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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει το επίπεδο 
παρεχόμενων υπηρεσιών των εξουσιοδοτημένων συνεργείων αυτοκινήτων του νομού 
Θεσσαλονίκης. 
Έπειτα από μελέτη της βιβλιογραφίας που αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών και 
στους τρόπους μέτρησής της, διεξήχθη έρευνα σε εννέα συνεργεία που δέχθηκαν να 
συνεργαστούν μαζί μας. 
Στα πλαίσια της έρευνας αυτής και σύμφωνα πάντα με την βιβλιογραφία, 
σχεδιάστηκε και συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο από τους πελάτες των συνεργείων 
αυτών. Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε στις αρχές του μοντέλου SERVQUAL, των 
Parasuraman, Zeithaml και Berry, για την μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών. 
Για την επεξεργασία των απαντήσεων υπολογίστηκαν οι δείκτες παρεχόμενων 
υπηρεσιών για κάθε μια από τις πέντε διαστάσεις του μοντέλου SERVQUAL, βάση 
των οποίων εξήχθησαν τα συμπεράσματα και έγιναν οι ανάλογες προτάσεις. 
Με βάση τις αντιλήψεις των πελατών φαίνεται ότι οι υπηρεσίες που αφορούν την 
τεχνική υποστήριξη οχημάτων παρουσιάζουν αδυναμίες σε όλες τις διαστάσεις. 
Όμως, πρέπει να δοθεί άμεση προσοχή στις διαστάσεις reliability (ικανότητα 
εκτέλεσης της εργασίας με ακρίβεια και υπευθυνότητα), assurance (τεχνογνωσία των 
υπαλλήλων και ικανότητά τους να εμπνέουν εμπιστοσύνη) και responsiveness 
(επιθυμία των υπαλλήλων να βοηθήσουν τους πελάτες και να προσφέρουν γρήγορες 
υπηρεσίες).  
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
 
1.1 Αντικείμενο της εργασίας 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο της τη μελέτη της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών των επίσημων συνεργείων αυτοκινήτων του νομού 

Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα μελετηθούν η διαφοροποίηση των 

υπηρεσιών από τα προϊόντα, οι διαστάσεις ποιότητας και η προσαρμογή τους στις 

υπηρεσίες των συνεργείων καθώς και οι προσεγγίσεις μέτρησης ποιότητας και τα 

διάφορα μοντέλα. 

Ο χώρος των υπηρεσιών που χαρακτηρίζεται κυρίως από την πολυπλοκότητα και 

την διαφοροποίησή του, έχει γίνει το κυρίαρχο στοιχείο της σημερινής οικονομίας 

(Ghobadian et al., 1994). Λόγω της διαφοροποίησης αυτής, η βιομηχανία των 

υπηρεσιών υφίσταται μεγαλύτερες αλλαγές από την βιομηχανία παραγωγής 

προϊόντων (Lovelock, 1996), με κυρίαρχη τη διαπίστωση ότι η ποιότητα παροχής των 

υπηρεσιών και η εστίαση των επιχειρήσεων στις ανάγκες των πελατών τους και στην 

ολοένα μεγαλύτερη ικανοποίηση αυτών, αποτελεί μονόδρομο για τις επιχειρήσεις 

εκείνες που θέλουν να υπάρχουν και αύριο (Smith and Lewis, 1989). 

Η κατανόηση της αντίληψης των καταναλωτών για την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί βασικό συστατικό στην προσπάθεια για 

ικανοποίηση των αυξανόμενων απαιτήσεων. Ο ολοένα και εντονότερος 

ανταγωνισμός έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος μέσω της υπερέχουσας ποιότητας υπηρεσιών. Η σύλληψη και η 

μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών ήταν ανέκαθεν δύσκολη και βρίσκεται στο 

επίκεντρο των εξελίξεων για περισσότερο από δυο δεκαετίες. Διάφορες τεχνικές 

μέτρησης έχουν προταθεί και δοκιμαστεί. Αναμφίβολα, το μοντέλο SERVQUAL των 

Parasuraman et al. (1988, 1991) είναι από τα πιο πολυσυζητημένα και εφαρμοσμένα. 

Το να καταλάβει κανείς τις αντιλήψεις του πελάτη για την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών είναι πολύ σημαντικό ώστε να του προσφέρει ανώτερη 

υπηρεσία. Στις υπηρεσίες αυτοκινήτου μετά την πώληση έχουν παρουσιαστεί 

προβλήματα όπως (Bouman and Wiele, 1992): 

 Η εστίαση της προσοχής των καταναλωτών στο κομμάτι της παροχής των 

υπηρεσιών, ενώ οι εταιρείες εστιάζουν την προσοχή τους στην τεχνική 

κατάρτιση 
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 Ο πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα να κρίνει την παρεχόμενη υπηρεσία 

μεμονωμένα λόγω της εν γένει αδυναμίας να διακρίνει τις μεθόδους που 

χρησιμοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα να είναι αναγκασμένος να εμπιστευτεί ότι 

οι εργασίες που αποφασίστηκαν είναι προς όφελός του και 

πραγματοποιήθηκαν όπως συμφωνήθηκε  

 

1.2 Τοποθέτηση του προβλήματος: κίνητρα διεξαγωγής της συγκεκριμένης 

έρευνας 

Το βασικότερο κίνητρο διεξαγωγής της παρούσης έρευνας είναι η μεγάλη 

σημασία που πιστεύουμε ότι έχει η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες γιατί 

αυξάνει το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης και την πίστη και εμπιστοσύνη των 

πελατών της. 

 Με βάση τα παραπάνω και λόγω του ότι κανείς μέχρι τώρα δεν έχει διεξάγει 

παρόμοια έρευνα σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε από φέτος ένα πρόγραμμα μέτρησης 

της ποιότητας των υπηρεσιών των εξουσιοδοτημένων συνεργείων αυτοκινήτων και 

να επαναλαμβάνουμε αυτήν την έρευνα σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να 

μπορούμε να εντοπίζουμε τυχόν αλλαγές στις στάσεις των πελατών σχετικά με τις 

«παρεχόμενες υπηρεσίες» στον κλάδο αυτοκινήτων. 

Από την αναδρομή μας στην βιβλιογραφία και στην αρθρογραφία διαπιστώσαμε 

ότι στον συγκεκριμένο κλάδο υπάρχει έλλειψη παρόμοιων ερευνών με τη χρήση του 

SERVQUAL. Οι εταιρείες κάνουν δικές τους έρευνες, οι οποίες δεν στηρίζονται στη 

χρήση αυτού του μοντέλου.  

Πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από 

την συγκεκριμένη μελέτη θα τους φανούν αρκετά χρήσιμα και θα αποτελέσουν ένα 

μέτρο σύγκρισης και για τα αποτελέσματα των δικών τους ερευνών. 

