψλ επηρεηξήζεσλ είλαη: αληακνηβέο, επθαηξίεο αλάπηπμεο, αζθάιεηα ζηελ 
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εξγαζία, αίζζεκα πεξεθάληαο γηα ηελ εξγαζία θαη ηελ εηαηξεία, δηθαηνζχλε θαη επηθνηλσλία θαη 

θηιηθφηεηα πξνο ηνλ εξγαδφκελν. 

Θα πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη νη Hallowell et al. (2002) ζηε κεηα-αλάιπζε πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ) επηβεβαηψλνπλ θη 

εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη ε πνηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά ηφζν κε 

ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, φζν θαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ  πειαηψλ. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ δίλεηαη ζηε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδφκελσλ (νη νπνίνη απνθαινχληαη "εζσηεξηθνί πειάηεο") θαη ησλ πειαηψλ 

ηεο επηρείξεζεο, ζρέζε πνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ ιεγφκελν θαζξέθηε ηεο ηθαλνπνίεζεο 

(satisfaction mirror, ρήκα 4.2) (Heskett et. al.,1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4.2: Ο θαζξέπηεο ηεο ηθαλνπνίεζεο (Πεγή: Heskett et. al., 1997, ζει. 101) 

 

χκθσλα κε ηνλ θαζξέθηε ηεο ηθαλνπνίεζεο, ε δεκηνπξγία αμίαο (νθέινπο) γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο (ε νπνία ζπλδέεηαη φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ κε ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζηαθήο 

δσήο), νδεγεί ζε πςειφηεξα επίπεδα  ηθαλνπνίεζήο ηνπο θαη ηειηθά ζε πςειφηεξν βαζκφ πίζηεο 

ηνπο ζηελ επηρείξεζε. Τπνζηεξίδεηαη φηη νη πηζηνί εξγαδφκελνη είλαη πην παξαγσγηθνί, πην ηθαλνί 

Αχμεζε 

επαλαιακβαλφκελσλ 

αγνξψλ 

 Αχμεζε ηάζεο  

 έθθξαζεο παξαπφλσλ  

 Μεγαιχηεξε 

 ηθαλνπνίεζε   

 πειαηψλ 

Καιχηεξε θαηαλφεζε 

θαη ηθαλνπνίεζε 

αλαγθψλ ησλ πειαηψλ 

 Υακειφηεξν θφζηνο 

Καιχηεξα 

απνηειέζκαηα γηα 

ηνλ πειάηε  

Μεγαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε 

εξγαδνκέλσλ 

Αχμεζε 

παξαγσγηθφηεηαο  

ησλ εξγαδνκέλσλ 

Βειηίσζε πνηφηεηαο 

παξερφκελεο ππεξεζίαο 

ζηνπο εξγαδφκελνπο 

Δπθαηξία 

δηφξζσζεο ιαζψλ 
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θαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, παξέρνληαο πςειφηεξεο πνηφηεηαο 

εμππεξέηεζε (ζεηηθή επίδξαζε ζηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνλ πειάηε). Δπηπιένλ, νη πηζηνί 

εξγαδφκελνη ζεσξείηαη φηη παξακέλνπλ ζηελ εξγαζία γηα ρξνληθφ δηάζηεκα αξθεηφ φρη κφλν γηα 

λα κάζνπλ θαιά ηελ εξγαζία αιιά θαη γηα λα γλσξηζηνχλ κε ηνπο πειάηεο θαη λα θαηαλνήζνπλ 

θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. ην ζεκείν απηφ, ε ζρέζε πειάηε – 

εξγαδφκελνπ κεηαηξέπεηαη ζε δηαπξνζσπηθή, κε απνηέιεζκα ν έλαο λα "απνδέρεηαη θαη λα 

αλέρεηαη" πεξηζζφηεξν ηνλ άιιν ζε πεξίπησζε ιάζνπο ή παξαλφεζεο. Παξάιιεια, κεηψλεηαη ην 

θφζηνο θαη βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο πξνο ηνλ πειάηε, ζηνλ νπνίν  

πξνζθέξνληαη πςειφηεξεο πνηφηεηαο απνηειέζκαηα.  

Ζ δεκηνπξγία κίαο πηζηήο πειαηεηαθήο βάζεο δηακνξθψλεη πξνυπνζέζεηο πςειήο 

θεξδνθνξίαο θαη αλάπηπμεο ησλ εζφδσλ (ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα) αθνχ νη πηζηνί 

πειάηεο έρνπλ ηελ ηάζε λα εθθξάδνπλ ηα παξάπνλά ηνπο ζηελ επηρείξεζε θαη λα κελ 

απνρσξνχλ άκεζα, δίλνληαο επνκέλσο κία δεχηεξε επθαηξία ζηελ επηρείξεζε. Έηζη, νη 

εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζε/νξγαληζκφ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ  θαιχηεξα ηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ, λα δηνξζψζνπλ αιιά θαη λα κελ επαλαιάβνπλ ηα  ιάζε (κάζεζε) πνπ  

έγηλαλ θαηά ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο. Ωο ζπλέπεηα νη πειάηεο πξνβαίλνπλ θαη πάιη ζηελ αγνξά 

ηεο ππεξεζίαο, αγνξάδνπλ θαη άιιεο ππεξεζίεο/ πξντφληα ηεο επηρείξεζεο ή / θαη ζπζηήλνπλ ηελ 

επηρείξεζε ζε ηξίηνπο (πίζηε πειαηψλ). Σα ηειεπηαία επηδξνχλ ζεηηθά ζηα έζνδα θαη ζηα θέξδε 

ηεο επηρείξεζεο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα φπσο αλαθέξεη ν Heskett et al. (1997, ζει.. 101) γηα ην πψο 

ιεηηνπξγεί ν θαζξέθηεο ηεο ηθαλνπνίεζεο είλαη απηφ ελφο εζηηαηνξίνπ φπνπ νη ηθαλνπνηεκέλνη 

θαη ελζνπζηαζκέλνη απφ ηε δνπιεηά ηνπο ζεξβηηφξνη φρη κφλν κεηαθέξνπλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο 

ζηνπο πειάηεο θαηά ηελ εμππεξέηεζε αιιά επηδεηθλχνπλ θαη ππεξβάιινληα δήιν, 

δηακνξθψλνληαο έηζη κία επράξηζηε εκπεηξία γηα ηνπο πειάηεο πνπ εμππεξεηνχλ. Ωο 

απνηέιεζκα, νη πειάηεο κέλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο θη 

εθθξάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο κέζα απφ ελζαξξπληηθά ζρφιηα θαη πηζαλφηαηα πςειφ 

θηινδψξεκα ζηνπο ζεξβηηφξνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ζρέζε κεηαμχ πειάηε θαη ζεξβηηφξνπ 

ελδπλακψλεηαη/ εληζρχεηαη κε απνηέιεζκα ν ελζνπζηαζκφο ηνπ δεχηεξνπ λα είλαη αθφκε 

κεγαιχηεξνο ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα εμππεξεηεζεί ν ζπγθεθξηκέλνο πειάηεο.  

πκπεξαζκαηηθά, ε  Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ απνηειεί, φπσο νη Heskett et al. (1997, 

ζει. 36), ππνζηεξίδνπλ έλα παξάδεηγκα Ιζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Απνηειεζκάησλ γηα ηηο 
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επηρεηξήζεηο πνπ  δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ (βι. επίζεο Κεθ. 1). 

Αληηθαηνπηξίδεη, έλα πιαίζην ηζνξξνπεκέλεο ζηνρνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηξεηο βαζηθέο νκάδεο 

ζπκθεξφλησλ δειαδή ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πειαηψλ θαη ησλ κεηφρσλ. Σηο νκάδεο απηέο ζα 

πξέπεη ε επηρείξεζε λα ηηο ρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά, κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο ηαπηφρξνλεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη πςειή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

απφδνζε.  

Πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί αθφκε κία θνξά, φηη παξά ηελ θεληξηθή ζέζε ηνπ πειάηε 

ζηελ Αιπζίδα,  θαζνξηζηηθφο αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ ζεσξείηαη 

θηλεηήξηα δχλακε, δηφηη πξψηνο ζπλδεηηθφο "θξίθνο" ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζίαο είλαη ε 

πνηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο, δειαδή ε πνηφηεηα ηεο εξγαζηαθήο δσήο. Καζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο ζηνηρείν ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζηαθήο δσήο απνηειεί ε επηκφξθσζε, κεηαβιεηή ηελ 

νπνία έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα ρεηξηζηεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζήο ηεο. 

 

4.1.2.  ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 

 

Οξηζκέλνη "θξίθνη" ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ, θαη ηδηαίηεξα νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο πειάηεο θαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

ηεο επηρείξεζεο, ζρέζεηο πνπ εκθαλίδνληαη πην ζηαζεξέο,  έρνπλ δηεξεπλεζεί ζε κεγαιχηεξε 

έθηαζε (π.ρ. Jones and Sasser, 1995; Hallowell, 1996; Gronholdt et al., 2000; Yeung and Ennew, 

2000). Δληνχηνηο, ε Αιπζίδα Κέξδνπο ζηεξείηαη επαξθνχο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο φζνλ αθνξά 

ζην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη. Πξάγκαηη, κφλν ηξεηο έξεπλεο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ εκπεηξηθή επηβεβαίσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ απηνχ ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ. Πξφθεηηαη γηα ηηο έξεπλεο ησλ: Loveman θαη Heskett (1998) / Loveman (1998), 

Silvestro θαη Cross (2000) θαη Prichard θαη Silvetro (2005), πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν 

αλάιπζεο θαη ζπδήηεζεο παξαθάησ. 

 

Η.  Loveman θαη Heskett (1998) θαη Loveman (1998) 

 

Οη Loveman θαη Heskett (1998) δηεξεπλνχλ εκπεηξηθά ηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν. Οη εξεπλεηέο, ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Έξεπλαο Μάξθεηηλγθ κίαο 

πεξηθεξεηαθήο ηξάπεδαο κε έδξα ην Pittsburgh (ΖΠΑ), ζπγθεληξψλνπλ δεδνκέλα απφ 
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εξγαδφκελνπο θαη πειάηεο  - 560 ππνθαηαζηεκάησλ (απφ ηα 900) ηεο ηξάπεδαο. Με βάζε ηα 

δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα δηακνξθψλνπλ δείθηεο ζε επίπεδν 

ππνθαηαζηεκάησλ γηα ηε κέηξεζε: ηεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο (πνηφηεηα 

εξγαζηαθήο δσήο), ηεο ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ. 

Σα δεδνκέλα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ππνινίπσλ κεηαβιεηψλ ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο 

Τπεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ: ζηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ πίζηε ησλ πειαηψλ θαη ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (θεξδνθνξία) πξνέξρνληαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ (αξρεία) 

ηεο ηξάπεδαο. Γηα ηηο πην πάλσ κεηαβιεηέο δηακνξθψλνληαη επίζεο δείθηεο ζε επίπεδν 

ππνθαηαζηήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα:  

 

η) Δξγαδφκελνη 

Με ην εξσηεκαηνιφγην πνπ απεπζχλζεθε ζηνπο εξγαδφκελνπο ζπγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία γηα ηε 

κέηξεζε αλά ππνθαηάζηεκα (ππνινγηζκφο κέζνπ φξνπ αλά ππνθαηάζηεκα) ηεο εζσηεξηθήο 

πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ εζσηεξηθή πνηφηεηαο ηεο 

ππεξεζίαο κεηξήζεθε κε κία εξψηεζε κε ηελ νπνία δεηήζεθε απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο λα 

αμηνινγήζνπλ -κε ηε ρξήζε 7βάζκηαο θιίκαθαο Likert- ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο πνπ ηνπο 

παξέρεηαη απφ ηα ηξία εζσηεξηθά ηκήκαηα κε ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη πεξηζζφηεξν ("Service 

Partner Groups").  

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κεηξήζεθε κε 7 κεκνλσκέλεο εξσηήζεηο  θαη 

ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο αλά εξψηεζε, {νη 7 εξσηήζεηο δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο θιίκαθα 

κέηξεζεο (measurement scale) γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζπλνιηθά} 

π.ρ. έρσ ηνπο πφξνπο γηα λα ηθαλνπνηήζσ ηνπο πειάηεο, ε επηκφξθσζε πνπ ιακβάλσ κε βνεζά 

λα αλαπηχζζνκαη θαη λα βειηηψλνκαη. Οη εξγαδφκελνη θιήζεθαλ λα ζεκεηψζνπλ ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζήο ηνπο κε ηε ρξήζε 7βάζκηαο θιίκαθαο Likert.  

Ζ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ππνθαηάζηεκα, κεηξήζεθε κε ηε δηακφξθσζε δχν 

δεηθηψλ: δηάξθεηα (ζε κήλεο) παξακνλήο ζηελ παξνχζα ζέζε (job tenure) θαη δηάξθεηα (ζε κήλεο) 

εξγαζίαο ζηελ ηξάπεδα.  

 

ηη) Πειάηεο 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο,  ρξεζηκνπνηήζεθε 

σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαη πάιη ην εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε κία 
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εξψηεζε πνπ αμηνινγνχζε ην ζπλνιηθφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη ε νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο, δεηήζεθε απφ ηνπο 

πειάηεο λα αμηνινγήζνπλ - ζε  7βάζκηα θιίκαθα Likert - ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο ζε ζρέζε 

κε 6 ζηνηρεία ηεο εμππεξέηεζήο ηνπο (εξσηήζεηο) π.ρ. πξνζθνξά πξντφλησλ  θαη ππεξεζηψλ πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, επθνιία ζπλαιιαγήο, εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ 

αλαθνξηθά κε ην ππνθαηάζηεκα, παξνρή αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ ζπκβνπιψλ. 

Ζ πίζηε ησλ πειαηψλ ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε 3 δεηθηψλ: 

εηήζην πνζνζηφ δηαηήξεζεο ησλ ηξερνχκελσλ θαηαζέζεσλ (annual retention rate of checking 

accounts),  κέζνο  φξνο πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ αλά πειάηε (π.ρ. ζηεγαζηηθά δάλεηα, 

πηζησηηθέο θάξηεο) θαη πνζνζηφ δηαηήξεζεο θαηαζέζεσλ ηακηεπηεξίνπ  (deposit retention) ζηελ 

ηξάπεδα.  

 

ηηη) Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα:  Κεξδνθνξία   

Ζ θεξδνθνξία αλά ππνθαηάζηεκα ππνινγίζηεθε κε ην δείθηε (measure) έζνδα  αλά πειάηε 

(revenue per household). Ο δείθηεο απηφο, ν νπνίνο ππνινγίζηεθε αθνχ αξρηθά 

πξνζαξκφζηεθαλ ηα έζνδα θάζε ππνθαηαζηήκαηνο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθε (φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη ζπγγξαθείο) σο "θαηά πξνζέγγηζε" 

(rough estimate) δείθηεο ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο. Απηφ έγηλε επεηδή 

δελ ήηαλ εθηθηφ λα ππνινγηζζνχλ ηα ιεηηνπξγηθά (operating) θαη ηα γεληθά (overhead) θφζηε 

(costs) ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο θάηη πνπ ζα επέηξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο δείθηεο 

θεξδνθνξίαο  πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο. 

Η παξαγσγηθφηεηα, ε αμία γηα ηνπο πειάηεο θαη ε αχμεζε ησλ εζφδσλ, ελψ πεξηιακβάλνληαη 

ζην κνληέιν ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ δελ απνηέιεζαλ αληηθείκελν έξεπλαο. 

Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε κε δχν ηξφπνπο:  

 

Πξψηνο ηξφπνο αλάιπζεο, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο απφ ηα ζηειέρε ηεο ηξάπεδαο, αξρηθά ε αλάιπζε ζηεξίρζεθε ζε κεζφδνπο ηεο 

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (πνζνζηά – θακπχιε θαηαλνκήο). πγθεθξηκέλα, νη Loveman θαη 

Heskett (1998) αξρηθά δηαρψξηζαλ ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο ηξάπεδαο ζε ηξεηο νκάδεο (tiers), κε 

θξηηήξην ην πνζνζηφ ησλ πειαηψλ ζην ππνθαηάζηεκα πνπ εκθάληδε πςειφ επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ (δειαδή νη πειάηεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο βαζκνιφγεζαλ κε 6 ή 7 
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ζηε γεληθή εξψηεζε γηα ην πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη απφ ηελ εμππεξέηεζε ζην 

ππνθαηάζηεκα). Οη ηξεηο απηέο νκάδεο πξνζδηνξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ην ζεκείν αιιαγήο ηεο 

θιίζεο ηεο θακπχιεο πνπ απεηθνλίδεη ηελ θαηαλνκή ησλ ππνθαηαζηεκάησλ κε θξηηήξην ην 

πςειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηνπο (cross – sectional data). ηελ πξψηε νκάδα (tier 

I) αλήθνπλ ππνθαηαζηήκαηα φπνπ πάλσ απφ ην 80% ησλ πειαηψλ δήισζαλ πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη (εδψ αλήθεη ην 14% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ). ηε δεχηεξε νκάδα 

(tier II) αλήθνπλ ηα ππνθαηαζηήκαηα ζηα νπνία ην πνζνζηφ ησλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλσλ πειαηψλ 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 60-80% (εδψ αλήθεη ην 68% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ) θαη ζηελ 

ηξίηε νκάδα (tier IΙΙ) ηα ππνθαηαζηήκαηα κε πνζνζηφ πνιχ ηθαλνπνηεκέλσλ πειαηψλ θάησ ηνπ 

60% (εδψ αλήθεη ην 18% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ).  

Αθνινχζσο, νη εξεπλεηέο εμέηαζαλ εάλ ε θαηάηαμε ησλ ππνθαηαζηεκάησλ κε θξηηήξην 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηνπο ζρεηίδεηαη (είλαη αληίζηνηρε) κε ηελ θαηάηαμή ηνπο κε βάζε 

ηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ θαη ηελ θεξδνθνξία. Γηα παξάδεηγκα, 

δηεξεπλήζεθε εάλ ηα ππνθαηαζηήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ πξψηε νκάδα  - δειαδή ηα 

ππνθαηαζηήκαηα κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ ηθαλνπνηεκέλσλ πειαηψλ - έρνπλ πην πηζηνχο 

εξγαδφκελνπο απφ απηά πνπ αλήθνπλ ζηελ δεχηεξε θαη ηξίηε νκάδα ππνθαηαζηεκάησλ. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ ηξφπνπ αλάιπζεο επηβεβαίσζαλ ηε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ: η) 

ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ θαη ηθαλνπνίεζεο εξγαδνκέλσλ, ηη) ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ θαη πίζηεο 

πειαηψλ θαη ηηη) ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ θαη θεξδνθνξίαο. Δληππσζηαθφ είλαη ην εχξεκα φηη εάλ 

ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο δεχηεξεο νκάδαο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ (tier IΗ) θαηάθεξλαλ λα 

επηηχρνπλ πνζνζηά ηθαλνπνηεκέλσλ πειαηψλ αληίζηνηρα κε απηά ηεο πξψηεο νκάδαο (tier I), 

ηφηε ε ηξάπεδα ζα παξαηεξνχζε αχμεζε εζφδσλ ηεο ηάμεο ηνπ 20%. 

 

Γεχηεξνο ηξφπνο αλάιπζεο, ηε ζπλέρεηα νη Loveman θαη Heskett (1998) πξνρσξνχλ ζε 

κεγαιχηεξν βάζνο ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθέληξσζαλ κε ηε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ ηεο παιηλδξφκεζεο. Ζ παιηλδξφκεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο 

θη επηθεληξψλεηαη ζε δχν νκάδεο πειαηψλ αλά ππνθαηάζηεκα (cross-sectional  data), ζε απηή 

ησλ πειαηψλ πνπ δήισζαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη (βαζκνιφγεζε 6 ή 7) θαη ζε απηή ησλ πειαηψλ 

πνπ δήισζαλ ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη (βαζκνιφγεζε 1 ή 2 /κε ηθαλνπνηεκέλνη).  Γηα ηηο κεηαβιεηέο 

πνπ γηα ηε κέηξεζή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία εξσηήζεηο (ηθαλνπνίεζε 
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εξγαδνκέλσλ) ή πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο δείθηεο (π.ρ. πίζηε πειαηψλ) νη παιηλδξνκήζεηο (t-test) 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλά εξψηεζε ή αλά δείθηε. 

Σα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο - δηφηη φπσο αλαθέξνπλ πξφθεηηαη γηα κία 

έξεπλα ζε εμέιημε - επηβεβαηψλνπλ ηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ σο πξνο ηα εμήο:  

1. Ζ πίζηε θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ θεξδνθνξία. 

2. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ. 

3. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

(θαζξέπηεο ηθαλνπνίεζεο).  

4. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ. ην 

ζεκείν απηφ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ λα αλαθεξζεί φηη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηθαλνπνίεζεο θαη πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ππνθαηάζηεκα, 

πξαγκαηνπνηήζεθε μερσξηζηά γηα ηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξεηο  θαηεγνξηψλ 

εξγαδνκέλσλ (δηεπζπληέο, ηακίεο, ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ/ cross-sectional  data). Σα 

απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ πσο παξά ην γεγνλφο φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο θαη 

πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ  είλαη ζεηηθή θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ, ζηελ 

πεξίπησζε φκσο ησλ δηεπζπληψλ ε ζπζρέηηζε είλαη πην ηζρπξή.  

5. Ζ πνηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

χκθσλα κε ηνπο Loveman θαη Heskett (1998) πεξηνξηζκφ ηεο έξεπλάο ηνπο απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη ε κέζνδνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ πηνζέηεζαλ (cross-sectional data regression) 

δελ αλαδεηθλχεη ζρέζεηο αηηίαο -απνηειέζκαηνο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

φπσο ππνζηεξίδνπλ απαηηείηαη ε ρξήζε πνιπκεηαβιεηψλ πξνζεγγίζεσλ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

(π.ρ. πνιιαπιή παιηλδξφκεζε) θαη ε ζε βάζνο ρξφλνπ (longitudinal) ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε 

δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ζηελ εξεπλά ηνπο νη Loveman θαη Heskett (1998), δελ θαηάθεξαλ λα 

δηεξεπλήζνπλ θαη λα επηβεβαηψζνπλ εκπεηξηθά ηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ζην ζχλνιφ ηεο. 

Πξάγκαηη, παξά ηελ θεληξηθή ζέζε πνπ έρεη ζην κνληέιν ε εμσηεξηθή αμία (αμία γηα ηνλ πειάηε) 

- απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο απφδνζεο - δε δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε 

ηεο αμίαο γηα ηνλ πειάηε κε ηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ. Οη Loveman θαη Heskett (1998), γηα λα αληηκεησπίζνπλ απηφλ ηνλ πεξηνξηζκφ, θαη 

ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ζπλδέζνπλ ηελ εζσηεξηθή κε ηελ εμσηεξηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, 

ζπζρεηίδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ (θαζξέπηεο ηεο 
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ηθαλνπνίεζεο). Δπηπξφζζεηα, νη ζπγγξαθείο δε ζπκπεξηέιαβαλ ζηελ έξεπλά ηνπο ηελ 

παξαγσγηθφηεηα παξφιν πνπ ηε ζεσξνχλ ζηνηρείν ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. Αθφκε, 

δελ θαηαθέξλνπλ (φπσο θαη νη ίδηνη παξαδέρνληαη) λα ζπιιάβνπλ ην πεξηερφκελν ηεο εζσηεξηθήο 

πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε απφ ηνπο Heskett et al. 

(1994;1997;2008/βι. ζρεηηθά ελφηεηα 4.2.1), θαζψο γηα ηε κέηξεζή ηεο  ρξεζηκνπνηνχλ κφλν 

κία εξψηεζε. Ζ εξψηεζε απηή αθνξά γεληθά ζηελ πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο πνπ παξέρεηαη 

ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηα ηξία εζσηεξηθά ηκήκαηα κε ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη πεξηζζφηεξν. 

Σέινο, δελ απνηεινχλ αληηθείκελν έξεπλαο ηα πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εζσηεξηθήο ππεξεζίαο (πνηφηεηα εξγαζηαθήο δσήο) π.ρ. ε επηκφξθσζε θαη νη αληακνηβέο, πνπ 

επίζεο πξνβιέπνληαη ζην πξνηεηλφκελν απφ ηνπο  Heskett et al. (1994;1997;2008) κνληέιν ηεο 

Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. 

ηεξηδφκελνο ζηα δεδνκέλα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ησλ Loveman θαη Heskett (1998), ν 

Loveman δεκνζηεχεη ην ίδην έηνο (1998) ζην πεξηνδηθφ Journal of Service Research ην άξζξν 

ηνπ κε ηίηιν "Employee Satisfaction, Customer Loyalty, and Financial Performance: An 

Empirical Examination of the Service Profit Chain in Retail Banking". ηε εξγαζία απηή ν 

ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη σο ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλάο ηνπ ηελ Αιπζίδα Κέξδνπο 

Τπεξεζηψλ ζε κία απινχζηεξε εθδνρή απφ απηή ησλ Loveman θαη Heskett ηνπ 1998. χκθσλα 

κε απηφ ην πιαίζην ε πνηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ε νπνία αζθεί ζεηηθή επίδξαζε ζηελ  πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα 

ππνζηεξίδεηαη φηη ε πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ επεξεάδεη ζεηηθά ηηο αληηιήςεηο πνηφηεηαο ησλ 

πειαηψλ. Οη αληηιήςεηο απηέο απνηεινχλ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πειαηψλ, ε νπνία (ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ) επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ θαη 

ηειηθά ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο (ρξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα). Ζ εθδνρή ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ πνπ πηνζεηείηαη ζηελ εξγαζία 

απηή βξίζθεηαη θνληά ζηελ πξψηε ηεο εθδνρή ηεο Αιπζίδαο ηνπ 1994, πνπ επαλεηζάγεηαη ην 

2008 απφ ηνπο Heskett et al.. Πξφζζεηα, ν Loveman (1998) εμηζψλεη ηελ έλλνηα ηεο αμίαο ηεο 

εμσηεξηθήο ππεξεζίαο γηα ηνπο πειάηεο κε απηή ηεο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο, άπνςε πνπ 

πηνζεηείηαη θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. Ζ παξαγσγηθφηεηα δε ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζην 

ππφδεηγκα ηνπ Loveman (1998) σο "ζπζηαηηθφ ζηνηρείν / θξίθνο" ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο 

Τπεξεζηψλ.  
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Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη θαη πάιη ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο, κε 

δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί απφ εξγαδφκελνπο, πειάηεο θαη ηα αξρεία 

(βάζεηο δεδνκέλσλ) ηεο ηξάπεδαο.  

πλνιηθά δηαηππψλνληαη  έμη ππνζέζεηο νη νπνίεο αληαλαθινχλ ηηο δπαδηθέο ζρέζεηο πνπ 

"απεηθνλίδνληαη" ζηελ Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. Οη  ππνζέζεηο απηέο είλαη: 

1. Η ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο 

ππεξεζίαο (Ζ1). 

2. Η πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ (Ζ2). 

3. Ζ εμσηεξηθή πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ 

(Ζ3) θαη Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ εμσηεξηθή πνηφηεηα ηεο 

ππεξεζίαο (Ζ4). Δπεηδή κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο δε ήηαλ δπλαηφ λα κεηξεζεί ε 

κεηαβιεηή  εμσηεξηθή πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο (αμία γηα ηνπο πειάηεο) νη ππνζέζεηο Ζ3 

θαη Ζ4 επαλαδηαηππψλνληαη σο κία ππφζεζε, ηελ Ζ3a ζχκθσλα κε ηελ νπνία:  

            Η ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

ππνθαηάζηεκα (Ζ3a). 

4. Η ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ (Ζ4).  

πσο αλαθέξεη ν Loveman ε ππφζεζε απηή, παξφιν πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην (Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ) πνπ πξνηείλεη ζηελ εξγαζία ηνπ, 

δηαηππψλεηαη θη εμεηάδεηαη κε βάζε ηα επξήκαηα ηεο πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθίαο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο νδεγνχλ ζηε δηαπίζησζε κίαο ζηαηηζηηθά 

αδχλακεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Σν εχξεκα απηφ  ηεθκεξηψλεη ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα λα 

κελ ελζσκαηψζεη απηή ηελ ππφζεζε ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλάο ηνπ, δειαδή 

ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηελ Αιπζίδα ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ δε ζπλδένληαη άκεζα. Πξάγκαηη, ζηελ 

αιιεινπρία ζρέζεσλ πνπ απνηππψλνληαη ζε απηή κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ 

(ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ θαη ηθαλνπνίεζε πειαηψλ) κεζνιαβνχλ, σο ελδηάκεζεο 

κεηαβιεηέο,  ε πίζηε ησλ πειαηψλ θαη ε πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο (αμία γηα 

ηνπο πειάηεο). 

 ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ηα επξήκαηα θαη άιισλ 

εξεπλεηψλ ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο ησλ 
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εξγαδνκέλσλ θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ δελ είλαη άκεζε. ρεηηθά, ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε έξεπλα ησλ Homburg θαη Stock (2005). πγθεθξηκέλα, νη ζπγγξαθείο 

δηεξεχλεζαλ ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ε ζρέζε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ είλαη ηζρπξή ή αδχλακε. Δζηηάδνληαο ζε 

αηνκηθφ επίπεδν αλάιπζεο ζπγθέληξσζαλ εξσηεκαηνιφγηα απφ 164 πσιεηέο (απφ 

επηρεηξήζεηο 7 δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ) θαη 328 πειάηεο πνπ εμππεξεηνχλ άκεζα (2 

πειάηεο αλά πσιεηή) θαη δηαπίζησζαλ  φηη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηψλ  

(εκπηζηνζχλε ζηελ εηαηξεία, επαηζζεζία ζηελ ηηκή θαη ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξντφληνο 

ππεξεζίαο)  θαη ησλ εξγαδνκέλσλ {εκπάζεηα, εηδηθέο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο (expertise) θαη 

αμηνπηζηία, δηαζηάζεηο ζηελ νπζία ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο) 

επεξεάδνπλ (mediate) ηελ έληαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο εξγαδνκέλσλ θαη 

πειαηψλ.  

5. Η πίζηε ησλ πειαηψλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ (Ζ5). 

6. Η αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη ε θεξδνθνξία ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ 

(Ζ6). 

 

Αλαιπηηθφηεξα, νη κνλάδεο κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνληαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ (κέηξεζήο)  

ηνπο είλαη σο εμήο:  

 

η) Δξγαδφκελνη 

Με ην εξσηεκαηνιφγην πνπ απεπζχλζεθε ζηνπο εξγαδφκελνπο ζπγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία 

γηα ηε κέηξεζε αλά ππνθαηάζηεκα (ππνινγηζκφο κέζνπ φξνπ αλά ππνθαηάζηεκα) ηεο 

εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη εξγαδφκελνη 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαο ζηελ εζσηεξηθή πνηφηεηα ηεο 

ππεξεζίαο  κε ηε ρξήζε 7βάζκηαο θιίκαθαο Likert. ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηα κέζα πνζνζηά (average percentage) ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλά ππνθαηάζηεκα βαζκνιφγεζαλ 

ζηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο κε 6 ή 7 (πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη  εξγαδφκελνη).  

Ζ εζσηεξηθή πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο κεηξήζεθε  κε ηε ρξήζε κίαο θιίκαθαο κέηξεζεο 7 

δηαζηάζεσλ (25 εξσηήζεηο):  

1. Πνηνηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε: πεξηιακβάλεη 4 εξσηήζεηο π.ρ. παξνρή πφξσλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε.  
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2. Δπηθνηλσλία: πεξηιακβάλεη 1 γεληθή εξψηεζε πνπ αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηεο  εζσηεξηθήο 

επηθνηλσλίαο.  

3. Οκαδηθή εξγαζία: πεξηιακβάλεη 3 εξσηήζεηο π.ρ. νκαδηθή εξγαζία ζην ηκήκα. 

4. Αληακνηβέο/ επθαηξία: εκπεξηέρεη 5 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ π.ρ. ζηελ ακνηβή. 

5. Γηαζέζηκνη πφξνη: εκπεξηθιείεη 6  εξσηήζεηο π.ρ.  χπαξμε θαηάιιειεο ηερλνινγίαο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. 

6. Απνηειεζκαηηθφηεηα δηνίθεζεο θαη άκεζνπ πξντζηάκελνπ: ζπκπεξηιακβάλεη 3 εξσηήζεηο 

π.ρ. ηθαλφηεηα εγεζίαο , θαζψο θαη  

7. Πνηφηεηα εμππεξέηεζεο απφ ηα 3 ηκήκαηα κε ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη ζηελά: 

πεξηιακβάλεη κία γεληθή ζρεηηθή εξψηεζε. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία δηαπηζηψλεηαη φηη ελψ ε  

επηκφξθσζε ζεσξείηαη σο παξάγνληαο (δηάζηαζε) ηεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο (βι 

Πίλαθα 1 ηεο εξγαζίαο ηνπ Loveman , 1998) δελ πξνζδηνξίδεηαη ην πεξηερφκελφ ηεο νχηε ν ηξφπνο 

κέηξεζήο ηεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππνζεκείσζε ζηελ νπνίν αλαιχεηαη ε θιίκαθα κέηξεζεο  

ηεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο.  

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ππνινγίζζεθε κε 2 κεκνλσκέλεο – γεληθέο εξσηήζεηο : 

1. "Πσο ζα αμηνινγνχζαηε απηφ ηνλ νξγαληζκφ σο κέξνο γηα λα εξγάδεηαη θαλείο ζπγθξηηηθά κε 

άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ μέξεηε, έρεηε δνπιέςεη ή έρεηε αθνχζεη ζρεηηθά; "  θαη 2. " αο αξέζεη ε 

εξγαζία – ν ηχπνο δνπιεηάο πνπ θάλεηε; " .  Οη εξγαδφκελνη θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ  ηηο πην 

πάλσ εξσηήζεηο κε ηε ρξήζε 7βάζκηαο θιίκαθαο Likert. Καη νη δχν εξσηήζεηο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεκνλσκέλα (ππνινγίζζεθε ν κέζν φξνο αλά εξψηεζε ζε επίπεδν 

ππνθαηαζηήκαηνο) σο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο γηα ηνλ έιεγρν ηεο Ζ1 (ππνινγίζηεθαλ 2 

κνληέια παιηλδξφκεζεο). 

Ζ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ππνθαηάζηεκα, κεηξήζεθε κε ηε δηακφξθσζε δχν 

δεηθηψλ: δηάξθεηα (ζε κήλεο) παξακνλήο ζηελ παξνχζα ζέζε (job tenure) θαη δηάξθεηα (ζε κήλεο) 

εξγαζίαο ζηελ ηξάπεδα,  θαζψο θαη κε ηε ρξήζε 2 κεκνλσκέλσλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην 

βαζκφ πνπ νη εξγαδφκελνη είλαη "αθνζησκέλνη ζηελ επηηπρία ηεο ηξάπεδαο" θαη ζην "εάλ ζα 

άθελα ηελ ηξάπεδα εθφζνλ ηνπο πξνζθεξφηαλ δνπιεηά κε ηελ ίδηα ακνηβή αιινχ" (7βάζκηα 

θιίκαθα Likert). 
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ηη) Πειάηεο 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο,  

ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαη πάιη ην εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην 

πεξηειάκβαλε κία εξψηεζε πνπ αμηνινγνχζε ην ζπλνιηθφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ 

(7βάζκηα θιίκαθα Likert). 

Ζ πίζηε ησλ πειαηψλ ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε 3 δεηθηψλ: 

εηήζην πνζνζηφ δηαηήξεζεο ησλ ηξερνχκελσλ θαηαζέζεσλ (annual retention rate of checking 

accounts),  κέζνο  φξνο πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ αλά πειάηε (π.ρ. ζηεγαζηηθά δάλεηα, 

πηζησηηθέο θάξηεο) θαη πνζνζηφ δηαηήξεζεο θαηαζέζεσλ ηακηεπηεξίνπ  (deposit retention) ζηελ 

ηξάπεδα.  

 

ηηη) Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα: Κεξδνθνξία 

Ζ θεξδνθνξία αλά ππνθαηάζηεκα ππνινγίζηεθε κε δχν δείθηεο (measures): έζνδα αλά 

εξγαδφκελν πιήξνπο απαζρφιεζεο αλά πειάηε (revenue per full time employee per household) 

θαη έζνδα αλά πειάηε (revenue per household). Οη δείθηεο απηνί απνηεινχλ θαηά πξνζέγγηζε 

δείθηεο θεξδνθνξίαο (proxy profitability measures) θαζψο ε ηξάπεδα δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

ππνινγίζεη ην θφζηνο (ιεηηνπξγηθφ θαη γεληθφ/operating and overhead costs) θαη ηειηθά ην 

θέξδνο - θαη εηδηθφηεξα ην ιεηηνπξγηθφ θέξδνο - ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο. 

Ζ αλάπηπμε ησλ εζφδσλ, ελψ πεξηιακβάλνληαλ ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο δελ 

απνηέιεζε αληηθείκελν εμέηαζεο θαζψο δε δηαηππψζεθε ζρεηηθή ππφζεζε. 

H ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζηεξίρζεθε ζηε κέζνδν ηεο παιηλδξφκεζεο. πλνιηθά 

δηακνξθψζεθα θαη ππνινγίζηεθαλ 12 κνληέια παιηλδξφκεζεο ηα νπνία αληαλαθινχλ ηηο 5 

ππνζέζεηο (Ζ1, Ζ2, Ζ3a, Ζ4 θαη Ζ5) πνπ ηειηθά ειέγρνληαη.  

 

πκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο 

ππνζηεξηθηηθά σο πξνο ην κνληέιν ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. κσο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Loveman (1998) παξά ην γεγνλφο φηη αλαδεηθλχνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο, δελ 

απνδεηθλχνληαη ζρέζεηο αηηίαο - απνηειέζκαηνο κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ. Δπίζεο, 

αλαθέξεηαη φηη ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

εμεηάδνληαη επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ζεηηθή 

ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ θεξδνθνξία επηρείξεζεο θαη πίζηε πειαηψλ είλαη πην ηζρπξή κεηαμχ 
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ηνπ δείθηε  ηεο  θεξδνθνξίαο: ιεηηνπξγηθά θέξδε αλά πειάηε θαη ησλ 2  (εηήζην πνζνζηφ 

δηαηήξεζεο ησλ ηξερνχκελσλ θαηαζέζεσλ θαη κέζνο φξνο πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ αλά 

πειάηε) εθ ησλ 3 δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κέηξεζε ηεο πίζηεο ησλ πειαηψλ.  

Οη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο ηνπ Loveman (1998) είλαη αληίζηνηρνη κε απηνχο πνπ 

εληνπίδνληαη ζηελ έξεπλα ησλ Loveman θαη Heskett (1998) αθνχ ζηελ νπζία ε δεχηεξε κειέηε 

παξνπζηάδεη θαη δεκνζηεχεη ηα "πξψηα" απνηειέζκαηα ηεο ίδηαο εκπεηξηθήο έξεπλαο. Ηδηαίηεξε 

ζπλεηζθνξά ηεο έξεπλαο ηνπ Loveman (1998) κπνξεί λα ζεσξεζεί ην γεγνλφο φηη πξνηείλεηαη ζε 

απηή κία πνιπδηάζηαηε θιίκαθα κέηξεζεο ηεο κεηαβιεηήο πνηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο 

(πνηφηεηα εξγαζηαθήο δσήο). Πξφθεηηαη γηα κία, απφ ηηο πην δχζθνια λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα 

κεηξεζνχλ, κεηαβιεηή ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. 

 

ΗΗ. Silvestro θαη Cross (2000)  

 

Ζ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ζηελ έξεπλα ησλ Silvestro θαη Cross 

(2000) πξαγκαηνπνηήζεθε, κεηά απφ άδεηα πνπ έιαβαλ απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ζε δείγκα 

15 θαηαζηεκάησλ κίαο κεγάιεο αιπζίδαο ζνχπεξκαξθεη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Σα 

δεδνκέλα γηα ηελ αλάιπζε πξνήξζαλ απφ ηελ εηήζηα έθζεζε απφδνζεο ησλ θαηαζηεκάησλ θη 

απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ εξγαδφκελνπο θαη πειάηεο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν έιεγρνο νξηζκέλσλ ππνζέζεσλ βαζίζηεθε ζε 6 θαη φρη 15 

θαηαζηήκαηα ιφγσ ηεο έιιεηςεο  ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ.  

Οη κεηαβιεηέο πνπ δηεξεπλήζεθαλ θη ν ηξφπνο κέηξεζήο ηνπο νξηζηηθνπνηήζεθαλ κεηά 

απφ ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ θαηαζηεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην 

θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελν πνπ δίλεηαη απφ ηνπο δηεπζπληέο ζηηο ππφ κειέηε κεηαβιεηέο. 

πγθεθξηκέλα, δεδνκέλα ζπιιέρζεζαλ απφ:   

 

η) Δξγαδφκελνη 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ απεπζχλνληαλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζπκπιεξψζεθε απφ ην ζχλνιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ θάζε θαηαζηήκαηνο (ην δείγκα θπκαηλφηαλ κεηαμχ 20 θαη 32 εξγαδνκέλσλ). 

Πεξηιάκβαλε δχν ελφηεηεο γηα ηε κέηξεζε ησλ κεηαβιεηψλ ηθαλνπνίεζε θαη πίζηε ζην 

θαηάζηεκα. Οη ππφινηπεο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ππνινγίζηεθαλ κε 

δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εηήζηα έθζεζε απφδνζεο ησλ θαηαζηεκάησλ. Αλαιπηηθφηεξα 

ζε επίπεδν θαηαζηήκαηνο κεηξήζεθαλ:  
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 Ζ πνηφηεηα ηεο εζσηεξηθά πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε: 

πξαγκαηνπνηεζείζεο ψξεο εξγαζίαο / πξνγξακκαηηζκέλεο ψξεο εξγαζίαο.  

 Η δπλαηφηεηαο εμππεξέηεζεο (service capability) κε ηε ρξήζε κίαο εξψηεζεο ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία δεηήζεθε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο λα αμηνινγήζνπλ - ζε 5βάζκηα θιίκαθα 

αμηνιφγεζεο - ην βαζκφ ζηνλ νπνίν πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ  ηελ εκπεηξία 

ησλ πειαηψλ (service experience) ζην θαηάζηεκα θαζψο θαη ηελ απφδνζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. 

 Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε 4 εξσηήζεηο. πγθεθξηκέλα δεηήζεθε απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα αμηνινγήζνπλ- ζε 5βάζκηα θιίκαθα Likert - ην ζπλνιηθφ βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ ηελ εξγαζία, θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ πνηφηεηα 

εμππεξέηεζεο,  ην ζηπι εγεζίαο ζην θαηάζηεκα θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 

 Ζ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ππνθαηάζηεκα κε ηνλ ππνινγηζκφ 2 δεηθηψλ: απνπζίεο θαη 

ξπζκφο απνρσξήζεσλ, θαζψο θαη κίαο εξψηεζεο -ζε 5βάζκηα θιίκαθα Likert - πνπ 

αθνξνχζε ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπζηήλνπλ νη εξγαδφκελνη  ην θαηάζηεκα σο κέξνο γηα 

λα εξγάδεηαη θαλείο. 

 Ζ παξαγσγηθφηεηα , κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε πσιήζεηο αλά ηεηξαγσληθφ πφδη (square 

foot). 

 

ηη) Πειάηεο 

Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ πειαηψλ απεπζχλζεθε ζε 30 πειάηεο αλά θαηάζηεκα νη νπνίνη 

πξνζεγγίζηεθαλ ηε ζηηγκή πνπ είραλ νινθιεξψζεη ηηο αγνξέο ηνπο θη έθεπγαλ απφ ην 

θαηάζηεκα.  Δηδηθφηεξα , ζε επίπεδν θαηαζηήκαηνο κεηξήζεθαλ: 

 Ζ αμία ηεο ππεξεζίαο γηα ηνλ πειάηε, κε ηε ρξήζε κίαο εξψηεζεο πνπ αθνξνχζε ζην βαζκφ 

(5βάζκηα θιίκαθα Likert) ζηνλ νπνίν ζεσξνχζαλ νη πειάηεο φηη ε εμππεξέηεζε ζην 

θαηάζηεκα ηνπο παξέρεη αμία  

 Η πνηφηεηα εθξνήο, κε ζηνηρεία πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ εηήζηα έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζηα θαηαζηήκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο κε ηε ρξήζε «κπζηηθνί αγνξαζηψλ» (Mystery 

Shopper results). πγθεθξηκέλα, δηακνξθψζεθε έλαο δείθηεο κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ 

έδσζαλ νη "κπζηηθνί αγνξαζηέο" ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ πνηφηεηα ηεο 
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πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. Οη "κπζηηθνί αγνξαζηέο" άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ 

ηελ εηαηξεία γηα λα ππνδπζνχλ ηνπο πειάηεο 

 Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, κε ηε ρξήζε 21 εξσηήζεσλ : η)  κία γεληθή εξψηεζε κε ηελ 

νπνία δεηήζεθε απφ ηνπο πειάηεο λα αμηνινγήζνπλ (5βάζκηα θιίκαθα Likert) ην ζπλνιηθφ 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ ηελ εμππεξέηεζε ζην θαηάζηεκα θαη ηη) 20 εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο - ζε 5βάζκηα θιίκαθα Likert - απφ π.ρ. ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ /ππεξεζηψλ, ηελ ηαρχηεηα 

εμππεξέηεζεο ζηα ηακεία θιπ. 

 Σέινο, ε πίζηε ησλ πειαηψλ ππνινγίζηεθε : η) κε ην δείθηε κέζν κέγεζνο θαιαζηνχ (κέζε 

δαπάλε αλά αγνξά), ηη) κε ην πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ αγνξά ηξνθίκσλ πνπ 

μνδεχεηαη ζην θαηάζηεκα (εξψηεζε πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ησλ 

πειαηψλ)  θαη ηηη) κε κία εξψηεζε ζηελ νπνία νη πειάηεο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ - ζε 

5βάζκηα θιίκαθα Likert - ην βαζκφ πνπ ζπζηήλνπλ ην ππνθαηάζηεκα σο κέξνο γηα λα 

ςσλίδεη θαλείο. 

 

ηηη) Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα: Κεξδνθνξία 

Ζ θεξδνθνξία αλά θαηάζηεκα ππνινγίζηεθε κε ηνλ δείθηε: πεξηζψξην θέξδνπο (θαζαξά 

θέξδε κεηά απφ θφξνπο/ έζνδα Υ 100). Γε ρξεζηκνπνηήζεθε θαη πάιη δείθηεο γηα ηελ αχμεζε 

ησλ εζφδσλ. 

 

Ζ ζηαηηζηηθή κέζνδνο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ ηεο 

έξεπλαο ήηαλ απηή ηεο ζπζρέηηζεο. πλνιηθά ειέγρζεθαλ έμη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, νη νπνίεο 

αλαιχνληαη ηειηθά ζε 16, θαη αθνξνχζαλ ζηελ χπαξμε ζεηηθήο  ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ: 

1. Αμία ηεο ππεξεζίαο γηα ηνπο πειάηεο θαη: η)  ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ (H1a), ηη) πίζηε 

ησλ εξγαδνκέλσλ (H1b), ηηη) πνηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο (H1c), ηv) πνηφηεηα ηεο 

εθξνήο (H1d), v) παξαγσγηθφηεηα (H1e), vη) δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο (H1f). 

2. Ιθαλνπνίεζε πειαηψλ θαη αμία ηεο ππεξεζίαο γηα ηνπο πειάηεο (Ζ2). 

3. Πίζηε πειαηψλ θαη ηθαλνπνίεζε πειαηψλ (Ζ3). 

4. Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (θεξδνθνξία) θαη πίζηε πειαηψλ (Ζ4). 
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5. Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (θεξδνθνξία) θαη : η) ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

(H5a), ηη) πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ (H5b), ηηη) πνηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο (H5c), ηv) 

πνηφηεηα ηεο εθξνήο (H5d), v) παξαγσγηθφηεηα (H5e), vη) δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο (H5f). 

6. Ιθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ θαη: πίζηε εξγαδνκέλσλ, εζσηεξηθή πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο, 

πνηφηεηα εθξνήο, παξαγσγηθφηεηα, δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο (Ζ6). 

 

εκεηψλεηαη φηη νη Silvestro θαη Cross (2000)  ζηελ έξεπλά ηνπο δηαηππψλνπλ θαη ειέγρνπλ 

θαη ππνζέζεηο πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ επηβεβαηψλνπλ κεξηθψο ηελ Αιπζίδα Κέξδνπο 

Τπεξεζηψλ. Πξάγκαηη, βξέζεθαλ ζεηηθέο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο  κεηαμχ: π.ρ. 

ησλ κεηαβιεηψλ: η) πίζηε ησλ πειαηψλ θαη θεξδνθνξία, ηη) ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη πίζηε 

ησλ πειαηψλ (κφλν φκσο γηα ην δείθηε ζχζηαζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε θίινπο θαη ζπγγελείο), ηηη) 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη αληηιακβαλφκελε αμία γηα ηνλ πειάηε, ηv) ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη θεξδνθνξία. Γελ επηβεβαηψζεθαλ φκσο ππνζέζεηο φπσο:  ε χπαξμε ζεηηθήο 

ζρέζεο κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο εξγαδνκέλσλ θαη ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ. Δπίζεο, βξέζεθε 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο θαη ηεο 

κεηαβιεηήο αμίαο ηεο ππεξεζίαο γηα ηνπο πειάηεο. Οη Silvestro θαη Cross (2000) εξκελεχνπλ ην 

πην πάλσ απνηέιεζκα, αλαθέξνληαο φηη εάλ θαη ηα ζηειέρε γηα ηε κέηξεζε ηεο κεηαβιεηήο 

εζσηεξηθή πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο πξφηεηλαλ ην δείθηε πξαγκαηνπνηεζείζεο ψξεο εξγαζίαο / 

πξνγξακκαηηζκέλεο ψξεο εξγαζίαο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε πςειή ηηκή ηνπ δείθηε 

(δειαδή ε κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ θαη πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ 

εξγαζίαο) ζπλεπάγεηαη κεγάιε πίεζε θαη ζηξεο ζηνπο εξγαδφκελνπο. Απηφ ζπκβαίλεη  ηδηαίηεξα 

ζηα θαηαζηήκαηα φπνπ ε αλάγθε γηα πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγαζίαο δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ηα 

ζηειέρε σο «ζπλεηζθνξά» ηνπ εξγαδφκελνπ ζηελ επηρείξεζε ή δε κεηαθξάδεηαη ζε ππεξσξίεο, 

θη επνκέλσο ζε ππεξσξηαθή ακνηβή. Γηα ην ιφγν απηφ θαηέιεμαλ πσο ίζσο ν δείθηεο απηφο δελ 

ήηαλ ηειηθά ν θαηάιιεινο γηα ηε κέηξεζε ηεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο.  

 Οη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο ησλ Silvestro θαη Cross (2000), ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη 

θαη νη ίδηνη νη ζπγγξαθείο, αθνξνχλ: η) ζην κηθξφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ηη) ζηε δπζθνιία 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ηεο κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ απνηέιεζαλ 

αληηθείκελν έξεπλαο, ηδηαίηεξα ηεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο θαη ηεο αμίαο γηα ηνλ 

πειάηε, θαη ηηη) ζηε κέζνδν ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ. Γηα ηνλ 
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αληηκεηψπηζε ηνπ ηειεπηαίνπ πεξηνξηζκνχ πξνηείλνπλ ηε ρξήζε πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο. 

Σέινο, νη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη ε πηνζέηεζε ζηελ έξεπλα ηνπο ηεο κεζνδνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πεξηνξηζκφο αιιά ηαπηφρξνλα θαη 

σο δπλαηφ ζεκείν ηεο έξεπλαο, δηφηη εάλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ, 

ε κειέηε πεξίπησζεο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ζε βάζνο αλάιπζεο ηνπ ππν-κειέηε θάζε 

θνξά θαηλνκέλνπ.  

 

 

 

ΗΗΗ. Prichard θαη Silvetro (2005) 

 

θνπφο ηεο εξγαζίαο ησλ Prichard θαη Silvetro (2005) ήηαλ λα δηεξεπλήζνπλ εκπεηξηθά ηελ 

Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ζε κία εκπνξηθή αιπζίδα θαηαζηεκάησλ ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ πνπ εκπνξεχεηαη πξντφληα γηα ην ζπίηη (home improvement store chain). Τηνζεηψληαο  

ηελ πξνζέγγηζε ησλ Loveman θαη Heskett (1998) θαη Silvestro θαη Cross (2000), ρξεζηκνπνηνχλ 

σο κεζνδνινγία έξεπλαο ηε κειέηε πεξίπησζεο θαη σο επίπεδν αλάιπζεο ην θαηάζηεκα. 

 Ζ εκπνξηθή αιπζίδα ηελ νπνία κειεηνχλ, πξνζπαζνχζε λα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηεο 

ζηελ αγνξά θαη λα βειηηψζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ ηεο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 

θαη ηεο εμππεξέηεζεο.  

Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ζπιιέρζεθαλ: η) κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο ζηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη πειάηεο 75 θαηαζηεκάησλ ηεο αιπζίδαο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζε κία πεξηνρή 

ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη έληνλα ε επηρείξεζε θαη ηη) απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ (αξρεία) ηεο 

εηαηξείαο. ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη πειάηεο ησλ 75 θαηαζηεκάησλ 

ηεο αιπζίδαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα βνήζεζε κία κεγάιε εηαηξεία εξεπλψλ. 

πγθεθξηκέλα, κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, νη εξγαδφκελνη πξνζεγγίζηεθαλ ηειεθσληθά,  ελψ 

νη πειάηεο ζηα θαηαζηήκαηα θαηά ηηο κέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη θιίκαθεο Likert πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ 5βάζκηεο (φπνπ 5 ν πςειφηεξνο βαζκφο). πγθεθξηκέλα νη κεηαβιεηέο 

πνπ κεηξήζεθαλ ήηαλ νη αθφινπζεο:  

 

η) Δξγαδφκελνη  

Δζσηεξηθή πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο: Μεηξήζεθε κε ηε ρξήζε πέληε κεκνλσκέλσλ εξσηήζεσλ, νη 

νπνίεο δελ απνηεινχλ θιίκαθα κέηξεζεο ηεο κεηαβιεηήο (measurement scale). Οη εξσηήζεηο 
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απηέο είλαη: "ηε δνπιεηά κνπ ε άπνςή κνπ κεηξάεη", "Σηο ηειεπηαίεο επηά κέξεο έρνπλ 

αλαγλσξίζεη/ επαηλέζεη ηε δνπιεηά κνπ", "Ξέξσ ηη πεξηκέλνπλ απφ εκέλα ζηε δνπιεηά κνπ", 

"Τπάξρεη θάπνηνο ζηε δνπιεηά πνπ ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμή κνπ", "Ο πξντζηάκελνο κνπ ή 

θάπνηνο ζηε δνπιεηά λνηάδεηαη γηα κέλα σο άηνκν". 

 

Γπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο: Μεηξήζεθε κε δχν κεκνλσκέλεο εξσηήζεηο: "Σν θαηάζηεκα ζην 

νπνίν εξγάδνκαη παξέρεη άξηζηε πνηφηεηα ζηνπο πειάηεο", "Ζ επηρείξεζή κνπ, κνπ παξέρεη ηελ 

ηερλνινγία θαη ηελ πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κε βνεζήζεη λα θάλσ θαιά ηε δνπιεηά 

κνπ".  

 

Ιθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ: Υξεζηκνπνηήζεθε κία γεληθή εξψηεζε γηα ηε κέηξεζή ηεο : 

"Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε απφ ην θαηάζηεκά ζαο σο ρψξν εξγαζίαο". 

 

Πίζηε εξγαδνκέλσλ: Γηα ηε κέηξεζε ηεο κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηήζεθε κία εξψηεζε "θνπεχσ 

λα εξγάδνκαη ζηελ εηαηξεία ηα επφκελα ηξία ρξφληα" θαη ηξεηο δείθηεο: ξπζκφο αλαλέσζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ζηαζεξφηεηα εξγαζίαο θαη πνζνζηφ αδηθαηνιφγεησλ απνπζηψλ.  

Παξαγσγηθφηεηα: Τπνινγίζηεθαλ δχν δείθηεο γηα ηε κέηξεζή ηεο: πσιήζεηο/ αξηζκφο  

εξγαδνκέλσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη πσιήζεηο / ηεηξαγσληθφ πφδη. 

 

ηη) Πειάηεο 

Πνηφηεηα εθξνήο: Ζ πνηφηεηα εθξνήο κεηξήζεθε κε ην δείθηε πνπ αθνξά ζηελ χπαξμε 

απνζεκάησλ (stock availability). 

 

Αμία ηεο ππεξεζίαο γηα ηνπο πειάηεο: Μεηξήζεθε κε ηε ρξήζε θιίκαθαο κέηξεζεο (measurement 

scale) επηά εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ γηα: ηελ ηαρχηεηα 

εμππεξέηεζεο ζηα ηακία, ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ, ηε δηαζεζηκφηεηα θαη θηιηθφηεηα 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ηηο γεληθέο γλψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηηο εηδηθέο ηνπ γλψζεηο γηα ηα πξντφλ, 

θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάπνησλ πξνβιεκάησλ ζην θαηάζηεκα. Μεηξήζεθαλ δειαδή 

ζηελ νπζία νη αληηιήςεηο πνηφηεηαο ησλ πειαηψλ. 

 

Ιθαλνπνίεζε πειαηψλ: Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ κεηξήζεθε κε κία γεληθή εξψηεζε γηα ην 

πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη απφ ην θαηάζηεκα σο κέξνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αγνξψλ 

ηνπο. 
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Πίζηε Πειαηψλ: Ζ πίζηε ησλ πειαηψλ αμηνινγήζεθε: η) κε ηε ρξήζε δχν κεκνλσκέλσλ  

εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηελ πηζαλφηεηα λα επηζθεθηνχλ θαη πάιη ην θαηάζηεκα θαη λα ην 

ζπζηήζνπλ ζε ηξίηνπο γηα ηηο αγνξέο ηνπο θαη ηη) κε ηνλ δείθηε: ζχλνιν πσιήζεσλ /αξηζκφο 

ζπλαιιαγψλ. 

 

ηηη) Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα : Αχμεζε εζφδσλ θαη θεξδνθνξία 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο αχμεζεο ησλ εζφδσλ ππνινγίζηεθε ζε επίπεδν θαηαζηήκαηνο ν δείθηεο: 

πνζνζηφ αχμεζεο ησλ εζφδσλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά θαη γηα ηε κέηξεζε ηεο 

θεξδνθνξίαο ν δείθηεο: πνζνζηφ αχμεζεο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

ρξνληά. 

πλνιηθά, κε ηε κέζνδν ηεο ζπζρέηηζεο, ειέγρζεθαλ ζε επίπεδν θαηαζηήκαηνο, 2 ππνζέζεηο, 

νη νπνίεο αλαιχνληαη ηειηθά ζε 11, θαη αθνξνχλ ζηελ χπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ:  

 ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη:  α) εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο (H1a), β) 

ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (H1b), γ) δπλαηφηεηαο εμππεξέηεζεο (H1c), δ) πνηφηεηαο 

ηεο εθξνήο (H1d), ε) παξαγσγηθφηεηαο (H1e), ζη) ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ (H1f), δ) πίζηεο 

ησλ πειαηψλ (H1g). 

 πίζηεο ησλ πειαηψλ θαη:  α) ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ (H2a), β) ρξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα  (H2b), γ) αμίαο ηεο ππεξεζίαο γηα ηνπο πειάηεο (H2c), δ) παξαγσγηθφηεηαο 

(H2d). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη νη Prichard θαη Silvetro (2005) ζηελ έξεπλά ηνπο φπσο θαη νη 

Silvestro θαη Cross (2000) δηαηππψλνπλ θαη ειέγρνπλ θαη ππνζέζεηο πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη απφ 

ηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. 

ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο κεκνλσκέλσλ εξσηήζεσλ,  

ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο αλά εξψηεζε ζε επίπεδν θαηαζηήκαηνο.  Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

εξψηεζε: "Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε απφ ην θαηάζηεκά ζαο σο ρψξν εξγαζίαο" 

ππνινγίζηεθε ην άζξνηζκα ηνπ βαζκνχ (1 έσο 5) πνπ έδσζε ν θάζε εξγαδφκελνο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ην άζξνηζκα απηφ δηαηξέζεθε κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζην θαηάζηεκα πνπ απάληεζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.  

Γηα ηε  κεηαβιεηή αμία ηεο ππεξεζίαο γηα ηνπο πειάηεο, ε νπνία κεηξήζεθε κε θιίκαθα 

κέηξεζεο (measurement scale) επηά εξσηήζεσλ, ππνινγίζηεθε δείθηεο ζε επίπεδν 
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θαηαζηήκαηνο κε αληίζηνηρν ηξφπν φπσο θαη γηα ηηο κεκνλσκέλεο εξσηήζεηο. Γειαδή, 

ππνινγίζηεθε αξρηθά ν κέζνο φξνο ηεο θιίκαθαο γηα θάζε εξγαδφκελν ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ 

ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα. ηε ζπλέρεηα, αζξνίζηεθαλ φινη νη κέζνη φξνη αλά εξγαδφκελν θαη ην 

άζξνηζκα δηαηξέζεθε κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θαηάζηεκα πνπ απάληεζαλ ζηηο 

εξσηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθαο κέηξεζεο (measurement scale).  

 Ζ ζηαηηζηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ε 

ζπζρέηηζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο δελ επηβεβαίσζαλ ην ζχλνιν ησλ ππνζέζεσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα: Πξψην, επηβεβαηψζεθε ε χπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ: η) 

ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ θαη πνηφηεηα εζσηεξηθήο ππεξεζίαο, ηη) ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ θαη 

αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ, ηηη) ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ θαη δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο,  ηv) 

ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ θαη πίζηε εξγαδνκέλσλ (ε ππφζεζε επηβεβαηψζεθε κφλν γηα ηε ζρέζε 

κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο παξακνλήο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηελ εηαηξεία γηα ηα επφκελα 3 ρξφληα), θαη v) πίζηε εξγαδνκέλσλ θαη παξαγσγηθφηεηα (ε 

ππφζεζε επηβεβαηψζεθε κφλν γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ δείθηε πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ: ξπζκφο 

αλαλέσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ δείθηε παξαγσγηθφηεηαο: πσιήζεηο/ηεηξαγσληθφ πφδη). 

Γεχηεξν, δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ: η) πίζηε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (αλάπηπμε πσιήζεσλ θαη θεξδνθνξίαο) θαη 

ηη) ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ (θαζξέθηεο ηθαλνπνίεζεο).  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη βξέζεθε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ δείθηε 

παξαγσγηθφηεηαο: πσιήζεηο αλά ηεηξαγσληθφ πφδη, θαη ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο γηα ηνπο πειάηεο. 

Οη Prichard θαη Silvetro (2005) εξκελεχνληαο ην πην πάλσ απνηέιεζκα  θαηαιήγνπλ φηη ε 

αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ παξαγσγηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη αμίαο ηεο ππεξεζίαο γηα ηνπο 

πειάηεο κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ηεο βξαρππξφζεζκεο πξνζέγγηζεο πνπ πηνζεηείηαη ζην 

θαηάζηεκα γηα ηελ έλλνηα ηεο παξαγσγηθφηεηαο, θαζψο θαη ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. 

 Οη πεξηνξηζκνί πνπ εληνπίδνληαη ζηελ έξεπλα ησλ Prichard θαη Silvetro (2005) είλαη 

αλάινγνη κε απηνχο ηεο έξεπλαο ησλ Silvestro θαη Cross (2000) θαη αθνξνχλ: ζην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο, ζηε κέζνδν ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ζηε κέηξεζε ησλ ππφ κειέηε κεηαβιεηψλ. Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξνπλ νη 

ζπγγξαθείο, ε πηνζέηεζε ηεο κειέηεο πεξίπησζε σο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο, παξά ην 

γεγνλφο φηη παξνπζηάδεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κε δπλαηφηεηαο γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, 
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πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο ζπιινγήο «πινχζησλ δεδνκέλσλ» πνπ επηηξέπνπλ ηε ζε βάζνο 

κειέηε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ.  

 

πκπεξαζκαηηθά, κε βάζε ηηο πην πάλσ 4 εκπεηξηθέο έξεπλεο δηαπηζηψλνληαη ηα αθφινπζα: 

Παξαηεξείηαη δπζθνιία ησλ εξεπλεηψλ: 1). Να επηβεβαηψζνπλ ηελ Αιπζίδαο Κέξδνπο 

Τπεξεζηψλ ζην ζχλνιφ ηεο, 2). Να απνδείμνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Αιπζίδα, θαζψο θαη 3). Να ηεθκεξηψζνπλ ηελ χπαξμε 

ζρέζεσλ αηηίαο-απνηειέζκαηνο κεηαμχ ησλ "θξίθσλ" ηεο. Απηή ε αδπλακία ζπρλά ζπλδέεηαη κε 

απηφ θαζ΄ απηφ ην ζρεδηαζκφ ηεο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο φπσο: π.ρ. ηε ρξήζε κηθξνχ δείγκαηνο, 

ηε δπζθνιία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κέηξεζεο ησλ επηκέξνπο κεηαβιεηψλ, ηε 

ζηαηηζηηθή κέζνδνο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ηε κε ρξήζε ηεο ζε-βάζνο ρξφλνπ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ θαη αλάιπζεο, ηε κε χπαξμε εηεξνρξνληζκνχ (time lag) κεηαμχ ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηνχο απνηειεζκάησλ, ην επίπεδν αλάιπζεο ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο. Παξφια απηά, ζχκθσλα κε 

ηνπο Prichard θαη Silvetro (2005) θαη Silvestro θαη Cross (2000), ηα αληηθξνπφκελα 

απνηειέζκαηα, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ Αιπζίδα εκπεηξηθέο έξεπλεο,  δελ 

απνδπλακψλνπλ ηελ νπζία ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. Αληίζεηα, ηα απνηειέζκαηα απηά 

αλαδεηθλχνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζρέζεσλ θαη ηελ αλάγθε θάζε νξγαληζκφο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ Αιπζίδα σο εξγαιείν, λα εληνπίζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη ηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία 

ηνπ (organisational context) πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο Αιπζίδαο κεηαμχ 

ηνπο. Ζ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ δελ απνηειεί δειαδή κία «ζπληαγή» αιιά έλαλ νδεγφ θη 

επνκέλσο έλα επέιηθην εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζηνλ Σνκέα ησλ 

Τπεξεζηψλ, γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο θχζεο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο, 

ηε κέηξεζή ηεο  θαη ηε ζπλερή βειηίσζή ηεο. 

Καηαιήγνληαο, ζα πξέπεη ζπλνπηηθά λα αλαθεξζνχλ θαη γηα ηηο 4 έξεπλεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ηα εμήο:  

η) Ζ αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε κία επηρείξεζε (κειέηε πεξίπησζεο) θαη ζε επίπεδν 

επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο.   

ηη) Παξνπζηάδνληαη κεγάιεο δπζθνιίεο λα πξνζδηνξηζηεί ην πεξηερφκελν θαη λα κεηξεζνχλ νη 

κεηαβιεηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κνληέιν ηεο Αιπζίδαο. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά 

ζηελ  εζσηεξηθή πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο θαη ζηελ αμία ηεο ππεξεζίαο γηα ηνπο πειάηεο, 
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κεηαβιεηή πνπ ζπλήζσο γηα ηε κέηξεζή ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ 

γηα ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο.  

ηηη) Γεδνκέλα ζπιιέγνληαη απφ εξγαδφκελνπο θαη πειάηεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, θαζψο θη 

απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο, θαη  

 ηv)  Τπάξρεη δπζθνιία επηβεβαίσζεο/ηεθκεξίσζεο ησλ ζρέζεσλ αηηίαο - απνηειέζκαηνο κεηαμχ 

ησλ επηκέξνπο "θξίθσλ" ηεο Αιπζίδαο.  

 Οη πην πάλσ δηαπηζηψζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ εκπεηξηθή 

δηεξεχλεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζηελ παξνχζα εξγαζία ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ. 

Οινθιεξώλνληαο, Πξψην,  κπνξεί λα εμαρζεί ην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ε Αιπζίδα 

Κέξδνπο Τπεξεζηψλ  απνηειεί πξάγκαηη κία Ηζνξξνπεκέλε Κάξηα Απνηειεζκάησλ, δειαδή έλα 

πιαίζην ηζνξξνπεκέλεο ζηνρνζεζίαο θαη κέηξεζε ηεο απφδνζεο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ πξνζδνθηψλ ηξηψλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ: εξγαδφκελνη, πειάηεο, κέηνρνη, κέζσ ηεο νπνίαο 

επηδηψθεηαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο επηρείξεζεο ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ (δπλακηθή 

πξνζέγγηζε).  Γεχηεξν, αλαδεηθλχεηαη έληνλα ε ζεκαζία ηεο αλάγθεο γηα επηθέληξσζε ηεο 

πξνζνρήο ησλ εξεπλεηψλ ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ζεσξεηηθήο βάζεο ηεο Αιπζίδαο 

Κέξδνπο Τπεξεζηψλ, θαζψο θαη ζηελ εκπεηξηθή ηεο επηβεβαίσζε γηα ηνλ απνζαθεληζκέλν ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ πνπ ηε ζπλζέηνπλ ("θξίθνη"), ηε κέηξεζή ηνπο θαη ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ σο ζρέζεσλ αηηίαο -απνηειέζκαηνο.  Σξίην, ε 

Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ, θαζψο δελ έρεη πάξεη κία γεληθά απνδεθηή κνξθή, εμαθνινπζεί 

λα απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο θαη δηεξεχλεζεο απφ ηνπο εξεπλεηέο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

γλσζηηθή πεξηνρή. Απηφ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά εθδνρέο ηεο 

πνπ πηνζεηνχληαη θαηά ηελ εκπεηξηθή ηεο δηεξεχλεζε. ην πιαίζην απηφ, ν Loveman, (1998) 

επηζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ θη άιινη παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ  φπσο: ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πειαηψλ, 

θαη παξάγνληεο έμσ απφ ηελ επηρείξεζε (π.ρ. επίπεδν αλεξγίαο).  

 

 

4.2. TO ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΩΝ WRIGHT,  GARDNER ΚΑΗ MOYNIHAN  

 

Σν ππφδεηγκα ησλ Wright,  Gardner θαη Moynihan (2003) (βι. επίζεο θεθ. 2) κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο έλα απφ ηα αληηπξνζσπεπηηθά ππνδείγκαηα ηεο ζχγρξνλεο πξνζέγγηζεο γηα ηε 
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ζχλδεζε ηεο ΓΑΠ γεληθφηεξα θαη ηεο επηκφξθσζεο εηδηθφηεξα κε θξίζηκεο ζεκαζίαο 

κεηαβιεηέο ηεο απφδνζεο (επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα) κίαο επηρείξεζεο (ζε ζρέζε κε 

απηά πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί θαη ζπδεηεζεί ζην Κεθ. 3 ηεο παξνχζαο κειέηεο). Δπίζεο, 

πξνζεγγίδεη ηε ινγηθή ε νπνία δηέπεη ην πξνηεηλφκελν εδψ ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα. πγθεθξηκέλα, 

νη Wright et al. (2003) ππνζηεξίδνληαο ηνλ θξίζηκν ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα γηα ηελ 

απφδνζε ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο αλαδεηθλχνπλ ηε δηαδηθαζία (ζρέζεηο αηηίαο –

απνηειέζκαηνο) κέζσ ηεο νπνίαο βαζηθήο ζεκαζίαο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ – κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε επηκφξθσζε - επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο.  

To κνληέιν πνπ πξνηείλνπλ νη Wright et al. (2003) ζηεξίδεηαη ζε απηφ ησλ Becker θαη 

Huselid (1998) ζχκθσλα κε ην νπνίν (φπσο αλαθέξνπλ νη Wright et al., 2003) νη πξαθηηθέο ηεο 

ΓΑΠ έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηηο δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ ππνθίλεζε ηνπο θαζψο θαη 

ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε δνκή ηεο εξγαζίαο ηνπο. Σα ηειεπηαία επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ εμαίξεηε πξνζπάζεηα (discretionary effort) ησλ 

εξγαδνκέλσλ, κε επαθφινπζε ηελ επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε θαη ηειηθά ζηα θέξδε θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ άκεζα ηελ αγνξαία αμία ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Σν ππφδεηγκα ησλ Wright et al. (2003) δηαθνξνπνηείηαη ειαθξψο απφ απηφ ησλ Becker θαη 

Huselid (1998) - φρη ηφζν ζηε ινγηθή φζν ζηηο κεηαβιεηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη θη επηρεηξείηαη 

λα κεηξεζνχλ. Οη Wright et al. (2003), βαζίδνπλ επίζεο ην κνληέιν ηνπο ζηε ζεσξία ηεο 

απφδνζεο ζηελ εξγαζία (job performance theory) ηνπ Campbell (1990). χκθσλα κε ηε ζεσξία 

απηή, ε απφδνζε είλαη ζπκπεξηθνξά. Δπνκέλσο νη ελέξγεηεο ησλ αλζξψπσλ αζθνχλ επίδξαζε 

ζηνπο νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο, κε ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ηξφπν. Οη εξεπλεηέο πνπ κειεηνχλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ φζνλ αθνξά ζην ξφιν ηνπο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (role 

behaviour) ζε κίθξν θαη κάθξν επίπεδν, δηαθξίλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά πνπ αθνξά ζην έξγν ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο ζπκπεξηθνξψλ πνπ επεξεάδνπλ θξίζηκεο ζεκαζίαο κεηαβιεηέο ηεο απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο (επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα). Πξψηνλ, ζπκπεξηθνξά πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην 

έξγν (in-role behaviour). Ζ ζπκπεξηθνξά απηή αλακέλεηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη έρεη σο 

βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ηα γεληθφηεξα απνδεθηά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ζηελ 

επηρείξεζε. Γεχηεξνλ, πέξα-απφ-ηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ζπκπεξηθνξά (extra-role behaviour) 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο, ε νπνία επεξεάδεη ζεηηθά ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. Πέξα-

απφ-ηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ζπκπεξηθνξά ζεκαίλεη φηη έλαο εξγαδφκελνο πξνζπαζεί γηα ην 
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θαιφ ηνπ νξγαληζκνχ πέξα απφ φζα πξνβιέπνληαη απφ ην θαζήθνλ ηνπ (call of duty). Γηα 

παξάδεηγκα, ην λα βνεζά έλαο εξγαδφκελνο άιινπο εξγαδφκελνπο ή λα επαλαζρεδηάδεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ελφο θαινχ πειάηε. Απηή ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ νλνκάδεηαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζπκπεξηθνξά πνιίηε 

(citizenship behaviour; Organ, 1988), ή πξνθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (prosocial behaviour; Brief 

and Motowildo, 1986), ή νξγαλσζηαθφο απζνξκεηηζκφο (organisational spontaneity; George and 

Brief, 1992) ή θαη εμαίξεηε πξνζπάζεηα (discretionary effort; MacDuffie, 1995). Σέινο, ε 

δπζιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά (dysfunctional or counter-productive behaviour) πνπ αθνξά ζε 

ζπκπεξηθνξέο ζρεηηθέο κε ην ξφιν ή πέξα-απφ-ην ξφιν, νη νπνίεο φκσο απνβιέπνπλ ζην λα 

βιάςνπλ ηνλ νξγαληζκφ, φπσο: θινπή αληηθεηκέλσλ, ζακπνηάδ, αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο θιπ. 

Οη ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, κπνξεί λα επεξεάζνπλ 

ζεκαληηθά απηέο ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ζπκπεξηθνξψλ ζηηο επηρεηξήζεηο επεηδή πεξηιακβάλνπλ 

ζπκπεξηθνξηθά, γλσζηνινγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία. Με βάζε ηελ πην πάλσ ινγηθή, νη 

Wright et al. (2003) δηεξεπλνχλ ηελ επίδξαζε κίαο θξίζηκεο ζεκαζίαο, θαηά ηελ άπνςή ηνπο 

κεηαβιεηήο, ηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε, ζε κία ζεηξά απνηειεζκάησλ απφδνζεο πνπ 

επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηελ νξγαλσζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Τπνζέηνπλ φηη ηα 

απνηειέζκαηα απηά επεξεάδνληαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο  θαηεγνξίεο ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ φπσο απηέο έρνπλ πην πάλσ ζπδεηεζεί. Πξφζζεηα, γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ππνζηεξίδνπλ φηη νη πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ είλαη 

αμηφινγε θηλεηήξηα δχλακε γηα ηε δηακφξθσζε απηήο ηεο ζηάζεο ησλ εξγαδνκέλσλ (δέζκεπζε). 

Δηδηθφηεξα, ζεσξνχλ φηη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο κέζσ ηεο πέξα-απφ-ην ξφιν ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δηακνξθψλεη, 

θαζψο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δπζιεηηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Ζ βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο (φπσο: αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο, βειηίσζε πνηφηεηαο, κείσζε 

απνδεκηψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ απφ αηπρήκαηα, κείσζε απσιεηψλ) επεξεάδεη αξλεηηθά ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο κε ζεηηθή ζηε ζπλέρεηα επίδξαζε ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο.  

Ωο ζεκείν έλαξμεο ηεο πην πάλσ πεξηγξαθφκελεο αιπζίδαο, νη Wright et al. (2003) 

ζεσξνχλ ηέζζεξηο (4) πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ: επηινγή θαη ζηειέρσζε, αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο 

/ακνηβή (pay for performance), επηθνηλσλία θαη ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επηκφξθσζε. 

Τπνζηεξίδνπλ φηη απηέο νη πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ κέζα απφ ηε δηακφξθσζε πςειψλ επηπέδσλ 
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νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ επίδξαζε ζε ζεκαληηθέο 

κεηαβιεηέο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο (“καιαθή”  / soft πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ).   

Αλαιπηηθφηεξα, νη πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηε ζπιινγηθή 

νξγαλσζηαθή δέζκεπζε (collective organisational commitment), δηφηη δηακνξθψλνπλ έλα ζεηηθφ 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (positive working environment) γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. χκθσλα κε ηνπο 

ζπγγξαθείο, ε επίδξαζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ μεθηλά απφ ηελ επηινγή θαη ηε ζηειέρσζε. 

πσο αλαθέξνπλ, νη επηρεηξήζεηο πνπ επελδχνπλ ζηελ επηινγή ησλ πην ηθαλψλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηνπο παξέρνπλ επθαηξίεο γηα ζπλερή επηκφξθσζε θη αλάπηπμε, δηακνξθψλνπλ έλα 

πεξηβάιινλ φπνπ φινη νη εξγαδφκελνη έρνπλ ηθαλφηεηεο θαη πξνζφληα. Απηφ ζπλεηζθέξεη ζηε 

δηακφξθσζε ελφο ζεηηθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δηεπθνιχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

επηθεληξσζνχλ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο θαη λα θάλνπλ θαιά ηε δνπιεηά ηνπο θαζψο 

θαη λα κε ρξεηάδεηαη λα θαιχπηνπλ ιάζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο (clean up the mess), δηφηη 

δχζθνια γίλνληαη ιάζε. Δπηπιένλ, κε ηελ εθαξκνγή αμηφπηζησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο θαη 

ηελ παξνρή ρξεκαηηθψλ θηλήηξσλ, νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα δνπλ ηελ άκεζε ζχλδεζε κεηαμχ 

ζπκπεξηθνξάο θαη πξνζσπηθψλ απνηειεζκάησλ. Απηφ ζπκβάιιεη θαη πάιη ζηε δηακφξθσζε 

ελφο ζεηηθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη φηη ππάξρεη 

δηθαηνζχλε θαη δίθαηε ακνηβή γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπο. Σέινο, ε χπαξμε αλνηρηψλ ζπζηεκάησλ 

επηθνηλσλίαο θαη ζπζηεκάησλ ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ επηηξέπνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο γηα 

ηε βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ δεκηνπξγεί επίζεο έλα ζεηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ δηφηη νη 

εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη φηη αθνχγνληαη θαη είλαη ζεβαζηνί. Έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ 

δηακνξθψλεηαη απφ ηηο πην πάλσ πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ είλαη έλα πεξηβάιινλ απφ ην νπνίνη νη 

εξγαδφκελνη δε ζέινπλ λα θχγνπλ, κε ην νπνίν ηαπηίδνληαη θαη ζέινπλ λα δνπλ ε επηρείξεζή 

ηνπο λα πεηπραίλεη.  