 

1.3 Σκοπός της παρούσης εργασίας και παραδοτέα 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι αρχικά να δοκιμάσει την εφαρμογή του 

SERVQUAL στο χώρο των υπηρεσιών service αυτοκινήτων και κατά δεύτερο λόγο 

να αποτυπώσει τη γνώμη των πελατών για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν και να 

διαπιστώσει το πόσο ικανοποιημένοι είναι. 

Το θεωρητικό μέρος έχει σκοπό μέσα από την αρθρογραφία και την 

βιβλιογραφία να εμβαθύνει στο θέμα μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών. Το 

πρακτικό μέρος έχει σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω εμπεριστατωμένης 
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έρευνας πεδίου με ερωτηματολόγια που διεξήχθη στα πλαίσια αυτής της εργασίας και 

η οποία στηρίχθηκε στο μοντέλο μέτρησης SERVQUAL. 

Τελικός σκοπός είναι η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και η εξαγωγή 

συμπερασμάτων, ώστε να υποδειχθούν σημεία που χρήζουν περαιτέρω έρευνα και 

μελέτη. 

Όσο αφορά τους εννέα αντιπροσώπους που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας θα 

τους παραδοθούν εννέα reports που θα αφορούν τα αποτελέσματα της έρευνας και 

μόνο το δικό τους συνεργείο θα φαίνεται ονομαστικά (όλα τα υπόλοιπα συνεργεία θα 

έχουν κωδικό για ευνόητους λόγους). 

 

1.4 Περίγραμμα εργασίας 

Το πρώτο κεφάλαιο είναι μια εισαγωγή όπου περιγράφεται το αντικείμενο της 

παρούσης εργασίας, τα κίνητρα διεξαγωγής της έρευνας, ο σκοπός της και οι στόχοι 

της. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί το θεωρητικό μέρος της διπλωματικής. Γίνεται 

βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω από την ποιότητα και τις υπηρεσίες, τη 

διαφοροποίηση υπηρεσιών-προϊόντων, τα εμπόδια στην επίτευξη βελτίωσης της 

ποιότητας των υπηρεσιών, τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιότητας και τη 

μέτρηση της. Επίσης παρουσιάζονται το μοντέλο SERVQUAL, η θεωρητική και η 

λειτουργική κριτική του και το μοντέλο SERVPERF. 

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη μεθοδολογία της έρευνας. Χωρίζεται σε δυο 

μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται γενικά στο τι είναι έρευνα μάρκετινγκ και στα 

στάδια της διαδικασίας της έρευνας μάρκετινγκ. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στη 

μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσης 

διπλωματικής εργασίας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των 

στοιχείων που συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια (η ανάλυση έγινε μέσω του 

στατιστικού πακέτου SPSS) και σχολιάζονται οι πίνακες και τα διαγράμματα που 

προέκυψαν. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την έρευνα και 

γίνονται υποδείξεις προς τις διοικήσεις για το τι πρέπει να  προσέξουν. 

Τέλος στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι περιορισμοί της έρευνας και 

γίνονται κάποιες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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Κεφάλαιο 2: Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
  

2.1 Ποιότητα και υπηρεσίες 

Στην αγορά εμφανίζονται συνεχώς βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες, χωρίς 

όμως να υπάρχει και αναλογική αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. Η 

παραγωγικότητα συνεχώς αυξάνεται χάρη στην τεχνολογική πρόοδο, η τυποποίηση 

των προϊόντων και η μείωση των τιμών ολοένα και μεγαλώνει, αλλά όλα αυτά σε 

βάρος της καλύτερης ποιότητας στην εξυπηρέτηση των πελατών. Στην 

πραγματικότητα πολλές παραδοσιακές μέθοδοι για την επίτευξη καλύτερης ποιότητας 

έχουν σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνση των εταιρειών και των ανθρώπων που 

εργάζονται σε αυτές από τους πελάτες τους (Vandermerwe, 1994). 

Η έμφαση που δίνουμε σήμερα στην ποιότητα των υπηρεσιών σαν το πιο 

σημαντικό συστατικό μιας επιτυχημένης ανταγωνιστικής στρατηγικής προκύπτει από 

την πεποίθηση ότι ένας μεγάλος αριθμός πλεονεκτημάτων προκύπτει όταν μια εταιρία 

παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες (Smith and Lewis, 1989). Μερικά από τα οφέλη αυτά 

είναι: 

 Αύξηση της διατήρησης των πελατών λόγω αυξημένης ικανοποίησής 

τους 

 Περισσότερο ικανοποιημένο προσωπικό και κατά συνέπεια αυξημένη 

παραγωγικότητα 

 Λιγότερα λειτουργικά κόστη και έξοδα λόγω κακής ποιότητας. Το κόστος 

κακής ποιότητας που προκύπτει σε μια εταιρία εξετάζεται εκτενώς από 

τον Crosby (1980), ο οποίος αναφέρεται στη μείωση των κερδών μιας 

εταιρίας, μείωση που οφείλεται σε μη ικανοποιημένους πελάτες και στη 

δυσφήμιση της εταιρίας που αυτοί κάνουν, αλλά και στο κόστος που 

προκύπτει από το να μη γίνονται τα πράγματα σωστά από την πρώτη 

φορά 

 Βελτίωση της εικόνας της εταιρίας σαν ένας παράγοντας που συνεισφέρει 

στην προσέλκυση νέων πελατών 

 Αύξηση του μεριδίου αγοράς και κατ’ επέκταση μεγαλύτερα περιθώρια 

κέρδους και αυξημένη κερδοφορία 
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2.2 Διαφοροποίηση υπηρεσιών-προϊόντων  

Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ υπηρεσιών και αγαθών (Lockyer, 1986). 

Αυτές οι διαφορές έχουν αντίκτυπο στην προσέγγιση και στην υπόσταση της 

διοίκησης ποιότητας. Οι διαφορές αυτές είναι οι εξής: 

1. Μη διαχωρισμός παραγωγής και κατανάλωσης. Στις εταιρίες παροχής 

υπηρεσιών, η υπηρεσία παράγεται την ώρα που την ζητάει ο πελάτης και όχι 

από πριν. Συνήθως γίνεται παρουσία του πελάτη οπότε δεν υπάρχει περιθώριο 

για λάθη ή ανεπάρκεια ποιότητας. Επιπλέον, η εμπλοκή του καταναλωτή στην 

διαδικασία παράδοσης (delivery process), τον καθιστά σαν έναν πρόσθετο 

παράγοντα στις διαδικασίες, πάνω στον οποίο η διοίκηση έχει ελάχιστό ή 

καθόλου έλεγχο. Ωστόσο, η συμπεριφορά μιας ομάδας πελατών επηρεάζει την 

αντίληψη άλλων πελατών για την ποιότητα των υπηρεσιών.  