Πξφζζεηα, ε θνηλσληθή θχζε ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, ε νπνία γίλεηαη απνδεθηή απφ 

ηνπο Wright et al., 2003  πεξηιακβάλεη θαη ηελ νξγαλσζηαθή πίζηε (loyalty). Γηα ην ιφγν απηφ, ε 

νξγαλσζηαθή αθνζίσζε επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο απέλαληη ζηνλ νξγαληζκφ, ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ λα απαζρνινχληαη ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη ηα 

ζρεηηθά κε απηψλ ζπλαηζζήκαηα ηνπο. πλεπψο, νη εξγαδφκελνη πνπ είλαη αθνζησκέλνη ζηελ 

επηρείξεζε ηείλνπλ λα εθδειψζνπλ ζπκπεξηθνξά πέξα-απφ-ην-ξφιν θαζψο θαη  κε 
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δπζιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά, ζε αληίζεζε κε απηνχο πνπ δελ έρνπλ πςειφ επίπεδν 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο.  

χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Wright et al., 2003, απηή ε ζπκπεξηθνξά ησλ δεζκεπκέλσλ 

ζηελ επηρείξεζε εξγαδφκελσλ ζα επεξεάζεη κία ζεηξά κεηξήζεσλ ηεο ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο. 

Γηα, παξάδεηγκα νη δεζκεπκέλνη  εξγαδφκελνη αθνινπζνχλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπο θη επνκέλσο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ηξαπκαηηζζνχλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί 

ζε κηθξφηεξν αξηζκφ απνδεκηψζεσλ γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα. Δπηπιένλ, νη δεζκεπκέλνη 

εξγαδφκελνη εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο θαζψο δείρλνπλ κεγαιχηεξν δήιν,  

είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηε δνπιεηά ηνπο (extra-role) θαη θαηαθεχγνπλ ζε ιηγφηεξν επηδήκηεο 

(dysfunctional) γηα ηελ επηρείξεζε ζπκπεξηθνξέο. Αθφκε, ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο 

πνπ πξνζθέξνπλ, είλαη πςειφηεξε δηφηη είλαη πην πηζαλφ λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο θαιά θαη λα 

κε ζακπνηάξνπλ άιιεο δηαδηθαζίεο. Οη απνδεκηψζεηο γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ε παξαγσγηθφηεηα, ε κείσζε ησλ απσιεηψλ θαη ε πνηφηεηα, επεξεάδνπλ κέζα απφ ηελ επίδξαζε 

ησλ πην πάλσ κεηαβιεηψλ, άκεζα ην θφζηνο ελψ ε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη έκκεζε 

επίδξαζε ζε απηφ θη επνκέλσο θαη ζηελ θεξδνθνξία.  

ην ζρήκα 4.3, παξνπζηάδεηαη ην πξνηεηλφκελν απφ ηνπο Wright et al. (2003) κνληέιν γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ πνιηηηθψλ/ πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ ζε θξίζηκεο ζεκαζίαο 

κεηαβιεηέο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Υξφλνο 1                                                                           Υξφλνο 2  

 

ρήκα 4.3: Σν ππφδεηγκα ησλ Wright, Gardner θαη Moynihan  (Πεγή:Wright et al., 2003) 

 

Πνιηηηθέο 

ΓΑΠ 

Οξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε 

Λεηηνπξγηθή απφδνζε 

 Απνδεκηψζεηο   

εξγαδνκέλσλ γηα 

εξγαηηθά αηπρήκαηα 

 Πνηφηεηα 

 Απψιεηεο 

 Παξαγσγηθφηεηα 

Έμνδα Κέξδε 
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ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπ ππνδείγκαηφο ηνπο νη Wright et al. (2003) ιακβάλνπλ 

ππφςε κία ζεηξά δηαπηζηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο (limitations) πξνεγνχκελσλ 

ζρεηηθψλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ θαη ηνπο ελζσκαηψλνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλάο ηνπο (βι. 

Κεθ. 3 γηα κεγαιχηεξε αλάιπζε). πγθεθξηκέλα:  

i) πιιέγνπλ δεδνκέλα ζε επίπεδν επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, δειαδή απφ 50 επηρεηξεκαηηθέο 

κνλάδεο κία αιπζίδαο εκπνξίαο εθνδηαζκνχ πξντφλησλ ζε εζηηαηφξηα θαη ζε άιιεο, 

ζρεηηθψλ κε ηε ζίηηζε, επηρεηξήζεηο (food service industry). Ζ έξεπλά ηνπο πεξηνξίζηεθε 

ζην ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θαηαζηεκάησλ ζηα νπνία ν ππεχζπλνο ηεο ΓΑΠ είρε 

ελδερνκέλσο θαιχηεξε πξφζβαζε, δηφηη ιφγσ ηνπ κε ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΑΠ ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, ε επηζπκία ηνπ Γηεπζπληή ΓΑΠ γηα 

ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο δελ κπνξνχζε λα επηβιεζεί ζε φιεο ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ηεο επηρείξεζεο.  

  Πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ην δείγκα ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη, ιφγσ ηεο 

θηινζνθίαο ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο, ραξαθηεξίδεηαη απφ νκνηνγέλεηα φζνλ αθνξά ζηα: 

κέγεζνο (ζε φξνπο αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη χςνπο πσιήζεσλ), πξντφληα πνπ 

δηαηίζεληαη θαη ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία. Απφ ηελ άιιε, παξά ην γεγνλφο φηη ππήξρε 

θεληξηθά ζρεδηαζκέλε ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή ηεο ΓΑΠ, ηα θαηαζηήκαηα είραλ ζρεηηθά 

κία απηνλνκία ζηηο απνθάζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ην ζρεδηαζκφ, ηε δηακφξθσζε θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία 

(δειαδή ε νκνηνγέλεηα ηνπ δείγκαηνο απφ ηε κία θαη ε ζρεηηθή απηνλνκία ζην ζρεδηαζκφ, 

ζηε δηακφξθσζε θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ 

απφ ηελ άιιε)  φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Wright et al (2003) θαζηζηνχλ ηα δείγκα σο 

"θαηάιιειν" γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ 

ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. 

ii) Πξνζεγγίδνπλ ηελ απφδνζε σο κία πνιπδηάζηαζε - πoιπεπίπεδε κεηαβιεηή (πηνζεηψληαο  

ηε πξνζέγγηζε ησλ Dyer θαη Reeves, 1995),   

iii) Απεπζχλνπλ εξσηεκαηνιφγηα ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο (απνγξαθηθή έξεπλα) ηεο θάζε 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα (ζπλνιηθά 5.635) θαη  

iv) Τηνζεηνχλ κία πξνγλσζηηθή πξνζέγγηζε (predictive research design) ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

έξεπλαο κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ δέζκεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην ρξφλν t θαη γηα ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο ζην ρξφλν  t+1.  
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Γηα ηε κέηξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζχλζεην δείθηε (additive 

index). πγθεθξηκέλα,  δήηεζαλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπ νη νπνίνη νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο (πσιεηέο, νδεγνί, απνζεθάξηνη) λα απαληήζνπλ εάλ εθαξκφδνληαη ή φρη ελλέα 

πξαθηηθέο ηεζζάξσλ πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ. Ζ απάληεζε πνπ κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ήηαλ 1= λαη, 

2 = φρη, 3 = δελ μέξσ (νη απαληήζεηο 3=δελ μέξσ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αλάιπζε σο 2=φρη). 

Δηδηθά, ε επηκφξθσζε κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε ηεο εξψηεζεο: "Καηά κέζν φξν, πφζεο ψξεο 

ηππηθήο επηκφξθσζεο (formal training) ιακβάλεηε θάζε ρξφλν;" Ζ εηζαγσγή ηεο επηκφξθσζεο 

ζην δείθηε ησλ πξαθηηθψλ ΓΑΠ έγηλε σο εμήο: εάλ ε απάληεζε ήηαλ πάλσ απφ ή ίζε κε 15 ψξεο 

ηζνδπλακνχζε κε Ναη =1 θαη εάλ ήηαλ θάησ απφ 15 κε ρη = 2.  

Γηα δηακφξθσζε ηνπ δείθηε ησλ ελληά πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ ππνινγίζηεθε έλαο δείθηεο γηα 

θάζε εξγαδφκελν (κέζνο φξνο = άζξνηζκα ησλ απαληήζεσλ ζηηο 9 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ 

ζηελ εθαξκνγή ή φρη ησλ πξαθηηθέο / αξηζκφο εξσηήζεσλ δει. 9 ) θη έπεηηα έλαο δείθηεο ζε 

επίπεδν επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο (κέζνο φξνο = άζξνηζκα αηνκηθψλ δεηθηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην).  

Ζ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε κεηξήζεθε κε κία θιίκαθα κέηξεζεο (measurement scale) πνπ 

απνηειείην απφ πέληε εξσηήζεηο νη νπνίεο αληιήζεθα απφ ηηο γλσζηέο θιίκαθεο κέηξεζεο 

(measurement scales) ηεο δέζκεπζεο ησλ Meyer θαη Allen, (1997) θαη Porter et al., (1974). Οη 

εξσηήζεηο απηέο πνπ αληαλαθινχλ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο δέζκεπζεο ζηελ νπζία κεηξνχλ 

ηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ. Γείγκα ησλ εξσηήζεσλ απηψλ είλαη: "Αηζζάλνκαη 

φηη αλήθσ ζηνλ νξγαληζκφ", "Δίκαη πξφζπκνο λα εξγάδνκαη ζθιεξφηεξα γηα λα βνεζήζσ απηφλ 

ηνλ νξγαληζκφ λα πεηχρεη" θαη "Δίκαη πεξήθαλνο πνπ εξγάδνκαη ζε απηή ηελ εηαηξεία". Ο 

δείθηεο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο ππνινγίζηεθε, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιηηηθψλ 

ηεο ΓΑΠ, αξρηθά ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη ζηε ζπλέρεηα ζε επίπεδν επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο.  

Γηα ηε κέηξεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο ππνινγίζηεθαλ δείθηεο πνπ αθνξνχζαλ: ζηε 

πνηφηεηα (ιάζε / 100.000 θνκκάηηα), ζην πνζνζηφ (%) θαηαζηξνθήο  απνζεθεπκέλσλ πξντφλησλ, 

ζηα έμνδα απνδεκηψζεσλ απφ αηπρήκαηα εξγαδνκέλσλ / χςνο πσιήζεσλ, θαη ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα (έμνδα ακνηβψλ (payroll expenses) / αξηζκφο παξαρζέλησλ πξντφλησλ). Ζ 

κεηαβιεηή έμνδα αλαθέξεηαη ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα (operating expenses) ηεο επηρείξεζεο, ελψ 

ηα θέξδε πεξηιακβάλνπλ ηα ιεηηνπξγηθά πξν θφξσλ θέξδε ηεο επηρείξεζεο. 
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Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο 

ζπζρέηηζεο ιφγσ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο (50 επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο). Απφ ηελ αλάιπζε 

πξνθχπηεη ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ: η) ησλ πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ θαη ηεο 

νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, ηη) ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη δχν απφ ηνπο ηέζζεξηο δείθηεο 

ηεο ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο (έμνδα απνδεκηψζεσλ απφ αηπρήκαηα εξγαδνκέλσλ/ χςνο πσιήζεσλ 

θαη έμνδα ακνηβψλ /αξηζκφο παξαρζέλησλ πξντφλησλ: δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο), ηηη) φισλ ησλ 

δεηθηψλ ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο θαη ηνπ θφζηνπο θαη ηv) ηνπ θφζηνπο κε ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε.   

πκπεξαζκαηηθά, ην ππφδεηγκα ησλ Wright et al. (2003) έρεη ηζρπξή ζεσξεηηθή βάζε θαη 

ζπκβάιεη ζηελ πξνζπάζεηα λα θσηηζηεί ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο 

ηεο ΓΑΠ επεξεάδνπλ 4 θξίζηκεο ζεκαζίαο κεηαβιεηέο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο 

(επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα), έλα ζέκα αηρκήο, φπσο έρεη επηζεκαλζεί ζηελ παξνχζα 

εξγαζία, ζηε ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή πεξηνρή. Ζ εξεπλά ηνπο κπνξεί λα εληαρζεί ζηε ζχγρξνλε 

πξνζέγγηζε ζηε ζηνρνζεζία θαη ζηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. 

Δπίζεο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ην ππφδεηγκα ηνπο  ελαξκνλίδεηαη κε ηε καιαθή πξνζέγγηζε 

ζηε ΓΑΠ, δηφηη παξνπζηάδεη σο άκεζν ζηφρν ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ ηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Δπηπιένλ, νη Wright et al. (2003) ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ έξεπλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

γλσζηηθήο πεξηνρήο, θαζψο ζηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπ ππνδείγκαηφο ηνπο ιακβάλνπλ 

ππφςε θη αληηκεησπίδνπλ πνιινχο πεξηνξηζκνχο ηεο κέρξη ηφηε εκπεηξηθήο έξεπλαο (επίπεδν 

αλάιπζεο, πεγή δεδνκέλσλ, πνιιαπινί αμηνινγεηέο θαη εηεξνρξνληζκφο) εληζρχνληαο έηζη ηελ 

εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλάο ηνπο. 

Έλα αδχλακν ζεκείν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη φηη δελ εμεηάδεη ηηο πνιηηηθέο ηεο 

ΓΑΠ σο έλα ζχζηεκα νξηδφληηα επζπγξακκηζκέλσλ πνιηηηθψλ (horizontal integration) - 

ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ (βι. ην Κεθ. 2 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο). Αθφκε, ην κνληέιν 

είλαη "εζσζηξεθέο" κε ηελ έλλνηα φηη δελ πεξηιακβάλεη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζην πσο 

βιέπνπλ ηελ επηρείξεζε θαη ην πξντφλ /ππεξεζία ηεο νη πειάηεο ηεο, κία δηάζηαζε ηεο απφδνζεο 

πνπ έρεη αλαδεηρζεί σο θξίζηκεο ζεκαζίαο κεηαβιεηή ζηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ απφδνζε 

ηεο επηρείξεζεο. πλεπψο, κε βάζε ηα πην πάλσ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο ηνπ ππνδείγκαηνο ησλ Wright et al. (20003) ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ 

απνδπλακψλεηαη.   
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ζνλ αθνξά ζηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπ κνληέινπ, αδπλακία απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη 

πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ, θαη ηδηαίηεξα απηή ηεο επηκφξθσζεο, κεηξψληαη κε δείθηεο 

πνπ δελ αλαδεηθλχνπλ θαη δε ζπιιακβάλνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ζχγρξνλε πξνζέγγηζεο ζηελ 

επηκφξθσζε θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο.  

Αδπλακία επίζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη εξσηψκελνη δελ αμηνινγνχλ ηηο πνιηηηθέο ηεο 

ΓΑΠ κε ηε ρξήζε θιηκάθσλ Likert πνπ ζα επέηξεπαλ ηε δηαβάζκηζε ησλ απαληήζεσλ ηνπο θαη 

ζα έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγεζεί ν βαζκφο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο 

ΓΑΠ ζηελ επηρείξεζε. Σέινο, ε ζηαηηζηηθή κέζνδνο ηεο ζπζρέηηζεο δελ βνεζάεη ζηε επηβεβαίσζε 

ζρέζεσλ αηηίαο-απνηειέζκαηνο ζηα επίπεδα ησλ ηξηψλ απνηειεζκάησλ (απφδνζε), φπσο απηά 

ππνζηεξίδνληαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο ησλ Wright et al. (2003).  

 

ΜΔΡΟ ΗΗ 

 

4.3. ΣΟ ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ 

ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΖΝ ΑΛΤΗΓΑ ΚΔΡΓΟΤ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηε κέρξη ηψξα ζεσξεηηθή ζπδήηεζε, ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα 

επηρεηξεζεί: Πξψην,  κία ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηε ζεσξεηηθή βάζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζηελ 

παξνχζα εξγαζία ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο σο πνιηηηθήο θαη 

πξαθηηθήο ηεο ΓΑΠ κε κεηαβιεηέο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο (επηδησθφκελνη 

ζηφρνη/απνηειέζκαηα) ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ. Γεχηεξν, ζα δηαηππσζνχλ νη εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο θαη Σξίην, ζα δηακνξθσζεί θαη ζα παξνπζηαζηεί ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο.  

 

4.3.1. ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΒΑΖ  

 

Σν πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ πιαίζην έρνληαο σο ζεκείν εθθίλεζεο (βάζε) ηελ επηκφξθσζε  

επηδηψθεη λα δηεξεπλήζεη θαη λα θσηίζεη:  

η)  Σηο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο ε επηκφξθσζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη νθέιε γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ,  
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ηη) Σε δηαδηθαζία (ζρέζεηο αιιεινπρίαο) κέζσ ηεο νπνίαο ηα νθέιε πνπ δεκηνπξγεί ε επηκφξθσζε 

γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κεηαθξάδνληαη ζε ζεηηθέο αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη αληαλαθιψληαη ζηε ζπλέρεηα σο αμία (πνηφηεηα) ζηνπο πειάηεο θαη ηειηθά 

ζηνπο κεηφρνπο (ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα). 

 Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο: 

Πξψην, ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ε νπνία απνηειεί πιαίζην 

ζηνρνζεζίαο θαη κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο (θξίζηκεο ζεκαζίαο 

κεηαβιεηψλ ηεο) θαη ππνζέηεη φηη νη πην ηθαλνπνηεκέλνη εξγαδφκελνη ζα είλαη πην πηζηνί 

ζηελ επηρείξεζε, πην παξαγσγηθνί θαη πην ηθαλνί θαη δηαηεζεηκέλνη λα πξνζθέξνπλ 

πςειφηεξν επίπεδν πνηφηεηαο (αμίαο γηα ηνπο πειάηεο) ζηνπο πειάηεο. Σν πςειφηεξν 

επίπεδν πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο (αμία γηα ηνπο πειάηεο) ζα επεξεάζεη 

ζεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ θαη ηειηθά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ε Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ πηνζεηεί ηε 

ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ θαη ζηε κέηξεζή ηεο, 

εμεηάδνληάο ηελ απφδνζε σο κία πνιπεπίπεδε θαη πνιπδηάζηαζε κεηαβιεηή ηεο νπνίαο 

νη δηαζηάζεηο ζπλδένληαη κε ζρέζεηο αηηίαο- απνηειέζκαηνο. Ζ ζχγρξνλε άπνςε γηα ηελ 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο (βι. θεθ. 1) είλαη απηή πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη ζην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ην νπνίν δηακνξθψλεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία . 

    Σν πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ πιαίζην δηαθνξνπνηείηαη απφ απηφ ηεο Αιπζίδαο 

Κέξδνπο Τπεξεζηψλ δηφηη εζηηάδεη εηδηθφηεξα ζην ξφιν ηεο επηκφξθσζεο σο ζηνηρείν ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εξγαζηαθήο δσήο. Αλαιπηηθφηεξα, ε επηκφξθσζε απνηειεί ην ζεκείν 

εθθίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εκπεξηέρεηαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, δηαδηθαζία ε νπνία αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ηειηθά ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα κίαο επηρείξεζεο. Δλψ, βάζε ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ 

ζεσξείηαη ε εζσηεξηθή πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο (δειαδή ε πνηφηεηα ηεο εξγαζηαθήο 

δσήο), ζηνηρείν φκσο ηεο νπνίαο είλαη θαη ε επηκφξθσζε.    

Γεχηεξν, ζηεξίδεηαη ηε ζχγρξνλε "καιαθή" (soft) πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ, φπσο απηή έρεη 

εθηεηακέλα δηεξεπλεζεί θαη ζπδεηεζεί ζην Κεθ. 2, ηεο νπνίαο πνιηηηθή θαη πξαθηηθή-

θιεηδί γηα ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο απνηειεί θαη ε επηκφξθσζε.  

Σξίην, επίζεο θαηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο 

Τπεξεζηψλ πηνζεηεί ηε ζχγρξνλε, "καιαθή" (soft), πξνζέγγηζε θαη ζηελ επηκφξθσζε. 
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χκθσλα κε ηε πξνζέγγηζε απηή, ε επηκφξθσζε έρεη σο ζθνπφ ηελ καθξνρξφληα αλάπηπμε 

ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηακφξθσζε αληηιήςεσλ, 

ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη αμηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ νη εξγαδφκελνη δίλνπλ πεξηερφκελν 

/λφεκα ζηε δνπιεηά ηνπο θαη εληάζζνληαη αξκνληθά θαη πξφζπκα κέζα ζηελ επηρείξεζε. 

Δπίζεο ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, 

ηθαλνπνηεκέλνπ απφ ηε δνπιεηά ηνπ, κε πςειή ππνθίλεζε,  επέιηθην, αληαγσληζηηθφ, θαιά 

πξνεηνηκαζκέλν γηα ηελ επηηπρία ζην έξγν πνπ αλαιακβάλεη. Γειαδή δπλακηθνχ πνπ δελ 

κπνξεί εχθνια λα εληνπηζηεί θαη λα πξνζειθπζηεί απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θη επνκέλσο 

κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε δηακφξθσζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα 

ηελ επηρείξεζε (Bruke and Day, 1986;  Reeve,1994; Keep and Mayhew, 1995; Lundy and 

Cowling, 1996; Horwitz, 1999; Harel and Tzafir, 1999;   Garcia, 2003; Lee and Bruvold, 

2003; Edgar  and  Gaere, 2005).  

Οη   επηρεηξήζεηο  νη  νπνίεο  βαζίδνπλ  ηελ επηκνξθσηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

πην πάλσ ινγηθή δηακνξθψλνπλ ζεηηθέο αληηιήςεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο  γηα ηα  νθέιε πνπ 

ζα απνθνκίζνπλ απφ ηελ επηκφξθσζε θαη κε ηελ έλλνηα απηή δεκηνπξγνχλ "αμία" γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο (Lee and Bruvold, 2003). ηαλ ε επηκφξθσζε ζρεδηάδεηαη κε ζηφρν λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο θαη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηφηε απηνί 

σθεινχληαη απφ απηήλ θαη δηακνξθψλνπλ ζεηηθέο αληηιήςεηο  γηα ηελ επηκφξθσζε θαη γηα 

ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη. Αληηιήςεηο πνπ νδεγνχλ ζηε ζπλέρεηα ζε ζεηηθέο 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηελ επηρείξεζε θαη πξνο φθειφο ηεο (Wright et al, 

2003; Lee and Bruvold, 2003; Meyer and Smith, 2001; Whitener, 2001; Huselid 1995).  

Οη ζεηηθέο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ επηκφξθσζε δηακνξθψλνληαη επεηδή 

απηνί ζεσξνχλ φηη ε επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνληαη ελδηαθέξεηαη πξάγκαηη γη΄ απηνχο 

θαη δείρλεη δέζκεπζε φζνλ αθνξά ζηελ επηκφξθσζή ηνπο, έηζη ψζηε νη εξγαδφκελνη θπξίσο 

λα: η) απνθηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο  πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα είλαη 

επηηπρεκέλνη θαη παξαγσγηθνί ζηε δνπιεηά ηνπο, ηη)  λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο (σο εξγαδφκελνη) κέζα ζηελ επηρείξεζε αιιά θαη έμσ απφ απηή 

(εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή απαζρνιηζεκφηεηα / internal and external employability,  ηηη)  

λα εμειηρζνχλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο απνδνρέο ηνπο ή άιιεο κε ρξεκαηηθέο απνιαβέο, γηα 

παξάδεηγκα λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα, λα κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο θαη λα έρνπλ επθαηξίεο γηα εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ  (Keep, 1989; Guest, 
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2002; Santos and Stuart, 2003; Lee and Bruvold, 2003; Edgar and Geare, 2005; Noe and 

Wilk, 1993) θαη ηv) λα νδεγεζνχλ ζε απηφ-ειεγρφκελε ζπκπεξηθνξά θαη ζε “εμαίξεηε” 

πξνζπάζεηα (discretionary effort, Arthur, 1994; Pfeffer, 1998; Truss et al., 1997) ή 

πξνζπάζεηα πέξα απφ απηή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην έξγν (extra-role behaviour, Wright et 

al. 2003).  θαη 

Σέηαξην, ζηεξίδεηαη ζηε Θεσξία ηεο Κνηλσληθήο Αληαιιαγήο (Blau, 1964; social exchange 

theory) πνπ βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο/ αληαπφδνζεο (norm of reciprocity; 

Gouldner, 1960). χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, φηαλ δχν κέξε εκπιέθνληαη ζε κία ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο, ππάξρεη ε πξνζδνθία (expectation) θαη ε πξνηίκεζε (preference) γηα ηε 

δηακφξθσζε κίαο ηζνξξνπίαο (balance), κε ηελ έλλνηα ηεο αληαπφδνζεο, ζηε κεηαμχ ηνπο 

ζρέζε. πγθεθξηκέλα, φηαλ ην έλα κέξνο πξνβεί ζε πξάμε επσθειή γηα ην άιιν, ηφηε 

δεκηνπξγνχληαη αηζζήκαηα ππνρξέσζεο, κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζδνθίαο φηη απηή ε πξάμε 

πξέπεη λα αληαπνδνζεί. Ζ πξνζπκία (willingness) λα ρηηζηεί κία ακνηβαίσο επσθειήο 

ζρέζε κεηαμχ εξγνδφηε θη εξγαδφκελνπ απνηειεί ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έλλνηαο ηεο 

θνηλσληθήο αληαιιαγήο.  

ην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο Κνηλσληθήο Αληαιιαγήο, ν εξγνδφηεο επηδηψθεη λα 

θηίζεη καθξνπξφζεζκεο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εξγαδφκελνπο  ηθαλνπνηψληαο ηηο 

αλάγθεο ηνπο (πνηφηεηα εξγαζηαθήο δσήο) κέζα απφ ηε δηακφξθσζε ελφο πνηνηηθνχ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (Yee et al., 2009). Αληαπνδίδνληαο ηελ επσθειή πξάμε, νη 

ηθαλνπνηεκέλνη εξγαδφκελνη ζα είλαη πηζηνί ζηελ επηρείξεζε εθδειψλνληαο ην ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ην δήιν ηνπο κέζα απφ ηελ εμαίξεηε πξνζπάζεηα 

γηα ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο (Eisenberger et al., 2001; Hutchinson, 

1997;Wayne et al., 1997).. Απηή ε πξνζπάζεηα ησλ εξγαδνκέλσλ αληαλαθιάηαη ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε δηακφξθσζε 

ζεηηθψλ αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ πειαηψλ θαη ηειηθά ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (θεξδνθνξία) ηεο επηρείξεζεο. 

 

4.3.2. ΓΗΑΣΤΠΩΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  

 

ηελ παξνχζα εξγαζία, ππνζηεξίδεηαη φηη ε επηκφξθσζε γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή πξέπεη λα 

αζθήζεη ζεηηθή επίδξαζε ζηηο ζηάζεηο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κέζσ απηψλ 

ζηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. Η δηακφξθσζε ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο πειάηεο 
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γηα ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο νδεγεί ζε ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο (ησλ 

πειαηψλ) νη νπνίεο αληαλαθιψληαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο 

(Bramley, 1996; Santos and Stuart, 2003). Γηα λα μεθηλήζεη φκσο ε πην πάλσ "αιπζίδα" 

(δηαδηθαζία) ζα πξέπεη νη εξγαδφκελνη λα δηακνξθψζνπλ ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηα νθέιε πνπ 

απνθνκίδνπλ απφ ηελ επηκφξθσζε. Σα αληηιακβαλφκελα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε 

ιεηηνπξγνχλ σο ελδηάκεζνο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο, δειαδή απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηε ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη 

ζηελ επηρείξεζε.  

Σελ πην πάλσ άπνςε, δειαδή φηη ε επίδξαζε ησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ  

ζηηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ δελ είλαη απαξαίηεηα άκεζε ή ρσξίο 

πξνυπνζέζεηο (unconditional), ππνζηεξίδνπλ θαη άιινη εξεπλεηέο. Γηα παξάδεηγκα, νη Kinicki et 

al (1992), δηαπίζησζαλ φηη ε ζρέζε κεηαμχ πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ θαη εξγαζηαθψλ ζηάζεσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξεθάληαο ηνπ λα εξγάδεζαη ζε έλαλ νξγαληζκφ) επεξεαδφηαλ 

απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε δέζκεπζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

ΓΑΠ πνπ σθεινχλ ηνπο εξγαδφκελνπο (π.ρ. επηκφξθσζε, πξναγσγή). ε αληίζηνηρν  

ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ε Papasolomou-Doukaki (2002) ε νπνία δηεμήγαγε δηεξεπλεηηθή 

πνηνηηθή έξεπλα - ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

(δείγκα: 35 ππνθαηαζηήκαηα απφ 7 ηξάπεδεο) - κειεηψληαο ην ξφιν ηεο αλάπηπμεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο. Ζ ζπγγξαθέαο θαηέιεμε φηη ζε έλα 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ αληαγσληζκφ θαη νκνηνγέλεηα, ε 

απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ βειηηψλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ. 

Απηφ, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηά ηεο ζπκβαίλεη δηφηη νη εξγαδφκελνη ζεσξνχλ φηη ε επηρείξεζε 

(ππνθαηάζηεκα) επελδχνληαο ζηελ αλάπηπμή ηνπο επηδεηθλχεη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα απηνχο. Ωο 

απνηέιεζκα νη εξγαδφκελνη δηακνξθψλνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (feelings) απέλαληη ζηελ 

επηρείξεζε (ππνθαηάζηεκα) ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα αληαλαθιψληαη ζηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο 

(αμία) πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο πειάηεο θαη ηειηθά ζην επίπεδν δηαηήξεζήο ηνπο σο πειάηεο ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο. 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, νη Al-Emadi θαη Marquart (2007) αλέδεημαλ ηελ επίδξαζε ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ επηκνξθσηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, ζηελ δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ επηρείξεζε. 

Δπίζεο, νη Bartlett  θαη Kang (2004) βξήθαλ, κεηαμχ άιισλ, φηη νη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 
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γηα ηα νθέιε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ επηκφξθσζε επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε δέζκεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ. Δλψ, νη Santνs θαη Stuart (2003) εξεπλψληαο ηελ επίδξαζε ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο, δηαπίζησζαλ φηη απηή 

επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα νθέιε ηα νπνία αληηιακβάλνληαη νη εξγαδφκελνη φηη 

απνθνκίδνπλ απφ ηελ επηκφξθσζε.  

Οη Noe θαη Wilk (1993), ζηεξηδφκελνη ζε κία κειέηε ηνπ Nordhaug (1989), 

ζπγθεθξηκελνπνίεζαλ ηα νθέιε πνπ νη εξγαδφκελνη ιακβάλνπλ απφ ηελ επηκφξθσζε θαη ηα 

δηέθξηλαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: πξνζσπηθά νθέιε, νθέιε θαξηέξαο θαη νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην έξγν. Σα πξνζσπηθά νθέιε αληηπξνζσπεχνπλ ην βαζκφ πνπ νη εξγαδφκελνη  ζεσξνχλ φηη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπο βνεζά λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο, 

λα δηθηπσζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ψζηε λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθνί ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

(εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή). Σα νθέιε θαξηέξαο ζπλδένληαη κε ηελ εμέιημε κέζα ζηελ επηρείξεζε 

θαη ηελ αχμεζε ησλ απνδνρψλ ηνπο. Σέινο, ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην έξγν αθνξνχλ ζηε 

βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ πξντζηάκελν ηνπο. 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν νη εξγαδφκελνη ζα σθειεζνχλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

επηκνξθσηηθή δξαζηεξηφηεηα εμαξηάηαη απφ ην εάλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, 

νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο. Θεσξείηαη ζθφπηκν εδψ λα 

ζεκεησζεί φηη ν φξνο απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο (training effectiveness) εάλ θαη 

ζπρλά  ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπλψλπκνο κε ηνλ φξν αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο (training 

evaluation) δηαθέξεη απφ απηφλ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο είλαη κία κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηκφξθσζεο, ελψ ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο επηκφξθσζεο απνηειεί κία ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία απηψλ 

ησλ απνηειεζκάησλ (Alvarez et al., 2004). Γειαδή, ε ηειεπηαία εμεηάδεη παξάγνληεο (ή αιιηψο 

ραξαθηεξηζηηθά) πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία ή απνηπρία ηεο επηκφξθσζεο πξηλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη κεηά ηελ πινπνίεζή ηεο (Alvarez et al., 2004; Holton, 1996; Kraiger et al., 1993). 

Οη πην πάλσ παξάγνληεο (ραξαθηεξηζηηθά) αθνξνχλ ζηα άηνκα (π.ρ. πξνζσπηθά θαη 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, πξνζδνθίεο), ζηελ πηνζεηνχκελε απφ ηελ επηρείξεζε πξνζέγγηζε 

ζηελ επηκφξθσζε (π.ρ. ζπζηεκαηηθή, καθξνπξφζεζκε) θαη ζηελ νξγάλσζε (π.ρ. ππνθίλεζε, 

θιίκα κάζεζεο, ππνζηήξημε πξντζηακέλνπ) (Cannon- Bowers et al. 1993; Baldwin and Ford, 

1988).  Δπεηδή ζηελ παξνχζα έξεπλα ε επηκφξθσζε πξνζεγγίδεηαη σο πνιηηηθή θαη πξαθηηθή ηεο 

ΓΑΠ, θαη φρη σο κεκνλσκέλν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, ε έξεπλα ζα  εζηηάζεη ζηε κειέηε ησλ 
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παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νξγάλσζε (νξγαλσζηαθνί) θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ επηκφξθσζε θαη φρη ζηνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηα άηνκα.  

πκπεξαζκαηηθά, ζηελ παξνχζα κειέηε πηνζεηείηαη ε άπνςε φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο επηκφξθσζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα, επεξεάδεηαη απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ επηκφξθσζε, θαζψο θαη απφ νξγαλσζηαθνχο παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο 

επηκφξθσζεο. Αλαιπηηθφηεξα:  

 

Η.  Πξνζέγγηζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ επηκφξθσζε 

πσο ν Bramley (1989) αιιά θαη κεηαγελέζηεξνη ζπγγξαθείο (Mann, 1999; Mayo, 1999; 

Bramley, 1996; Bernthal, 1995; Harisson, 1988; Mejia et al., 2006) ππνζηεξίδνπλ, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο επεξεάδεηαη απφ ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ επηρείξεζε κίαο 

πξνζέγγηζεο ζηελ επηκφξθσζε πνπ λα βαζίδεηαη ζε:  

η)  Μία ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο ε νπνία  πεξηιακβάλεη 

ζπλήζσο ηα ζηάδηα: πξνζδηνξηζκφο/δηάγλσζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζε επίπεδν 

επηρείξεζεο, επηρεηξεκαηηθήο νκάδαο θαη αηφκνπ, ζρεδηαζκφο, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε 

/αλαηξνθνδφηεζε (Mann, 1999; Mayo, 1999; Bramley, 1996; Bernthal, 1995; Harisson, 1988; 

Mejia et al., 2006) θαη  

ηη) Μία ζπλερή δηαδηθαζία κε καθξνρξφληα πξννπηηθή. Ζ πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε, 

επεξεάδεη ζεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο, φηαλ δελ απνηειεί κία 

απνζπαζκαηηθή  (ad-hoc)  θαη βξαρππξφζεζκε δξαζηεξηφηεηα (Pineda, 1995; Gomez-Mejia, 

et al., 1996, Sole and Nirabet, 1997; Aragon, 2003) ε νπνία αληηκεησπίδεη ηηο επηκνξθσηηθέο 

αλάγθεο φηαλ θη εθφζνλ πξνθχςνπλ. Ζ πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε ζα πξέπεη δειαδή λα 

έρεη καθξνρξφλην νξίδνληα, λα ζηεξίδεηαη απφ ηα ζηειέρε ζε φια ηα επίπεδα ηεο επηρείξεζεο- 

ηα νπνία είλαη απαξαίηεην λα εκπιέθνληαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζή ηεο. Δπίζεο, ε 

επηκφξθσζε πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή θαη ζηε ζπιινγηθή κάζεζε θαη 

φρη απιά ζηα απνηειέζκαηα ζε επίπεδν αηφκνπ (παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε) 

(Bramley, 1989; Horwitz, 1999). 

Με βάζε ηα πην πάλσ κπνξεί λα  δηαηππσζεί ε παξαθάησ ππφζεζε: 

 

Ζ0α: Η ζπζηεκαηηθή θαη ζε δηαξθή βάζε πξνζέγγηζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ επηκφξθσζε 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε.  
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ΗΗ. Οξγαλσζηαθνί παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο  

 

Οη ζεηηθέο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε ηα νπνία απνθνκίδνπλ απφ ηελ 

επηκφξθσζε, ζην πιαίζην ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη ζε δηαξθή βάζε πξνζέγγηζεο ζηελ επηκφξθσζε,  

δηακνξθψλνληαη θαη απφ νξγαλσζηαθνχο παξάγνληεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επηκφξθσζε θαη 

επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία ηεο.   πγθεθξηκέλα:  

χκθσλα κε ζρεηηθέο έξεπλεο, ε αλάπηπμε ηεο επηκνξθσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε έλα 

ζπκκεηνρηθφ θιίκα, φπνπ ηα ζηειέρε θαη νη εξγαδφκελνη ηεο επηρείξεζεο έρνπλ πάξεη ελεξγά 

κέξνο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο επηκνξθσηηθήο παξέκβαζεο θαη ππνθηλνχληαη γηα 

ηε ζπλερή αλάπηπμή ηνπο, επεξεάδεη ζεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο (Bramley, 

1989). Πξφζζεηα,  νη εξγαδφκελνη πνπ  έρνπλ θαηαλνήζεη θαη πεηζηεί φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

επηκνξθσηηθή παξέκβαζε ζπλδέεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ 

επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο/νξγαλσηηθήο κνλάδαο (π.ρ. ηκήκα) πνπ αλήθνπλ, θαη 

ππνθηλνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ηείλνπλ λα ζεσξήζνπλ ηελ επηκφξθσζε πην ρξήζηκε γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο δνπιεηάο ηνπο γεληθφηεξα θαη ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ (tasks) εηδηθφηεξα 

(Quinones, 1997; Tai, 2006). χκθσλα κε ζρεηηθέο έξεπλεο, ην ζηνηρείν απηφ {ην νπνίν είλαη 

γλσζηφ θαη σο «πιαηζηνπνίεζε» ηεο επηκφξθσζεο (training framing)}, νδεγεί ζε πςειφηεξν 

επίπεδν ππνθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πξηλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα (Baldwin et al., 1991; Mahieu et al., 1992). H πξν ηεο επηκφξθσζεο ππνθίλεζε, 

κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο "ζρεηηθφηεηαο"/ζχλδεζεο ηεο 

επηκφξθσζεο  κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηεο κνλάδαο φπνπ 

αλήθνπλ νη εξγαδφκελνη, ζπλδέεηαη κε πςειφηεξα επίπεδα κάζεζεο (Baldwin et al., 1991; 

Mahieu et al., 1992) θαη ηειηθά κε πςειφηεξε απφδνζε (ζηελ εξγαζία) ησλ εξγαδνκέλσλ (Mahieu 

et al., 1992; Μartochio, 1992; Axtell et al., 1997). Δπηπιένλ, απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλ 

ζπλδένπλ ηελ «πιαηζηνπνίεζε» ηεο επηκφξθσζεο θαη κε ηελ ππνθίλεζε γηα κεηαθνξά ηεο 

γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ, πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ επηκφξθσζε, 

ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν (Quinones, 1997; Tai, 2006). 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα θαη πάιη κε απνηειέζκαηα εξεπλψλ, νξηζκέλνη νξγαλσζηαθνί 

παξάγνληεο αζθνχλ επίδξαζε ζηε κεηαθνξά/ εθαξκνγή γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ, πνπ απέθηεζαλ νη εξγαδφκελνη θαηά ηελ επηκφξθσζε - θαη δηαηεξνχλ γηα έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα (transfer of training) -  ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν (Baldwin and Ford, 1988; 
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Xiao, 1996; Cheng and Ho, 2001; Velada and Caetano, 2007; Hutchins and Burke, 2007). Γηα 

παξάδεηγκα, νη Wexley θαη Latham (1991) ζε ζρεηηθή έξεπλά ηνπο θαηαιήγνπλ φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο απνηειεί "ζπλάξηεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ 

απνθηήζεθαλ, θαζψο θαη ηεο ππνθίλεζεο θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ δίλνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο γηα 

ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ", άπνςε ηελ νπνία ππνζηεξίδνπλ θαη 

άιινη εξεπλεηέο (Bramley, 1996; Keep, 1991; Tai, 2006; Santos and Stuart, 2003). πλεπψο, νη 

δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχληαη θαηά ηελ επηκφξθσζε δε ρξεζηκνπνηνχληαη απηφκαηα. Απηφ ζα 

ζπκβεί κφλν εάλ δίλεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ε δπλαηφηεηα, ε επθαηξία, θαη ε ππνθίλεζε γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο (Noe, 1986; Wexley and Latham, 1991).  

πκπεξαζκαηηθά, απφ ζρεηηθέο έξεπλεο (π.ρ. Russel et al, 1985; Baldwin and Ford, 1988; 

Casner - Lotto, 1988; Bramley, 1989; Huselid, 1995; Horwitz, 1999; Cheng and Ho, 2001; 

Santos and Stuart, 2003; Liebermann and Hoffman, 2008; Scaduto et al., 2008) πξνθχπηεη φηη: 

νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο/ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη θπξίσο ε παξνρή 

θηλήηξσλ γηα ζπλερή εμέιημε /αλάπηπμε θαη ε ζηήξημε / ελζάξξπλζε απφ ηνπο πξντζηάκελνπο γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ, ππνθηλνχλ ηειηθά ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ επηκφξθσζε, 

επεξεάδνληαο έηζη ζεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο. 

Απαξαίηεηε επίζεο πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο είλαη θαη ε 

ελαξκφληζε ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο κε ηηο άιιεο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ηεο 

ΓΑΠ (νξηδφληηα νινθιήξσζε). πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζην Κεθ. 2 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε 

νξηδφληηα νινθιήξσζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα απνηειεί 

νπζηαζηηθφ ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο ηεο ΓΠ απφ ηε ΓΑΠ θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο ζηξαηεγηθήο 

πξνζέγγηζεο ζηε ΓΑΠ. Πξάγκαηη, ε  Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ, ζε αληίζεζε κε ηε Γηνίθεζε 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, δελ αληηκεησπίδεη ηηο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηε δηνίθεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ σο ζηνηρεία ελφο ζπληνληζκέλνπ ζπζηήκαηνο (co-ordinated), αιιά εθθξάδεη 

κία δέζκε δηαθξηηψλ δηνηθεηηθψλ ππνιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ "ππνζηήξημεο" πνπ είλαη 

κεηα-δξαζηηθέο, παζεηηθέο θαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο (π.ρ. Huselid, 1995; Snell and Youndt, 

1995; Meyer and Smith, 2001). 

Με βάζε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία  (Bramley, 1989; Keep, 1989; Horwitz and Reep, 1989; 

Wexley and Latham, 1991; Santos and Stuart, 2003) ε ζχλδεζε-επζπγξάκκηζή ηεο επηκφξθσζεο 
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ηδηαίηεξα κε ηελ εμέιημε ησλ ακνηβψλ θαη ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο.  

Δηδηθφηεξα, ηα ζπζηήκαηα ακνηβψλ, πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα ελζαξξχλνπλ ηε κάζεζε 

αιιά θαη ηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ εξγαζία (transfer 

of training), ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο απφδνζε ηνπ αηφκνπ θαη 

φρη ζηε ζέζε εξγαζίαο πνπ απηφ θαηέρεη ζηελ επηρείξεζε ή θαη ζηελ αξραηφηεηα (Ledford, 1995; 

Zingheim and Schuster, 1996).  

Πξφζζεηα, ε επηκφξθσζε φηαλ ζπλδέεηαη κε ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηνρεχεη 

ζηε βειηίσζή ηεο, είλαη απαξαίηεην λα ζρεηίδεηαη θαη κε ζέκαηα φπσο ε εμέιημε ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπ εξγαδφκελνπ (Purcell, 1995). Ο εξγαδφκελνο πνπ επηκνξθψλεηαη  πξνζδνθεί, 

ηδηαίηεξα φηαλ έρεη βειηησζεί ε απφδνζή ηνπ, λα αληακεηθζεί νηθνλνκηθά ή θαη λα αλαγλσξηζζεί 

ε πξνζθνξά ηνπ, κε ηελ έλλνηα ηεο εμέιημεο ηεο θαξηέξαο ηνπ ζην ρψξν εξγαζίαο (εζσηεξηθή 

αγνξά εξγαζίαο) (Blackwell et al., 1994; Delery and Doty, 1996; Delaney and Huselid, 1996; 

Harel and Tzafrir, 1999). 

Με βάζε ηελ πην πάλσ αλάιπζε  σο πξνυπνζέζεηο δηακφξθσζεο ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε εμεηάδνληαη νη παξαθάησ νξγαλσζηαθνί  

παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο: η) παξνρή θηλήηξσλ γηα ζπλερή εμέιημε /αλάπηπμε, 

ηη) ππνζηήξημε ηνπ πξντζηακέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

απνθηήζεθαλ θαη ηηη) ελαξκφληζε ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο κε ηελ πνιηηηθή 

θαη πξαθηηθή ακνηβψλ θη εμέιημεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ επηθέληξσζε ζηνπο 

παξάγνληεο απηνχο εμππεξεηεί θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο δηφηη αθνξνχλ θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο επηκφξθσζεο φπσο ηα αληηιακβάλνληαη νη 

εξγαδφκελνη θη επνκέλσο κε ην βαζκφ πνπ απηνί ζεσξνχλ φηη σθεινχληαη απφ ηελ επηκφξθσζε 

(απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο).  

Άξα, δηαηππψλεηαη ε ππφζεζε: 

 

Ζ0β: Οη νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε. 
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III. Ώξεο επηκφξθσζεο 

 

Σέινο, δηεξεπλάηε ε ζρέζε ησλ σξψλ επηκφξθσζεο κε ηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε. Οη ψξεο επηκφξθσζεο αλά εξγαδφκελν εάλ θαη  

απνηεινχλ παξάγνληα ηεο κεηαβιεηήο ζπζηεκαηηθή θαη ζε δηαξθή βάζε πξνζέγγηζε ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ επηκφξθσζε κειεηψληαη σο δηαθξηηφο απφ απηή παξάγνληαο επεηδή απφ ηε 

ζρεηηθή κε ηε ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο εκπεηξηθή έξεπλα 

πξνθχπηεη φηη ρξεζηκνπνηείηαη εθηελψο (π.ρ. Βishop, 1991; Holzer et al. 1993; Black and Lynch 

1996;Wright et al. 2003; βι. ζρεηηθά Κεθ 3, ππν-ελφηεηα 3.3.2) σο δείθηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. πγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ σξψλ επηκφξθσζεο 

(αλά εξγαδφκελν) επεξεάδεη ζεηηθά θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ 

επηκφξθσζε θαη δηαηππψλεηαη ε εμήο ππφζεζε: 

 

Ζ0γ:  Η πνζφηεηα (ψξεο ζπκκεηνρήο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα) επηκφξθσζεο ζπζρεηίδεηαη  

ζεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε. 

 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο, φηαλ νη εξγαδφκελνη  

αληηιακβάλνληαη φηη απνθνκίδνπλ νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε είλαη αλακελφκελν λα 

αληαπνδψζνπλ ζηελ επηρείξεζε, επηδεηθλχνληαο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο (ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία θαη πίζηε ζηελ επηρείξεζε) αλάινγεο κε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ δέζκεπζε πνπ 

πηζηεχνπλ φηη ε επηρείξεζε δείρλεη πξνο απηνχο  (Heskett et al, 1994; 1997; Meyer θαη Smith, 

2001; Κoys, 1998; 1991). πλεπψο, φηαλ ε επηρείξεζε ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά θαη επελδχεη ζηελ 

επηκφξθσζε, αλαπηχζζεηαη κία πςειήο πνηφηεηαο ζρέζε αληαιιαγήο (high quality exchange 

relationship) ε νπνία δεκηνπξγεί ππνρξέσζε ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ επηκνξθψλνληαη - θη σο 

απνηέιεζκα επσθεινχληαη - λα αληαπνδψζνπλ κε ζεηηθφ θαη επσθειή γηα ηελ επηρείξεζε ηξφπν 

(Settoon et al., 1996: ζει. 219; Payne  et al., 2000; Lee and Bruvold, 2003; Tzaffir, 2005). ηελ 

ίδηα ινγηθή, ζχκθσλα κε ηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ, νη εξγαδφκελνη πνπ εξγάδνληαη ζε 

έλα πεξηβάιινλ κε πνηφηεηα εξγαζηαθήο δσήο, ζηνηρείν ηεο νπνίαο απνηειεί θαη ε επηκφξθσζε, 

ζα αληαπνδψζνπλ  κε πςειφ επίπεδν  ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ 

πίζηε ηνπο ζηελ επηρείξεζε (Heskett et al, 1994; 1997). Μπνξνχκε επνκέλσο λα ππνζηεξίμνπκε 

πσο φηαλ ε επηκφξθσζε επηθέξεη νθέιε ζηνπο εξγαδφκελνπο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο 
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πνηφηεηαο ηεο εξγαζηαθήο δσήο, αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ ε επηρείξεζε αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ επηκφξθσζε. ηε ζπλέρεηα, νη εξγαδφκελνη 

αληαπνδίδνπλ ζηελ επηρείξεζε ην φθεινο κε ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο – αξρηθά κε ηελ 

ηθαλνπνίεζή  ηνπο απφ ηελ εξγαζία θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ πίζηε ηνπο απέλαληη ζηελ επηρείξεζε. 

 Τπνζηεξηθηηθά πξνο ηε θηινζνθία ηεο ζεσξίαο ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο θαη ηεο 

Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ είλαη θαη ηα επξήκαηα ηεο Clark (2002), ε νπνία εξεπλψληαο ην 

ξφιν ηεο αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο πειάηεο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, 

θαηέιεμε φηη ε επέλδπζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηδηαίηεξα φηαλ απηή 

ζπλδέεηαη κε νθέιε γηα ηνλ εξγαδφκελν,  βνεζά ηνλ νξγαληζκφ λα επηδείμεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο. Ωο απνηέιεζκα νη εξγαδφκελνη δηακνξθψζνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηνλ 

νξγαληζκφ, ζηάζεηο νη νπνίεο αληαλαθιψληαη ζηελ πνηφηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε, ε νπνία 

κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη ζεηηθά ην επίπεδν δηαηήξεζεο ησλ πειαηψλ. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ 

νξγαληζκνχ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη έλλνηα γλσζηή ζηε βηβιηνγξαθία ηεο ΓΑΠ θαη σο 

αληηιακβαλφκελε νξγαλσζηαθή ππνζηήξημε (perceived organizational support). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε αληηιακβαλφκελε νξγαλσζηαθή ππνζηήξημε αθνξά ζηελ αληίιεςε ησλ 

εξγαδνκέλσλ φηη ν νξγαληζκφο ελδηαθέξεηαη γη΄ απηνχο θαη ζεσξεί ζεκαληηθή (values) ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ επηηπρία ηνπ (Kaufman et al., 2001; Eisenberger et al. 2001).  

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ν Bartlett (2002) δηεξεπλψληαο ηε ζρέζε ηεο επηκφξθσζεο κε ηε 

δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ, ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο, ρξεζηκνπνίεζε σο 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο θαη δηαπίζησζε φηη ηα 

αληηιακβαλφκελα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε επεξεάδνπλ αξρηθά ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα επεξεάδεη ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ νξγάλσζε. 

ε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη έλαο 

επξέσο απνδεθηφο νξηζκφο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία είλαη απηφο ηνπ Locke, (1976) ν 

νπνίνο ηελ νξίδεη σο: ηε ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε πξνο ηελ εξγαζία πνπ δηακνξθψλεηαη 

θαηά ηελ αμηνιφγεζε απφ ηε κεξηά ηνπ εξγαδφκελνπ ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ησλ 

αληακνηβψλ πνπ ιακβάλνπλ (cognitive aspect of job satisfaction).  

Ζ έξεπλα ησλ Katz θαη Kahn (1978) απνηειεί ζεκείν έλαξμεο γηα ηε κειέηε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία. Δηδηθφηεξα δηαπίζησζαλ ηα εμήο: Πξψην, ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ζπλδέεηαη: η) κε ηελ παξνρή εζσηεξηθψλ αληακνηβψλ  (intrinsic 

job satisfaction) φπσο ην αίζζεκα πιεξφηεηαο, ε δπλαηφηεηα ρξήζεο θαη αλάπηπμεο ησλ 
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ηθαλνηήησλ, ε αλαγλψξηζε, ην πεξηερφκελν εξγαζίαο, ην θχξνο (Walker et al. 1977) θαη ηη) 

εμσηεξηθψλ αληακνηβψλ (extrinsic job satisfaction) φπσο νη απνδνρέο, νη επθαηξίεο εμέιημεο, ν 

ηξφπνο δηνίθεζεο, νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, νη θπζηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε πνηφηεηα 

επηθνηλσλίαο (Walker et al. 1977).  Γεχηεξν, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία πξνέξρεηαη απφ 

δηάθνξεο πιεπξέο ή δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο. Σξίην, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία εκπεξηέρεη 

κία ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε. Σέινο, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία απνηειεί κία αλψηεξεο 

ηάμεο κεηαβιεηή (higher order construct) θη επνκέλσο άιιεο κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ πξνζδηνξηζηηθά παξά "ζπζηαηηθά" ζηνηρεία ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία. 

Αλαθνξηθά κε ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ίζσο ην πην δεκνθηιέο εξγαιείν 

κέηξεζεο ηεο είλαη ε θιίκαθα Minnesota Satisfaction Questionnaire ε νπνία ζα αλαιπζεί ζην 

Κεθ. 5 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Καηαιήγνληαο, αξθεηέο εκπεηξηθέο  έξεπλεο ζηε γλσζηηθή πεξηνρή ηεο ΓΑΠ, νξηζκέλεο 

εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ παξνπζηαζζεί θαη ζην 2
ν
 θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο,  έρνπλ 

θαηαγξάςεη ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο σο πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο ηεο ΓΑΠ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία (π.ρ.ΜcEvoy, 1997; Kalleberg and Rognes, 

2000;  Mayer and Collier, 2001; Garcia, 2005; Edgar and Geare, 2005).   

Δπνκέλσο, ζηεξηδφκελνη ζηελ πην πάλσ ζεσξεηηθή ζπδήηεζε, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε  

φηη:  

 

Ζ1:  Οη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία. 

 

χκθσλα επίζεο κε ηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ, ε  ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε. Aπηφ ηζρχεη δηφηη, ν ηθαλνπνηεκέλνο 

εξγαδφκελνο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνο/πξφζπκνο λα δηαθφςεη κία "ζπκθέξνπζα" γη‟ απηφλ ζρέζε 

κε ηελ επηρείξεζε θη έηζη κέλεη πηζηφο ζηελ επηρείξεζε.  

πσο αλαθέξεη ν Powers (2000), ζχκθσλα κε ηελ Encyclopedia Britannica (1998), ε 

πίζηε, σο γεληθφο φξνο, αθνξά "ζηελ επζπλείδεηε πξνζήισζε/ αθνζίσζε ή ζπλαηζζεκαηηθή 

ζχλδεζε ελφο αηφκνπ κε έλα αληηθείκελν (object) ην νπνίν κπνξεί λα είλαη έλα άηνκν, κία ηδέα, 

κία νκάδα αηφκσλ, έλα θαζήθνλ, έλα ηδαληθφ. Δθθξάδεηαη ηφζν σο ζθέςε φζν θαη σο ελέξγεηα 

(ζπκπεξηθνξά)  αιιά θαη σο πξνζπάζεηα γηα ηελ ζχλδεζε/ελαξκφληζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 
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αηφκνπ κε απηά ηνπ αληηθεηκέλνπ". Μεηαμχ ησλ ζπλψλπκσλ ηνπ φξνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

επζπλείδεηε πξνζήισζε/ αθνζίσζε, ζηαζεξφηεηα, εληηκφηεηα (fidelity), εκπηζηνζχλε 

/εηιηθξίλεηα (faithfulness), ππνηαγή (allegiance) θαη ζπκκφξθσζε ζηηο επηζπκίεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ (deference).  

Ζ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε ζεσξείηαη ζπρλά σο ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

(Meyer and Allen, 1991). κσο απηφ πνπ ίζσο είλαη πην ζεκαληηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ σο δηάζηαζε ηεο πίζηεο θαη φρη ε ζηάζε. Οξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο 

πνπ αληαλαθινχλ ηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε πξνβιέπνληαη απφ ηελ πεξηγξαθή 

ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπο π.ρ. αζθαιή εξγαζία, δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο, 

θξνληίδα γηα ηελ πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο, επαθξηβή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ, ππαθνή ζε 

δηαηαγέο (Powers, 2000). Άιιεο φκσο ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειψλνπλ νη πηζηνί εξγαδφκελνη 

βαζίδνληαη ζε άγξαθνπο λφκνπο θαη λφξκεο (norms) ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο π.ρ. έλαο 

εξγαδφκελνο (ρσξίο λα πεξηκέλεη  επηπιένλ ακνηβή) κέλεη σο αξγά γηα λα ηειεηψζεη έλα έξγν 

(project), ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο εθηφο απφ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζέζε 

(extracurriculum activities), εηζεγείηαη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε θαη παξακέλεη ζηνλ νξγαληζκφ 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (Powers, 2000).  

πσο αλαθέξεη ν Powers (2000), ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα κία πνηθηιία νξηζκψλ έρνπλ 

εκθαληζηεί ζηε βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε. 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο πξψηνπο νξηζκνχο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηε ζρεηηθή κε ηε ζρέζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη κεηαμχ εξγνδφηε θη εξγαδφκελνπ βηβιηνγξαθία (βι. Lawrence, 1958; Whyte, 

1956). Οη νξηζκνί απηνί δίλνπλ έκθαζε ζηελ αθνζίσζε/πξνζήισζε (devotion) ησλ εξγαηψλ 

ζηνλ νξγαληζκφ ε νπνία αληαλαθιάηαη ζηε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ησλ πξντζηακέλσλ.  

O Buchanan (1974) νξίδεη ηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ σο ηελ εθηίκεζε/ επγλσκνζχλε 

(appreciation) πνπ ληψζνπλ νη εξγαδφκελνη γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη ηελ αίζζεζε φηη είλαη 

ζπλδεδεκέλνη κε απηφλ (attachment). Σα αηζζήκαηα ηεο επγλσκνζχλεο πξνο θαη ηεο ζχλδεζεο 

κε ηνλ νξγαληζκφ ζπλήζσο ζπλππάξρνπλ κε απηφ ηνπ "αλήθεηλ" (sense of belonging), θαζψο θαη 

κε ηελ επηζπκία δηαηήξεζεο ηεο ζρέζεο κε ηνλ νξγαληζκφ. Σε ζχλδεζε κε ηνλ νξγαληζκφ, σο 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο πίζηεο, ηνλίδνπλ θη άιινη ζπγγξαθείο (π.ρ. Hirschman, 1970; 

Reichheld, 1996).   

Πξφζθαηνη νξηζκνί πξνέξρνληαη απφ ηε ζρεηηθή κε ηελ δέζκεπζε ζηνλ νξγαληζκφ 

(organizational commitment) βηβιηνγξαθία (Meyer and Allen, 1991; Mowday et al., 1982; 
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O'Reilly and Chatman, 1986; Markovits et al., 2007). χκθσλα κε απηνχο ε πίζηε ησλ 

εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ επηρείξεζε εκθαλίδεηαη ζπρλά σο φξνο ζπλψλπκνο κε κία ή 

πεξηζζφηεξεο κνξθέο ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο (organizational commitment), θπξίσο κε ηελ 

θαλνληζηηθή/δενληνινγηθή (νη εξγαδφκελνη παξακέλνπλ ζηνλ νξγαληζκφ επεηδή πξέπεη) θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή (νη εξγαδφκελνη παξακέλνπλ ζηνλ νξγαληζκφ επεηδή ην επηζπκνχλ). Γεληθά, 

κεγάιε ζεσξεηηθή ζπδήηεζε θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηε ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή πεξηνρή  

αλαθνξηθά  κε ηε ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε (organizational commitment) 

θαη πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ. Παξφηη ε πίζηε θαη ε νξγαλσζηαθή δέζκεπζε έρνπλ πνιιά θνηλά 

ζηνηρεία, είλαη ιάζνο λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηαπηφζεκεο έλλνηεο. Ο εληνπηζκφο ησλ κεηαμχ 

ηνπο δηαθνξψλ, θαζψο θαη ηεο πξαθηηθήο δηάζηαζεο (practical implication) απηψλ ησλ 

δηαθνξψλ, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ςπρνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ 

(psychological processes) ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, εκπεηξηθέο έξεπλεο θαηέδεημαλ φηη 

ε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζην δείθηε δηαηήξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ 

ε πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζπλδέεηαη πην ζηελά κε ηελ πηζαλφηεηα λα επηδείμεη έλαο  εξγαδφκελνο 

ζπκπεξηθνξά θαινχ πνιίηε (organizational citizenship behaviors) απέλαληη ζηελ επηρείξεζε ιφγσ 

ηεο "ππνηαγήο" ηνπ ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηεο πξνψζεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο εηθφλαο ηνπ 

νξγαληζκνχ ζηνπο έμσ (Bettebcourt, 2001). H ζπκπεξηθνξά απηή (θαινχ πνιίηε) πξνέξρεηαη απφ 

ηε ζεηηθή ζηάζε ηνπ πηζηνχ εξγαδφκελνπ απέλαληη ζηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ απνδνρή ησλ 

ζηφρσλ ηνπ, ην ελδηαθέξνλ ηνπ λα θαηαβάιιεη εμαίξεηε πξνζπάζεηα γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηελ έληνλε επηζπκία ηνπ λα παξακείλεη κέινο ηνπ νξγαληζκνχ (Niehoff et al., 

2001; Mowday et al., 1979). Γειαδή, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

νπζία αληαλαθιά ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ (Peloso, 2004). 

Πην ζχγρξνλνη νξηζκνί, πξνζεγγίδνπλ ηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ επηζπκία ηνπο λα κε βιάςνπλ ηνλ νξγαληζκφ. Γηα παξάδεηγκα, νη Dooley 

θαη Fryxell πεξηγξάθνπλ ηελ πίζηε σο "κία απξνζπκία γηα επθαηξηαθή ζπκπεξηθνξά 

(opportunism)" (1999: ζει. 394) ζπκίδνληαο ηνλ νξηζκφ ηνπ Butler "κία ξεηή ππφζρεζε λα κε 

βιάςνπλ ηνλ άιιν" (1991: ζει. 646).  

Οη Yee et al. (2009, ζει. 626) ζηελ εξγαζία ηνπο "The service profit chain: A review and 

extension", αλαθεξφκελνη ζηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο 

Τπεξεζηψλ ηελ νξίδνπλ σο ην αίζζεκα ηεο ζχλδεζεο (feeling of attachment) ελφο εξγαδφκελνπ 

κε ηνλ νξγαληζκφ ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη νη πηζηνί εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη έληνλα ην 
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αίζζεκα ηνπ "αλήθεηλ" θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ πξνζέγγηζε απηή πηνζεηείηαη θαη 

ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

Ο Powers (2000), ζε κία κεηα-αλάιπζε ησλ νξηζκψλ ηνπ φξνπ  πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ , 

θαηαιήγεη φηη 4 έλλνηεο (themes) πεξηθιείνληαη ζε απηφλ: 

1. Δπηζπκία παξακνλήο (κε απνρψξεζε) ηνπ εξγαδφκελνπ ζηνλ νξγαληζκφ (π.ρ. Mowday et 

al., 1979; Solomon, 1992).  

2. Απφδνζε ζην έξγν πνπ μεπεξλά ηηο πξνζδνθίεο / ζπκπεξηθνξά "θαινχ πνιίηε" (abnormal 

expectations/good citizenship behaviour) π.ρ. είλαη πέξα απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ 

(π.ρ. Mowday et al. 1982 ). 

3. Αιηξνπηζηηθή ζπκπεξηθνξά π.ρ. ελδηαθέξνλ γηα πξνζθνξά ηνπ εξγαδφκελνπ ρσξίο λα 

πεξηκέλεη αληαιιάγκαηα (π.ρ. Laabs, 1996). 

4. Αληαπφδνζε π.ρ. ε πίζηε ηνπ εξγαδφκελνπ ζηνλ νξγαληζκφ αληαλαθιά ηελ πίζηε ηνπ 

εξγνδφηε ζηνλ εξγαδφκελν (π.ρ. Solomon, 1992). Ζ νπηηθή ηεο πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηνλ νξγαληζκφ σο "δίθαηε αληαπφδνζε" (fair exchange) κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ 

εξγαδφκελνπ είλαη ζχκθσλε κε ηε ινγηθή ηεο ζεσξίαο ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο ε 

νπνία πηνζεηείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

Με βάζε ηελ πξνεγεζείζα ζεσξεηηθή ζπδήηεζε ζηηο πην πάλσ ελφηεηεο κπνξεί λα 

πξνζηεζνχλ 2 επηπιένλ έλλνηεο: 

1.  Πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο εηθφλαο, θαζψο θαη ππεξάζπηζε ηνπ νξγαληζκνχ 

ζηνπο έμσ (π.ρ. Bettencourt et al., 2001). 

2.  Αίζζεκα ηνπ "αλήθεηλ": ζπλαίζζεκα ηεο ζχλδεζεο ελφο εξγαδφκελνπ κε ηνλ νξγαληζκφ 

ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη (π.ρ. Hirschman, 1970; Buchanan, 1974; Reichheld, 1996; Yee et al., 

2009). 

Πνζνηηθέο / ζθιεξέο κνλάδεο κέηξεζεο ηεο πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε 

απνηεινχλ: ην πνζνζηφ ησλ απνρσξήζεσλ (turnover rate), ην πνζνζηφ απνπζηψλ απφ ηελ 

εξγαζία (absenteeism rate) θαη ην πνζνζηφ δηαηήξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ (labour stability) 

(Silvestro, 2002). Δλψ πνηνηηθέο /καιαθέο κνλάδεο κέηξεζεο απνηεινχλ π.ρ. ε  ζχζηαζε ηεο 

επηρείξεζεο σο  θαινχ εξγνδφηε ζε ηξίηνπο (Silvestro and Cross, 2000; Rucci et al.,1998). Οη 

δείθηεο/θιίκαθεο κέηξεζεο ηεο πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθφηεξα ζην 

4
ν
 θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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Ζ ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη ηεο πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηελ επηρείξεζε έρεη επηβεβαησζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο φπσο: Carsten and Spector, 1987; 

Steel and Ovalle, 1984; Karassavidou and Markovits, 1994;  Youndt et. al., 1996, Heskett et al., 

1994; 1997.  Έξεπλα δε ησλ Schlesinger θαη Zornitsky (1991), θαηέδεημε φηη ε πηζαλφηεηα 

απνρψξεζεο (έλδεημε ηνπ ρακεινχ ελδηαθέξνληνο παξακνλήο ζηνλ νξγαληζκφ) ησλ 

δπζαξεζηεκέλσλ εξγαδνκέλσλ είλαη ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ ηθαλνπνηεκέλσλ. 

Δπηπιένλ, ην πςειφ πνζνζηφ απνρψξεζεο, φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, ζπλεπάγεηαη πςειφ 

θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε (π.ρ. θφζηνο πξνζέιθπζεο, πξνζαλαηνιηζκνχ  θαη επηκφξθσζεο ελφο 

λένπ εξγαδφκελνπ)  αιιά  θαη ρακειφηεξα  επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Δπνκέλσο,  ε ζρεηηθή ππφζεζε πνπ ζα δηεξεπλεζεί δηαηππψλεηαη σο εμήο:  

 

Ζ2:    Η ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πίζηε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε. 

 

Ζ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε (σο απνηέιεζκα ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ 

ηελ εξγαζία) αληαλαθιάηαη ζηνλ πειάηε κε ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίαο,  ε νπνία  

απνηειεί ην πεξηερφκελν ηεο αμίαο πνπ παξέρεη ε επηρείξεζε ζηνλ πειάηε.  Ζ αμία γηα ηνλ πειάηε 

δεκηνπξγείηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ - πηζηψλ ζηελ επηρείξεζε – εξγαδνκέλσλ απέλαληη 

ζηνπο πειάηεο. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ πηζηψλ εξγαδνκέλσλ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο απνδνρήο ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ αμηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, ηεο θαηαβνιήο εμαίξεηεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο έληνλεο 

επηζπκίαο λα δηαηεξήζνπλ νη εξγαδφκελνη ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ νξγαληζκφ (Mowday et al., 

1979). Δπηπιένλ, ν πηζηφο ζηελ επηρείξεζε εξγαδφκελνο, παξακέλεη ζε απηήλ γηα ην απαξαίηεην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ηνλ θαηαζηήζεη ηθαλφηεξν γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε 

απηφ δηφηη ν εξγαδφκελνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηρείξεζε πνιιά ρξφληα θαη είλαη πηζηφο ζε απηή 

γλσξίδεη, επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη πξάγκαηη ρξεζηκνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο 

απνηειεζκαηηθφηεξα γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ (Heskett et. al., 1997). Σέινο, 

ν πηζηφο εξγαδφκελνο πνπ παξακέλεη ζηελ επηρείξεζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γλσξίδεη 

θαιχηεξα ηνλ πειάηε θαη ηηο αλάγθεο / πξνζδνθίεο ηνπ ιφγσ ησλ καθξνρξφλησλ πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη.  

Οη πην πάλσ ζρέζεηο απνηεινχλ ηε βάζε ελφο απηνηξνθνδνηνχκελνπ θχθινπ ζεηηθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη πειαηψλ (Reichheld, 1993; Reichheld and Aspinall, 

1993) θαη δηακνξθψλνληαη σο απνηέιεζκα ηεο άκεζεο επαθήο ηνπ εξγαδφκελνπ κε ηνλ πειάηε 



 

 

 207 

θαηά ηελ εμππεξέηεζε.  Οη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ εξγαδφκελνπ θαη πειάηε - ηδηαίηεξα ζηηο 

Τπεξεζίεο – επηδξνχλ ζηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο (Bitner et al., 1994; Hartline 

and Ferrell, 1996). Απηφ δηφηη φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο 

ζπλδέεηαη άκεζα θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ –απφ φηη ζην δεπηεξνγελή Σνκέα -κε ηε δηαδηθαζία 

“παξαγσγή” ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θη ν πειάηεο (αιιειεπίδξαζε εξγαδφκελνπ - 

πειάηε) παξά κε ην ίδην ην απνηέιεζκα. Σν επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ηεο αιιειεπίδξαζεο 

(interaction quality) κεηαμχ πειαηψλ - εξγαδνκέλσλ πξνζδηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε 

ζηάζε, ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο εμεηδηθεπκέλεο θαη γεληθέο γλψζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ (Gronroos, 1990; Bitner et al., 1990; Brady et al., 2002).  

χκθσλα κε ηνλ Bitner (1990), νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

επηρείξεζε θαηά ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε επεξεάδνπλ ζεηηθά ηηο αληηιήςεηο πνηφηεηαο ηεο 

ππεξεζίαο. Δηδηθά ζε θιάδνπο φπνπ ε ππεξεζία είλαη πςειά πξνζσπνπνηεκέλε (π.ρ. πξνζθνξά 

λνκηθψλ ή ηαηξηθψλ ζπκβνπιψλ θιπ), ε πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε δηαηήξεζή ηνπο είλαη 

ηφζν ζεκαληηθή, ψζηε ε απνρψξεζε  ελφο εξγαδφκελνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη αθφκε θαη ηελ 

απνρψξεζε ηνπ πειάηε. Απφ ζρεηηθέο έξεπλεο πξνθχπηεη φηη, έλα πςειφ πνζνζηφ απνρσξήζεσλ  

ησλ εξγαδνκέλσλ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ αμία 

/επίπεδν πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο πξνο ηνπο πειάηεο (π.ρ. Hoffman and Ingram, 

1992; Shemwell  et al., 1994; Reichheld,  1990;1993).  

Πνην είλαη φκσο ην πεξηερφκελν ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο; Ζ 

επηθξαηέζηεξε ίζσο πξνζέγγηζε ζηελ πνηφηεηα είλαη φηη απηή απνηειεί "ζηάζε": ε πνηφηεηα 

δειαδή ζεσξείηαη σο κία κνξθή ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο 

(Olshavsky, 1985). Οη Parasuraman et al. (1988) ππνζηεξίδνπλ φηη ε πνηφηεηα ελεξγεί σο κία 

ζπγθξηηηθή ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο αμίαο κηαο ππεξεζίαο. Γηεξεπλεηηθή κειέηε ησλ Parasuraman 

et al. (1985) νδήγεζε ηνπο ζπγγξαθείο λα ππνζηεξίμνπλ ηελ άπνςε φηη ε πνηφηεηα ππεξεζηψλ 

απνηειεί κία ζπλνιηθή αμηνιφγεζε παξφκνηα κε ηε ζηάζε. Απφ ηελ αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ησλ 

επξεκάησλ ηνπο, δηαπηζηψζεθε φηη νη πειάηεο, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο ππεξεζίαο, 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα ζε γεληθέο γξακκέο θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ. Σα θξηηήξηα απηά ηα ηαμηλφκεζαλ αξρηθά ζε δέθα θαηεγνξίεο/δηαζηάζεηο: απηφ -

πιηθφ θνκκάηη, αμηνπηζηία, αληαπφθξηζε, επηθνηλσλία, εκπηζηνζχλε, πίζηε, αζθάιεηα, 

ηθαλφηεηα, θαηαλφεζε ηνπ πειάηε θαη πξφζβαζε. Οη δηαζηάζεηο απηέο πεξηνξίζηεθαλ αξγφηεξα 



 

 

 208 

ζε πέληε (αληαπφθξηζε, αμηνπηζηία, εκπάζεηα, δηαζθάιηζε θαη απηφ –πιηθφ θνκκάηη ηεο 

ππεξεζίαο) θη απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θιίκαθαο SERVQUAL.  

χκθσλα κε ηνπο: Parasuraman et al. (1988), Sasser et al., (1978), Gronroos (1982), 

Lehtinen and Lehtinen (1982) θαη Parasuraman et al. (1985) κία άιιε πξνζέγγηζε ζηνλ ηξφπν 

πνπ γίλεηαη αληηιεπηή ε πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο απφ ηνπο πειάηεο αλαθέξεηαη ζηε ζχγθξηζε 

αλάκεζα ζε απηφ πνπ πεξηκέλνπλ νη πειάηεο (πξνζδνθίεο) θαη ζηηο αληηιήςεηο ηνπο γη' απηφ πνπ 

ηειηθά αληηιακβάλνληαη φηη ιακβάλνπλ (αληηιήςεηο). χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ε 

πνηφηεηα κηαο ππεξεζίαο νξίδεηαη σο ν βαζκφο θαη ε θαηεχζπλζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ 

πξνζδνθηψλ θαη αληηιακβαλφκελεο απφ ηνλ πειάηε απφδνζήο ηεο.  

Μία άιιε θιίκαθα κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο είλαη θαη ε SERVPERF ησλ Cronin θαη 

Taylor (1992) ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη σο κία γεληθή θιίκαθα κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ θαη απνηειείηαη απφ 22 εξσηήκαηα  γηα ηε κέηξεζή ηεο ηθαλνπνίεζεο αληίζηνηρεο κε 

απηέο ηνπ SERVQUAL (Dimitriades and Maroudas, 2007). 

πκπεξαζκαηηθά, ην επίπεδν ηεο πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ (σο απνηέιεζκα ηεο 

ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηελ εξγαζία) επεξεάδεη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο πειάηεο, κε 

απνηέιεζκα ε πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε λα απνηειεί πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα 

ησλ αληηιήςεσλ ησλ πειαηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. Απηφ δηφηη νη πηζηνί 

εξγαδφκελνη είλαη πην πηζαλφ λα εκπιαθνχλ νηθεηνζειψο ζε δηαδηθαζίεο θαη λα επηδείμνπλ 

ζπκπεξηθνξά πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηνλ πειάηε, κε απνηέιεζκα ηελ παξνρή πςειήο 

πνηφηεηαο ππεξεζίαο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο θαη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

(Mackenzie et al., 1998).  

Με βάζε ηελ πην πάλσ αλάιπζε δηαηππψλεηαη ε ππφζεζε:  

 

Ζ3: Η πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο (αμία γηα ηνπο πειάηεο). 

 

χκθσλα κε ηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ, νη ζεηηθέο αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ γηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο (έλλνηα πνπ φπσο αλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα 4.2 ηνπ 

παξφληνο θεθαιαίνπ ζεσξείηαη ηαπηφζεκε κε απηή ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο γηα ηνλ πειάηε) 

ζπλδένληαη ζεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Γειαδή, φπσο κπνξεί επξχηεξα λα 

ππνζηεξηρζεί κε βάζε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο (Blau, 1964; social exchange 

theory) θαη ηελ αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο, ε αμία (φθεινο /πνηφηεηα)  πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηνπο 



 

 

 209 

πειάηεο αληαπνδίδεηαη απφ απηνχο ζηελ επηρείξεζε κε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα κε 

ηελ πίζηε ηνπο ζηελ επηρείξεζε. Μία δηαδηθαζία αληίζηνηρε κε απηή πνπ «πξνβιέπεηαη» ζηελ 

Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο δειαδή, ε εζσηεξηθή πνηφηεηα ηεο 

ππεξεζίαο ζπλεπάγεηαη ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

επηρείξεζε. 

Ζ αλάγθε γηα ζπλερή πξνζπάζεηα ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο  

φηη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ζεσξείηαη σο πξνυπφζεζε ηεο πίζηεο ησλ πειαηψλ πνπ κε ηελ 

ζεηξά ηεο απνηειεί πξνυπφζεζε επίηεπμεο νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ/απνηειεζκάησλ φπσο αχμεζε 

ηεο θεξδνθνξίαο, ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη ηεο απφδνζεο ησλ επελδεδπκέλσλ θεθαιαίσλ (Bolton 

and Drew 1991; Cronin and Taylor 1992, Reichheld 1996, Hackl and Westlund 2000).  

Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν πειάηεο αμηνινγεί φηη 

ηθαλνπνηνχληαη νη πξνζδνθίεο θαη νη αλάγθεο ηνπ απφ ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο /ππεξεζίαο.  Ζ 

ηθαλνπνίεζε είλαη δειαδή ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πειάηε γηα ηελ αμία (πνηφηεηα) 

πνπ απνθφκηζε απφ κία ζπλαιιαγή (Henninh-Thurau, 2004; Murphy, 1996; Blachard and 

Galloway, 1994). Γηα λα θξίλεη εάλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο ή φρη, ν πειάηεο ζα πξέπεη λα βηψζεη 

ηε δηαδηθαζία ηεο αγνξάο κίαο ππεξεζίαο/πξντφληνο (Cronin and Taylor, 1994; Oliver, 1993; 

Bolton and Drew, 1991; Parasuraman et. al., 1988).   

Ο Oliver (1986) ζεσξψληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ σο κία αμηνινγηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε ηνπ πειάηε αλαθέξεη φηη "… απνηειεί κία εθηίκεζε φηη ην πξντφλ 

ή ε ππεξεζία ή θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο, παξείρε ή παξέρεη ζηνλ πειάηε έλα - ζρεηηθφ κε 

ηελ θαηαλάισζή ηνπ - επίπεδν πιεξφηεηαο". Άιινη ζπγγξαθείο (Churchill and Surprenant, 

1982) νξίδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε σο ην απνηέιεζκα ηεο ζχγθξηζεο κεηαμχ θφζηνπο 

θαη νθέινπο ηεο ζπλαιιαγήο.  

ηηο ππεξεζίεο ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ είλαη πηζαλφ λα πξνέξρεηαη ηφζν απφ ηα απηά 

φζν θαη απφ ηα κε απηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Gronroos, 1990). Ωο εθ ηνχηνπ, ε ηθαλνπνίεζε 

ζηηο ππεξεζίεο ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο κία ζπλάξηεζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπ πειάηε θαη ηεο 

ζρέζεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο, θαζψο επίζεο 

θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ππεξεζηψλ (Nicholls et al., 1998).  

Οη δχν πην γλσζηέο θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο θιίκαθεο κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ πειαηψλ είλαη νη θιίκαθεο SERVQUAL ησλ Parasuraman et al. (1988) θαη ε SERVPERF 

ησλ Cronin and Taylor (1992) νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο θαη γηα ηε κέηξεζε ησλ 
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αληηιήςεσλ ησλ πειαηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο. Γχν είλαη νη πην ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνπο (Brady et al., 2002). Ζ πξψηε δηαθνξά αλαθέξεηαη ζην φηη ε θιίκαθα SERVQUAL 

κεηξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζπγθξίλνληαο απηφ πνπ ν πειάηεο ζα ήζειε λα ηνπ 

παξαζρεζεί (πξνζδνθίεο) κε απηφ πνπ ηειηθά αληηιήθζεθε φηη ηνπ παξαζρέζεθε (αληηιήςεηο), 

ελψ ε δεχηεξε κεηξά απεπζείαο ηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζήο ηνπο 

απφ ηελ παξερφκελε ππεξεζία. Ζ δεχηεξε δηαθνξά αλαθέξεηαη ζηηο δηαζηάζεηο ησλ δχν 

θιηκάθσλ κέηξεζεο: ε SERVQUAL νξηνζεηεί ηελ ηθαλνπνίεζε ζηα πιαίζηα πέληε δηαθξηηψλ 

δηαζηάζεσλ (αληαπφθξηζε, εκπάζεηα, αμηνπηζηία, αζθάιεηα θαη απηφ/πιηθφ θνκκάηη), ελψ ε 

SERVPERF ρξεζηκνπνηείηαη σο κία γεληθή θιίκαθα, απνηεινχκελε απφ ηα 22 εξσηήκαηα ηνπ 

βαζηδφκελνπ ζηελ αληηιακβαλφκελε απφδνζε (αληηιήςεηο) ησλ ππεξεζηψλ ηκήκαηνο ηνπ 

SERVQUAL (Dimitriades and Μaroudas, 2007). 

Παξά ηε ζχγρπζε πνπ παξαηεξείηαη ζην επξχ θάζκα ηεο βηβιηνγξαθίαο σο πξνο ηνλ 

νξηζκφ θαη ηε ζρέζε ησλ δχν ελλνηψλ - ηθαλνπνίεζε θαη πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο 

- αλαδεηθλχεηαη κία βαζηθή ζπκθσλία ζην φηη “πνηφηεηα ππεξεζηψλ” θαη “ηθαλνπνίεζε” ηνπ 

πειάηε απνηεινχλ ελλνηνινγηθά δηαθξηηέο αιιά ζηελά ζπζρεηηδφκελεο έλλνηεο (Parasuraman et 

al. 1994, Dabholkar et al. 2000, Shemwell et al. 1998). εκαληηθφ επίζεο ζέκα, ην νπνίν δελ έρεη 

ίζσο πιήξσο απνζαθεληζηεί, είλαη ε θαηεχζπλζε ηεο ζρέζεο αηηίαο - απνηειέζκαηνο κεηαμχ ησλ 

δχν ελλνηψλ.  

Οη Parasuraman et al. (1985, 1988) αξρηθά ππνζηήξημαλ φηη αλψηεξα επίπεδα 

αληηιακβαλφκελεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ νδεγνχλ ζε πςειφηεξε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. ηε 

ζπλέρεηα, άιιεο κειέηεο θάλεθε λα ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηθαλνπνίεζε απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ (Bitner 1990, Bolton and Drew 1991). πγθεθξηκέλα, ν Bitner (1990) 

ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ελφο κνληέινπ αμηνιφγεζεο "ηεο επαθήο κε ηελ ππεξεζία" 

ηεθκεξίσζε θαη εκπεηξηθά ηελ επίδξαζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ζηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίαο.  

Πξφζθαηα, ε άπνςε φηη ε πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο απνηειεί πξνυπφζεζε 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαίλεηαη λα ηζρπξνπνηείηαη πεξηζζφηεξν. Ο Oliver (1993) ήηαλ 

απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ππνζηήξημε φηη ε πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο ζα κπνξνχζε λα είλαη κία 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Αξθεηέο εκπεηξηθέο κειέηεο θαηέιεμαλ επίζεο ζε 

παξφκνηα απνηειέζκαηα (Anderson and Sullivan 1993;  Spreng and Mackoy, 1996; Bigne et al. 

2003, Spreng and Mackoy 1996, Dabholkar et al. 2000; ; Roth and van der Viele, 1991; Rust and 
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Oliver, 1999; Cronin  and Taylor, 1992; Heskett et al., 1994; 1997; De Royter and Bloemer, 

1998).  πλεπψο :  

 

Ζ4: Η πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο (αμία γηα ηνπο πειάηεο) ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ - σο απνηέιεζκα ησλ αληηιήςεσλ ησλ πειαηψλ γηα ην 

επίπεδν πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο - ζχκθσλα θαη πάιη κε ηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ, 

ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ πίζηε ηνπο ζηελ επηρείξεζε. Ζ αηηηνιφγεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

ηθαλνπνίεζεο θαη πίζηεο ησλ πειαηψλ είλαη φηη ν ηθαλνπνηεκέλνο πειάηεο δελ επηζπκεί λα 

δηαθφςεη κία ζρέζε πνπ ηνπ πξνζθέξεη φθεινο (αμία) ηθαλνπνηψληαο ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, δηαπηζηψζεθε φηη νη "πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο" είλαη έμη 

θνξέο πην πηζαλφ λα επαλαιάβνπλ ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δήισζαλ 

απιά "ηθαλνπνηεκέλνη" (Jones and Sasser, 1995).  

ηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ ε ζεκαζία ηεο πίζηεο ησλ πειαηψλ θαίλεηαη λα είλαη 

κεγαιχηεξε απφ φηη ζηνλ Γεπηεξνγελή Σνκέα (Czepiel and Gilmore, 1987). Απηφ ζπκβαίλεη 

ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ηελ ππεξεζία θαη ησλ πειαηψλ πνπ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε κίαο καθξνπξφζεζκεο 

ηειηθά ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο.  

Η πίζηε (loyalty) ησλ πειαηψλ ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πξνζεγγίδεηαη ζπλήζσο σο  ζηάζε 

(attitudinal loyalty) ή /θαη σο εθδήισζε ζπκπεξηθνξάο (behavioural loyalty; Jacoby and Kyner, 

1973). H πίζηε σο ζηάζε, αθνξά ζην αίζζεκα ηεο ζχλδεζεο ηνπ πειάηε κε ηελ επηρείξεζε θαη 

σο ζπκπεξηθνξά, ζπλδέεηαη κε ηελ επηζπκία ηνπ πειάηε λα δηαηεξήζεη θαη λα αλαπηχμεη κία 

επσθειή γη΄ απηφλ ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε (Zeithaml, 2000; Reichheld and Sasser, 1990; Rust 

and Zahorik, 199;1993).  

πλήζσο, φπσο θαη ζην πιαίζην ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ, ε πίζηε ησλ πειαηψλ 

ζηελ επηρείξεζε ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ πξνζεγγίδεηαη σο ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηελ 

επηρείξεζε. Η πξνζέγγηζε απηή  πηνζεηείηαη θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. πγθεθξηκέλα, ε πςειή 

πίζηε ησλ πειαηψλ ζηελ επηρείξεζε εθδειψλεηαη κε ηε κνξθή ησλ ιεγφκελσλ 3Rs : 

επαλαιακβαλφκελσλ (Retention) αιιά θαη πνιιαπιψλ αγνξψλ (Related sales), δειαδή αγνξάο 

θαη άιισλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη κε ζπζηάζεηο ησλ πξντφλησλ – ππεξεζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο ζε ηξίηνπο (Referrals/positive word-of-mouth;  π.ρ. Lau, 2000; Yee et al., 2009). 
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Δπηπιένλ,  ε πςειή πίζηε ησλ πειαηψλ κπνξεί λα εθδεισζεί κε: η) ηελ  έθθξαζε παξαπφλσλ, 

πνπ σο ζηφρν έρνπλ ηε δηφξζσζε θαη επαλάθηεζε ηεο ζρέζεο κε ηελ επηρείξεζε (complaining 

behaviour),  ηη) ηε ρακειή ειαζηηθφηεηα (ησλ πειαηψλ) ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή (δειαδή ν πειάηεο 

δελ απνθαζίδεη εχθνια λα αθήζεη ηελ επηρείξεζε ιφγσ αχμεζεο ηεο ηηκήο ηεο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίαο) (willingness to pay more/price sensitivity) θαη ηηη) επθνιία αιιαγήο επηρείξεζεο 

(switching behaviour) (Yu and Dean, 2001; Bloemer et al. 1999; Parasuraman et al., 1994; 

Zeithemal et al., 1996; Czepiel and Gilmore, 1987; ). 

Ζ ζχλδεζε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη πίζηεο ηνπο έρεη επίζεο δηεξεπλεζεί 

εκπεηξηθά ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ θαη έρεη δηαπηζησζεί ε άκεζε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

δχν (π.ρ. Storbacka et al., 1994; Hallowell; 1996; Drake et al., 1998; Bloemer et. al., 1999; 

Sivadas and Baker-Prewitt, 2000; Bowen and Chen, 2001; Caruana, 2002; Loveman and Heskett, 

1998; Silvstro and Cross, 2000).  

Μπνξεί επνκέλσο λα δηαηππσζεί ε ππφζεζε:  

 

Ζ5:  Η ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ ζηελ επηρείξεζε. 

 

Οη πηζηνί πειάηεο επεξεάδνπλ άκεζα ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο φρη κφλν κέζα απφ 

ηνλ φγθν ησλ αγνξψλ ηνπο αιιά θαη ιφγσ ηεο επίδξαζεο πνπ έρνπλ ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. Γηφηη νη "έκπεηξνη - πηζηνί" πειάηεο είλαη πην νηθείνη κε ην ζχζηεκα εμππεξέηεζεο,  

εμππεξεηνχληαη ζπλήζσο ηαρχηεξα θαη είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ αθφκε θαη πξνηάζεηο βειηίσζήο 

ηνπ  ή λα είλαη απιά πην ζπλεξγάζηκνη (Heskett et al., 1994; 1997). 

Πξάγκαηη, έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη φηη ε πίζηε ησλ πειαηψλ ζηελ επηρείξεζε ζπλδέεηαη 

ζεηηθά κε ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο θαη φηη απηή ε ζρέζε εληζρχεηαη καθξνρξφληα, δειαδή 

γίλεηαη πην θεξδνθφξα (Throsten, 2004; Guenzi and Pelloni, 2004; Anderson and Mittal, 2000; 

Bolton, 1998; Bloemer et al., 1999; Schneider and Bowen, 1995; Anderson and Sullivan, 1993; 

Anderson, et.al, 1994; Burke et. al., 1992; Rust and Zahoric,1993;1991; Roth and van der Velde, 

1990;1991). Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε έξεπλα ησλ Reichheld and Sasser (1990) ζε εηαηξείεο 

απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ηνπ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ, ε πίζηε ησλ πειαηψλ κπνξεί λα 

πξνζδηνξίζεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ αχμεζε ηνπ 

κεξηδίνπ ηεο αγνξάο. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, κία 

αχμεζε ηεο πίζηεο ησλ πειαηψλ θαηά 5% κπνξεί λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο απφ 25-

85%. πγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ πφζν "επαίζζεηα" είλαη ηα θέξδε κίαο 
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επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ ελφο θιάδνπ ζηηο αιιαγέο ζηα πνζνζηά απνρψξεζεο ησλ πειαηψλ ηνπο 

(customer defection rates), δηακφξθσζαλ θιαδηθέο θακπχιεο απνρψξεζεο πειαηψλ (defection 

curves). Οη θακπχιεο απηέο δείρλνπλ ην πψο κεηαβάιιεηαη ε αμία ηνπ πειάηε γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ γηα θάζε κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ απνρψξεζεο ησλ πειαηψλ ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο 

πειαηεηαθήο ηνπο δσήο (customer life). H κεηαβιεηή αμία ηνπ πειάηε γηα ηελ επηρείξεζε 

ππνινγίδεηαη σο ε θαζαξή παξνχζα αμία ησλ θεξδψλ πνπ έλαο πειάηεο  αλακέλεηαη λα θέξεη 

ζηελ επηρείξεζε ζηε δηάξθεηα ηεο κέζεο πειαηεηαθήο ηνπ δσήο. Γηα παξάδεηγκα, δηαπίζησζαλ 

φηη εάλ ε κέζε πειαηεηαθή δσή ζηηο επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο πηζησηηθψλ θαξηψλ απμεζεί απφ 

3.3 ζε  5 ρξφληα ηφηε ε αμία ηνπ πειάηε γηα ηηο επηρεηξήζεηο απηέο απμάλεη θαηά 95%. 

Με απηφ ην ζθεπηηθφ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη: 
 

Ζ6: Η πίζηε ησλ πειαηψλ ζηελ επηρείξεζε ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

 

Οη  ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο φπσο απηέο δηαηππψζεθαλ πην πάλσ είλαη ζπλνπηηθά νη εμήο: 

Ζ0α:  Η ζπζηεκαηηθή θαη ζε δηαξθή βάζε πξνζέγγηζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ επηκφξθσζε 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε.  

Ζ0β: Οη νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε. 

Ζ0γ:  Η πνζφηεηα (ψξεο ζπκκεηνρήο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα) επηκφξθσζεο ζπζρεηίδεηαη 

ζεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε. 

Ζ1:    Οη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία. 

Ζ2:   Η ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πίζηε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε. 

Ζ3:  Η πίζηε ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ επηρείξεζε ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο (αμία γηα ηνπο πειάηεο). 

Ζ4:   Η πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο (αμία γηα ηνπο πειάηεο) ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

Ζ5:   Η ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ ζηελ επηρείξεζε. 

Ζ6:  Η πίζηε ησλ πειαηψλ ζηελ επηρείξεζε ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο.  
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4.3.3. ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΘΔΩΡΖΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ  

 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ (βι. ρήκα 4.4) γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο 

επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ: η) βαζίδεηαη ζηε κέρξη ηψξα ζεσξεηηθή 

ζπδήηεζε, ηη) ιακβάλεη ππφςε ηα εξεπλεηηθά θελά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά 

Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ πιαίζην: 

 

- Οη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε (πνπ ππφ ηελ επξεία έλλνηα απνηεινχλ 

"αμία" γηα   ηνπο  εξγαδφκελνπο)  απφ ηελ  επηκφξθσζε,  επεξεάδνληαη  ζεηηθά  απφ 

παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο,  δειαδή: η)  ηε ζπζηεκαηηθή 

θαη ζε δηαξθή βάζε πξνζέγγηζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ επηκφξθσζε (Ζ0α), ηη) 

νξγαλσζηαθνχο παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο (Ζ0β) θαη ηηη) ηελ πνζφηεηα 

(ψξεο) επηκφξθσζεο (Ζ0γ). 

- Οη εξγαδφκελνη, αληαπνδίδνπλ ζηελ επηρείξεζε ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηελ 

επηκφξθσζε    κε    ηε   δηακφξθσζε    ζεηηθψλ    ζηάζεσλ  /   ζπκπεξηθνξψλ,    δειαδή    

κε ηελ    ηθαλνπνίεζε   ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία  (Ζ1) ε νπνία νδεγεί ζηελ πίζηε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε (Ζ2). 

- Οη ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ αληαλαθιψληαη ζηελ αμία γηα 

ηνπο πειάηεο, θαζψο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 

(Ζ3). 

Οη πειάηεο αληαπνδίδνπλ ζηελ επηρείξεζε ηελ αμία πνπ ηνπο παξέρεηαη (πνηφηεηα ηεο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο) δηακνξθψλνληαο ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, δειαδή κε:  

- ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο  (πειαηψλ) απφ ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζία (Ζ4), 

ε νπνία νδεγεί ζηελ πίζηε ησλ πειαηψλ ζηελ επηρείξεζε (Ζ5). 

- Οη ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ πειαηψλ αληαλαθιψληαη ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο (Ζ6).  

Δπίζεο, ην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ πιαίζην ζπληζηά κία αιπζίδα ζρέζεσλ (δηαδηθαζία) ζηελ 

νπνία ε επηκφξθσζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηα νθέιε πνπ απηή δεκηνπξγεί γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

αληαπνδίδνληαη  ζηνλ νξγαληζκφ/επηρείξεζε θαη ζηε ζπλέρεηα αληαλαθιψληαη ζηελ αμία (πνηφηεηα) 

ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, φπσο απηά έρνπλ δηαηππσζεί ζπγθεθξηκέλα ζην 

Κεθάιαην 3 θαη ηηη) αληηθαηνπηξίδεη ην ζχλνιν ησλ ππνζέζεσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο .  
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ρήκα 4. 4:  Θεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα 

Κέξδνπο Τπεξεζηψλ  

 

Υξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα 

 

 

 

Ηθαλνπνίεζε 

πειαηψλ 

 

Οθέιε απφ ηελ 

επηκφξθσζε 

 

Πξνζέγγηζε ζηελ 

 επηκφξθσζε 

         

Οξγαλσζηαθνί 

παξάγνληεο ππνζηήξημεο 

ηεο επηκφξθσζεο  

Ηθαλνπνίεζε  

απφ ηελ εξγαζία 
Ώξεο 

επηκφξθσζεο  

Πίζηε  

εξγαδνκέλσλ ζηελ 

επηρείξεζε  

Πξνϋπνζέζεηο δεκηνπξγίαο ζεηηθώλ 

αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδόκελνπο γηα ηα νθέιε 

από ηελ επηκόξθσζε(πξνϋπνζέζεηο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο επηκόξθσζεο) 

Πνηφηεηα 

πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίαο  

(αμία γηα ηνπο 

πειάηεο ) 

 Πίζηε πειαηψλ  

ζηελ επηρείξεζε  

Ζ2+ 

Ζ1 + 

Ζ4+ 

Ζ3+ 

Ζ6+ 

Ζ5+ 

Ζ0α 

 + 

Ζ0β 

 + 

Ζ0γ 

 + 
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πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηνπο πειάηεο θαη ηειηθά γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο 

(ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα). Σέινο, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη εάλ έλαο 

"θξίθνο" απηήο ηεο αιπζίδαο (δηαδηθαζίαο) δε ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά φιε ε δηαδηθαζία 

επεξεάδεηαη άκεζα.  

 

4.4. ΤΓΚΡΗΖ ΣΩΝ ΠΛΑΗΗΩΝ: ΑΛΤΗΓΑ ΚΔΡΓΟΤ ΤΠΖΡΔΗΩΝ, ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 

WRIGHT, GARDNER ΚΑΗ MOYNIHAN  ΚΑΗ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΖΝ 

ΑΛΤΗΓΑ ΚΔΡΓΟΤ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 

Απφ ηε ζχγθξηζε ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ, ηνπ ππνδείγκαηνο ησλ  Wright,  Gardner 

θαη Moynihan (2003) θαη ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζηελ παξνχζα εξγαζία ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ πξνθχπηεη φηη 

ππάξρνπλ δηαθνξέο αιιά θαη αξθεηέο νκνηφηεηεο. Η ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ 

επηρεηξείηαη κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα: ζθνπφο δηακφξθσζεο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηνκέαο 

εζηίαζεο, ζεσξεηηθή βάζε, πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ, πξνζέγγηζε ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, 

δηαδηθαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο, ζεκείν έλαξμεο ηεο 

δηαδηθαζίαο, πεξηερφκελν ηεο δηαδηθαζίαο, ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο, νκάδεο ζπκθεξφλησλ.  

 

1. θνπόο δηακόξθσζεο ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ θαη ηνκέαο εζηίαζεο  
 

Σα ηξία ζεσξεηηθά πιαίζηα δηαθέξνπλ σο πξνο ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αλαπηχρζεθαλ. 

Δηδηθφηεξα: 

i) Ζ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ, απνηειεί πιαίζην ζηνρνζεζίαο θαη κέηξεζεο ηεο απφδνζεο 

ηεο επηρείξεζεο (επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα). Δπηθεληξψλεηαη  ζηνλ Σνκέα ησλ 

Τπεξεζηψλ.  

ii)  Σν κνληέιν ησλ Wright et al. (2003) είλαη έλα γεληθφηεξν πιαίζην γηα ηελ αμηνιφγεζεο ηεο 

επίδξαζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ ζε θξίζηκεο ζεκαζίαο κεηαβιεηέο ηεο απφδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο (επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα). Γελ επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα παξαγσγήο. 
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iii)  ζνλ αθνξά ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην  πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, απηφ έρεη σο 

αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζε ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. 

Δπηθεληξψλεηαη  ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ.  

 

2.  Θεσξεηηθή βάζε πιαηζίσλ, πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ θαη πξνζέγγηζε ζηελ απόδνζε ηεο 

επηρείξεζεο  

 

Ωο πξνο ηε ζεσξεηηθή ηνπο βάζε, ηα ηξία εμεηαδφκελα πιαίζηα δηαθνξνπνηνχληαη σο εμήο:  

i) Θεσξεηηθή βάζε ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ απνηειεί ε εξεπλεηηθή δνπιεηά:  

 Σσλ Bennis (1970), Lawler (1973) θαη  Blau (1974) ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο 

νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο ζηηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη 

ζηελ επίδξαζή ηεο ζηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο.  

 Σσλ Parkington θαη Schneider  (1979), Schneider θαη Bowen (1985) θαη  Johnson θαη 

Seymour (1985), ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

επίπεδν πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. 

 Σσλ Czepiel et al (1985) αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ 

ζηελ πίζηε ηνπο. 

 Σνπ Heskett (1986) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαζηάζεσλ ελφο ζηξαηεγηθνχ 

νξάκαηνο εμππεξέηεζεο ζηηο ππεξεζίαο θαη  

 Σσλ Sasser θαη Reichheld  (1990) ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ πίζηεο ησλ 

πειαηψλ ζηελ θεξδνθνξία θαη αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο 

 Σνπ Schlesinger (βι. Heskett et al., 1997) αλαθνξηθά κε ηνλ  “θχθιν δπλαηνηήησλ 

ζηηο ππεξεζίεο” (Service Capability Cycle). 

 

ii) Θεσξεηηθή βάζε ηνπ κνληέινπ ησλ Wright et al. (2003) απνηεινχλ: 

 Ζ Θεσξία ηεο απφδνζεο ζην έξγν (job performance theory) ηνπ Campbell (1990).  

 Σν κνληέιν ησλ Becker θαη Huselid (1998) γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ 

πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ ζε θξίζηκεο κεηαβιεηέο (επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα) 

ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο (firm performance) θαη  

 Ζ δηάθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΓΑΠ ζχκθσλα κε ηνπο  Dyer θαη Reeves 

(1992). 
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iii) Θεσξεηηθή βάζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζηελ παξνχζα εξγαζία ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο επηκφξθσζεο ζε θξίζηκεο ζεκαζίαο κεηαβιεηέο ηεο 

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο (επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα) ζηνλ Σνκέα ησλ 

Τπεξεζηψλ απνηειεί: 

 Ζ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ θαη θαη΄ επέθηαζε θαη ε ζεσξία ζηελ νπνία 

βαζίδεηαη θαη  

 Η Θεσξία ηεο Κνηλσληθήο Αληαιιαγήο (social exchange theory) ηνπ Blau  (1964) πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο (norm of reciprocity; Gouldner, 1960). 

 

Σα ηξία ππνδείγκαηα παξνπζηάδνπλ φκσο θαη νκνηφηεηεο ζηε ζεσξεηηθή ηνπο βάζε φζνλ 

αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηνχλ: α) ζηε ΓΑΠ (βαζηθφ ζηνηρείν ηεο νπνίαο απνηειεί ε 

επηκφξθσζε) θαη ζηελ β) ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηε ΓΑΠ 

πηνζεηνχλ ηε "καιαθή" (soft) πξνζέγγηζε θαζψο ζεσξνχλ φηη άκεζνο ζηφρνο θη απνηέιεζκα ησλ 

πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ είλαη ν επεξεαζκφο ησλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ επηρείξεζε.  

ρεηηθά κε ηελ απφδνζε δηαπηζηψλεηαη φηη θαη ηα ηξία κνληέια  θάλνπλ απνδεθηή ηε 

ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε απφδνζε είλαη 

κία πνιχ-επίπεδε θαη πνιπδηάζηαηε κεηαβιεηή πνπ ηα επίπεδα ηεο δνκνχληαη ηεξαξρηθά. Σα 

επίπεδα δηακνξθψλνπλ κία αιπζίδα, φπνπ νη επηκέξνπο "θξίθνη" ηεο, φπσο ππνζηεξίδεηαη, 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο  κε ζρέζε αηηίαο-απνηειέζκαηνο.  

 

3. Γηαδηθαζία γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ηε κέηξεζε ησλ επηδησθόκελσλ απνηειεζκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο 

 

Καη ηα ηξία ππνδείγκαηα παξνπζηάδνπλ κία δηαδηθαζία (αιπζίδα) ε νπνία πξνζπαζεί λα 

αλαδείμεη ην πψο ε κεηαβιεηή πνπ απνηειεί ηε βάζε (πξψην "θξίθν") ηεο δηαδηθαζίαο απηήο 

επεξεάδεη ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα: 

η)  Ζ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ζχλδεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εζσηεξηθήο ππεξεζίαο κε ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο, σο αιπζίδα 

ζρέζεσλ κεηαμχ θξίζηκεο ζεκαζίαο ζηνηρείσλ ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ Σνκέα 

ησλ Τπεξεζηψλ. 
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ii)  Σν ππφδεηγκα ηνπ Wright et al. (2003) πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ζχλδεζεο 4 πνιηηηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ (κεηαμχ απηψλ θαη ε επηκφξθσζε) κε ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, σο 

κία αιιεινπρία ζρέζεσλ κεηαμχ θξίζηκεο ζεκαζίαο ζηνηρείσλ/κεηαβιεηψλ ηεο απφδνζεο 

ηεο επηρείξεζεο. 

iv) Σν πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ πιαίζην πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ζχλδεζεο ηεο επηκφξθσζεο 

(πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο) κε θξίζηκεο ζεκαζίαο κεηαβιεηέο ηεο απφδνζεο 

(επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα) ηεο επηρείξεζεο ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ φπσο 

απηά απνηππψλνληαη ζην πιαίζην ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. 

 

4. εκείν έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ηε κέηξεζε ησλ επηδησθόκελσλ 

απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο 

 

 

 Σν ζεκείν έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε θάζε έλα απφ ηα εμεηαδφκελα 

ζεσξεηηθά πιαίζηα δηαθέξεη. Αλαιπηηθφηεξα: 

i)   Βάζε ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ απνηειεί ε πνηφηεηα ηεο εξγαζηαθήο δσήο ε νπνία 

πξνζδηνξίδεηαη θαη επεξεάδεηαη απφ ζηνηρεία φπσο: ζρεδηαζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο 

εξγαζίαο, ζρεδηαζκφο ηεο εξγαζίαο, δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη εγεζία, πνιηηηθέο 

θαη πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ, παξνρή ησλ "εξγαιείσλ" θαη δηαδηθαζηψλ, ζηήξημε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη παξνρή επθαηξηψλ ζε απηνχο γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. Ωο 

πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ αλαθέξνληαη νη: επηινγή, αλαγλψξηζε, αληακνηβέο, επηκφξθσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη αλάπηπμε, ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο. Σν ζηνηρεία απηά 

αλαθέξνληαη απφ ηνπο Heskett et al. (1994; 1997, 2008)  αιιά ην πεξηερφκελφ ηνπο δελ 

πξνζδηνξίδεηαη θαη δελ εμεηάδεηαη εκπεξηζηαησκέλα.  

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο επηκφξθσζεο – σο πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο ηεο 

ΓΑΠ -  δελ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη, θαη θαη΄ επέθηαζε δε δηεξεπλάηαη,  πσο πξέπεη απηή λα 

ζρεδηαζηεί θαη λα πινπνηεζεί ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα 

νδεγεί ζηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ (ηθαλνπνίεζε θαη πίζηε) ησλ 

εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ επηρείξεζε. Έηζη ψζηε ηειηθά, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ, λα δηακνξθσζεί αμία (πνηφηεηα) γηα ηνπο πειάηεο κε 

απνηέιεζκα πςειφ επίπεδν ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο.  



 

 

 220 

ii)   Αθεηεξία ηεο δηαδηθαζίαο πνπ παξνπζηάδεη ην ππνδεηγκάησλ Wright et al. (2003) είλαη 

ηέζζεξηο πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ: επηινγή θαη ζηειέρσζε, αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο /ακνηβή (pay 

for performance), επηθνηλσλία θαη ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επηκφξθσζε. Οη 

ζπγγξαθείο δελ πξνζδηνξίδνπλ φκσο ην πεξηερφκελν ησλ πνιηηηθψλ απηψλ ζπγθεθξηκέλα 

θαη θαηά ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπ ππνδείγκαηνο ρξεζηκνπνηνχλ κεηξήζεηο γηα ηηο 

πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ  - π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηεο επηκφξθσζεο ηε κεηξνχλ κφλν κε ηε ρξήζε 

ηνπ δείθηε ψξεο επηκφξθσζεο αλά εξγαδφκελν - νη νπνίεο δελ αλαδεηθλχνπλ ηε ζχγρξνλε 

πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε νχηε θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. 

ii) Βάζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ απεηθνλίδεηαη ζην πξνηεηλφκελν ζηελ παξνχζα εξγαζία 

ζεσξεηηθφ πιαίζην είλαη ε επηκφξθσζε θαη εηδηθφηεξα ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ  

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. πγθεθξηκέλα, ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο 

πξνζδηνξίδεη ηνπο νξγαλσζηαθνχο παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο, (βι. ρήκα 

4.4) θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο (κεηαβιεηή 

πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε, βι. ρήκα 4.4) πνπ απνηεινχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

δεκηνπξγίαο ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε 

(πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηκφξθσζεο). Με ηελ έλλνηα απηή ην 

πξνηεηλφκελν ζηελ παξνχζα εξγαζία πιαίζην ζπκβάιιεη ζηελ πξνζπάζεηα λα 

ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο, σο ζηνηρείν ηεο Αιπζίδαο 

Κέξδνπο Τπεξεζηψλ, θαη λα δηεξεπλεζεί ζηε ζπλέρεηα ν ξφινο ηεο επηκφξθσζεο ζηελ 

Αιπζίδα απηή. 

 

5. Πεξηερόκελν ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ηε κέηξεζε ησλ επηδησθόκελσλ 

απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο 

 

 

Γηαθνξέο παξαηεξνχληαη επίζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ αλαθνξηθά κε ην 

πεξηερφκελν ηεο δηαδηθαζίαο πνπ απεηθνλίδνπλ φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαμχ ηνπο 

ζχγθξηζε. 

i)    Ζ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ζηεξίδεηαη ζε κία αιιεινπρία ππνζέζεσλ ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε πνηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο (ζηνηρείν ηεο νπνίαο απνηειεί θαη ε 

επηκφξθσζε) επεξεάδεη αξρηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία (άκεζε 

επίδξαζε) θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ πίζηε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ πςειή 
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πίζηε θαη παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ δεκηνπξγεί αμία γηα ηνπο πειάηεο (πνηφηεηα) 

δηακνξθψλνληαο πςειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο θαη πίζηεο ησλ πειαηψλ, ζηνηρεία πνπ 

αληαλαθιψληαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο (θεξδνθνξία θαη 

αχμεζε εζφδσλ).  

ii)   Σν κνληέιν ησλ Wright et al. (2003) δηαθέξεη σο πξνο ην φηη ζεσξεί φηη ηέζζεξηο πνιηηηθέο 

ηεο ΓΑΠ (κία απφ ηηο νπνίεο είλαη ε επηκφξθσζε) έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηελ αθνζίσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ (ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ) θαη φρη έκκεζε 

κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία. Δπίζεο, δελ πεξηιακβάλεη 

κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο πειάηεο. Απηφ δηφηη ε αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο 

ππνζηεξίδεηαη φηη ζα πξνέιζεη απφ ηε ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο εμαηηίαο ηεο βειηίσζεο ηεο 

ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο (δηάζηαζε ηεο νπνίαο απνηειεί ε παξαγσγηθφηεηα), βειηίσζε  ε 

νπνία νθείιεηαη ζηελ αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

iii) Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έρεη ηελ ίδηα θηινζνθία κε απηή ηεο Αιπζίδαο 

Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. Γηαθέξεη φκσο σο πξνο ην φηη ε δηαδηθαζία πνπ απεηθνλίδεη έρεη σο 

βάζε ηεο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηελ επηκφξθσζε. Ζ επηκφξθσζε εθφζνλ είλαη 

απνηειεζκαηηθή, επεξεάδεη αξρηθά ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε πνπ 

απνθνκίδνπλ απφ απηή (έκκεζε επίδξαζε) θαη ζηε ζπλέρεηα, σο αληαπφδνζε πξνο ηελ 

επηρείξεζε (ζεσξία θνηλσληθήο αληαιιαγήο), επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ (ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε) 

δεκηνπξγψληαο αμία γηα ηνπο πειάηεο (πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο). Ζ αμία 

απηή δηακνξθψλεη, σο αληαπφδνζε ζηελ επηρείξεζε, ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ πειαηψλ (ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη πίζηε ησλ πειαηψλ) πνπ 

αληαλαθιψληαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο (θεξδνθνξία). ηε 

δηαδηθαζία πνπ απεηθνλίδεη ην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ πιαίζην δελ παξνπζηάδεηαη, φπσο 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Loveman (1998),  σο "ζπζηαηηθφ ζηνηρείν" ηεο ε παξαγσγηθφηεηα.  

  Θα πξέπεη αθφκε λα αλαθεξζεί φηη ην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ πιαίζην φπσο θαη ε 

Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ πηζαλή επίδξαζε ηεο πίζηεο ησλ 

πειαηψλ ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ. Δλψ ζχκθσλα 

κε ην ππφδεηγκα ησλ Wright et al. (2003) ε αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο ζα 

πξνέιζεη απφ ηελ ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο,  ε νπνία επηηπγράλεηαη απφ ηε βειηίσζε ηεο 
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ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο, βειηίσζε πνπ νθείιεηαη ζηελ δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

νξγαληζκφ.  

 

6.  εκαζία/ ξόινο ηεο επηκόξθσζεο 

 

Ζ επηκφξθσζε απνηειεί "ζπζηαηηθφ ζηνηρείν" θαη ησλ ηξηψλ πιαηζίσλ. Δηδηθφηεξα: 

i) ηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ, ε επηκφξθσζε εκπεξηέρεηαη σο έλαο απφ ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο (πνηφηεηα ηεο 

εξγαζηαθήο δσήο) ε νπνία απνηειεί θαη ηνλ πξψην «θξίθν» ηεο Αιπζίδαο (βάζε ηεο 

Αιπζίδαο) πνπ νδεγεί ηειηθά ζε πςειά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο.  

ii) ην κνληέιν ησλ Wright et al. (2003) ε επηκφξθσζε απνηειεί κία απφ ηηο ηέζζεξηο "πςειήο 

απφδνζεο" πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ πνπ εκθαλίδνληαη σο βάζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ απεηθνλίδεη 

θαη σο πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ.  

iii) ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ δηακνξθψζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, ε επηκφξθσζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη πξνυπνζέζεηο δηακφξθσζεο ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα 

ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε (ή δηαθνξεηηθά νη πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο)  

απνηεινχλ ηε βάζε ηεο δηαδηθαζίαο (αιπζίδαο) πνπ ζπλδέεη ηελ επηκφξθσζε κε θξίζηκεο 

ζεκαζίαο ζηνηρεία ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ φπσο απηά 

απνηππψλνληαη ζην πιαίζην ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. Η Αιπζίδα Κέξδνπο 

Τπεξεζηψλ απνηειεί έλα ππφδεηγκα πνπ αλαδεηθλχεη θξίζηκεο ζεκαζίαο κεηαβιεηέο ηεο 

απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ, ππφδεηγκα ην 

νπνίν εληάζζεηαη ζηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη ζηε κέηξεζή 

ηεο. Δπνκέλσο θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ πξνηείλεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ αλαδεηθλχεη ην ζηξαηεγηθφ 

ξφιν ηεο επηκφξθσζεο (θάζεηε νινθιήξσζε). 

 

7. Οκάδεο ζπκθεξόλησλ: ε επηρείξεζε σο αλνηρηό ζύζηεκα 

 

Καη ηα ηξία ππφ ζχγθξηζε πιαίζηα αληηκεησπίδνπλ ηελ επηρείξεζε σο αλνηρηφ ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ 

ε ιεηηνπξγία επεξεάδεηαη απφ δηάθνξεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο απφ ηελ επηρείξεζε. Ζ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ θαη ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην πνπ πξνηείλεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία ιακβάλνπλ ππφςε ηελ αλάγθε ηεο δηαζθάιηζεο 
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ηεο ηαπηφρξνλεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο απφ ηελ επηρείξεζε ηξηψλ νκάδσλ 

ζπκθεξφλησλ: ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πειαηψλ θαη ησλ κεηφρσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην 

κνληέιν ησλ Wright et al. (2003) αλαθέξεηαη ζε δχν νκάδεο ζπκθεξφλησλ: ζηνπο εξγαδφκελνπο 

θαη ζηνπο κεηφρνπο. Μπνξεί επνκέλσο λα ππνζηεξηρζεί φηη ην κνληέιν απηφ είλαη πην 

"εζσζηξεθέο" ζε ζρέζε κε ηα άιια δχν, κε ηελ έλλνηα, φηη δελ πεξηιακβάλεη κεηξήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζην πσο βιέπνπλ ηελ επηρείξεζε θαη ην πξντφλ /ππεξεζία νη πειάηεο ηεο αιιά εζηηάδεη 

θπξίσο ζηελ επίδξαζε ησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ αξρηθά ζηε δέζκεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ απφδνζε ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο απνηειεί δηάζηαζε ηεο 

απφδνζεο πνπ έρεη αλαδεηρζεί, σο ηδηαίηεξεο θξίζηκεο ζεκαζίαο, ζηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο ηδίσο ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή αλαθνξηθά 

κε ηελ ελζσκάησζε, ζηα 3 πιαίζηα πνπ ζπγθξίλνληαη εδψ, κεηξήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ πειάηε, 

νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ηφζν ε Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ φζν θαη ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε εζηηάδνπλ ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ. ηηο 

ππεξεζίεο, νη πειάηεο θαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζήο θαη πίζηεο ηνπο ζηελ επηρείξεζε, απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ δηακνξθψλεη ην επίπεδν θεξδψλ θαη αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο. 

χκθσλα κε ηνλ Schneider, (1994) ζηηο ππεξεζίεο: i) ν πειάηεο ζα πξέπεη λα απνηειεί ζηνηρείν 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο ΓΑΠ θαη ii) 

νη αληηιήςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζα πξέπεη λα ζηξέθνληαη πξνο ηε ινγηθή 

ηεο πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ φπσο απηά 

πξνθχπηνπλ απφ ηε κέρξη ηψξα αλάιπζε απνηππψλνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 4.1 παξαθάησ.  
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ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΓΗΑΚΡΗΖ 

ΑΛΤΗΓΑ ΚΔΡΓΟΤ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ  
(Ζeskett  et al. 1994; 1997; 2008) 

ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΩΝ WRIGHT, 

GARDNER ΚΑΗ MOYNIHAN 

(2003) 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΤΑ ΔΡΓΑΗΑ 

ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 
ΚΟΠΟ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ 

ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ 

ΠΛΑΙΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΜΔΑ 

ΔΣΙΑΗ 

 

Πιαίζην κέηξεζεο θξίζηκεο ζεκαζίαο  

κεηαβιεηψλ ηεο απφδνζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ κε 

επηθέληξσζε ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ 

 

Πιαίζην αμηνιφγεζεο ηεο επίδξαζεο ησλ 

πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ ζε 

θξίζηκεο ζεκαζίαο κεηαβιεηέο ηεο απφδνζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ (δελ 

εζηηάζεη ζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα παξαγσγήο) 

Πιαίζην δηεξεχλεζεο ηνπ ξφινπ ηεο 

επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο 

Τπεξεζηψλ . Δπηθεληξψλεηαη ζηνλ Σνκέα 

ησλ Τπεξεζηψλ. 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΒΑΗ 

ΠΛΑΙΙΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δξεπλεηηθή δνπιεηά ησλ: 

 Bennis (1970), Lawler (1973), Blau 

(1974) γηα ηελ επίδξαζε ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο ζηάζεηο 

θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ  

 Parkington θαη Schneider  (1979), 

Schneider θαη Bowen (1985) θαη 

Johnson θαη Seymour (1985) γηα ηε 

επίδξαζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ πνηφηεηα   

 Czepiel et al (1985) γηα ηελ επίδξαζε 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ζηελ 

πίζηε ηνπο. 

 Heskett (1986) αλαθνξηθά κε ηηο 

δηαζηάζεηο ελφο ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο 

εμππεξέηεζεο ζηηο ππεξεζίαο. 

 Sasser θαη Reichheld  (1990) ζρεηηθά κε 

ηελ επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ πίζηεο ησλ 

πειαηψλ ζηελ θεξδνθνξία θαη 

αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ 

θχθιν δπλαηνηήησλ ζηηο ππεξεζίεο 

 Θεσξία ηεο απφδνζεο ζην έξγν (job 

performance theory) ηνπ  Campbell 

(1990) 

 Τπφδεηγκα αμηνιφγεζεο ηεο επίδξαζεο 

ησλ πνιηηηθψλ ΓΑΠ ζε θξίζηκεο 

ζεκαζίαο κεηαβιεηέο ηεο απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο ησλ Becker θαη Huselid 

(1998) 

 Γηάθξηζε επηπέδσλ ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο ΓΑΠ ζχκθσλα κε ηνπο  Dyer θαη 

Reeves (1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ (Ζesket 

et al., 1994; 1997; 2008) θαη 

θαη΄επέθηαζε ζηε ζεσξία ζηελ νπνία 

βαζίδεηαη απηή 

 Θεσξία Κνηλσληθήο Αληαιιαγήο (Blau, 

1964) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΓΑΠ 

 
"Μαιαθή" (soft) Πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ "Μαιαθή" (soft) Πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ "Μαιαθή" (soft) Πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ 

ΠΡΟΔΓΓΙΗ  

ΣΗΝ ΑΠΟΓΟΗ ΚΑΙ ΣΗ 

ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ   

 

χγρξνλε πξνζέγγηζε: πνιπδηάζηαηε-

πνιπεπίπεδε  

χγρξνλε πξνζέγγηζε: πνιπδηάζηαηε-

πνιπεπίπεδε 

χγρξνλε πξνζέγγηζε: πνιπδηάζηαηε-

πνιπεπίπεδε 



 

 

 225 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία (αιπζίδα ζρέζεσλ 

αηηίαο - απνηειέζκαηνο) ζχλδεζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο κε 

θξίζηκεο ζεκαζίαο κεηαβιεηέο ηεο 

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ 

(επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα) 

Πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία (αιπζίδα ζρέζεσλ 

αηηίαο - απνηειέζκαηνο) ζχλδεζεο 4 

πνιηηηθψλ/ πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ κε θξίζηκεο 

ζεκαζίαο κεηαβιεηέο ηεο απφδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ (επηδησθφκελνη 

ζηφρνη/απνηειέζκαηα) 

Πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία (αιπζίδα ζρέζεσλ 

αηηίαο - απνηειέζκαηνο) ζχλδεζεο ηεο 

πνιηηηθήο/ πξαθηηθήο ηεο επηκφξθσζεο κε 

θξίζηκεο ζεκαζίαο κεηαβιεηέο ηεο 

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ 

(επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα) 

ΗΜΔΙΟ ΔΝΑΡΞΗ ΣΗ 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Πνηφηεηα εζσηεξηθήο ππεξεζίαο (πνηφηεηα 

εξγαζηαθήο δσήο): 

 ρεδηαζκφο εξγαζηαθνχ ρψξνπ 

 ρεδηαζκφο  εξγαζίαο θαη δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ 

 Πνιηηηθέο /πξαθηηθέο ΓΑΠ: 

- Δπηινγή,επηκφξθσζε θη αλάπηπμε 

- Ακνηβέο θη αλαγλψξηζε  

- Πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία 

 Γηαδηθαζίεο θαη πφξνη γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε 

Πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ: 

 Δπηινγή-ζηειέρσζε  

 Δπηκφξθσζε 

 Αμηνιφγεζε/ ακνηβή 

 πκκεηνρή/ επηθνηλσλία 

 

Δπηκφξθσζε: πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο 

ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο 

γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε 

(πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

επηκφξθσζεο): 

 Πξνζέγγηζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ  

επηκφξθσζε  

 Οξγαλσζηαθνί παξάγνληεο ππνζηήξημεο 

ηεο επηκφξθσζεο 

 ΄Ώξεο επηκφξθσζεο 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ  

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο:  

 Πνηφηεηα εζσηεξηθήο δσήο,  

 Ηθαλνπνίεζε θαη πίζηε εξγαδνκέλσλ,  

 Παξαγσγηθφηεηα,  

 Αμία ηεο ππεξεζίαο γηα ησλ πειάηε, 

ηθαλνπνίεζε θαη πίζηε πειαηψλ,  

 Κεξδνθνξία, κεξίδην αγνξάο 

Πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο:  

 Πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ,  

 Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε (εκπεξηέρεη ηελ 

πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ) 

 Λεηηνπξγηθή απφδνζε  

 Έμνδα 

 Κέξδε 

Πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο:  

 Πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο επηκφξθσζεο,   

 Αληηιακβαλφκελα νθέιε επηκφξθσζεο,  

 Ηθαλνπνίεζε θαη πίζηε εξγαδνκέλσλ ,  

 Πνηφηεηα ππεξεζίαο (αμία) 

 Ηθαλνπνίεζε θαη πίζηε πειαηψλ,  

 Κεξδνθνξία  

ΗΜΑΙΑ ΣΗ 

ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 Θεσξείηαη ζηνηρείν πνπ επεξεάδεη ηελ 

πνηφηεηαο ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο   

 Γε ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ην 

πεξηερφκελν ηεο θαη νη πξνυπνζέζεηο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

 

 Απνηειεί κία απφ ηηο 4 πνιηηηθέο ΓΑΠ 

πνπ εκπεξηέρνληαη ζην κνληέιν 

 Γε ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ην πεξηερφκελν 

ηεο θαη νη πξνυπνζέζεηο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

 Απνηειεί ην ζεκείν έλαξμεο ηνπ 

πιαηζίνπ 

 Απνζαθελίδεηαη ην πεξηερφκελν θαη νη 

πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

επηκφξθσζεο γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηεο ζηελ 

Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ 

ΟΜΑΓΔ ΤΜΦΔΡΟΝΣΩΝ Δξγαδφκελνη, Μέηνρνη, Πειάηεο Δξγαδφκελνη, Μέηνρνη Δξγαδφκελνη, Μέηνρνη, Πειάηεο 

Πίλαθαο 4.1:  πγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ ππνδεηγκάησλ: Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ, ππφδεηγκα Wright et al. (2003) θαη  

πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ
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πκπεξαζκαηηθά, απφ ηε ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ ππνδεηγκάησλ Αιπζίδα 

Κέξδνπο Τπεξεζηψλ θαη Wright et al. (2003) κε ην πξνηεηλφκελν εδψ ζεσξεηηθφ πιαίζην, 

δηαπηζηψλνληαη νη κεηαμχ ηνπο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο θαη αλαδεηθλχεηαη ε ζπκβνιή ηνπ 

ηειεπηαίνπ  (ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο) ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

 

 
1
 Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ άξζξνπ ησλ: Hesket et al ην 1994 (βι. ρήκα 4.1,  Κεθ . 4) ε Αιπζίδα 

Κέξδνπο Τπεξεζηψλ, ε νπνία βξίζθεηαη αθφκε ππφ δηεξεχλεζε παξνπζηάδεηαη, ζε άιιεο ηξεηο 

εθδνρέο απηέο ησλ: Hesket et al. (1997) (βι. Κεθ. 1, ρήκα 1.6), ηνπ Loveman θαη Heskett (1998) θαη 

ηνπ Loveman (1998). εκαληηθή ίζσο δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ κνξθψλ ηεο Αιπζίδαο 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη Loveman θαη Heskett (1998)  ρξεζηκνπνηνχλ ηελ  έλλνηα ηεο εμσηεξηθήο 

πνηφηεηαο θαη ηεο αμίαο ηεο εμσηεξηθήο ππεξεζίαο σο δηαθξηηέο έλλνηεο (κε ηελ πξψηε λα ζεσξείηαη 

πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληεο ηεο δεχηεξεο), ελψ ν Loveman (1998) δελ ελζσκαηψλεη θαζφινπ ζηελ 

Αιπζίδα ηε κεηαβιεηή παξαγσγηθφηεηα θαη  ππνθαζηζηά ηνλ φξν αμία ηεο εμσηεξηθήο ππεξεζίαο κε 

ηνλ φξν πνηφηεηα ηεο εμσηεξηθήο ππεξεζίαο. κσο ην 2008 νη Heskett et al., παξνπζηάδνπλ ζε άξζξν 

ηνπο ζην Harvard Business Review ηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ κε κνξθή αληίζηνηρε κε απηή 

ηνπ 1994  (βι. ρήκα 4.1, Κεθ. 4). 
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ΜΔΡΟ Β 
 

ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ: 
 

ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟΤ ΘΔΩΡΖΣΗΚΟΤ 

ΠΛΑΗΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ 

ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΖΝ ΑΛΤΗΓΑ ΚΔΡΓΟΤ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ν
  

 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

5.1. ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ  ΔΡΔΤΝΑ  

 

Με βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ δηακνξθψζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία γηα ηε δηεξεχλεζε 

ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

πξσηνγελήο εκπεηξηθή έξεπλα ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηξαπεδηθφ 

θιάδν ζηελ Διιάδα. 

θνπφο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο είλαη ν έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ θαη ε εκπεηξηθή 

επηβεβαίσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ειήθζεζαλ ππφςε ηα εξεπλεηηθά θελά θαη νη πεξηνξηζκνί 

πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε (βι. Κεθ. 3, ελφηεηα 3.3.3) θαζψο θαη 

ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ εξεπλεηψλ πνπ δηεξεχλεζαλ εκπεηξηθά ηελ Αιπζίδα 

Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ζην ζχλνιφ ηεο (βι. Κεθ. 4  ελφηεηα 4.2.2 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο). 

 Σν παξφλ θεθάιαην αξζξψλεηαη ζε 7 ελφηεηεο: 

1. Δπηινγή εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο (ελφηεηα 5.2). 

2. Δπηινγή θιάδνπ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο (ελφηεηα 5.3). 

3. Δπηινγή επηρείξεζεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο (ελφηεηα 5.4). 

4. Δπίπεδν αλάιπζεο (ελφηεηα 5.5). 

5. ηνηρεία έξεπλαο: πεγέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, δεηγκαηνιεςία, δηαδηθαζία θαη εξγαιεία 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ  (ελφηεηα 5.6). 

6. Γηακφξθσζε - επηινγή θιηκάθσλ κέηξεζεο (measurement scales) ησλ ππφ δηεξεχλεζε 

κεηαβιεηψλ (ελφηεηα 5.7) 

7. ηαηηζηηθή επεμεξγαζία  - κέζνδνη αλάιπζεο (ελφηεηα 5.8). 
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5.2. ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

Ο φξνο εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ή ζηξαηεγηθή (research strategy) αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ν εξεπλεηήο αλαθνξηθά κε ηηο ηερληθέο θαη 

ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Σέζζεξηο είλαη νη  

ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξεί λα πηνζεηεζνχλ γηα ηε ζπιινγή πξσηνγελψλ 

δεδνκέλσλ: επηζθφπεζε, παξαηήξεζε, πείξακα θαη κειέηε πεξίπησζεο (Γεκεηξηάδε, 1999). 

Ζ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο θαηά πεξίπησζε ζηξαηεγηθήο απνηειεί ζπλάξηεζε 

πνιιψλ παξαγφλησλ φπσο: ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ν ζηφρνο θαη ε θχζε ησλ εξσηεκάησλ, ην 

είδνο ησλ ζπιιεγφκελσλ δεδνκέλσλ, ν επηδησθφκελνο βαζκφο παξέκβαζεο ηνπ εξεπλεηή ζηε 

κεζνδνινγηθή δηαδηθαζία θαη ην πεξηβάιινλ ηεο έξεπλαο. ηαλ ν εξεπλεηήο επηδηψθεη  λα 

κειεηήζεη νξηζκέλα θαηλφκελα ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ κε ζηφρν ηε δηαηχπσζε 

εξκελεπηηθψλ ζεσξηψλ αιιά αδπλαηεί ή δελ είλαη εζηθφ λα δηακνξθψζεη ζπλζήθεο 

εξγαζηεξηαθνχ πεηξάκαηνο, κπνξεί ελαιιαθηηθά λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε ζε βάζνο 

κειέηε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ πεξηπηψζεσλ. Ζ εξεπλεηηθή απηή ζηξαηεγηθή θαιείηαη κειέηε 

πεξίπησζεο (case study research) (Γεκεηξηάδε, 1999). Ο εξεπλεηήο, ζηε κειέηε πεξίπησζεο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπλδπαζκφ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, φπσο: 

εξσηεκαηνιφγην, δηάθνξα είδε ζπλέληεπμεο, νκάδεο εζηίαζεο, άηππε παξαηήξεζε. Σν 

βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα απηήο ηεο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη ε ζε βάζνο κειέηε 

ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ-θαηλνκέλσλ πνπ επηηξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ε πνιππινθφηεηα θαη 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Ωο κεηνλεθηήκαηα αλαθέξεηαη ε αδπλακία 

γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο.  

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, πηνζεηήζεθε ε ζηξαηεγηθή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. Ο 

θπξηφηεξνο ιφγνο επηινγήο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε πξφζεζε ηεο ζε βάζνο δηεξεχλεζεο 

ησλ ππφ εμέηαζε ζχλζεησλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ ηηο ζπλδένπλ ζε έλα 

πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο θαη πνιππινθφηεηαο, φπσο 

απηφ ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ o νπνίνο επηιέρζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο.  

Ζ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο θξίζεθε επίζεο αλαγθαία ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ βαζκνχ 

θπθιηθφηεηαο (circularity) θαη ζηνραζηηθφηεηαο (reflexivity) πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία αλαθνξηθά κε ηα εξσηήκαηα/ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο θαη ηε ζπιινγή-

εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ (Easterby-Smith et al. 1996; Γεκεηξηάδε, 1999; Μαξνχδαο, 2009). 

Απηφ εληζρχεηαη ηφζν απφ ηελ ελλνηνινγηθή ζχγρπζε πνπ παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηηο ππφ 

εμέηαζε κεηαβιεηέο θαη ηελ χπαξμε ζπγθερπκέλσλ επξεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεηαμχ 

ηνπο ζρέζεηο, φζν θαη απφ ηελ έιιεηςε παξφκνησλ κειεηψλ ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ ηξαπεδηθφ 



 

 230 

θιάδν εηδηθφηεξα. Δπηπιένλ,  ε κειέηε πεξίπησζεο επηιέρζεθε επεηδή ζηε γλσζηηθή πεξηνρή 

πνπ αθνξά ζηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο επηκφξθσζεο ζε κεηαβιεηέο απφδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο δηαπηζηψλεηαη κηθξφο αξηζκφο κειεηψλ πεξίπησζεο θαη νη εξεπλεηέο θάλνπλ θιήζε 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή κε ζηφρν ηελ ζε βάζνο δηεξεχλεζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο (Guest, 

1997; Roger and Wright, 1998). Σέινο, ε επηινγή ηεο κειέηε πεξίπησζεο απνηειεί ζπλήζε 

πξαθηηθή θαηά ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. Οη ζρεηηθέο 

έξεπλεο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζην Κεθ. 3 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Ο πςειφο βαζκφο εζσηεξηθήο εγθπξφηεηαο (internal validity), δειαδή ε ζε βάζνο 

κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ εμεηάδεηαη, πνπ απνηειεί άιισζηε θαη ηνλ βαζηθφ ιφγν επηινγήο 

ηεο θαη ε αληηκεηψπηζε σο έλα βαζκφ ηεο αδπλακίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ κε δπλαηφηεηα 

γελίθεπζεο ησλ επξεκάησλ, δηαζθαιίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηξηγσληθφηεηαο 

(triangulation) (Easterby-Smith et al. 1996) θαη θπζηθά κε ηελ επαλάιεςε ηεο έξεπλαο ζε 

βάζνο ρξφλνπ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ ή /θαη δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ. ηε 

βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη ζπλήζσο 4 κνξθέο ηξηγσληθφηεηαο (Creswell, 1994; Easterby-

Smith et al. 1996): 

1. Σξηγσληθφηεηα δεδνκέλσλ (data triangulation) ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πεγή ζπιινγήο 

ησλ δεδνκέλσλ θη επηδηψθεηαη κέζσ ζπλδπαζκνχ ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ πεγψλ. Με βάζε ηελ 

αξρή ηεο ηξηγσληθφηεηαο δεδνκέλσλ (triangulation) ηα δεδνκέλα ζηελ παξνχζα έξεπλα 

ζπιιέρζεθαλ απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεγέο: εξσηεκαηνιφγηα απφ εξγαδφκελνπο θαη 

πειάηεο, κειέηε εγγξάθσλ /δηαδηθηχνπ/ αξρείσλ δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο θαη 

δηεξεπλεηηθήο ζπλέληεπμεο κε ζηέιερνο ηεο ηξάπεδαο, κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή φζν ην 

δπλαηφλ πην αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ. 

2. Σξηγσληθφηεηα ζεσξηψλ (triangulation of theories) ε νπνία αθνξά ζην ζπλδπαζκφ 

ππνδεηγκάησλ-ζεσξηψλ απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο ηφζν γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο έξεπλαο φζν θαη γηα ηελ εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ. ηελ παξνχζα εξγαζία γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

έξεπλαο θαη ηελ εξκελεία ησλ επξεκάησλ κειεηήζεθαλ θαη πηνζεηήζεθαλ ζεσξίεο ηφζν 

απφ ηελ γλσζηηθή πεξηνρή ηεο ΓΑΠ γεληθφηεξα (πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ) θαη ηεο 

επηκφξθσζεο εηδηθφηεξα (πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

επηκφξθσζεο), φζν θη απφ απηέο ηεο δηνίθεζεο ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ (Αιπζίδα 

Κέξδνπο Τπεξεζηψλ) θαη ηεο νξγαλσζηαθήο ζεσξίαο.   

3. Μεζνδνινγηθή ηξηγσληθφηεηα (methodological triangulation) πνπ αθνξά ζηε ρξήζε 

πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ. ηελ παξνχζα κειέηε εάλ θαη ηα 
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ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ θπξίσο κε ηε ρξήζε πνζνηηθψλ κεζφδσλ (εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

απεπζχλνληαη ζε εξγαδφκελνπο θαη πειάηεο) θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ δηαδξακάηηζε ε ζπλέληεπμε κε ζηέιερνο ηεο ΓΑΠ ηεο 

επηρείξεζεο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθφηεξα ζε επφκελε ελφηεηα ηνπ παξφληνο 

θεθαιαίνπ. 

4. Γηαδνρηθή ηξηγσληθφηεηα (sequential triangulation) πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ ζε δηαδνρηθέο θάζεηο (δηαθνξεηηθή ρξνληθή ζηηγκή) φπνπ ηα δεδνκέλα ηεο 

πξψηεο θάζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο επφκελεο θάζεο. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ηα δεδνκέλα ζπιιέρζεζαλ ζε ηξεηο θάζεηο. πγθεθξηκέλα,  φπσο 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο ησλ Silvestro θαη Cross (2000) θαη Prichard θαη Silvestro 

(2005) (νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ επίζεο σο εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηε κειέηε 

πεξίπησζεο θαηά ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ)  πξηλ απφ 

ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ησλ δχν εξεπλψλ (survey) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο (θάζε 2) θαη πειάηεο (θάζε 3) ππνθαηαζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο 

(ηξάπεδα), πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλέληεπμε δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα κε ζηέιερνο ηεο 

ΓΑΠ ηεο επηρείξεζεο (θάζε 1). Σα επξήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο απηήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηε ζπλέρεηα γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

παξνχζα κειέηε ζηηο επφκελεο δχν θάζεηο ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, 

ζπλέβαιαλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα: ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ δείγκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ησλ πειαηψλ, ηε δηακφξθσζε ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο (measurement scales) ησλ ππφ 

δηεξεχλεζε κεηαβιεηψλ,  θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ.  

 

5.3. ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΛΑΓΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ  

 

Ζ ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ δίλεηαη απφ ηηο ηξάπεδεο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα - θαη ηεο 

ζπλερνχο επηκφξθσζήο ηνπ - σο "κέζνπ" γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, αλαδεηθλχεη θαηά 

ηελ άπνςε ηεο ζπγγξαθέσο ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν σο θαηάιιειν γηα ηελ επηινγή ηεο 

επηρείξεζεο φπνπ ζα δηεμαρζεί ε έξεπλα γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ θαη ηελ εκπεηξηθή 

επηβεβαίσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ.  

Πξάγκαηη, νη αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, θπξίσο απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟90, δεκηνχξγεζαλ έλα άζηαην θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν ηνπίν. Σν 
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ραιάξσκα ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, ε αλαδηνξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε 

απμαλφκελε δηεζλνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη αγνξψλ, είραλ σο απνηέιεζκα πνιιέο 

επξσπατθέο ηξάπεδεο λα αληηκεησπίδνπλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ηεο βειηίσζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο σο βαζηθήο πξνυπφζεζεο γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο ζηνλ θιάδν, 

ηδηαίηεξα ελφςεη ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο (Chetham, 1994; OECD, 1989; 

Bank of England, 1989). Δπηπιένλ, νη ρακεινί ξπζκνί αλάπηπμεο, ε ζπκπίεζε ηνπ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαη ε κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηηο παξαδνζηαθέο πεγέο (π.ρ. απφ ηε 

δηαθνξά επηηνθίνπ θαηαζέζεσλ θαη δαλεηζκνχ), δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε ξηδηθψλ αιιαγψλ 

ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν (OECD, 1992; OECD, 1991). Δηδηθφηεξα, νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο 

αληηκεηψπηζαλ (θαη ζπλερίδνπλ ζε κεγάιν  βαζκφ λα αληηκεησπίδνπλ) αθφκε κεγαιχηεξεο 

πηέζεηο γηα κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπο θαη ηελ επίηεπμε νπζηαζηηθψλ βειηηψζεσλ 

ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ 

(Hunter, 1995; Hiltrop, 1991; Bournois -Torchy, 1992). 

Οη  δηεζλείο ηάζεηο θαη εμειίμεηο θαη νη ζπλαθφινπζεο αιιαγέο παξνπζηάδνληαη κε 

ρξνληθή πζηέξεζε θαη ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ειιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πξαγκαηνπνηνχληαη έληνλεο αιιαγέο θαη εθηεηακέλεο αλαθαηαηάμεηο. Οη 

θπξηφηεξεο απφ απηέο εκθαλίδνληαη ζην κάθξν πεξηβάιινλ ησλ ηξαπεδψλ θαη επεξεάδνπλ 

έληνλα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ, πξνθαιψληαο αληηδξάζεηο 

πνπ αληαλαθιψληαη ηφζν ηελ δνκή ηνπ θιάδνπ φζν θαη ην εζσηεξηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη 

αιιαγέο ζην κάθξν πεξηβάιινλ αθνξνχλ θπξίσο ζε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηφζν ζε επίπεδν 

Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν, ζηελ εκθάληζε λέσλ αληαγσληζηψλ θαη ζηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη (Glaveli and Kufidou, 2005). Οη λένη 

αληαγσληζηέο εκθαλίδνληαη ζηνλ θιάδν απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ αιιά θαη απφ ηελ ίδξπζε 

λέσλ ηξαπεδψλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. Δπηπιένλ, ε ηερλνινγηθή πξφνδνο ζηελ 

πιεξνθνξηθή θαη ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, επεξέαζε ηδηαίηεξα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ θαη, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ θαη ηεο θίλεζεο ησλ θεθαιαίσλ, έρεη 

νδεγήζεη ζηε δηεζλνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ζηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο 

αγνξάο ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (Berger and Hanweck, 1987; Leach, 

1994; Κπξηαδή, 1997; Hughey and Mussung, 1997). 

Ζ αληίδξαζε ησλ ηξαπεδψλ ζηηο πην πάλσ αιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε  "ραιάξσκα" ησλ 

εκπνδίσλ εηζφδνπ ζηνλ θιάδν θαη ζηελ αχμεζε ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, εθδειψλεηαη 

θπξίσο κε ηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο  θαη ηελ αλαδήηεζε 

ελαιιαθηηθψλ πεγψλ εζφδσλ.  Γηα ην ζθνπφ απηφ νη ηξάπεδεο αξρίδνπλ ζηαδηαθά λα 

πηνζεηνχλ έλαλ έληνλα πειαηνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, δίλνληαο έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο 



 

 233 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη ζηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο θφζηνπο 

κέζα απφ: ηε δηαθνξνπνίεζε θη επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, ηελ εκπινθή ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη 

ηε δηακφξθσζε πην επίπεδσλ θαη απνθεληξσηηθψλ δνκψλ (Kastrinaki and Tsaliki, 2000; 

Davies, 1995; Πξνβφπνπινο, 1995; Schneider, 1991).   

Μεηαμχ άιισλ, ν έληνλα πειαηνθεληξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο έρεη επεξεάζεη θαη ηε 

θηινζνθία δηνίθεζεο ησλ ηξαπεδψλ ε νπνία γίλεηαη πην επέιηθηε. Ζ έκθαζε ηψξα δίλεηαη ζε 

κία κνξθή δπλακηθήο δηνίθεζεο κε ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε εγεζία θαη ην φξακα, ελψ ν 

ζπληεξεηηζκφο, ν ζπγθεληξσηηζκφο θαη ε απνζηξνθή γηα ην ξίζθν έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζηε 

δπλαηφηεηα ιήςεο πξσηνβνπιηψλ θαη απνθέληξσζεο ησλ απνθάζεσλ. Ζ αιιαγή ηεο 

θηινζνθίαο δηνίθεζεο έρεη επεξεάζεη θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ ηξαπεδψλ, ε νπνία 

πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ αηνκηθή απφδνζε θαη ζε ζηπι δηνίθεζεο ην νπνίν εμειίζζεηαη ζε 

ζπκκεηνρηθφ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ακεζφηεηα θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή (Μειίδνπ, 1999). 

Ο εξγαδφκελνο αξρίδεη λα αληηκεησπίδεηαη σο εζσηεξηθφο πειάηεο θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο 

γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη πξαθηηθψλ δηνίθεζεο (ππνθίλεζε, επηκφξθσζε, 

δηνίθεζε κε ζηφρνπο, "πνιηηηθή αλνηθηψλ ζπξψλ") πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί (Lundy and 

Crowling; 1996, Armstrong, 1985). Ζ κνληκφηεηα θαη ε πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ - θαη 

ηδηαίηεξα ησλ ζηειερψλ -  δε ζεσξείηαη πιένλ δεδνκέλε. Γίλνληαη φκσο πξνζπάζεηεο απφ ηηο 

ηξάπεδεο γηα λα θεξδίζνπλ ηελ αθνζίσζε,  ηδηαίηεξα ησλ εμεηδηθεπκέλσλ θαη ηθαλψλ ζηειερψλ 

θαη εξγαδνκέλσλ θαη λα κεηψζνπλ ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπο (Mayo, 1998; Keltner and Finegold, 

1996). 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φισλ ησλ παξαπάλσ απνηειεί ε δηνίθεζε κε έκθαζε ζηε 

ζπκκεηνρή, ζηελ νκαδηθφηεηα θαη ζηελ έλλνηα ηνπ "αλήθσ". Σα θχξηα ζηνηρεία απηήο ηεο 

ηδέαο είλαη ε δηάρπζε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ε απνθέληξσζε ηεο εμνπζίαο, ε 

ελζάξξπλζε γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ε αληακνηβή κε θξηηήξην ηε ζπκβνιή ζηελ 

επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ (Bagshaw, 2000; Hiltrop, 1996). Οη άλζξσπνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ΄ 

απηή ηελ πξνζπάζεηα είλαη άλζξσπνη δπλακηθνί, ζχγρξνλνη, πξφζπκνη λα αλαιάβνπλ 

πξσηνβνπιίεο θη επζχλεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη παξάιιεια 

άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηελ αίζζεζε ηεο απηνπξαγκάησζεο, πνπ ηαπηίδνληαη κε ηνπο ζθνπνχο ηεο 

επηρείξεζεο, άλζξσπνη πνπ εμσηεξηθεχνπλ ηα ηαιέληα ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηθέο ηνπο 

δπλάκεηο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ (Bagshaw, 2000; Hiltrop, 1996). Ζ εμεηδίθεπζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ αλαδεηθλχεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα σο άθξσο 

απαξαίηεηε, αθνχ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ζπλνδεχνληαη κε ζπκβνπιέο θαη 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ηνπ θάζε πειάηε (ΔΣΔ, Οη κεραληζκνί ηνπ 
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ρξήκαηνο, 1999, ζει. 16-18). ην πιαίζην απηφ νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ 

δεκηνπξγηθή ζθέςε, δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα, ηθαλφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε θαηάζηαζε 

έληαζεο, ηθαλφηεηα άκεζεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, πςειφ επίπεδν πξνζαξκνζηηθφηεηαο, 

ελψ παξάιιεια λα δηαζέηνπλ νκαδηθφ πλεχκα εξγαζίαο. 

Οη αιιαγέο ζην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ ηξαπεδψλ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θιαζηθνχ εξγαζηαθνχ πξνηχπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά. Ο κεηαζρεκαηηζκφο αθνξά ζηε λννηξνπία, ζηηο ηθαλφηεηεο, ζηα 

πξνζφληα θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ (Burke, 1996). Οη εμειίμεηο απηέο έρνπλ 

επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζρέζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ, δειαδή ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ.  Έλαο ηξφπνο γηα λα θαηαλνήζεη θάπνηνο θαη λα ζπλνςίζεη 

απηέο ηηο αιιαγέο, είλαη λα αλαιχζεη ηηο αιιαγέο ηνπ ςπρνινγηθνχ ζπκβνιαίνπ (Sparrow, 

1994; Morrison, 1994). χκθσλα κε ηνλ Rousseau (1989), ην ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην αθνξά 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαλννχλ νη άλζξσπνη ηε δέζκεπζε ζηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν 

εξγάδνληαη. Σν παξαδνζηαθφ ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ έλλνηα ηεο 

αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, ηηο ζηαζεξέο ακνηβέο, ηε κνληκφηεηα, ηελ πξνβιεςηκφηεηα θαη ηνλ 

ακνηβαίν ζεβαζκφ (Hiltrop, 1996). Σν λέν ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

αβεβαηφηεηα, επειημία, πςειφ ξίζθν, αηνκηθά επηηεχγκαηα, αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, ακνηβή 

βάζε απνηειεζκάησλ θαη ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε (Hiltrop, 1996). 

Ζ δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ελφςεη απηψλ ησλ αιιαγψλ είλαη απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηεο ζχγρξνλεο ηξαπεδηθήο θαη αλαδεηθλχεηαη ζε πξσηαγσληζηή ησλ 

εμειίμεσλ (Weaver, 1996; Penn, 1994; Peteraf, 1993). Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο δίλνπλ πιένλ 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπλερή επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ε νπνία απνξξέεη απφ ηηο 

αιιαγέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζε γεληθφ επίπεδν φζν θαη απφ ην λέν δηεπξπκέλν ξφιν πνπ έρεη 

αλαιάβεη ζήκεξα ν ηξαπεδηθφο ππάιιεινο (Νηφβνινο, 1999). Οη ζπγρσλεχζεηο θαη ε 

δεκηνπξγία ηξαπεδηθψλ νκίισλ εληείλνπλ –φπσο είλαη θπζηθφ - ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

ηξαπεδηθψλ νκίισλ γηα νκνγελνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη αιιαγή θνπιηνχξαο (Pollitt, 

1999, Fowler, 1993a, Heyes, 1991). Δπίζεο ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ε δεκηνπξγία θαη ε 

ζπλερήο εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ αιιά θαη ε επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο εληζρχνπλ ην ξφιν θαη 

ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο (Σζηκνγηάλλε, 1999; Pollitt, 1999; Reeve, 

1994).  

   πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν πειαηνθεληξηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ε αιιαγή ζηελ θνπιηνχξα,  ε αλάγθε γηα θάιπςε θελψλ γλψζεο ιφγσ ησλ 

αιιαγψλ, ηα λέα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη θαη ν λένο ξφινο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ηξάπεδα  

αιιά θαη ε έκθαζε ζηελ  ππνθίλεζε, ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη νη 
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θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ ψζεζαλ ηηο ηξάπεδεο ζηε ζπλερή επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπο (Weaver, 1996; Kiriazidis and Tzanidakkis, 1994; Dick and Basu, 1994; Austrin, 1991).  

πκπεξαζκαηηθά, ηα παξαπάλσ δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν 

δηακνξθψλνπλ έλα πεξηβάιινλ θαηάιιειν γηα ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο επηκφξθσζε 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ ηξαπεδηθψλ επηρεηξήζεσλ φπσο απηνί (ζηφρνη) 

δηακνξθψλνληαη ππφ ην θσο ησλ εμειίμεσλ ζηνλ θιάδν (Guest, 1997).  

 

 

5.4.  ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ 

ΔΡΔΤΝΑ  –   ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΜΔ ΣΔΛΔΥΟ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

 

Γηα ηελ επηινγή ηεο ηξάπεδαο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε εκπεηξηθή έξεπλα 

κειεηήζεθαλ αξρηθά νη ηζηνζειίδεο ησλ εγγεγξακκέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ Έλσζε Διιεληθψλ 

Σξαπεδψλ. Ζ ηξάπεδα πνπ επηιέρζεθε απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα επηρείξεζεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη ηε δηακφξθσζε καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

πειάηεο, θάησ απφ ηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, δίλεη 

έκθαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη πίζηε ηνπ πειάηε θαη ζηελ επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ.   

Σα πην πάλσ επηβεβαηψζεθαλ ζηε ζπλέρεηα θη απφ ηε ζπλέληεπμε δηεξεπλεηηθνχ 

ραξαθηήξα κε ηε ρξήζε νδεγνχ ζπλέληεπμεο (βι. γηα πιήξε αλάπηπμε ηνπ νδεγνχ Παξάξηεκα 

ΙI θαη ππν- ελφηεηα 5.6.1) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηέιερνο ηεο Τπνδηεχζπλζεο 

Δπηκφξθσζεο θη Αλάπηπμεο ηνπ Πξνζσπηθνχ ζηε Β. Διιάδα (ζηέιερνο ηεο ΓΑΠ). Απφ ηε 

ζπλέληεπμε απηή θαζψο θαη απφ ηε κειέηε έληππνπ πιηθνχ (π.ρ. εηήζηεο εθζέζεηο, δηαδίθηπν) 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ θάπνηα ζηνηρεία γηα ηελ ηξάπεδα θαη ηελ πξνζπάζεηα 

"κεηακφξθσζεο"  ηεο κέζσ ηεο επηκνξθσηηθήο ηεο πνιηηηθήο. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα 

ηνληζζεί θαη πάιη φηη ε ζπλεξγαζία κε ην ζηέιερνο ηεο ηξάπεδαο ήηαλ ζπλερήο ηφζν θαηά ην 

ζρεδηαζκφ {δηακφξθσζε θιηκάθσλ κέηξεζεο (measurement scales) ησλ κεηαβιεηψλ, 

δεηγκαηνιεςία} θαη ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο (άδεηα απφ ηελ ηξάπεδα γηα δηαλνκή 

εξσηεκαηνινγίσλ εξγαδνκέλσλ θαη πειαηψλ) φζν θαη θαηά ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ.  

χκθσλα ινηπφλ κε ηε ζπλέληεπμε κε ην ζηέιερνο ηεο ΓΑΠ ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη 

απφ ηε κειέηε ησλ εγγξάθσλ ηεο ηξάπεδαο π.ρ. εηήζηεο εθζέζεηο, έληππα πνπ αθνξνχλ ηηο 

πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ, ηζηνζειίδεο, ε ππφ – κειέηε επηρείξεζε είλαη κία αλψλπκε εκπνξηθή 

ηξάπεδα, κε έληνλν πιένλ ηδησηηθφ ραξαθηήξα. Οη θχξηνη επελδπηέο ηεο ζηηο 31.12.2010 

ήηαλ: ηδηψηεο επελδπηέο εζσηεξηθνχ (38%), λνκηθά πξφζσπα εμσηεξηθνχ (32%), 
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αζθαιηζηηθά ΝΠΓΓ (12,1%), αζθαιηζηηθά πξφζσπα ΝΠΗΓ (4,2%). Δλψ ζηηο 24.03.2011: 

μέλνη ζεζκηθνί επελδπηέο 49,6%, ηδηψηεο επελδπηέο 20%, αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ΝΠΓΓ 

5,7%. 

Ζ ηξάπεδα έρεη παξνπζία ζηελ αγνξά γηα ηνπιάρηζηνλ 150 ρξφληα (ηδξχζεθε ην 

1841), δηαζέηεη έλα δίθηπν 574 θαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα ζηα νπνία απαζρνιεί πάλσ απφ 

12.500 άηνκα, ελψ ηα ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ ηεο θαηά ην έηνο 2010 ήηαλ 123,517 εθαηνκκχξηα 

επξψ. Γηαζέηεη παξνπζία ζε 18 ρψξεο, ζε ηέζζεξηο επείξνπο, κε πεξηζζφηεξα απφ 330 

θαηαζηήκαηα. ΄Δρεη έληνλε παξνπζία ζηα Βαιθάληα γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά πεξηθεξεηαθή 

δχλακε ζηα Βαιθάληα 

Ζ ππν-κειέηε ηξάπεδα ζην πιαίζην ησλ αιιαγψλ πνπ βηψλεη γεληθφηεξα ν ηξαπεδηθφο 

θιάδνο νδεγήζεθε ζηελ πηνζέηεζε ελφο πειαηνθεληξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ δηαθαίλεηαη 

ζηελ πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηεο. Μέζα απφ ηελ 

πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο, ε δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο πξνζδνθά φηη ζα θαηαθέξεη 

λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο πειάηεο ηεο θαη λα δηακνξθψζεη ηζρπξέο θαη δηαρξνληθέο ζρέζεηο καδί 

ηνπο κεηαηξέπνληαο ηνπο έηζη ζε πεγέο καθξνρξφληαο θεξδνθνξίαο  (profit centers). 

Ζ πηνζέηεζε ελφο πειαηνθεληξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη  κίαο ζηξαηεγηθήο πνπ δίλεη 

έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζπλεπάγεηαη γηα ηελ ηξάπεδα αιιαγέο ζηε δνκή, ζηελ 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, ζην ελεξγεηηθφ, ζην ραξηνθπιάθην ησλ πξντφλησλ, ζην δίθηπν ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ, ζηηο ππνδνκέο θαη ζηελ ηερλνινγία ηεο ηξάπεδαο θαη πξνυπνζέηεη θπξίσο 

θαιά εθπαηδεπκέλν θαη πξνεηνηκαζκέλν πξνζσπηθφ. Απαηηνχληαη λέεο δεμηφηεηεο - π.ρ. 