2. Μη απτότητα της υπηρεσίας. Η έλλειψη απτότητας σημαίνει ότι είναι 

δύσκολο για τον παροχέα να περιγράψει την υπηρεσία και για τον καταναλωτή 

να εξακριβώσει τις αρετές της. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να δει, αισθανθεί, 

ακούσει, μυρίσει ή αγγίξει το προϊόν πριν αγοραστεί. Συνεπώς, ο καταναλωτής 

συνήθως κοιτάει για σημάδια ποιότητας από αυτά που ακούει από άλλους, από 

τη φήμη του προϊόντος, από την ευκολία προσέγγισης και από την φυσική 

επαφή με το προϊόν. Στις υπηρεσίες, η επιρροή των απροσδιόριστων 

παραγόντων, όπως γλώσσα του στόματος και φήμη, στις αποφάσεις 

συναλλαγής είναι πολύ μεγαλύτερη από τους παράγοντες που επηρεάζουν τον 

καταναλωτή στο να αγοράσει ένα προϊόν. Αυτό καθιστά πιο υπεύθυνη την 

εταιρεία παροχής υπηρεσίας να κάνει σωστά την πρώτη φορά ότι υπόσχεται. 

Επιπλέον, στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών, το προσωπικό της πρώτης γραμμής 

και οι φυσικές εγκαταστάσεις εκπληρώνουν την διπλή λειτουργία της 

παραγωγής και του μάρκετινγκ (Haywood-Farmer, 1988). Ο δυνητικός πελάτης 

τα βλέπει σαν σημάδια ποιότητας. 

3. Φθαρτότητα των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες σε αντίθεση με τα προϊόντα, δεν 

μπορούν να αποθηκευτούν για να καταναλωθούν αργότερα. Αυτό σημαίνει ότι 

δεν μπορεί να γίνει σε αυτές ένας τελικός έλεγχος ποιότητας. Ο παροχέας της 

υπηρεσίας πρέπει να την κάνει σωστά κάθε φορά. 

4. Ετερογένεια των υπηρεσιών. Είναι συχνά πολύ δύσκολο να αναπαράγεις μια 

υπηρεσία ακριβώς όπως τις προηγούμενες φορές. Ένας αριθμός από 

παράγοντες μπορεί να επηρεάσει την έκταση της ετερογένειας της παροχής της 

 99



υπηρεσίας. Πρώτον, η παροχή υπηρεσίας συχνά αφορά επαφή μεταξύ 

καταναλωτή και προμηθευτή. Η συμπεριφορά του προμηθευτή επηρεάζει την 

αντίληψη του πελάτη για την ποιότητα. Είναι δύσκολο να εξασφαλίσεις 

συνέπεια και ομοιογένεια στην συμπεριφορά. Πολλές φορές αυτό που η 

εταιρεία σκοπεύει να δώσει, μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που 

ο καταναλωτής λαμβάνει. Δεύτερον, οι υπηρεσίες εξαρτώνται από το πόσο 

σωστά διευκρινίζει ο καταναλωτής τις ανάγκες του και δίνει τις σωστές 

πληροφορίες. Η ακρίβεια των πληροφοριών και η ικανότητα του παροχέα να 

ερμηνεύσει σωστά αυτές τις πληροφορίες, έχει σημαντική επιρροή στην 

αντίληψη του πελάτη για την ποιότητα των υπηρεσιών. Τρίτον, οι 

προτεραιότητες και οι προσδοκίες του πελάτη μπορεί να ποικίλουν κάθε φορά 

που χρειάζεται την υπηρεσία, όπως επίσης μπορούν να αλλάξουν και κατά την 

διάρκεια που δέχεται μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Η μεταβλητότητα των 

υπηρεσιών από τη μια περίοδο στην άλλη και από καταναλωτή σε καταναλωτή, 

κάνουν την διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας δύσκολο. Οι παροχείς 

των υπηρεσιών, πρέπει να βασίζονται στην ικανότητα του προσωπικού τους να 

καταλαβαίνει τις απαιτήσεις του πελάτη και να αντιδρά κατάλληλα. 

 

2.3 Εμπόδια στην επίτευξη βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών 

Στην προηγούμενη ενότητα ασχοληθήκαμε με τις διαφορές μεταξύ αγαθών και 

υπηρεσιών. Τα εμπόδια της βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών αναφέρονται 

παρακάτω (Ghobadian et al., 1994):   

1. Έλλειψη ορατότητας. Τα προβλήματα στην ποιότητα των υπηρεσιών, δεν είναι 

συνήθως ορατά στον προμηθευτή. Το Technical Assistance Research Project 

(TARP), εκτιμάει ότι σε κάθε δεδομένη στιγμή από το 25% των πελατών που δεν 

είναι ικανοποιημένοι μόνο το 4% παραπονιούνται στον προμηθευτή. Αυτό 

καθιστά πιο υπεύθυνο τον προμηθευτή να είναι συνέχεια σε εγρήγορση να 

αναγνωρίζει τα προβλήματα ποιότητας. 

2. Δυσκολία προσδιορισμού συγκεκριμένης υπευθυνότητας. Η συνολική 

αντίληψη του καταναλωτή για την ποιότητα της υπηρεσίας επηρεάζεται από την 

εμπειρία του σε διαφορετικές φάσεις. Ωστόσο είναι δύσκολο να χαρακτηριστεί 

κάποια συγκεκριμένη φάση προβληματική από άποψη ποιότητας υπηρεσιών. 

3. Χρόνος που χρειάζεται για να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών. Τα 

προβλήματα στην ποιότητα των υπηρεσιών συχνά απαιτούν αρκετό χρόνο να 
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επιλυθούν. Αυτό γίνεται γιατί η ποιότητα των υπηρεσιών εξαρτάται περισσότερο 

από τους ανθρώπους παρά από τα συστήματα και τις διαδικασίες. Οι στάσεις και 

τα πιστεύω χρειάζονται περισσότερο χρόνο να αλλάξουν από ότι οι διαδικασίες. 

4. Αβεβαιότητα διανομής. Ο έλεγχος της διανομής της υπηρεσίας και της 

ποιότητάς της, περιπλέκεται από την ξεχωριστή και απρόβλεπτη φύση του 

ανθρώπου. Το στοιχείο “άνθρωπος” περιλαμβάνει και τους πελάτες αλλά και το 

προσωπικό της πρώτης γραμμής της εταιρίας παροχής υπηρεσιών. 

 

Η επίτευξη ποιότητας υπηρεσιών απαιτεί (Ghobadian et al., 1994): 

1. Εστίαση στην αγορά και στον πελάτη. Τα προβλήματα στην ποιότητα των 

υπηρεσιών, είναι πιο πιθανόν να εμφανιστούν σε οργανισμούς που δεν 

εστιάζονται στο να αναγνωρίσουν και να ενεργήσουν σύμφωνα με τις ανάγκες 

και τις προσδοκίες των πελατών (Foster and Whittle, 1989). 