δηαπξνζσπηθέο, ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο - θαη δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηηο 

πσιήζεηο, λέα λννηξνπία θαη ζπκπεξηθνξέο, θαζψο θαη ε κεηακφξθσζε ησλ ππαιιήισλ απφ 

"tellers" (ηππηθνί γξαθεηνθξάηεο) ζε "dealers" (ζχγρξνλνη εξγαδφκελνη). Πξάγκαηη, ε ζπλερήο 

εμέιημε θαη εμεηδίθεπζε ησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θάλεη ηελ αλάκεημε ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα άθξσο απαξαίηεηε, αθνχ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ζπλνδεχνληαη κε 

ζπκβνπιέο θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ηνπ θάζε πειάηε. Ωο 

απνηέιεζκα νη εξγαδφκελνη ζηελ ηξάπεδα, αλεμαξηήησο ζέζεο, έρνπλ ήδε αξρίζεη λα 

αλαιακβάλνπλ ην ξφιν ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ θαη απαηηείηαη απφ απηνχο 

δεκηνπξγηθή ζθέςε, δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα, ηθαλφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε θαηάζηαζε 

έληαζεο, ηθαλφηεηα άκεζεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, πςειφ επίπεδν πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη  

παξάιιεια νκαδηθφ πλεχκα εξγαζίαο. Έηζη, νη ηππηθνί γξαθεηνθξαηηθνί ππάιιεινη 

αληηθαζίζηαληαη νξηζηηθά απφ εμεηδηθεπκέλνπο εξγαδφκελνπο ζηα λέα ηξαπεδηθά πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο, αιιά θαη ζηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο πσιήζεσλ θαη κάξθεηηλγθ. 
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 ε απηφ ην πιαίζην ε επηκφξθσζε αλαβαζκίδεηαη θαη δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηε ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα. Αξρηθά ν ζηφρνο ηεο επηκνξθσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ απηφο 

ελφο παξαδνζηαθνχ κεραληζκνχ αλαπαξαγσγήο ησλ εηδηθνηήησλ πνπ ήηαλ αλαγθαίεο. Ζ 

επηκφξθσζε γηλφηαλ ζπνξαδηθά, ρσξίο λα απνηειεί κέξνο ελφο επίζεκνπ πιάλνπ 

πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ζε ζρέζε κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ηα πξντφληα. Μεηά ηηο πξναλαθεξζείζεο αιιαγέο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, 

ζχκθσλα κε ην ζηέιερνο ηεο ΓΑΠ, ε  επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ δε κπνξνχζε λα 

ζηεξίδεηαη πιένλ ζηελ θαιή ζέιεζε ησλ αλσηέξσλ ηνπο. ε έλα ηφζν πνιχπινθν 

πεξηβάιινλ, ε επηηπρία ηεο ηξάπεδαο απαηηεί λέεο ηθαλφηεηεο πνπ λα ζπλδένληαη άκεζα θαη 

λα ζηεξίδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο. Ζ 

επηκφξθσζε δε ζεσξείηαη πιένλ γηα ηελ ηξάπεδα κφλν κέζν θάιπςεο ηνπ θελνχ πνπ 

εληνπίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο αιιά θαη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη πηνζέηεζε ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ηε ζπλερή αλάπηπμε  ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ ππνθίλεζε ηνπο θαη ηελ 

αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ επηρείξεζε. Δηδηθφηεξα, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990, ε επηκφξθσζε αξρίδεη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα ηεο ππφ-κειέηε 

επηρείξεζεο /νξγαληζκνχ, ζπζηεκαηηθνπνηείηαη ελψ γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ε αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε 

δπλαηφηεηα εμέιημήο ηνπο γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα λα ζπλδεζνχλ σο έλα βαζκφ κε ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε ππνδηεχζπλζε επηκφξθσζεο δηαηεξεί 

αξρείν ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Δπηπιένλ, σο πηιφηνο, έρεη 

μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία θέληξσλ αμηνιφγεζεο / αλάπηπμεο, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

δηεξεχλεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζσζηνχ αλζξψπνπ ζηε 

ζσζηή ζέζε θαη ην ζρεδηαζκφ θαξηέξαο.  

 Δάλ θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο επηκφξθσζεο γίλεηαη θεληξηθά, νη δηεπζπληέο ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ έρνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο επηινγήο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα 

νπνία ζα ζπκκεηάζρνπλ νη εξγαδφκελνη ζην ππνθαηάζηεκά ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη 

δηεπζπληέο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο αλάγθεο επηκφξθσζεο ζε 

αηνκηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο κε βάζε:  

η)    ηηο αμηνινγήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ,   

ηη) ηελ άηππε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο πειάηεο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη  
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ηηη)  ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ψζηε απηφ λα 

είλαη ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ ηξαπεδηθνχ πεξηβάιινληνο,  

επηιέγνπλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη εξγαδφκελνπο νη νπνίνη ζα ιάβνπλ κέξνο (εθφζνλ 

βέβαηα ζπκθσλνχλ θαη νη ίδηνη)  ζε απηά.   

 Πνιηηηθή θαη πξαθηηθή ηεο ηξάπεδαο είλαη νη εξγαδφκελνη, κέζσ ησλ δηεπζπληψλ ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ, λα ελζαξξχλνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ, γλψζεσλ πνπ 

απνθηνχληαη θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηελ επηκφξθσζε,  ζηνλ εξγαζηαθφ 

ηνπο ρψξν. 

 κσο, παξά ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο επηκφξθσζεο γηα ηελ επηηπρία ηεο ηξάπεδαο, δε 

δηεξεπλάηαη δηεμνδηθά θαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ε ζπκβνιή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ απφδνζε 

ηεο επηρείξεζεο. 

 Τπήξμαλ αξθεηά εκπφδηα ζηελ πξνζπάζεηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αιιαγέο ζε 

ζρέζε κε ηελ επηκφξθσζε. Σέηνηα εκπφδηα απνηεινχλ:  

- Ζ ειηθία ηεο ηξάπεδαο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ ηζρπξά εγθαζηδξπκέλε θνπιηνχξα θαη 

ηελ ππεξνςία ηνπ λα είζαη κία κεγάιε θαη κε έληνλε παξνπζία επί δεθαεηίεο ηξάπεδα. 

- Σν κέγεζνο ηεο. 

- Ζ κεγάιε ειηθία ησλ ππαιιήισλ (κ.ν. 45 εηψλ) θαη ε αληίδξαζε ηνπο ζηελ αιιαγή. 

- Ή λννηξνπία ησλ δεκνζίνπ ππαιιήινπ πνπ θαιιηεξγήζεθε ζε έλα ζηαζεξφ θαη ζίγνπξν 

κε ζρεδφλ αλχπαξθην αληαγσληζκφ πεξηβάιινλ, θη φπνπ έλλνηεο φπσο δηνίθεζε κε 

ζηφρνπο (ΜΒΟ) ήηαλ άγλσζηεο. 

- Ζ γξαθεηνθξαηία. 

- Ζ κεγάιε γθάκα πξντφλησλ – ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε ηξάπεδα. 

Καηά ην έηνο 2002 (έλα ρξφλν πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο), 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 1.643 ζεκηλάξηα, ζηα νπνία πήξαλ κέξνο 22.980 εξγαδφκελνη. Ζ 

ζεκαηνινγία θάιππηε ζέκαηα: κάξθεηηλγθ, δηνίθεζεο πσιήζεσλ, επηθνηλσλίαο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο, εγεζίαο θα. Ζ ζπλνιηθή επέλδπζε ζηελ επηκφξθσζε έθηαζε 

ηα 4.8 εθαη. επξψ, ελψ ε θχξηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε επηκφξθσζε ζηηο 

αίζνπζεο ηνπ θέληξνπ εθπαίδεπζεο ηεο ηξάπεδαο απφ εζσηεξηθνχο θπξίσο εθπαηδεπηέο. 

 

5.5. ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΝΑΛΤΖ  

 

ηελ παξνχζα εξγαζία, ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζε κία ηξάπεδα θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ππνθαηαζηήκαηά ηεο. Γεδνκέλσλ ησλ δπζθνιηψλ πξνζέγγηζεο ε έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζε 30 
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ππνθαηαζηήκαηα ηεο ππφ-κειέηε ηξάπεδαο ζηε Θεζζαινλίθε γηα ηα νπνία ε δηεχζπλζε ηεο 

ηξάπεδαο έδσζε ηειηθά άδεηα πξφζβαζεο.  

Σελ πην πάλσ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε έρνπλ πηνζεηήζεη θαη νη άιινη εξεπλεηέο 

(Loveman and Heskett, 1998; Loveman, (1998);  Silvestro and Cross, 2000; Prichard and 

Silvestro, 2005) πνπ δηεξεχλεζαλ εκπεηξηθά ηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ζηνλ ζχλνιφ 

ηεο (βι. ζρεηηθά Κεθ. 3 παξνχζαο εξγαζίαο). 

 

 

5.6. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ζ παξνχζα ελφηεηα νξγαλψλεηαη ζε δχν κέξε:  

1. πιινγή δεδνκέλσλ (ελφηεηα 5.6.1), 

2. Γεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην, πξνζδηνξηζκφο κεγέζνπο δείγκαηνο θαη δηαδηθαζία ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ (ελφηεηα 5.6.2). 

 

5.6.1. ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ζπιιέρζεθαλ ηφζν πξσηνγελή φζν θαη δεπηεξνγελή 

ζηνηρεία.  

 

Η. πιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ 

 

Ζ ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζσ: 1)  ζπλέληεπμεο – δηεξεπλεηηθνχ 

ραξαθηήξα - κε ζηέιερνο ηεο ΓΑΠ ηεο ππν-κειέηε ηξάπεδαο θαη 2) δχν πνζνηηθψλ εξεπλψλ 

πνπ δηεμήρζεζαλ ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηνπο πειάηεο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο ππν-

κειέηε ηξάπεδαο.  

 

Αλαιπηηθφηεξα: 

 

1. πλέληεπμε – δηεξεπλεηηθνύ ραξαθηήξα - κε ζηέιερνο ηεο ΓΑΠ ηεο ππν-κειέηε 

ηξάπεδαο 

 

Ζ ζπλέληεπμε κε ην ζηέιερνο ηεο Τπνδηεχζπλζεο Δπηκφξθσζεο θη Αλάπηπμεο ηνπ Πξνζσπηθνχ 

ζηε Β. Διιάδα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ρψξν εθηφο ηξάπεδαο κεηά απφ ζπγθεθξηκέλν ξαληεβνχ 

θαη ηελ άδεηα ηνπ άκεζνπ πξντζηακέλνπ. Αξρηθά παξνπζηάζηεθαλ ζην ζηέιερνο νη ζηφρνη 

ηεο έξεπλαο θαη δφζεθε ε δηαβεβαίσζε φηη ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιερζνχλ θαηά ηελ 
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πνζνηηθή έξεπλα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο πειάηεο ζα είλαη κφλν γηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξήζε (εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο) θαη ζα παξαρσξεζνχλ επεμεξγαζκέλα θαη ζηελ ηξάπεδα γηα 

δηθή ηεο ρξήζε. Μεηά απφ αίηεκα ηνπ ζηειέρνπο, ε ζπλέληεπμε πνπ δηήξθεζε πεξίπνπ 2 

ψξεο δε καγλεηνθσλήζεθε αιιά θξαηήζεθαλ ζεκεηψζεηο.   

Ζ ζπλέληεπμε δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα ήηαλ εκη-δνκεκέλε (βι.  πιήξε αλάπηπμε ηνπ 

νδεγνχ, Παξάξηεκα IΙ θαη ελφηεηεο 5.4 θαη 5.6.1). θαη πξνεγήζεθε ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο 

ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηνπο πειάηεο.  ηφρνη ηεο ήηαλ: 

η)   λα ζπιιερζνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε: ηελ επηρείξεζε (φλνκα, ζηφρνη, κέγεζνο, ζηξαηεγηθή) 

θαη ηελ πνιηηηθή ηεο επηκφξθσζεο π.ρ. ζηάδηα επηκφξθσζεο, αξηζκφο ζεκηλαξίσλ (in-

house θαη εθηφο), ηηο κεζφδνπο επηκφξθσζεο θαη ηε ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε άιιεο 

πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ (επηινγή, ακνηβή, αμηνιφγεζε, αλάπηπμε, εμέιημε, επθαηξίεο 

εθαξκνγήο γλψζεο) θαη  

ηη)   λα γίλεη πην θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελν πνπ δίλεη ε ηξάπεδα ζηηο κεηαβιεηέο πνπ κειεηψληαη 

κε βάζε ην πξνηεηλφκελν εδψ ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο (π.ρ. πξνυπνζέζεηο 

δεκηνπξγίαο νθειψλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, αληηιακβαλφκελα νθέιε απφ ηελ 

επηκφξθσζε, ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ηθαλνπνίεζε πειαηψλ θαη πίζηε πειαηψλ 

ζην ππνθαηάζηεκα) θαη λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ε ηξάπεδα αμηνινγεί ηηο κεηαβιεηέο 

απηέο θαη κε πνηφλ ηξφπν. Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν θαη ζηνλ ηξφπν 

κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ επεξέαζαλ ην ζρεδηαζκφ - επηινγή ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο 

(measurement scales) ησλ κεηαβιεηψλ φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ ζηελ ελφηεηα 5.7.   

 

2. Πνζνηηθή έξεπλα ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη πειάηεο ππνθαηαζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο 

 

ηνηρεία φπσο: δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο, πξνζδηνξηζκφο κεγέζνπο δείγκαηνο, 

ζηφρνη θαη δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο δχν έξεπλεο ζηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη πειάηεο ππνθαηαζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο αληίζηνηρα παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά πην θάησ ζηελ ελφηεηα 5.6.2. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ δχν πεγέο - εξγαδφκελνπο θαη πειάηεο -ζπκβάιιεη ζεηηθά, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Homburg θαη Stock (2005), ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζθάικαηνο 

ηεο θνηλήο κεζφδνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ (common method bias) θαζψο ζηνηρεία γηα ηελ π.ρ. 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ηηο αληηιήςεηο πνηφηεηαο ζπγθεληξψλνληαη απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο πειάηεο θαη φρη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. 
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ΗΗ. πιινγή δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ 

Σα δεπηεξνγελή δεδνκέλα ζπγθεληξψζεθαλ: η)  απφ ην δηαδίθηπν (ηζηνζειίδα ηεο 

επηρείξεζεο) θαη έληππα ηεο επηρείξεζεο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ππν- 

κειέηε ηξάπεδαο,  φζν θαη γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζηφρσλ ηεο,  ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο, θαζψο θαη γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επηκνξθσηηθή δξαζηεξηφηεηα 

(π.ρ. πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, αληηθείκελν θιπ)  θαη ηη) απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο 

ηξάπεδαο θαη αθνξνχλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο. 

 

5.6.2. ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ, ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΜΔΓΔΘΟΤ 

ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 

Η. Γεληθά  

 

Ωο πιεζπζκφο (population) νξίδεηαη έλα βαζηθφ ζχλνιν κνλάδσλ πνπ πξφθεηηαη λα κειεηεζεί 

σο πξνο κία ή πεξηζζφηεξεο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο (Μαθξάθεο,1997). Ζ εμέηαζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κνλάδσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ πιεζπζκφ πνπ ζα κειεηεζεί θαιείηαη απνγξαθή. 

Η δηελέξγεηα απνγξαθηθήο έξεπλαο θαζίζηαηαη ζπλήζσο αλέθηθηε θπξίσο ιφγσ ρξνληθψλ θαη 

θνζηνινγηθψλ πεξηνξηζκψλ. Γηα ην ιφγν απηφ νη εξεπλεηέο θαηαθεχγνπλ ζηε δηελέξγεηα 

δεηγκαηνιεπηηθψλ εξεπλψλ, δειαδή εζηηάδνπλ ηελ εξεπλά ηνπο ζε κία αληηπξνζσπεπηηθή 

κηθξή νκάδα ή ππνζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαιείηαη δείγκα (sample). Σα δείγκαηα, 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ κνλάδσλ ηνπο απφ ηνπο πιεζπζκνχο ζηνπο νπνίνπο 

αλήθνπλ, δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:  ηπραία (probability samples) θαη  κε ηπραία 

(nonprobability samples).  

ηελ ηπραία δεηγκαηνιεςία, ηα ζηνηρεία ηνπ πιεζπζκνχ έρνπλ ίζεο (θαη κε κεδεληθέο) 

πηζαλφηεηεο λα επηιεγνχλ σο κνλάδεο ηνπ δείγκαηνο, ελψ ζηε κε ηπραία ή ζπκπησκαηηθή 

δεηγκαηνιεςία έρνπλ κία άγλσζηε ή πξνθαζνξηζκέλε πηζαλφηεηα επηινγήο ηνπο. Ζ ηπραία 

δεηγκαηνιεςία κπνξεί λα είλαη είηε ρσξίο πεξηνξηζκνχο (απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία), είηε κε 

πεξηνξηζκνχο (π.ρ. ζηξσκαηνπνηεκέλε). 

ηε κε ηπραία δεηγκαηνιεςία, νη κνλάδεο  ηνπ δείγκαηνο επηιέγνληαη κέζσ  

ππνθεηκεληθήο θξίζεο ή επθνιίαο. Ζ πην δεκνθηιήο κέζνδνο κε ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο είλαη 

ε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο (convenience sampling) θαηά ηελ νπνία ε επηινγή ησλ αηφκσλ 

γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ επθνιία πξνζέγγηζεο-εχξεζήο  ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο, ε ηπραία 

δεηγκαηνιεςία ζεσξείηαη σο πην αμηφπηζηε θαη αληηπξνζσπεπηηθή κε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο 

ησλ επξεκάησλ ζε επξχηεξν πιεζπζκφ, θάηη πνπ δελ κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί κε ηε κε-
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ηπραία δεηγκαηνιεςία. Παξφια απηά ε ηειεπηαία κπνξεί λα θαλεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζε 

πηινηηθέο θαη/ή ζε δηεξεπλεηηθέο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα δηαγλσζηηθνχο ζθνπνχο 

(Εαθεηξφπνπινο, 2005; Γεκεηξηάδε, 1999). 

 

ΗΗ. Γεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην 

 

Σν δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην (sampling frame) εθθξάδεη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

θαιχπηνπλ ηνλ ππφ –έξεπλα πιεζπζκφ θαη πξέπεη λα πεξηέρεη νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ ψζηε 

θάζε δεηγκαηνιεπηηθή κνλάδα λα έρεη ηελ ίδηα πηζαλφηεηα επηινγήο θαηά ηε δεηγκαηνιεςία 

έηζη ψζηε λα είλαη αμηφπηζηε ε - επαγσγηθή -γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζην 

ζχλνιν ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ (Easterby-Smith et al, 1996).  

ρεηηθά κε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 

ηνλ βαζκφ αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ ηνπ δείγκαηνο θαη 

πιεζπζκνχ νξίδεη ην ζθάικα δεηγκαηνιεςίαο ην νπνίν κηθξαίλεη φζν απμάλεηαη ην πιήζνο 

θαη ν βαζκφο ηπραηφηεηαο ηνπ δείγκαηνο (Μαθξάθεο, 1997). Πάλησο, ζηελ εξψηεζε "πφζν 

κεγάιν δείγκα ρξεηάδνκαη γηα λα έρσ αμηφπηζηα – γεληθεχζηκα απνηειέζκαηα;" δελ ππάξρεη 

κέρξη ζήκεξα απάληεζε (Easterby-Smith et al. 1996). Σν θαηάιιειν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ζηελ πξάμε θαη απαηηεί πςειφ βαζκφ πιεξνθφξεζεο γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. Θα πξέπεη εδψ λα επηζεκαλζεί φηη νξηζκέλεο θνξέο ην 

κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ δελ είλαη γλσζηφ ή/θαη ν πιεζπζκφο δελ είλαη θαηαγεγξακκέλνο ή 

πξνζβάζηκνο (π.ρ. ε ιίζηα πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο απνηειεί απφξξεην ζηνηρείν ηεο 

επηρείξεζεο), ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ηπραία επηινγή θαη ε επηθνηλσλία κε ην δείγκα γηα ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

δεηγκαηνιεςίαο κε βάζε ηελ επθνιία πξφζβαζεο.  

ηελ πξάμε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ζπρλά πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε κέζνδν ηεο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο θη 

αμηνπηζηίαο ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο ησλ ππν-δηεξεχλεζε κεηαβιεηψλ φζν θαη γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ ππνζέζεσλ (Bryman and Cramer, 1995; Θεσδνξάθηνγινπ, 2005). Γηα παξάδεηγκα, 

ππνζηεξίδεηαη φηη ην ειάρηζην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

αλάιπζεο παξαγφλησλ είλαη ζπλήζσο δεθαπιάζην ηνπ αξηζκνχ ησλ εξσηήζεσλ ζηηο νπνίεο 

εθαξκφδεηαη ε παξαγνληηθή αλάιπζε (Everitt, 1975; Μαξνχδαο, 2009). Δλψ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο παιηλδξφκεζεο, εάλ θαη ππάξρεη δηρνγλσκία ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία, ην ειάρηζην δείγκα νξίδεηαη ζε 20 παξαηεξήζεηο αλά αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

(Miles and Shevlin, 2004). 
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ηελ παξνχζα κειέηε, επεηδή επίπεδν αλάιπζεο απνηειεί ην ππνθαηάζηεκα, 

δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο απνηειεί ην ζχλνιν ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

απαζρνινχλ θαη ην ζχλνιν ησλ πειαηψλ ηνπο. Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ δείγκαηνο ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ θαζψο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πειαηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο 

αληίζηνηρεο έξεπλεο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.  

 

ΗΗΗ. Δπηινγή δείγκαηνο ππνθαηαζηεκάησλ  

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ 530 ππνθαηαζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο (ην 2003) ε έξεπλα πεξηνξίζηεθε 

ζηα 30 ππνθαηαζηήκαηα ηεο ηξάπεδαο ζηε Θεζζαινλίθε ζηα νπνία ν ππεχζπλνο ηεο ΓΑΠ 

είρε θαιχηεξε πξφζβαζε θαη ζηα νπνία δφζεθε ηειηθά άδεηα απφ ηε δηεχζπλζε ηεο ηξάπεδαο 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα (κε ηπραία δεηγκαηνιεςία επθνιίαο). Πξέπεη επίζεο λα 

ζεκεησζεί φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (Θεζζαινλίθε) ζχκθσλα κε ην ζηέιερνο ηεο ΓΑΠ 

κε ην νπνίν φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ππήξμε ζηελή ζπλεξγαζία, ηα ππνθαηαζηήκαηα πνπ 

εμεηάδνληαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ζρεηηθή νκνηνγέλεηα φζνλ αθνξά ζηα: κέγεζνο (ζε φξνπο 

αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη χςνπο πσιήζεσλ), πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία. Απφ ηελ άιιε, παξά ην γεγνλφο φηη ππήξρε θεληξηθά 

ζρεδηαζκέλε ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή ηεο ΓΑΠ, ηα ππνθαηαζηήκαηα είραλ κία ζρεηηθή 

απηνλνκία ζηηο απνθάζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επηκφξθσζε θπξίσο σο πξνο ηελ αλάιπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ ζα επηκνξθσζνχλ. Σα 

παξαπάλσ ζηνηρεία (δειαδή ε νκνηνγέλεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ε ζρεηηθή απηνλνκία ζε ζρέζε 

κε ηελ επηκφξθσζε)  φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Wright et al (2003) θαζηζηνχλ ηα δείγκα σο 

"θαηάιιειν" γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ ζηελ 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

ΗV. Έξεπλα εξγαδνκέλσλ   

 

1. Γεηγκαηνιεπηηθό πιαίζην θαη  πξνζδηνξηζκόο κεγέζνπο δείγκαηνο 

 

Ο πιεζπζκφο-ζηφρνο ηεο κειέηεο φζνλ αθνξά ζηνπο εξγαδφκελνπο ήηαλ νη 453 εξγαδφκελνη 

ησλ 30 ππνθαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ έξεπλα ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ήηαλ απνγξαθηθή. Γειαδή, ην εξσηεκαηνιφγην ησλ εξγαδνκέλσλ δηαλεκήζεθε 

θαη ζηα  453 άηνκα πνπ εξγάδνληαλ ζηα 30 ππνθαηαζηήκαηα ηεο ππφ-κειέηε ηξάπεδαο ζηε 

Θεζζαινλίθε. Σειηθά, ζπγθεληξψζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 154 έγθπξα εξσηεκαηνιφγηα. 
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ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ην πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ήηαλ θαηά κέζν φξν 30% αλά ππνθαηάζηεκα.  

Απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα νη  64 (41,6%) ήηαλ 

γπλαίθεο θαη νη 90 (58,4%) άλδξεο. Ζ  ειηθηαθή ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο, φπνπ ην 71.4% είλαη 

πάλσ απφ 35 εηψλ,  είλαη απηή πνπ ζα αλέκελε θαλείο ζε έλα δεκφζην νξγαληζκφ πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά γηα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηνπ νπνίνπ νη 

πξνζιήςεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο κέζσ ηνπ ΑΔΠ. Οη άλζξσπνη πνπ 

πξνζιακβάλνληαη δελ απνιχνληαη ζρεδφλ πνηέ θαη ζπάληα παξαηηνχληαη. Σελ εηθφλα απηή 

άιισζηε πεξηέγξαςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ην ζηέιερνο ηεο δηνίθεζεο 

αλζξσπίλσλ πφξσλ, ππνζηεξίδνληαο φηη απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ εηζαγσγή αιιαγψλ ζηελ 

επηρείξεζε.  ζνλ αθνξά ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο, έλα πςειφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

42.9% είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ θαη έλα αλάινγν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 41.6% θαη 5.8% 

είλαη πηπρηνχρνη ΑΔΗ θαη ΣΔΗ αληίζηνηρα. Μφιηο ην 3.2% έρεη ηίηιν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

θαη ην 2.6% είλαη δηδάθηνξεο. Ο κέζνο φξνο εξγαζίαο ζηελ ηξάπεδα είλαη 17 ρξφληα ελψ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ππνθαηάζηεκα 7 ρξφληα. 

ηνλ Πίλαθα 5.1 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δείγκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Πίλαθαο 5.1: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ  (n  = 154) 

 

ηνηρεία   n % 

Φχιν   

Άλδξεο 64 41,6 

Γπλαίθεο 90 58,4 

Ζιηθία   

18-24 2 1,3 

25-34 42 27,3 

35-44 43 27,9 

45-54 61 39,6 

55-65 6 3,9 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο   

Λχθεην 66 42.9 

ΣΔΗ 9 5.8 

ΑΔΗ 64 41.6 

Μεηαπηπρηαθφ 5 3.2 

Γηδαθηνξηθφ 4 2.6 

2
ν
 πηπρίν 6 3.9 
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2. ηόρνο ηεο έξεπλαο  
 

 

ηφρνο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο πνπ απεπζχλνληαλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ 

ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηηο πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

επηκφξθσζεο θαη ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε, θαζψο θαη νη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο  

ησλ εξγαδνκέλσλ  απέλαληη ζην ππνθαηάζηεκα (ηθαλνπνίεζε θαη πίζηε).  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη σο πην αμηφπηζηε πεγή ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ 

αλαθνξηθά κε ηα πην πάλσ ζεσξήζεθαλ νη εξγαδφκελνη θαη φρη ηα ζηειέρε ηεο ΓΑΠ ή νη 

δηεπζπληέο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ. Απηφ δηφηη δηεξεπλψληαη νη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

γηα ην πψο πινπνηείηαη ε επηκφξθσζε (απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε), θαζψο θαη νη ζηάζεηο 

ηνπο απέλαληη ζηελ επηρείξεζε. Ζ απφθαζε απηή ηεθκεξηψλεηαη απφ αλαθνξέο θη άιισλ 

ζπγγξαθέσλ  ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη εξγαδφκελνη απνηεινχλ αληηθεηκεληθφηεξε πεγή 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηηο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ηεο ΓΑΠ, δηφηη δίλνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ην πψο πξάγκαηη πινπνηνχληαη νη πνιηηηθέο (actual practices Vs stated 

policies) ζε ζχγθξηζε κε ην πψο ζρεδηάδνληαη (Huselid and Becker, 2000;  Wright and 

Boswell, 2002; Khilji and Wang, 2006).  Γηα παξάδεηγκα  νη Gerhart et al., (2000) 

ππνζηεξίδνπλ φηη εάλ ν ζηφρνο κίαο έξεπλαο είλαη ε κέηξεζε ηνπ ηη πξαγκαηηθά εθαξκφδεηαη 

ζε ζρέζε κε ηε δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ, ηφηε νη εξγαδφκελνη είλαη ε πην θαηάιιειε 

πεγή ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ. Πξφζζεηα, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο 

ζηελ γλσζηηθή πεξηνρή ηεο ΓΑΠ, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Wright et al. (2003), απαηηείηαη ε 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο λα ζηεξίδεηαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Δπηπιένλ, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, δειαδή ε ρξήζε ηεο 

άπνςεο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο αμηνινγεηή (single rater) ζε θάζε ππνθαηάζηεκα, εληζρχεη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο θαη ιακβάλεη ππφςε ζρεηηθφ εξεπλεηηθφ 

πεξηνξηζκφ (βι. Κεθ. 2) ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ζηε γλσζηηθή πεξηνρή ηεο δηεξεχλεζεο ηεο 

επίδξαζεο ηεο επηκφξθσζεο ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο (Gerhart et al., 2000; Wright et. 

al, 2001; Wright and Boswell, 2002).  

 

3. Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ  

 

Σα πξσηνγελή πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ζπγθεληξψζεθαλ κε 

ηε ρξήζε ελφο δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Πξηλ απφ ηε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

ζηνπο εξγαδφκελνπο πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή έξεπλα ζε δείγκα 5 εξγαδνκέλσλ. ρφιηα 

πνπ αθνξνχζαλ ζηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ ελζσκαηψζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, ελψ 
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θάπνηεο εξσηήζεηο θαη δηαηππψζεηο πνπ ζεσξήζεθαλ δχζθνιεο ζηελ θαηαλφεζε, αζαθείο ή 

επαλαιακβαλφκελεο, επαλαδηαηππψζεθαλ ή δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ θαζφινπ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ησλ εξγαδνκέλσλ ειέγρζεθε επίζεο θη απφ ην ζηέιερνο ηεο ΓΑΠ (γλψκε 

εηδηθνχ) κε ην νπνίν ππήξμε άκεζε ζπλεξγαζία. 

ηε ζπλέρεηα ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκπιεξψζεθαλ ζην ρψξν ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ θαηά ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην θαη Μάξηην ηνπ 2003. Ζ δηαλνκή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κία ηπραία κέξα. Οη εξγαδφκελνη πνπ απνπζίαδαλ 

δελ επηδηψρζεθε λα πξνζεγγηζζνχλ άιιε κέξα. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο θαη ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ απαληήζεσλ θξίζεθε ζθφπηκε ε παξνπζία ηεο 

ζπγγξαθέσο ζηα ππνθαηαζηήκαηα θαηά ηε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ πξνζσπηθά ζε θάζε έλα εξγαδφκελν κε έλαλ θάθειν. Ζ 

ζπγγξαθέαο εμεγνχζε ζε θάζε εξγαδφκελν πξνθνξηθά ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη ηνλ/ ηελ 

δηαβεβαίσλε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο, θαζψο θαη ηα αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηφζν γηα ηελ ηξάπεδα, φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο. Εεηήζεθε επίζεο απφ ηνπο παξαιήπηεο λα ηνπνζεηήζνπλ κεηά απφ ηε 

ζπκπιήξσζή ηνπο ηα εξσηεκαηνιφγηα ζην θάθειν, λα ηνλ ζθξαγίζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ηνλ επηζηξέςνπλ ζηε ζπγγξαθέα θαηά ηε δεχηεξε επίζθεςή ηεο ζην ππνθαηάζηεκα κεξηθέο 

κέξεο  (ηξεηο κε επηά) κεηά ηε ιήςε ηνπο. 

 

4. Πεξηγξαθή εξσηεκαηνινγίνπ 
 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο απνηειείηαη απφ 3 κέξε (βι. 

πιήξε αλάπηπμε ζην Παξάξηεκα ΗΗI). Σν πξψην κέξνο αλαθέξεηαη ζηα πξνζσπηθά ζηνηρεία 

ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο: ζέζε, ειηθία, θχιν, επίπεδν εθπαίδεπζεο, ρξφληα πξνυπεξεζία ζηελ 

ηξάπεδα θαη ζην ππνθαηάζηεκα. ην δεχηεξν κέξνο νη εξσηήζεηο ζηνρεχνπλ ζηε ζπγθέληξσζε 

ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πνιηηηθή ηεο επηκφξθσζεο. πγθεθξηκέλα, ζπιιέγνληαη δεδνκέλα 

γηα ηηο ψξεο επηκφξθσζεο αλά εξγαδφκελν γηα ηα έηε 2001 θαη 2002 θαη δηεξεπλψληαη νη 

αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ (πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά 8 εξσηήζεηο/ δηαηππψζεηο) 

αλαθνξηθά κε ηελ πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε ζην ππνθαηάζηεκα θαη κε ηνπο 

νξγαλσζηαθνχο παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο (π.ρ. ζηήξημε ή φρη απφ ηνπο 

πξντζηάκελνπο γηα ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θη εθαξκνγή ηεο γλψζεο θαη 

ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε άιιεο πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ). Τπάξρνπλ επίζεο δχν νκάδεο 

εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ απφ 

ηελ επηκφξθσζε (ζπλνιηθά 15 εξσηήζεηο/δηαηππψζεηο) θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηελ 
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εξγαζία (πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά 9 εξσηήζεηο/δηαηππψζεηο). Σν ηξίην κέξνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη 6 εξσηήζεηο γηα ηελ κέηξεζε ηεο  πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζην ππνθαηάζηεκα.  

 

 

V. Έξεπλα πειαηψλ  
 

 

1. Γεηγκαηνιεπηηθό πιαίζην θαη  πξνζδηνξηζκόο κεγέζνπο δείγκαηνο 

 

Ο πιεζπζκφο - ζηφρνο ηεο κειέηεο πνπ αθνξά ζηνπο πειάηεο πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα ππνθαηαζηήκαηα δελ ήηαλ εθηθηφ λα νξηνζεηεζεί, γηαηί αθελφο δελ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη αθεηέξνπ κε βάζε ηελ αξρή πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ε 

ηξάπεδα δελ κπνξνχζε λα δψζεη άδεηα γηα ηελ ηπραία επηινγή ηνπ δείγκαηνο κέζσ 

πξφζβαζεο ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο ηξάπεδαο. Γηα ην ιφγν απηφ, αιιά θαη γηα ιφγνπο  

επθνιίαο θαη εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ θαη θφζηνπο, ζηελ πεξίπησζε ησλ πειαηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο επθνιίαο (non probability convenience 

sampling method). Άιισζηε, ε κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ επξέσο απφ εξεπλεηέο 

ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ παξά ηηο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδεη ζρεηηθά κε ηε γελίθεπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ.  

Γεηγκαηνιεςία επθνιίαο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζε παιαηφηεξεο έξεπλεο γηα ηελ 

εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ζην ζχλνιφ ηεο φπσο ζε απηέο ησλ 

Silvestro θαη Cross (2000) θαη Prichard θαη Silvestro (2005) νη νπνίεο έρνπλ ήδε 

παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ζην Κεθ. 4 ηεο παξνχζαο κειέηεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε θαη 

έγηλαλ ελέξγεηεο γηα ηε κεγαιχηεξε δπλαηή "ηπραηνπνίεζε" ηνπ δείγκαηνο. Γηα ηελ αχμεζε 

ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο Silvestro θαη Cross (2000) θαη 

Prichard θαη Silvestro (2005) αιιά θαη κε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ άιινπο 

εξεπλεηέο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ζηελ Διιάδα π.ρ. Petridou et al. (2006), Glaveli et al. 

(2006), ε εξεπλήηξηα επηζθέθηεθε ηα ππνθαηαζηήκαηα πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο κεηαμχ 

ησλ κελψλ Φεβξνπαξίνπ -  Απξηιίνπ ηνπ 2003 θαη ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο θαη εκέξεο, κε 

ζηφρν ηελ (ηπραία) θάιπςε πειαηψλ δηαθνξεηηθνχ θχινπ, ειηθίαο, επαγγέικαηνο θαη 

εηζνδήκαηνο, έηζη ψζηε ην δείγκα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην αληηπξνζσπεπηηθφ.  

Σν δείγκα ησλ πειαηψλ  (βι. Πίλαθα 5.2) θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ αθνχ απνηειείηαη απφ 

457 άηνκα (θαηά κέζν φξν 15 αλά ππνθαηάζηεκα). Δίλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν ζε 

ζρέζε κε ην θχιν (50.8% είλαη άλδξεο θαη 49.2% γπλαίθεο) θαη αξθεηά αληηπξνζσπεπηηθφ ζε 

ζρέζε κε ηελ ειηθία.  
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Σν 36.2% δειψλεη εηζφδεκα άλσ ησλ 1000 επξψ ην κήλα.  ε ζρέζε κε ην επάγγεικα, 

έλα κεγάιν πνζνζηφ (36.8%) είλαη ππάιιεινη (ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα) ελψ αξθεηνί 

είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, έκπνξνη θαη βηνηέρλεο (22.4%). ην δείγκα ππάξρνπλ επίζεο 

λνηθνθπξέο, θνηηεηέο θαη ζπληαμηνχρνη. Ηδηαίηεξα νη ζπληαμηνχρνη απνηεινχλ νκάδα πνπ 

πξνηηκνχλ ζπλήζσο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ηε ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα. 

 

Πίλαθαο 5.2: Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ησλ πειαηψλ (n  = 457) 

 

Υαξαθηεξηζηηθά  N= 457 % 

Φχιν   

Άλδξεο 232 50.8 

Γπλαίθεο 225 49.2 

Ζιηθία   

18-24 91 19.9 

25-34 107 23.4 

35-44 88 19.3 

45-54 74 16.2 

55-65 58 12.7 

>65 39 8.5 

Μεληαίν Δηζφδεκα (ζε  επξψ)   

Υσξίο εηζφδεκα  92 20.1 

< 300 34 7.4 

301-1000 66 36.3 

1001-1500 75 16.4 

> 1500 90 19.7 

Δπάγγεικα   

Τπάιιεινο (ηδηψηεο) 134 29.3 

πληαμηνχρνο  73 16.0 

Ννηθνθπξά 48 10.5 

Φνηηεηήο  66 14.4 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 34 7.4 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 78 17.1 

Έκπνξνο 19 4.2 

Βηνηέρλεο-Βηνκήραλνο 5 1.1 

 

 

2. ηόρνο ηεο έξεπλαο  
 

Ζ πνζνηηθή έξεπλα πνπ απεπζχλεηαη ηνπο πειάηεο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ είρε σο ζηφρν λα 

ζπγθεληξσζνχλ ζηνηρεία πνπ λα αθνξνχλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 
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πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο (αμία γηα ηνπο πειάηεο), ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ 

θαη ην επίπεδν πίζηεο ηνπο ζην ππνθαηάζηεκα.  

 

3. Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ  
 

Σα πξσηνγελή πνζνηηθά δεδνκέλα  πνπ αθνξνχζαλ ζηνπο πειάηεο ζπγθεληξψζεθαλ κε ηε 

ρξήζε επίζεο ελφο δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Πξηλ απφ ηε δηαλνκή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο πειάηεο πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή έξεπλα ζε δείγκα 10 πειαηψλ. 

ρφιηα πνπ αθνξνχζαλ ζηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ ελζσκαηψζεθαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ελψ θάπνηεο εξσηήζεηο θαη δηαηππψζεηο πνπ ζεσξήζεθαλ δχζθνιεο ζηελ 

θαηαλφεζε, αζαθείο ή επαλαιακβαλφκελεο, επαλαδηαηππψζεθαλ ή δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ 

θαζφινπ. Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ πειαηψλ ειέγρζεθε επίζεο θη απφ ην ζηέιερνο ηεο ΓΑΠ κε 

ην νπνίν ππήξμε άκεζε ζπλεξγαζία ρσξίο  ηδηαίηεξεο παξαηεξήζεηο παξά κφλν θάπνηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θαηαλφεζε. 

Ζ δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ε ζπκπιήξσζε θαη ε επηζηξνθή ηνπο 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά θαλφλα ζηα ππνθαηαζηήκαηα ζηε δηάξθεηα πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο 

επίζθεςεο. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο, ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ 

απαληήζεσλ θαη ηελ απνθπγή ζηξεβιψζεσλ, καδί κε ην εξσηεκαηνιφγην ρνξεγνχληαλ θαη 

έλαο θάθεινο φπνπ θαη εζσθιείνληαλ ην εξσηεκαηνιφγην απφ ηνλ απνθξηλφκελν πξηλ ηελ 

παξάδνζή ηνπ.  

Οη πειάηεο πξνζεγγίζηεθαλ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ηπραία ζηα ππνθαηαζηήκαηα, ηε 

ζηηγκή πνπ κφιηο είραλ νινθιεξψζεη ηε ζπλαιιαγή ηνπο κε ηελ ηξάπεδα. Δλψ έγηλε 

πξνζπάζεηα λα ππάξρεη ηζνξξνπία κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπλαιιαζζφκελσλ. 

 

4. Πεξηγξαθή εξσηεκαηνινγίνπ 
 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο πειάηεο απνηειείηαη απφ 4 νκάδεο εξσηήζεσλ 

(βι. πιήξε αλάπηπμε ζην Παξάξηεκα ΗV). Η πξψηε ελφηεηα ζηνρεχεη ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο 

(ζπλνιηθά πεξηιακβάλνληαη 31 εξσηήζεηο /δηαηππψζεηο). Ζ δεχηεξε θαη ε ηξίηε ελφηεηα  

πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο/δηαηππψζεηο πνπ ζηνρεχνπλ, αληίζηνηρα, ζηε ζπγθέληξσζε 

ζηνηρείσλ γηα ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ (ζπλνιηθά πεξηιακβάλνληαη 6 εξσηήζεηο 

/δηαηππψζεηο) θαη ηελ πίζηε ηνπο ζηελ επηρείξεζε (ζπλνιηθά πεξηιακβάλνληαη 6 εξσηήζεηο 

/δηαηππψζεηο). Σέινο, ε ηέηαξηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζε 
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δεκνγξαθηθά θαη πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ πειαηψλ (π.ρ. θχιν, ειηθία, εηζφδεκα, 

επάγγεικα). 

Ζ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο ελζσκαηψλεη ηηο αληηιήςεηο 

ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε κέηξεζε ησλ αληηιήςεσλ πνηφηεηαο, ηελ ηθαλνπνίεζε θαη 

ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ θαη ηηο ζπλδπάδεη κε αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζή 

ηνπο θαη ηελ πίζηε ηνπο ζηελ επηρείξεζε πξνζπαζψληαο λα ζπκβάιιεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ. 

 
 

5.7. ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ - ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΛΗΜΑΚΩΝ ΜΔΣΡΖΖ ΣΩΝ ΤΠΟ 

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ  

 

Γηα ηε κέηξεζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπλζέηνπλ, ην πξνηεηλφκελν ζηελ παξνχζα εξγαζία 

ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο 

Τπεξεζηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ: η) θιίκαθεο κέηξεζεο (measurement scales) νη νπνίεο έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαη εθαξκνζηεί θαη απφ άιινπο ζπγγξαθείο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη νη 

νπνίεο πξνζαξκφζηεθαλ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηη) θιίκαθεο κέηξεζεο 

(measurement scales) πνπ δηακνξθψζεθαλ απφ ηε ζπγγξαθέα κε βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε θαη ηελ δηεμαρζείζα δηεξεπλεηηθή ζπλέληεπμε κε ην ζηέιερνο ηεο ΓΑΠ ηεο 

ηξάπεδα .  

Αλαιπηηθφηεξα: 

 

5.7.1. ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ - ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΛΗΜΑΚΩΝ ΜΔΣΡΖΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ 

ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη θιίκαθεο κέηξεζεο (measurement scales) ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο απνγξαθηθήο πνζνηηθήο 

έξεπλαο ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ 30 ππνθαηαζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έξεπλα. Οη κεηαβιεηέο απηέο είλαη νη εμήο:  

I. Πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηα νθέιε 

απφ ηελ επηκφξθσζε: πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε, νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο 

ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο, ψξεο επηκφξθσζεο, 

II. Οθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε, 

III. Ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία, 
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IV. Πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

I. Πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηα νθέιε 

απφ ηελ επηκφξθσζε: πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε, νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο 

ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο, ψξεο επηκφξθσζεο 

 

πσο απεηθνλίδεηαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ε επηκφξθσζε αλαδεηθλχεηαη σο παξάγνληαο 

δεκηνπξγίαο σθειεκάησλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Οη πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο ζεηηθψλ 

αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε (πξνυπνζέζεηο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηκφξθσζεο) αθνξνχλ ζε ηξεηο κεηαβιεηέο :  

 

1. Πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε. Γηα ηε κέηξεζε ηεο κεηαβιεηήο πξνζέγγηζε ζηελ 

επηκφξθσζε δελ εληνπίζηεθε ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθή θιίκαθα κέηξεζεο 

(measurement scale). Γηα ην ιφγν απηφ κε βάζε ηε ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο ππφζεζεο 

Ζ0α, δηακνξθψζεθε απφ ηε ζπγγξαθέα κία θιίκαθα κέηξεζεο (measurement scale) 

ηεζζάξσλ (4) εξσηήζεσλ γηα ηε κέηξεζή ηεο. Ζ θιίκαθα απηή πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχλ: ζην ζπζηεκαηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηε 

δηάγλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηε ζπζηεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε (βι. Πίλαθα 5.3 θαη γηα πιήξε αλάπηπμε Παξάξηεκα ΗII, 

ελφηεηα εξσηήζεσλ 3). 

Πίλαθαο 5.3: Αλάιπζε ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηεο κεηαβιεηήο πξνζέγγηζε ζηελ 

επηκφξθσζε  

 

Πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε 

3.2. πζηεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο επηκνξθσηηθψλ  δξαζηεξηνηήησλ  

3.3. Καηαγξαθή θαη αλαιπηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ  

3.4. Αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ επηκφξθσζεο   

3.6. πλνιηθή εηθφλα γηα ηε ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο επηκφξθσζεο 

 

πγθεθξηκέλα, νη εξσηήζεηο απηέο ζηνρεχνπλ ζηε κέηξεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε δηακφξθσζε ηεο επηκνξθσηηθήο 

πνιηηηθήο ζηεξίδεηαη ζε κία ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερή κε καθξνρξφληα πξννπηηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία  πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηα ζηάδηα: πξνζδηνξηζκφο/δηάγλσζε 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ζρεδηαζκφο, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε /αλαηξνθνδφηεζε. 
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2. Οξγαλσζηαθνί παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο. Γηα ηε κέηξεζε ηεο κεηαβιεηήο 

νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο θαη πάιη δελ εληνπίζηεθε ζηε 

βηβιηνγξαθία ζρεηηθή θιίκαθα κέηξεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηάζεθε απφ ηε 

ζπγγξαθέα κία θιίκαθα κέηξεζεο (measurement scale) ηεζζάξσλ (4) εξσηήζεσλ πνπ 

αθνξνχλ: ζηα θίλεηξα πνπ δίλνληαη γηα ηε ζπλερή εμέιημε/αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ζηελ παξνρή επθαηξηψλ απφ ηνλ πξντζηάκελν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο γλψζεο πνπ 

απνθηήζεθε θαη ζηε ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε άιιεο πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ 

(κηζζνινγηθή εμέιημε, εμέιημε θαξηέξαο)  (Βι. Πίλαθα. 5.4 θαη γηα πιήξε αλάπηπμε 

Παξάξηεκα ΗΗI, ελφηεηα εξσηήζεσλ 3).  

 

Πίλαθαο 5.4: Αλάιπζε ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηεο κεηαβιεηήο νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο 

ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο 

 

Οξγαλσζηαθνί παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο 

3.1. Κίλεηξα γηα ζπλερή εμέιημε θαη αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ 

3.5. Τπνζηήξημε πξντζηακέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ  γλψζεσλ - δεμηνηήησλ  πνπ 

απνθηήζεθαλ  

3.7. χλδεζε κε κηζζνινγηθή εμέιημε 

3.8. χλδεζε κε πνιηηηθή εμέιημεο ησλ εξγαδνκέλσλ (πξναγσγψλ ) 
 

Οη εξσηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζε παξάγνληεο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

εληνπίζηεθαλ θαηά ηελ ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο ππφζεζεο Ζ0β σο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο θαη ηειηθά ηε δηακφξθσζε 

ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε. 

 

3. Σηο ψξεο επηκφξθσζεο αλά εξγαδφκελν. Οη ψξεο επηκφξθσζεο αθνξνχλ ζηηο δχν 

πξνεγνχκελεο ρξνληέο απφ απηή ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή ηα έηε 2001 θαη 

2002 (βι. Παξάξηεκα ΗΗΗ, εξσηήζεηο 1α,1β,2α,2β).  

 

Ζ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηαβάζκηζε ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ησλ 

κεηαβιεηψλ πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε θαη νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο 

επηκφξθσζεο, ήηαλ ε 7βάζκηα θιίκαθα Likert,  φπνπ: 1 =Καζφινπ θαη 7 = Απφιπηα, άξα φζν 

πςειφηεξε ε ηηκή ηφζν πην ζεηηθέο νη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπνκέλσο, ηφζν πην 

ζεηηθέο νη πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο νθέινπο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηελ επηκφξθσζε.   



 

 253 

Ζ  ρξήζε 7βάζκησλ θιηκάθσλ Likert θαη φρη δηρνηνκηθψλ εξσηήζεσλ επηηξέπνπλ ηε 

δηαβάζκηζε ησλ απαληήζεσλ παξέρνληαο έηζη πιεξνθνξίεο γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηζρχεη 

κία ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, πξαγκαηνπνηείηαη κία δξαζηεξηφηεηα, ππάξρεη κία ζρέζε θιπ.  

 

II. Οθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε 

 

Γηα ηε κέηξεζε ησλ σθειεκάησλ πνπ αληηιακβάλνληαη νη εξγαδφκελνη φηη απνθνκίδνπλ απφ 

ηελ επηκφξθσζε δηακνξθψζεθε κία θιίκαθα δεθαπέληε (15) εξσηήζεσλ ιακβάλνληαο ππφςε 

δχν θιίκαθεο κέηξεζεο ησλ σθειεκάησλ  απφ ηελ επηκφξθσζε πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία απηέο ησλ Noe θαη Wilk (1993) θαη ησλ Santos θαη Stuart (2003).  

Ζ θιίκαθα ησλ Noe θαη Wilk (1993) ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηνπο εξεπλεηέο π.ρ. 

απφ ηνπο: Facteau et al., 1995; Bartlett, 2002; Ahmad and Bakar, 2003; Bartlett and Kang 

(2004), El-Amandi and Marquardt, (2007). Έρεη ήδε αλαθεξζεί θαη ζην Κεθ. 4, φηη ε θιίκαθα 

απηή απνηειείηαη απφ 14 εξσηήζεηο νη νπνίεο νξγαλψλνληαη ζε ηξεηο νκάδεο – δηαζηάζεηο: 

πξνζσπηθά νθέιε, νθέιε θαξηέξαο θαη νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην έξγν.  

 

Πίλαθαο 5.5: Αληηιακβαλφκελα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα ησλ 

Noe θαη Wilk (1993) 

 

Οθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε 

Πξνζσπηθά νθέιε Οθέιε θαξηέξαο Οθέιε ζρεηηθά κε ην έξγν 

1. Πξνζσπηθή αλάπηπμε 1. Αχμεζε πηζαλνηήησλ 

πξναγσγήο 

1. Καιχηεξε ζρέζε κε 

ζπλαδέιθνπο 

2. Γηθηχσζε κε άιινπο 

εξγαδφκελνπο 

2. Δπίηεπμε ζηφρνπ 

θαξηέξαο 

2. Καιχηεξε ζρέζε κε 

πξντζηάκελν 

3. Καιχηεξε εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ 

3. Καηαλφεζε ηεο θαξηέξαο 

πνπ ζέισ λα αθνινπζήζσ 

3. Γηάιεηκκα απφ ηε 

δνπιεηά 

4. Δλεκεξσκέλνο, ε γηα ηα 

πξντφληα θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε δνπιεηά  

4. Πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο 

γηα ελαιιαθηηθή πνξεία 

θαξηέξαο 

 

5. εβαζκφο απφ 

ζπλαδέιθνπο 

5. Πεξηζζφηεξε δνπιεηά 

ρσξίο επηπιένλ 

αληακνηβή 

 

 6. Αχμεζε κηζζνχ  

 

πσο  θαίλεηαη  ζηνλ Πίλαθα  5.5  ε δηάζηαζε  πξνζσπηθά νθέιε, πεξηιακβάλεη 5 

εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην εάλ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπο βνεζά λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο, λα δηθηπσζνχλ 
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θαη λα αλαπηπρζνχλ ψζηε λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθνί σο εξγαδφκελνη. Ζ δηάζηαζε νθέιε 

θαξηέξαο πεξηιακβάλεη 6 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε  ζχλδεζε  ηεο  επηκφξθσζεο  κε  ηελ  

εμέιημε  ηνπ/ηεο εξγαδφκελνπ/εο κέζα  ζηελ  επηρείξεζε, θαζψο θαη κε ηελ αχμεζε ησλ 

απνδνρψλ ηνπ/ηεο. Σέινο, ε δηάζηαζε νθέιε ζρεηηθά κε ην έξγν, πεξηιακβάλεη 3 εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ 

πξντζηάκελν ηνπο. 

Ζ δεχηεξε θιίκαθα πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Santos θαη Stuart (2003) γηα ηε κέηξεζε 

ησλ αληηιακβαλφκελσλ σθειεκάησλ απφ ηελ επηκφξθσζε πεξηιακβάλεη 8 εξσηήζεηο νη 

νπνίεο δελ νκαδνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαη ζπλδένληαη κε:  

1. ηε βειηίσζε ηεο ακνηβήο ηνπ εξγαδφκελνπ, 

2. ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία,  

3. ηελ αίζζεζε ππνθίλεζεο κεηά ηε ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα,  

4. ηελ πην απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ,  

5. ηηο θαιχηεξεο πξννπηηθέο γηα εμέιημε,  

6. ην αίζζεκα φηη ε επηρείξεζε εθηηκά ηνλ εξγαδφκελν,  

7. ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη  

8. ηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο. 

Οη παξαπάλσ θιίκαθεο κέηξεζεο (measurement scales) ησλ σθειεκάησλ ηεο 

επηκφξθσζεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο παξνπζηάδνπλ θνηλά ζεκεία σο πξνο ην φηη θαη νη δχν 

ζεσξνχλ σο νθέιε ηεο επηκφξθσζε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηε βειηίσζε ηεο ακνηβήο, ηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηελ πην απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηηο θαιχηεξεο 

πξννπηηθέο εμέιημεο θαη θαξηέξαο. Δπηπιένλ, ε θιίκαθα ησλ Noe θαη Wilk (1993) δίλεη 

έκθαζε θαη ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο επηκφξθσζεο ζεσξψληαο σο νθέιε απφ ηελ 

επηκφξθσζε θαη  ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο – πξντζηάκελν θαη άιινπο 

εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε. Δλψ, νη Santos θαη Stuart (2003) ζπλδένπλ ηα νθέιε απφ ηελ 

επηκφξθσζε κε ζεηηθέο ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ επηρείξεζε (π.ρ. 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία).  

Με βάζε ηελ πην πάλσ αλάιπζε, ζηε θιίκαθα πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηε ζπγγξαθέα 

γηα ηε κέηξεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε, 

πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά 15 εξσηήζεηο νη νπνίεο νξγαλψλνληαη ζηηο παξαθάησ πέληε 

νκάδεο εξσηήζεσλ (δηαζηάζεηο): βειηίσζε δεμηνηήησλ- γλψζεσλ- ζπκπεξηθνξάο, ζρέζεηο κε 

ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηάκελν, επθαηξίεο πξναγσγήο, αληακνηβέο, πεξηερφκελν εξγαζίαο  

(βι. Πίλαθα 5.6 θαη γηα πιήξε αλάπηπμε Παξάξηεκα ΗΗI, ελφηεηα εξσηήζεσλ 4).  
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Πίλαθαο 5.6: Αλάιπζε ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηεο κεηαβιεηήο νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε 

 

 

Δξσηήζεηο Αληηζηνίρεζε εξσηήζεσλ 

Γεμηφηεηεο – Γλψζεηο - πκπεξηθνξέο  

4.3.  Αζθάιεηα / ζηγνπξηά  ζηε  

        ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

Νέα εξψηεζε/ δηαηχπσζε - Πξφηαζε Τπεπζχλνπ 

ηεο ΓΑΠ 

4.8.  Βειηίσζε γλψζεσλ  Νέα εξψηεζε/δηαηχπσζε  

4.9.  Βειηίσζε δεμηνηήησλ/ ηθαλνηήησλ Νέα εξψηεζε/δηαηχπσζε 

4.10 Βειηίσζε απαξαίηεησλ 

        δεμηνηήησλ γηα  απφδνζε ζηε  

        ζπγθεθξηκέλε  εξγαζία  

Santos θαη Stuart (2003) 

4.11. Βειηίσζε  απφδνζεο  ζην έξγν       Noe θαη Wilk (1993), Santos θαη Stuart(2003) 

4.12. Αληαγσληζηηθφηεηα Νέα εξψηεζε/δηαηχπσζε  

4.13. Δξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά Νέα εξψηεζε/δηαηχπσζε 

ρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο - πξντζηάκελν  

4.5.Βειηίσζε ησλ ζρέζεψλ κε ηνπο  

      ζπλαδέιθνπο  

Noe θαη Wilk (1993) 

4.6.Βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνλ /ηνπο 

πξντζηάκελν – νπο 

Noe θαη Wilk (1993) 

Δπθαηξίεο πξναγσγήο  

4.7.Βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ γηα εμέιημε 

(πξναγσγή) 

Noe θαη Wilk (1993), Santos θαη Stuart (2003) 

Αληακνηβέο  

4.1. Μηζζνινγηθή εμέιημε Noe θαη Wilk (1993), Santos θαη Stuart (2003) 

4.2. Αλαγλψξηζε πξνζθνξάο  Santos θαη Stuart (2003) 

Πεξηερφκελν εξγαζίαο  

4.4.    Πην ελδηαθέξνλ πεξηερφκελν εξγαζίαο   Santos θαη Stuart (2003) 

4.14.  Γπλαηφηεηα γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ Νέα εξψηεζε/δηαηχπσζε  

4.15.  Γπλαηφηεηα γηα εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ  Νέα εξψηεζε/δηαηχπσζε  

 

ηνλ Πίλαθα 5.6 απνηππψλνληαη νη ζρεηηθέο δηαηππψζεηο θαζψο θαη ε αληηζηνίρεζε 

ησλ εξσηήζεσλ ηεο θιίκαθαο πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηε ζπγγξαθέα γηα ηελ κέηξεζε ησλ 

νθειψλ απφ ηελ επηκφξθσζε κε ηηο δχν θιίκαθεο κέηξεζεο ησλ Noe θαη Wilk (1993) θαη ησλ 

Santos θαη Stuart (2003). Οη λέεο εξσηήζεηο/ δηαηππψζεηο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηελ 

πξνηεηλφκελε θιίκαθα κέηξεζεο ησλ νθειψλ απφ ηελ επηκφξθσζε απνηεινχλ αλάπηπμε 

εξσηήζεσλ ησλ θιηκάθσλ ησλ Noe θαη Wilk (1993) θαη ησλ Santos θαη Stuart (2003) κε 

βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κεθ. 2 αλαθνξηθά κε ηελ 

επηκφξθσζε θαη ην ξφιν ηεο ζηελ επηρείξεζε.  
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Γηα παξάδεηγκα νη εξσηήζεηο 4.8, 4.9, 4.10 θαη 4.13 (βι. Πίλαθα 5.6) αθνξνχλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κέζα απφ ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηνηρεία  πνπ ζπλδένληαη κε  ηελ 

επηκφξθσζε (φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θαηά ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζηα Κεθ. 2 θαη 3) 

θαη απνηεινχλ άκεζν απνηέιεζκά ηεο. Ζ εξψηεζε 4.12 αλαθέξεηαη ζηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ πνπ απνηειεί φθεινο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπ λα απνδίδεη ζην έξγν γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα γηα εμέιημε (θαξηέξα) ηνπ 

κέζα ζηελ επηρείξεζε 

Δλψ ε δπλαηφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη γεληθά ην πην 

ελδηαθέξνλ πεξηερφκελν εξγαζίαο (εξσηήζεηο 4.4, 4.14 θαη 4.15) αληηθαηνπηξίδνπλ ηα νθέιε 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ εξγαδφκελνπ. Σέινο, ε εξψηεζε 4.3 πνπ 

αθνξά ζην αίζζεκα αζθάιεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ πξνζηέζεθε κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 

ζηειέρνπο ηεο ΓΑΠ  (γλψκε εηδηθνχ).  

Ζ δηαβάζκηζε ησλ απαληήζεσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο 7βάζκηαο θιίκαθαο Likert, φπνπ 

νη εξσηεζέληεο έπξεπε λα δειψζνπλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπο ή φρη κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηππψζεηο/εξσηήζεηο. Με βάζε ηε δηαβάζκηζε ηεο θιίκαθαο: 1 = Καζφινπ θαη 7 = 

Απφιπηα, φζν πςειφηεξε ε ηηκή ηφζν πην ζεηηθέο νη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ  γηα ηα 

νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηελ επηκφξθσζε. 

 

III. Ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία 

 

Ζ κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία βαζίδεηαη ζηε ζχληνκε 

κνξθή ηεο πνιχ γλσζηήο θιίκαθαο Minnesota Satisfaction Questionnaire πνπ πξνηάζεθε απφ 

ηνπο Weiss et al., (1967), ελφο εξγαιείνπ πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ελδνγελείο 

θαη εμσγελείο αληακνηβέο. πγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.7 (βι.  πιήξε 

αλάπηπμε ησλ εξσηήζεσλ ζην Παξάξηεκα ΗΗ,  ελφηεηα εξσηήζεσλ 5)  ε  ηθαλνπνίεζε 

κεηξάηαη ζε 2 άμνλεο / δηαζηάζεηο  πνπ εξκελεχνπλ θαη ηηο πεγέο/ ιφγνπο ηεο ζεηηθήο ή 

αξλεηηθήο  ζηάζεο ηνπ αηφκνπ πξνο ηελ εξγαζία ηνπ θαη είλαη:  

1) Ηθαλνπνίεζε   απφ   "εμσηεξηθέο   αληακνηβέο" (extrinsic satisfaction/εμσηεξηθή 

ηθαλνπνίεζε), δειαδή ηηο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο (πεξηβαιινληνινγηθνί παξάγνληεο) πνπ 

ην άηνκν δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ (π.ρ. ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο, 

αζθάιεηα, κηζζνινγηθή εμέιημε, πξναγσγή) θαη  
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2) Ηθαλνπνίεζε   απφ  "εζσηεξηθέο   αληακνηβέο" (intrinsic satisfaction/εζσηεξηθή 

ηθαλνπνίεζε) δειαδή απφ παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ην άηνκν θαη ηα βηψκαηα πνπ 

θέξλεη καδί ηνπ ζηελ εξγαζία (π.ρ. αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ, 

ελδηαθέξνπζα εξγαζία, αλαγλψξηζε πξνζθνξάο). 

 

Πίλαθαο 5.7:  Αλάιπζε ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηεο κεηαβιεηήο ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία 

 

 

Δξσηήζεηο 

Ηθαλνπνίεζε απφ εμσηεξηθέο αληακνηβέο (εμσηεξηθή ηθαλνπνίεζε) 

5.1. Μηζζνινγηθή εμέιημε 

5.3. Αζθάιεηα ζηελ εξγαζία 

5.5. ρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο  

5.6. ρέζεηο κε ηνλ /ηνπο πξντζηάκελν – νπο  

5.7. Πξννπηηθέο εμέιημεο (πξναγσγήο) 

Ηθαλνπνίεζε απφ εζσηεξηθέο αληακνηβέο (εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε) 

5.2. Αλαγλψξηζε πξνζθνξάο  

5.4. Πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο (ελδηαθέξνπζα/ πξνθιεηηθή) 

5.8. Γπλαηφηεηα γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ  

5.9. Γπλαηφηεηα γηα εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ  

 

Ζ δηαβάζκηζε ησλ απαληήζεσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο 7βάζκηαο θιίκαθαο Likert, φπνπ 

1 =Καζφινπ θαη 7 = Απφιπηα, άξα φζν πςειφηεξε ε ηηκή ηφζν πην ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη 

εξγαδφκελνη απφ ηελ εξγαζία.  

 

 

IV. Πίζηε εξγαδνκέλσλ  

 

ηε βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη κία θνηλψο απνδεθηή θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε θιίκαθα 

κέηξεζεο ηεο πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε. Σν γεγνλφο απηφ αληαλαθιά ηελ 

πνηθηιία ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο έρνπλ 

εθηεηακέλα αλαιπζεί ζην Κεθ. 4 (ελφηεηα 4.4.2). Ωο απνηέιεζκα νη εξεπλεηέο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξνπο δείθηεο θαη θιίκαθεο γηα ηε κέηξεζή ηεο.  

ηηο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο 

Τπεξεζηψλ ζην ζχλνιφ ηεο, νη Loveman θαη Heskett (1998) κέηξεζαλ ηελ πίζηε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην ππνθαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο πνπ εξγάδνληαη κε δχν δείθηεο: δηάξθεηα (ζε 
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κήλεο) παξακνλήο ζηελ παξνχζα ζέζε (job tenure) θαη δηάξθεηα (ζε κήλεο) εξγαζίαο ζηελ 

ηξάπεδα ζπλδένληαο ηελ πίζηε κε ηνλ παξαδνζηαθφ νξηζκφ ηεο, δειαδή ηε δηαηήξεζε 

κφληκεο ζρέζεο κε ηνλ νξγαληζκφ. Ο Loveman (1998) πξνζέγγηζε ηελ πίζηε ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε δχν δείθηεο: δηάξθεηα (ζε κήλεο) παξακνλήο ζηελ παξνχζα ζέζε (job tenure) 

θαη δηάξθεηα (ζε κήλεο) εξγαζίαο ζηελ ηξάπεδα,  θαζψο θαη κε ηε ρξήζε 2 κεκνλσκέλσλ 

εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην βαζκφ πνπ νη εξγαδφκελνη είλαη "αθνζησκέλνη ζηελ επηηπρία 

ηεο ηξάπεδαο" θαη ζην "εάλ ζα άθελαλ ηελ ηξάπεδα εθφζνλ ηνπο πξνζθεξφηαλ δνπιεηά κε 

ηελ ίδηα ακνηβή αιινχ". Οη Silvestro θαη Cross (2000) κεηξνχλ ηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζην ππνθαηάζηεκα πνπ εξγάδνληαη κε ηνλ ππνινγηζκφ 2 δεηθηψλ: απνπζίεο θαη ξπζκφο 

απνρσξήζεσλ, θαζψο θαη κε κία εξψηεζε -ζε 5βάζκηα θιίκαθα Likert - πνπ αθνξνχζε ζην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπζηήλνπλ νη εξγαδφκελνη  ην θαηάζηεκα σο κέξνο γηα λα εξγάδεηαη θαλείο. 

Δλψ νη Prichard θαη Silvestro γηα ηε κέηξεζε ηεο κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνίεζαλ κία εξψηεζε 

"θνπεχσ λα εξγάδνκαη ζηελ εηαηξεία ηα επφκελα ηξία ρξφληα" θαη ηξεηο δείθηεο: ξπζκφο 

αλαλέσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηαζεξφηεηα εξγαζίαο θαη πνζνζηφ αδηθαηνιφγεησλ απνπζηψλ.  

Οξηζκέλνη ζπγγξαθείο φπσο νη Olson-Buchanan θαη Boswell (2002) ρξεζηκνπνίεζαλ 

ηξεηο εξσηήζεηο (items) γηα ηε κέηξεζε ηεο πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ. Γχν 

απφ απηέο ηηο εξσηήζεηο : "Μεξηθέο θνξέο θνξάσ ξνχρα κε ην ζχκβνιν ηνπ νξγαληζκνχ" θαη 

"Οη ππεχζπλνη ζηελ εηαηξεία μέξνπλ ηη θάλνπλ" (Olson-Buchanan and Boswell, 2002: 1174), 

δε ζπλδένληαη ζεσξεηηθά κε ππάξρνληεο νξηζκνχο ηεο πίζηεο. Ζ ηξίηε φκσο "Γεληθά ιέσ 

θαιά πξάγκαηα γηα ηελ εηαηξεία αθφκε θη φηαλ άιινη ηελ θξηηηθάξνπλ" ζρεηίδεηαη πην άκεζα 

κε ππάξρνληεο νξηζκνχο νη νπνίνη ζπλδένπλ ηελ πίζηε γεληθφηεξα θαη ηελ πίζηε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε εηδηθφηεξα κε ηελ ππνηαγή ζε κία επηρείξεζε θαη ηελ επηζπκία 

λα ηελ πξνζηαηεχζνπλ  απφ θίλδπλν ή αξλεηηθή θξηηηθή  (Butler and Cantrell, 1984; Rusbult 

et al., 1988). Ζ θιίκαθα απηή φκσο παξνπζίαζε ζρεηηθά ρακειή αμηνπηζηία (Cronbach‟s 

alpha = 0.65). 

Οη Niehoff et al. (2001) ζπκπεξηέιαβαλ ζηελ θιίκαθα πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

αλέπηπμαλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξεθάληα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην φηη εξγάδνληαη 

ζηελ εηαηξεία ή ηελ ππεξάζπηζε ηεο εηαηξείαο φηαλ ηελ θξηηηθάξνπλ. Καη νη δχν απηέο έλλνηεο 

απαληψληαη ζηνπο ππάξρνληεο νξηζκνχο ηεο πίζηεο  (Butler, 1991; Butler and Cantrell, 

1984). Παξνκνίσο, νη  Stroh and Reilly (1997) ρξεζηκνπνίεζαλ εξσηήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ πεξεθάληα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην φηη εξγάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε θαη ηελ 

επηζπκία ηνπο λα παξακείλνπλ ζε απηή. Ζ ηειεπηαία δηάζηαζε, δειαδή ε επηζπκία παξακνλήο, 

εληνπίδεηαη θαη ζηνλ ηξφπν πνπ φξηζε ν Reichheld (1996) ηελ πίζηε. Σν 2006 νη  Zeithaml et 

al. ζην βηβιίν ηνπο κε ηίηιν Services marketing - integrating  customer focus across the firm, 



 

 259 

πξνηείλνπλ κία θιίκαθα κέηξεζεο ηεο πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ε νπνία απνηειείηαη απφ έμη 

εξσηήζεηο: "Αηζζάλνκαη φηη αλήθσ ζηελ επηρείξεζε φηαλ εμππεξεηψ άξηζηα ηνπο πειάηεο", 

"Δίκαη πεξήθαλνο θαη ηπρεξφο πνπ ζπλδένκαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία", "θνπεχσ λα 

εξγάδνκαη γηα πνιχ θαηξφ ζηελ εηαηξεία", "Θα ζπληζηνχζα ζε άιινπο λα έξζνπλ θαη λα 

εξγαζηνχλ ζηελ εηαηξεία", "Αηζζάλνκαη φηη νθείισ πνιιά ζηελ εηαηξεία", "Ζ εηαηξεία έρεη 

επέλδπζε ζε κέλα θη έηζη νθείισ λα απνδίδσ φζν θαιχηεξα κπνξψ". Ζ θιίκαθα απηή 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Shariff (2009) θαη παξνπζίαζε πςειή αμηνπηζηία (GFI = 0.916) 

κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ηεο εξψηεζεο "Αηζζάλνκαη φηη νθείισ πνιιά ζηελ εηαηξεία". 

 Σέινο, νη Chen et al. (2002), ζηελ θιίκαθα κέηξεζεο πνπ αλέπηπμαλ γηα ηε κέηξεζε 

ηεο πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ πξντζηάκελν (ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ πίζηε ζηνλ 

νξγαληζκφ), θαηέιεμαλ ζε κία θιίκαθα πέληε δηαζηάζεσλ (20 εξσηήζεηο):  

1. Αθνζίσζε (dedication) ζηνλ πξντζηάκελν: π.ρ. ζα έβαδα ηνλ εαπηφ κνπ ζηε ζέζε ηνπ 

πξντζηακέλνπ κνπ γηα λα αλαινγηζηψ ην ζπκθέξνλ ηνπ. 

2. πκπεξηθνξά πέξα απφ ην έξγν γηα ηνλ πξντζηάκελν: π.ρ. ζα θάλσ φηη θαιχηεξν κπνξψ γηα 

λα νινθιεξψζσ ηε δνπιεηά πνπ κνπ αλέζεζε ν πξντζηάκελφο κνπ. 

3. χλδεζε κε ηνλ πξντζηάκελν: π.ρ. αλεμάξηεηα απφ ην εάλ απηφ ζα κε σθεινχζε ή φρη ζα 

επηζπκνχζα λα ζπλερίζσ λα εξγάδνκαη κε ηνλ πξντζηάκελφ κνπ. 

4. Σαχηηζε κε ηνλ πξντζηάκελν: π.ρ. ε επηηπρία ηνπ πξντζηακέλνπ κνπ είλαη θαη δηθή κνπ 

επηηπρία. 

5. Δζσηεξηθνπνίεζε ησλ αμηψλ ηνπ πξντζηακέλνπ: π.ρ.  απφ ηφηε πνπ μεθίλεζα λα δνπιεχσ 

γηα ηνλ πξντζηάκελφ κνπ νη αμίεο κνπ θαη νη αμίεο ηνπ πξντζηακέλνπ κνπ ηαπηίδνληαη 

πεξηζζφηεξν. 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πην πάλσ αλάιπζε αιιά θαη ηε πξνεγεζείζα ζεσξεηηθή 

ζπδήηεζε γηα ηελ έλλνηα ηεο πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε ζην Κεθ. 4 (ππν-

ελφηεηα 4.4.2) θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ε πίζηε ησλ 

εξγαδνκέλσλ κεηξάηαη δίλνληαο έκθαζε θπξίσο ζηα εμήο ζηνηρεία: πεξεθάληα ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ην γεγνλφο φηη εξγάδνληαη ζηελ εηαηξεία,  επηζπκία παξακνλήο ζηνλ 

νξγαληζκφ, ζχλδεζε /δέζηκν κε ηνλ νξγαληζκφ (π.ρ. "Μεξηθέο θνξέο θνξάσ ξνχρα κε ην 

ζχκβνιν ηνπ νξγαληζκνχ"), αίζζεκα ηνπ "αλήθεηλ" ζηνλ νξγαληζκφ, αληαπφδνζε (π.ρ. 

"Αηζζάλνκαη φηη νθείισ πνιιά ζηελ εηαηξεία", "Ζ εηαηξεία έρεη επέλδπζε ζε κέλα θη έηζη 

νθείισ λα απνδίδσ φζν θαιχηεξα κπνξψ"), πξφηαζε ηεο εηαηξείαο σο θαινχ εξγνδφηε (π.ρ. 

'Θα ζπληζηνχζα ζε άιινπο λα έξζνπλ θαη λα εξγαζηνχλ ζηελ εηαηξεία"), αιηξνπηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά ("Δλδηαθέξνκαη λα πξνζθέξσ ζηελ εηαηξεία ρσξίο λα πεξηκέλσ 

αληαιιάγκαηα"; Laabs, 1996, βι. Κεθ. 4, ππν-ελφηεηα 4.4.2), θαη εζσηεξηθνπνίεζε αμηψλ 
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(π.ρ. "Απφ ηφηε πνπ μεθίλεζα λα δνπιεχσ γηα ηνλ πξντζηάκελφ κνπ νη αμίεο κνπ θαη νη αμίεο 

ηνπ πξντζηακέλνπ κνπ ηαπηίδνληαη πεξηζζφηεξν"). 

 

Πίλαθαο 5.8: Αλάιπζε ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηεο κεηαβιεηήο πίζηε εξγαδνκέλσλ  

 

Δξσηήζεηο  Δλλνηνινγηθφ πεξηερφκελν πγγξαθείο 

6.1. Δπηζπκία παξακνλήο ζηνλ 

νξγαληζκφ 

Δπηζπκία δηαηήξεζεο ηεο 

ζρέζεο κε ηνλ νξγαληζκφ 

(π.ρ. Buchanan, 1974; 

Hirschman, 1970; 

Reichheld, 1996). 

Π.ρ. Zeithaml et al. 

(2006),  

Reichheld (1996),  

Peloso (2004) 

Karassavidou and 

Markovits (1994) 

6.2. Αίζζεζε νξγαλσζηαθψλ 

πξνβιεκάησλ σο 

πξνζσπηθά 

Γέζηκν κε ηνλ νξγαληζκφ 

(π.ρ. Buchanan, 1974; Yee 

et al., 2009) 

 

Π.ρ. Meyer and Allen 

(1991) 

(ζπλαηζζεκαηηθή 

δέζκεπζε) 

6.3  Μέινο ηεο "νηθνγέλεηαο"  Αίζζεκα "αλήθεηλ" 

(π.ρ. Buchanan, 1974; Yee 

et al., 2009) 

Π.ρ. Meyer and Allen 

(1991) 

(ζπλαηζζεκαηηθή 

δέζκεπζε) 

6.4  χλδεζε πξνζσπηθψλ - 

νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ  

χλδεζε κε ηελ επηρείξεζε 

(π.ρ. Chen et al., 2002) 

 

Π.ρ. Markovits et al 

(2007), Chen et al., 

2002 

6.5. Απφδνζε ζην έξγν ρσξίο 

επηπιένλ ακνηβή  

Αληαπφδνζε / αιηξνπηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά/ ζπκπεξηθνξά 

θαινχ πνιίηε  

(πρ. Laabs, 1996; Yee et al., 

2009) 

Π.ρ. Karassavidou and 

Markovits (1994) 

Βuchanan (1974) 

 

6.6. Γηαθήκηζε ζε ηξίηνπο σο 

"σξαίν κέξνο γηα λα 

εξγάδεηαη θαλείο" 

Πξνψζεζε ηεο εηθφλαο ηνπ 

νξγαληζκνχ ζε ηξίηνπο (π.ρ. 

Bettebcourt, 2001; Zeithaml 

et al., 2006) 

 

Π.ρ. Zeithaml et al. 

(2006), Peloso (2004), 

Bettercourt et al. (2001) 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε ηα πην πάλσ ζηνηρεία (themes) πνπ εκπεξηέρνληαη 

ζηελ έλλνηα πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε δηακνξθψζεθε κία θιίκαθα κέηξεζεο ηεο 

(measurement scale) ε νπνία πεξηιακβάλεη 6 εξσηήζεηο. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.8 νη 

εξσηήζεηο απηέο αθνξνχλ: ζηελ επηζπκία παξακνλήο ζηελ ηξάπεδα, ζηελ αίζζεζε ησλ 

νξγαλσζηαθψλ πξνβιεκάησλ σο πξνζσπηθψλ,  ζην δέζηκν κε ηελ ηξάπεδα (αίζζεκα ηνπ 

"αλήθεηλ"), ζηελ ζχλδεζε πξνζσπηθψλ - νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ, ζην ελδηαθέξνλ γηα αχμεζε 

ηεο απφδνζεο ζηελ εξγαζία ρσξίο ηελ πξνζδνθία άκεζσλ αληαιιαγκάησλ θαη ζηε δηαθήκηζε 
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ηεο ηξάπεδαο ζε ηξίηνπο σο θαινχ εξγνδφηε (βι. πιήξε αλάπηπμε ζην Παξάξηεκα ΗΗI,  

ελφηεηα εξσηήζεσλ 6).  

Ζ ζηήιε ηνπ Πίλαθα 5.8, "ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν" αλαθέξεηαη ζηε ζχλδεζε ηεο 

θάζε εξψηεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνηεηλφκελε απφ ηε ζπγγξαθέα θιίκαθα 

κέηξεζεο (measurement scale) ηεο πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, κε ην λνεκαηηθφ πεξηερφκελν  

ηνπ φξνπ κε βάζε ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ζην Κεθ. 4. Δλψ, ε ζηήιε 

"ζπγγξαθείο" αθνξά ζηνπο εξεπλεηέο πνπ έρνπλ ελζσκαηψζεη ζε ζρεηηθέο θιίκαθεο 

κέηξεζεο (measurement scales) πνπ αλέπηπμαλ ζπλαθείο εξσηήζεηο κε απηέο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ δηακνξθσζείζα απφ ηε ζπγγξαθέα θιίκαθα κέηξεζεο ηεο πίζηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Ζ δηαβάζκηζε ησλ απαληήζεσλ έγηλε κε ηε ρξήζε 7βάζκηαο θιίκαθαο Likert  φπνπ: 1 

=Καζφινπ θαη 7 = Απφιπηα, άξα φζν πςειφηεξε ε ηηκή ηφζν πην πηζηνί είλαη νη εξγαδφκελνη  

ζην ππνθαηάζηεκα. 

 

 

5.7.2. ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ/ ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΛΗΜΑΚΩΝ ΜΔΣΡΖΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ 

ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΤ  ΠΔΛΑΣΔ 

 

ηε παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη θιίκαθεο κέηξεζεο (measurement scales) ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο πειάηεο θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο (κέζνδνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο 

επθνιίαο) πνζνηηθήο έξεπλαο ζε πειάηεο ησλ 30 ππνθαηαζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Οη κεηαβιεηέο απηέο είλαη νη εμήο: Η.  Πνηφηεηα πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ, ΗI. Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ  θαη  ΗΗΗ. Πίζηε πειαηψλ. 