2. Ενδυνάμωση του προσωπικού της πρώτης γραμμής. Η ποιότητα των 

υπηρεσιών μπορεί να βελτιωθεί δίνοντας την δυνατότητα στο προσωπικό της 

πρώτης γραμμής να πάρει σημαντικές αποφάσεις όσο αφορά στις ανάγκες των 

πελατών. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η μετάβαση αυτών των αποφάσεων για την 

φροντίδα του πελάτη στο προσωπικό πρώτης γραμμής έχει σαν αντίτιμο την 

πληρωμή μερισμάτων (Uttal, 1987). 

3. Καλά εκπαιδευμένο και υποκινούμενο προσωπικό. Το προσωπικό της πρώτης 

γραμμής που δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένο για τη δουλειά του θα δυσκολευτεί 

να εκπληρώσει τα καθήκοντά του επιτυχώς. Αυτό θα γίνει αντιληπτό από τον 

πελάτη και θα προκαλέσει αρνητικές αντιλήψεις για την ποιότητα των 

υπηρεσιών. Είναι επίσης πολύ σημαντικό, το προσωπικό της πρώτης γραμμής να 

υποστηρίζεται και να υποκινείται κατάλληλα. Το υποκινούμενο προσωπικό 

απαιτεί την πρόβλεψη για: μια ξεκάθαρη κλίμακα καριέρας και ευκαιριών, 

σύστημα αμοιβών και αναγνώρισης και διαδικασίες αποτίμησης. 

4. Ένα ξεκάθαρο όραμα ποιοτικών υπηρεσιών. Μια συνέπεια της ενεργητικής 

(interactive) φύσης των υπηρεσιών είναι η ανάγκη για ένα ξεκάθαρο όραμα 

ποιότητας. Αν δεν διευκρινιστεί αυτό το όραμα, ο κάθε υπάλληλος θα δίνει μια 

δική του ερμηνεία στον όρο “ποιότητα υπηρεσιών”. Έλλειψη κοινού οράματος 

οδηγεί σε διαφορετικές εμπειρίες από τον πελάτη κατά την διάρκεια της παροχής 

υπηρεσίας και σαν αποτέλεσμα αυτού υπάρχει αρνητική επίδραση στην αντίληψή 

του για την ποιότητα. 
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2.4 Προσδιοριστικοί παράγοντες της ποιότητας 

Η ποιότητα δεν είναι ένα μονοδιάστατο αλλά ένα πολυδιάστατο φαινόμενο. Δεν 

είναι πιθανό να εξασφαλίσει κανείς ποιότητα προϊόντος ή υπηρεσίας χωρίς να 

καθορίσει τις περίοπτες απόψεις για την “ποιότητα”. 

Ο Grönroos (1978) υποστηρίζει ότι η “ποιότητα υπηρεσιών” αποτελείται από τις 

εξής τρεις διαστάσεις: 

1. Τεχνική ποιότητα του αποτελέσματος (Technical quality of outcome). Είναι 

το πραγματικό αποτέλεσμα της υπηρεσίας το οποίο μετριέται από τον πελάτη με 

αντικειμενικό τρόπο. Για παράδειγμα σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων το 

αποτέλεσμα της υπηρεσίας είναι το κατά πόσο το αυτοκίνητο θα είναι έτοιμο την 

ώρα που συμφωνήθηκε, αν θα παραδοθεί καθαρό και σε σωστή μηχανική 

κατάσταση. 

2. Λειτουργική ποιότητα της υπηρεσίας (Functional quality of the service 

encounter). Αυτό το στοιχείο της “ποιότητας” αφορά την αλληλεπίδραση 

μεταξύ παροχέα και αποδέκτη της υπηρεσίας και γίνεται αντιληπτό με 

υποκειμενικό τρόπο. Για παράδειγμα πάλι σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων αυτό 

το είδος ποιότητας αφορά στην περιποιητικότητα που δείχνεται στον πελάτη, τις 

φυσικές περιστάσεις της υποδοχής, το ποσοστό της επεξήγησης που δίνεται στον 

πελάτη όσο αφορά το τι χρειάζεται να γίνει, επικοινωνία με τον πελάτη για το αν 

το αυτοκίνητο θα καθυστερήσει να παραδοθεί ή θα χρεωθούν κάποιες επιπλέον 

εργασίες που δεν είχαν συμφωνηθεί αρχικά. 

3. Η εικόνα της εταιρείας (The corporate image). Αφορά τις αντιλήψεις των 

πελατών για τις υπηρεσίες που τους προσφέρει ο οργανισμός. Η εικόνα 

εξαρτάται από: την τεχνική και την λειτουργική ποιότητα, την τιμή, τις 

εξωτερικές επικοινωνίες, φυσικές εγκαταστάσεις και ικανότητα και 

συμπεριφορά των υπαλλήλων. 

 

Οι Lehtinen και Lehtinen (1992) επίσης υποστηρίζουν ότι η “ποιότητα των 

υπηρεσιών” έχει τρεις διαστάσεις. Αυτές είναι: 

1. Φυσική ποιότητα (Physical quality). Συμπεριλαμβάνει την κατάσταση των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. 

2. Ποιότητα της εταιρείας (Corporate quality). Αναφέρεται στην εικόνα της 

εταιρείας. 
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3. Ποιότητα αλληλεπίδρασης (Interactive quality). Προκύπτει από την 

αλληλεπίδραση μεταξύ του προσωπικού της εταιρείας και του πελάτη και την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των πελατών.  

 

Οι Lehtinen και Lehtinen (1992) υποστηρίζουν επίσης, ότι στην εξέταση των 

παραγόντων που καθορίζουν την ποιότητα είναι αναγκαίο να υπάρξει διαχωρισμός 

μεταξύ της ποιότητας που αφορά στην διαδικασία της υπηρεσίας και σε αυτήν που 

αφορά στο αποτέλεσμα της υπηρεσίας.  

Οι Zeithaml et al. (1990) υποστηρίζουν ότι οι πελάτες διακρίνουν τις παρακάτω 

πέντε διαστάσεις όταν αξιολογούν την ποιότητα των υπηρεσιών τις οποίες θα 

εξετάσουμε πιο αναλυτικά παρακάτω: 

1. Tangibles: Εμφάνιση φυσικών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, του 

προσωπικού και του υλικού επικοινωνίας με τους καταναλωτές 

2. Reliability: Ικανότητα εκτέλεσης της εργασίας με υπευθυνότητα και ακρίβεια 

3. Responsiveness: Επιθυμία των υπαλλήλων να βοηθήσουν τους πελάτες και να 

προσφέρουν γρήγορες υπηρεσίες 

4. Assurance: Τεχνογνωσία των υπαλλήλων και η ικανότητά τους να εμπνέουν 

εμπιστοσύνη 

5. Empathy: Φροντίδα και εξατομικευμένη προσοχή της εταιρίας για τους πελάτες 

της 
 

2.5 Μέτρηση ποιότητας υπηρεσιών 

Η μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από πολλά προβλήματα 

και δυσκολίες που οφείλονται στις διαφορές μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών. 