 

Η. Πνηφηεηα πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο 

 

Σν SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988) απνηειεί ηελ πην γλσζηή θιίκαθα κέηξεζεο ηεο 

αληηιακβαλφκελεο απφ ηνλ πειάηε πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Ζ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο κε βάζε 

ηελ θιίκαθα ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ ράζκαηνο (gap theory) ησλ Parasuraman et al. (1985) 

ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πξνζδνθψκελε (expected) θαη ζηελ 

αληηιακβαλφκελε (perceived) απφ ηνλ πειάηε πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο πξνζδηνξίδεη ηελ 

απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. 

Απνηειείηαη απφ 2 νκάδεο 22 εξσηεκάησλ πνπ κεηξνχλ αληίζηνηρα ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο 
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αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. ην πξψην 

κέξνο ηνπ SERVQUAL νη πειάηεο βαζκνινγνχλ ην επίπεδν ηεο πξνζδνθψκελεο πνηφηεηαο 

ηεο ππεξεζίαο θαη ζην δεχηεξν αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα πνπ ηειηθά έιαβαλ. 

Σα 22 εξσηήκαηα ηνπ SERVQUAL,  θαη ζηηο δχν νκάδεο εξσηήζεσλ, νκαδνπνηνχληαη 

ζε 5 δηαζηάζεηο (νη νπνίεο αξρηθά - Parasuraman et al., 1985 - ήηαλ 10 θαη πεξηνξίζηεθαλ ην 

1988): 1) Απηφ /πιηθφ θνκκάηη (tangibles/ θπζηθέο εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφο θαη εκθάληζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ), 2) Αμηνπηζηία (reliability / ηθαλφηεηα παξνρήο ηεο ππνζρφκελεο ππεξεζίαο 

αμηφπηζηα θαη κε αθξίβεηα), 3) Αληαπφθξηζε (responsiveness /πξνζπκία γηα παξνρή βνήζεηαο  

θαη έγθαηξεο εμππεξέηεζεο ζηνλ πειάηε), 4) Γηαζθάιηζε  (assurance/ γλψζε, επγέλεηα θαη 

ηθαλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα εκπλένπλ εκπηζηνζχλε θαη ερεκχζεηα) θαη 5) Δκπάζεηα 

(empathy / εμαηνκηθεπκέλε πξνζνρή / θαηαλφεζε ζηνπο πειάηεο).  

Παξά ηε δηεπξπκέλε ρξήζε ηνπ, ην SERVQUAL έρεη ππνζηεί αξθεηή θξηηηθή. Γηα 

παξάδεηγκα ν Carman (1990), ππνζηεξίδεη φηη ην SERVQUAL δελ είλαη δπλαηφ λα 

εθαξκνζηεί ρσξίο πξνζαξκνγή ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο. Οη Babakus and Boller (1992) 

θαηαιήγνπλ φηη νη δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο κηαο ππεξεζίαο εμαξηψληαη απφ ην είδνο ηεο 

ππεξεζίαο. Οη Cronin and Taylor (1992) θαη ν Teas (1993) ακθηζβήηεζαλ ηελ εγθπξφηεηα 

ηνπ SERVQUAL θαη πξφηεηλαλ ελαιιαθηηθά κνληέια. Οη Brown et al. (1993) ακθηζβήηεζαλ 

ηελ  αληίιεςε φηη ε πνηφηεηα ππεξεζηψλ κεηξάηαη απφ ηε βαζκνινγηθή δηαθνξά κεηαμχ 

πξνζδνθηψλ θαη αληηιήςεσλ. 

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ ειάρηζηεο ζεσξεηηθέο ή εκπεηξηθέο ελδείμεηο πνπ 

λα ππνζηεξίδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο δηαθνξάο "πξνζδνθηψλ-αληηιακβαλφκελεο 

απφδνζεο" σο βάζε γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ (Carman, 1990). Αληίζεηα, 

ζηελ πξάμε ε βηβιηνγξαθία θαίλεηαη λα παξέρεη ζεκαληηθή ππνζηήξημε ζηελ αλσηεξφηεηα 

ηεο κέηξεζεο κφλν ησλ βαζηδφκελσλ ζηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ (βι. 

Bolton and Drew 1991;Churchill and Surprenant 1982). Σν SERVQUAL έρεη ππνζηεί επίζεο 

ζεκαληηθή θξηηηθή ζηε βάζε ελλνηνινγηθψλ, κεζνδνινγηθψλ, αλαιπηηθψλ θαη πξαθηηθψλ 

ζεκάησλ  (Cronin and Taylor, 1992, 1994). Οη Cronin and Taylor, θαζψο θαη αξθεηνί άιινη 

ζπγγξαθείο κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη Brown et al. (1993) θαη ν Σeas (1993), έζεζαλ ζε 

ακθηζβήηεζε ηε ρξήζε ηεο δηαθνξάο βαζκνινγηψλ κεηαμχ πξνζδνθηψλ θαη αληηιήςεσλ θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ηελ αμία ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πξνζδνθηψλ σο ππφδεηγκα ζχγθξηζεο 

ζηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Οη Asubonteng et al. (1996) έζεζαλ επίζεο ππφ 

ακθηζβήηεζε ηελ εκπεηξηθή ρξεζηκφηεηα ησλ πξνζδνθηψλ. Οη Lee et al. (2000) 

ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη ε ζπλνιηθή πνηφηεηα ππεξεζηψλ πξνζδηνξίδεηαη θαιχηεξα κφλν 
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απφ ηηο αληηιήςεηο (γηα ηελ πνηφηεηα), παξά απφ ηε δηαθνξά πξνζδνθηψλ θαη 

αληηιακβαλφκελεο απφδνζεο. 

ηελ πην πάλσ ινγηθή, νη Bahia θαη Nantel ην 2000 δηακφξθσζαλ θαη έιεγμαλ σο πξνο 

ηελ εγθπξφηεηά ηεο κία θιίκαθα κέηξεζεο  (measurement scale) ησλ αληηιήςεσλ πνηφηεηαο 

ησλ πειαηψλ (retail banking customers) ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ην Bank Service Quality 

(BSQ). πγθξίλνληαο ην SERVQUAL κε ην BSQ νη Bahia θαη Nantel ππνζηεξίδνπλ φηη ην 

BSQ παξνπζηάδεη πςειφηεξε αμηνπηζηία θαη ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ.  

χκθσλα κε ην BSQ,  6 παξάγνληεο (31 εξσηήζεηο) ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ απφ ηηο ηξάπεδεο ππεξεζηψλ: 

1. Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαζθάιηζε (Effectiveness and Assurance): Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα αθνξά ζηνλ ηξφπν παξνρήο ηεο ππεξεζίαο (ηδηαίηεξα ζηελ 

θηιηθφηεηα θαη επγέλεηα ησλ ππαιιήισλ) θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ λα 

εκπλέεη έλα αίζζεκα αζθάιεηαο. Ζ δηαζθάιηζε είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ λα 

επηθνηλσλεί θαη λα ρεηξίδεηαη κε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ερεκχζεηα ηα ζέκαηα ησλ 

πειαηψλ. 

2. Πξφζβαζε (Access): δηεξεπλά ηελ ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο. 

3. Σηκή (Price): αθνξά ζηηο αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο. 

4. Τιηθφ θνκκάηη ηεο ππεξεζίαο (Tangibles): αμηνινγεί ηελ εκθάληζε θαη ηελ θαζαξηφηεηα 

ησλ ππνθαηαζηεκάησλ. 

5. Υαξηνθπιάθην ππεξεζηψλ (Service portfolio): ζπλδέεηαη κε ηελ πνηθηιία θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη  

6. Φεξεγγπφηεηα (Reliability): αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο – 

πξντφληνο έγθαηξα θαη ρσξίο ιάζε. 

 

ηνλ πίλαθα 5.9. εκθαλίδνληαη ζε ζπλνπηηθή κνξθή νη δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο θαη ηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία/ δηαηππψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε παξάγνληα (βι. γηα πιήξε 

αλάπηπμε Παξάξηεκα ΗV, ελφηεηα εξσηήζεσλ 1) .  
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Πίλαθαο 5.9:  Αλάιπζε ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηεο κεηαβιεηήο πνηφηεηα ηεο  

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ην BSQ  (ζπλνπηηθή παξνπζίαζε) 

 

Γηαζηάζεηο  Δξσηήζεηο 

Απνηειεζκαηηθφηεηα  

 θαη δηαζθάιηζε 

1. Δκπηζηνζχλε 

 

 

2. Αλαγλψξηζε ηαθηηθνχ πειάηε 

3. Δκπηζηεπηηθφηεηα 

4. Δθηίκεζε ηνπ πειάηε απφ ην πξνζσπηθφ 

5. Καιά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ 

6. Γηαθνπή ππεξεζίαο  

7. Γλψζε πειάηε ζε πξνζσπηθφ επίπεδν 

8. Πνηνηηθή εμππεξέηεζε 

9. Καιή θήκε πξνζσπηθνχ 

10. Σήξεζε ππνζρέζεσλ 

11. Αίζζεκα αζθάιεηαο 

12. Σαρχηεηα εμππεξέηεζεο  

13. ηαζεξφηεηα απφςεσλ πξνζσπηθνχ – δηεχζπλζεο  

Πξφζβαζε 14. Δπαξθήο αξηζκφο ΑΣΜ 

 15. Μνληέξλνο εμνπιηζκφο 

16. Δπάξθεηα αλνηρηψλ ηακείσλ 

17. Υξφλνο αλακνλήο 

18. Σαρχηεηα εμππεξέηεζεο  

Σηκή 19. Δπηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε φηαλ είλαη αλαγθαίν 

 20. Δμήγεζε /θαηαλφεζε ρξεψζεσλ  

21. Λνγηθφ χςνο πνζνχ ρξεψζεσλ 

22. Λνγηθέο ρξεψζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ 

23. Δπηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε γηα πξφηαζε 

ζπκθεξφηεξσλ  ιχζεσλ 

Τιηθφ θνκκάηη ηεο ππεξεζίαο 24. Καζαξηφηεηα ππνθαηαζηήκαηνο 

 25. Δκθάληζε ππνθαηαζηήκαηνο  

26. Λεηηνπξγηθφηεηα ρψξσλ 

27. Αθξίβεηα ζηα αληίγξαθν θίλεζεο ηνπ 

ινγαξηαζκνχ 

Υαξηνθπιάθην ππεξεζηψλ 28. Πιεξφηεηα ζηε γθάκα ησλ πξντφλησλ ππεξεζηψλ 

 29. χγρξνλα πξντφληα 

Φεξεγγπφηεηα 30. Απνπζία ιαζψλ θαηά ηελ εμππεξέηεζε 

 31. Αθξίβεηα αξρεηνζέηεζεο 

 

ηε ζρεηηθή κε ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ 

βηβιηνγξαθία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα ησλ Prichard θαη Silvetro (2005) ε αμία γηα ηνπο 

πειάηεο κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε θιίκαθαο κέηξεζεο (measurement scale) επηά εξσηήζεσλ πνπ 

αθνξνχζαλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ γηα: ηελ ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο ζηα ηακία, ηε 
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δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ, ηε δηαζεζηκφηεηα θαη θηιηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ηηο γεληθέο 

γλψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηηο εηδηθέο ηνπ γλψζεηο γηα ηα πξντφληα. 

Οη αληηιήςεηο πνηφηεηαο ησλ πειαηψλ (αμία γηα ηνπο πειάηεο) ζηελ παξνχζα εξγαζία  

κεηξήζεθαλ κε ην Bank Service Quality (BSQ) ησλ Bahia θαη Nantel (2000), ην νπνίν 

απνηειεί εξγαιείν κέηξεζεο ησλ αληηιήςεσλ πνηφηεηαο γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη έρεη 

δνθηκαζζεί κε αμηφπηζηα απνηειέζκαηα θαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα (Spathis, et al., 

2004;  Petridou et al., 2006; Glaveli et al., 2006). 

Ζ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηαβάζκηζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο απαληήζεσλ ήηαλ 7βάζκηα (Likert), φπνπ: 1= Καζφινπ θαη 7= 

Απφιπηα, άξα φζν πςειφηεξε ε ηηκή ηφζν πην ζεηηθέο νη αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ γηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο ζην ππνθαηάζηεκα.  

 

ΗI. Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ  

 

ηε βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη επίζεο κία επξέσο απνδεθηή θιίκαθα κέηξεζεο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ. Κάπνηνη εξεπλεηέο γηα παξάδεηγκα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη έλα (1) 

κφλν ζηνηρείν/ γεληθή εξψηεζε (single item) γηα ηε κέηξεζή ηεο (π.ρ. Yuksel and 

Rimmington 1998). Καηά ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ζην 

ζχλνιφ ηεο, νη Loveman θαη Heskett (1998) θαη νη Silvestro θαη Cross (2000) 

ρξεζηκνπνίεζαλ επίζεο κία εξψηεζε πνπ αμηνινγνχζε ην ζπλνιηθφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο 

ησλ πειαηψλ κε ην ππνθαηάζηεκα (θαηάζηεκα αληίζηνηρα) θαη ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαηά ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Παξφια απηά νη Loveman θαη Heskett (1998) 

δήηεζαλ απφ ηνπο πειάηεο λα αμηνινγήζνπλ ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο ζε ζρέζε κε 6 

ζηνηρεία (εξσηήζεηο) ηεο εμππεξέηεζήο ηνπο π.ρ. πξνζθνξά πξντφλησλ  θαη ππεξεζηψλ πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, επθνιία ζπλαιιαγήο, εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ 

αλαθνξηθά κε ην ππνθαηάζηεκα, παξνρή αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ ζπκβνπιψλ (ζηνηρεία πνπ 

απνηεινχλ ζηελ νπζία δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο).  

χκθσλα κε ηε Veloutsou et al., (2005) νη θιίκαθεο πνιιαπιψλ εξσηήζεσλ κπνξνχλ 

λα εξκελεχζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ κε θαιχηεξν θαη πην έγθπξν ηξφπν. Κιίκαθεο 

κέηξεζεο (measurement scales) πνιιαπιψλ εξσηήζεσλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνιινί 

εξεπλεηέο. πγθεθξηκέλα,  νη Bitner and Hubert (1994) ρξεζηκνπνίεζαλ κία θιίκαθα 

κέηξεζεο (measurement scale) 4 εξσηήζεσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

πειάηε. Οη εξσηήζεηο απηέο αθνξνχλ: ζηε ζπλνιηθή θαη ζηε ζπγθξηηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ.  Οη Shemwell et al. (1998) ρξεζηκνπνίεζαλ κία θιίκαθα κέηξεζεο (measurement 
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scale) 5 εξσηεκάησλ γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο αζζελψλ ζηελ Σνπξθία κε εξσηήζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο θιίκαθαο SERVQUAL: π.ρ. γηα ηε κέηξεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηελ εκπάζεηα ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ εξψηεζε: "Πφζν 

ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ηε θξνληίδα θαη ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ νη 

γηαηξνί;" ελψ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαθνξηθά κε ην απηφ/πιηθφ θνκκάηη ηεο ππεξεζίαο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ εξψηεζε: "Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ 

ηαηξείνπ;". 

 Καηά ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ζην ζχλνιφ ηεο, νη 

Prichard θαη Silvestro (2005) κέηξεζαλ ηελ  ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, κε ηε ρξήζε κίαο 

θιίκαθαο κέηξεζεο (measurement scale) 21 εξσηήζεσλ : η)  κία (1) γεληθή εξψηεζε κε ηελ 

νπνία δεηήζεθε απφ ηνπο πειάηεο λα αμηνινγήζνπλ ην ζπλνιηθφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο 

απφ ηελ εμππεξέηεζε ζην θαηάζηεκα θαη ηη) 20 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ π.ρ. ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ 

/ππεξεζηψλ, ηελ ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο ζηα ηακεία, εξσηήζεηο πνπ ζπλδένληαη επίζεο κε 

ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο.  

Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, νη Sureshchandar et al. (2002) πξνηείλνπλ ηε κέηξεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ζηα ίδηα πιαίζηα θαη κε ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο θαη εξσηήκαηα κε ηελ αληίζηνηρε 

θιίκαθα κέηξεζεο (measurement scale) ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ην SERVQUAL. 

Απηή ε πξνζέγγηζε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ θη απφ άιινπο εξεπλεηέο  θαη ζηελ 

Διιάδα φπσο ηνπο Siskos et. al. (2001), Grigoroudis and Siskos (2004) νη νπνίνη επίζεο 

κεηξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ κε ηε ρξήζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ SERVQUAL  

Βαζηδφκελε ζηελ πξνζέγγηζε ησλ Shemwell et al. (1998), Sureshchandar et al. (2002) 

Siskos et. al. (2001), Grigoroudis and Siskos (2004) θαη θνληά ζηε ινγηθή ησλ Loveman θαη 

Heskett (1998) θαη ησλ Prichard θαη Silvestro (2005), νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε 

κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ εξσηήζεηο αληίζηνηρεο κε απηέο γηα ηε κέηξεζε ησλ 

αληηιήςεσλ πνηφηεηαο, ε ζπγγξαθέαο δηακφξθσζε θαη ρξεζηκνπνίεζε γηα ηε κέηξεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ κία θιίκαθα κέηξεζεο (measurement scale) 6 εξσηήζεσλ (βι. 

πιήξε αλάπηπμε Παξάξηεκα IV, ελφηεηα εξσηήζεσλ 2). Οη εξσηήζεηο απηέο αθνξνχλ ζην 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ αλαθνξηθά κε: ην πξνζσπηθφ, ηα πξντφληα/ ππεξεζίεο, ηε 

δηαζθάιηζε-θεξεγγπφηεηα, ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, ηελ ηηκή θαη ηελ εηθφλα-εκθάληζε ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο, εξσηήζεηο πνπ ζηελ νπζία αληαλαθινχλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ BSQ.  

Οη απαληήζεηο δηαβαζκίζηεθαλ κε ηε ρξήζε 7βάζκηαο θιίκαθαο Likert, φπνπ: 1 = 

Καζφινπ θαη 7 = Απφιπηα, άξα φζν πςειφηεξε ε ηηκή ηφζν πην ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη πειάηεο 

ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο.  
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ΗII. Πίζηε  πειαηψλ  

 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο πίζηεο ησλ πειαηψλ  έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηε βηβιηνγξαθία ηφζν 

δείθηεο φζν θαη θιίκαθεο κέηξεζεο (measurement scales) πνιιαπιψλ εξσηήζεσλ. ηε 

ζρεηηθή κε ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ βηβιηνγξαθία νη 

Loveman θαη Heskett (1998) κέηξεζαλ ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο 

κε ηε ρξήζε 3 δεηθηψλ: εηήζην πνζνζηφ δηαηήξεζεο ησλ ηξερνχκελσλ θαηαζέζεσλ (annual 

retention rate of checking accounts),  κέζνο  φξνο πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ αλά πειάηε 

(π.ρ. ζηεγαζηηθά δάλεηα, πηζησηηθέο θάξηεο) θαη πνζνζηφ δηαηήξεζεο θαηαζέζεσλ 

ηακηεπηεξίνπ  (deposit retention) ζηελ ηξάπεδα.  Οη Silvestro θαη Cross (2000) κέηξεζαλ θη 

απηνί ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ κε 2 δείθηεο : η) κέζν κέγεζνο θαιαζηνχ (κέζε δαπάλε αλά 

αγνξά) θαη ηη) πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ αγνξά ηξνθίκσλ πνπ μνδεχεηαη ζην 

θαηάζηεκα (εξψηεζε πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ησλ πειαηψλ). 

πκπεξηέιαβαλ επίζεο κία εξψηεζε ζηελ νπνία νη πειάηεο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ην 

βαζκφ πνπ ζπζηήλνπλ ην ππνθαηάζηεκα σο κέξνο γηα λα ςσλίδεη θαλείο. Σέινο, νη Prichard 

θαη Silvestro (2005) ρξεζηκνπνίεζαλ έλα (1) δείθηε δειαδή ζχλνιν πσιήζεσλ /αξηζκφο 

ζπλαιιαγψλ θαη 2 κεκνλσκέλεο  εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ πηζαλφηεηα νη πειάηεο λα 

επηζθεθηνχλ θαη πάιη ην θαηάζηεκα θαη λα ην ζπζηήζνπλ ζε ηξίηνπο γηα ηηο αγνξέο ηνπο. Σα 

πην πάλσ κέηξα ηνλίδνπλ δηαζηάζεηο ηεο πίζηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 3Rs : 

επαλαιακβαλφκελσλ (Retention) αιιά θαη πνιιαπιψλ αγνξψλ (Related sales), δειαδή 

αγνξάο θαη άιισλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη κε ζπζηάζεηο ησλ πξντφλησλ – 

ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο ζε ηξίηνπο (Referrals;  Lau, 2000).  

 Οη Parasuraman et al. (1994) δηακφξθσζαλ κία 4-δηάζηαζηε (13 εξσηήζεηο) θιίκαθα 

γηα ηε κέηξεζε ηεο πίζηεο ησλ πειαηψλ: πίζηε ζηελ επηρείξεζε, εμσηεξηθή αληαπφθξηζε ζηα 

πξνβιήκαηα, ηάζε γηα αιιαγή επηρείξεζεο, πξνζπκία γηα θαηαβνιή πςειφηεξεο ηηκήο θαη 

εζσηεξηθή αληαπφθξηζε ζηα πξνβιήκαηα. ηελ θιίκαθα κέηξεζεο (measurement scale) ησλ 

Parasuraman et al. (1994) ζηεξίρζεθαλ νη Zeithaml et al. (1996) θαη νη Yu θαη Dean (2001) 

γηα ηε δηακφξθσζε ησλ δηθψλ ηνπο θιηκάθσλ κέηξεζεο (measurement scales) ηεο πίζηεο ησλ 

πειαηψλ ζηελ επηρείξεζε/ νξγαληζκφ.  

 πγθεθξηκέλα, νη Zeithaml et al. (1996), πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηνλ θιάδν ησλ 

ππεξεζηψλ, αλέπηπμαλ θαη επηβεβαίσζαλ εκπεηξηθά κία θιίκαθα - 4 δηαζηάζεσλ (13 

εξσηήζεηο) - γηα ηε κέηξεζε ηεο πίζηεο ησλ πειαηψλ:  

1. πζηάζεηο ζε ηξίηνπο (word-of-mouth communications): π.ρ. ιέσ ζεηηθά πξάγκαηα γηα ηελ 

ΥΤΕ ζηνπο άιινπο. 
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2. Πξφζεζε αγνξάο (purchase intentions): π.ρ. ζα ζπλερίζσ λα ζπλεξγάδνκαη κε ηελ ΥΤΕ ηα 

επφκελα ρξφληα. 

3. Δπαηζζεζία ζηελ ηηκή (price sensitivity): π.ρ. ζα πιήξσλα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα λα 

ζπλερίζσ λα ζπλεξγάδνκαη κε ηε ΥΤΕ. 

4. Έθθξαζε παξαπφλσλ (complaining behaviour): π.ρ. εθθξάδσ ηα παξάπνλά κνπ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ηεο ΥΤΕ. 

 Οη Yu θαη Dean (2001) δηακφξθσζαλ θαη επηβεβαίσζαλ εκπεηξηθά κία επίζεο 4-

δηάζηαηε θιίκαθα κέηξεζεο (measurement scale) ηεο πίζηεο ησλ πειαηψλ:  

1. πζηάζεηο ζε ηξίηνπο (positive word-of-mouth): π.ρ. ιέσ ζεηηθά πξάγκαηα γηα ηελ 

επηρείξεζε. 

2. Έθθξαζε παξαπφλσλ (complaining behaviour): π.ρ. εθθξάδσ παξάπνλα ζηελ επηρείξεζε 

φηαλ αληηκεησπίδσ θάπνην πξφβιεκα. 

3. Σάζε γηα αιιαγή επηρείξεζεο (switching behaviour): π.ρ. ζα αιιάμσ επηρείξεζε εάλ 

αληηκεησπίζσ θάπνην πξφβιεκα. 

4. Πξνζπκία γηα επηπιένλ ρξέσζε (willingness to pay more): π.ρ. ζα ζπλερίζσ λα 

ζπλεξγάδνκαη κε ηελ επηρείξεζε αθφκε θαη εάλ ε ηηκή ηεο ππεξεζίαο απμεζεί. 

Οη Gremler θαη Brown (1996) πξφηεηλαλ κία κνλνδηάζηαηε θιίκαθα κέηξεζεο 

(measurement scale) ηεο πίζηεο ησλ πειαηψλ ηελ νπνία ρξεζηκνπνίεζε θη επηβεβαίσζε θαη ν 

Caruana (2002) ζε έξεπλά ηνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Ζ θιίκαθα απηή απνηειείηαη απφ 12 

εξσηήζεηο: π.ρ. ιέσ ζεηηθά πξάγκαηα γα ηελ ΥΤΕ, ζθνπεχσ λα ζπλερίζσ λα ζπλεξγάδνκαη 

κε ηελ ΥΤΕ, ελζαξξχλσ θίινπο θαη ζπγγελείο λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ ΥΤΕ θ.α. 

Ο Sharif (2003), θαη πάιη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, κέηξεζε ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ 

ζηελ επηρείξεζε κε κία θιίκαθα κέηξεζεο (measurement scale) 4 εξσηήζεσλ, νη νπνίεο κεηά 

ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πεξηνξίζηεθαλ ζε 3. Οη εξσηήζεηο απηέο ήηαλ: "θνπεχσ λα 

παξακείλσ γηα πνιχ θαηξφ πειάηεο απηήο ηεο επηρείξεζεο", "Πξνηείλσ αλεπηθχιαθηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ζηνπο θίινπο θαη γλσζηνχο", "Γε ζα άιιαδα ηε ζπγθεθξηκέλε 

επηρείξεζε αθφκε θη εάλ κνπ πξνζθεξφηαλ θάπνηα κηθξή έθπησζε απφ άιιε αληίζηνηρε 

επηρείξεζε". Ζ ηειεπηαία απηή εξψηεζε αλαδεηθλχεη ηε ρακειή ειαζηηθφηεηα (ησλ πειαηψλ) 

ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ησλ πηζηψλ ζηελ επηρείξεζε πειαηψλ, δειαδή ν πειάηεο δελ 

απνθαζίδεη εχθνια λα αθήζεη ηελ επηρείξεζε ιφγσ αχμεζεο ηεο ηηκήο ηεο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζία. 

ηεξηδφκελε ζηελ πην πάλσ αλάιπζε θαη ζηελ ζεσξεηηθή ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε 

ζην Κεθ. 3 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, γηα ηε κέηξεζε ηεο πίζηεο ησλ πειαηψλ ζην 

ππνθαηάζηεκα ε ζπγγξαθέαο θαηαζθεχαζε κία θιίκαθα κέηξεζεο (measurement scale) ε 
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νπνία πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο έλλνηαο ηεο πίζηεο ησλ πειαηψλ φπσο απηά 

εληνπίζηεθαλ θαηά ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε. πγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ  

Πίλαθα 5.10,  ε θιίκαθα   κέηξεζεο (measurement scale) πνπ  αλαπηχρζεθε  πεξηιακβάλεη 6 

εξσηήζεηο  πνπ αθνξνχλ :  ζηε  ζχζηαζε  ηνπ  ππνθαηαζηήκαηνο  ζε  ηξίηνπο,  ζηελ έθθξαζε  

 

Πίλαθαο 5.10: Αλάιπζε ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ηεο κεηαβιεηήο πίζηε πειαηψλ  

 

Δξσηήζεηο / δηαηππψζεηο  Δλλνηνινγηθφ Πεξηερφκελν πγγξαθείο 

1. χζηαζε  ζε ηξίηνπο πζηάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ 

ζε άιινπο  

(π.ρ. Zeithaml et al.,1996;  

Gremler and Brown,  1996; 

Yu and Dean, 2001) 

Π.ρ. Zeithaml et al. (1996) 

Gremler and Brown (1996) 

Yu and Dean (2001) 

 

2. Έθθξαζε παξαπφλσλ Έθθξαζε παξαπφλσλ ζηνλ 

νξγαληζκφ  

(π.ρ. Zeithaml et al. (1996) 

Yu and Dean (2001) 

Π.ρ. Zeithaml et al. (1996) 

Yu and Dean (2001) 

3. Γηαηήξεζε ζρέζεο ζε 

πεξίπησζε ρξέσζεο  

κεγαιχηεξνπ επηηνθίνπ / 

πξνκήζεηαο 

Πξνζπκία γηα επηπιένλ 

ρξέσζε/ επαηζζεζία ζηελ 

ηηκή / ηάζε γηα αιιαγή 

επηρείξεζεο 

(π.ρ. Zeithaml et al., 1996) 

Yu and Dean, 2001) 

Π.ρ. Zeithaml et al. (1996) 

Yu and Dean (2001) 

 

4. Γηαηήξεζε ζρέζεο ζε 

πεξίπησζε ιήςεο 

ρακειφηεξνπ επηηνθίνπ 

Δπαηζζεζία ζηελ ηηκή / 

ηάζε γηα αιιαγή 

επηρείξεζεο 

Π.ρ. Zeithaml et al. (1996) 

Yu and Dean (2001) 

5. Πνιιαπιέο αγνξέο Πξφζεζε αγνξάο/ 

πνιιαπιέο αγνξέο   

(π.ρ. Bloemer et al., 1999; 

Lau, 2000; Yee et al., 2009) 

Π.ρ. Gremler and Brown 

(1996) 

 

6. Δπαλαιακβαλφκελεο 

αγνξέο 

Δπαλαιακβαλφκελεο  

αγνξέο 

(π.ρ. Bloemer et al., 1999; 

Lau, 2000; Yee et al., 2009) 

Π.ρ. Zeithaml et al. (1996) 

 

 

παξαπφλσλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, ζηελ επηζπκία δηαηήξεζεο ηεο ζρέζεο κε 

ην ππνθαηάζηεκα αθφκε θη εάλ απμεζεί ε ηηκή ή κεησζεί ην επηηφθην θαηαζέζεσλ θαη ζην 

"βάζνο" ηεο ζρέζεο (π.ρ. πνιιαπιέο ή/θαη επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο) κε ην ππνθαηάζηεκα 

(βι. πιήξε αλάπηπμε Παξάξηεκα ΗV – ελφηεηα εξσηήζεσλ 3).  

Ζ ζηήιε ηνπ Πίλαθα 5.10, ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν» αλαθέξεηαη ζηε ζχλδεζε ηεο 

θάζε εξψηεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε "δηακνξθσζείζα" απφ ηε ζπγγξαθέα θιίκαθα 
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κέηξεζεο (measurement scale) ηεο πίζηεο ησλ πειαηψλ, κε ην λνεκαηηθφ πεξηερφκελν  ηνπ 

φξνπ κε βάζε ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ζην Κεθ. 4. Δλψ, ε ζηήιε 

"ζπγγξαθείο αθνξά ζηνπο εξεπλεηέο πνπ έρνπλ ελζσκαηψζεη ζε ζρεηηθέο θιίκαθεο κέηξεζεο 

(measurement scales) πνπ αλέπηπμαλ ζπλαθείο εξσηήζεηο κε απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ πξνηαζείζα απφ ηε ζπγγξαθέα θιίκαθα κέηξεζεο (measurement scale) ηεο πίζηεο ησλ 

πειαηψλ. 

Ζ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηαβάζκηζε ησλ απαληήζεσλ ηεο κεηαβιεηήο 

πίζηε ησλ πειαηψλ ζηνλ νξγαληζκφ ήηαλ ε 7βάζκηα Likert, φπνπ: 1 =Καζφινπ θαη 7 = 

Απφιπηα, άξα φζν πςειφηεξε ε ηηκή ηφζν πην πηζηνί είλαη νη πειάηεο ζην ππνθαηάζηεκα. 

 

5.7.3. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: ΥΔΣΗΚΖ 

ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ  

 

ρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, θαη κε δεδνκέλνπο 

ηνπο ζρεηηθνχο πεξηνξηζκνχο, επηιέρζεθε λα κεηξεζεί ε ζρεηηθή απνδνηηθφηεηα 

ππνθαηαζηήκαηνο (relative profitability efficiency). Ζ ζρεηηθή απνδνηηθφηεηα (π.ρ. Lau and 

Yotopolous, 1971; Charnes et al. 1978; Lin et al.,1984; Vasiloglou and Giokas, 1990; Noulas 

and Glaveli, 2002; Chansarn, 2008) ππνινγίδεηαη κε έλαλ ζπληειεζηή ν νπνίνο παίξλεη ηηκέο 

απφ 0 έσο 1 θαη πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε θάζε ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ δείγκαηνο κε απηφ 

πνπ ζεσξείηαη πην απνδνηηθφ (ζην δείγκα). ζν πςειφηεξε ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ηφζν 

πςειφηεξε ε ζρεηηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζρεηηθήο απνδνηηθφηεηαο ππνθαηαζηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε  ε 

Data Envelopment Analysis (DEA, Charnes et. al; 1978).  Ζ DEA απνηειεί κία εθαξκνγή 

ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ κεηξά ηε ζρεηηθή απνδνηηθφηεηα κνλάδσλ κε ηνπο 

ίδηνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο. Ζ DEA απνηειεί δειαδή κία κέζνδνο benchmarking πνπ καο 

δίλεη ζηνηρεία ζρεηηθήο θη φρη απφιπηεο απνδνηηθφηεηαο.  

ηελ ππν-κειέηε πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί κε βάζε ηελ DEA  ε ζρεηηθή 

απνδνηηθφηεηα ππνθαηαζηήκαηνο θαηαζθεπάζηεθε έλα κνληέιν εηζξνψλ - εθξνψλ (βι. ρήκα 

5.1) αληίζηνηρν κε απηφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Noulas θαη Glaveli (2002). 

πγθεθξηκέλα, ην κνληέιν πεξηιακβάλεη 3 εηζξνέο θαη 2 εθξoέο πνπ απεηθνλίδνπλ ηα έμνδα-

δαπάλεο πνπ έρεη ην ππνθαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα έρεη εηζφδεκα απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ 

(βι. Παξάξηεκα V). Οη εηζξνέο αθνξνχλ: α) ζηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ (π.ρ. κηζζνί, εηζθνξέο 

ζε ηακεία) , β) ζηα ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα (π.ρ. ελνίθηα, αγνξά γξαθηθή χιεο) θαη γ) ζηα 

έμνδα επηηνθίνπ (επηηφθην θαηαζέζεσλ). Δλψ νη εθξνέο αθνξνχλ ζηηο βαζηθέο πεγέο 
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εηζνδήκαηνο ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ δειαδή ζην επηηνθηαθφ εηζφδεκα  (π.ρ. ρνξεγήζεσλ) 

θαζψο θαη ζην κε επηηνθηαθφ εηζφδεκα (π.ρ. απφ πξνκήζεηεο). Σα πην πάλσ ζηνηρεία 

εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά γηα θάζε ππνθαηάζηεκα ζην Παξάξηεκα V. 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 5.1: Απεηθφληζε ηνπ κνληέινπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζρεηηθήο απνδνηηθφηεηαο 

ππνθαηαζηήκαηνο  

 

 

5.8.  ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ  - ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ  

 

 

Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ παξνχζα πξσηνγελή 

έξεπλα έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS εθδ. 12. Πεξηιακβάλεη: 

 

         - Μεζφδνπο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο: ππνινγηζκφο κέζσλ φξσλ αλά εξψηεζε θαη αλά 

κεηαβιεηή θαζψο θαη πίλαθεο δηπιήο εηζφδνπ,    

- Σνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο (validity) ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο ησλ ππν –εμέηαζε 

κεηαβιεηψλ, 

- Σνλ έιεγρν αμηνπηζηίαο (reliability) ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο ησλ ππν –εμέηαζε 

κεηαβιεηψλ, 

- Σνλ έιεγρν ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο 

παιηλδξφκεζεο (απιήο θαη πνιιαπιήο). 

 

 

 

5.8.1. ΔΛΔΓΥΟ ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΚΛΗΜΑΚΩΝ ΜΔΣΡΖΖ ΣΩΝ ΤΠΟ – 

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ 

 

 

Μία θιίκαθα κέηξεζεο (measurement scale) κίαο κεηαβιεηήο είλαη αμηφπηζηε εθφζνλ 

κεηξάεη πξαγκαηηθά ηελ έλλνηα ηελ νπνία ζρεδηάζηεθε λα κεηξήζεη (Bryman and Cramer, 

1986). Τπάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο ειέγρνπ εγθπξφηεηαο κίαο θιίκαθαο κέηξεζεο 

- Γαπάλεο 

πξνζσπηθνχ 

- Λνηπά 

ιεηηνπξγηθά 

έμνδα  

-Έμνδα επηηνθίνπ 

     Τπνθαηάζηεκα 

 

- Eπηηνθηαθφ εηζφδεκα 

- Mε επηηνθηαθφ εηζφδεκα  
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(measurement scale) νη θπξηφηεξεο θαη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη: ε 

εγθπξφηεηα δνκήο (construct validity) επίζεο γλσζηή θαη σο παξαγνληηθή εγθπξφηεηα θαη ε 

εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ ή θαηλνκεληθή εγθπξφηεηα (content or face validity).  

 

Η. Δγθπξφηεηα δνκήο  

 

Ζ εγθπξφηεηαο δνκήο (construct validity) αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ ε θιίκαθα κέηξεζεο 

ζρεηίδεηαη κε εξγαιεία κέηξεζεο άιισλ κεηαβιεηψλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη θη απηέο ζην ππφ 

κειέηε θαηλφκελν. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ηεο δνκήο ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο 

(construct validity) ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε ζε θχξηνπο παξάγνληεο (παξαγνληηθή 

αλάιπζε).  

Με ηελ ηερληθή ηεο αλάιπζε ζε θχξηνπο παξάγνληεο (Principal Components Analysis) 

ζπλδπάδνληαη κεηαβιεηέο πνπ είλαη πςειά ζπζρεηηζκέλεο κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα παξάγνπλ 

ιηγφηεξεο αιιά ζπλζεηφηεξεο κεηαβιεηέο, πνπ εθθξάδνληαη σο γξακκηθνί ζπλδπαζκνί ησλ 

αξρηθψλ θαη απνθηνχλ ζεκαζία θαη εξκελεχνληαη κε βάζε ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπο κε ηηο 

αξρηθέο κεηαβιεηέο (Hair et al., 1992; Zimkund, 1994). Οη ζπζρεηίζεηο απηέο νλνκάδνληαη 

θνξηία ή θνξηίζεηο  ησλ αμφλσλ (factor loadings) θαη κπνξνχλ λα είλαη αξλεηηθέο ή ζεηηθέο. 

Δίλαη φκσο άμηεο ζπδήηεζεο θαη εξκελείαο φηαλ ε απφιπηε ηηκή ηνπο είλαη κεγάιε, ζπλήζσο 

κεγαιχηεξε ηνπ 0.40. Οη λέεο κεηαβιεηέο πνπ νλνκάδνληαη ζπληζηψζεο (δηαζηάζεηο 

/παξάγνληεο) (components), ζπλνςίδνπλ ηηο κεηαβιεηέο πνπ είλαη ζπγγξακκηθέο, δίλνληαο 

έηζη ηε δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζνπκε ζε επηπιένλ αλάιπζε ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχκε ηηο 

αξρηθέο κεηαβιεηέο θαη λα απνθεχγνπκε ην πξφβιεκα ηεο ππεξ-αληηπξνζψπεπζεο θαη ηεο 

πνιπζπγγξακκηθφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ. Κάζε εμαγφκελε ζπληζηψζα εξκελεχεη έλα 

πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο δηαζπνξάο ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ. Η κέζνδνο ηεο εμαγσγήο 

ζπληζησζψλ νινθιεξψλεηαη κε ηελ πεξηζηξνθή ησλ αμφλσλ. Ζ πεξηζηξνθή πνπ δίλεη ηα 

θαιχηεξα εξκελεχζηκα απνηειέζκαηα ζεσξείηαη ε Varimax.  

Σν καζεκαηηθφ κνληέιν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε αλάιπζε παξαγφλησλ εκθαλίδεη θάζε 

κεηαβιεηή σο γξακκηθφ ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ. ηε γεληθή ηνπ κνξθή ην κνληέιν γηα ηελ i 

ηππνπνηεκέλε κεηαβιεηή X
i έρεη σο εμήο: 

 

X
i
 = A

i1
 F

1
 + A

i2
 F

2
 + .........+ A

ik
 F

k
 + U

i
 

πνπ: 

 F
j
 (j =1, 2,......,k) είλαη νη θνηλνί παξάγνληέο, φπνπ φιεο νη κεηαβιεηέο εκθαλίδνληαη 

ζπζρεηηζκέλεο κε απηνχο, θαη U είλαη ν κνλαδηθφο παξάγνληαο πνπ εθπξνζσπεί ην θνκκάηη 
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ηεο κεηαβιεηήο X
i  πνπ δελ εμεγείηαη απφ ηνπο θνηλνχο παξάγνληεο θαη A

ij  είλαη νη 

ζπληειεζηέο (coefficients) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη k παξάγνληεο. Ζ γεληθή θφξκνπια 

εθηίκεζεο ηνπ παξάγνληα  F
j  είλαη: 

                                                        p 

F
j
 =  Wji

 X
i
 = W

j1 X1
 + W

j2
 X

2
 + .........+ W

jp
 X

p
 

                                                      i=1 

πνπ: 

W
ji είλαη ην ζθνξ ησλ ζπληειεζηψλ θαη p ν αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ. 

 

 Ζ αλάιπζε παξαγφλησλ είλαη έλαο ηξφπνο κέηξεζεο ηεο εγθπξφηεηαο ελφο 

ππνδείγκαηνο αιιά θη έλαο ηξφπνο λα νκαδνπνηεζνχλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία (εξσηήζεηο) κίαο 

κεηαβιεηήο ζε νκάδεο. 

 

 

ΗΗ. Δγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ   

 

Ζ εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ (content or face validity) αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ ηα ζηνηρεία 

(items) πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ θιίκαθα κέηξεζεο (measurement scale) κίαο κεηαβιεηήο 

ζρεηίδνληαη ινγηθά θαη ζεσξεηηθά κε ηελ έλλνηα (κεηαβιεηή) ηελ νπνία ππνηίζεηαη φηη ε 

θιίκαθα κεηξά (Nunnely, 1978). Με άιια ιφγηα ε εγθπξφηεηα δνκήο αλαθέξεηαη ζην θαηά 

πφζν ηα ζηνηρεία ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο (measurement scale) κίαο κεηαβιεηήο θαιχπηνπλ 

πιήξσο ην ππν-κειέηε θαηλφκελν. πλήζσο ε εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ δηεξεπλάηαη 

πνηνηηθά κέζα απφ ηνλ έιεγρν ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο (measurement scales) απφ εηδηθνχο ή 

θαη ηελ πηινηηθή έξεπλα ζε κηθξφ δείγκα.  

ηελ παξνχζα κειέηε νη θιίκαθεο κέηξεζεο (measurement scales) ειέγρζεθαλ απφ ην 

ζηέιερνο ηεο ΓΑΠ ηεο επηρείξεζεο αιιά θη απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο 

εγθπξφηεηαο πεξηερνκέλνπ : η) νη θιίκαθεο κέηξεζεο (measurement scales) πνπ ζηελ αξρηθή 

ηνπο κνξθή ήηαλ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα κεηαθξάζηεθαλ ζηελ Διιεληθή θαη ζηε ζπλέρεηα θαη 

πάιη ζηελ Αγγιηθή θαη ηη) πξηλ απφ ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή 

έξεπλα ζε δείγκα 5 εξγαδνκέλσλ θαη 10 πειαηψλ. ρφιηα πνπ αθνξνχζαλ ζηε δηαηχπσζε ησλ 

εξσηήζεσλ ελζσκαηψζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην.  
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5.8.2. ΔΛΔΓΥΟ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΣΩΝ ΚΛΗΜΑΚΩΝ ΜΔΣΡΖΖ ΣΩΝ ΤΠΟ – 

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ 

 

Ο φξνο αμηνπηζηία αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ κία θιίκαθα κέηξεζεο (measurement scale) 

παξνπζηάδεη ζπλνρή θαη δελ εκπεξηέρεη αζάθεηεο. Γειαδή, νη απαληήζεηο ζε κία αμηφπηζηε 

θιίκαθα δηαθέξνπλ ιφγσ δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ απφςεσλ θη φρη επεηδή νη εξσηήζεηο πνπ 

εκπεξηέρνληαη είλαη αζαθείο ή επηδέρνληαη πνιιαπιέο εξκελείεο. 

Ο ζπληειεζηήο Cronbach‟s alpha ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηε κέηξεζεο ηεο 

"εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο κίαο θιίκαθαο κέηξεζεο (measurement scale)" (Garson, 1999) θαη 

είλαη ε ξίδα ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο ηηκήο πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηηο παξαηεξνχκελεο 

κεηξήζεηο θαη ηεο ηηκήο πνπ ζα κπνξνχζακε λα επηηχρνπκε εάλ δηαζέηακε φιεο ηηο πηζαλέο 

κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ηδηφηεηα (Εαθεηξφπνπινο, 2005). Ο Cronbach‟s alpha 

παίξλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1.0. Δάλ ηα απνηειέζκαηα είλαη αξλεηηθά, απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη 

αλαθνινπζία (inconsistency). χκθσλα κε ηνλ Nunnely (1978, 1998), ε ηηκή ηεο κεηαβιεηή 

απηήο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 0.70 πξνθεηκέλνπ θάπνηα ζηνηρεία λα  

ρξεζηκνπνηεζνχλ καδί σο θιίκαθα – παξάγνληαο.  

 

Cronbach‟s alpha =    θ          1 -  S
2

I     

                    θ-1             S
2

p 

 

 

θ  = ν αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ 

S
2

I  = ε δηαθχκαλζε ηεο κεηαβιεηήο η 

S
2

p = ε δηαθχκαλζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαβιεηψλ 

 

5.8.3. ΔΛΔΓΥΟ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε απιή θαη ε 

πνιιαπιή παιηλδξφκεζε. Με ηελ παιηλδξφκεζε επηδηψθεηαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ γηα 

θάζε δεχγνο κεηαβιεηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα (π.ρ. 

ζρέζε ηθαλνπνίεζεο θαη πίζηεο ησλ πειαηψλ). Με ηελ παιηλδξφκεζε εθηηκάηαη ε ζρέζε κίαο 

κεηαβιεηήο σο πξνο κία άιιε, εθθξάδνληαο ηε κία κεηαβιεηή ζε γξακκηθή (ή φρη) 

ζπλάξηεζε ηεο άιιεο κεηαβιεηήο. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο κεζφδνπ ηεο παιηλδξφκεζεο είλαη 

ε «εθηίκεζε» ηηκψλ ηεο κίαο κεηαβιεηήο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε δεδνκέλεο ηηκέο ηεο 
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άιιεο κεηαβιεηήο. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν ηχπνη παιηλδξφκεζεο ε απιή θαη ε 

πνιιαπιή.  

 

Η. Απιή παιηλδξφκεζε 

 

 Ζ απιή (γξακκηθή) παιηλδξφκεζε αλαθέξεηαη ζε δχν κεηαβιεηέο, έζησ ηελ Υ θαη Τ. Απφ 

ηηο δχν απηέο κεηαβιεηέο σο  Υ νλνκάδεηαη ζπλήζσο ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, επεηδή είλαη 

θάησ απφ ηνλ  έιεγρν ηνπ εξεπλεηή θαη σο Τ ε εμαξηεκέλε επεηδή νη ηηκέο ηεο δελ 

ειέγρνληαη απφ ηνλ εξεπλεηή, αιιά αληίζεηα εμαξηψληαη απφ ηηο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Υ 

(Εαθεηξφπνπινο, 2005). 

 

Σν ππφδεηγκα ηεο απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο εθθξάδεηαη κε ηελ εμίζσζε: 

 

Τ =  α + β
 
X + ε 

 

πνπ:  

 

α, β : ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο. πγθεθξηκέλα ν ζπληειεζηήο α (ζηαζεξφο φξνο) δείρλεη 

ηελ  ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Τ εάλ  ε ηηκή ηεο Υ = 0 θαη ν ζπληειεζηήο β δείρλεη πφζν 

ζα κεηαβιεζεί ε κεηαβιεηή Τ (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) εάλ κεηαβιεζεί ε Υ 

(αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) θαηά κία κνλάδα. 

     ε: δηαηαξαθηηθφο φξνο ή ζθάικα (δειαδή απφθιηζε ηεο ηππηθήο ηηκήο Τ απφ ην κέζν ηεο 

θαηαλνκήο Τ πνπ αληηζηνηρεί ζηε δεδνκέλε ηηκή ηνπ Υ). 

 

Οη βαζηθνί ζπληειεζηέο ηεο παιηλδξφκεζεο είλαη: 

 

R
2 

: ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ πνπ παίξλεη ηηκέο κεηαμχ 0 θαη 1 θαη δείρλεη ην πνζνζηφ 

ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ησλ παξαηεξνχκελσλ ηηκψλ Τ πνπ εξκελεχεη (εμεγεί) ε 

παιηλδξφκεζε. 

R
2 

:  ν δηνξζσκέλνο σο πξνο ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ ν νπνίνο 

είλαη πην αμηφπηζηνο δείθηεο. 

t:      ν ζπληειεζηήο απηφο ζηελ απιή παιηλδξφκεζε πξέπεη λα έρεη ηηκή κεγαιχηεξε ηνπ 2 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο κέηξν γηα ηνλ έιεγρν  ησλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο. 

ξ:     επίπεδν ζεκαληηθφηεηα 
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ΗΗ. Πνιιαπιή παιηλδξφκεζε 

 

Δάλ ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη κία γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Τ θαη 

ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ Υ1, Υ2… Υθ, ηφηε ην ππφδεηγκα ηεο απιήο παιηλδξφκεζεο 

επεθηείλεηαη ζην ππφδεηγκα ηεο πνιιαπιήο, σο εμήο: 

 

Τ =  β0 + β1X1j + β2
 
X2j+….+ βθXθj + εj 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  6
Ο

  

 
ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ  

 - ΥΟΛΗΑΜΟ 
 

 

 

6.1. ΓΟΜΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ  

 

 

Σν παξφλ θεθάιαην, ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο,  δνκείηαη ζε 4 

ελφηεηεο:  
 

1.  Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (πίλαθεο δηπιήο εηζφδνπ θαη κέζνη φξνη) (ελφηεηα 6.2). 

2. Έιεγρνο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο (measurement scales) 

ησλ ππν-κειέηε κεηαβιεηψλ (ελφηεηα 6.3). 

3. Πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ πιαίζην κεηά ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο 

ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο (measurement scales) (ελφηεηα 6.4). 

4.  Έιεγρνο ππνζέζεσλ ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ (ελφηεηα 6.5).  

 

Κάζε κία απφ ηηο πην πάλσ ελφηεηεο δηαθξίλεηαη ζε δχν κέξε - εξγαδφκελνη θαη πειάηεο 

- κε βάζε ηηο δχν έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηνπο πειάηεο 

ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.  

 

 

6.2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, ιακβάλνληαο ππφςε ην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ πιαίζην, ζα 

παξνπζηαζηνχλ νη πίλαθεο δηπιήο εηζφδνπ θαη νη κέζνη φξνη (MO) ησλ κεηαβιεηψλ 

{θιίκαθεο κέηξεζεο (measurement scales) θαη επί κέξνπο εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 

απηέο} πνπ αθνξνχλ ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηνπο πειάηεο. Οη κεηαβιεηέο απηέο (φπσο έρεη 

ήδε αλαιπζεί ζην Κεθ. 5) κεηξήζεθαλ κε ηε ρξήζε ησλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο δχν έξεπλεο.  
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6.2.1. ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ  

 

 

Η.  Πξνυπνζέζεηο δηακφξθσζεο ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηα νθέιε 

απφ ηελ επηκφξθσζε: πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε, νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο 

ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζε, ψξεο επηκφξθσζεο 

 

1.  Πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε 

 

Με βάζε ηνλ Πίλαθα 6.1  κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη νη εξγαδφκελνη ζηα 

ππνθαηαζηήκαηα  έρνπλ κάιινλ αξλεηηθή άπνςε γηα ηε ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

επηκφξθσζεο ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο (εξψηεζε 3.6), θαζψο ην 46% ησλ εξγαδνκέλσλ 

δίλεη ηηκέο απφ 1 έσο 3 ζηελ 7βάζκηα θιίκαθα Likert ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε θαη κφλν ην 

23.1% απαληά επηιέγνληαο ηηο ηηκέο 5 σο θαη 7. Αληίζηνηρε είλαη ε αληίιεςή ηνπο θαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηκφξθσζεο (εξψηεζε 3.4) αιιά θαη γηα ηελ θαηαγξαθή 

θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ  επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ (εξψηεζε 3.3), δηφηη ζηηο δχν απηέο 

εξσηήζεηο /δηαηππψζεηο βαζκνινγνχλ κε ηηκέο θαη πάιη απφ 1 έσο 3 ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο 

49,4% θαη 44,1% αληίζηνηρα.   

 

Πίλαθαο 6.1: Αληηιήςεηο εξγαδνκέλσλ γηα ηε πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε (%)  

 

                               Κιίκαθα Likert 

Δξσηήζεηο   

1 2 3 4 5 6 7 

3.2. πζηεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  

3.9 7.1 22.7 28.6 26.0 10.4 1.3 

3.3. Καηαγξαθή θαη αλαιπηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο ησλ   επηκνξθσηηθψλ 

αλαγθψλ  

6.5 14.9 22.7 25.3 22.1 7.8 0.7 

3.4. Αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ 

επηκφξθσζεο   

7.8 19.5 22.1 25.3 16.2 8.4 0.7 

3.6. πλνιηθή εηθφλα γηα ηε 

ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

επηκφξθσζεο 

9.7 14.9 21.4 29.9 18.2 5.2 0.7 

Τπ. 1 = Καζφινπ θαη 7 = Απφιπηα 

 

κσο ζρεηηθά ζεηηθή κπνξεί λα ζεσξεζεί ε αληίιεςε πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη νη 

εξγαδφκελνη γηα ην ζπζηεκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην 

ππνθαηάζηεκα, θαζψο ην 37,7% ησλ εξσηψκελσλ δίλεη ηηκέο ζηε ζρεηηθή δηαηχπσζε απφ 5 

έσο 7 (δηαηχπσζε 3.2).  
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Οη αληηιήςεηο απηέο ησλ εξγαδνκέλσλ επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηηο ηηκέο ηνπ κέζνπ 

φξνπ ησλ ζρεηηθψλ δηαηππψζεσλ/εξσηήζεσλ (βι. Πίλαθα 6.2). Υακειφηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ 

κέζνπ φξνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηκφξθσζεο (εξψηεζε 3.4., ΜΟ= 

3,51) ε νπνία βξίζθεηαη θνληά ζην 4, ηηκή πνπ έρεη νξηζηεί ζην εξσηεκαηνιφγην σο κέηξηα. 

Δλψ πςειφηεξε – εάλ θαη ζε ρακειφ θαη πάιη επίπεδν -είλαη ε ηηκή αλαθνξηθά κε ην 

ζπζηεκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφο επηκνξθσηηθψλ  δξαζηεξηνηήησλ (εξψηεζε 3.2., ΜΟ = 

4,20). 

 

Πίλαθαο 6.2:  Αληηιήςεηο εξγαδνκέλσλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε 

Δξσηήζεηο ΜΟ ( n=154) 

3.2. πζηεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο επηκνξθσηηθψλ  δξαζηεξηνηήησλ  4,20 

3.3. Καηαγξαθή θαη αλαιπηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ επηκνξθσηηθψλ 

αλαγθψλ  

3,67 

3.4. Αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ επηκφξθσζεο   3,51 

3.6. πλνιηθή εηθφλα γηα ηε ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

επηκφξθσζεο 

3,77 

πλνιηθφο κέζνο φξνο  3,79 

Τπ. 1 = Καζφινπ θαη 7 = Απφιπηα 

 

ρνιηάδνληαο ηελ πην πάλσ εηθφλα, κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε φηη ελψ νη 

επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο θαίλεηαη λα πξνγξακκαηίδνληαη 

κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ν πξνγξακκαηηζκφο απηφο δε ζηεξίδεηαη ζε «νπζηαζηηθή» θαηαγξαθή 

θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ελψ ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο 

επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο (ζηάδηα αλάπηπμεο κίαο επηκνξθσηηθήο παξέκβαζεο: αλάιπζε 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ – πξνγξακκαηηζκφο - πινπνίεζε - αμηνιφγεζε/ αλαηξνθνδφηεζε) 

δελ νινθιεξψλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

επηκφξθσζεο  πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ν ξφινο ηεο θαη λα αμηνινγεζεί ε επέλδπζε ζε 

απηή. Έηζη, ελψ ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη (ζχκθσλα κε ην ζηέιερνο ηεο ΓΑΠ 

πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα) φηη ε επηκφξθσζε απνηειεί παξάγνληα θιεηδί γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο ζηε λέα επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε επηκφξθσζε δε ζρεδηάδεηαη θαη 

δε αμηνινγείηαη ζπζηεκαηηθά ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα απνδεηρζεί 

ε ζπκβνιή ηεο ζηελ απφδνζε ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεη 

αληίζηνηρα επξήκαηα θη άιισλ εξεπλεηψλ ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (π.ρ. Bramley, 1989; 

Davidove and Schroeder, 1992; Mann, 1996; Huselid et al., 1997; Aragon et al., 2003) νη 

νπνίνη αλαθέξνπλ επίζεο φηη παξά ηελ αληίιεςε πνπ θαίλεηαη λα επηθξαηεί φηη ε επηκφξθσζε 
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είλαη παξάγνληαο θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε, κεγέζπλζε θαη απφδνζε κίαο 

επηρείξεζεο, νη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ θαηαλνήζεη θαη πεηζηεί φηη ε επέλδπζε ζε απηή 

δεκηνπξγεί αμία, κε ηελ έλλνηα ηεο ζπκβνιήο ηεο επηκφξθσζεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη 

ηειηθά ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο.  

 

2. Οξγαλσζηαθνί παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζε  

 

ηνλ Πίλαθα 6.3 απεηθνλίδεηαη ε θαηαλνκή (πνζνζηά) ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ 

ηηκή (1 έσο 7) πνπ αμηνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο νξγαλσζηαθνχο 

παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο. πγθεθξηκέλα, αξλεηηθέο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ αλαθνξηθά θαη κε ηα θίλεηξα πνπ ηνπο παξέρνληαη γηα ζπλερή εμέιημε θαη 

αλάπηπμε (εξψηεζε 3.1; ην 46,1% βαζκνιφγεζε κε ηηκέο 1,2 θαη 3) θαη κάιινλ αξλεηηθή ε 

αληίιεςή ηνπο γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπο γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ – δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ (εξψηεζε 3.5, ην 33,1% 

βαζκνιφγεζε απφ 1 έσο 3).  

 

Πίλαθαο 6.3: Αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο νξγαλσζηαθνχο παξάγνληεο 

ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο ( %) 

 
 

                            Κιίκαθα Likert                                   

Δξσηήζεηο   

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Κίλεηξα γηα ζπλερή εμέιημε /  

αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ 

13.0 21.4 11.7 32.5 16.2 5.2 0.0 

 3.5. Τπνζηήξημε   γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ  γλψζεσλ - 

δεμηνηήησλ  πνπ απνθηήζεθαλ  

9.1 10.4 13.6 38.3 19.5 7.2 1.9 

3.7.χλδεζε κε κηζζνινγηθή 

εμέιημε 

53.9 16.9 12.3 13.0  3.9  0  0 

3.8. χλδεζε κε πνιηηηθή εμέιημεο 

(πξναγσγψλ) 

16.2 10.4 16.2 24.0 20.8 10.5 1.9 

Τπ. 1 = Καζφινπ θαη 7 = Απφιπηα 

  

Δπηπιένλ, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία νη εξγαδφκελνη ζεσξνχλ φηη δελ ππάξρεη 

ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε ηε κηζζνινγηθή ηνπο εμέιημε (Δξψηεζε 3.7;  ην 83,1% 

βαζκνιφγεζε κε ηηκέο 1,2 θαη 3) θαη ηελ πνιηηηθή εμέιημεο ηεο θαξηέξαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

(εξψηεζε 3.8;  ην 42,8% έδσζε ηηκέο 1έσο 3).  
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Οη κέζνη φξνη πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.4 αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πην πάλσ 

εηθφλα, κε ηελ ηηκή ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ φξνπ ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο 

νξγαλσζηαθνχο παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο (ΜΟ=3.06)  λα βξίζθεηαη θνληά 

ζην 3 (ζηελ 7βάζκηα θιίκαθα Likert). 

 

Πίλαθαο 6.4: Αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο νξγαλσζηαθνχο παξάγνληεο 

ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο (ΜΟ) 

 

Δξσηήζεηο  ΜΟ ( n=154) 

3.1. Κίλεηξα γηα ζπλερή εμέιημε /αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ 3,38 

3.5. Τπνζηήξημε   γηα ηελ εθαξκνγή ησλ  γλψζεσλ - δεμηνηήησλ  πνπ 

απνθηήζεθαλ  

3,68 

3.7. χλδεζε κε κηζζνινγηθή εμέιημε 1,94 

3.8. χλδεζε κε πνιηηηθή εμέιημεο ησλ εξγαδνκέλσλ (πξναγσγψλ ) 3,24 

πλνιηθφο κέζνο φξνο  3,06 

Τπ. 1 = Καζφινπ θαη 7 = Απφιπηα 

 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο αλαθνξηθά κε ηηο δηαηππψζεηο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηε κεηαβιεηή νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο, ε νπνία 

εκπεξηέρεηαη ζην πξνηεηλφκελν ζηελ παξνχζα κειέηε πιαίζην, καο νδεγνχλ ζην εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: Πξψην, ην θιίκα κέζα ζηα ππνθαηαζηήκαηα δελ είλαη πνιχ ππνζηεξηθηηθφ 

ηφζν αλαθνξηθά κε ηελ ππνθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ζπλερή αλάπηπμή ηνπ, φζν θαη κε ηελ 

ππνθίλεζή ηνπ απφ ηνλ πξντζηάκελν γηα κεηαθνξά θη εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ  

πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ επηκφξθσζε. Σα δχν πην πάλσ ζηνηρεία δειαδή ηα θίλεηξα γηα 

ζπλερή αλάπηπμε θαη ε ζηήξημε ηνπ πξντζηακέλνπ, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ ζχκθσλα κε 

ηε βηβιηνγξαθία επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο θαη ηειηθά ηελ 

επίδξαζε ηεο ζηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Σα επξήκαηα απηά πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο ΓΑΠ αιιά θαη ηνπο δηεπζπληέο ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ. 

Γεχηεξν, δελ επηηπγράλεηαη νξηδφληηα νινθιήξσζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο επηκφξθσζεο, 

ηεο ακνηβήο θαη ηεο εμέιημεο ηεο θαξηέξαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ νξηδφληηα νινθιήξσζε ησλ 

ηξηψλ απηψλ πνιηηηθψλ ζα νδεγνχζε ζηε δηακφξθσζε  ελφο ζπληνληζκέλνπ (co-ordinated) 

ζπζηήκαηνο πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ (θαη φρη  ζηελ χπαξμε απιά κίαο δέζκεο δηαθξηηψλ 

πνιηηηθψλ) θαη ζα αλαδείθλπε ηνλ πξν-δξαζηηθφ, ελεξγεηηθφ θαη πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο 

ξφιν ηεο ΓΑΠ ζηα ππν-κειέηε ππνθαηαζηήκαηα θαη ζηελ ηξάπεδα γεληθφηεξα (π.ρ. Huselid, 
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1995; Snell and Youndt, 1995; Meyer and Smith, 2001). Πξφθεηηαη γηα επξήκαηα πνπ πξέπεη 

λα ιάβεη επίζεο ζνβαξά ππφςε ηεο ε ηξάπεδα εάλ πξάγκαηη επηδηψθεη κία ζηξαηεγηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ ηεο θαη ηειηθά ηεο ηξάπεδαο.  

 

3. Ώξεο επηκφξθσζεο αλά εξγαδφκελν  

 

Δίλαη ελδηαθέξνλ λα επηζεκαλζεί φηη ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ επηκνξθψζεθε είλαη 

πςειφ θαζψο απηφ αλέξρεηαη  ζε 73% γηα ην 2001 θαη 68% γηα ην 2002 κε ψξεο 

επηκφξθσζεο κέρξη 40 εηεζίσο. 

 

πκπεξαζκαηηθά , κε βάζε ηελ πην πάλσ αλάιπζε ηα πην ζεκαληηθά απφ ηα κέρξη ηψξα 

επξήκαηα είλαη :  

η) ε αλάδεημε ηεο αλάγθεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηκφξθσζεο,  

ηη) ε αλάγθε δηακφξθσζεο ζπλζεθψλ ππνζηήξημεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ θαη  

ηηη) ε αλάγθε ζχλδεζεο ηεο επηκνξθσηηθήο πξνζπάζεηαο κε ηηο πνιηηηθέο / πξαθηηθέο ηεο 

Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ζηε κηζζνινγηθή εμέιημε αιιά θαη 

γεληθφηεξα ζηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα 

ζπλερή εμέιημε θαη αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ (νξηδφληηα νινθιήξσζε πνιηηηθψλ / 

πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ). 

 

ΗΗ.  Οθέιε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο  

 

Ο πίλαθαο 6.5 απεηθνλίδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδφκελσλ γηα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ ζε 

αηνκηθφ επίπεδν απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Δίλαη εκθαλέο φηη 

νη εξγαδφκελνη ζεσξνχλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα δε ζπκβάιιεη: ζηελ κηζζνινγηθή  ηνπο  εμέιημε  (εξψηεζε 4.1; ην 83,1% 

απήληεζε κεηαμχ 1 θαη 3), ζηελ αλαγλψξηζε ηεο  πξνζθνξάο ηνπο ζηελ επηρείξεζε  (εξψηεζε  

4.2; ην 62,4% βαζκνιφγεζε θάησ ηνπ 3) αιιά θαη ζηελ πξννπηηθή εμέιημήο ηνπο ζηελ ηξάπεδα 

(πξναγσγή) (εξψηεζε 4.7;  ην 42,8% βαζκνιφγεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε κε ηηκή θάησ 

ηνπ 4). 

 

 



 

 283 

Πίλαθαο 6.5: Αληηιήςεηο εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε ( %) 

 

                                      Κιίκαθα Likert 

Δξσηήζεηο 

1 2 3 4 5 6 7 

Γεμηφηεηεο – Γλψζεηο - πκπεξηθνξέο        

4.8.  Βειηίσζε γλψζεσλ  4.5 7.8 13.0 21.4 26.0 18.8 8.4 

4.9. Βειηίσζε δεμηνηήησλ/ ηθαλνηήησλ 9.7 11.0 12.3 14.3 29.9 16.9 5.8 

4.10 .Βειηίσζε απαξαίηεησλ 

        δεμηνηήησλ γηα  απφδνζε ζηε  

        ζπγθεθξηκέλε  εξγαζία  

5.8 13.0 11.0 20.8 26.6 16.9 5.8 

4.11. Βειηίσζε  απφδνζεο          9,1 5.8 13.6 25.3 28.6 14.9 2.6 

4.12. Αληαγσληζηηθφηεηα  9,7 4.5 16.9 29.9 22.1 11.7 5.2 

4.13. Δξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά 14.9 14.3 10.4 26.6 20.1 9.7 3.9 

4.3. Αζθάιεηα / ζηγνπξηά  ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

14.9 12.3 11.0 18.8 26.6 14.9 1.3 

ρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο - πξντζηάκελν        

4.5.Βειηίσζε ησλ ζρέζεψλ κε ηνπο  

      ζπλαδέιθνπο  

8.4 9.1 17.5 28.6 25.3 9.1 1.9 

4.6. Βειηίσζε ησλ ζρέζεψλ κε ηνλ /ηνπο 

πξντζηάκελν – νπο 

8.4 9.1 18.8 25.3 25.3 11.0 1.9 

Δπθαηξίεο πξναγσγήο        

4.7. Βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ γηα 

εμέιημε (πξναγσγή) 

16.2 10.4 16.2 24.0 20.8 10.4 1.9 

Αληακνηβέο        

4.1. Μηζζνινγηθή εμέιημε 53.9 16.9 12.3 13.0  3.9  0  0 

4.2. Αλαγλψξηζε πξνζθνξάο  20.8 18.2 23.4 22.7 11.7  2.6 0.6 

Πεξηερφκελν εξγαζίαο        

4.4. Πην ελδηαθέξνλ πεξηερφκελν εξγαζίαο   7.8 18.2 14.3 14.3 35.7 7.1 2.6 

4.14. Γπλαηφηεηα γηα αλάιεςε  

          πξσηνβνπιηψλ 

14.9 11.7 14.9 18.8 25.3 10.4 3.9 

4.15. Γπλαηφηεηα γηα εηζαγσγή   

         θαηλνηνκηψλ  (ζηελ εξγαζία, ζηα  

          πξντφληα θιπ ) 

7.8 7.8 14.3 25.3 23.4 17.5 3.9 

Τπ. 1 = Καζφινπ θαη 7 = Απφιπηα 

 

Σν εχξεκα απηφ εληζρχεη ηελ ήδε δηαπηζησζείζα αληίιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ φηη ε 

πνιηηηθήο ηεο επηκφξθσζεο δε ζπλδέεηαη κε απηέο ηεο ακνηβήο θαη ηεο εμέιημεο ηεο θαξηέξαο 

θη επνκέλσο νη εξγαδφκελνη δελ σθεινχληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε απφ ηελ 

επηκφξθσζε. Σν ζηνηρείν απηφ πξέπεη λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ησλ ζηειερψλ ηεο ΓΑΠ δηφηη 

ηφζν ε ρξεκαηηθή ακνηβή αιιά θαη ε αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο 
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θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ εμέιημεο ηεο θαξηέξαο ηνπο επεξεάδνπλ άκεζα ηελ ηθαλνπνίεζε 

απφ ηελ εξγαζία αθνχ απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηε κέηξεζήο ηεο. 

Απφ ηελ άιιε, ελδηαθέξνπζα είλαη ε δηαπίζησζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εξγαδφκελνη 

έρνπλ ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηελ επηκφξθσζε ζε ζρέζε κε ηε 

βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ, ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο 

ρψξν αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο θαη ηεο αζθάιεηαο 

θαη ηεο ζηγνπξηάο πνπ αηζζάλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία (εξσηήζεηο 4.3 θαη 4.8-4.13). 

Κάπσο πην ζεηηθή εκθαλίδεηαη θαη ε εηθφλα αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο επηκφξθσζεο ζηε 

βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ / ηνπο πξντζηάκελν / νπο  (εξσηήζεηο  4.5 

θαη 4.6). Σν ηειεπηαίν απηφ εχξεκα αλαδεηθλχεη κεηαμχ άιισλ θαη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε 

ηεο επηκφξθσζεο (Noe and Wilθ, 1993; Santos and Stuart, 2003).  

ρεηηθά κε ην πεξηερφκελν εξγαζίαο (εξσηήζεηο  4.4, 4.14, 4,15) νη εξγαδφκελνη 

ζεσξνχλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επηκφξθσζε εληζρχεη ηελ δπλαηφηεηά ηνπο γηα αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ. Δπηπιένλ, θάλεη ζρεηηθά πην ελδηαθέξνπζα ηε δνπιεηά ηνπο θαη παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εηζάγνπλ θαηλνηνκίεο ζηελ εξγαζία ηνπο. Σα πην πάλσ ζηνηρεία ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα απφ ηελ ελδπλάκσζή ηνπο θη 

επνκέλσο, φπσο ππνζηεξίδεη ε Garcia (2005) ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο 

απφ ηελ εξγαζία θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ηειηθά ησλ κεηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο.  

Σα πην πάλσ επξήκαηα ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη θαη ζηνλ πίλαθα 6.6 φπνπ εκθαλίδνληαη 

νη κέζνη φξνη φισλ ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα 

νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηελ επηκφξθσζε. Πξάγκαηη αλαδεηθλχνληαη ηα αθφινπζα:  

- Ο ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ησλ 15 εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηα νθέιε ηεο επηκφξθσζεο 

(ΜΟ=3,91) ηείλεη λα θηάζεη ηε κέζε ηηκή ηέζζεξα (4).   

- Σε ρακειφηεξε ηηκή ζρεηηθά κε ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηκφξθσζε 

εκθαλίδνπλ νη 2 εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη  ζηηο αληακνηβέο (εξ. 4.1. θη 4.2, ΜΟ = 

2,44) θαη ζηηο επθαηξίεο πξναγσγήο (εξ. 4.7, ΜΟ=3,24). 

- Υακειέο φκσο είλαη θαη νη ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ γηα ηηο 2 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ  ζηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ πξντζηάκελν (εξ. 4.5. θαη 4.6., ΜΟ = 3,54), θαζψο 

θαη ζην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο (ΜΟ= 3,96). 

- Μφλν γηα ηελ θαηεγνξία ησλ 7 εξσηήζεσλ (εξ 4.3 θαη 4.8 έσο θαη 4.13) πνπ αθνξνχλ 

ζηηο δεμηφηεηεο- γλψζεηο –ζπκπεξηθνξέο,  νη εξγαδφκελνη έρνπλ ζρεηηθά ζεηηθέο 

αληηιήςεηο, θαζψο ε ηηκή ηνπ κέζνπ φξνπ αλέξρεηαη ζε 4,51. 
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Πίλαθαο 6.6: Αληηιήςεηο εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε (ΜΟ) 

 

 

Δξσηήζεηο ΜΟ (n=154) 

Γεμηφηεηεο - Γλψζεηο – πκπεξηθνξέο           4,51 

4.8. Βειηίσζε γλψζεσλ  4,84 

4.9. Βειηίσζε δεμηνηήησλ /ηθαλνηήησλ 4,69 

4.10.Βειηίσζε απαξαίηεησλ  δεμηνηήησλ – ηθαλνηήησλ γηα   απφδνζε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε  εξγαζία  

4,69 

4.11. Βειηίσζε  απφδνζεο     4,51 

4.12. Αληαγσληζηηθφηεηα 4,34 

4.13. Δξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά 4,19 

4.3. Αζθάιεηα / ζηγνπξηά ζηε ζπγθεθξηκέλε  εξγαζία 4,33 

ρέζεηο  κε ζπλαδέιθνπο , πξντζηάκελν 3,54 

4.5. Βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο  3,40 

4.6. Βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνλ /ηνπο πξντζηάκελφ – νπο 3,68 

Δπθαηξίεο πξναγσγήο 3,24 

4.7. Βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ γηα εμέιημε ησλ εξγαδνκέλσλ (πξναγσγή) 3,24 

Αληακνηβέο 2,44 

4.1. Μηζζνινγηθή εμέιημε 1,94 

4.2. Αλαγλψξηζε πξνζθνξάο  2,94 

Πεξηερφκελν εξγαζίαο 3,96 

4.4. Πην ελδηαθέξνλ πεξηερφκελν εξγαζίαο   4,06 

4.14. Γπλαηφηεηα γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ 3,95 

4.15. Γπλαηφηεηα γηα εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ  3,87 

πλνιηθφο κέζνο φξνο  3,91 

Τπ. 1 = Καζφινπ θαη 7 = Απφιπηα 

 

 

ΗΗΗ.  Ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία  

 

Απφ ηε κειέηε ηνπ Πίλαθα 6.7 δηαπηζηψλνληαη ηα παξαθάησ:  
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Πίλαθαο 6.7: Ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία (%) 

  

 

                                Κιίκαθα Likert 

Δξσηήζεηο 

1 2 3 4 5 6 7 

Ηθαλνπνίεζε απφ εζσηεξηθέο 

αληακνηβέο (Δζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε) 

       

5.2. Αλαγλψξηζε πξνζθνξάο  23.4 18.2 22.7 22.1 10.4 3.2 0 

5.4. Πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο 

(ελδηαθέξνπζα /πξνθιεηηθή) 

5.8 20.8 15.6 20.8 24.7 10.4 1.9 

5.8. Γπλαηφηεηα γηα αλάιεςε  

πξσηνβνπιηψλ  

14.3 12.3 11.7 22.1 24.7 12.3 2.6 

5.9. Γπλαηφηεηα γηα εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ (ζηελ εξγαζία,  

      ζηα πξντφληα) 

11.0 7.8 16.2 27.3 22.1 11.7 3.9 

Ηθαλνπνίεζε απφ εμσηεξηθέο 

αληακνηβέο (Δμσηεξηθή ηθαλνπνίεζε) 

       

5.1. Μηζζνινγηθή εμέιημε 59.2 14.3 9.7 13.0 3.2 0.6 0 

5.3. Αζθάιεηα / ζηγνπξηά ζηελ εξγαζία 14.9 14.3 9.7 22.1 24.7 10.4 3.9 

5.5.ρέζεηο κε ηνπο  ζπλαδέιθνπο  7.1 9.1 18.8 26.0 29.9 7.2 1.9 

5.6.ρέζεηο κε ηνλ /ηνπο πξντζηάκελν – 

νπο  

7.1 11.7 18.2 24.1 28.6 8.4 1.9 

5.7. Πξννπηηθέο εμέιημεο (πξναγσγήο) 17.5 12.3 16.9 24.0 19.6 7.8 1.9 

Τπ. 1 = Καζφινπ θαη 7 = Απφιπηα 

 

- Οη εξγαδφκελνη ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ  

κηζζνινγηθή ηνπο εμέιημε (εξψηεζε 5.1, πνζνζηφ 83,3% βαζκνιφγεζε θάησ ηνπ 4) θαη 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο (εξψηεζε 5.2;  πνζνζηφ 64,4% βαζκνιφγεζε κε 

ηηκέο 1,2 θαη 3)  

- Οη απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ φζνλ αθνξά ζηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηηο ππφινηπεο 

παξακέηξνπο (εξσηήζεηο) ηεο κεηαβιεηήο ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία  θαίλεηαη λα 

θαηαλέκνληαη ζρεηηθά νκνηφκνξθα ηφζν ζην εχξνο ησλ κε –ηθαλνπνηεκέλσλ  ηηκέο 

(1,2,3) φζν θαη ησλ ηθαλνπνηεκέλσλ (ηηκέο  5,6,7) εξγαδνκέλσλ. 

 

 

 



 

 287 

Ζ εμέηαζε ηνπ Πίλαθα 6.8 φπνπ εκθαλίδνληαη νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ 

απνζαθελίδεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη ζπγθεθξηκελνπνηεί ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ  

 

Πίλαθαο 6.8: Ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία (ΜΟ) 
 

 

Δξσηήζεηο ΜΟ (n=154) 

Ηθαλνπνίεζε απφ εμσηεξηθέο αληακνηβέο  3,39 

5.3. Αζθάιεηα ζηελ εξγαζία 4,20 

5.5. ρέζεηο κε ηνπο  ζπλαδέιθνπο  3,57 

5.6. ρέζεηο κε ηνλ /ηνπο πξντζηάκελν – νπο  3,63 

5.7. Πξννπηηθέο πξναγσγήο 3,16 

5.1. Μηζζνινγηθή εμέιημε 2,37 

Ηθαλνπνίεζε απφ εζσηεξηθέο αληακνηβέο 3,75 

5.4. Πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο (ελδηαθέξνπζα/ πξνθιεηηθή) 4,00 

5.8. Γπλαηφηεηα γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ  4,11 

5.9. Γπλαηφηεηα γηα εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ  3,95 

5.2. Αλαγλψξηζε πξνζθνξάο  2,93 

πλνιηθφο κέζνο φξνο  3,59 

Τπ. 1 = Καζφινπ θαη 7 = Απφιπηα 

 

γηα ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηελ εξγαζία. πλνιηθά νη εξγαδφκελνη θαίλεηαη λα  είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη ζε κέηξην βαζκφ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο ε ηηκή ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία αλέξρεηαη ζε 3,59. 

πγθξίλνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ αληακνηβψλ (εζσηεξηθή 

θαη εμσηεξηθή ηθαλνπνίεζε), δηαπηζηψλεηαη φηη παξά ην γεγνλφο φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

νη εξγαδφκελνη δε θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη, πςειφηεξε εκθαλίδεηαη ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηηο εζσηεξηθέο (εξ. 5.1, 5.3, 5.5, 5.6 θαη 5.7, ΜΟ = 3,75) ζε ζχγθξηζε 

κε απηή απφ  εμσηεξηθέο αληακνηβέο  (εξ. 5.2, 5.4, 5.8 θαη 5.9, ΜΟ  = 3,39). Καη πάιη ε 

κηζζνινγηθή εμέιημε (εξ. 5.1) θαη ε αλαγλψξηζε ηεο  πξνζθνξάο  (εξ. 5.2) απνηεινχλ  

παξακέηξνπο  γηα  ηηο νπνίεο  νη εξγαδφκελνη εθδειψλνπλ ηε ρακειφηεξε ηθαλνπνίεζε (κε 

ηθαλνπνίεζε) κε ηηκέο κέζσλ φξσλ 2,37 θαη 2,93 αληίζηνηρα. Απηή ε δηαπίζησζε ηνλίδεη θαη 

πάιη ηελ αλάγθε γηα ηε ζχλδεζε απηψλ ησλ 2 πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ κε ηελ επηκφξθσζε 

(νξηδφληηα νινθιήξσζε) πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο 

θαη ηειηθά ην επίπεδν  ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

ρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ εκθαλίδεηαη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο φζνλ αθνξά ζηηο ζρέζεηο 

κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ πξντζηάκελν (εξ. 5.5. θαη 5.6). 
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ΗV. Πίζηε εξγαδνκέλσλ  

 

Δμεηάδνληαο ηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ππνθαηάζηεκa πνπ εξγάδνληαη (βι. Πίλαθα 6.9) 

δηαπηζηψλεηαη φηη νη εξγαδφκελνη δε θαίλεηαη λα έρνπλ ηδηαίηεξε επηζπκία λα νινθιεξψζνπλ 

ηελ θαξηέξα ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ ρψξν (εξψηεζε 6.1.; πνζνζηφ 51,3% έδσζε ηηκή 

θάησ ηνπ 4) νχηε ζεσξνχλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο ρψξνπ (ππνθαηάζηεκα) σο 

πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα (εξσηήζεηο  6.2;  ην 43,5 βαζκνιφγεζε κε 1,2 θαη 3). Δπίζεο, νη 

εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ φηη νη πξνζσπηθνί ηνπο ζηφρνη δε ζπλδένληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε 

απηνχο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο (εξσηήζεηο 6.4; ην 44,8 % βαζκνιφγεζε κε ηηκέο θάησ ηνπ 4) 

ελψ ελδηαθέξνληαη ζε κηθξφ βαζκφ λα απνδίδνπλ πεξηζζφηεξν εάλ απηφ δε ζπλνδεχεηαη κε 

επηπιένλ αληακνηβή (εξψηεζε 6.5; ην 45,4% βαζκνιφγεζε απφ 1 έσο 3). Παξφια απηά είλαη 

ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη πξνηείλνπλ ζε ηξίηνπο ην ππνθαηάζηεκα σο σξαίν κέξνο γηα λα 

εξγάδεηαη θάπνηνο (εξψηεζε 6.6;  πνζνζηφ 43.5% έδσζε ηηκέο  απφ 5 έσο θαη 7).  

  

Πίλαθαο 6.9: Πίζηε εξγαδνκέλσλ  (%) 

 

                           Κιίκαθα Likert 

Δξσηήζεηο  

1 2 3 4 5 6 7 

6.1. Δπηζπκία εξγαζίαο 

ππνθαηάζηεκα 
13.0 14.9 23.4 22.7 20.8 4.6 0.6 

6.2. Αίζζεζε νξγαλσζηαθψλ 

πξνβιεκάησλ σο πξνζσπηθά 
11.7 7.8 24.0 25.3 20.1 8.5 2.6 

6.3   Μέινο "ηεο νηθνγέλεηαο"  11.0 10.4 17.6 21.4 24.1 13.6 1.9 

6.4 χλδεζε πξνζσπηθψλ - 

νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ  
11.7 11.0 22.1 26.6 16.2 9.2 3.2 

6.5.6.5. Απφδνζε ρσξίο επηπιένλ 

ακνηβή  
22.1 9.7 13.6 23.4 19.6 11.0 0.6 

6.6. Γηαθήκηζε ζε ηξίηνπο σο 

"σξαίν κέξνο γηα λα 

εξγάδεηαη θαλείο" 

11.7 7.1 13.0 24.7 22.1 14.3 7.1 

Τπ. 1 = Καζφινπ θαη 7 = Απφιπηα 

 

Γεληθά φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα 6.10, ην επίπεδν πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ρακειφ, θαζψο ν ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ησλ εξσηήζεσλ ηεο πίζηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ αλέξρεηαη ζην 3,71. Μφλν ε δηαθήκηζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπο σο «σξαίν 

κέξνο γηα λα εξγάδεηαη θάπνηνο» (θαιφο εξγνδφηεο, εξ. 6.5)  μεπεξλάεη  ειαθξψο  ηελ  ηηκή  4 

ηεο  7βάζκηαο θιίκαθαο Likert  (ΜΟ = 4,03). Ζ πςειή ηηκή ζηελ εξψηεζε απηή κπνξεί λα 
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ζρεηίδεηαη κε ηηο θαιέο ζρέζεηο πνπ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρνπλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ 

πξντζηάκελν, αθνχ νη εξγαδφκελνη δήισζαλ ζρεηηθά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ πξντζηάκελν ηνπο, θαζψο θαη ην επίπεδν αζθάιεηαο πνπ ληψζνπλ 

(πξφθεηηαη γηα δεκφζηα ηξάπεδα φπνπ νη απνιχζεηο δελ απνηεινχλ ζπλήζε πξαθηηθή) (βι. 

Πίλαθεο 6.9 θαη 6.10). 

 

Πίλαθαο 6.10: Πίζηε  εξγαδνκέλσλ -  (ΜΟ) 

 

Γηαηππψζεηο  ΜΟ (n=154) 

6.5.Γηαθήκηζε ζε ηξίηνπο σο "σξαίν κέξνο γηα λα εξγάδεηαη 

θαλείο " 

4,03 

6.3   Μέινο "ηεο νηθνγέλεηαο" 3,82 

6.1.Δπηζπκία εξγαζίαο ζηνλ νξγαληζκφ (ππνθαηάζηεκα) 3,71 

6.2. Αίζζεζε νξγαλσζηαθψλ πξνβιεκάησλ σο πξνζσπηθά 3,68 

6.4   χλδεζε πξνζσπηθψλ - νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ  3,62 

6.6.  Απφδνζε ρσξίο επηπιένλ ακνηβή  3,40 

πλνιηθφο κέζνο φξνο  3,71 

Τπ. 1 = Καζφινπ θαη 7 = Απφιπηα 

  

Σν κέηξην επίπεδν πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ππνθαηάζηεκα ζα  πξέπεη λα 

απαζρνιήζεη ηελ επηρείξεζε δηφηη έρεη ηεθκεξησζεί ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά, φπσο έρεη 

αλαιπζεί δηεμνδηθά ζην Κεθ. 4, φηη ην πςειφ επίπεδν πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ νδεγεί ηειηθά 

ζε πςεινχ επηπέδνπ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο (αμία γηα ηνπο πειάηεο), πνπ 

απνηειεί επηδίσμε ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ ηξάπεδα.  

 

6.2.2. ΠΔΛΑΣΔ 

 

I. Πνηφηεηα πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο  

 

 

Μειεηψληαο ηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίαο πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη ζην ππνθαηαζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχληαη δηαπηζηψλεηαη 

φηη ζε γεληθέο γξακκέο νη αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ είλαη ζεηηθέο. Οη πειάηεο δείρλνπλ λα 

ζεσξνχλ ζρεηηθά πςειφ ην επίπεδν πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο πνπ 

αθνξνχλ: ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαζθάιηζε, ην ραξηνθπιάθην ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη θαη ηε θεξεγγπφηεηα,  θαζψο ζηηο ζρεηηθέο δηαηππψζεηο νη πεξηζζφηεξνη 
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πειάηεο δίλνπλ ζηηο απαληήζεηο ηνπ ηηκέο κεηαμχ 5 θαη 7 (βι. Πίλαθα 6.11). Δπίζεο, νη 

αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ κέζνπ φξνπ γηα ηνπο πην πάλσ παξάγνληεο/δηαζηάζεηο πνηφηεηαο είλαη 

πςειφηεξνο ηνπ 4.5 ζηελ 7βάζκηα θιίκαθα Likert (βι. Πίλαθα 6.12). Τςειφ επίπεδν 

πνηφηεηαο (κέζε ηηκή  > 5) θαίλεηαη λα απνιακβάλνπλ νη πειάηεο ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ πνηφηεηα εμππεξέηεζεο, ην αίζζεκα αζθάιεηαο πνπ ληψζνπλ 

φηαλ ζπλαιιάζζνληαη   κε  ηελ  ηξάπεδα (απηφ  κπνξεί  λα  νθείιεηαη  σο  έλα  βαζκφ  ζην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο ηξάπεδαο), ηελ θαζαξηφηεηα θη εκθάληζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο 

θαη ηελ απνπζία ιαζψλ θαηά ηελ εμππεξέηεζε. 

Σν εχξεκα ηνπ πςεινχ επηπέδνπ πνηφηεηαο πνπ απνιακβάλνπλ νη πειάηεο ζε ζρέζε κε 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ πνηφηεηα εμππεξέηεζεο (ηα νπνία ζπλδένληαη άκεζα) 

ζχκθσλα κε ην ζηέιερνο ηεο ΓΑΠ, εξκελεχεηαη απφ ηελ έκθαζε πνπ δίλεη ε ηξάπεδα ζηε 

δηακφξθσζε ελφο έληνλα πειαηνθεληξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζηελ πινπνίεζε κίαο 

ζηξαηεγηθήο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο επελδχνληαο, κεηαμχ άιισλ, ζηελ επηκφξθσζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ. ηφρνο απηήο ηεο επέλδπζεο ήηαλ ε αιιαγή ζηε λννηξνπία, ζηηο 

ηθαλφηεηεο, ζηα πξνζφληα θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ (Burke, 1996) θαη ζηελ 

επηδίσμε ηεο δηεχξπλζεο ηνπ  ξφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ έηζη ψζηε απηνί λα κεηαηξαπνχλ απφ 

«tellers» (ηππηθνί γξαθεηνθξάηεο) ζε «dealers» (ζχγρξνλνη εξγαδφκελνη). 

Αξλεηηθή φκσο είλαη ε άπνςε γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο: πξφζβαζε θαη ηηκή 

(Πίλαθαο 6.12). πγθεθξηκέλα, νη πειάηεο ζεσξνχλ φηη ν αξηζκφο ησλ ΑΣΜ δελ είλαη 

επαξθήο (εξψηεζε 14), ππάξρεη πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ην ρξφλν αλακνλήο (εξψηεζε 17) θαη 

ηελ ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο (εξψηεζε 18),  δελ θαηαλννχλ ηηο ρξεψζεηο (εξψηεζε 20), δελ 

θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην χςνο ηνπ πνζνχ ρξεψζεσλ γηα ηα 

πξντφληα / ππεξεζίεο (εξψηεζε 21), θαζψο θαη απφ ηηο ρξεψζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηνπο (εξψηεζε 22). Σελ αξλεηηθή άπνςε ζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε ζηελ 

ηξάπεδα επηβεβαίσζε θαη ην ζηέιερνο ηεο ΓΑΠ ηνλίδνληαο πσο ε βειηίσζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ησλ πειαηψλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο άκεζνπο ζηφρνπο ηεο ηξάπεδαο. 
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Πίλαθαο 6.11: Αληηιήςεηο πειαηψλ γηα ηελ πνηφηεηα  ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο (%) 

 

                           Κιίκαθα Likert 

Δξσηήζεηο 

1 2 3 4 5 6 7 

Απνηειεζκαηηθφηεηα -δηαζθάιηζε        

1. Δκπηζηνζχλε  4.9 4.3 10.6 30.6 28.1 13.6 7.9 

2. Αλαγλψξηζε ηαθηηθνχ πειάηε 2.8 4.3 11.1 18.7 26.6 21.9 14.6 

3. Δκπηζηεπηηθφηεηα  8.1 6.8 9.8 29.1 23.4 13.0 9.8 

4. Δθηίκεζε απφ ην πξνζσπηθφ 4.4 4.5 8.1 24.9 26.8 16.4 15.1 

5. Καιά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ 0.5 2.1 3.8 21.7 43.0 21.5 7.4 

6. Γηαθνπή εμππεξέηεζεο  2.8 4.0 11.7 22.3 29.8 18.1 11.3 

7. Γλψζε πειάηε ζε πξνζσπηθφ επίπεδν 46.6 7.7 9.6 10.4 10.6 9.4 5.7 

8. Πνηνηηθή εμππεξέηεζε 1.4 2.1   6.0 30.4 36.0 16.4 7.9 

9. Καιή θήκε πξνζσπηθνχ 10.9 6.5 9.6 17.9 26.4 13.4 15.5 

10. Σήξεζε ππνζρέζεσλ 3.2 4.5 7.0 22.1 31.7 19.4 12.1 

11. Αίζζεκα αζθάιεηαο  10.8 6.4 9.6 17.9 26.4 13.4 15.5 

12. Καζπζηεξήζεηο ιφγσ γξαθεηνθξαηίαο 3.0 5.2 8.7 27.2 27.4 17.0 11.5 

13. ηαζεξφηεηα απφςεσλ πξνζσπηθνχ – 

δηεχζπλζεο  

11.2 5.8 10.4 20.0 24.9 16.6 11.1 

Πξφζβαζε         

14. Δπαξθήο αξηζκφο ΑΣΜ 15.1 11.9 15.1 24.7 18.3 7.7 7.2 

15. Μνληέξλνο εμνπιηζκφο 3.2 3.4 8.1 28.7 32.1 21.3 3.2 

16. Δπαξθήο αξηζκφο  αλνηρηψλ ηακείσλ 6.8 8.5 12.8 24.3 22.3 13.6 11.7 

17. Υξφλνο αλακνλήο  19.0 10.3 16.3 20.1 14.7 12.1 7.5 

18. Σαρχηεηα εμππεξέηεζεο  17.7 15.7 17.6 28.1 5.6 7.2 8.1 

Σηκή        

19. Δπηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε φηαλ είλαη 

αλαγθαίν 

11.9 7.4 6.7 18.7 26.4 13.4 15.5 

20. Δμήγεζε/ θαηαλφεζε ρξεψζεσλ 15.5 11.9 15.5 34.5 13.8 4.3 4.5 

21. Λνγηθφ χςνο πνζνχ ρξεψζεσλ 12.8 8.5 14.9 36.0 13.2 9.4 5.2 

22. Λνγηθέο ρξεψζεηο γηα ηε δηαρείξηζε 

ηνπ ινγαξηαζκνχ 
12.8 8.5 14.9 36.0 13.2 9.4 5.2 

23. Δπηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε γηα 

πξφηαζε ζπκθεξφηεξσλ ιχζεσλ 

8.1 6.8 9.8 29.1 23.4 13.0 9.8 

Τιηθφ  θνκκάηη ηεο ππεξεζίαο        

24. Καζαξηφηεηα  3.2 1.9 3.0 17.0 33.0 26.6 15.3 

25. Δκθάληζε ππνθαηαζηήκαηνο     3.0 2.4 3.7 19.0 31.4 24.2 16.3 

26. Λεηηνπξγηθφηεηα ρψξσλ 3.2 3.4 8.1 28.7 32.1 21.3 3.2 

27. Αθξίβεηα ζην αληίγξαθν θίλεζεο ηνπ 

ινγαξηαζκνχ  

1.5 0.9 4.0 13.8 33.2 27.7 18.9 

Υαξηνθπιάθην ππεξεζηψλ        

28. Πιεξφηεηα ζηε γθάκα ησλ πξντφλησλ/ 

ππεξεζηψλ 

1.9 3.8 10.0 17.0 36.0 21.5 9.8 

29. χγρξνλα πξντφληα 4.5 6.1 11.7 38.1 16.6 12.8 10.4 

Φεξεγγπφηεηα        

30. Απνπζία ιαζψλ ζηελ εμππεξέηεζε 6.2 4.7 5.5 24.5 28.3 20.4 10.4 

31. Αθξίβεηα 2.3 1.9 3.0 17.0 33.0 26.6 16.2 

Τπ. 1 = Καζφινπ θαη 7 = Απφιπηα 
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Πίλαθαο 6.12:Αληηιήςεηο πειαηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο (ΜΟ) 

Γηάζηαζε Δξσηήζεηο          ΜΟ 

Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ/ δηαζθάιηζε                                                     4,55 

 1. Δκπηζηνζχλε 4,49 

2. Αλαγλψξηζε ηαθηηθνχ πειάηε 4,87 

3. Δκπηζηεπηηθφηεηα  4,60 

4. Δθηίκεζε ηνπ πειάηε απφ ην πξνζσπηθφ  4,77 

5. Καιά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ 5,00 

6. Γηαθνπή εμππεξέηεζε  4,11 

7. Γλψζε ζε πξνζσπηθφ επίπεδν 2,76 

8. Πνηνηηθή εμππεξέηεζε 5,04 

9. Καιή θήκε πξνζσπηθνχ 4,76 

10. Σήξεζε ππνζρέζεσλ 4,86 

11. Αίζζεκα αζθάιεηαο  5,20 

12. Καζπζηεξήζεηο ιφγσ γξαθεηνθξαηίαο 4,29 

13. Αληίθαζε απφςεσλ  πξνζσπηθνχ / δηεχζπλζεο 4,33 

Πξφζβαζε                                                                                                                          3,91 

 14. Δπαξθήο αξηζκφο ΑΣΜ 3,40 

15. Μνληέξλνο εμνπιηζκφο 4,33 

16. Δπάξθεηα  αλνηρηψλ ηακείσλ 3,60 

17. Υξφλνο αλακνλήο   4,29 

18. Σαρχηεηα εμππεξέηεζεο - νπξέο  3,95 

Σηκή                                                                                                                                    3,90 

 19. Δπηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε φηαλ είλαη αλαγθαίν 4,43 

20. Δμήγεζε /θαηαλφεζε ρξεψζεσλ 3,68 

21. Λνγηθφ χςνο πνζνχ ρξεψζεσλ 3,32 

22. Λνγηθέο ρξεψζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 3,61 

 23. Δπηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε γηα πξφηαζε 

ζπκθεξφηεξσλ ιχζεσλ 
4,44 

Τιηθφ θνκκάηη ηεο ππεξεζίαο                                                                                          4,77 

 24. Καζαξηφηεηα  5,04 

25. Δκθάληζε  ππνθαηαζηήκαηνο  5,14 

26. Λεηηνπξγηθφηεηα ρψξσλ 4,25 

27. Αθξίβεηα ζην αληίγξαθν θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ  4,64 

Υαξηνθπιάθην ππεξεζηψλ                                                                                                4,36 

 28. Πιεξφηεηα ζηε γθάκα ησλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ 4,53 

29. χγρξνλα πξντφληα 4,19 

Φεξεγγπφηεηα                                                                                                                     4,70 

 30. Απνπζία ιαζψλ  θαηά ηελ εμππεξέηεζε 5,03 

31. Αθξίβεηα 4,35 

πλνιηθφο ΜΟ  4,36 

    Τπ. 1 = Καζφινπ θαη 7 = Απφιπηα 
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Σα πην πάλσ επξήκαηα ππνζηεξίδνπλ επίζεο ηελ αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο 

ηξάπεδαο. 

 

ΗΗ. Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ  

 

ηελ εξψηεζε γηα ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ, ηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, ηελ εηθφλα –εκθάληζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, ηελ παξερφκελε 

ππεξεζία θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο,  δηαπηζηψλεηαη φηη νη πειάηεο ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ παξνπζηάδνληαη απφ κέηξηα (4) έσο πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη (5) (βι. Πίλαθαο 6.13). 

Μφλν ν βαζκφο ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηελ πξφζβαζε δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη ρακειφο. Σν 

απνηέιεζκα απηφ ήηαλ αλακελφκελν δεδνκέλνπ φηη θαη νη αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ φζνλ 

αθνξά ζην επίπεδν πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε ήηαλ αξλεηηθέο. 

 

Πίλαθαο 6.13: Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ (%) 

 

Κιίκαθα Likert 

Δξσηήζεηο  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Πξνζσπηθφ  0.2 1.1 5.3 25.7 37.0 19.8 10.9 

2. Πξντφληα θαη ππεξεζίεο 0.4 1.9 7.9 31.3 37.9 14.0 6.6 

3. Δηθφλα – εκθάληζε ηνπ     

ππνθαηαζηήκαηνο 

1.1 6.8 16.8 24.5 38.9 7.4 4.5 

4. Γηαζθάιηζε - Φεξεγγπφηεηα 0.4 1.5 5.5 25.2 43.2 17.0 7.2 

5. Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο  16.2 23.6 10.6 17.9 18.3 7.7 5.7 

6. Σν θφζηνο θηήζεο ησλ 

πξντφλησλ-ππεξεζηψλ 

0.6 1.9 8.6 25.7 36.6 18.7 7.9 

Τπ. 1 = Καζφινπ θαη 7 = Απφιπηα 

 

πσο δηαπηζηψλεηαη θη απφ ηε κειέηε ηνπ Πίλαθα 6.14, φπνπ εκθαλίδεηαη ε κέζε 

ηηκή αλά δηαηχπσζε/εξψηεζε, νη πειάηεο δειψλνπλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

εμππεξέηεζε ζην ππνθαηάζηεκα (ΜΟ θιίκαθαο κέηξεζεο = 4,61).  Πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη θαίλεηαη λα είλαη απφ ην πξνζσπηθφ (ΜΟ εξψηεζεο 1 = 4,96), ηελ εηθφλα/ 

εκθάληζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο (ΜΟ εξψηεζεο 3 = 4,92), ην αίζζεκα δηαζθάιηζεο 

/θεξεγγπφηεηαο πνπ ληψζνπλ (ΜΟ εξψηεζεο 4 = 4,86) θαη ηα πξντφληα - ππεξεζίεο πνπ ηνπο 

πξνζθέξνληαη (ΜΟ εξψηεζεο 2 = 4,68). Υακειφηεξε ζπγθξηηηθά κε ηα πην πάλσ είλαη ε 

ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ην θφζηνο θηήζεο ησλ πξντφλησλ  (ΜΟ εξψηεζεο 6 = 4,36), ελψ δε 
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θαίλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ππνθαηάζηεκα (ΜΟ εξψηεζεο 5 

= 3,88). 

 

Πίλαθαο 6.14: Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ (ΜΟ) 

 

 

Δξσηήζεηο ΜΟ 

1. Πξνζσπηθφ  4,96 

2. Πξντφληα θαη ππεξεζίεο 4,68 

3. Δηθφλα / εκθάληζε ππνθαηαζηήκαηνο 4,92 

4. Γηαζθάιηζε - Φεξεγγπφηεηα 4,86 

5. Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο  3,88 

6. Κφζηνο θηήζεο ησλ πξντφλησλ-ππεξεζηψλ 4,36 

πλνιηθφο ΜΟ 4,61 

Τπ. 1 = Καζφινπ θαη 7 = Απφιπηα 

 

Καηαιήγνληαο, απφ ηε ζχγθξηζε ηεο εηθφλαο (επηπέδνπ) ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ 

κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο δηαπηζηψλεηαη κία 

αληηζηνίρεζε ησλ επξεκάησλ γεγνλφο πνπ πηζαλφηαηα ππνδειψλεη ηελ ελδερφκελε ζεηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ησλ αληηιήςεσλ πνηφηεηαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ απφ ηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. 

 

ΗΗΗ. Πίζηε πειαηψλ  

 

Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ Πίλαθα 6.15  θαη ηνπ Πίλαθα 6.16 δηαπηζηψλεηαη φηη  ν βαζκφο πίζηεο 

ησλ πειαηψλ ζην ππνθαηάζηεκα ζην νπνίν εμππεξεηνχληαη είλαη κέηξηνο (κέζε ηηκή θιίκαθαο 

κέηξεζεο πεξίπνπ 3,5). πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ αλά εξψηεζε 

(βι. Πίλαθα 6.16) νη πειάηεο δε θαίλεηαη λα είλαη δηαηεζεηκέλνη λα παξακείλνπλ ζην 

ππνθαηάζηεκα ζε πεξίπησζε ρξέσζεο πςειφηεξνπ επηηνθίνπ /πξνκεζεηψλ (εξψηεζε 3, 

ΜΟ= 2,89) ή ιήςεο ρακειφηεξνπ επηηνθίνπ γηα ηηο θαηαζέζεηο ηνπο (εξψηεζε 4, ΜΟ=3,36). 

Γείρλνπλ δειαδή ρακειή ειαζηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίαο/πξντφλησλ. 
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Πίλαθαο 6.15: Πίζηε πειαηψλ (%) 

 

Κιίκαθα Likert 

Δξσηήζεηο 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  χζηαζε  ζε ηξίηνπο 9.1 5.1 7.9 29.1 26.2 14.3 8.3 

2.  Έθθξαζε παξαπφλσλ 28.5 8.5 13.6 17.7 13.2 8.3 10.2 

3.  Γηαηήξεζε ζρέζεο ζε πεξίπησζε 

ρξέσζεο  κεγαιχηεξνπ επηηνθίνπ / 

πξνκήζεηαο 

34.3 12.1 14.3 16.2 13.6 5.2 4.5 

4.  Γηαηήξεζε ζρέζεο ζε πεξίπησζε 

ιήςεο ρακειφηεξνπ επηηνθίνπ 

27.4 10.6 10.9 17.9 12.8 6.8 13.6 

5.  Πνιιαπιέο αγνξέο 20.4 14.0 15.5 20.2 16.2 7.3 6.4 

6.  Δπαλαιακβαλφκελεο αγνξέο 23.6 11.5 11.9 18.7 17.5 7.2 9.6 

Τπ. 1 = Καζφινπ θαη 7 = Απφιπηα 

 

 
 

Πίλαθαο 6.16:  Πίζηε πειαηψλ (ΜΟ) 

 

Δξσηήζεηο ΜΟ 

1.  χζηαζε  ζε ηξίηνπο 4,28 

2.  Έθθξαζε παξαπφλσλ 3,55 

3.  Γηαηήξεζε ζρέζεο ζε πεξίπησζε ρξέσζεο  κεγαιχηεξνπ 

επηηνθίνπ / πξνκήζεηαο 

2,89 

4.  Γηαηήξεζε ζρέζεο ζε πεξίπησζε ιήςεο ρακειφηεξνπ 

επηηνθίνπ 

3,36 

5.  Πνιιαπιέο αγνξέο 3,36 

6.  Δπαλαιακβαλφκελεο αγνξέο 3,47 

πλνιηθφο  ΜΟ 3,49 

Τπ. 1 = Καζφινπ θαη 7 = Απφιπηα 

 

Οη πειάηεο δε θαίλεηαη επίζεο λα πξνβαίλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζε πνιιαπιέο αγνξέο 

(εξψηεζε 5, ΜΟ= 3,36) ή επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο (εξψηεζε 6, ΜΟ = 3,47).  Δπηπιένλ, 

αξλεηηθή δηαπίζησζε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη νη πειάηεο δελ εθθξάδνπλ παξάπνλα ζε κεγάιν 

βαζκφ. Απηφ δηφηη ε έθθξαζε παξαπφλσλ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο κία δεχηεξε επθαηξία 

δηαηήξεζεο ηνπ πειάηε δηφηη δίλεη ηελ επθαηξία ζηελ επηρείξεζε λα θαηαλνήζεη ην πξφβιεκα 

ζηε ζρέζε κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε θαη λα βειηηψζεη έηζη ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηειηθά ηνλ πειάηε (εξψηεζε 2, ΜΟ 

= 3,55). Ζ δηαηήξεζε ηνπ πειάηε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ, νη 

«έκπεηξνη - πηζηνί» πειάηεο είλαη πην νηθείνη κε ην ζχζηεκα εμππεξέηεζεο, εμππεξεηνχληαη 

ζπλήζσο ηαρχηεξα θαη είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ αθφκε θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο  ή λα είλαη 
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απιά πην ζπλεξγάζηκνη (Heskett et al., 1994; 1997). χκθσλα κάιηζηα κε ηα επξήκαηα 

έξεπλαο ησλ Sasser θαη Albeit (1991), κία αχμεζε ηεο πίζηεο ησλ πειαηψλ θαηά 5% κπνξεί 

λα απμήζεη ηα θέξδε απφ 25-85%. Δλδηαθέξνπζα φκσο είλαη ε παξαηήξεζε φηη παξφια απηά  

νη πειάηεο θαίλεηαη λα ζπζηήλνπλ ην ππνθαηάζηεκα ζε ηξίηνπο (εξψηεζε 1, ΜΟ = 4,28) 

πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο ζρεηηθά πςεινχ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ πνηφηεηα ηεο 

ππεξεζίαο ζην ππνθαηάζηεκα.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί σο έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ε δηάζηαζε ηεο κεηαβιεηήο νθέιε 

απφ ηελ επηκφξθσζε πνπ αθνξά ζηηο "Γεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο" ησλ 

εξγαδνκέλσλ εκθαλίδεη πςειφ κέζν φξν γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

επηκφξθσζεο ζηελ αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ (βι. Πίλαθα  6.6). Σν γεγνλφο απηφ 

ζπγθξηλφκελν θαη κε ηνλ πςειφ κέζν φξν ηεο δηάζηαζεο "Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ- δηαζθάιηζε" ηεο κεηαβιεηήο πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο έλδεημε γηα ην φηη ε βειηίσζε πνπ επέθεξε ε επηκφξθσζε γίλεηαη 

αληηιεπηή απφ ηνπο πειάηεο νη νπνίνη φπσο θαίλεηαη εθηηκνχλ ζε κεγάιν βαζκφ φηη ην 

πξνζσπηθφ είλαη θαιά εθπαηδεπκέλν (βι. Πίλαθα 6.12, εξ. 5). 

 

 

 

6.3. ΔΛΔΓΥΟ ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ ΚΗ  ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΣΩΝ ΚΛΗΜΑΚΩΝ 

ΜΔΣΡΖΖ  

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο (measurement scales) 

ρξεζηκνπνηήζεθε, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην Κεθ. 5, ε αλάιπζε ζε θχξηνπο παξάγνληεο/ 

αλάιπζε παξαγφλησλ (Factor Analysis). Με ηελ αλάιπζε απηή δηαπηζηψλεηαη εάλ ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο θάζε κεηαβιεηήο (εξψηεζεο /δηαηχπσζεο) ζπκβαδίδεη κε ηηο αξρηθέο 

ππνζέζεηο θαη γίλεηαη νκαδνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ ζε επηκέξνπο παξάγνληεο. Γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο αμηνπηζηίαο ππνινγίζζεθε ν ζπληειεζηήο Cronbach's alpha (βι. Κεθάιαην 5, ελφηεηα 

5.8.2).  

Ζ αλάιπζε παξαγφλησλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηνπο εξγαδφκελνπο 

εθαξκφζηεθε ζε θάζε κία θιίκαθα κέηξεζεο (measurement scale) ρσξηζηά θαη φρη ζην 

ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ην εξσηεκαηνιφγην, δειαδή ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ θαη ζηηο 5 θιίκαθεο κέηξεζεο (measurement scales): πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε 

θαη νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο (πξνυπνζέζεηο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηκφξθσζεο), νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε, ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 
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εξγαζία θαη πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ. Διέγρζεθε επνκέλσο ε εγθπξφηεηα δνκήο ηεο θάζε 

θιίκαθαο κέηξεζεο ησλ επηκέξνπο κεηαβιεηψλ μερσξηζηά (construct validity) θαη φρη ε 

δηαθξηηφηεηα (discriminant validity) κεηαμχ ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο (measurement scales) 

ησλ κεηαβιεηψλ. Ο έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο δηαθξηηφηεηαο ζα επέηξεπε λα δηαπηζησζεί εάλ νη 

εξσηψκελνη εμέιαβαλ ηηο θιίκαθεο κέηξεζεο (measurement scales) σο δηαθξηηέο θη επνκέλσο 

δελ ππήξμε ελλνηνινγηθή ζχγρπζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη 

ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Ο έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο δηαθξηηφηεηαο 

δελ απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή ζηε βηβιηνγξαθία θαη δελ πξαγκαηνπνηείηαη, ζπλήζσο ιφγσ 

ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο (π.ρ. Θεσδνξάθηνγινπ, 2005; Κνεκηδή, 

2008) ην νπνίν γηα λα δψζεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 

θνξέο κεγαιχηεξν απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε αλάιπζε 

παξαγφλησλ (Everitt, 1975; Μαξνχδαο, 2009). ηελ παξνχζα πεξίπησζε ν έιεγρνο ηεο 

αμηνπηζηίαο δηαθξηηφηεηαο απαηηνχζε ηνπιάρηζηνλ 350 (> 157) εξσηεκαηνιφγηα γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο αθνχ ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 35 εξσηήζεηο.  

Δληνχηνηο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε πην πάλσ αδπλακία πξαγκαηνπνίεζεο 

ειέγρνπ αμηνπηζηίαο δηαθξηηφηεηαο δε ζεσξείηαη φηη ζα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ δηφηη: 1. Γε δηαπηζηψλεηαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

ελλνηνινγηθή ζχγρπζε σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ εμεηαδφκελσλ ζηελ παξνχζα εξγαζία 

κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο εξγαδφκελνπο. 2. Οη πεξηζζφηεξεο θιίκαθεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζή ησλ πην πάλσ κεηαβιεηψλ βαζίζηεθαλ ζηελ ελδειερή 

επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ή/θαη ζε ππάξρνπζεο θιίκαθεο πνπ έρνπλ εκπεηξηθά 

ειεγρζεί θαη επηβεβαησζεί. 3. Οη πςειέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή Cronbach's alpha (ηηκή > 0.70) 

γηα θάζε θιίκαθα θαη γηα ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο επηβεβαίσζαλ ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή 

ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο ησλ επηκέξνπο κεηαβιεηψλ θαη 4. Οη παιηλδξνκήζεηο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνληαη, πξαγκαηνπνηνχληαη αλά δεχγνο, νπφηε κφλν κία απφ ηηο 

εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο απνηειεί θάζε θνξά αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ζηε ζρεηηθή εμίζσζε 

παιηλδξφκεζεο.  

ηελ πεξίπησζε ησλ πειαηψλ,  ε αλάιπζε παξαγφλησλ θαη πάιη έγηλε ζε θάζε κία απφ 

ηηο ηξεηο νκάδεο εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 3 θιίκαθεο κέηξεζεο (measurement scales: 

πνηφηεηα πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ηθαλνπνίεζε θαη πίζηε πειαηψλ) θαη φρη ζην ζχλνιν 

ησλ εξσηήζεσλ. Απηφ δηφηη ε θιίκαθα κέηξεζεο (measurement scale) ηεο πνηφηεηαο ηεο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο BSQ  έρεη δνθηκαζηεί θαη επηβεβαησζεί θαη ζηελ Διιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα σο έγθπξε θαη αμηφπηζηε θιίκαθα (Spathis, et al., 2004;  Petridou et al., 

2006; Glaveli et al., 2006). ζνλ αθνξά ζηηο θιίκαθεο κέηξεζεο (measurement scales) ηεο 
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ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο πίζηεο ησλ πειαηψλ, απηέο ζεσξήζεθαλ σο δηαθξηηέο δεδνκέλνπ φηη: 

δηαθέξνπλ ζαθψο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ εζσηεξηθή ζπλνρή, κε ηηκή 

ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο Cronbach's alpha  κεγαιχηεξε ηνπ 0.70. 

 

6.3.1. ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ  

 

Η. Πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηα νθέιε 

απφ ηελ επηκφξθσζε: πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε θαη νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο 

ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο  

 

Ζ δηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ ζηελ ελφηεηα ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 

πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηα νθέιε απφ ηελ 

επηκφξθσζε αλέδεημε δχν παξάγνληεο/ δηαζηάζεηο νη νπνίνη επηβεβαηψλνπλ ηε δνκή θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηελ παξνχζα εξγαζία θιηκάθσλ γηα ηε κέηξεζε ησλ 

κεηαβιεηψλ: πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε θαη νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο 

επηκφξθσζεο (βι. Κεθ. 5, ελφηεηα 5.7.1, Πίλαθεο 5.3 θαη 5.4).  

Πξάγκαηη, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6.17 ν πξψηνο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη ηα 

ζηνηρεία (εξσηήζεηο)πνπ αθνξνχλ ζηνπο νξγαλσζηαθνχο παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο 

επηκφξθσζεο (εξσηήζεηο 3.1., 3.5, 3.7, 3.8) θαη ν δεχηεξνο  ζηελ πξνζέγγηζε ζηελ 

επηκφξθσζε  (εξσηήζεηο 3.2., 3.3, 3.4 θαη 3.6.). 

ηνλ Πίλαθα 6.17 εκθαλίδνληαη επίζεο ηα θνξηία ησλ εξσηήζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ 

νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο θαη πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε ηα 

νπνία παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα πςειή ηηκή > 0.720, ηηκή κεγαιχηεξε ηνπ 0.40 πνπ απνηειεί 

ηελ ειάρηζηε απνδεθηή ηηκή (Nunnaly, 1978), θαζψο θαη ηα πνζνζηά ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθχκαλζεο πνπ εξκελεχεη θάζε παξάγνληαο θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο 

Cronbach‟s alpha γηα θάζε παξάγνληα, κε ηηκή θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο πςειφηεξε ηνπ 0.70 

(Nunnaly, 1978). 

πκπεξαζκαηηθά, νη δχν παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε 

θαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή Cronbach‟s alpha (βι. Πίλαθαο  6.17), επηβεβαηψλνπλ 

θαη αλαδεηθλχνπλ σο αμηφπηζηεο θη έγθπξεο θιίκαθεο κέηξεζεο, ηηο θιίκαθεο πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηε ζπγγξαθέα γηα ηε κέηξεζε ηεο πξνζέγγηζεο ζηελ επηκφξθσζε θαη ησλ 

νξγαλσζηαθψλ παξαγφλησλ ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο (πξνυπνζέζεηο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηκφξθσζεο). 
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Πίλαθαο 6.17:  Οξγαλσζηαθνί παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο θαη πξνζέγγηζε 

ζηελ επηκφξθσζε  (παξαγνληηθή αλάιπζε) 

Παξάγνληεο   

Φνξηία 

%  ηεο  

δηαθχκαλζεο 

Cronbach’s 

alpha 

Οξγαλσζηαθνί παξάγνληεο ππνζηήξημεο 

ηεο επηκφξθσζεο 

 36,301 0,798 

3.1. Κίλεηξα ζην ππνθαηάζηεκα γηα ζπλερή 

εμέιημε /αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ 

0,867   

3.5. Τπνζηήξημε   γηα ηελ εθαξκνγή ησλ   

       γλψζεσλ - δεμηνηήησλ  πνπ απνθηήζεθαλ  

0,850   

3.8. χλδεζε κε πνιηηηθή πξναγσγψλ  0,744   

3.7. χλδεζε κε κηζζνινγηθή εμέιημε 0,721   

Πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε  28,105 0,742 

3.2. πζηεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

επηκνξθσηηθψλ   δξαζηεξηνηήησλ  

0,838   

3.3. Καηαγξαθή θαη αλαιπηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο ησλ  επηκνξθσηηθψλ 

αλαγθψλ  

0,845   

3.4.Αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο  0,743   

3.6. πλνιηθή εηθφλα γηα ηε ζπζηεκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο επηκφξθσζεο 

0,729   

Τπ:  Μέζνδνο Δμαγσγήο:  Principal Component,    Μέζνδνο πεξηζηξνθήο: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

 

II. Οθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε   

 

Ζ δηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ ζηα ζηνηρεία (δηαηππψζεηο/εξσηήζεηο) πνπ ζπλζέηνπλ 

ηελ θιίκαθα κέηξεζεο (measurement scale) ηεο κεηαβιεηήο νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε 

αλέδεημαλ δχν παξάγνληεο / δηαζηάζεηο πνπ εμεγνχλ ην  73,456 % ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθχκαλζεο (βι. Πίλαθα 6.18). Σν πνζνζηφ απηφ ζεσξείηαη πςειφ (Hair et al., 1992).  

Οη δχν παξάγνληεο /δηαζηάζεηο, πνπ πξνθχπηνπλ  αλαθνξηθά κε ηα νθέιε απφ ηελ 

επηκφξθσζε, δελ ηαπηίδνληαη κε ηνπο 5 παξάγνληεο /δηαζηάζεηο  πνπ πξνηείλνληαη απφ ηε 

ζπγγξαθέα (βι. Κεθ. 5,  ελφηεηα 5.7.1 Πίλαθαο 5.6) γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή δειαδή 

νη: δεμηφηεηεο - γλψζεηο – ζπκπεξηθνξέο, ζρέζεηο κε ηνλ πξντζηάκελν -ζπλαδέιθνπο, 

επθαηξίεο πξναγσγήο, αληακνηβέο θαη πεξηερφκελν εξγαζίαο. ηελ νπζία ν έλαο παξάγνληεο 

απφ ηνπο δχν πνπ πξνέθπςαλ, ηαπηίδεηαη κε ηνλ παξάγνληα πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα νθέιε 

πνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ, γλψζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Οη άιινη 4 

πξνβιεπφκελνη παξάγνληεο νκαδνπνηνχληαη ζε 1 παξάγνληα. Δληνχηνηο, ε εμέηαζε ησλ 
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ζηνηρείσλ (δηαηππψζεσλ) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηνχο ηνπο δχν παξάγνληεο κπνξεί λα 

ηεθκεξηψζεη ηελ εξκελεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 6.18:  Οθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε  (παξαγνληηθή αλάιπζε) 

 

Δξσηήζεηο Φνξηία %  ηεο  

δηαθχκαλζεο 

Cronbach’s 

alpha  

Οθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην έξγν   46,255 0,955 

4.8.    Βειηίσζε γλψζεσλ  0,869   

4.9.    Βειηίσζε δεμηνηήησλ/ ηθαλνηήησλ  0,895   

4.10.  Βειηίσζε  απαξαίηεησλ   δεμηνηήησλ   

          /ηθαλνηήησλ γηα   απφδνζε ζηε  

ζπγθεθξηκέλε  εξγαζία  

0,875   

4.11   Βειηίσζε απφδνζεο 0,848   

4.12.  Αληαγσληζηηθφηεηα 0,837   

4.3.   Αζθάιεηα / ζηγνπξηά ζηελ εξγαζία 0,714   

4.13  Δξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά 0,689   

Οθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζχγρξνλε 

πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε  

 27,201 0,865 

4.1.  Μηζζνινγηθή εμέιημε 0,801   

4.4.  Πην ελδηαθέξνλ πεξηερφκελν εξγαζίαο 0,779   

4.5.  Βειηίσζε ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 0,615   

4.2.  Αλαγλψξηζε πξνζθνξάο  0,606   

4.7   Βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ γηα εμέιημε  

(πξναγσγή) 

0,574   

4.6. Βειηίσζε ζρέζεσλ κε  ηνλ / ηνπο 

πξντζηάκελν - νπο 

0,568   

4.14. Γπλαηφηεηα γηα εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ  0,550   

4.15. Γπλαηφηεηα γηα αλάιεςε   πξσηνβνπιηψλ 0,548   

Τπ:  Μέζνδνο Δμαγσγήο:  Principal Component,     Μέζνδνο πεξηζηξνθήο: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

Ο πξψηνο παξάγνληαο/ δηάζηαζε κε βάζε ηα ζηνηρεία (εξσηήζεηο) πνπ είραλ ηα 

κεγαιχηεξα θνξηία, απνθαζίζηεθε λα νλνκαζηεί σο: Οθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην έξγν 

(πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο πνπ εξκελεχεη: 46,255%).  Ζ εκθάληζε απηνχ ηνπ παξάγνληα 

επηβεβαηψλεη φηη ηα νθέιε απφ ηελ  επηκφξθσζε ζπλδένληαη ζηελά κε ηηο γλψζεηο, ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνχλ ζην έξγν απηψλ πνπ επηκνξθψζεθαλ. Ο 

ζπληειεζηήο Cronbach‟s alpha γηα ηνλ πξψην παξάγνληα πήξε ηελ ηηκή 0,955. Απφ ηνπο δχν 

ειέγρνπο πξνθχπηεη φηη πξφθεηηαη γηα  έγθπξε θαη αμηφπηζηε θιίκαθα κέηξεζεο. 

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο/δηάζηαζε εξκελεχεη κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθχκαλζεο (ηηκή ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο = 27, 201) θαη αλαθέξεηαη ηδίσο ζηηο πξννπηηθέο 
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εμέιημεο ηνπ αηφκνπ κέζα ζηελ επηρείξεζε (πξναγσγή), ζηελ αλαγλψξηζή ηνπ, ζην ελδηαθέξνλ 

πεξηερφκελν ηεο εξγαζία , ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο/ πξντζηάκελν, θαζψο θαη κε ηε 

δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν επηκνξθνχκελνο γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ. Πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία  πνπ ζπλδένληαη κε κε ρξεκαηηθέο αληακνηβέο ηνπ 

εξγαδφκελνπ, ηελ ελδπλάκσζή ηνπ θαζψο θαη κε ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο επηκφξθσζεο. 

Παίξλνληαο ππφςε ηα πην πάλσ, ν δεχηεξνο παξάγνληαο απνθαζίζηεθε λα νλνκαζηεί: Οθέιε 

πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε. Ο ζπληειεζηήο Cronbach’s 

alpha γηα ηνλ δεχηεξν παξάγνληα πήξε ηελ ηηκή 0,865. 

πκπεξαζκαηηθά, κε βάζε ηνπο δχν πην πάλσ ειέγρνπο (αλάιπζε παξαγφλησλ θαη 

ππνινγηζκφο Cronbach’s alpha),  δηαπηζηψλεηαη φηη νη δχν παξάγνληεο ηεο κεηαβιεηήο 

νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε δειαδή ν παξάγνληαο νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν θαη ν 

παξάγνληαο νθέιε ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε - είλαη έγθπξεο θαη 

αμηφπηζηεο θιίκαθεο κέηξεζεο (measurement scales) ησλ δηαζηάζεσλ ηεο  κεηαβιεηήο νθέιε 

απφ ηελ επηκφξθσζε.  

 

III. Ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία 
 

 

Ζ δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ δηαηππψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε 

απφ ηελ εξγαζία  νκαδνπνίεζε ηα ζηνηρεία /δηαηππψζεηο ζε δχν παξάγνληεο πνπ εξκελεχνπλ 

ην 73,648 % ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο. Σν πνζνζηφ απηφ ζεσξείηαη αξθεηά ζεκαληηθφ 

(Hair et al., 1992) γηα πνηνηηθά δεδνκέλα. Oη παξάγνληεο /δηαζηάζεηο πνπ αλαδείρζεθαλ, 

επηβεβαηψλνπλ ηελ πξνηεηλφκελε ζηελ παξνχζα εξγαζία δηάξζξσζε θαη πεξηερφκελν ηεο 

θιίκαθαο γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία (βι. Κεθ. 5,  

ελφηεηα 5.7.1. Πίλαθαο 5.7).  

Οη δχν απηνί παξάγνληεο (Πίλαθαο 6.19) αθνξνχλ ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη εκθαλίζηεθαλ κε ηελ αθφινπζε ζεηξά θαη ηα αληίζηνηρα 

πνζνζηά ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο πνπ εξκελεχνπλ:  

 Ιθαλνπνίεζε απφ εζσηεξηθέο αληακνηβέο (εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε) πνπ εξκελεχεη ην 

53,694% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο 

 Ιθαλνπνίεζε απφ εμσηεξηθέο αληακνηβέο (εμσηεξηθή ηθαλνπνίεζε) πνπ εξκελεχεη 

19,954% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο 
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Πίλαθαο 6.19:  Ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία (παξαγνληηθή αλάιπζε) 

 

 

 

Δξσηήζεηο Φνξηία % 

δηαθχκαλζεο 

Cronbach’s 

alpha 

Ηθαλνπνίεζε απφ εζσηεξηθέο αληακνηβέο  53,694 0,928 

5.8.   Γπλαηφηεηα γηα αλάιεςε  

         πξσηνβνπιηψλ 

0,978   

5.4.   Πεξηερφκελν ηε εξγαζίαο       

         (ελδηαθέξνπζα /πξνθιεηηθή) 

0,856   

5.9.   Γπλαηφηεηα γηα εηζαγσγή  θαηλνηνκηψλ 0,775   

5.2.  Αλαγλψξηζε πξνζθνξάο  0,656   

Ηθαλνπνίεζε απφ εμσηεξηθέο αληακνηβέο  19,954 0,7443 

5.1.  Μηζζνινγηθή εμέιημε 0,845   

5.7.  Πξννπηηθέο πξναγσγήο 0,840   

5.3.   Αζθάιεηα ζηελ  εξγαζία 0,791   

5.5.   ρέζεηο κε ηνλ /ηνπο πξντζηάκελν/ νπο  0,585   

5.6.   ρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο  0,530   

Τπ:  Μέζνδνο Δμαγσγήο:  Principal Component,     Μέζνδνο πεξηζηξνθήο: Varimax with Kaiser Normalization. 
 

 

Ο ζπληειεζηήο Cronbach‟s alpha γηα ηνλ παξάγνληα ηθαλνπνίεζε απφ εζσηεξηθέο 

αληακνηβέο  πήξε ηελ ηηκή 0,928, ελψ γηα ηνλ  παξάγνληα ηθαλνπνίεζε απφ εμσηεξηθέο 

αληακνηβέο ηελ ηηκή 0,7443. Δπνκέλσο θαη νη δχν παξάγνληεο απνηεινχλ κε βάζε ηνπο 

ειέγρνπο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο θιίκαθεο κέηξεζεο 

(measurement scales) ησλ δηαζηάζεσλ ηεο κεηαβιεηήο ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. 

 

 
 

ΗV.  Πίζηε εξγαδνκέλσλ  

 

Απφ ηε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ δηαηππψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πίζηε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ππνθαηάζηεκα πνπ εξγάδνληαη, πξνέθπςε έλαο παξάγνληαο / δηάζηαζε 

πνπ εξκελεχεη ην 62,323% ηεο δηαθχκαλζεο (βι. Πίλαθα 6.20).  
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Πίλαθαο 6.20: Πίζηε εξγαδνκέλσλ  (παξαγνληηθή αλάιπζε) 

 

Δξσηήζεηο  Φνξηία %  ηεο  

δηαθχκαλζεο 

Cronbach’s 

alpha 

Πίζηε εξγαδνκέλσλ  62,323 0,7948 

6.5.Γηαθήκηζε ζε ηξίηνπο σο "σξαίν κέξνο γηα 

λα εξγάδεηαη θαλείο " 

0,788   

6.3   Μέινο "ηεο νηθνγέλεηαο "  0,745   

6.1.  Δπηζπκία εξγαζίαο ζην ππνθαηάζηεκα 0,722   

6.2. Αίζζεζε νξγαλσζηαθψλ πξνβιεκάησλ σο 

        πξνζσπηθά 

0,696   

6.4 χλδεζε πξνζσπηθψλ – νξγαλσζηαθψλ 

        ζηφρσλ  

0,645   

6.6.Απφδνζε ρσξίο επηπιένλ ακνηβή  0,530   

Τπ:  Μέζνδνο Δμαγσγήο:  Principal Component,     Μέζνδνο πεξηζηξνθήο: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

Πξφθεηηαη ζπλεπψο γηα κία κνλνδηάζηαηε θιίκαθα κέηξεζεο ε νπνία επηθπξψλεη ηε 

δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηεο θιίκαθαο πνπ θαηαζθεπάζηεθε θαη πξνηάζεθε απφ ηε ζπγγξαθέα. 

Η ηηκή ηνπ ζπληειεζηή Cronbach’s alpha είλαη 0, 798, επηβεβαηψλνληαο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο 

θιίκαθαο γηα ηε κέηξεζε ηεο πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ππνθαηάζηεκα.  

 

 

6.3.2. ΠΔΛΑΣΔ 

Η. Πνηφηεηα πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο  

 

Ζ δηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ησλ πειαηψλ νκαδνπνίεζε 

ηα ζηνηρεία ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην BSQ 

ζε 6 παξάγνληεο  (Πίλαθαο 6.21) νη νπνίνη εξκελεχνπλ ην  62,524 % ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθχκαλζεο. Σν πνζνζηφ απηφ ζεσξείηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ (Hair et al., 1992).  

Οη 6 παξάγνληεο, πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ ππεξεζίαο δελ αληηζηνηρνχλ 

απφιπηα ζε απηέο ησλ Bahia θαη Nantel (2000). Έλαο ιφγνο ζηνλ νπνίν κπνξεί λα νθείιεηαη 

απηή ε δηαθνξνπνίεζε είλαη φηη νη δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ελδερνκέλσο λα κελ ηαπηίδνληαη 

απφ ρψξα ζε ρψξα θαη απφ νξγαληζκφ ζε νξγαληζκφ θπξίσο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηεο 

θνπιηνχξαο αιιά θαη άιισλ παξαγφλησλ ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο ππνζηεξίδνπλ 

ζπγγξαθείο πνπ εθάξκνζαλ θιίκαθεο κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο 

(Spathis et al., 2001; Glaveli, et al., 2006; Karassavidou et al., 2008). Δπηπιένλ, ζε αληίζηνηρε 
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παξαγνληηθή δνκή θαηέιεμαλ θαη νη Spathis et al., (2001) θαη Glaveli, et al., (2006) θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ BSQ ζηελ Διιάδα. 

Πίλαθαο 6.21:  Αληηιήςεηο πειαηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο 

(παξαγνληηθή αλάιπζε) 

 

Παξάγνληεο θη αληίζηνηρεο εξσηήζεηο Φνξηία %  ηεο  

δηαθχκαλζεο 

Cronbach’s 

alpha 

1. Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ   16,974 0,878 

4.   Δθηίκεζε ηνπ πειάηε απφ ην πξνζσπηθφ 0,754   

2.   Αλαγλψξηζε ηαθηηθνχ πειάηε 0,730   

8.   Πνηνηηθή εμππεξέηεζε 0,711   

19. Δπηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε φηαλ είλαη αλαγθαίν 0,705   

9.   Καιή θήκε πξνζσπηθνχ 0,700   

1.   Δκπηζηνζχλε 0,672   

12. Καζπζηεξήζεηο ιφγσ γξαθεηνθξαηίαο 0,570   

6.   Γηαθνπή ππεξεζίαο (π.ρ. γηα δηεπθξηλήζεηο) 0,577   

7.   Γλψζε πειάηε ζε πξνζσπηθφ επίπεδν  0,569   

5.   Καιά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ 0,498   

13.  ηαζεξφηεηα απφςεσλ  πξνζσπηθνχ - δηεχζπλζεο 0,495   

2. Γηαζθάιηζε – Τιηθφ (απηφ) θνκκάηη  10,375 0,829 

11. Αίζζεκα αζθάιεηαο  0,781   

15. Μνληέξλνο εμνπιηζκφο 0,744   

3.   Δκπηζηεπηηθφηεηα  0,735   

24. Καζαξηφηεηα ππνθαηαζηήκαηνο 0,637   

10. Σήξεζε ππνζρέζεσλ 0,615   

25. Δκθάληζε ππνθαηαζηήκαηνο  0,538   

26. Λεηηνπξγηθφηεηα ρψξσλ 0,573   

27. Αθξίβεηα ζην αληίγξαθν θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ  0,512   

3. Υαξηνθπιάθην ππεξεζηψλ  9,721 0,813 

28. Πιεξφηεηα ζηε γθάκα ησλ πξντφλησλ /ππεξεζηψλ 0,811   

29. χγρξνλα πξντφληα 0,572   

4. Πξφζβαζε  9,002 0,711 

16. Δπάξθεηα αλνηθηψλ ηακείσλ 0,793   

18. Σαρχηεηα εμππεξέηεζεο  - νπξέο  0,710   

17. Υξφλνο αλακνλήο   0,666   

14. Δπαξθήο αξηζκφο ΑΣΜ 0,546   

5. Σηκή  8,968 0,824 

21. Λνγηθφ χςνο πνζνχ  ρξεψζεσλ 0,832   

22. Λνγηθέο  ρξεψζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 0,763   

2ν. Δμήγεζε/ θαηαλφεζε ρξεψζεσλ  0,755   

23. Δπηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε γηα πξφηαζε ζπκθεξφηεξσλ 

ιχζεσλ 

0,653   

6. Φεξεγγπφηεηα  7,485 0,838 

30 Απνπζία ιαζψλ  θαηά ηελ εμππεξέηεζε 0,878   

31. Αθξίβεηα αξρεηνζέηεζεο  0,836   

 

Τπ:  Μέζνδνο Δμαγσγήο:  Principal Component,     Μέζνδνο πεξηζηξνθήο: Varimax with Kaiser Normalization. 



 

 305 

Δμεηάδνληαο πξνζερηηθά ηηο κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ηελ έληαμε νξηζκέλσλ 

ζηνηρείσλ/δηαηππψζεσλ ζε δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην BSQ δηάζηαζε ηεο 

πνηφηεηαο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη νη αιιαγέο απηέο εληζρχνπλ 

κάιινλ παξά πεξηνξίδνπλ ηελ εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε 

ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο ζηελ παξνχζα εξγαζία. πγθεθξηκέλα, νη 

6 παξάγνληεο/ δηαζηάζεηο  πνπ δηακνξθψζεθαλ  νλνκάζηεθαλ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ είραλ 

ηα κεγαιχηεξα θνξηία:  

ηνλ πξψην παξάγνληα κε ηίηιν  Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ φπνπ νη 

εξσηήζεηο πνπ εκθαλίδνπλ ηα κεγαιχηεξα θνξηία αθνξνχλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κε ην πξνζσπηθφ θαη ζπλδένληαη  κε ηελ   εθηίκεζε,   ηε   ζηελφηεηα   ησλ  

ζρέζεσλ,  ηελ θαηαλφεζε  -  ηθαλνπνίεζε  θη  ελδηαθέξνλ  γηα  ηηο  αλάγθεο  ησλ πειαηψλ θαη 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Σν εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (πειαηψλ – εξγαδνκέλσλ) ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ θαη ην ξφιν 

ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφ ηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ (π.ρ. Bejou et all, 1998; 

Schneider , 1980;1991).   

ην δεχηεξν παξάγνληα/ δηάζηαζε κε ηίηιν  Γηαζθάιηζε – Τιηθφ (απηφ) θνκκάηη   

πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ παξάγνληα δηαζθάιηζε ηεο δηάζηαζεο 

απνηειεζκαηηθφηεηα – δηαζθάιηζε ηνπ πξσηφηππνπ BSQ, θαζψο θαη ζην πιηθφ (απηφ)  

θνκκάηη  ηεο  ππεξεζίαο  θαη πάιη ζχκθσλα κε ην πξσηφηππν BSQ.  Μία ελδερφκελε 

εξκελεία ηεο ζπγρψλεπζεο απηψλ ησλ δχν παξαγφλησλ ηνπ BSQ κπνξεί λα είλαη φηη, έλα 

πνιηηηζκέλν θαη ηερλνινγηθά αλαβαζκηζκέλν πεξηβάιινλ ζπκβάιιεη ζηελ αίζζεζε ηεο 

αζθάιεηαο θη αμηνπηζηίαο πνπ αηζζάλνληαη νη πειάηεο.  

ηνλ ηξίην παξάγνληα /δηάζηαζε κε ηίηιν Υαξηνθπιάθην ππεξεζηψλ  (ηαπηίδεηαη κε ηε 

αληίζηνηρε δηάζηαζε ηνπ πξσηφηππνπ BSQ) πεξηιακβάλνληαη 2 εξσηήζεηο : πιεξφηεηα ζηελ 

γθάκα ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη θαη δπλαηφηεηα δηάζεζεο ζχγρξνλσλ πξντφλησλ. 

Ο ηέηαξηνο παξάγνληαο/ δηάζηαζε νλνκάζηεθε  Πξφζβαζε θαη ηαπηίδεηαη (εθηφο απφ ηελ 

εξψηεζε 21 "ππάξρεη κνληέξλνο εμνπιηζκφο" ε νπνία ζηελ εθδνρή πνπ δηακνξθψζεθε ζηελ 

παξνχζα έξεπλα εληάρζεθε ζηνλ δεχηεξν παξάγνληα) επίζεο κε ηελ αληίζηνηρε δηάζηαζε ηνπ 

πξσηφηππνπ BSQ, πεξηιακβάλνληαο ηέζζεξηο εξσηήζεηο  (βι. Πίλαθα 6.21). 

Ωο πέκπηνο παξάγνληαο/ δηάζηαζε αλαδεηθλχεηαη ε Σηκή ε νπνία πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο 

εξσηήζεηο  αληί γηα  πέληε ζχκθσλα κε ην πξσηφηππν BSQ.  

Σέινο, o έθηνο παξάγνληαο/ δηάζηαζε νλνκάδεηαη Φεξεγγπφηεηα θαη πεξηιακβάλεη δχν 

εξσηήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έιιεηςε ιαζψλ θαηά ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ 

αξρεηνζέηεζε.  
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Γηα ηνπο έμη παξάγνληεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ν ζπληειεζηήο 

Cronbach’s alpha θπκάλζεθε κεηαμχ 0,7110 – 0,878 (βι. Πίλαθα 6.21). Πξφθεηηαη επνκέλσο 

γηα αμηφπηζηεο θιίκαθεο κέηξεζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίαο, αθνχ ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή  ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλaη κεγαιχηεξε ηνπ 0,70 

(Nunnely, 1978).   

 

ΗΗ.  Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ  
 

 

ε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ 6 εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ – 

θιίκαθα κέηξεζεο (measurement scale) πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηε ζπγγξαθέα -  ε 

δηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ νδήγεζε ζηελ απφθαζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ σο κνλνδηάζηαηε κεηαβιεηή (βι. Πίλαθαο 6.22).  

Πίλαθαο 6.22: Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ  (παξαγνληηθή αλάιπζε) 

 

Δξσηήζεηο Φνξηία %  ηεο  

δηαθχκαλζεο 
Cronbach’s 

alpha 

Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ   60,354 0,8232 

1.    Πξνζσπηθφ   0,893   

2. Δηθφλα/ εκθάληζε ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο 

0,745   

3. Γηαζθάιηζε - Φεξεγγπφηεηα 0,733   

4. Πξντφληα θαη ππεξεζίεο 0,711   

5. Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο  0,695   

6. Κφζηνο θηήζεο πξντφλησλ- ππεξεζηψλ 0,600   

Τπ:  Μέζνδνο Δμαγσγήο:  Principal Component,     Μέζνδνο πεξηζηξνθήο: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

 

ιεο νη εξσηήζεηο "θφξησζαλ" ζηνλ παξάγνληα κε πςειή ηηκή (ηηκή θνξηίσλ > 0.600), 

ελψ ην πνζνζηφ 60,354 % ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ζεσξείηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ (Hair et 

al., 1992) θαηαζηψληαο ηελ θιίκαθα κέηξεζεο (measurement scale) ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πειαηψλ σο έγθπξε. Ζ πςειή ηηκή ηνπ Cronbach‟s alpha (0, 8232) αλαδεηθλχεη ηελ πςειή 

εζσηεξηθή ζπλνρή θαη ηελ  αμηνπηζηία ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθαο. 
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ΗΗΗ. Πίζηε  πειαηψλ  

 

 

πσο ζηελ πεξίπησζε ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο (measurement scale) ηεο κεηαβιεηήο 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ζηελ θιίκαθα κέηξεζεο (measurement 

scale) ηεο πίζηεο ησλ πειαηψλ πνπ εμππεξεηνχληαη ε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ 

θαζψο θαη ε ηηκή ηνπ Cronbach‟s alpha (βι. Πίλαθα 6.23) επηβεβαίσζαλ ηελ εγθπξφηεηα θαη 

αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο πνπ πξνηάζεθε απφ ηε ζπγγξαθέα θαη νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο κνλνδηάζηαηε.  

 

Πίλαθαο 6.23: Πίζηε πειαηψλ (παξαγνληηθή αλάιπζε) 

 

Δξσηήζεηο Φνξηία %  ηεο  

δηαθχκαλζεο 

Cronbach’s 

alpha 

Πίζηε πειαηψλ  54,355 0,714 

1. χζηαζε ζε ηξίηνπο 0,788   

2. Γηαηήξεζε ζρέζεο ζε πεξίπησζε 

ρξέσζεο  κεγαιχηεξνπ επηηνθίνπ / 

πξνκήζεηεο 

0,745   

3.  Γηαηήξεζε ζρέζεο ζε πεξίπησζε ιήςεο 

      ρακειφηεξν επηηφθην 

0,722   

4.  Έθθξαζε παξαπφλσλ  0,696   

5.  Πνιιαπιέο αγνξέο 0,645   

6.  Δπαλαιακβαλφκελεο αγνξέο 0,530   

Τπ:  Μέζνδνο Δμαγσγήο:  Principal Component,     Μέζνδνο πεξηζηξνθήο: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

 

Πξάγκαηη, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6.23 ηα θνξηία γηα φιεο ηηο εξσηήζεηο 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 0.530 θαη 0.788 ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 0.40 (ειάρηζηε απαηηνχκελε ηηκή, 

Hair et al., 1992).Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο (54,355%) πνπ 

εξκελεχεη ε κεηαβιεηή είλαη ηθαλνπνηεηηθφ (Hair et al., 1992). Δλψ, ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

Cronbach‟s alpha είλαη  0.714, ηηκή κεγαιχηεξε απφ ηελ ειάρηζηε απνδεθηή ηηκή ηνπ 0.70 

(Nunnely, 1978). 
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6.3.3. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: ΥΔΣΗΚΖ 

ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ 

 

Ο Πίλαθαο 6.24 πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο DEA ζην δείγκα ησλ 30 

ππνθαηαζηεκάησλ. Οη ζπληειεζηέο ζρεηηθήο απνδνηηθφηεηαο ππνθαηαζηήκαηνο 

ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ην κνληέιν πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην 5 (βι. ππφ-ελφηεηα 

5.7.3, ζρήκα 5.1).  

 

Πίλαθαο 6.24:  ρεηηθή απνδνηηθφηεηα ππνθαηαζηήκαηνο 

 

Τπνθαηάζηεκα ρεηηθή απνδνηηθφηεηα  

ππνθαηαζηήκαηνο 

1  1,00 

2  0,85 

3  0,80 

4  0,59 

5  0,85 

6  0,84 

7  1,00 

8  1,00 

9  0,74 

10  0,66 

11  0,69 

12  0,87 

13  0,66 

14  0,66 

15  0,76 

16  0,73 

17  0,81 

18  0,82 

19  1,00 

20  1,00 

21  0,67 

22  0,86 

23  0,72 

24  0,63 

25  1,00 

26  1,00 

27  0,72 

28  1,00 

 29 0,65 

 30 0,96 

Μέζε ηηκή 0,82 

Διάρηζηε ηηκή 0,59 
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Σν πξψην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηνπ Πίλαθα 6.24 είλαη φηη νθηψ 

απφ ηα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ δείγκαηνο ησλ 30 ππνθαηαζηεκάησλ εκθαλίδνληαη σο  

απνδνηηθά δηφηη ε ηηκή ηεο ζρεηηθήο απνδνηηθφηεηάο ηνπο είλαη ίζε κε ηε κνλάδα.   

Γεχηεξν, ηα ππνθαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζνχλ απνδνηηθά ζην ζχλνιφ ηνπο 

ζα πξέπεη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ηνπο  θαη ζπγθεθξηκέλα - ζχκθσλα κε ην κνληέιν πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην 5 (βι. ελφηεηα 5.7.3, ζρήκα 5.1) – ηηο: δαπάλεο πξνζσπηθνχ 

(π.ρ. κηζζνί, εηζθνξέο ζε ηακεία), ηα ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα (π.ρ. ελνίθηα, αγνξά Ζ/Τ) θαη ηα 

έμνδα επηηνθίνπ (επηηφθην θαηαζέζεσλ) θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 18% (1,0 – 0,82 πνπ είλαη ε 

κέζε ηηκή ησλ ζπληειεζηψλ ζρεηηθή απνδνηηθφηεηαο βι. Πίλαθα 6.24). Δλαιιαθηηθά, ηα κε 

απνδνηηθά θαηαζηήκαηα γηα λα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα 

απμήζνπλ ηα έζνδά ηνπο δειαδή: ην επηηνθηαθφ εηζφδεκα (π.ρ. απφ δάλεηα) θαζψο θαη ην κε 

επηηνθηαθφ εηζφδεκα (π.ρ. απφ πξνκήζεηεο) θαηά ην ίδην πνζνζηφ.  

 

6.3.4. ΣΟ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ 

ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΣΩΝ ΚΛΗΜΑΚΩΝ ΜΔΣΡΖΖ 

 

Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ θιηκάθσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη θη εμεηάδνληαη 

ζην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο, πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα: 

Πξψην, απνδείρζεθε φηη φιεο νη θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ είλαη έγθπξεο θη αμηφπηζηεο. 

Γεχηεξν, ζπγθεθξηκελνπνηήζεθε θαη απνζαθελίζηεθε ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη  

Σξίην, δηακνξθψζεθε ην «θαηάιιειν έδαθνο» (κεηά ηνλ έιεγρν εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηίαο 

ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο) γηα ην επφκελν βήκα ηεο έξεπλαο πνπ ζπλίζηαηαη ζηνλ 

έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο.  

Κάησ απφ ηα δεδνκέλα απηά ην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ πιαίζην 

ζπγθεθξηκελνπνηείηαη, κε ηελ έλλνηα ηεο κεγαιχηεξεο αλάιπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ πεξηιακβάλεη,  φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 6.1. Ζ αλάιπζε απηή καο 

επηηξέπεη λα δηεξεπλήζνπκε ζε κεγαιχηεξν βάζνο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, δηφηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

λα ειεγρζεί ε επίδξαζε ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηνπο. 
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ρήκα 6.1: Σν πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο κεηά ηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο 

θαη αμηνπηζηίαο ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ 

 

ρεηηθή απνδνηηθφηεηα  

ππνθαηαζηήκαηνο 

 

Πξνζέγγηζε  

ζηελ επηκφξθσζε   

        

      Οθέιε απφ ηελ 

         επηκφξθσζε 
 
1.  Οθέιε πνπ ζπλδένληαη 

κε ην έξγν 

2.  Οθέιε πνπ ζπλδένληαη 

κε ηε ζχγρξνλε 

πξνζέγγηζε ζηελ 

επηκφξθσζε 
    Ηθαλνπνίεζε     

  απφ ηελ εξγαζία     
1. Ηθαλνπνίεζε απφ 

εζσηεξηθέο 

αληακνηβέο 

2. Ηθαλνπνίεζε απφ 

εμσηεξηθέο 

αληακνηβέο 

  

Ώξεο  

επηκφξθσζεο  

         

            Πίζηε   

    εξγαδνκέλσλ  
 

Πνηφηεηα  

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο  
                       (αμία γηα ηνπο πειάηεο) 

1.  Απνηειεζκαηηθφηεηα πξνζσπηθνχ 

2. Γηαζθάιηζε – πιηθφ (απηφ) θνκκάηη   

3. Υαξηνθπιάθην ππεξεζηψλ  

4. Πξφζβαζε  

5. Σηκή  

6. Φεξεγγπφηεηα 

 

   

       Πίζηε πειαηψλ 

     

Ζ1 

 + 

Ζ3 

 + 

Ζ2  

 + 

  Ζ4 

   + 

Ζ5 

  + 

Ζ6 

  + 

Ζ0α 

 + 

Ζ0γ 

 + 

Ζ0β 

  + 
Οξγαλσζηαθνί 

παξάγνληεο 

ζηήξημεο ηεο 

επηκφξθσζεο  

Ηθαλνπνίεζε              

πειαηψλ  

Πξνϋπνζέζεηο δεκηνπξγίαο ζεηηθώλ 

αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδόκελνπο γηα ηα 

νθέιε από ηελ επηκόξθσζε 

(πξνϋπνζέζεηο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ηεο επηκόξθσζεο) 
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6.4.  ΔΛΔΓΥΟ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  

 

Ο έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ γίλεηαη ζηαδηαθά - κε ηξφπν αληίζηνηρν κε απηφλ ηνπ Loveman 

(1998; βι. Κεθ. 5, ππν- ελφηεηα 5.2.2) – "αθνινπζψληαο" ηνπο θξίθνπο ηεο αιπζίδαο/ 

δηαδηθαζίαο ε νπνία πξνηείλεηαη κε βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα ζα 

ειεγρζνχλ: 

Πξψην, νη ππνζέζεηο Ζ0α, Ζ0β θαη Ζ0γ πνπ απνηεινχλ ηηο πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο  

ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηελ 

επηκφξθσζε.  

Γεχηεξν, νη ππνζέζεηο Ζ1 θαη Ζ2 νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ 

/ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ (ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηελ εξγαζία θαη πίζηε) σο 

απνηέιεζκα (αληαπφδνζε)  ησλ ζεηηθψλ αληηιήςεσλ πνπ δηακνξθψλνπλ γηα ηα νθέιε 

απφ ηελ επηκφξθσζε. 

Σξίην, ε ππφζεζε Ζ3 ε νπνία αθνξά ζηελ "αληαλάθιαζε"  ηεο πίζηεο ησλ   εξγαδνκέλσλ,  

ζηελ  αμία  γηα   ηνπο   πειάηεο  δειαδή  ζηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίαο. 

Σέηαξην, νη ππνζέζεηο Ζ4 θαη Ζ5 πνπ αθνξνχλ ζηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ 

/ζπκπεξηθνξψλ ησλ πειαηψλ, δειαδή ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο θαη ζηελ πίζηε ησλ 

πειαηψλ,  ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο  πνπ δηακνξθψλνληαη σο απνηέιεζκα 

(αληαπφδνζε) ηεο αμίαο (πνηφηεηα πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο) πνπ ιακβάλνπλ (νη 

πειάηεο) απφ ηελ επηρείξεζε (ππνθαηάζηεκα).  

Πέκπην, ε ππφζεζε Ζ6  κε ηελ νπνία δηαηππψλεηαη ε "αληαλάθιαζε" ησλ ζεηηθψλ ζηάζεσλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ πειαηψλ ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα: ζρεηηθή 

απνδνηηθφηεηα ππνθαηαζηήκαηνο. 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ελλέα (9) ζπλνιηθά ππνζέζεσλ πνπ δηαηππψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη: η)  ε απιή παιηλδξφκεζε, γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο κίαο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο κίαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο  θαη ηη) ε 

πνιιαπιή παιηλδξφκεζε ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή είλαη πνιπδηάζηαηε 

(π.ρ. ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζίαο, πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίαο). Ζ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε είλαη κία ηερληθή ε νπνία επηηξέπεη ηε δηαπίζησζε 

ηεο ηαπηφρξνλεο επίδξαζεο πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηεο εμεηαδφκελεο θάζε θνξά  εμαξηεκέλεο   κεηαβιεηήο.  Ζ   

πνιιαπιή   παιηλδξφκεζε   αλαδεηθλχεη  ηελ   ή   ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζπκβάιινπλ 
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θαζνξηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη κε ηελ έλλνηα απηή 

έρνπλ πξνγλσζηηθφ ραξαθηήξα. 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ  ππνζέζεσλ Ζ0α, Ζ0β, Ζ0γ, Ζ1, Ζ2, Ζ4 θαη Ζ5 ηφζν ε απιή φζν 

θαη ε πνιιαπιή παιηλδξφκεζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ή/θαη ησλ πειαηψλ (κε βάζε ην κέζν φξν αλά ζπκκεηέρνληα ζην δείγκα 

εξγαδφκελνπ ή πειάηε γηα θάζε εμεηαδφκελε κεηαβιεηή). Καηά ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ 

Η3 θαη Η6, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ αθνξνχλ δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο, δειαδή: 1) ε πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη 

αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο (αμία γηα ηνπο 

πειάηεο) (Ζ3) θαη 2) ε πίζηε ησλ πειαηψλ θαη ε θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο (Ζ6), 

ππνινγίζηεθαλ δείθηεο γηα ηηο πην πάλσ κεηαβιεηέο ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ππνθαηάζηεκα, αξρηθά 

ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο ηεο ζρεηηθήο θιίκαθαο κέηξεζεο γηα θάζε εξγαδφκελν πνπ 

απάληεζε ην εξσηεκαηνιφγην ζην ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά ππνθαηάζηεκα. ηε ζπλέρεηα 

πξνζηέζεθαλ νη κέζνη φξνη γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο θαη ην 

άζξνηζκα απηφ δηαηξέζεθε δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απάληεζε ζην 

εξσηεκαηνιφγην. Με ηνλ ηξφπν απηφ ππνινγίζζεθε έλαο "δείθηεο" (κέζνο φξνο) πνπ 

εθθξάδεη ηε κεηαβιεηή πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο. πλεπψο, 

ππνινγίζζεθαλ 30 ζπλνιηθά ηέηνηνη δείθηεο (n = 30, αξηζκφο ππνθαηαζηεκάησλ). Με 

αληίζηνηρν ηξφπν ππνινγίζηεθαλ δείθηεο γηα ηηο κεηαβιεηέο: αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ γηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζην ππνθαηάζηεκα θαη πίζηε ησλ 

πειαηψλ (βι. αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ ελφηεηα 6.4.3). Δλψ, νη ζπληειεζηέο ηεο ζρεηηθήο 

απνδνηηθφηεηαο θάζε ππνθαηαζηήκαηνο ππνινγίζηεθαλ κε ηε κέζνδν DEA (βι. Κεθ. 5, ππν-

ελφηεηα 5.7.3). Δπνκέλσο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ Ζ3 θαη Ζ6 ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζπλνιηθά 30 παξαηεξήζεηο γηα θάζε κεηαβιεηή. 

Ζ πην πάλσ "ηερληθή" πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία γηα: 1) ηε κέηξεζε 

ησλ κεηαβιεηψλ ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο θαη 2) ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

κεηαβιεηψλ, πνπ αθνξνχλ ζε δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο (εξγαδφκελνπο θαη πειάηεο) θαη 

πάιη ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο, έρεη εθαξκνζηεί ζε αξθεηέο έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη ζηνλ 

Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ εκπεηξηθή 

δηεξεχλεζε ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο  Τπεξεζηψλ ζην ζχλνιφ ηεο (Loveman, 1998; Silvestro 

and Cross, 2000; Prichard and Silvestro, 2005; Heskett and Loveman, 1998, βι. Κεθ. 3)  

Καη άιινη φκσο εξεπλεηέο ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ φπσο π.ρ. νη Schneider θαη 

Bowen (1985),  νη Schneider et al (1998) θαη νη Burke et al. (2005),  θαηά ηε κειέηε ηεο 
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ζρέζεο κεηαμχ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζε εξγαδφκελνπο θαη πειάηεο ζε επίπεδν 

επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ ππνιφγηζαλ αληίζηνηρνπο δείθηεο 

(κέζνη φξνη). Δηδηθφηεξα, Οη Schneider θαη Bowen (1985), αμηνιφγεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο πνιηηηθέο ηεο ΓΑΠ θαη ην θιίκα εμππεξέηεζεο θαη ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ πειαηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο, ζε δείγκα 28 ππνθαηαζηεκάησλ 

κίαο ηξάπεδαο. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνίεζαλ δχν έξεπλεο – κία ζηνπο πειάηεο θαη κία 

ζηνπο εξγαδφκελνπο - κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη δηακφξθσζαλ δείθηεο γηα ηηο πην 

πάλσ κεηαβιεηέο ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο δείθηεο 

απηνχο, πξαγκαηνπνίεζαλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ππν-εμέηαζε κεηαβιεηψλ.  

 Οη Schneider et al (1998) δηεξεπλνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ θιίκαηνο εμππεξέηεζεο ηνπ 

πειάηε, ην νπνίν κεηξάηαη κε βάζε ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ,  θαη ησλ αληηιήςεσλ 

ησλ πειαηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο. Καηά ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπ 

ππνδείγκαηφο ηνπο ζπιιέγνπλ δεδνκέλα απφ πειάηεο θαη εξγαδφκελνπο 134 

ππνθαηαζηεκάησλ κίαο ηξάπεδαο. πγθεθξηκέλα, γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο 

ζπγθεληξψλνπλ (κε ηε βνήζεηα κίαο εηαηξείαο εξεπλψλ) εξσηεκαηνιφγηα κε ηπραία 

δεηγκαηνιεςία απφ πειάηεο 134 ππνθαηαζηεκάησλ (ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο: 1990, 1992 θαη 1993). Δλψ γηα ηε κέηξεζε ηνπ θιίκαηνο εμππεξέηεζεο ζπιιέγνπλ 

εξσηεκαηνιφγηα (ζε δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο 1990 θαη 1992) απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο (απνγξαθή) ζηα ίδηα ππνθαηαζηήκαηα. ηε ζπλέρεηα δηακνξθψλνπλ ηνπο 

αληίζηνηρνπο δείθηεο γηα ηηο πην πάλσ κεηαβιεηέο (κέζνη φξνη)  ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο 

θαη ειέγρνπλ ζηαηηζηηθά ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε.  