Κάποια από τα προβλήματα αυτά είναι: η μη δυνατότητα χρήσης οργάνων και 

εργαστηριακών ελέγχων, η απουσία χρονικών περιθωρίων για μέτρηση και 

εξασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, η μη δυνατότητα 

δειγματοληπτικού ελέγχου αποθεμάτων και η μεγάλη αστάθεια στις μετρήσεις αφού 

η ποιότητα υπηρεσιών εξαρτάται από την φυσική και ψυχολογική κατάσταση τόσο 

του προσωπικού που την παρέχει όσο και των ίδιων των πελατών (Κουρεμένος, 

1993). 

Οι Parasuraman et al. (1985), δημιούργησαν ένα μοντέλο με το οποίο μπορεί να 

μετρηθεί η αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών. 
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Το σημείο αναφοράς είναι μια προσέγγιση της ποιότητας, προσανατολισμένη στις 

υπηρεσίες, που παρουσιάστηκε από τον Gronroos (1983) με την εισαγωγή της 

έννοιας “αντιλαμβανόμενη ποιότητα” (perceived quality). 

Η ποιότητα των υπηρεσιών μπορεί να οριστεί ως το μέγεθος της ασυμφωνίας 

μεταξύ των προσδοκιών ή των επιθυμιών των πελατών και των αντιλήψεών τους 

(Zeithaml et al., 1990). Οι προσδοκίες των πελατών διαμορφώνονται σύμφωνα με 

τους παρακάτω παράγοντες: προφορικές επικοινωνίες, προσωπικές ανάγκες του 

πελάτη, προηγούμενη εμπειρία και εξωτερικές επικοινωνίες από τον παροχέα της 

υπηρεσίας. 

Στο σχήμα 1 φαίνεται η αποτίμηση του πελάτη για την ποιότητα των υπηρεσιών. 

 
Σχήμα 1: Αποτίμηση του πελάτη για την ποιότητα των υπηρεσιών 

 
  Πηγή: Bouman and Van der Wiele, 1992 
 
Οι Parasuraman et al. (1985), στην αρχική τους διατύπωση βρήκαν 10 συστατικά 

της ποιότητας των υπηρεσιών (Βλέπε παράρτημα): 1) Reliability, 2) Responsiveness, 

3) Competence, 4) Access, 5) Courtesy, 6) Communication, 7) Credibility, 8) 

Security, 9) Understanding/knowing the customer, 10) Tangibles 
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Στην δουλειά τους το 1988 αυτά τα 10 συστατικά συνοψίσθηκαν σε 5 διαστάσεις: 

reliability, assurance, tangibles, empathy, responsiveness, έτσι όπως φαίνονται στον 

Πίνακα 2. 
Πίνακας 2: Διαστάσεις του SERVQUAL 

Dimensions Definition Items in scale 

Reliability The ability to perform the promised service 
dependably and accurately  5 

Assurance The knowledge and courtesy of employees and their 
ability to convey trust and confidence  

4 

Tangibles The appearance of physical facilities, equipment, 
personnel and communication materials  

4 

Empathy The provision of caring, individualized attention  5 
 to customers   

Responsiveness The willingness to help customers and to provide 
prompt service  

4 

Πηγή: Buttle, 1996 
 

Τα συστατικά reliability, tangibles και responsiveness παρέμειναν ως είχαν, ενώ 

τα υπόλοιπα επτά συστατικά της ποιότητας των υπηρεσιών συνοψίστηκαν σε δυο 

διαστάσεις τις assurance και empathy. 

Από την έρευνα των Zeithaml et al. (1990) στον τομέα των υπηρεσιών, οι πελάτες 

διακρίνουν τις παρακάτω πέντε διαστάσεις όταν αξιολογούν την ποιότητα των 

υπηρεσιών: 

• Tangibles: Εμφάνιση φυσικών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, του 

προσωπικού και του υλικού επικοινωνίας με τους καταναλωτές 

• Reliability: Ικανότητα εκτέλεσης της εργασίας με υπευθυνότητα και 

ακρίβεια 

• Responsiveness: Επιθυμία των υπαλλήλων να βοηθήσουν τους πελάτες και 

να προσφέρουν γρήγορες υπηρεσίες 

• Assurance: Τεχνογνωσία των υπαλλήλων και η ικανότητά τους να 

εμπνέουν εμπιστοσύνη 

• Empathy: Φροντίδα και εξατομικευμένη προσοχή της εταιρίας για τους 

πελάτες της 

 

Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα των πέντε αυτών διαστάσεων μετριέται με το 

SERVQUAL. Η μέτρηση αποτελείται από δυο μέρη: το ένα μέρος αφορά τις 

προσδοκίες και περιλαμβάνει 22 ερωτήσεις έτσι ώστε να εξακριβωθούν οι γενικές 

προσδοκίες ενός πελάτη όσο αφορά μια υπηρεσία. Το άλλο μέρος αφορά τις 
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αντιλήψεις και περιλαμβάνει 22 παρόμοιες ερωτήσεις που μετρούν την αποτίμηση 

του πελάτη από τις προσφερόμενες υπηρεσίες της συγκεκριμένης εταιρίας (Zeithaml 

et al., 1990). 

Οι ερωτήσεις απαντώνται μέσω μιας επτάβαθμης κλίμακας Likert. Τα δεδομένα 

(data) μετατρέπονται σε σκορ P-E (αντιλήψεις μείον προσδοκίες) και τα 

αποτελέσματα παίρνουν βαθμό από -6 έως 6 για κάθε ερώτηση. Όσο πιο αρνητικό 

είναι το σκορ, τόσο πιο αρνητική είναι η αντιλαμβανόμενη ποιότητα και αντίστροφα 

όσο πιο θετικό είναι το σκορ τόσο πιο θετική είναι η αντιλαμβανόμενη ποιότητα. 

Η ποιότητα υπολογίζεται αρχικά ξεχωριστά για κάθε διάσταση, με τον τύπο 

(Robinson, 1999): 
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Όπου: 

SQj: η ποιότητα της υπηρεσίας για τη διάσταση j 

Eij: Προσδοκίες της εταιρείας για το αντικείμενο i στη διάσταση j 

Pij: Αντιλαμβανόμενη απόδοση της εταιρείας για το αντικείμενο i στη διάσταση j 

nj: Αριθμός των αντικειμένων στην διάσταση j 

 
Στη συνέχεια υπολογίζεται ένα μέσο σκορ για κάθε διάσταση, βάσει των 

απαντήσεων όλων των ερωτηθέντων. Επιπλέον, υπολογίζεται ένα συνολικό σκορ για 

την ποιότητα της υπηρεσίας παίρνοντας το μέσο σκορ των πέντε διαστάσεων. Τα 

θετικά σκορ δείχνουν υπηρεσία καλύτερη από την αναμενόμενη, ενώ τα αρνητικά 

σκορ δείχνουν χαμηλού επιπέδου ποιότητα. Αν το μέσο σκορ είναι μηδέν, τότε η 

ποιότητα είναι ικανοποιητική. 