Σέινο, νη Burke et al. (2005) δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζε 1 ηξάπεδα θαη ζε 1 αιπζίδα ιηαληθήο 

πψιεζεο (2 κειέηεο πεξίπησζεο). Γηα ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο, 

πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζε εξγαδφκελνπο θαη πειάηεο ζε 

επίπεδν επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο θαη δηακφξθσζαλ, κε αληίζηνηρν κε ηελ παξνχζα έξεπλα 

ηξφπν, δείθηεο (κέζε ηηκή) κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. ηε 

ζπλέρεηα πξαγκαηνπνίεζαλ κε ηε ρξήζε ησλ δεηθηψλ απηψλ ζπζρεηίζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ.  
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6.4.1. ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ 

 

Η. Έιεγρνο ππνζέζεσλ Η0α, Η0β θαη Η0γ  

 

ηελ ελφηεηα απηή ειέγρνληαη νη παξαθάησ ππνζέζεηο :  

 

Ζ0α:  Η ζπζηεκαηηθή θαη ζε δηαξθή βάζε πξνζέγγηζε  ηεο επηρείξεζεο ζηελ επηκφξθσζε 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ 

επηκφξθσζε.  

Ζ0β: Οη νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε. 

Ζ0γ: Η πνζφηεηα (ψξεο ζπκκεηνρήο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα) επηκφξθσζεο 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ 

επηκφξθσζε. 

Αλαιπηηθφηεξα:  

 

1. Απνηειέζκαηα απιήο παιηλδξφκεζεο 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ απιψλ παιηλδξνκήζεσλ κεηαμχ: η) ησλ δχν δηαζηάζεσλ ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε, δειαδή ησλ: νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην 

έξγν θαη νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε, θαη ηη)  ησλ 

ηξηψλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο ζεηηθψλ 

αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε (πξνυπνζέζεηο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηκφξθσζεο) δειαδή ησλ κεηαβιεηψλ: πξνζέγγηζε ζηελ 

επηκφξθσζε, νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο  επηκφξθσζεο θαη ψξεο 

επηκφξθσζεο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.25.  
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Πίλαθαο 6.25: Απιέο παιηλδξνκήζεηο κεηαμχ ησλ δχν δηαζηάζεσλ ηεο κεηαβιεηήο νθέιε απφ 

ηελ επηκφξθσζε θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ δεκηνπξγίαο ζεηηθψλ αληηιήςεσλ 

ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηελ επηκφξθσζε 

 

Δμαξηεκέλε  κεηαβιεηή 

Οθέιε απφ ηελ 

επηκφξθσζε (δηαζηάζεηο) 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

Πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο 

ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο γηα ηα νθέιε 

απφ ηελ επηκφξθσζε 

(δηαζηάζεηο) 

 

β 

 

t 

 

p 

(sig) 

        - 

R
2 

 

Οθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε:  

Οθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην 

έξγν (Μνληέιν 1) 

Πξνζέγγηζε ζηελ 

επηκφξθσζε 

0,644 9,468 0,000 0,566 

Οθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε:  

Οθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην 

έξγν (Μνληέιν 2) 

Οξγαλσζηαθνί παξάγνληεο 

ππνζηήξημεο ηεο  

επηκφξθσζεο 

0,798 18,768 0,000 0,690 

Οθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε:  

Οθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην 

έξγν (Μνληέιν 3) 

Ώξεο επηκφξθσζεο  0,004 3,442 0,001 0,066 

Οθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε:  

Οθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ 

επηκφξθσζε (Μνληέιν 4) 

Πξνζέγγηζε ζηελ 

επηκφξθσζε 

0,458 7,937 0,000 0,344 

Οθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε:  

Οθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ 

επηκφξθσζε (Μνληέιν 5) 

Οξγαλσζηαθνί παξάγνληεο 

ππνζηήξημεο ηεο  

επηκφξθσζεο 

0,878 20,634 0,000 0,735 

Οθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε:  

Οθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ 

επηκφξθσζε (Μνληέιν 6) 

Ώξεο επηκφξθσζεο  0,003 2,047 0,042 0,020 

Τπ: p<0,05   θαη   t>2,  R
2  

(αdjusted)  

 

Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ Πίλαθα 6.25 δηαπηζηψλνληαη: 

Πξψην, ζνλ αθνξά ζηελ ππφζεζε Η0α  (βι. Πίλαθα 6.25 Μνληέια 1 θαη 4) ε κεηαβιεηή, 

πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε, εκθαλίδεη ζεηηθή (ζεηηθέο ηηκέο ζπληειεζηή 

παιηλδξφκεζεο β ζεηηθέο) θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p< 0,05) επίδξαζε θαη ζηηο δχν 

δηαζηάζεηο ηεο κεηαβιεηήο νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε, ηδίσο ζηε δηάζηαζε νθέιε πνπ 

ζπλδένληαη κε ην έξγν, θαζψο απηή εξκελεχεη ην 56,6% (ζπληειεζηήο R
2   

(αdjusted) = 

0,566) ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ηεο.  

πλεπψο, ε Η0α γίλεηαη δεθηή.  

Γεχηεξν, ζρεηηθά κε ηελ Ζ0β, ε κεηαβιεηή νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο  

επηκφξθσζεο εκθαλίδεη θη απηή πςειή ζεηηθή  (ζεηηθέο ηηκέο ζπληειεζηή 

παιηλδξφκεζεο β ζεηηθέο) θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p < 0,05) ζρέζε κε ηηο δχν 

δηαζηάζεηο, ηεο κεηαβιεηήο, νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε (βι. Πίλαθα 6.25 Μνληέια 2 

θαη 5), ηδίσο κε ηε δηάζηαζε νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ 
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επηκφξθσζε ηεο νπνίαο εξκελεχεη ην 73,5%   (βι. Πίλαθα 6.25 Μνληέιν 2, R
2   

(αdjusted) = 0,735).  

πλεπψο  θαη ε  H0β γίλεηαη δεθηή εκθαλίδνληαο πξφζζεηα πην ηζρπξή ζεηηθή 

επίδξαζε θαη ζηηο δχν δηαζηάζεηο ηεο κεηαβιεηήο, νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε, ζε 

ζχγθξηζε κε ηε κεηαβιεηή πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε (Ζ0α). 

Σξίην, εμεηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ επίδξαζε ησλ σξψλ (πνζφηεηα) 

επηκφξθσζεο ζηηο δχν δηαζηάζεηο ηεο κεηαβιεηήο  νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε (βι. 

Πίλαθα 6.25 Μνληέια 3 θαη 6), δειαδή ηελ ππφζεζε Ζ0γ, δηαπηζηψλεηαη φηη ελψ ε 

ζρέζε απηή είλαη ζεηηθή (βι. ηηκή ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο β Πίλαθα 6.25 

Μνληέια 3 θαη 6) θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p < 0,05) δελ έρεη βαξχηεηα αθνχ 

εξκελεχεη κηθξφηεξε (ζρεδφλ αζήκαληε) δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ (R
2 

adjusted
 
= 0.066 θαη 0.020 αληίζηνηρα).  

Δπνκέλσο, ε Η0γ απνξξίπηεηαη. 

 

2.  Απνηειέζκαηα πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο  

 

ηνλ πίλαθα 6.26 ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν πνιιαπιψλ  παιηλδξνκήζεσλ (βι. 

Μνληέια 7 θαη 8) κεηαμχ ησλ ηξηψλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ – πξνζέγγηζε ζηελ 

επηκφξθσζε, νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο  επηκφξθσζεο θαη ψξεο (πνζφηεηα) 

επηκφξθσζεο -  θαη θάζε κίαο εθ ησλ δχν δηαζηάζεσλ ηεο κεηαβιεηήο νθέιε απφ ηελ 

επηκφξθσζε (εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο).  

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν πνιιαπιψλ παιηλδξνκήζεσλ αλαδεηθλχεηαη ν 

θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο κεηαβιεηήο νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο  

επηκφξθσζεο, ζηε δηακφξθσζε ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε, θπξίσο ηεο δηάζηαζεο νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζχγρξνλε 

πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε  (βι. Πίλαθα 6.26 Μνληέιν 8) ηεο νπνίαο εξκελεχεη ην 73,7% 

(R
2 

adjusted
 
= 0.737) ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ηεο. 

Ζ επίδξαζε ηεο πξνζέγγηζεο ζηελ επηκφξθσζε φζν θαη ησλ σξψλ επηκφξθσζεο δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ( p = 0,341 θαη p =0,137 αληίζηνηρα). πλεπψο, ε Η0β γίλεηαη 

δεθηή θη επηπιένλ επηβεβαηψλεηαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο πνπ έρεη ε δηάζηαζε νξγαλσζηαθνί 

παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζε ζηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε. Γειαδή, ν βαζκφο ζηήξημεο ηεο 

επηκνξθσηηθήο πξνζπάζεηαο είλαη απηφο πνπ ηειηθά δηακνξθψλεη ζεηηθέο αληηιήςεηο ζηνπο 

εξγαδφκελνπο γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε. Άξα, αλαδεηθλχεηαη ζαθψο ε αλάγθε γηα κηα 
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νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο ζχλδεζεο ηεο  κε ηηο άιιεο πνιηηηθέο 

/πξαθηηθέο  ηεο ΓΑΠ. Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ 

εξεπλψλ ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ζπλδέεηαη κε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηε ζηήξημε ηεο επηκνξθσηηθήο πξνζπάζεηαο (πξηλ 

θαη κεηά) απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. Santos and Stuart, 2003) 

 

Πίλαθαο 6.26:  Πνιιαπιή παιηλδξφκεζε κεηαμχ ησλ δχν δηαζηάζεσλ ηεο κεηαβιεηήο νθέιε 

απφ ηελ επηκφξθσζε θαη ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο κεηαβιεηήο 

πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηα 

νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε 

 

Δμαξηεκέλε  

κεηαβιεηή 

Οθέιε απφ ηελ 

επηκφξθσζε 

(δηαζηάζεηο) 

Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

Πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο 

ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο γηα ηα νθέιε 

απφ ηελ επηκφξθσζε 

(δηαζηάζεηο) 

 

β 

 

t 

 

p 

(sig) 

      - 

      R
2
 

Οθέιε απφ ηελ 

επηκφξθσζε: 

Οθέιε πνπ ζπλδένληαη κε 

ην έξγν  (Μνληέιν 7) 

Πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε 0,217 2,505 0,013 0,496 

 Οξγαλσζηαθνί παξάγνληεο 

ππνζηήξημεο ηεο  επηκφξθσζεο 

0,629 9,108 0,000 

 Ώξεο επηκφξθσζεο  0,094 1,415 0,159 

Οθέιε απφ ηελ 

επηκφξθσζε: 

Οθέιε πνπ ζπλδένληαη κε 

ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε 

ζηελ επηκφξθσζε  

(Μνληέιν 8) 

Πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε 0.048 0,955 0,341 0,737 

 Οξγαλσζηαθνί παξάγνληεο 

ππνζηήξημεο ηεο  επηκφξθσζεο 

0,958 15,185 0,000 

 Ώξεο επηκφξθσζεο  0,065   0,964 0,137 

Τπνζεκεηψζεηο: p<0,05   θαη   t>2, R
2  

(αdjusted) 

 

Ζ πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε, θαίλεηαη επίζεο λα επεξεάδεη ζεηηθά (βι. Πίλαθα 6.26 

ηηκή ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο β, Μνληέια 7 θαη 8) ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε θαη 

εηδηθφηεξα ηε δηάζηαζε νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην έξγν. Οη ψξεο επηκφξθσζεο δελ έρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε (βι. Πίλαθα 6.26 Μνληέιν 7, p=0,159).  

πλεπψο,  ε Η0α γίλεηαη, κε βάζε ηελ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε, κεξηθψο δεθηή, αθνχ ε 

ζπζηεκαηηθή θαη ζε δηαξθή βάζε πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε 

ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε,  αιιά κφλν φζνλ 

αθνξά ζηε δηάζηαζε  νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην έξγν. 
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Σέινο, ε ππφζεζε Η0γ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο (βι. 

Πίλαθα 6.26 Μνληέιν 7 θαη Μνληέιν 8) απνξξίπηεηαη, αθνχ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε 

επίδξαζε πνπ απηή αζθεί είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή (βι. Πίλαθα 6.26 Μνληέιν 7 p = 

0,159 θαη Μνληέιν 8 7 p = 0,139). Γειαδή, νη ψξεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα δε θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε. 

 

πκπεξαζκαηηθά:  

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ απιψλ παιηλδξνκήζεσλ νη ππνζέζεηο Η0α, Η0β γίλνληαη 

δεθηέο θαη ε ππφζεζε Η0γ απνξξίπηεηαη. Δλψ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πνιιαπιψλ 

παιηλδξνκήζεσλ επηβεβαηψλεηαη ε Η0β,  ε  Η0α γίλεηαη κεξηθψο δεθηή θαη  ε  Η0γ 

απνξξίπηεηαη. 

 Σα πην πάλσ απνηειέζκαηα ζπκβάιινπλ ζηελ απνζαθήληζε θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ φξνπ επηκφξθσζε ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. Πξφθεηηαη γηα κία 

αζάθεηα ηνπ κνληέινπ ηεο Αιπζίδαο πνπ έρεη επηζεκαλζεί ζην Κεθ. 3 ηφζν θαηά ηε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, φζν θαη θαηά ηε ζχγθξηζε ηνπ κνληέινπ ηεο Αιπζίδαο κε ην 

πξνηεηλφκελν ζηελ παξνχζα εξγαζία πιαίζην γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο 

επηκφξθσζεο ζε κεηαβιεηέο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ (βι. 

Κεθ. 4).  

 Δηδηθφηεξα, έλα απφ ηα πην ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παιηλδξφκεζε πνπ αθνξνχλ ζηηο Ζ0α, Ζ0β θαη Ζ0γ, είλαη φηη νη ψξεο επηκφξθσζεο δελ 

επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε. Ζ δηαπίζησζε 

απηή κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηε ρξήζε ησλ σξψλ επηκφξθσζεο σο 

κνλάδα κέηξεζεο ηεο επηκφξθσζεο. Μέηξεζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε παξαδνζηαθά θαη 

ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ επίδξαζε ηεο 

επηκφξθσζεο ζε κεηαβιεηέο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. Wright et al., 2003; Holzer et 

al., 1993; Βishop , 1991).   

 Οη ζεηηθέο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ φζνλ αθνξά ζηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ απφ 

ηελ επηκφξθσζε θαίλεηαη λα δηακνξθψλνληαη θπξίσο απφ ηνπο νξγαλσζηαθνχο παξάγνληεο 

ππνζηήξημεο ηεο  επηκφξθσζεο Αλαιπηηθφηεξα, νη ππνζηεξηθηηθνί σο πξνο ηελ επηκφξθσζε 

νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε: ηελ ππνθίλεζε γηα ζπλερή ζπκκεηνρή ζε 

επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξντζηακέλνπ γηα 

εθαξκνγή ηεο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ επηκφξθσζε, θαζψο 

θαη ε ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε ηελ ακνηβή θαη ηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο ηνπ 
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εξγαδφκελνπ (νξηδφληηα νινθιήξσζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ), δηακνξθψλνπλ έλα 

ππνζηεξηθηηθφ θιίκα ζε ζρέζε κε ηελ επηκφξθσζε ζην ππνθαηάζηεκα. Δπηπιένλ, νη πην πάλσ 

παξάγνληεο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ππνθηλνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ζπκκεηνρή ζηε 

κάζεζε θαη ζηε ζπλέρεηα γηα κεηαθνξά/ρξήζε ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν θαη ηδηαίηεξα ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, θαζψο φπσο πξνθχπηεη θη απφ 

επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ απνηεινχλ πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο επηκφξθσζεο (Subedi, 2006; Velada et al., 2007; Al-Emadi and Marquardt, 2007; Scaduto 

et al., 2008).  

 Δπηζεκαίλεηαη φηη κε βάζε ηε ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιαηζίνπ 

ζηελ παξνχζα έξεπλα ν φξνο απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ζπλδέεηαη κε ηε 

δηακφξθσζε ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ απφ 

ηελ επηκφξθσζε. ηε ζπλέρεηα νη ζεηηθέο απηέο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ αλακέλεηαη λα 

επεξεάζνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ επηρείξεζε 

(ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ) θαη ηειηθά ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα. 

 Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλαδεηθλχνπλ επίζεο ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί θαη 

ε πξνζέγγηζε πνπ ε επηρείξεζε πηνζεηεί αλαθνξηθά κε ηελ επηκφξθσζε ζηε δηακφξθσζε 

ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηελ 

επηκφξθσζε. Πξάγκαηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ε πξνζέγγηζε απηή ζα πξέπεη λα 

είλαη ζπζηεκαηηθή θαη κε καθξνρξφληα πξννπηηθή. Σελ άπνςε απηή ππνζηεξίδνπλ θη άιινη 

εξεπλεηέο φπσο νη: Bramley (1989), Mann, (1999), Mayo, (1999), Bernthal, (1995), Harisson, 

(1988) θαη Mejia et al., (2006).  

ηελ παξνχζα έξεπλα, εθηφο απφ ηελ απνζαθήληζε θαη  ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ φξνπ επηκφξθσζε, αλαδεηθλχεηαη θαη ν ξφινο ηεο επηκφξθσζεο ζηελ 

Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ε  

επηκφξθσζε δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξν ξφιν θαη απνηειεί ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο κεηαβιεηή ζηελ 

Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ αθνχ επεξεάδεη ζεηηθά ηηο αληηιήςεηο σλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα 

νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηελ πνιηηηθή θαη πξαθηηθή ηεο επηκφξθσζεο. χκθσλα κε ηε 

ζεσξία ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο, ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε αλακέλεηαη φηη ζα ηα 

αληαπνδψζνπλ νη εξγαδφκελνη, επηδεηθλχνληαο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο (ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ εξγαζία θαη πίζηε ζηελ επηρείξεζε), νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ην ελδηαθέξνλ θαη ηε 

δέζκεπζε πνπ πηζηεχνπλ φηη ε επηρείξεζε δείρλεη πξνο απηνχο  (Heskett et al, 1994; 1997; 

Meyer θαη Smith, 2001; Κoys, 1998; 1991). Σνλίδεηαη φηη, φπσο έρεη αλαθεξζεί ακέζσο πην 

πάλσ, γηα λα πεηζηνχλ νη εξγαδφκελνη φηη ε επηρείξεζε ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά γη‟ απηνχο 
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θαη δείρλεη απηφ ην ελδηαθέξνλ ηεο κέζα απφ ηελ επέλδπζε ζηελ επηκφξθσζε, ζα πξέπεη ε 

πνιηηηθή θαη πξαθηηθή ηεο επηκφξθσζεο λα ζρεδηάδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη λα έρνπλ 

καθξνρξφλην νξίδνληα (Settoon et al., 1996: ζει. 219; Payne  et al., 2000; Lee and Bruvold, 

2003; Tzaffir, 2005). Πξφζζεηα, πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

ζπλζήθεο ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηελ επηκφξθσζε ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ επηκνξθσηηθή 

παξέκβαζε. 

Σα πην πάλσ επξήκαηα είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηα ζηειέρε κηαο 

επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ηεο 

επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο ηεο. 

 

ΗΗ.     Έιεγρνο ππνζέζεσλ Ζ1 θαη Ζ2  

 

Θα ειεγρζνχλ νη ππνζέζεηο   Ζ1 θαη  Ζ2. Πξψηα ζα ειεγρζεί ε  ππφζεζε Η1 ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία :  

 

Ζ1:   Οη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά 

κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ  απφ ηελ εξγαζία. 

 

Αλαιπηηθφηεξα:  

 

1. Απνηειέζκαηα απιήο  παιηλδξφκεζεο 

 

ηνλ Πίλαθα 6.27 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο απιήο παιηλδξφκεζεο (βι. Μνληέια 

9-12)  κεηαμχ ησλ δχν δηαζηάζεσλ ηεο κεηαβιεηήο νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε  (αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο) θαη θάζε κίαο εθ ησλ δχν δηαζηάζεσλ ηεο κεηαβιεηήο ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή).  

πγθεθξηκέλα, ε δηάζηαζε νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε πνπ ζπλδένληαη κε ην έξγν 

εξκελεχεη ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηεο  ηθαλνπνίεζεο απφ εζσηεξηθέο αληακνηβέο 

(βι. Πίλαθα 6.27 Μνληέιν 9) θαηά 72,7 % (R
2  

αdjusted = 0,727). Ζ ζρέζε απηή είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν p=0.000  θαη ε ζπζρέηηζε ζεηηθή, αθνχ ν ζπληειεζηήο 

παιηλδξφκεζεο β  είλαη 0,861. Ζ δηάζηαζε νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε 

ζηελ επηκφξθσζε,  εξκελεχεη ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηεο δηάζηαζεο ηθαλνπνίεζε 

απφ εζσηεξηθέο αληακνηβέο (βι. Πίλαθα 6.18Α Μνληέιν 10) θαηά 68.7 % (R
2  

αdjusted = 
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0,687). Ζ ζρέζε είλαη θαη πάιη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν ξ=0.000  θαη ε ζπζρέηηζε 

ζεηηθή, αθνχ ν ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο β = 0,840. 

Πίλαθαο 6.27: Απιή παιηλδξφκεζε ησλ δχν δηαζηάζεσλ ηεο κεηαβιεηήο νθέιε απφ ηελ 

επηκφξθσζε θαη ησλ δχν δηαζηάζεσλ ηεο κεηαβιεηήο ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία 

 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή 
Ιθαλνπνίεζε  

απφ ηελ εξγαζία  

(δηαζηάζεηο) 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 
Οθέιε απφ ηελ 

επηκφξθσζε 

(δηαζηάζεηο) 

 

β 

 

t 

 

p 

(sig) 

   - 

R
2 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία: 

Δζσηεξηθέο αληακνηβέο 

(Μνληέιν 9) 

Οθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε: 

Οθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην 

έξγν 

0,861 20,194 0,000 0,727 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία 

Δζσηεξηθέο αληακνηβέο 

(Μνληέιν 10) 

Οθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε: 

Οθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ 

επηκφξθσζε   

0,840 18,356 0,000 0,687 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία 

Δμσηεξηθέο αληακνηβέο 

(Μνληέιν 11) 

Οθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε: 

Οθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην 

έξγν 

0,378 4,892 0,000 0,130 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία 

Δμσηεξηθέο αληακνηβέο 

(Μνληέιν 12) 

Οθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε: 

Οθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ 

επηκφξθσζε   

0,614 9,016 0,000 0,344 

Τπ: p<0,05 ,  t>2,  R
2  

(αdjusted) 

 

  

Ζ δηάζηαζε νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε πνπ ζπλδένληαη κε ην έξγν εξκελεχεη επίζεο 

ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηνπ παξάγνληα ηθαλνπνίεζε απφ εμσηεξηθέο αληακνηβέο 

(βι. Πίλαθα 6.27 Μνληέιν 11) θαηά 13 % (R
2  

αdjusted = 0,130). Ζ ζρέζε είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν ξ=0.000  θαη ε ζπζρέηηζε ζεηηθή, αθνχ ν ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο 

β = 0,378. Δλψ, ε δηάζηαζε νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ 

επηκφξθσζε εξκελεχεη ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηεο δηάζηαζεο ηθαλνπνίεζε απφ 

εμσηεξηθέο αληακνηβέο (βι. Πίλαθα 6.27 Μνληέιν 12) θαηά 34,4 % (R
2  

αdjusted = 0,344). Ζ 

ζρέζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν ξ=0.000  θαη ε επίδξαζε είλαη ζεηηθή, αθνχ ν 

ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο β = 0,614 

Σα απνηειέζκαηα ησλ απιψλ παιηλδξνκήζεσλ καο νδεγνχλ ζηελ απφθαζε ηεο 

απνδνρήο ηεο ππφζεζεο  Η1. Γειαδή δηαπηζηψλεηαη φηη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη 

εξγαδφκελνη απφ ηελ επηκφξθσζε επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ εξγαζία. 

Πξφζζεηα, αλαδεηθλχεηαη φηη νη δηαζηάζεηο ηεο κεηαβιεηήο νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε 

αζθνχλ κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία 
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(εζσηεξηθέο αληακνηβέο) ζε ζχγθξηζε κε ηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ ζηελ εμσηεξηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία. 

 

2. Απνηειέζκαηα πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο   

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6.28 

(Μνληέια 13-14), ε αζξνηζηηθή επίδξαζε ησλ δχν παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε είλαη ζαθψο ζεηηθή θαη ηζρπξφηεξε ζηε 

δηάζηαζε ηθαλνπνίεζε απφ εζσηεξηθέο αληακνηβέο, ηεο κεηαβιεηήο ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία, αθνχ εξκελεχεη ην 50,2% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (Μνληέιν 13, R
2  

αdjusted = 0,502).  

 

Πίλαθαο 6.28: Πνιιαπιή παιηλδξφκεζε  ησλ δχν δηαζηάζεσλ ηεο κεηαβιεηήο νθέιε απφ 

ηελ επηκφξθσζε θαη ησλ δχν δηαζηάζεσλ ηεο κεηαβιεηήο ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ εξγαζία 

 

Δμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή 
Ιθαλνπνίεζε  

απφ ηελ εξγαζία  

(δηαζηάζεηο) 

Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 
Οθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε 

(δηαζηάζεηο) 

 

β 

 

t 

 

p 

(sig) 

      - 

R
2 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία 

Δζσηεξηθέο 

αληακνηβέο 

(Μνληέιν 13)  

Οθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε:  

Οθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην έξγν 

0,625 10,455 0,000 0,502 

Οθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε: 

Οθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ 

επηκφξθσζε   

0,433 8,680 0,000 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία 

Δμσηεξηθέο 

αληακνηβέο 

(Μνληέιν 14) 

Οθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε 

Οθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην έξγν 

0,371 7,369 0,000 0,306 

Οθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε 

Οθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ 

επηκφξθσζε   

0,202 1,958 0,049 

Τπ: p<0,05 , t>2, R
2  

(αdjusted) 

 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο δηάζηαζεο ηθαλνπνίεζε απφ εμσηεξηθέο αληακνηβέο, ηεο 

κεηαβιεηήο ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ε αζξνηζηηθή επίδξαζε ησλ δχν δηαζηάζεσλ ηεο 

κεηαβιεηήο νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε είλαη θαη πάιη ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή  

εξκελεχνληαο φκσο ην 30,6% (βι. Πίλαθα 6.28 Μνληέιν 14, R
2  

αdjusted = 0,306) ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ηεο.  
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πκπεξαζκαηηθά:  

Σα απνηειέζκαηα ηφζν ηεο απιήο φζν θαη ηεο πνιιαπιήο  παιηλδξφκεζεο νδεγνχλ ζηελ 

απνδνρή ηεο ππφζεζεο Η1. Γειαδή νη ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη 

εξγαδφκελνη απφ ηελ επηκφξθσζε επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε  απφ ηελ εξγαζία θαη 

θπξίσο ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ εζσηεξηθέο αληακνηβέο (εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία).  

Ζ απνδνρή ηεο Ζ1 εκπινπηίδεη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία σο πξνο ηα εμήο: Πξψην, 

εληζρχεη ηα επξήκαηα άιισλ εξεπλεηψλ ζχκθσλα κε ηα νπνία ε επίδξαζε ησλ πνιηηηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ  ζηηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ δελ είλαη απαξαίηεηα 

άκεζε ή ρσξίο πξνυπνζέζεηο (unconditional) (π.ρ. Kinicki et al, 1992). Πξάγκαηη, ζχκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε επίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο ζηηο ζηάζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία είλαη έκκεζε θη 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηα νθέιε 

πνπ απνθνκίδνπλ απηνί απφ ηελ επηκφξθσζε.  Σα επξήκαηα απηά ελαξκνλίδνληαη κε ηα 

επξήκαηα ησλ Meyer and Smith, (2000) θαη Al-Emadi and Marquardt (2007). 

Γεχηεξν, ππνζηεξίδεη ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο. Γειαδή, νη εξγαδφκελνη πνπ 

ζεσξνχληαη φηη σθεινχληαη απφ ηελ επηκφξθσζε κεηαθξάδνπλ απηά ηα νθέιε σο έλδεημε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο θαη ηεο δέζκεπζεο ηεο επηρείξεζεο ζε απηνχο θαη αληαπνδίδνπλ ζηελ 

επηρείξεζε ην φθεινο πνπ απνθφκηζαλ απφ ηελ επηκφξθσζε κε ηε  δηακφξθσζε ζεηηθψλ 

ζηάζεσλ (ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία) ζηελ επηρείξεζε. ηάζεσλ πνπ αλακέλεηαη λα 

νδεγήζνπλ ζε ζπκπεξηθνξά επλντθή πξνο ηελ επηρείξεζε (πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

επηρείξεζε).  

Σξίην,  ε επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε είλαη ηζρπξφηεξε ζηελ 

δηάζηαζε ηθαλνπνίεζε απφ εζσηεξηθέο αληακνηβέο ηεο κεηαβιεηήο ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία. Δπνκέλσο, νη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε 

επεξεάδνπλ θπξίσο ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ην αίζζεκα πιεξφηεηαο πνπ ληψζνπλ ζηε 

δνπιεηά ηνπο, ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζηελ επηρείξεζε θαη ην πην ελδηαθέξνλ θαη "πξνθιεηηθφ"  πεξηερφκελν 

εξγαζίαο.  Απηφ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εξγαδφκελνη πνπ ζεσξνχλ φηη 

σθεινχληαη απφ ηελ επηκφξθσζε αηζζάλνληαη φηη εθηηκψληαη θαη ληψζνπλ ελδπλακσκέλνη 

θαη ηθαλνί λα εθηειέζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο κε πην απνδνηηθφ θαη ελδηαθέξνληα/πξνθιεηηθφ 

ηξφπν.  

 Σέηαξην, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ην εχξεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ε επηκφξθσζε επηδξά ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία κέζα απφ ηε δηακφξθσζε 
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ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηελ επηκφξθσζε, δίλεη ηελ πξννπηηθή 

επέθηαζεο ηνπ κνληέιν ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, αλαδεηθλχεη ηελ 

αλάγθε λα πξνζηεζεί ελδερνκέλσο ζηελ Αιπζίδα έλαο αθφκε "θξίθνο" κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ πνηφηεηα εζσηεξηθήο ππεξεζίαο θαη ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, δειαδή 

απηφο ησλ αληηιήςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηελ πνηφηεηα ηεο 

εζσηεξηθήο ππεξεζίαο, ηεο νπνίαο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζηνηρείν απνηειεί ε επηκφξθσζε. 

Απηή ε άπνςε απαηηεί βέβαηα πεξαηηέξσ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε. 

 

ηε ζπλέρεηα ζα ειεγρζεί  ε ππόζεζε Η2. ύκθσλα κε ηελ ππόζεζε απηή: 

 

Ζ2:   Η ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πίζηε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε (ππνθαηάζηεκα). 

 

Αλαιπηηθφηεξα:  

 

1. Απνηειέζκαηα απιήο  παιηλδξφκεζεο 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 6.29, ν νπνίνο εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο απιήο παιηλδξφκεζεο 

(Μνληέια  15 – 16) κεηαμχ ησλ δχν δηαζηάζεσλ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ 

εξγαζία θαη ηεο πίζηεο ηνπο ζην ππνθαηάζηεκα, θαηαδεηθλχεηαη φηη θαη νη δχν δηαζηάζεηο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία έρνπλ ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πίζηε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ππνθαηάζηεκα (βι. Πίλαθα 6.29, ηηκέο ζπληειεζηή β).  

 

Πίλαθαο 6.29: Απιή παιηλδξφκεζε κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

εξγαζία θαη ηεο πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ  

 

Eμαξηεκέλε  

κεηαβιεηή 

Πίζηε ησλ 

εξγαδνκέλσλ  

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

Ιθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία (δηαζηάζεηο) 

 

β 

 

t 

 

p 

(sig) 

_ 

R
2
 

Πίζηε εξγαδνκέλσλ  

(Μνληέιν 15) 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία 

Δζσηεξηθέο αληακνηβέο 

0,770 12,062 0,000 0,486 

Πίζηε εξγαδνκέλσλ  

(Μνληέιν 16) 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία 

Δμσηεξηθέο αληακνηβέο 

0,428 5,379 0,000 0,154 

Τπ: p<0,05,  t>2, R
2  

(αdjusted),  
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Δληνχηνηο, αλαδεηθλχεηαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο επίδξαζε ηεο δηάζηαζεο 

ηθαλνπνίεζε απφ εζσηεξηθέο αληακνηβέο (ηεο κεηαβιεηήο ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία) 

θαζψο απηή εξκελεχεη ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ππνθαηάζηεκα (Πίλαθαο, 6.19Α Μνληέιν 15) θαηά 48,6 % (R
2  

αdjusted = 0,486; ξ=0.000, ζεηηθή ζπζρέηηζε αθνχ β= 0,770) ελψ ε δηάζηαζε ηθαλνπνίεζε 

απφ εμσηεξηθέο αληακνηβέο αλ θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εξκελεχεη ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε 

ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πίζηε εξγαδνκέλσλ θαηά 15,4 % .  

 

2. Απνηειέζκαηα πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο 

 

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6.30 ε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο πίζηεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ππνθαηάζηεκα εξκελεχεηαη απφ ηελ κεηαβιεηή ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία θαηά 48,8% (R
2  

αdjusted = 0,448),  ελψ ε ζπζρέηηζε είλαη 

ζεηηθή (β= 0,776 θαη 0,093). πλεπψο, ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο 

εληζρχνπλ  απηά ηεο απιήο παιηλδξφκεζεο.   

 

Πίλαθαο 6.30:  Πνιιαπιή παιηλδξφκεζε κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ  

εξγαζία θαη ηεο πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ  

 

Eμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

Πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ  
Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

Ιθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία (δηαζηάζεηο) 

 

β 

 

t 

 

p 

(sig) 

_ 

R
2
 

Πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ  

(Μνληέιν 17) 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία 

         Δζσηεξηθέο αληακνηβέο 

0,726 9,990 0,000 0,488 

 

           Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία 

Δμσηεξηθέο αληακνηβέο 

0,093 1,239 0,010 

Τπ: p<0,05,   t>2,  R
2  

(αdjusted) 

 

 

Πξφζζεηα, επηβεβαηψλεηαη θαη αλαδεηθλχεηαη ε θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηεο δηάζηαζεο 

ηθαλνπνίεζε απφ εζσηεξηθέο αληακνηβέο (ηεο κεηαβιεηήο ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία) ζηε 

δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

ππνθαηάζηεκα. 

 

πκπεξαζκαηηθά:  

Όζν πην ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη εξγαδφκελνη απφ ηελ εξγαζία θαη ηδηαίηεξα απφ ηηο εζσηεξηθέο 

αληακνηβέο (εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε) ηφζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν πίζηεο ηνπο ζην 

ππνθαηάζηεκα. Άξα ε ππφζεζε Η2 γίλεηαη επίζεο δεθηή. 
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Ζ απνδνρή ηεο Ζ2 καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη φηαλ νη εξγαδφκελνη δηακνξθψλνπλ 

ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε πξνο ηελ εξγαζία (ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία) είλαη πην 

πηζαλφ λα κελ επηζπκνχλ λα δηαθφςνπλ ηελ επσθειή γη΄ απηνχο ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε θαη 

λα αηζζάλνληαη πην δεκέλνη κε απηή θαη πην πξφζπκνη λα επηδείμνπλ ζπκπεξηθνξά επσθειή 

γηα ηελ επηρείξεζε.  Σν εχξεκα απηφ επζπγξακκίδεηαη κε επξήκαηα πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ 

ζηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο: η) ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο  (Meyer and Allan, 1997; 

Dean, 2004), ηη) ηεο ΓΑΠ (Wright et al., 2003; Lee and Bruvold, 2003; Aragon et al., 2003; 

Garcia, 2005), θαζψο θαη ηηη) ηεο ζρεηηθήο κε ηελ εκπεηξηθήο δηεξεχλεζε ηεο Αιπζίδαο 

Κέξδνπο Τπεξεζηψλ βηβιηνγξαθίαο (Lau, 2000; Silvestro and Cross, 2000; Pritchard and 

Silvestro, 2005).  

Δπηπιένλ, γίλεηαη απνδεθηφ φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ εζσηεξηθέο 

αληακνηβέο επεξεάδεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ πίζηε ηνπο ζηελ επηρείξεζε (ππνθαηάζηεκα)  

απφ φηη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ εμσηεξηθέο αληακνηβέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ νη 

εξγαδφκελνη: έρνπλ ηελ επθαηξία λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο ζηε δνπιεηά ηνπο, λα εηζάγνπλ 

θαηλνηνκίεο, λα εθηεινχλ εξγαζία ηελ νπνία ζεσξνχλ ελδηαθέξνπζα θαη πξνθιεηηθή 

(challenging) θαη αλαγλσξίδεηαη ε πξνζθνξά ηνπο ζηελ επηρείξεζε, αηζζάλνληαη πην πηζηνί 

ζηελ επηρείξεζε. Γειαδή, ηαπηίδνληαη κε απηή, ηε ζεσξνχλ θαιφ εξγνδφηε, εξγάδνληαη 

επηδεηθλχνληαο δήιν θαη επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ ζηελ επηρείξεζε (ππνθαηάζηεκα). 

Πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκαλζεί φηη απνηειέζκαηα θαη άιισλ εξεπλψλ αλαδεηθλχνπλ 

ηε ζεκαζία ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ εζσηεξηθέο αληακνηβέο, ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ εμσηεξηθέο αληακνηβέο, σο  πξνζδηνξηζηηθνχ παξάγνληα ηεο πίζηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηελ πίζηε (π.ρ. Karassavidou and Markovits, 1996).  

 

 

6.4.2. ΤΝΓΔΖ ΔΡΔΤΝΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ - ΠΔΛΑΣΩΝ 

 

Έιεγρνο Η3 (πίζηε εξγαδνκέλσλ θαη πνηόηεηα πξνζθεξόκελεο ππεξεζίαο)  

 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη ν έιεγρνο ηεο ππφζεζε  Ζ3,  ε νπνία έρεη δηαηππσζεί σο εμήο:  

 

Ζ3:     Η πίζηε ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ επηρείξεζε (ππνθαηάζηεκα) ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο  (αμία γηα ηνπο πειάηεο). 

 

 



 

 327 

Πξνθεηκέλνπ λα  ειεγρζεί ε ππφζεζε Ζ3 ήηαλ απαξαίηεηνο ν ππνινγηζκφο (φπσο έρεη 

παξνπζηαζηεί επίζεο αλαιπηηθά ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο 6.4 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ) ελφο 

δείθηε ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο ( n = 30) γηα ηηο δχν κεηαβιεηέο πίζηε ησλ εξγαδφκελσλ 

θαη αληηιήςεηο πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζία. πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο ηηκήο ηεο πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο, πξνζηέζεθαλ νη κέζνη 

φξνη ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο (measurement scale) πνπ αθνξά ζηε κεηαβιεηή πίζηε ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ζην 

ζπγθεθξηκέλν ππνθαηάζηεκα. ηε ζπλέρεηα ην άζξνηζκα απηψλ ησλ κέζσλ  φξσλ δηαηξέζεθε 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην (ζην ζπγθεθξηκέλν 

ππνθαηάζηεκα). Με ηνλ ίδην ηξφπν ππνινγίζζεθαλ θαη πάιη ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο, νη 

δείθηεο γηα θάζε δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. Γειαδή, γηα ηηο 

εξσηήζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζε θάζε δηάζηαζε ηεο κεηαβιεηήο πνηφηεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ  πξνζηέζεθαλ νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ πειαηψλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θάζε θνξά ππνθαηαζηήκαηνο θαη δηαηξέζεθαλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ πειαηψλ 

πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ζην ζπγθεθξηκέλν θαη πάιη ππνθαηάζηεκα. Δπνκέλσο, ν 

αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε παιηλδξφκεζε ήηαλ 30.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο απιήο παιηλδξφκεζεο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο έμη δηαζηάζεσλ ηεο 

πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο ζην ππνθαηάζηεκα (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) θαη ηεο 

πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ππνθαηάζηεκα (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) εκθαλίδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 6.31 (βι. Μνληέια 18-23).  

Απφ ηε κειέηε ηνπ Πίλαθα 6.31 πξνθχπηεη φηη ε πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

ππνθαηάζηεκα επεξεάδεη ζεηηθά (βι. ηηκή ζπληειεζηψλ β) ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίαο θαη εξκελεχεη ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ επίπεδν (p < 0,05) ηε ζπλνιηθή 

δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ 3 δηαζηάζεσλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πνηφηεηα πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίαο δειαδή: ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ,  ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ππεξεζηψλ 

θαη ηεο πξφζβαζεο. Απφ ηηο 3 απηέο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο, 

ε πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ππνθαηάζηεκα θαίλεηαη λα έρεη ηελ πην ηζρπξή ζεηηθή επίδξαζε 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ (βι, Πίλαθα 6.31  Μνληέιν 18, β= 0,614) ηελ 

νπνία θαη εξκελεχεη ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο 34,4% (R
2  

αdjusted = 0,344).  
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Πίλαθαο 6.31: Απνηειέζκαηα απιήο παιηλδξφκεζεο κεηαμχ ηεο πίζηεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζην ππνθαηάζηεκα θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηεο κεηαβιεηήο πνηφηεηα 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο 

 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: 

Πνηφηεηα πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίαο (δηαζηάζεηο) 

Αλεμάξηεηε  

κεηαβιεηή:  

Πίζηε  εξγαδνκέλσλ  

 

β 

 

t 

 

p 

(sig) 

    _ 

R
2
 

Πνηφηεηα : 

Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ 

(Μνληέιν 18) 

Πίζηε εξγαδνκέλσλ  0,614 9,016 0,000 0,344 

Πνηφηεηα : 

Γηαζθάιηζε- πιηθφ θνκκάηη 

(Μνληέιν 19) 

Πίζηε εξγαδνκέλσλ  0,159 0,788 0,544 0,026 

Πνηφηεηα : 

Υαξηνθπιάθην ππεξεζηψλ 

(Μνληέιν 20) 

Πίζηε εξγαδνκέλσλ  0,313 2,585 0,022 0,275 

Πνηφηεηα : 

Πξφζβαζε 

(Μνληέιν 21) 

Πίζηε εξγαδνκέλσλ  0,297 2,564 0,048 0,178 

Πνηφηεηα:  

Σηκή  

(Μνληέιν 22) 

Πίζηε εξγαδνκέλσλ  0,272 1,687 0,114 0,110 

Πνηφηεηα : 

Φεξεγγπφηεηα 

(Μνληέιν 23) 

Πίζηε εξγαδνκέλσλ  0,023 0,083 0,935 0,071 

       Τπ: p<0,05,  t>2, R
2  

(αdjusted) 

 

           

πκπεξαζκαηηθά: 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ έμη απιψλ παιηλδξνκήζεσλ φζν πην πηζηνί είλαη νη 

εξγαδφκελνη ζην ππνθαηάζηεκα ηφζν πην ζεηηθέο αληηιήςεηο δηακνξθψλνπλ νη πειάηεο ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο αλαθνξηθά φκσο κε 3 δηαζηάζεηο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο: απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ραξηνθπιάθην ησλ ππεξεζηψλ θαη πξφζβαζή ηνπο ζηελ ππεξεζία (πνπ πξνζθέξεηαη ζην 

ππνθαηάζηεκα). πλεπψο, ε ππφζεζε Η3 γίλεηαη κεξηθψο δεθηή (αζζελήο ζρέζε) θαζψο νη 

δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ: ηηκή, θεξεγγπφηεηα θαη δηαζθάιηζε 

– πιηθφ θνκκάηη δελ επεξεάδνπλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ επίπεδν ηηο αληηιήςεηο πνπ 

δηακνξθψλνπλ νη πειάηεο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο.  

ζνλ αθνξά ζηηο 3 δηαζηάζεηο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο νη νπνίεο δηαπηζηψζεθε 

ζηελ έξεπλα φηη επεξεάδνπλ ζεηηθά ηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ γηα ηελ πνηφηεηα, ζεσξείηαη 

ρξήζηκν λα πξνζηεζνχλ ηα παξαθάησ ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ θαη ηα ζηειέρε ηεο ηξάπεδαο 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ επέλδπζε ζηελ επηκφξθσζε πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ: 
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Ζ δηάζηαζε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο (items) πνπ 

ζπλδένληαη  θπξίσο κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ λα δηακνξθψλεη ζηνπο πειάηεο ηελ 

αληίιεςε/αίζζεζε φηη εθηηκψληαη απφ ην πξνζσπηθφ θαη είλαη ζεβαζηνί, λα επηδεηθλχεη 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, λα γλσξίδεη πξνζσπηθά ηνπο πειάηεο θαη λα αληηκεησπίδεη κε 

ερεκχζεηα ηηο απαηηήζεηο ηνπο. Δλζσκαηψλεη αθφκε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηνηηθή 

εμππεξέηεζε απφ ην πξνζσπηθφ, ε νπνία  ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έιιεηςε θαζπζηεξήζεσλ 

ιφγσ γξαθεηνθξαηίαο, ηε ζπλερή ξνή ηεο πιεξνθνξίαο πξνο ηνλ πειάηε (δειαδή λα κε 

δηαθφπηεηαη νη επηθνηλσλία π.ρ. γηα δηεπθξηλήζεηο) θαη ηελ χπαξμε ζηαζεξφηεηαο απφςεσλ 

κεηαμχ εξγαδφκελνπ πνπ εμππεξεηεί θαη δηεπζπληή –πξντζηακέλνπ. Δλψ, νη δηαζηάζεηο 

ραξηνθπιάθην ησλ ππεξεζηψλ θαη πξφζβαζή ζπλδένληαη κε: ηελ πιεξφηεηα ζηελ γθάκα ησλ 

πξντφλησλ, ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο ζχγρξνλσλ πξντφλησλ  θαη ηελ ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο.  

Απφ ηελ πην πάλσ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο πνηφηεηαο πνπ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ππνθαηάζηεκα, κπνξνχκε λα 

ππνζηεξίμνπκε φηη, νη πηζηνί εξγαδφκελνη είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

πειάηε, δηφηη παξέρνπλ πςειφηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζία επεηδή  ιφγσ ηεο δηάξθεηαο 

παξακνλήο ζηελ επηρείξεζε γλσξίδνπλ ηνπο πειάηεο θαη θαηαλννχλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο 

ηνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. ην ζεκείν απηφ, ε ζρέζε πειάηε – εξγαδφκελνπ κεηαηξέπεηαη 

ζε δηαπξνζσπηθή, κε απνηέιεζκα ν έλαο λα «απνδέρεηαη θαη λα αλέρεηαη» πεξηζζφηεξν ηνλ 

άιιν ζε πεξίπησζε ιάζνπο ή παξαλφεζεο. Ζ άπνςε απηή ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο 

δηακνξθσηέο ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ (Heskett et al., 1994; 1997), θαζψο θαη απφ 

επξήκαηα άιισλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ ζχκθσλα κε ηα νπνία ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο (interaction quality) κεηαμχ πειαηψλ - εξγαδνκέλσλ δηακνξθψλεηαη  ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζηάζε, ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ (Gronroos, 1990; Bitner et al., 1990; Brady and Cronin, 2001). Δπηπιένλ, νη 

πηζηνί εξγαδφκελνη, ιφγσ ηεο ζρέζεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κε ηνλ νξγαληζκφ ηείλνπλ λα  

επηδεηθλχνπλ πέξα-απφ-ην ξφιν ζπκπεξηθνξά, δειαδή ζπκπεξηθνξά πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ εξγαδφκελνπ λα ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ηνπ νξγαληζκνχ πέξα απφ φζα 

πξνβιέπνληαη απφ ην θαζήθνλ ηνπ (call of duty) π.ρ. λα βνεζά άιινπο εξγαδφκελνπο  ή λα 

επαλαζρεδηάδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ελφο θαινχ 

πειάηε. Ζ πέξα-απφ-ην ξφιν ζπκπεξηθνξά ζχκθσλα κε ηνπο Wright et al. (2003) επεξεάδεη 

ζεηηθά ηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο π.ρ. ζε φξνπο πνηφηεηαο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  
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6.4.3.  ΠΔΛΑΣΔ  

 

Η. Έιεγρνο ππνζέζεσλ Ζ4 (πνηφηεηα πξνζθεξφκελε ππεξεζίαο θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία) θαη Ζ5 (ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ) 

 

ην πιαίζην απηή ηεο ελφηεηαο Θα ειεγρζνχλ νη ππνζέζεηο   Ζ4 θαη  Ζ5. Αξρηθά ζα γίλεη 

έιεγρνο ηεο  ππφζεζεο Η4 ζχκθσλα κε ηελ νπνία :  

 

Ζ4: Η πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο (αμία γηα ηνπο πειάηεο) ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

 

1. Απνηειέζκαηα απιήο παιηλδξφκεζεο 

 

ηνλ   πίλαθα   6.32   παξαηίζεληαη   ηα   απνηειέζκαηα   ηεο   απιήο   παιηλδξφκεζεο βι. 

Μνληέια 24-29 ) ησλ έμη δηαζηάζεσλ ηεο  πνηφηεηαο (αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο) κε ηε 

κεηαβιεηή ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή).  

 

Πίλαθαο 6.32:  Απιή παιηλδξφκεζε κεηαμχ ησλ έμη δηαζηάζεσλ ηεο πνηφηεηαο ηεο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο θαη  ησλ έμη εξσηήζεσλ ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο 

ηεο κεηαβιεηήο ηθαλνπνίεζε πειαηψλ 

Δμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή: 

Ιθαλνπνίεζε 

πειαηψλ 

Αλεμάξηεηεο  

κεηαβιεηέο: 

Πνηφηεηα 

πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίαο 

(δηαζηάζεηο) 

 

β 
 

 

t 

 

p 

(sig) 

_ 

R
2 

Ηθαλνπνίεζε 

Πειαηψλ 

(Μνληέιν 24) 

Πνηφηεηα : 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

πξνζσπηθνχ 

0,648 

 

16,036 0,000 0,589 

Ηθαλνπνίεζε 

Πειαηψλ 

(Μνληέιν 25) 

Πνηφηεηα:  

Γηαζθάιηζε- πιηθφ 

θνκκάηη 

0,586 12,495 0,010 0,314 

Ηθαλνπνίεζε 

Πειαηψλ 

(Μνληέιν 26) 

Πνηφηεηα:  

Υαξηνθπιάθην 

ππεξεζηψλ 

0,462 10,760 0,000 0,201 

Ηθαλνπνίεζε 

Πειαηψλ 

(Μνληέιν 27) 

Πνηφηεηα:  

Πξφζβαζε 

0,450 13,016 0,000 0,270 

Ηθαλνπνίεζε 

Πειαηψλ 

(Μνληέιν 28) 

Πνηφηεηα:  

Σηκή 

0,260 3,219 0,000 0,097 

Ηθαλνπνίεζε 

Πειαηψλ 

(Μνληέιν 29) 

Πνηφηεηα: 

Φεξεγγπφηεηα 

0,176 5,454 0,000 0,059 

Τπ: p<0,05 ,    t>2, R
2  

(αdjusted) 
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Δμεηάδνληαο ηνλ Πίλαθα 6.32 θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη φιεο νη δηαζηάζεηο 

ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ αζθνχλ ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ αθνχ ζε φια ηα κνληέια ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

παιηλδξφκεζεο  β είλαη ζεηηθή θαη ε ηηκή ηνπ p <0,05. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

εξκελεχεη ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

(βι. Πίλαθα 6.32 Μνληέιν 24) θαηά 58.9% (R
2  

αdjusted = 0,589). Ζ ζρέζε απηή είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν p=0,000  θαη ε ζπζρέηηζε είλαη ζεηηθή θαη πςειή, θαζψο ν 

ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο β=0,648. Γηαπηζηψλεηαη, φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ,  δειαδή ην λα εθηηκά ν εξγαδφκελνο ηνλ πειάηε, λα αλαπηχζζεη πξνζσπηθέο 

ζρέζεηο καδί ηνπ, λα δείρλεη ελδηαθέξνλ, λα ηεξεί ηηο ππνζρέζεηο πνπ δίλεη αιιά  θαη  λα  έρεη 

γλψζεηο {εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο (measurement scale) ησλ αληηιήςεσλ ηεο 

πξνζθεξφκελεο πνηφηεηαο Bank Service Quality πνπ ζπλδένληαη κε ηελ δηάζηαζε απηή}, έρεη 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο, κε ηελ έλλνηα ηεο 

άζθεζεο ζεηηθήο επηξξνήο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. πλεπψο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί 

φηη ε δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ (ηεο κεηαβιεηήο πνηφηεηα 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο) έρεη  πξνγλσζηηθφ ραξαθηήξα  (predictors) γηα ηε δηακφξθσζε 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ. 

 

2. Απνηειέζκαηα πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο 

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ σο ζπλάξηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ έμη 

δηαζηάζεσλ ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, δηακνξθψζεθε έλα κνληέιν 

πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη 

ηηο έμη δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο, σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

(Πίλαθαο 6.33).  
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Πίλαθαο 6.33: Πνιιαπιή παιηλδξφκεζε κεηαμχ ησλ έμη δηαζηάζεσλ ηεο κεηαβιεηήο 

πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ 

 

Δμαξηεκέλε  

κεηαβιεηή 

Ιθαλνπνίεζε 

πειαηψλ 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

Πνηφηεηα πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίαο 

 (δηαζηάζεηο) 

 

β 
 

 

t 

 

p 

(sig) 

_ 

R
2 

Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ 

 

(Μνληέιν 30) 

Πνηφηεηα  

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

πξνζσπηθνχ 

0,821 9,090 0,000 0,513 

Πνηφηεηα  

           Γηαζθάιηζε- πιηθφ θνκκάηη 

0,359 7,157 0,000 

Πνηφηεηα  

Υαξηνθπιάθην ππεξεζηψλ 

0,225 5,008 0,000 

Πνηφηεηα  

Πξφζβαζε 

0,135 3,120 0,002 

Πνηφηεηα 

Σηκή 

0,097 2,434 0,000 

Πνηφηεηα  

Φεξεγγπφηεηα 

0,034 1,012 0,696 

Τπ: p<0,05,   t>2, R
2  

(αdjusted) 

 

πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 6.33, αζξνηζηηθά νη έμη δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο 

εξκελεχνπλ ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ θαηά 51.3% (R
2  

αdjusted =0,513), φπνπ φκσο ε επίδξαζε ηεο δηάζηαζεο 

θεξεγγπφηεηα δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p = 0,696 θαη t < 2). Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα 

ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο εκπινπηίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο απιήο παιηλδξφκεζεο. 

Απηφ δηφηη αλαδεηθλχνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο: απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

(β = 0, 821) , δηαζθάιηζε –πιηθφ θνκκάηη (β=0.359) θαη ραξηνθπιάθην ππεξεζηψλ (β = 0, 225) 

σο ηηο πην ζεκαληηθέο γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, θαζψο ε 

ηηκή ηνπ ζπληειεζηή β είλαη ηδηαίηεξα ρακειή γηα ηηο δηαζηάζεηο /παξάγνληεο ηεο πνηφηεηαο 

πξφζβαζε θαη ηηκή.  

 

πκπεξαζκαηηθά:  

Σα απνηειέζκαηα ησλ απιψλ θαη πνιιαπιψλ παιηλδξνκήζεσλ νδεγνχλ ζηελ απνδνρή ηεο 

ππφζεζεο Η4 θαζψο απνδεηθλχεηαη ε επίδξαζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο πνηφηεηαο ηεο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ (κε εμαίξεζε κφλν απηή ηεο 

θεξεγγπφηεηαο πνπ δελ εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηηκή ζηελ πνιιαπιή 

παιηλδξφκεζε).  Γειαδή φζν πην ζεηηθέο νη αληηιήςεηο πνπ δηακνξθψλνπλ νη πειάηεο γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζην ππνθαηάζηεκα ηφζν πην ηθαλνπνηεκέλνη είλαη.  
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Σν πην πάλσ εχξεκα απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία εάλ αλαινγηζζεί θαλείο φηη ε 

επίδξαζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε 

ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηε δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο πνπ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Πξάγκαηη ζε έλα πεξηβάιινλ φπσο ην ηξαπεδηθφ, φπνπ ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

πειάηε – εξγαδφκελνπ είλαη ηδηαίηεξα πςειή, είλαη αλακελφκελν ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε 

λα επεξεάδεηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, γεγνλφο 

πνπ αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία θαη ην ξφιν- θιεηδί ηεο επηκφξθσζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. 

 Δπηπιένλ, ε απνδνρή ηεο ππφζεζεο Ζ4 παξέρεη ππνζηήξημε ζηελ άπνςε φηη   ε 

πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε απνηεινχλ ελλνηνινγηθά δηαθξηηέο - αιιά 

ζηελά ζπζρεηηδφκελεο - έλλνηεο (Parasuraman et al. 1994, Dabholkar et al. 2000, Shemwell et 

al. 1998) θαη φηη ε πνηφηεηα ππεξεζηψλ απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε 

θαη φρη ην αληίζηξνθν. Άπνςε πνπ άξρηζε λα ιακβάλεη ππνζηήξημε κεηά θπξίσο απφ ζρεηηθή 

έξεπλα ηνπ Oliver (1993). ηε ζπλέρεηα αξθεηέο εκπεηξηθέο κειέηεο θαηέιεμαλ επίζεο ζε 

παξφκνηα απνηειέζκαηα (Anderson and Sullivan 1993;  Spreng and Mackoy, 1996; Bigne et 

al. 2003, Spreng and Mackoy 1996, Dabholkar et al. 2000;  Roth and van der Viele, 1991; 

Rust and Oliver, 1999; Cronin  and Taylor, 1992; Heskett et al., 1994; 1997; De Royter and 

Bloemer, 1998).  

 Σέινο, ην απνηέιεζκα ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, είλαη επίζεο ππνζηεξηθηηθφ:  

1. Γηα ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο (ζεσξεηηθή βάζε ηνπ πιαηζίνπ πνπ 

αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, βι. Κεθ. 4) ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πειάηεο 

αλακέλεηαη λα «αληαπνδψζνπλ» ηελ αμία (πνηφηεηα) πνπ ηνπο παξέρεη ε επηρείξεζε 

δηακνξθψλνληαο ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ επηρείξεζε θαζψο θαη  

2.     Γηα ην πιαίζην ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ φζνλ αθνξά ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεο, ζρέζε ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηελ Αιπζίδα. 

 

Αθνινχζσο ειέγρεηαη  ε ππφζεζε Ζ5 ε νπνία δηαηππψλεηαη σο αθνινχζσο: 

 

Ζ5:   Η ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ ζηελ 

επηρείξεζε. 
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ηνλ Πίλαθα 6.34 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο απιήο παιηλδξφκεζεο πνπ 

αθνξνχλ ζηε ζρέζε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) θαη πίζηεο 

ησλ πειαηψλ (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή).  

 

Πίλαθαο 6.34:  Απιή παιηλδξφκεζε κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο πίζηεο ησλ πειαηψλ 

Δμαξηεκέλε  

κεηαβιεηή 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

 

β t p 

(sig) 

       - 

      R
2
 

Πίζηε πειαηψλ  

(Μνληέιν 31) 

Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ  0,525 

  

12,046 0,000 0,502 

Τπ: p<0,05 ,  t>2, R
2  

(αdjusted) 

 

 

Απφ ηε κειέηε ηνπ Πίλαθα 6.34 θαηαδεηθλχεηαη φηη ε κεηαβιεηή ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) κπνξεί λα ζεσξεζεί σο  παξάγνληαο κε πξνγλσζηηθή 

ηθαλφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πίζηε ησλ πειαηψλ, θαζψο εξκελεχεη ην 50,2% 

(Μνληέιν, 31 R
2  

αdjusted =  0,502) ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζήο ηεο. Ζ επίδξαζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ζηελ πίζηε ησλ πειαηψλ είλαη ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο β=0,525 θαη p=0,000). 

 

πκπεξαζκαηηθά:  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο απιήο παιηλδξφκεζε ε ππφζεζε Η5 γίλεηαη δεθηή. 

Δπνκέλσο, φζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ απφ ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηφζν πην πηζηνί είλαη ζηελ επηρείξεζε. 

 Σν απνηέιεζκα απηφ επηβεβαηψλεη επξήκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ νη νπνίεο 

δηεξεπλνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο θαη πίζηεο ησλ 

πειαηψλ (Oliver, 1999; Dick and Basu, 1994; Anderson and Fornell, 1994; Fornell, 1992; 

Bearden and Teel, 1983). Δπίζεο, εληζρχεη ηελ άπνςε, πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηελ 

Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ, φηη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξηθή 

δηάζηαζε ηεο πίζηεο ηνπ ζηελ επηρείξεζε, δειαδή ην κέγεζνο θαη ην ζθνπφ ηεο ζρέζεο ηνπ 

κε ηνλ παξνρέα ηεο ππεξεζίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν πην ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη πειάηεο 

ηφζν ηείλνπλ απηνί λα επαλαιακβάλνπλ ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο, λα πξνβαίλνπλ 

ζηελ αγνξά θη άιισλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη λα ζπζηήλνπλ ηα 

πξντφληα/ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο ζε ηξίηνπο (Lau, 2000; Storbacka et al., 1994; Hallowell; 

1996; Drake et al., 1988; Bloemer et. al., 1999; Sivadas and Baker-Prewitt, 2000; Bowen and 

Chen, 2001; Caruana, 2002; Loveman and Heskett, 1998; Silvstro and Cross, 2000). 
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Πξφζζεηα, νη πηζηνί πειάηεο επηδεηθλχνπλ ρακειή ειαζηηθφηεηα αλαθνξηθά κε ην θφζηνο 

απφθηεζεο (ηηκή) ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο πνπ ζεκαίλεη φηη ν πειάηεο (Czepiel and 

Gilmore, 1987) δελ απνθαζίδεη  εχθνια λα αθήζεη ηελ επηρείξεζε ιφγσ αχμεζεο ηεο ηηκήο 

ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο/πξντφληνο  

Σέινο, θαζψο ε πςειή πίζηε ησλ πειαηψλ εθδειψλεηαη θαη κε ηελ  έθθξαζε παξαπφλσλ 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε, ε επηρείξεζε έρεη κία δεχηεξε επθαηξία λα επαλαθηήζεη ηε 

ζρέζε ηεο κε απηφλ ή αθφκε θαη λα ηε βειηηψζεη.  

 

6.4.4.  ΤΝΓΔΖ ΔΡΔΤΝΑ ΠΔΛΑΣΩΝ ΜΔ ΣΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ 

 

Έιεγρνο Ζ6  

 

Ζ ηειεπηαία ππφζεζε Ζ6 πνπ δηεξεπλάηαη αθνξά ζηε ζρέζε ηεο  πίζηεο ησλ  πειαηψλ κε ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο ζε επίπεδν ππνθαηαζηήκαηνο. Γειαδή: 

 

Ζ6:   Η πίζηε ησλ πειαηψλ ζηελ επηρείξεζε ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο . 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ππφζεζε Ζ6 ππνινγίζζεθε έλαο δείθηεο ζε επίπεδν 

ππνθαηαζηήκαηνο ( n = 30) γηα ηε κέηξεζε ηεο κεηαβιεηήο  πίζηε ησλ πειαηψλ ζην 

ππνθαηάζηεκα,  φπσο έρεη  ήδε αλαθεξζεί ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο 6.4 ηνπ παξφληνο 

θεθαιαίνπ. πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο ηεο πίζηεο ησλ πειαηψλ ζε επίπεδν 

ππνθαηαζηήκαηνο, πξνζηέζεθαλ νη κέζνη φξνη ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο (measurement scale) 

πνπ αθνξά ζηελ κεηαβιεηή πίζηε ησλ πειαηψλ  γηα ην ζχλνιν ησλ πειαηψλ πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ζην ζπγθεθξηκέλν ππνθαηάζηεκα. ηε ζπλέρεηα ην 

άζξνηζκα απηψλ ησλ κέζσλ φξσλ δηαηξέζεθε κε ηνλ αξηζκφ ησλ πειαηψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ 

ην εξσηεκαηνιφγην (ζην ζπγθεθξηκέλν ππνθαηάζηεκα).  

χκθσλα κε ηελ απιή παιηλδξφκεζε (βι. Πίλαθα 6.35) δηαπηζηψλεηαη  φηη ππάξρεη 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο ζρεηηθή απνδνηηθφηεηα ππνθαηαζηήκαηνο θαη πίζηε 

ησλ πειαηψλ (β=0.619) ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p=0,01.  
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Πίλαθαο 6.35:  Απιή παιηλδξφκεζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ  πίζηε πειαηψλ θαη  ζρεηηθή 

απνδνηηθφηεηα ππνθαηαζηήκαηνο  

 

 

Δμαξηεκέλε 

  κεηαβιεηή 

Αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή 

 

β 

 

t 

p 

(sig) 

      _ 

R
2 

ρεηηθή απνδνηηθφηεηα  

ππνθαηαζηήκαηνο 

(Μνληέιν 32) 

Πίζηε ησλ πειαηψλ  0,619 12,321 0,001 0,498 

Τπνζεκεηψζεηο: p<0,05    t>2, R
2  

(αdjusted) 

 

 

Ζ κεηαβιεηή πίζηε πειαηψλ ζην ππνθαηάζηεκα εξκελεχεη ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε 

ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζρεηηθή απνδνηηθφηεηα ππνθαηαζηήκαηνο θαηά 49,8% (R
2  

αdjusted =  0,498). πλεπψο,  ε πίζηε ησλ πειαηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί παξάγνληαο κε 

πξνγλσζηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζρεηηθή απνδνηηθφηεηα 

ππνθαηαζηήκαηνο.  

 

πκπεξαζκαηηθά: 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν απιψλ παιηλδξνκήζεσλ  ε ππφζεζε Η6 γίλεηαη θαη απηή 

δεθηή. Γειαδή, φζν πην πηζηνί είλαη νη πειάηεο ζην ζπγθεθξηκέλν ππνθαηάζηεκα ηφζν απηφ 

ηείλεη λα έρεη πςειφηεξε ζρεηηθή απνδνηηθφηεηα. 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνληαη θη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν νη νπνίεο επίζεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα  φηη ε πίζηε ησλ πειαηψλ 

ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ (θεξδνθνξία) 

π.ρ. Prichard and Silvestro; 2005; Reichheld and Sasser, 1990; Throsten, 2004; Guenzi and 

Pelloni, 2004; Anderson and Mittal, 2000; Bolton, 1998; Bloemer et al., 1999; Schneider and 

Bowen, 1995; Anderson and Sullivan, 1993; Anderson, et.al, 1994; Burke et. al., 1992; Rust 

and Zahoric,1993;1991; Roth and van der Velde, 1990;1991).  

Ζ ζεηηθή απηή ζρέζε εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε πςειή πίζηε ησλ πειαηψλ ζην 

ππνθαηάζηεκα δηακνξθψλεη κία ζρέζε εκπηζηνζχλεο ε νπνία νδεγεί ζε επαλαιακβαλφκελεο 

θαη πνιιαπιέο αγνξέο απφ ηνλ πειάηε, θαζψο θαη ζηε ζχζηαζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο θαη 

ησλ ππεξεζηψλ/πξντφλησλ πνπ πξνζθέξεη ζε ηξίηνπο. Ωο απνηέιεζκα νη πειάηεο πνπ 

εμππεξεηνχληαη ζην ππνθαηάζηεκα δηαηεξνχλ καθξνρξφληα ζρέζε κε ην θαηάζηεκα θη 

επνκέλσο είλαη πην έκπεηξνη σο πειάηεο. Ζ εκπεηξία απηή κεηαθξάδεηαη ζε φξνπο ηαρχηεηαο 

ζηελ εμππεξέηεζε, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ηφζν ηελ παξαγσγηθφηεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ην θφζηνο εμππεξέηεζεο (Heskett et al., 1994; 1997). Οη πηζηνί  
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πειάηεο κπνξνχλ αθφκε λα θάλνπλ θαη πξνηάζεηο βειηίσζήο ηεο ππεξεζίαο εκβαζχλνληαο 

έηζη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ζρέζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο κε ηνλ πειάηε (Heskett et al., 1994; 

1997). 

 

 

6.5. ΣΟ ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ-

ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΚΑΗ ΣΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  

 

 

Με ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο (measurement 

scale) ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ πιαίζην 

απνδείρζεθε φηη φιεο νη θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ είλαη έγθπξεο θη αμηφπηζηεο. Δπίζεο, ζπγθεθξηκελνπνηήζεθε θαη 

απνζαθελίζηεθε ε δνκή θαη ην πεξηερφκελφ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ. Οη έιεγρνη απηνί 

νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζην ζρήκα 6.1 

(βι. ελφηεηα 6.3.4).  

Αθνινχζσο, κε ηε ρξήζε ηεο παιηλδξφκεζεο ειέγρζεθαλ νη ππνζέζεηο πνπ 

αληηθαηνπηξίδνληαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. Σα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε 

ηελ απνδνρή ή φρη ησλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο εκθαλίδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα  6.36.  
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Πίλαθαο 6.36: πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ησλ ππνζέζεσλ 

 

 Τπνζέζεηο  Απνηειέζκαηα παιηλδξφκεζεο 

Απιή Πνιιαπιή 
Ζ0α:  Η ζπζηεκαηηθή θαη ζε δηαξθή βάζε πξνζέγγηζε ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ επηκφξθσζε ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά 

κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε 

απφ ηελ επηκφξθσζε.  

 

Γεθηή 

 

Μεξηθψο Γεθηή 

Ζ0β: Οη νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο ππνζηήξημεο ηεο 

επηκφξθσζεο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο 

ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε. 

 

 

Γεθηή 

 

 

Γεθηή 

Ζ0γ: Η πνζφηεηα (ψξεο ζπκκεηνρήο ζε επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα) επηκφξθσζεο ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 

ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ 

ηελ επηκφξθσζε. 

 

 

Απνξξίπηεηαη 

 

 

Απνξξίπηεηαη 

Ζ1:    Οη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ 

ηελ επηκφξθσζε ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία 

 

 

Γεθηή 

 

 

Γεθηή 

Ζ2:   Η ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηελ επηρείξεζε. 

 

Γεθηή 

 

 

Γεθηή 

Ζ3:  Η πίζηε ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ επηρείξεζε 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο (αμία γηα ηνπο πειάηεο). 

Γεθηή  

γηα δηαζηάζεηο: 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

Υαξηνθπιάθην 

Πξφζβαζε 

 

 

- 

Ζ4:   Η πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο  (αμία γηα 

ηνπο πειάηεο) ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ πειαηψλ. 

 

 

Γεθηή 

Γεθηή 

Δθηφο απφ ηε 

Φεξεγγπφηεηα 

Ζ5:   Η ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 

ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ ζηελ επηρείξεζε. 
 

Γεθηή 

 

- 

Ζ6: Η πίζηε ησλ πειαηψλ ζηελ επηρείξεζε 

(ππνθαηάζηεκα) ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο 

(ππνθαηαζηήκαηνο). 

 

Γεθηή 

 

- 
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ρήκα 6.2: Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηελ 

Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ  ππνζέζεσλ 

Ζ1 

 + 

ρεηηθή απνδνηηθφηεηα  

ππνθαηαζηήκαηνο 

 

Πξνζέγγηζε 

ζηελ 

επηκφξθσζε   

                  

Οθέιε (απφ ηελ 

επηκφξθσζε) πνπ 

ζπλδένληαη κε ην έξγν 

 

    Ηθαλνπνίεζε     

    απφ ηελ εξγαζία 
1. Ηθαλνπνίεζε απφ 

εζσηεξηθέο 

αληακνηβέο 

2. Ηθαλνπνίεζε απφ 

εμσηεξηθέο 

αληακνηβέο 

 

Πίζηε 

εξγαδνκέλσλ ζην 

ππνθαηάζηεκα  

Πνηφηεηα   

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο  

(αμία γηα ηνπο πειάηεο)     

1.  Απνηειεζκαηηθφηεηα  πξνζσπηθνχ 

2. Υαξηνθπιάθην ππεξεζηψλ  

3. Πξφζβαζε  

4. Σηκή 

5. Γηαζθάιηζε-πιηθφ(απηφ) θνκκάηη 

    Πίζηε πειαηψλ 

ζην ππνθαηάζηεκα  

Ζ3 

 + 

Ζ2 

 + 

  Ζ4 

   + 

Ζ5 

  + 

Ζ6 

  + 

Ζ0α 

 + 

Ζ0β 

  + 

Οξγαλσζηαθνί 

παξάγνληεο 

ππνζηήξημεο ηεο 

επηκφξθσζεο  

Ηθαλνπνίεζε 

πειαηψλ 

Πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο ζεηηθψλ 

αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα 

ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε 

(πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο επηκφξθσζεο ) 

                  

Οθέιε (απφ ηελ 

επηκφξθσζε) πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε 

ζχγρξνλε πξνζέγγηζε 

ζηελ επηκφξθσζε 
 Ζ0β 

  + 

Ζ3 

 + 

Ζ3 

 + 
Ζ3 

 + 
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Με βάζε ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη κία ζεηξά εηδηθφηεξσλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηα νπνία νδεγνχλ ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο έξεπλαο φπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 6.2.  πγθεθξηκέλα: 

Πξψην, αλαδεηθλχεηαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο ππνζηήξημεο ηεο επηκφξθσζεο 

(νξγαλσζηαθνί παξάγνληεο ππνζηήξημεο) ζηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο αλαθνξηθά κε ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηελ επηκφξθσζε. Γειαδή, 

ε ππνζηήξημε ηεο επηκφξθσζεο απνηειεί παξάγνληα κε πξνγλσζηηθή ηθαλφηεηα γηα ηε 

δηακφξθσζε ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο αλαθνξηθά κε ηα νθέιε πνπ 

απνθνκίδνπλ απηνί απφ ηελ επηκφξθσζε. Άξα, πξνβάιιεηαη ζαθψο ε αλάγθε γηα κηα 

νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο επηκνξθσηηθήο πξνζπάζεηαο θαη ηεο ζχλδεζήο ηεο κε ηηο 

άιιεο πνιηηηθέο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (νξηδφληηα νινθιήξσζε).  

   χκθσλα κε ηα πην πάλσ ε ππφζεζε Η0β γίλεηαη δεθηή.  

Γεχηεξν, ε ζπζηεκαηηθή θαη ζε δηαξθή βάζε πξνζέγγηζε ζηελ επηκφξθσζε επεξεάδεη θαη 

απηή ζεηηθά ηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηα νθέιε απφ 

ηελ επηκφξθσζε αιιά κφλν φζνλ αθνξά ζηε δηάζηαζε νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην έξγν 

(ηεο κεηαβιεηήο νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε). 

Γη΄ απηφ ε ππφζεζε Η0α γίλεηαη κεξηθψο δεθηή. 

Σξίην, Οη ψξεο επηκφξθσζεο δελ επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο γηα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη 

εξγαδφκελνη απφ ηελ επηκφξθσζε.  

Δπνκέλσο, ε ππφζεζε H0γ απνξξίπηεηαη. 

Σέηαξην, απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη νη εξγαδφκελνη αληαπνδίδνπλ ζηελ επηρείξεζε ηα 

νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηελ επηκφξθσζε κε ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζπκπεξηθνξέο. Γειαδή, φζν πην ζεηηθέο είλαη νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηα νθέιε πνπ 

απνθνκίδνπλ απφ ηελ επηκφξθσζε, ηφζν πην ηθαλνπνηεκέλνη είλαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο 

θαη θπξίσο απφ ηηο εζσηεξηθέο αληακνηβέο  (δηάζηαζε εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία ηεο κεηαβιεηήο ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία).  

Άξα, ε ππφζεζε Η1 γίλεηαη δεθηή. 

Πέκπην, δηαπηζηψλεηαη φηη φζν πην ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη εξγαδφκελνη απφ ηελ εξγαζία θαη 

ηδηαίηεξα απφ ηηο εζσηεξηθέο αληακνηβέο (εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία),  ηφζν 

πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν πίζηεο ηνπο ζην ππνθαηάζηεκα.  

               πλεπψο θαη ε ππφζεζε Η2 γίλεηαη επίζεο δεθηή. 



 

 341 

Έθην, ε πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ αληαλαθιάηαη ζην επίπεδν πνηφηεηαο γηα ηνπο πειάηεο (αμία). 

Πξάγκαηη, δηαπηζηψλεηαη ζηελ έξεπλα φηη φζν πην πηζηνί είλαη νη εξγαδφκελνη ζην 

ππνθαηάζηεκα ηφζν πην ζεηηθέο αληηιήςεηο δηακνξθψλνπλ νη πειάηεο ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, γηα ην  ραξηνθπιάθην 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο. Ζ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο δελ 

θαίλεηαη φκσο λα επεξεάδεηαη απφ ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ φζνλ αθνξά ζηηο δηαζηάζεηο 

ηεο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε:  δηαζθάιηζε – πιηθφ (απηφ) θνκκάηη, 

ηηκή θαη θεξεγγπφηεηα 

        πκπεξαζκαηηθά, ε ππφζεζε Η3 γίλεηαη δεθηή γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο: 

απνηειεζκαηηθφηεηα πξνζσπηθνχ, ραξηνθπιάθην ππεξεζηψλ θαη πξφζβαζε. 

 

Έβδνκν, ε δεκηνπξγία ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο πειάηεο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο (αμία γηα ηνπο πειάηεο ζχκθσλα κε ηελ Αιπζίδα Κέξδνπο 

Τπεξεζηψλ)  έρεη σο επαθφινπζν ηελ αληαπφδνζε απφ πιεπξάο ησλ πειαηψλ ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ νθέινπο απηνχ κε ηε δηακφξθσζε πςεινχ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζήο ηνπο ην 

νπνίν ζηε ζπλέρεηα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ ζηελ επηρείξεζε. Πξάγκαηη, 

φζν πην ζεηηθέο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίαο ζην ππνθαηάζηεκα (εμαηξείηαη ε δηάζηαζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηεο νπνίαο ε 

επίδξαζε δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή), ηφζν πην ηθαλνπνηεκέλνη αηζζάλνληαη νη 

πειάηεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο.  

Άξα,  ε ππφζεζε Η4 γίλεηαη επίζεο  δεθηή. 

γδνν,  ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο φζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο 

ησλ πειαηψλ απφ ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο ηφζν πην πηζηνί είλαη νη 

πειάηεο.  

             πλεπψο, ε ππφζεζε Η5 γίλεηαη επίζεο δεθηή. 

Έλαην, απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψλεηαη επίζεο φηη ε πίζηε ησλ πειαηψλ επεξεάδεη ζεηηθά ηε 

ζρεηηθή απνδνηηθφηεηα  ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο. Γειαδή, φζν πην πηζηνί είλαη νη πειάηεο, 

ηφζν ην ππνθαηάζηεκα πνπ ηνπο εμππεξεηεί απηφ ηείλεη λα έρεη πςειφηεξε ζρεηηθή 

απνδνηηθφηεηα.  

           Δπνκέλσο, ε ππφζεζε Η6 γίλεηαη θη απηή δεθηή. 