Παρακάτω στο σχήμα 2, παρουσιάζεται το εκτεταμένο μοντέλο GAPS, το οποίο 

αναγνωρίζει κενά στην παροχή της υπηρεσίας και προσπαθεί με την βοήθεια των 

διαστάσεων του SERVQUAL να βρει από που προέρχονται και στη συνέχεια να τα 

διορθώσει. Αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας είναι η βελτίωση της παρεχόμενης 

υπηρεσίας. Το μοντέλο προσπαθεί να δείξει τις περίοπτες δραστηριότητες του 

παροχέα της υπηρεσίας που επηρεάζουν την αντίληψη για την ποιότητα. Επίσης 

δείχνει την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων και διευκρινίζει τους 
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δεσμούς μεταξύ των δραστηριοτήτων κλειδιά του παροχέα της υπηρεσίας οι οποίες 

είναι σχετικές με την παροχή ποιοτικής υπηρεσίας. Οι δεσμοί περιγράφονται ως κενά 

(gaps), τα οποία αντιπροσωπεύουν εμπόδια στην επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου 

υπηρεσίας. 
Σχήμα 2 : Μοντέλο GAPS (Parasuraman et al., 1985) 

 
 

Ας δούμε όμως περιληπτικά τι σημαίνουν αυτά τα κενά (Ghobadian et al., 1994): 

 Consumer expectation-management perception gap (Gap1): Η διοίκηση 

μπορεί να έχει ανακριβείς αντιλήψεις για το τι ακριβώς αναμένει ο πελάτης. Η 

αιτία γι’ αυτό το κενό είναι η έλλειψη κατάλληλης εστίασης στην 

αγορά/πελάτη. Η ύπαρξη τμήματος μάρκετινγκ δεν εγγυάται αυτόματα 

εστίαση στην αγορά. Απαιτεί τις κατάλληλες διοικητικές λειτουργίες, 

εργαλεία ανάλυσης αγοράς και διάθεση 

 Service quality specification gap (Gap2): Μπορεί να υπάρχει αδυναμία από 

την πλευρά της διοίκησης να μεταφράσει τις προσδοκίες του πελάτη σε 

προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών. Αυτό το κενό αναφέρεται σε θέματα 

σχεδιασμού υπηρεσιών. Για παράδειγμα μια αεροπορική εταιρεία μπορεί να 

βρει ότι οι πελάτες της θέλουν καλύτερο service γευμάτων για τις κοντινές 
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αποστάσεις. Αυτό πρέπει να μεταφραστεί σε μενού για τις διαφορετικές ώρες 

της ημέρας. 

 Service delivery gap (Gap3): Οι οδηγίες για την παροχή της υπηρεσίας δεν 

εγγυώνται υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσίας ή απόδοση. Υπάρχουν πολλοί 

λόγοι γι’ αυτό όπως: έλλειψη κατάλληλης υποστήριξης για το προσωπικό της 

πρώτης γραμμής, προβλήματα στις διαδικασίες, διακύμανση στην απόδοση 

του προσωπικού της πρώτης γραμμής. Για παράδειγμα η αεροπορική εταιρεία 

του προηγούμενου παραδείγματος μπορεί να προτείνει ένα εξωτικό και 

εκτεταμένο μενού το οποίο δεν αφήνει πολύ ώρα για να σερβιριστεί ή να 

καταναλωθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κακή αντιλαμβανόμενη ποιότητα. Ο 

τρόπος της προσφοράς της υπηρεσίας επηρεάζει επίσης την αντίληψη της 

ποιότητας. Αν π.χ. οι αεροσυνοδοί δεν είναι ικανοί και φιλικοί, η επένδυση 

στην βελτίωση του γεύματος δεν θα βελτιώσει τις αντιλήψεις για την 

ποιότητα. 

 External communication gap (Gap4): Οι προσδοκίες του πελάτη 

διαμορφώνονται από τις εξωτερικές επικοινωνίες της εταιρείας. Μια 

ρεαλιστική προσδοκία φυσιολογικά θα προωθήσει μια πιο θετική αντίληψη 

για την ποιότητα των υπηρεσιών. Μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών πρέπει να 

εξασφαλίσει ότι το υλικό του μάρκετινγκ και της προώθησης περιγράφει 

επακριβώς την υπηρεσία που παρέχεται και τον τρόπο που αυτή παρέχεται. 

 Expected service-perceived service gap (Gap5): Η αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα της υπηρεσίας εξαρτάται από το μέγεθος και την κατεύθυνση του 

κενού 5, το οποίο με τη σειρά του εξαρτάται από τη φύση των κενών που 

έχουν να κάνουν με το μάρκετινγκ, τον σχεδιασμό και την προσφορά της 

υπηρεσίας (Gaps1-4).   

 

Στο σχήμα 1 στο παράρτημα φαίνεται και το εκτεταμένο μοντέλο GAPS για την 

ποιότητα των υπηρεσιών. 
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2.6 Κριτική του μοντέλου SERVQUAL 

 

2.6.1 Θεωρητική κριτική 

- Παραδειγματικές αντιρρήσεις: Υπάρχουν δυο βασικές κριτικές. Η πρώτη είναι 

ότι το SERVQUAL βασίζεται ανάρμοστα σε ένα expectations-disconfirmation 

μοντέλο παρά σε ένα υποκειμενικό (attitudinal) μοντέλο για την ποιότητα υπηρεσίας. 

Το disconfirmation μοντέλο εφαρμόζεται στη βιβλιογραφία της ικανοποίησης του 

πελάτη. Σε αυτή τη βιβλιογραφία, η ικανοποίηση του πελάτη υπολογίζεται βάσει της 

σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στις προσδοκίες (Ε) και τα αποτελέσματα (Ο). Αν το Ο 

είναι ίδιο με το Ε, τότε η ικανοποίηση του πελάτη είναι προβλεπόμενη. Αν το Ο 

ξεπερνάει το Ε, τότε η χαρά του πελάτη μπορεί να παραχθεί. Αν το Ε ξεπερνάει το Ο, 

τότε η δυσαρέσκεια του πελάτη είναι ορατή (Buttle, 1996). Σύμφωνα επίσης με τους 

Cronin και Taylor (1992;1994), το SERVQUAL έχει ελαττώματα εξαιτίας της 

υιοθεσίας του disconfirmation μοντέλου.  

Η δεύτερη κριτική είναι ότι το SERVQUAL δεν βασίζεται σε υπάρχουσα γνώση 

σε οικονομικά, στατιστικά και ψυχολογία. Πιο συγκεκριμένα, ο Andersson (1992) 

υποστηρίζει ότι ο Parasuraman et al εγκατέλειψαν την αρχή της επιστημονικής 

συνέχειας και επαγωγής. Επιπλέον, ο Parasuraman et al δεν λαμβάνει υπόψη το 

κόστος για τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών. Είναι αφελές να υποθέτει κανείς 

ότι η οριακή πρόσοδος της βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών ξεπερνάει πάντοτε το 

οριακό κόστος. Όσον αφορά το στατιστικό κομμάτι, ο Parasuraman et al συλλέγει 

στοιχεία χρησιμοποιώντας κλίμακες Likert (ordinal scale), ενώ πραγματοποιεί τις 

αναλύσεις με μεθόδους (παραγοντική ανάλυση) που ταιριάζουν σε interval-level 

δεδομένα. Συνεχίζοντας, οι εσωτερικές συσχετίσεις των διαστάσεων είναι δύσκολο 

να περιγραφούν. Αποτέλεσμα οι μελέτες με χρήση του SERVQUAL να μην μπορούν 

να απαντήσουν σε ερωτήσεις, όπως: “Υπάρχουν ελαστικότητες μεταξύ των 

διαστάσεων της ποιότητας;” “Η αξία των βελτιώσεων είναι μια γραμμική ή μια μη-

γραμμική συνάρτηση;”. Τέλος, ο Parasuraman απέτυχε να συμπεριλάβει την 

βιβλιογραφία για την ψυχολογία των αντιλήψεων. 

- Gaps model: Κάποιες άλλες κριτικές αναφέρονται στην αξία και στο νόημα των 

κενών (gaps) που αναγνωρίζονται στο disconfirmation μοντέλο. 

Οι Babakus και Boller (1992) και Churchill και Surprenant (1982) βρήκαν ότι τα 

σκορ Ρ-Ε δεν δίνουν καμιά επιπρόσθετη πληροφορία από αυτήν που ήδη περιέχεται 

στο μέρος των αντιλήψεων της κλίμακας του SERVQUAL. Βρήκαν ότι ο κύριος 
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συντελεστής στο gap σκορ ήταν το σκορ των αντιλήψεων γιατί υπήρχε μια γενική 

τάση από τους ερωτώμενους να τοποθετούν τις προσδοκίες ψηλά. 

Οι Iacobucci et al. (1994) και Kahneman και Miller (1986) προτείνουν ότι οι 

προσδοκίες μπορεί να μην προϋπάρχουν αλλά δημιουργούνται ταυτόχρονα με την 

συναλλαγή ως μια μορφή αξιολόγησης της εμπειρίας.  

O Teas (1993a; 1993b; 1994), έχει θέσει το ερώτημα αν δυο ίδια κενά 

προερχόμενα από διαφορετικές τιμές προσδοκιών και αντίληψης (π.χ. 6(Ρ)-7(Ε)=-1 

(gap), 1(P)-2(E)=-1 (gap)) καταδεικνύουν ίδια ποιότητα υπηρεσιών στο μυαλό του 

καταναλωτή. Ο ίδιος ερευνητής έχει επισημάνει ότι η έρευνα που περιβάλει το 

SERVQUAL δεν έχει ακόμα καταλήξει ότι όλοι οι συμμετέχοντες σε έναν κλάδο 

(π.χ. τραπεζικό) χαίρουν των ίδιων προσδοκιών σε όλα τα επίπεδα από τους πελάτες. 

Οι Cronin και Taylor (1992;1994), τεστάρουν ένα νέο μοντέλο μέτρησης της 

ποιότητας των υπηρεσιών βασισμένο στην απόδοση. Το νέο μοντέλο ονομάστηκε 

SERVPERF, αποτελείται από τους 22 παράγοντες των αντιλήψεων του SERVQUAL 

και δεν αναφέρεται καθόλου σε προσδοκίες. 

Τέλος μια άλλη ερευνητική ομάδα (Boulding et al., 1993), στην οποία 

συμπεριλαμβάνονταν και η Zeithaml (μια από τους δημιουργούς του SERVQUAL), 

κατέληξε να μην αποδέχεται μοντέλα βασισμένα στις προσδοκίες ή σε κενά (gaps) 

και υποστηρίζουν ότι η ποιότητα των υπηρεσιών επηρεάζεται μόνο από τις 

αντιλήψεις. 

- Εστιασμός στις διαδικασίες (Process orientation): Το SERVQUAL 

κατηγορήθηκε ότι εστιάζει στην διαδικασία της παροχής υπηρεσίας παρά στα 

αποτελέσματα αυτής. 

Ο Gronroos (1982), αναγνωρίζει τρία τμήματα στην ποιότητα των υπηρεσιών: την 

τεχνική, την λειτουργική και την φημολογούμενη ποιότητα. Η τεχνική ποιότητα έχει 

να κάνει με το αποτέλεσμα της υπηρεσίας, η λειτουργική με την διαδικασία της 

παροχής της υπηρεσίας και η φημολογούμενη ποιότητα έχει να κάνει με το αντίκτυπο 

της εικόνας της επιχείρησης. Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το SERVQUAL 

δεν ασχολείται με την τεχνική ποιότητα (έχει να κάνει με το αποτέλεσμα) (Cronin and 

Taylor, 1992; Mangold and Babakus, 1991; Richard and Allaway, 1993). 

Οι Richard και Allaway (1993) δοκιμάζουν ένα τροποποιημένο μοντέλο 

SERVQUAL, το οποίο περιέχει χαρακτηριστικά που αφορούν και τη διαδικασία και 

το αποτέλεσμα και σχολιάζουν ότι “η πρόκληση είναι να καθορίσεις ποια 

χαρακτηριστικά της ποιότητας που αφορούν τη διαδικασία και το αποτέλεσμα έχουν 
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μεγαλύτερη επίδραση στην επιλογή”. Κατέληξαν ότι ο συνδυασμός διαδικασίας και 

αποτελέσματος προβλέπει καλύτερα την επιλογή του πελάτη από ότι το κάθε ένα 

μόνο του. 

Υπερασπιζόμενοι το SERVQUAL, οι Higgins et al. (1991) υποστηρίζουν ότι η 

ποιότητα που έχει να κάνει με το αποτέλεσμα (τεχνική ποιότητα), ήδη 

περιλαμβάνεται στις διαστάσεις: reliability, competence και security. 