Σν πην ζεκαληηθφ φκσο γεληθφ ζπκπέξαζκα, ην νπνίν πξνθχπηεη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ 

ππνζέζεσλ είλαη φηη, επηβεβαηψλεηαη ην πεξηερφκελν θαη ε αλάπηπμε ηεο πξνηεηλφκελεο ζηελ 
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παξνχζα έξεπλα αιπζίδαο (δηαδηθαζίαο) ε νπνία επηρεηξεί λα δηακνξθψζεη ην πιαίζην γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, 

ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ππφ κειέηε κεηαβιεηψλ δειαδή νη ζρέζεηο 

πνπ δηαπηζηψλνληαη κεηαμχ ησλ επηκέξνπο θξίθσλ ηεο Αιπζίδαο.  ρέζεηο νη νπνίεο κε βάζε 

ηελ επηκφξθσζε θαη κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ νδεγνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο,  

ελδπλακψλνπλ ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ θαη ηειηθά ζπκβάιινπλ ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ. Θα πξέπεη φκσο ζην ζεκείν απηφ λα ζεκεησζεί 

φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνληαη κε βάζε ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο  Ζ απφδεημε ηεο χπαξμεο 

ζρέζεσλ αηηίαο –απνηειέζκαηνο ζα απαηηνχζε ηε ρξήζε πην εμεηδηθεπκέλσλ κεζφδσλ 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαζψο θαη ηε ζε βάζνο ρξφλνπ ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ.  

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ζηνπο πειάηεο ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ζρεηηθψλ 

κεηαβιεηψλ (αληηιήςεηο πνηφηεηαο, ηθαλνπνίεζεο θαη πίζηεο) ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο 

πειαηψλ ζα επέηξεπε ηελ άληιεζε πην αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ κεξίδα 

ησλ πειαηψλ πνπ πξνζθέξεη ηδηαίηεξε αμία ζηνλ νξγαληζκφ (value-adding segment). Βέβαηα 

απηφ ζπλεπάγεηαη, θαηά ηελ άπνςή καο, εμεηδηθεπκέλα ζηνηρεία πνπ φκσο πξνζθξνχνπλ ζε 

πξνζσπηθά δεδνκέλα θη επνκέλσο δελ είλαη πξνζβάζηκα. Οη ηειεπηαίεο επηζεκάλζεηο 

αλαθέξνληαη θαη σο πεξηνξηζκνί ζε ζρεηηθή ελφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (βι. θεθ. 

πκβνιή ηεο δηαηξηβήο, πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα). 
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ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ - ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

Η. ΓΔΝΗΚΑ 

 

Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο παξνπζηάδεη κία δηαδηθαζία γηα ηε δηεξεχλεζε 

ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. Οη κεηαβιεηέο πνπ 

εκπεξηέρνληαη απνηεινχλ "θξίθνπο" κίαο αιιεινπρίαο ζρέζεσλ αληίζηνηρσλ κε απηέο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. εκείν δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ εδψ πιαηζίνπ απφ ηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ είλαη φηη ην δεχηεξν έρεη 

σο βάζε ηνπ (αθεηεξία) ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζηαθήο δσήο (πνηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο 

ππεξεζίαο), ζηνηρείν ηεο νπνίαο απνηειεί ε επηκφξθσζε,  θαη φρη ηελ επηκφξθσζε θαη 

εηδηθφηεξα ηηο πξνυπνζέζεηο δηακφξθσζεο ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηα 

νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε (απνηειεζκαηηθφηεηα επηκφξθσζεο).  

 πγθεθξηκέλα, ην πξνηεηλφκελν ζηελ παξνχζα εξγαζία ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ επηρεηξεί λα 

εμεηάζεη:  

Η)  Σηο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο ε επηκφξθσζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη νθέιε γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ,  

ηη) Σε δηαδηθαζία (ζρέζεηο αιιεινπρίαο) κέζσ ηεο νπνίαο ηα νθέιε πνπ δεκηνπξγεί ε 

επηκφξθσζε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κεηαθξάδνληαη ζε ζεηηθέο αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αληαλαθιψληαη ζηε ζπλέρεηα σο αμία (πνηφηεηα) ζηνπο 

πειάηεο θαη ηειηθά ζηνπο κεηφρνπο (ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα). 

Κεληξηθφ ζεκείνπ ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη θάησ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο ε επηκφξθσζε ζεσξείηαη φηη επεξεάδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ – άκεζνη απνδέθηεο  ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηκφξθσζεο - γηα ηα νθέιε πνπ 

απηνί απνθνκίδνπλ (απφ ηελ επηκφξθσζε). Με ηελ έλλνηα απηή ε επηκφξθσζε δεκηνπξγεί 

αμία γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηειηθά επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπο 

απέλαληη ζηελ επηρείξεζε. Σν ζεκείν απηφ απνηειεί ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο θαζψο νη αληηιήςεηο ησλ άκεζσλ απνδεθηψλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηκφξθσζεο 

έρνπλ ππνβαζκηζηεί ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (π.ρ. Edgar and Geare, 2005). Πξάγκαηη, 

παξφιν πνπ γίλεηαη επξχηεξα απνδεθηφ φηη νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 
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ζεσξνχληαη σο άκεζα απνηειέζκαηα ησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ (βι. Κεθ. 2), νη 

αληηιήςεηο ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ θαη εηδηθφηεξα ηεο επηκφξθσζεο ζπάληα δηεξεπλψληαη (βι. Κεθ. 3). 

πάληα επίζεο δηεξεπλάηαη ε επίδξαζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ -θαη εηδηθφηεξα ηεο 

επηκφξθσζεο - ζηηο ζηάζεηο θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 

ΗΗ. ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ 

 

Δηδηθφηεξα, απφ ηε κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη εκθαλήο ε ζπκβνιή ηεο 

ζηελ έξεπλα πνπ αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο 

Τπεξεζηψλ. Ζ ζπκβνιή απηή ζπλίζηαηαη ζε ζεσξεηηθφ θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. 

 

Αλαιπηηθφηεξα:  

 

Α. πκβνιή ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν 

 

ε ζεσξεηηθφ επίπεδν ε ζπκβνιή ηεο έξεπλαο ζπλίζηαηαη ζηα αθφινπζα:  

 

1. Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο εληνπίζηεθαλ θαη  

ζπγθεθξηκελνπνηεζήθαλ 4 "εξεπλεηηθά θελά" (research gaps) θαη 3 "πεξηνξηζκνί" 

(research limitations) ζηε γλσζηηθή πεξηνρή ηεο δηεξεχλεζεο ηεο επίδξαζεο ηεο ΓΑΠ  θαη 

εηδηθφηεξα ηεο επηκφξθσζεο ζε κεηαβιεηέο ηεο απφδνζε ηεο επηρείξεζεο (επηδησθφκελνη 

ζηφρνη /απνηειέζκαηα). Σα πην πάλσ θελά θαη πεξηνξηζκνί (βι. Κεθ. 3, ελφηεηα 3.3.3) 

ιήθζεθαλ ππφςε ηφζν θαηά  ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ 

φζν θαη θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ: Πξψην,  βειηηψζεθε ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ηνπ ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο έξεπλαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη Γεχηεξν, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο (επηβεβαίσζε ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ππνζέζεσλ) ζπκβάιινπλ ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο ζεσξίαο θαη ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ζηε ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή 

πεξηνρή. 
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2. Γηακνξθψζεθε θη ειέγρζεθε έλα ππφδεηγκα γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο 

ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηα πην πάλσ θελά θαη πεξηνξηζκνχο 

ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο. Σν πξνηεηλφκελν ζηε παξνχζα εξγαζία ππφδεηγκα απεηθνλίδεη κία 

δηαδηθαζία ε νπνία ζηεξίδεηαη: η) ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ, ηη) ζηε "καιαθή" 

(soft) πξνζέγγηζε ζηε ΓΑΠ θαη ζηελ επηκφξθσζε θαη ηηη) ζηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο 

αληαιιαγήο. Ζ δηαδηθαζία απηή, ε νπνία έρεη ηε κνξθή κηαο αιπζίδαο ζρέζεσλ αληίζηνηρεο  

κε απηή ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ, έρεη σο βάζε (αθεηεξία) ηεο ηελ επηκφξθσζε. 

πγθεθξηκέλα, βάζε ηεο δηαδηθαζίαο απνηεινχλ νη πξνυπνζέζεηο δηακφξθσζεο ζεηηθψλ 

αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο (άκεζνη απνδέθηεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

επηκφξθσζεο) γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο απνηεινχλ ζηελ 

νπζία πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηκφξθσζεο  δηφηη εθφζνλ ηζρχνπλ, 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο (ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη 

πίζηε ησλ εξγαδνκέλσλ). Δίλαη ζεκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί φηη νη 

αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο δε 

ιακβάλνληαη ζπλήζσο ππφςε θαηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηελ 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο γεληθφηεξα θαη ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ εηδηθφηεξα. 

 

3. Δπηβεβαηψζεθε ν ξφινο ηεο επηκφξθσζεο ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ αθνχ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη απηή απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο κεηαβιεηψλ 

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο κέζσ ηεο επίδξαζεο πνπ αζθεί ζηηο ζηάζεηο θαη ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

4. πλδπάζηεθαλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο δηνίθεζεο ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ,  ηεο 

ΓΑΠ (επηκφξθσζε) θαη ηεο νξγαλσζηαθήο ζεσξίαο (ηξηγσληθφηεηα ζεσξηψλ), 

βειηηψλνληαο έηζη ηελ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο θαη δηακνξθψλνληαο έλα επξχ, 

ζπλεθηηθφ θαη κε ηζρπξή ζεσξεηηθή βάζε ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. 

 

5. Ζ κεηαβιεηή επηκφξθσζε, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ 

(απνηειεί ζηνηρείν ηεο πνηφηεηαο ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο)   ζπγθεθξηκελνπνηήζεθε σο 

πξνο ην πεξηερφκελφ ηεο θαη κεηξήζεθε θαζψο αλαπηχρζεθαλ αμηφπηζηεο θη έγθπξεο 

θιίκαθεο κέηξεζήο ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλαδείρζεθε ν θεληξηθφο ξφινο-ζηξαηεγηθήο 
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ζεκαζίαο ηεο επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα δεδνκέλνπ, φηη ηειηθά απηή ζπλδέεηαη ηειηθά 

κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

 

6. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ε αλάγθε γηα δηεχξπλζε 

ηνπ πιαηζίνπ ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ κε ηελ πξνζζήθε ελφο επηπιένλ "θξίθνπ", 

απηφλ ησλ αληηιήςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηελ πνηφηεηα 

εζσηεξηθήο ππεξεζίαο (ζηνηρείν ηεο νπνίαο απνηειεί θαη ε επηκφξθσζε), αληηιήςεηο πνπ 

ηειηθά επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Ζ πξνζζήθε απηή απαηηεί βέβαηα 

πεξαηηέξσ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε. 

 

7. πκβνιή επίζεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζηε βηβιηνγξαθία ηε ζρεηηθή κε ηε κειέηε ηεο 

ζεκαζίαο ηεο επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ απνηειεί ην φηη  γηα ηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή θαη πξαθηηθή ηεο επηκφξθσζεο 

ρξεζηκνπνηεζήθαλ νη εξγαδφκελνη πνπ είλαη νη άκεζνη απνδέθηεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

επηκφξθσζεο. Οη εξγαδφκελνη απνηεινχλ πην αμηφπηζηε πεγή ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζε 

ζχγθξηζε κε ηα ζηειέρε ηεο ΓΑΠ, φηαλ δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πψο πξάγκαηη 

πινπνηείηαη θαη πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη  ε επηκφξθσζε. 

 

Β. πκβνιή ζε πξαθηηθφ επίπεδν 

 

Ζ δηακφξθσζε θαη ε εκπεηξηθή επηβεβαίσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηε Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ζπκβάιιεη φρη κφλν 

ζηε ζεσξία αιιά θαη ζηελ πξάμε.  

πγθεθξηκέλα:  

 

1. Αλαδεηθλχεηαη, ζην πιαίζην ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ,  ε ζπκβνιή  ηεο 

επηκφξθσζεο ζε θξίζηκεο ζεκαζίαο κεηαβιεηέο ηεο απφδνζεο (επηδησθφκελνη ζηφρνη 

/απνηειέζκαηα) ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ θαη επνκέλσο ηα ζηειέρε ελζαξξχλνληαη λα 

πηνζεηήζνπλ ηελ άπνςε φηη ε επηκφξθσζε απνηειεί ηειηθά επέλδπζε θη φρη θφζηνο. 

 

2. Αλαδεηθλχνληαη επίζεο ν ξφινο, ηα ζηνηρεία θαη ην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο ζην 

πιαίζην ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ. Δπνκέλσο, ηα ζηειέρε ηεο ΓΑΠ ζηνλ Σνκέα 

ησλ Τπεξεζηψλ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 
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παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηα νθέιε απφ 

ηελ επηκφξθσζε,  ψζηε λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο.  

πγθεθξηκέλα, ηα ζηειέρε ηεο ΓΑΠ ζα πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ θαη λα 

πινπνηήζνπλ ηελ πνιηηηθή θαη πξαθηηθή ηεο επηκφξθσζεο πηνζεηψληαο κία 

καθξνπξφζεζκε θαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία λα επζπγξακκίδεηαη κε ηηο 

πνιηηηθέο ακνηβψλ θαη εμέιημεο ηεο θαξηέξαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ζε 

ζπλεξγαζία  κε ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα δηακνξθψζνπλ έλα θιίκα 

ππνζηεξηθηηθφ πξνο ηελ επηκφξθσζε, ππνθηλψληαο ηνπο εξγαδφκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη λα κεηαθέξνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν ηε 

γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ.  

 

3. Πξφζζεηα, αλαδεηθλχεηαη ζην Πιαίζην ηεο Αιπζίδαο Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ε δηαδηθαζία 

κέζσ ηεο νπνίαο ε επηκφξθσζε επεξεάδεη ηειηθά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

ηεο επηρείξεζεο ζηνλ Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ. Ζ γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο κπνξεί 

λα νδεγήζεη ηηο απνθάζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ ζηειερψλ κηαο επηρείξεζεο ζηνλ 

Σνκέα ησλ Τπεξεζηψλ γηα ηε ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε θξίζηκεο ζεκαζίαο 

κεηαβιεηέο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο (επηδησθφκελνη ζηφρνη/απνηειέζκαηα). Γηα 

παξάδεηγκα, επηβεβαηψλεηαη φηη ε επηκφξθσζε επεξεάδεη έκκεζα κέζσ ηεο επίδξαζήο 

ηεο ζηηο ζηάζεηο θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. Δπνκέλσο, φηαλ ζηφρνο ηεο δηνίθεζεο είλαη ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο,  έλαο παξάγνληαο ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα επελδχζνπλ θαη λα 

ρεηξηζηνχλ είλαη ε επηκφξθσζε.  

 

4. Παξάιιεια, ε δηαδηθαζία (αιπζίδα) πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη  

αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία δίλεη έκθαζε ζηηο πεξηνρέο πνπ απαηηνχλ ηελ 

πξνζνρή ησλ ζηειερψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο/ νξγαληζκνχ. 

 

ΗΗΗ.  ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΔΡΔΤΝΑ 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη: η)  ιήθζεθαλ ππφςε νη πεξηνξηζκνί ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ 

εληνπίζηεθαλ θαηά ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζηε γλσζηηθή πεξηνρή ηεο ζχλδεζεο ηεο 

ΓΑΠ γεληθφηεξα θαη ηεο επηκφξθσζεο εηδηθφηεξα κε ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο (βι. Κεθ. 

3, ελφηεηεο 3.3.2. θαη 3.3.3) θαη ηη) θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί πςειφο βαζκφο 
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εζσηεξηθήο εγθπξφηεηαο ηεο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο (κειέηε πεξίπησζεο) πνπ πηνζεηήζεθε 

κέζσ ηξηγσληθφηεηαο (ζεσξηψλ, δεδνκέλσλ, κεζνδνινγηθήο, δηαδνρηθήο),  ε παξνχζα έξεπλα  

ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο. 

 Ο πξψηνο πεξηνξηζκφο αθνξά ζηε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο  (δεηγκαηνιεςία επθνιίαο) 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αλαθνξηθά κε ην δείγκα ησλ ππνθαηαζηεκάησλ θαη ησλ πειαηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Ζ δεηγκαηνιεςία επθνιίαο ζεσξείηαη σο ιηγφηεξν αμηφπηζηε θαη 

αληηπξνζσπεπηηθή ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηεο γελίθεπζεο ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο ζηνλ 

επξχηεξν πιεζπζκφ. κσο, ζε ζρέζε κε ηα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ δείγκαηνο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο δελ ππήξρε δπλαηφηεηα επηινγήο. Απφ ηε δηεχζπλζε ηεο ηξάπεδαο θαη κεηά απφ 

παξέκβαζε ζηειέρνπο ηεο (ζηέιερνο ηεο ΓΑΠ ζηε Β. Διιάδα), ε πξφζβαζε επεηξάπε κφλν 

ζηα 30 ππνθαηαζηήκαηα ηεο Θεζζαινλίθεο. Βέβαηα, απφ ηελ άιιε ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

φηη ε νκνηνγέλεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ε ζρεηηθή απηνλνκία ησλ ππνθαηαζηεκάησλ φζνλ αθνξά 

ζηελ επηκφξθσζε,  θαζηζηνχλ ηα δείγκα σο "θαηάιιειν" γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο 

ηεο πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο ηεο επηκφξθσζεο ζηελ απφδνζε  ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο 

ππν-κειέηε ηξάπεδαο.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο πειάηεο, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα γηα ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

"ηπραηνπνίεζε" θαη αχμεζε ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ δείγκαηνο. Δηδηθφηεξα, ε 

ζπγγξαθέαο επηζθέθηεθε ηα ππνθαηαζηήκαηα πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο θαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ψξεο θαη εκέξεο, κε ζηφρν ηελ (ηπραία) θάιπςε πειαηψλ δηαθνξεηηθνχ θχινπ, 

ειηθίαο, επαγγέικαηνο θαη εηζνδήκαηνο, έηζη ψζηε ην δείγκα λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην 

αληηπξνζσπεπηηθφ.  

 Γεχηεξν, ην γεγνλφο φηη πηνζεηήζεθε ε κειέηε πεξίπησζεο σο εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 

βνεζά κελ σο πξνο ηε ζε βάζνο δηεξεχλεζε ζχλζεησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ πεξηνξίδεη 

φκσο ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο  ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Ζ ηειεπηαία (γελίθεπζε 

απνηειεζκάησλ) πεξηνξίδεηαη επηπιένλ θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε έξεπλα εζηηάδεηαη ζηελ 

πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο.  

Σξίην, ην κηθξφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ δελ επέηξεςε ηε ρξήζε 

πνιχ-κεηαβιεηψλ κεζφδσλ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Απφ ηελ άιιε, νη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο Αιπζίδαο 

Κέξδνπο Τπεξεζηψλ ζην ζχλνιφ ηεο είλαη ε ζπζρέηηζε θαη ε παιηλδξφκεζε. Βέβαηα, ε 

Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ είλαη αθφκε ππφ δηεξεχλεζε, θαη ηερληθέο φπσο ε δνκηθή 

αλάιπζε εμηζψζεσλ (SEM) ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε ζεκειίσζε ησλ 

ζρέζεσλ αηηίαο-απνηειέζκαηνο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο Αιπζίδαο. Πξφθεηηαη γηα ζέκα 

ην νπνίν πξάγκαηη απαηηεί επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ησλ εξεπλεηψλ ζην κέιινλ . 
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Σέηαξην, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε παξαγφλησλ ζην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηηο κεηαβιεηέο ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη πίζηε εξγαδνκέλσλ ψζηε λα 

δηαπηζησζεί φηη πξφθεηηαη γηα δηαθξηηέο έλλνηεο. Σν γεγνλφο απηφ ζα απέηξεπε πηζαλή 

ελλνηνινγηθή ζχγρπζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ εληζρχνληαο πεξαηηέξσ ηελ εγθπξφηεηα 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο.  

Ζ παξνχζα  έξεπλα ζα κπνξνχζε ίζσο λα επεθηαζεί θαη ζε άιινπο θιάδνπο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ή αθφκε θαη λα ζπκπεξηιάβεη έλα κεγαιχηεξν δείγκα ππνθαηαζηεκάησλ (απφ 

πνιιέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο) ή/θαη άιισλ ηξαπεδψλ, κε ηελ επηθχιαμε φηη ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε νη δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο θαη αθνξνχλ ζε π.ρ. 

επίπεδν ζηξαηεγηθήο θαη κεγέζνπο. Ζ επαλάιεςε ηεο έξεπλαο ζα ελίζρπε ηε δπλαηφηεηα 

γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ αιιά θαη ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ θιηκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ 

εκπεηξηθή ηνπ δηεξεχλεζε γηα ηε κέηξεζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πεξηιακβάλεη. 

Οη πην πάλσ έξεπλεο κπνξεί λα ζηεξηρζνχλ θαη ζε πνηνηηθέο κεζφδνπο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ (π.ρ. ζπλέληεπμε, νκάδεο εζηίαζεο) νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηε ζε βάζνο δηεξεχλεζε 

ησλ παξαγφλησλ πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηηο πνιχπινθεο ζρέζεηο πνπ απεηθνλίδνληαη 

ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ θαη δχλαληαη λα νδεγήζνπλ ζηελ επέθηαζε ηνπ  

πξνηεηλφκελνπ ζηελ παξνχζα εξγαζία ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ κε επηπιένλ κεηαβιεηέο ηφζν 

φζνλ αθνξά ζηηο πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο ζεηηθψλ αληηιήςεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, φζν 

θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο επηκφξθσζεο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζα ήηαλ επίζεο 

ελδηαθέξνπζα  ε επέθηαζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ππνδείγκαηνο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξγαδνκέλσλ,  σο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ αληηιήςεσλ 

ηνπο γηα ηα νθέιε απφ ηελ επηκφξθσζε. ηνηρεία (δεκνγξαθηθά) πνπ άιισζηε εληνπίδνληαη 

ζηε βηβιηνγξαθία σο πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηφζν ησλ αληηιήςεσλ φζν θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηκφξθσζεο.                                                

Πξφζζεηα, ε ρξήζε δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο πειάηεο δχλαηαη λα ζπκβάιιεη 

ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πειαηψλ – πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζνχλ ηα πην θεξδνθφξα (value 

added) ηνπο  "ηκήκαηα" (segments). Σκήκαηα ζηα νπνία ζα είρε ηελ επθαηξία λα εζηηάζεη 

(target groups) ε επηρείξεζε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ πνηφηεηα 

ηεο ππεξεζίαο κέζα απφ ηελ επέλδπζε ζηελ επηκφξθσζε. H δηαζηξσκάησζε ησλ πειαηψλ ζα 

επέηξεπε αθφκε ηνλ εληνπηζκφ θαη κέηξεζε - θαζψο θαη ηε δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε -  

ηεο αμίαο πνπ πξνζθέξεη θάζε θαηεγνξία πειαηψλ ζηελ επηρείξεζε. 

Σέινο, ελδηαθέξνλ ζα είρε ε ζε βάζνο ρξφλνπ (longitudinal) αλάιπζε θαη δηεξεχλεζε 

ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο ζηελ Αιπζίδα Κέξδνπο Τπεξεζηψλ.  
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θαηαζηεκάησλ  

 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα 

επηκφξθσζεο (θιίκαθα 4 

εξσηήζεσλ). πγθεθξηκέλα 

δεηήζεθε απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηα 

ππνθαηαζηήκαηα  λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επηκφξθσζε: α) πξηλ λα 

παξνπζηαζηνχλ ζην 

θαηάζηεκα , β) θαηά ηηο 

πξψηεο 30 κέξεο ζηε δνπιεηά, 

γ) κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

βαζηθήο εθπαίδεπζεο θαη δ) ζε 

 

 Όγθνο πσιήζεσλ αλά 

εξγαδφκελν(δείθηεο 

παξαγσγηθφηεηαο) 

 Δηθφλα ηνπ θαηαζηήκαηνο 

(θιίκαθα κέηξεζεο 6 

εξσηήζεσλ πνπ κεηξά ηηο  

αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

– δηεπζπληψλ, πσιεηψλ, 

απνζεθάξησλ -γηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο  παξερφκελεο 

ππεξεζίαο ζην θαηάζηεκα ) 

 

 

 

 

 

 

 

 62 θαηαζηήκαηα ιηαληθήο 

πψιεζεο κίαο αιπζίδαο 

ζηηο  ΖΠΑ  

 Μειέηε πεξίπησζεο/ 

επίπεδν αλάιπζεο 

:θαηάζηεκα  

 

 Δξσηψκελνη – 

Δξγαδφκελνη θαη ηειέρε 

 

 Δξσηεκαηνιφγην - 

ζηνηρεία απφ ηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο 

 

 πζρέηηζε/ 

Παιηλδξφκεζε 

 

 

 

 Σν πνζνζηφ ησλ 

πσιεηψλ πνπ 

επηκνξθψζεθε 

ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνλ 

φγθν ησλ πσιήζεσλ 

θαη ηελ εηθφλα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο  

 

 Ζ έκθαζε ζηελ 

επηκφξθσζε είρε ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ εηθφλα 

ηνπ θαηαζηήκαηνο 
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ζπλερή βάζε, ζε ζέκαηα: 

πσιήζεσλ (salesmanship), 

γλψζεο ηνπ πξντφληνο, 

ηαθηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο 

 

 

2. Holzer et al. (1993) 

 

Αληηθείκελν έξεπλαο:  

 

Ζ κειέηε ηεο επίδξαζεο 

ησλ επηρνξεγήζεσλ γηα 

ηελ επηκφξθσζε ζηελ 

επηκνξθσηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ 

πνηφηεηα εθξνήο  

 

 

 

 Ώξεο επηκφξθσζεο ζε εηήζηα 

βάζε αλά εξγαδφκελν 

 

 Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πνπ 

ζπκκεηείρε ζε εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα 

 

 

 

 

 

 Πνηφηεηα εθξνήο   (πνζνζηφ 

ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ) 

 

 157 επηρεηξήζεηο απφ 

δηάθνξνπο θιάδνπο κε  

θάησ απφ 500 

εξγαδφκελνπο, HΠΑ 

 Δξσηψκελνη - Δξγνδφηεο 

 Δξσηεκαηνιφγην 

 Οηθνλνκεηξηθφ κνληέιν / 

ππφδεηγκα  αλζξσπίλνπ 

θεθαιαίνπ 

       (ζηνηρεία γηα 3ξφληα) 

 

  Ο δηπιαζηαζκφο  ησλ 

σξψλ επηκφξθσζεο 

είρε σο απνηέιεζκα 

7% κείσζε ζην 

πνζνζηφ 

ειαηησκαηηθψλ 

πξντφλησλ 

 

3. Bartel (1994) 

 

Αληηθείκελν έξεπλαο: 

 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο 

επίδξαζε ηεο ηππηθήο 

επηκφξθσζεο ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα  

 

 

 

 Δθαξκνγή ή φρη  

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

(δηρνηνκηθή εξψηεζε) 

 

 Παξαγσγηθφηεηα εξγαδνκέλσλ 

(ζπλάξηεζε παξαγσγήο) 

 

 495 γξακκέο παξαγσγήο 

ζην κεηαπνηεηηθφ ηνκέα, 

ΖΠΑ 

 Δξσηεκαηνιφγην  

 Δξσηψκελνη - Δξγνδφηεο 

 πλάξηεζε παξαγσγήο 

(Production Function 

δεδνκέλα απφ 3 ρξφληα) 

  Αχμεζε 

παξαγσγηθφηεηαο 6% 

ην έηνο (γηα κία 

πεξίνδν 3 εηψλ) γηα 

επηρεηξήζεηο πνπ 

εθαξκφδνπλ 

επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα 
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4. Kalleberg and Moody 

(1994) 

 

Αληηθείκελν έξεπλαο : 

 

Ζ κειέηε ηεο επίδξαζεο 

4 πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ 

(επηκφξθσζε, 

απνθέληξσζε, ζχζηεκα 

ακνηβψλ, εζσηεξηθή 

αγνξά εξγαζίαο) ζηελ 

αληηιακβάλφκελε 

απφδνζε ζε ζρέζε κε ηηο 

αληαγσληζηηθέο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

 

 Αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

επηκφξθσζεο. Μνλαδηθή 

εξψηεζε κε 4βάζκηα θιίκαθα 

(φπνπ: 0= δελ παξέρεηαη 

θαζφινπ επηκφξθσζε, 3= 

πνιχ απνηειεζκαηηθή 

επηκφξθσζε)  

 

 

 Αληηιακβαλφκελε απφδνζε ζε 

ζρέζε κε ηηο αληαγσληζηηθέο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ (ηα 

ηειεπηαία 3 ρξφληα). 

Σεηξαβάζκηα θιίκαθα 

κέηξεζεο (φπνπ 1= ρεηξφηεξε 

θαη 4 = πνιχ θαιχηεξε) κε 11 

εξσηήζεηο : πνηφηεηα θαη 

αλάπηπμε πξντφλησλ, 

ηθαλνπνίεζε πειαηψλ, 

ηθαλφηεηα πξνζέιθπζεο θαη 

δηαηήξεζεο εξγαδνκέλσλ, 

κεξίδην αγνξάο, αλάπηπμε 

πσιήζεσλ, θεξδνθνξία, 

ζρέζεηο δηνίθεζεο- 

εξγαδνκέλσλ , κάξθεηηλγθ  

πνπ νκαδνπνηνχληαη ζε πέληε 

(5) θξηηήξηα κέηξεζεο ηεο 

απφδνζεο: πξντφλ, ζρέζεηο, 

εξγαδφκελνη, αγνξά θαη 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε 

 Πνιπθιαδηθή έξεπλα -  

ΖΠΑ, Γεδνκέλα απφ ην 

National Organisational 

Survey 

 Δξσηεκαηνιφγην  

 Δξσηψκελνη -  ηειέρε 

/Γεληθνί Γηεπζπληέο 

 πζρέηηζε / cluster 

analysis 

 Θεηηθή ζπζρέηηζε 

επηκφξθσζεο κε φιεο 

ηηο κεηαβιεηέο 

απφδνζεο εθηφο απφ 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ 

 

 

5. Bartel (1995) 

 

Αληηθείκελν έξεπλαο: 

 

Ζ ζρέζε ηεο 

επηκφξθσζε κε ηελ 

εμέιημε ησλ κηζζψλ θαη 

ηελ παξαγσγηθφηεηα 

 

 

 Ζ επηκφξθσζε κεηξάηαη 

κε βάζε ηελ πηζαλφηεηα 

ζπκκεηνρήο (κε ηελ έλλνηα ηεο 

επηινγήο απφ ηελ επηρείξεζε) 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα σο 

ζπλάξηεζε: ηνπ ζρεηηθνχ 

επηπέδνπ κηζζνχ (δείθηεο) , 

ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ηνπ 

αηφκνπ, ηα ρξφληα 

 Αηνκηθή απφδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

(παξαγσγηθφηεηα) 

 

 Μειέηε πεξίπησζεο. Μία 

βηνκεραλία ζηηο ΖΠΑ 

(19.000 εξγαδφκελνη) 

 Βάζε δεδνκέλσλ  

 Οηθνλνκεηξηθφ κνληέιν 

 

 Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε 

επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα 

ζπλδέεηαη κε ηε  

βειηίσζε ηεο αηνκηθήο 

απφδνζήο ηνπο 

(παξαγσγηθφηεηαο)  
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πξνυπεξεζίαο θαη  ηνλ ηξφπν/ 

πεγή ζηξαηνιφγεζεο  ηνπ  

6. Black and Lynch 

(1996) 

 

Αληηθείκελν έξεπλαο:  

 

Ζ επίδξαζε ηεο 

επηκφξθσζεο ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο 

 

 

 Aξηζκφο  εξγαδνκέλσλ πνπ 

επηκνξθψζεθε ζπλνιηθά 

(formal training/ηππηθή 

επηκφξθσζε) 

 Πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ πνπ 

επηκνξθψζεθε εθηφο εξγαζίαο 

(formal off the job 

training/ηππηθή εθηφο 

επηρείξεζεο επηκφξθσζε) 

 Παξαγσγηθφηεηα (δείθηεο: 

αμία πσιήζεσλ / αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ) 

 617 Δπηρεηξήζεηο απφ ην 

National Employments 

Survey - ΖΠΑ 

(πνιπθιαδηθή) 

 Δξσηεκαηνιφγην  

 Δξσηψκελνη  -Δξγνδφηεο 

 πλάξηεζε παξαγσγήο  

 Θεηηθή ζρέζε 

κεηαμχ εξγαδνκέλσλ 

πνπ επηκνξθψζεθαλ 

(πνζνζηφ) θαη 

παξαγσγηθφηεηαο 

7. Delaney and Huselid 

(1996) 

 

Αληηθείκελν έξεπλα: 

 

Ζ επίδξαζε ζηελ 

αληηιακβαλφκελε 

νξγαλσζηαθή  απφδνζε η) 

κεκνλσκέλσλ πνιηηηθψλ 

ηεο ΓΑΠ (κεηαμχ απηψλ 

θαη ε επηκφξθσζε) θαη 

ηη) ζπλνιηθά ησλ 

πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ 

Ή επηκφξθσζε κεηξάηαη σο 

έλα δείθηε ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 

ηξία ζηνηρεία (3-items training 

idex): 

 πκκεηνρή ή φρη ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ηα ηειεπηαία δχν 

ρξφληα ( 1εξψηεζε) 

 Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πνπ 

επηκνξθψζεθαλ  ηα ηειεπηαία 

δχν ρξφληα 

 1 γεληθή εξψηεζε ζρεηηθά κε  

ηελ ζπλνιηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ  (ρξήζε 

θιίκαθαο απφ 1 = θαζφινπ 

απνηειεζκαηηθή έσο 3 = πνιχ 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ 2 θιίκαθεο 

κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο: 

 

 Κιίκαθα κέηξεζεο 7 

εξσηήζεσλ γηα ηε κέηξεζε 

ηεο αληηιακβαλφκελεο 

νξγαλσζηαθήο  απφδνζεο 

(perceived organizational 

performance) ηα ηειεπηαία 3 

ρξφληα, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο.  

 

Oη εξσηήζεηο αθνξνχλ ζηα: 

πνηφηεηα θαη αλάπηπμε  

πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ,   

ηθαλφηεηα  πξνζέιθπζεο θαη  

δηαηήξεζεο  εξγαδνκέλσλ - 

 727 επηρεηξήζεηο, Δζληθφ 

δείγκα  (National 

Organisational Survey), 

ΖΠΑ 

 Δξσηεκαηνιφγην 

 Δξσηψκελνη -ηειέρε 

 πζρέηηζε/ 

παιηλδξφκεζε 

 

 Θεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο 

επηκφξθσζεο θαη ησλ 

δχν δηαζηάζεσλ ηεο 

απφδνζεο  

 

 Γε βξέζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

επίδξαζεο φισλ ησλ 

δηεξεπλψκελσλ 

πξαθηηθψλ ηεο ΓΑΠ 

θαη ησλ δχν 

δηαζηάζεσλ ηεο 

απφδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο 
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απνηειεζκαηηθή) 

 

ππξήλα (core/essential), 

ηθαλνπνίεζε πειαηψλ, 

ζρέζεηο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ, 

ζρέζεηο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ 

θαη δηνίθεζεο 

 

 Κιίκαθα κέηξεζεο 4 

εξσηήζεσλ γηα ηε κέηξεζε 

ηεο αληηιακβαλφκελεο 

απφδνζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

αγνξά (perceived market 

performance) ηα ηειεπηαία 3 

ρξφληα (ζχγθξηζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο). 

Οη εξσηήζεηο αθνξνχλ ζηα: 

αλάπηπμε (growth) 

πσιήζεσλ, κεξίδην αγνξάο, 

θεξδνθνξία, κάξθεηηλγθ 

 

8. Ichniowski et al. 

(1997) 

 

Αληηθείκελν έξεπλαο:  

 

Ζ κειέηε ηεο επίδξαζεο 

νθηψ πνιηηηθψλ (κεηαμχ 

απηψλ θαη ε 

επηκφξθσζε) ηεο ΓΑΠ, 

κεκνλσκέλσλ αιιά θαη 

σο ζπζηήκαηα, ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα  

 Γηάθξηζε ζε Τςειή 

επηκφξθσζε :φινη νη 

ρεηξηζηέο ησλ γξακκψλ 

παξαγσγήο επηκνξθψζεθαλ  

θαη Υακειή επηκφξθσζε: 

θάπνηνη ρεηξηζηέο ησλ 

γξακκψλ παξαγσγήο 

επηκνξθψζεθαλ 

 

 Παξαγσγηθφηεηα 

επηρείξεζεο 

       (ζπλάξηεζε) 

 

 

 

 

 36 γξακκέο παξαγσγήο  

17 εηαηξεηψλ ζηνλ θιάδν 

ηνπ αινπκίλην, ΖΠΑ 

 Δξσηεκαηνιφγην/ 

        ζπλέληεπμε  

       /παξαηήξεζε 

 Δξσηψκελνη - ζηειέρε 

 πλάξηεζε παξαγσγήο 

(νηθνλνκεηξηθή 

αλάιπζε) 

 Η επηκφξθσζε 

επεξεάδεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα κφλν 

σο ζηνηρείν ελφο 

ζπζηήκαηνο πνιηηηθψλ 

ΓΑΠ 

 



 

 397 

9. D' Archimoles (1997) 

 

Αληηθείκελν έξεπλαο: 

 

Ζ κειέηε ηξηψλ 

πνιηηηθψλ ΓΑΠ (ακνηβή, 

επηκφξθσζε, 

πξνζιήςεηο/απνιχζεηο) 

θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

θιίκαηνο ηεο επηρείξεζεο 

ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα (απφδνζε 

απαζρνινχκελνπ 

θεθαιαίνπ θαη 

παξαγσγηθφηεηα) 

 Γαπάλε επηκφξθσζεο  

(formal costs and 

expenditures) 

 

 

 

 Οηθνλνκηθή απφδνζε  

- Απφδνζε απαζρνινχκελνπ 

θεθαιαίνπ (Return On 

Capital Employed) 

- Παξαγσγηθφηεηα   

 

 61 επηρεηξήζεηο  απφ 

δηάθνξνπο θιάδνπο, 

Γαιιία  

 Βάζεηο δεδνκέλσλ: 

DIANE θαη FCPR -  

ρξνλνινγηθή ζεηξά  

 πζρέηηζε  

 

 Μεηξήζεθε ηφζν ε 

επίδξαζε ηεο 

επηκφξθσζε ζην 

επίπεδν ηεο 

νηθνλνκηθήο απφδνζεο 

ηεο επηρείξεζεο ζε 

δεδνκέλε ζηηγκή  (ζε 

62 επηρεηξήζεηο) φζν 

θαη ζηε δηαρξνληθή 

εμέιημε ηεο απφδνζεο 

ηεο επηρείξεζε (ζε 42 

/ 61 επηρεηξήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο) 

 Θεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ δαπάλεο ζηελ 

επηκφξθσζε θαη 

νηθνλνκηθήο απφδνζεο 

(ζε δεδνκέλε ζηηγκή ή 

δηαρξνληθά) 

10. Harel and Tzafir 

(1999) 

 

 

Αληηθείκελν έξεπλαο: 

 

Ζ κειέηε ηεο επίδξαζεο 

η) κεκνλσκέλσλ 

πνιηηηθψλ (επηκφξθσζε, 

ζηξαηνιφγεζε, επηινγή, 

ζχζηεκα ακνηβψλ, 

ζπκκεηνρή ησλ 

 Πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ  πνπ 

επηκνξθψζεθαλ ζε έμη 

θαηεγνξίεο δεμηνηήησλ (π.ρ. 

πνηφηεηα, εγεζία, δηνίθεζε, 

ηερληθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο, 

νκαδηθή εξγαζία )ην 

πξνεγνχκελν έηνο 

 

 

 Ζ απφδνζε κεηξάηαη 

πηνζεηψληαο ηηο δχν θιίκαθεο 

κέηξεζεο ησλ Delaney θαη 

Huselid (1996) : 

νξγαλσζηαθή απφδνζε θαη 

απφδνζε ζε ζρέζε κε ηελ 

αγνξά 

 

 

 

 

 

 76 επηρεηξήζεηο > 200 

εξγαδφκελνπο απφ 

δηάθνξνπο θιάδνπο, 

Ηζξαήι 

 Δξσηεκαηνιφγην  

 Δξσηψκελνη -  ηειέρε 

ΓΑΠ 

 πζρέηηζε/ 

     Παιηλδξφκεζε 

 Θεηηθή επίδξαζε ηεο 

επηκφξθσζεο – σο 

κεκνλσκέλε πνιηηηθή 

-ζηελ νξγαλσζηαθή  

απφδνζε θαη ζηελ 

απφδνζε ζηελ αγνξά   

 

 Ωο ζχζηεκα 

πνιηηηθψλ ΓΑΠ κφλν 

ε επηκφξθσζε έρεη 

ζεηηθή ζπζρέηηζε ζηελ 

απφδνζε ηεο 
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εξγαδνκέλσλ, εζσηεξηθή 

αγνξά εξγαζίαο – θάζεηα 

θαη νξηδφληηα ) ηεο ΓΑΠ 

θαη ηη) ζπλνιηθά ησλ 

εμεηαδφκελσλ πνιηηηθψλ 

ηεο ΓΑΠ ζηνπο δείθηεο  

νξγαλσζηαθή απφδνζε 

θαη απφδνζε ζε ζρέζε κε 

ηελ αγνξά 

 επηρείξεζεο θαη ζηελ 

απφδνζε ζηελ αγνξά 

11. Barrett and O' 

Connell (2001) 

 

 

 

Αληηθείκελν έξεπλαο: 

 

Γηαρξνληθή έξεπλα  γηα 

ηελ επίδξαζε ηεο 

επηκφξθσζεο  (γεληθήο  

θαη εηδηθήο) πνπ 

ιακβάλεη ν εξγαδφκελνο 

κέζα ζηελ επηρείξεζεο 

ζηελ παξαγσγηθφηεηα 

θαη ζηελ εμέιημε ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα  γηα 

ηξία ρξφληα (κεηαμχ 

1993- 1995) 

 

 

 

 

 Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πνπ 

επηκνξθψζεθαλ /ζχλνιν 

εξγαδνκέλσλ 

 Μέξεο επηκφξθσζεο / 

ζπλνιηθφ αξηζκφ εκεξψλ 

απαζρφιεζεο  

 πλνιηθά έμνδα επηκφξθσζεο / 

ζπλνιηθά έμνδα κηζζνδνζίαο 

 Μέξεο επηκφξθσζεο ζε γεληθή 

επηκφξθσζε (general training) 

 Μέξεο επηκφξθσζεο ζε 

ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία 

δεμηφηεηεο -γλψζεηο (specific 

training )  

 

 Παξαγσγηθφηεηα (growth) 

(ζπλάξηεζε) 

 

 

 

 Πνιπθιαδηθή έξεπλα ζε 

δχν ρξνληθέο ζηηγκέο, 

Ηξιαλδία 

 1993 - 654 

εξσηεκαηνιφγηα απφ 

επηρεηξήζεηο πνιιψλ 

θιάδσλ > 10 

εξγαδνκέλσλ 

 1997 – 654 

εξσηεκαηνιφγηα απφ ηηο 

ίδηεο κε ην 1993 

επηρεηξήζεηο  

 Δξσηεκαηνιφγην  

 Δξσηψκελνη  - ηειέρε 

 πλάξηεζε Cobb-

Douglas (Production 

Function) (δεδνκέλα απφ 

3 ρξφληα 

 Πην ζεκαληηθφ εχξεκα 

: ε γεληθή 

επηκφξθσζε (general) 

έρεη κεγαιχηεξε 

επίδξαζε ζηελ 

αλάπηπμε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο απφ 

ηελ ζρεηηθή κε ηελ 

εξγαζία (specific)  

επηκφξθσζε 
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12. Aragon-Sanchez et 

al. (2003) 

 

Αληηθείκελν έξεπλαο: 

 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο 

επίδξαζεο ηεο 

επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο 

θαη πξαθηηθήο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ηελ θεξδνθνξία  

 

 Δπηκφξθσζε 

 

- Σχπνη επηκφξθσζεο (ρξήζε ή 

φρη 7 ηχπσλ επηκφξθσζεο 

π.ρ. επηκφξθσζε ζην ρψξν 

εξγαζίαο) 

- Υαξαθηεξηζηηθά 

επηκφξθσζεο (5βάζκηα 

θιίκαθα ηξηψλ εξσηήζεσλ – 

δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο) π.ρ. 

ην εάλ νη επηκνξθσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο εληάζζνληαη 

ζε έλα πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο  

- Γξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. 

ηερληθέο πψιεζεο θαη 

θξνληίδα ηνπ πειάηε) 

 

- Πξνζπάζεηα ζηελ  

       επηκφξθσζε 

    (έμη δείθηεο): 

 

 'Ώξεο επηκφξθσζεο / 

εξγαδφκελν, 

 Πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ πνπ 

επηκνξθψζεθε 

 Πνζνζηφ σξψλ  επηκφξθσζεο  

θαηά ηηο ψξεο εξγαζίαο 

 πλνιηθά έμνδα γηα ηελ 

επηκφξθσζε 

 Πνζνζηφ εμφδσλ  

 Απνηειεζκαηηθφηεηα  

 

Κιίκαθα κέηξεζεο 18 

εξσηήζεσλ πνπ 

νκαδνπνηήζεθαλ ζε 3 

δηαζηάζεηο: 

 

- Δκπινθή (involvement) 

εξγαδνκέλσλ (π.ρ. ηθαλφηεηα 

γηα νκαδηθή εξγαζία, ζρέζεηο 

κε ζπλαδέιθνπο)   

- Γείθηεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ  

(π.ρ. απνπζίεο, αλαλέσζε 

πξνζσπηθνχ) 

- Πνηφηεηα  (π.ρ. θαιχηεξε 

πνηφηεηα πξντφλησλ/ 

ππεξεζηψλ, κείσζε 

παξαπφλσλ πειαηψλ) 

 

 

 Κεξδνθνξία 

- Όγθνο  πσιήζεσλ (sales 

volume) 

- Κέξδε (benefits) πξηλ απφ 

ην επηηφθην θαη ηνπο 

θφξνπο 

- Κεξδνθνξία (θέξδε πξν 

θφξσλ/ πσιήζεηο ) 

 457 Μηθξνκεζαίεο  

Δπηρεηξήζεηο απφ 

δηάθνξνπο θιάδνπο απφ 

5 ρψξεο (Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, Οιιαλδία, 

Πνξηνγαιία, Φηιαλδία, 

Ηζπαλία)  

 Δξσηεκαηνιφγην  

 Δξσηψκελνη – ηέιερνο/ 

Δπηρεηξεκαηίαο 

 πζρέηηζε / 

Παιηλδξφκεζε 

 

 Δπηκφξθσζε:  ε 

επίδξαζε ησλ ηξηψλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ 

ηεο (κέζνδνη, 

ραξαθηεξηζηηθά, 

δξαζηεξηφηεηεο) ζηελ 

απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο  

δηαθνξνπνηείηαη  θαηά 

πεξίζηαζε π.ρ. αλά 

κέζνδν επηκφξθσζεο  

 

 Πξνζπάζεηα ζηελ 

επηκφξθσζε  

επεξεάδεη ζεηηθά θαη 

ηηο δχν δηαζηάζεηο ηεο 

απφδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο 
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επηκφξθσζεο πνπ 

επηρνξεγείηαη  

 πκκεηνρή ή φρη ησλ 

εξγαδνκέλσλ σο επηκνξθσηέο 

 

13. Wright et al. (2003) 

 

 

Αληηθείκελν έξεπλαο:  

 

Ζ επίδξαζε ηεζζάξσλ 

πνιηηηθψλ /πξαθηηθψλ 

ηεο ΓΑΠ (επηκφξθσζε, 

επηινγή /ζηειέρσζε, 

ακνηβή, ζπκκεηνρή) 

ζηελ νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε, ηε 

ιεηηνπξγηθά απφδνζε θαη 

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα 

 

 

 

 πκκεηνρή ή φρη ζε 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα  

 Ώξεο επηκφξθσζεο  (έηνο)/ 

εξγαδφκελν (ε επηκφξθσζε σο 

πξαθηηθή ) 

 

 

  Μεηξψληαη 3 επίπεδα 

απνηειεζκάησλ (απφδνζε): 

 

1. Απνηειέζκαηα ζηνπο  

εξγαδφκελνπο 

 

 Οξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

(organizational commitment) 

ζεσξείηαη σο ελδηάκεζν 

απνηέιεζκα ησλ πνιηηηθψλ 

ΓΑΠ θαη ηεο απφδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο: Κιίκαθα 5 

εξσηήζεσλ (απφ ηελ θιίκαθα 

ησλ Meyer and Allen, 1997)  

 

 

2. Απνηειέζκαηα ζε επίπεδν 

επηρείξεζεο 

 

 Λεηηνπξγηθή απφδνζε:  

Μεηξψληαη 4 δηαζηάζεηο ηεο 

ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο (operational 

performance)  

- Πνηφηεηα (ιάζε / 100.000 

παξαδνζέληα θνκκάηηα) 

 50 επηρεηξεκαηηθέο 

κνλάδεο αιπζίδαο 

πξνκεζεπηή εζηηαηνξίσλ 

(Μειέηε πεξίπησζεο), 

ΖΠΑ  

 Δξσηεκαηνιφγην  

 Δξσηψκελνη - 

Δξγαδφκελνη (3 

θαηεγνξίεο πνπ είραλ 

άκεζε επαθή κε 

πειάηεο: πσιεηέο,  

νδεγνί θαη απνζεθάξηνη) 

 πζρέηηζε 

 

 

Ζ κειέηε θαηαδεηθλχεη:  

 

  Τςειή  ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ 

πνιηηηθψλ ΓΑΠ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο επηκφξθσζεο) 

θαη 

     η) νξγαλσζηαθήο   

        δέζκεπζεο  

     ηη) πνηφηεηαο 

 

 Τςειή  αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ 

πνιηηηθψλ ΓΑΠ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο επηκφξθσζεο) 

θαη ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ 

 

 Τςειή αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ  

νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο θαη ηνπ 

δείθηε έμνδα κηζζψλ / 

πσιήζεηο 
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- Πνζνζηφ θαηαζηξνθήο  

απνζεθεπκέλσλ πξντφλησλ  

- Έμνδα απνδεκηψζεσλ απφ 

εξγαηηθά αηπρήκαηα / χςνο 

πσιήζεσλ 

- Παξαγσγηθφηεηα ( έμνδα 

ακνηβψλ / αξηζκφο 

παξαρζέλησλ πξντφλησλ) 

 

 3. Υξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα 

 Λεηηνπξγηθά έμνδα 

(operating expenses) 

 Κέξδε (ιεηηνπξγηθά πξν 

θφξσλ) 

 

 Τςειή αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ  

νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο θαη ηνπ 

δείθηε έμνδα ακνηβψλ 

(payroll expenses) / 

αξηζκφ παξαρζέλησλ 

πξντφλησλ 

 

 Τςειή αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ  

νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο θαη 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ 

 

14. Garcia (2005) 

 

Αληηθείκελν έξεπλαο: 

 

Ζ επίδξαζε ηεο 

πνιηηηθήο /πξαθηηθήο ηεο 

επηκφξθσζεο ζηελ 

ηθαλνπνίεζε: 

εξγαδνκέλσλ, πειαηψλ 

θαη κεηφρσλ  

 Πνιηηηθή επηκφξθσζεο 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ 

αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ 

- Λεηηνπξγίεο (functions ) 

ηνπ ηκήκαηνο επηκφξθσζεο 

/ θιίκαθα 8 εξσηήζεσλ π.ρ. 

αλάιπζε αιιαγψλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο 

επηκφξθσζεο πξνο ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο  

- ηφρνη ηεο 

επηκφξθσζεο/ θιίκαθα 6 

εξσηήζεσλ π.ρ. βειηίσζε 

 Ιθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ 

(θιίκαθα κέηξεζεο 4 

εξσηήζεσλ) 

 Ιθαλνπνίεζε  πειαηψλ 

(θιίκαθα κέηξεζεο 3 

εξσηήζεσλ) 

 Ιθαλνπνίεζε κεηφρσλ 

(θιίκαθα κέηξεζεο 4 

εξσηήζεσλ) 

 Παξαγσγηθφηεηα (πσιήζεηο 

αλά εξγαδφκελν) 

 

 78 επηρεηξήζεηο > 100 

εξγαδφκελνπο απφ 

δηάθνξνπο θιάδνπο, 

Ηζπαλία 

 Δξσηεκαηνιφγην - 

βάζεηο δεδνκέλσλ 

επηρείξεζεο 

 Δξσηψκελνη  -ηειέρε  

ΓΑΠ  

 Παιηλδξφκεζε/ 

Αλάιπζε Παξαγφλησλ 

 

 Οη ιεηηνπξγίεο, νη 

ζηφρνη θαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο 

επηκφξθσζεο 

επεξεάδνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε θαη ησλ 3 

νκάδσλ ζπκθεξφλησλ 

 

 

 Ζ αμηνιφγεζε ζε 

ζρέζε κε ηελ 

επηκφξθσζε επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηελ 

παξαγσγηθφηεηα 

(εξκελεχεηαη απφ ηελ 
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γλψζεο ηεο εηαηξηθήο 

θνπιηνχξαο θαη ησλ ζηφρσλ 

ηεο επηρείξεζεο, ππνθίλεζε 

θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία, αλάπηπμε ελφο  

πνιπδέμηνπ /επέιηθηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  

- Φχζε ηεο επηκφξθσζεο (2 

εξσηήζεηο - επηινγή) . 

πξφδξαζε ή αληίδξαζε 

- Αμηνιφγεζε ηεο 

επηκνξθσηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, θιίκαθα 8 

εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο 

φζνλ αθνξά π.ρ.  ζηε 

ζχλδεζε ηεο κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, 

ζηελ επίδξαζε ηεο ζηελ 

ππνθίλεζε θαη ζηε 

κεηαθνξά ηεο γλψζεο 

 

αλάγθε 

καθξνπξφζεζκεο 

αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο 

επηκφξθσζεο) 

15. Edgar and Geare 

(2005) 

 

Αληηθείκελν έξεπλαο : 

 

Ζ κειέηεο ηεο επίδξαζεο 

ηεζζάξσλ πνιηηηθψλ ηεο 

ΓΑΠ (επηκφξθσζε , 

 Κιίκαθα κέηξεζεο ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

γηα ηελ αθνζίσζε/ δέζκεπζε 

ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε 

ηελ επηκφξθσζε, ηελ ζηήξημε 

ησλ πξντζηακέλσλ θαη ηηο 

επθαηξίεο γηα επηκφξθσζε  

 

 ηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ  

        (θιίκαθεο κέηξεζεο) : 

- νξγαλσζηαθή δέζκεπζε 

(θιίκαθα Mowday et al., 

1979),  

- ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία (εξσηεκαηνιφγην 

Minnesota , ζχληνκε 

 37 Δπηρεηξήζεηο απφ 

δηάθνξνπο θιάδνπο, Νέα 

Εειαλδία  

 Δξσηεκαηνιφγην 

 Δξσηψκελνη –37 ηειέρε 

θαη 572 Δξγαδφκελνη 

(απφ ηηο 37 επηρεηξήζεηο 

ηνπ δείγκαηνο)  Οη 

 Θεηηθή ζπζρέηηζε  ηεο 

επηκφξθσζεο κε ηηο 

ηξεηο κεηαβιεηέο 

απφδνζεο (ζηάζεηο 

ησλ εξγαδνκέλσλ) 

 

 Γε βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζεηηθή 
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ζηξαηνιφγεζε θαη 

επηινγή, ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη ίζεο 

επθαηξίεο απαζρφιεζεο) 

ζηηο ζηάζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ απέλαληη 

ζηελ επηρείξεζε νη 

νπνίεο απνηεινχλ 

δηάζηαζε ηεο απφδνζεο 

ηεο επηρείξεζεο 

ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε 

πξνζέγγηζε ζηελ 

απφδνζε θαη επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα, κε βάζε 

ηε «καιαθή» πξνζέγγηζε 

ηεο ΓΑΠ 

 κνξθή / 6 εξσηήζεηο– 

Weiss et al., 1967) 

- νξγαλσζηαθή δηθαηνζχλε 

(πξνζαξκνγή απφ ηελ 

θιίκαθα Moorman, 1981/ 

6 εξσηήζεηο ) 

 

 

εξγαδφκελνη  

επηιέρζεθαλ απφ ην 

ζηέιερνο πνπ 

ζπκπιήξσζε ην 

εξσηεκαηνιφγην κε 

θξηηήξην ην θχιν, ηελ 

εζληθφηεηα θαη ηε ζέζε 

ηνπο ζηε δηνηθεηηθή 

ηεξαξρία 

(αληηπξνζσπεπηηθφ 

δείγκα) 

 πζρέηηζε, 

παιηλδξφκεζε,  

 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ 

εξγνδνηψλ γηα ηε 

ζεκαζία ησλ 

πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ θαη 

ησλ ζηάζεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

 

 

16. Chebregiorgis and 

Karsten  (2007) 

 

Αληηθείκελν έξεπλαο:  

Ζ επίδξαζε ηξηψλ 

πνιηηηθψλ ηεο ΓΑΠ 

(επηκφξθσζε , 

ζηξαηνιφγεζε/ επηινγή 

θαη ακνηβέο) ζηνπο 

δείθηεο: ξπζκφο 

εζεινληηθήο απνρψξεζεο, 

απνπζίεο θαη παξάπνλα 

εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα 

 Μία εξψηεζε γηα ην 

βαζκφ επίδξαζεο ηεο 

επηκφξθσζεο  ζηελ απφδνζε 

(5βάζκηα θιίκαθα) 

 

 

 Γείθηεο εξγαδνκέλσλ: 

- Ρπζκφο εζεινληηθήο 

απνρψξεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

- Απνπζίεο εξγαδνκέλσλ 

- Παξάπνλα εξγαδνκέλσλ 

απφ ηνλ νξγαληζκφ 

 

 Παξαγσγηθφηεηα   

     (Πσιήζεηο/εξγαδφκελν) 

 82 Δπηρεηξήζεηο 

(πνιπθιαδηθή) Δξπζξαία 

 Δξσηεκαηνιφγην θαη 

αξρεία επηρείξεζεο 

 Δξσηψκελνη: ηειέρε 

ΓΑΠ θαη άιια ηειέρε 

 πζρέηηζε, 

Παιηλδξφκεζε 

 

 Θεηηθή επίδξαζε ηεο 

επηκφξθσζεο ζηηο 

απνπζίεο θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 
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ΟΓΖΓΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

 

 

ΜΔΡΟ Α  

 

 πγθέληξσζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζην κέγεζνο, ηε ζηξαηεηγθή, ηνπο ζηφρνπο 

θηιπ ηεο ηξάπεδαο 

 

 Μηιήζηε καο γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ, 

πνιηηηθφ, θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη πσο απηέο έρνπλ επεξάζεη ηε ηξάπεδα; 

 

 

ΜΔΡΟ Β  

 

 Γψζηε καο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη ε 

επηκνξθσηηθή πνιηηηθή;  

o (π.ρ. ππάξρεη πξφγξακκα επηκφξθσζεο πνπ λα εθαξκφδεηαη γηα φιν ην 

πξνζσπηθφ;, 

o Τπάξρεη ζχλδεζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ηξάπεδαο;  

o Αθνινπζείηαη κία ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

επηκνξθσηηθήο παξέκβαζεο;  

o Τπάξρεη καθξνπξφζεζκε αληηκεηψπηζε ;  

o Τπάξρεη ππνθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε ζπλερή εμέιημε / αλάπηπμή ηνπ;  

o Ση θίλεηξα δίλνληαη;   

o Ση είδνπο δηεπθνιχλζεηο παξέρνληαη ζην πξνζσπηθφ πνπ εθθξάδεη ηελ 

επηζπκία γηα επηκφξθσζε;) 

 

 Ση πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηαζέηεη ε ηξάπεδα ζηελ επηκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ; Κφζηνο αλά ψξα.  

 

   Πφζεο ψξεο ζπλνιηθά επηκνξθψζεθε ην πξνζσπηθφ;  

 

  Πνηεο νη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ζεκαηνινγίαο ; Πσο ν ρξφλνο θαηαλεκήζεθε ζε 

απηέο; 

 

 Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηθήο;  

 

 Τπάξρεη ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε ηεο άιιεο πνιηηθέο ΓΑΠ ;  

 

  ε πνην βαζκφ νη εξγαδφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε 

απηά πνπ   δηδάρηεθαλ; Γίλνλαηη θίλεηξα γη΄απηφ;   

 

 Πνηνο ν ξφινο ησλ ππνθαηζηεκάησλ θαη ησλ ζηειερψλ ζε απηά γηα ηνλ επηηπρή 

ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηεο επηκφξθσζεο;  
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ΜΔΡΟ Γ  

 Ζ ηξάπεδα ζαο δηελεξγεί έξεπλεο ζην πξνζσπηθφ ζε ζρέζε κε: 

o Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο/ αληηιήςεηο γηα ηα νθέιε ηεο 

επηκφξθσζεο ζε αηνκηθφ επίπεδν 

o Σελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία  

o Σελ πίζηε ζηελ ηξάπεδα/ππνθαηάζηεκα  

 Δάλ λαη , πσο ηα κεηξά θαη ηη πεξηερφκελν δίλεη;  

 

 Ζ ηξάπεδα ζαο δηελεξγεί έξεπλεο ζηνπο πειάηεο ηεο  ζε ζρέζε κε : 

o Σηο αληηιήςεηο πνηφηεηαο   

o Σελ ηθαλνπνίεζε  

o Σελ πίζηε ηνπο ζηελ ηξάπεδα/ππνθαηάζηεκα  

 Δάλ λαη , πσο ηα κεηξά θαη ηη πεξηερφκελν δίλεη;  
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ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

 

1. Αχμσλ Αξηζκφο Δξσηεκαηνινγίνπ …….…. 

2. Τπνθαηάζηεκα ………………………………………Κσδ. Αξηζ. ………... 

 

Α. Πξνζσπηθά ζηνηρεία  

 

1. Σίηινο ζέζεο:  …………………………………………….. 

2.   Ζιηθία:  18-24             25-34            35-44             45-54              55-65 
 

3.   Φχιιν:     Γπλαίθα           Άλδξαο  

4.    Δπίπεδν εθπαίδεπζεο:  

      Απφθνηηνο:    Λπθείνπ                  ΣΔΗ   ΑΔΗ  

                  πκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε (πρ IEK)           2
ν
 Πηπρίν  Άιιν…… …. 

      Κάηνρνο:     Μάζηεξ               Γηδαθηνξηθνχ   

6.   Υξφληα εξγαζίαο :   α. ζηελ ηξάπεδα  ……   β.  ζην ππνθαηάζηεκα ……. 
 

Β.  Δπηκφξθσζε: 

1α.  Έρεηε επηκνξθσζεί θαηά ην έηνο 2001;       Ναη   Όρη 

2α.  Δάλ λαη ζπκπιεξώζηε: 

       Πφζεο ψξεο πεξίπνπ δηαζέζαηε γηα ηελ επηκφξθσζε ζαο ην 2001; ………………… 
 

1β.  Έρεηε επηκνξθσζεί θαηά ην έηνο 2002;       Ναη   Όρη 

2β.  Δάλ λαη ζπκπιεξώζηε: 

       Πόζεο ώξεο πεξίπνπ δηαζέζαηε γηα ηελ επηκόξθσζε ζαο ην 2002; ………………… 

  

3. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη   (θπθιψζηε): Καζφ 

-ινπ 

Πνιχ 

ιίγν 

Λίγν Μέ- 

ηξηα 

Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

Απφ-

ιπηα 

 

3.1. Γίλνληαη θίλεηξα ζην πξνζσπηθνχ ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο γηα ηε ζπλερή εμέιημή / 

αλάπηπμή ηνπ 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2. Γίλεηαη ζπζηεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο  

ησλ επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
1 2 3 4 5 6 7 

3.3. Γίλεηαη θαηαγξαθή θαη αλαιπηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο ησλ επηκνξθσηηθψλ 

αλαγθψλ  

1 2 3 4 5 6 7 

3.4.Αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 
1 2 3 4 5 6 7 
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3.5. ην ππνθαηάζηεκά ζαο ππάξρεη 

      ππνζηήξημε απφ ηνλ πξντζηάκελν γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ - δεμηνηήησλ  πνπ 

απνθηήζεθαλ απφ ηελ επηκφξθσζε 

1 2 3 4 5 6 7 

3.6. Δίλαη ζπζηεκαηηθή ε επηκφξθσζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην ππνθαηάζηεκά ζαο 
1 2 3 4 5 6 7 

3.7. Τπάξρεη ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε ηε 

κηζζνινγηθήο ζαο εμέιημε 
1 2 3 4 5 6 7 

3.8. Τπάξρεη ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο  κε ηελ 

πνιηηηθή εμέιημεο ησλ εξγαδνκέλσλ  

(πξναγσγή) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

4. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε , φηη ε ζπκκεηνρή ζαο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζπκβάιιεη 

(παξαθαινχκε θπθιψζηε ηνλ αξηζκφ πνπ ζαο εθπξνζσπεί):  

 Κα- 

ζφινπ 

Πνιχ 

ιίγν 

Λίγν Με- 

ηξηα 

Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

Απφ- 

ιπηα 

4.1. ηε κηζζνινγηθή ζαο εμέιημε 1 2 3 4 5 6 7 

4.2. ηε  αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ζαο  1 2 3 4 5 6 7 

4.3. ην λα ληψζεηε κεγαιχηεξε  αζθάιεηα ζηελ 

εξγαζία 

1 2 3 4 5 6 7 

4.4. ην λα γίλεη πην ελδηαθέξνλ ην πεξηερφκελν  

       ηεο εξγαζίαο πνπ θάλεηε ζήκεξα 

1 2 3 4 5 6 7 

4.5. ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεψλ ζαο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζαο 

1 2 3 4 5 6 7 

4.6. ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεψλ ζαο κε ηνλ /ηνπο 

πξντζηάκελν - νπο ζαο 

1 2 3 4 5 6 7 

4.7. ηελ βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ ζαο γηα εμέιημε 

(πξναγσγή) 

1 2 3 4 5 6 7 

4.8. ηε βειηίσζε ησλ γλψζεψλ ζαο  1 2 3 4 5 6 7 

4.9. ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ/ ηθαλνηήησλ ζαο 1 2 3 4 5 6 7 

4.10. ηε βειηίσζε ησλ απαξαίηεησλ  

         δεμηνηήησλ - ηθαλνηήησλ γηα  απφδνζε ζηε  

         ζπγθεθξηκέλε εξγαζία  

1 2 3 4 5 6 7 

4.11. ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ζαο γεληθά 1 2 3 4 5 6 7 

4.12. ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζαο 1 2 3 4 5 6 7 

4.13. ηε βειηίσζε ηεο εξγαζηαθήο ζαο    

          ζπκπεξηθνξάο 

1 2 3 4 5 6 7 

4.14. ηελ πξννπηηθή γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ 1 2 3 4 5 6 7 

4.15. ηε δπλαηφηεηα γηα εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ  

         (ζηελ εξγαζία, ζηα πξντφληα θιπ ) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

5. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο / ε είζηε απφ (παξαθαινχκε θπθιψζηε ηνλ αξηζκφ πνπ ζαο εθπξνζσπεί):  

 Κα- 

ζφινπ 

Πνιχ 

ιίγν 

Λίγν Με- 

ηξηα 

Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

Απφ- 

ιπηα 

5.1.  Σε κηζζνινγηθή ζαο εμέιημε 1 2 3 4 5 6 7 

5.2. Σελ αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ζαο ζηελ 

επηρείξεζε 

1 2 3 4 5 6 7 

5.3. Σελ αζθάιεηα πνπ ληψζεηε ζηελ εξγαζία 1 2 3 4 5 6 7 
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5.4.  Σν πεξηερφκελν/αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ζαο 1 2 3 4 5 6 7 

5.5.  Σηο ζρέζεηο ζαο κε ηνπο  ζπλαδέιθνπο ζαο 1 2 3 4 5 6 7 

5.6.  Σηο ζρέζεηο κε ηνλ /ηνπο πξντζηάκελν-νπο ζαο 1 2 3 4 5 6 7 

5.7.  Σηο πξννπηηθέο πξναγσγή ζαο 1 2 3 4 5 6 7 

5.8.  Σελ δπλαηφηεηα πνπ ζαο δίλεηε γηα αλάιεςε  

         πξσηνβνπιηψλ απφ εζάο 

1 2 3 4 5 6 7 

5.9.  Σε δπλαηφηεηα πνπ έρεηε γηα εηζαγσγή  

θαηλνηνκηψλ ζηελ εξγαζία ζαο 

         (ζηελ εξγαζία, ζηα πξντφληα θιπ ) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Γ. Πίζηε 

 

6. ε πνην βαζκφ (παξαθαινχκε θπθιψζηε ηνλ αξηζκφ πνπ ζαο εθπξνζσπεί): 
 

 Κα- 

ζφινπ 

Πνιχ 

κηθξφ 

Μηθξφ Μέηξην Με-

γάιν 

Πνιχ 

κεγάιν 

Απφ- 

ιπηα 

6.1.Δπηζπκείηε λα εξγάδεζηε σο ην ηέινο ηεο 

εξγαζηαθήο ζαο δσήο ζε απηφ ην 

ππνθαηάζηεκα 

1 2 3 4 5 6 7 

6.2.Αηζζάλεζηε ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο ζην νπνίν εξγάδεζηε σο 

δηθά ζαο 

1 2 3 4 5 6 7 

6.3.Αηζζάλεζηε σο κέινο «ηεο νηθνγέλεηαο» 

ζην ππνθαηάζηεκα ζην νπνίν εξγάδεζηε  

1 2 3 4 5 6 7 

6.4.Τπάξρεη ηαχηηζε ησλ πξνζσπηθψλ ζαο 

ζηφρσλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο  

1 2 3 4 5 6 7 

6.5.Δλδηαθέξεζηε ε απφδνζε ζαο ζηελ εξγαζία 

ζπλερψο λα απμάλεη ρσξίο λα πεξηκέλεηε 

θάπνηα επηπιένλ αληακνηβή  

1 2 3 4 5 6 7 

6.6.Γηαθεκίδεηε ην ππνθαηάζηεκα ζην νπνία 

εξγάδεζηε, ζε ηξίηνπο ιέγνληαο φηη είλαη  

«έλα σξαίν κέξνο γηα λα εξγάδεηαη 

θάπνηνο» 

1 2 3 4 5 6 7 
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ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΔΛΑΣΩΝ 

Αχμσλ Αξηζκφο Δξσηεκαηνινγίνπ …….….2.Τπνθαηάζηεκα ………………Κσδ. Αξηζ. … 

ην ππνθαηάζηεκα κε ην νπνίν ζπλαιιάζζεζηε απηή ηε ζηηγκή ζε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη: 

 Κα- 

ζφινπ 

Πνιχ 

ιίγν 

Λίγν Με- 

ηξηα 

Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

Απφ- 

ιπηα 

1. Δκπηζηεχεζηε ην πξνζσπηθφ 1 2 3 4 5 6 7 

2. αο αλαγλσξίδνπλ σο ηαθηηθφ 

πειάηε 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Τπάξρεη εκπηζηεπηηθφηεηα 1 2 3 4 5 6 7 

4. Σν πξνζσπηθφ ζαο εθηηκά 1 2 3 4 5 6 7 

5. Σν πξνζσπηθφ είλαη θαιά 

εθπαηδεπκέλν 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Γελ δηαθφπηεηαη ε εμππεξέηεζε  1 2 3 4 5 6 7 

7. αο γλσξίδνπλ ζε πξνζσπηθφ 

επίπεδν 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Δμππεξεηήζηε κε πνηνηηθφ ηξφπν  1 2 3 4 5 6 7 

9. Σν πξνζσπηθφ έρεη θαιή θήκε  1 2 3 4 5 6 7 

10. Σεξνχληαη νη ππνζρέζεηο πνπ 

δίλνληαη 

1 2 3 4 5 6 7 

11. αο δεκηνπξγείηαη έλα αίζζεκα 

αζθάιεηαο απφ ην πξνζσπηθφ 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Δμππεξεηείζηε φζν ην δπλαηφλ πην 

ζχληνκα απφ ην πξνζσπηθφ ρσξίο 

θαζπζηεξήζεηο ιφγσ γξαθεηνθξαηίαο 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Γελ ππάξρεη αληίθαζε κεηαμχ 

απφςεσλ πξνζσπηθνχ – δηεχζπλζεο  

1 2 3 4 5 6 7 

14. Τπάξρεη επαξθήο αξηζκφο ΑΣΜ 1 2 3 4 5 6 7 

15. Τπάξρεη κνληέξλνο εμνπιηζκφο 1 2 3 4 5 6 7 

16. Τπάξρεη επαξθήο αξηζκφο  αλνηρηψλ 

ηακείσλ 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Ο ρξφλνο αλακνλήο δελ είλαη 

κεγάινο  

1 2 3 4 5 6 7 

18. Ζ ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή (νη νπξέο θηλνχληαη 

γξήγνξα)  

1 2 3 4 5 6 7 

19. Δπηθνηλσλνχλ καδί ζαο φηαλ είλαη 

αλαγθαίν 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Δίλαη θαηαλνεηέο νη ρξεψζεηο ( ζαο 

ηεο έρνπλ εμεγήζεη κε θαηαλνεηφ 

ηξφπν) 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Δίλαη ινγηθφ ην χςνο ηνπ  πνζνχ 

ησλ ρξεψζεσλ 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Υξεψλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ  πνζφ γηα 

ηε δηαρείξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο 

 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 413 

23. Δπηθνηλσλνχλ καδί ζαο γηα λα ζαο 

πξνηείλνπλ ζπκθεξφηεξεο ιχζεηο 

       

24. Δίλαη θαζαξφ  1 2 3 4 5 6 7 

25. Ζ δηαθφζκεζή  ηνπ είλαη φκνξθε 1 2 3 4 5 6 7 

26. Σν ππνθαηάζηεκα είλαη ιεηηνπξγηθφ 

 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Σν αληίγξαθν θίλεζεο ηνπ 

ινγαξηαζκνχ δελ εκθαλίδεη ιάζε 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Τπάξρεη πιεξφηεηα ζηε γθάκα ησλ 

πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη 

1 2 3 4 5 6 7 

29. Σα πξντφληα είλαη ζχγρξνλα 1 2 3 4 5 6 7 

30. Γελ γίλνληαη ιάζε θαηά ηελ 

εμππεξέηεζε 

1 2 3 4 5 6 7 

31. Τπάξρεη αθξίβεηα ζηελ  

αξρεηνζέηεζε 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Θα ιέγαηε όηη  είζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε (θπθιώζηε):  

 Κα- 

ζφινπ 

Πνιχ 

ιίγν 

Λίγν Με- 

ηξηα 

Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

Απφ- 

ιπηα 

1. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο  1 2 3 4 5 6 7 

2. Σα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο 1 2 3 4 5 6 7 

3. Σελ εηθφλα –εκθάληζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο 1 2 3 4 5 6 7 

4. Σελ θεξεγγπφηεηα-δηαζθάιηζε  1 2 3 4 5 6 7 

5. Σε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο  1 2 3 4 5 6 7 

6. Σν θφζηνο θηήζεο ησλ πξντφλησλ ππεξεζηψλ 1 2 3 4 5 6 7 

 

3. ε πνην βαζκφ (θπθιψζηε): 

 Κα- 

ζφινπ 

Πνιχ 

κηθξφ 

Μηθξφ Με- 

ηξην 

Πνιχ 

κεγάιν 

Πάξα 

πνιχ 

κεγάιν 

Απφ- 

ιπηα 

1. πζηήλεηε  ην ππνθαηάζηεκα ζε ηξίηνπο 1 2 3 4 5 6 7 

2. Δθθξάδεηε ηα παξάπνλά ζαο ζε θάπνηνλ  

       ππάιιειν ή ζην Γηεπζπληή ηνπ  

       ππνθαηαζηήκαηνο 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Θα παξακέλαηε ζην ππνθαηάζηεκα αθφκε 

θη εάλ ρξέσλε κεγαιχηεξν  επηηφθην/ 

πξνκήζεηεο απφ άιια  

1 2 3 4 5 6 7 

4. Θα παξακέλαηε ζην ππνθαηάζηεκα αθφκε 

θη εάλ έδηλε  ρακειφηεξν επηηφθην απφ άιια 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Υξεζηκνπνηείηε κεγάιν θάζκα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 

(π.ρ. έρεηε δάλεηα, θαηαζέζεηο, πηζησηηθέο 

ζην ππνθαηάζηεκα θιπ) 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Δπαλαιακβάλεηε ηελ αγνξά πξντφλησλ  ή 

ππεξεζηψλ  (π.ρ. αλαλεψλεηε ηηο πηζησηηθέο 

θάξηεο ) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Παξαθαιψ απαληήζηε 

1. Θεσξείηε ηελ ηξάπεδα σο ηελ θχξηα ηξάπεδά ζαο;     Ναη   ρη 

2. Πφζεο θνξέο ην κήλα έξρεζηε ζην ππνθαηάζηεκα;  ……… θνξέο / κήλα 

3. Ση πνζνζηφ ησλ θαηαζέζεηο ζαο έρεηε ζην ππνθαηάζηεκα ζε ζρέζε κε άιια πνπ ζπλεξγάδεζηε; 

……..  

4. Πφζν θαηξφ είζηε πειάηεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο;  3 κήλεο ……..  6 κήλεο …….    1 ρξφλν  .……  

5.    2 ρξφληα ……  3-5 ρξφληα …… πάλσ απφ 5 ρξφληα ….… 

  

Παξαθαιψ απαληήζηε 

Φχιν:     Άλδξαο ……..  Γπλαίθα …….. 

Ζιηθία:  18-24 …….    25-34 …….   35-44 …….   45-54 …….    55-64 …….     > 65 ……. 

Πξνζσπηθφ εηζφδεκα (αλά κήλα): Υσξίο εηζφδεκα ……  Κάησ απφ 300 επξψ. ……. 300-1000 επξψ. 

…… 

1001-1500 επξψ. ……...     > 1500 επξψ. ……… 

 Δίζηε:  

α) Ηδηψηεο; Τπάιιεινο … πληαμηνχρνο … Ννηθνθπξά …  Φνηηεηήο …..   Άιιν ……… 

β) Δπηρεηξεκαηίαο…. Διεχζεξνο επαγγ/ηίαο …  Έκπνξνο … Βηνηέρλεο .....   Βηνκήραλνο …… 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V 

 

Γεδνκέλα ππνινγηζκνχ ηνπ κνληέινπ ηεο DEA γηα ηα 30 ππνθαηζηήκαηα ηνπ δείγκαηνο  

(ηηκέο ζε  ρηι. επξψ - 2003) 

 

Α/Α 

Τπ 

Αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ 

2003 

Γαπάλεο 

πξνζσπηθνχ 

Έμνδα  

επηηνθίνπ 

Λνηπέο 

ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο 

πλνιηθφ 

επηηνθηαθφ 

εηζφδεκα  

πλνιηθφ κε 

επηηνθηαθφ 

εηζφδεκα 

1.  28 583.20 736.16 145.04 2,400.40 216.8 

2.  33 780.40 1,393.50 84.30 2,808.20 480.3 

3.  55 1,036.30 950.70 102.90 2,584.10 860.7 

4.  12 296.60 1,044.40 21.00 1139.5 54 

5.  17 450.90 1,209.40 80.00 2123.9 107.1 

6.  33 759.00 1,916.00 112.00 3,187.70 488.1 

7.  16 380.90 1,579.50 38.00 2,527.70 175.3 

8.  19 491.30 784.50 77.30 1,748.40 527.3 

9.  19 419.30 936.40 89.80 1,651.40 143.6 

10.  20 499.70 1,421.90 87.80 1,530.50 252.8 

11.  8 212.60 474.90 41.90 580.3 85.7 

12.  11 211.40 208.20 30.80 668.3 87.1 

13.  12 243.70 990.90 61.90 1,121.90 56.6 

14.  7 226.50 943.30 18.50 1058 72.7 

15.  7 101.20 501.80 10.50 685.4 45.4 

16.  8 227.60 757.70 35.20 1063.4 82.1 

17.  7 145.90 189.20 15.60 539.8 21.3 

18.  8 152.40 321.80 26.00 657.7 49.2 

19.  8 219.50 477.80 18.70 902.1 68.3 

20.  11 296.40 1,580.80 23.00 2,220.30 100.4 

21.  20 517.90 2,229.90 106.20 2,330.40 337.1 

22.  4 126.70 72.30 77.10 264.2 99.5 

23.  15 330.50 763.10 54.80 1377.1 141.9 

24.  12 283.00 311.80 35.20 419.9 104.1 

25.  9 272.30 1,240.50 67.00 1,543.70 358.6 

26.  8 241.80 606.30 42.40 894.5 307.8 

27.  8 265.70 452.60 45.30 797 153.9 

28.  28 690.20 1,484.20 57.60 2,386.50 790.7 

29.  4 132.30 244.60 84.90 357.4 55 

30.  6 141.10 155.60 33.60 468.5 42 
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