- Διαστασιολόγηση (Dimensionality): Πολλές κριτικές αφορούν τις διαστάσεις 

του SERVQUAL. Οι πιο σοβαρές αφορούν στον αριθμό τους και στο πόσο αυτές 

είναι σταθερές και ταιριάζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Πολλές μελέτες είχαν αποτύχει να αναγνωρίσουν τις υποβόσκουσες διαστάσεις, 

που πρωτότυπα είχαν οριστεί από τον Parasuraman et al (1988) (π.χ. Reidenbach & 

Sandifer-Smallwood, 1990; Finn & Lamb, 1991; Babakus & Boller, 1992). Στην 

πραγματικότητα, ο Carman (1990) βρήκε έναν μεγαλύτερο αριθμό από διαστάσεις 

και τόνισε την πολυεπίπεδη φύση ορισμένων υπηρεσιών. Πράγματι, οι Parasuraman 

et al. (1991) διαπίστωσαν ότι υπήρχαν εσωτερικές συσχετίσεις μεταξύ διαστάσεων. 

Για τον λόγο αυτό, προέβησαν σε κάποιες επανατοποθετήσεις. Η διάσταση 

“Tangibles”, που ήταν ενιαία στην πρωτότυπη κλίμακα, χωρίστηκε σε δύο 

υποδιαστάσεις, από τις οποίες η μία αντιστοιχούσε στα κομμάτια των φυσικών 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και η άλλη σε αυτά των υπαλλήλων και των 

τρόπων επικοινωνίας. Αποτελέσματα που προέκυψαν στη διορθωμένη κλίμακα, ήταν 

να αυξηθεί ο βαθμός επικάλυψης ανάμεσα στις διαστάσεις και να μην είναι διακριτές 

οι διαστάσεις “Responsiveness” και “Assurance”. Παρά το γεγονός του υψηλότερου 

βαθμού επικάλυψης μεταξύ των διαστάσεων, η αναμορφωμένη έκδοση ακόμα 

αντανακλά την βασική 5-διάστατη δομή με την μόνη σημαντική εξαίρεση – την 

δημιουργία των δύο υποκατηγοριών. 

Σε ένα πιο θεμελιώδες επίπεδο, τόσο ο Buttle (1996) όσο και οι Genestre και 

Herbig (1996) υποστήριξαν ότι το SERVQUAL μετράει μόνο την διαδικασία 

διανομής της υπηρεσίας και όχι το αποτέλεσμά της. Ο Buttle προσθέτει μια επιπλέον 

διάσταση, η οποία αποτελείται από έξι αντικείμενα που αναφέρονται στο αποτέλεσμα 

(outcome items) για μια υπηρεσία παράδοσης πίτσας. Οι Genestre και Herbig 

περιλαμβάνουν στην έρευνά τους και αντικείμενα που σχετίζονται με την ποιότητα 

προϊόντος. Και οι δύο βρίσκουν ότι οι παράγοντες που αφορούν μόνο την υπηρεσία, 

προβλέπουν λιγότερη από την μισή διακύμανση και καταλήγουν ότι το παραγόμενο 

αποτέλεσμα ή η ποιότητα προϊόντος είναι πιο σημαντική. Ο Buttle, όμως, παράλληλα 
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αναγνωρίζει ότι η ποιότητα του αποτελέσματος αντανακλάται ήδη σε κάποιες από τις 

διαστάσεις του SERVQUAL. 

Ο Lapierre (1996) συμπεριλαμβάνει με την σειρά του μετρήσεις της τεχνικής 

ποιότητας του αποτελέσματος. Προχωράει, όμως, υποστηρίζοντας ότι διαφορετικές 

διαστάσεις πρέπει να υιοθετηθούν για τις κύριες και τις περιφερειακές υπηρεσίες. 

Βασισμένος στις διαστάσεις του Gronroos (1990) για την ποιότητα υπηρεσιών, 

δείχνει την εγκυρότητα του να χρησιμοποιείς τέσσερις διαστάσεις για την κύρια 

υπηρεσία και έξι διαστάσεις για τις περιφερειακές υπηρεσίες σε ένα 

τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον. 

Για να ενσωματώσει προτάσεις στελεχών κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών 

ερωτηματολογίων και για να καλυφθούν πληρέστερα οι διαστάσεις, 

αντικαταστάθηκαν δύο πρωτότυπα αντικείμενα, των διαστάσεων “Tangibles” και 

“Assurance”, από δύο νέα. Το πρωτότυπο SERVQUAL δεν είχε αντικείμενο που να 

αναφέρεται στην εμφάνιση των υλικών επικοινωνίας, μια παράλειψη που τα στελέχη 

πίστευαν ότι έπρεπε να διορθωθεί με ένα νέο αντικείμενο. Το δεύτερο νέο 

αντικείμενο αφορούσε την γνώση των εργαζομένων, αντικείμενο που επίσης δεν 

εμφανιζόταν στο πρωτότυπο SERVQUAL. 

Επιπρόσθετα, για να ενισχυθεί η σημαντικότητα των διαστάσεων, επιλέχθηκε να 

χρησιμοποιηθούν απευθείας μετρήσεις των χαρακτηριστικών της υπηρεσίας . Έτσι, 

ζητήθηκε από τους πελάτες να κατανείμουν 100 πόντους στις διαστάσεις, βάσει της 

σημαντικότητας που τους δίνουν. Αυτές οι ερωτήσεις περιέγραφαν τις διαστάσεις 

χωρίς όμως να τις ονομάζουν. 

Οι Cronin και Taylor είχαν προσθέσει βάρη σε κάθε αντικείμενο, αλλά αυτό δεν 

βελτίωσε την κλίμακα SERVQUAL. Οι Quester et al. (1995), δοκιμάζοντας με την 

σειρά τους την σημασία της προσθήκης βαρών σε κάθε αντικείμενο,  κατέληξαν στο 

αντίθετο αποτέλεσμα από τους Cronin και Taylor. Η προσθήκη βαρών βελτίωνε την 

προβλεπτική ικανότητα του SERVQUAL, αν και όχι σε σημαντικό βαθμό. 

Οι Parasuraman et al (1994a) αμφισβήτησαν την αξία της ξεχωριστής προσθήκης 

βαρών στα αντικείμενα. Θεωρούσαν ότι η χρήση ξεχωριστών βαρών σαν 

ανεξάρτητες μεταβλητές σε μια ανάλυση παλινδρόμησης είναι μια μορφή 

διπλομέτρησης, καθώς ο κύριος σκοπός της ανάλυσης παλινδρόμησης είναι να 

υπολογίσεις τα βάρη μέσα από τους beta coefficients. Επιπλέον, επειδή θεωρούσαν 

την τοποθέτηση βαρών απλά σαν έναν τρόπο για να τους παρέχει μια ένδειξη για το 
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συνολικό κενό στην ποιότητα, δεν αντιλαμβάνονταν ότι θα δημιουργούσε πρόβλημα 

στην κλίμακα. 

Παράλληλα, οι Cronin και Taylor (1994) θεωρούν ότι βάζοντας βάρη στις 

διαστάσεις είναι επικίνδυνο, εξαιτίας της αβεβαιότητας για την διαστασιοποίηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών και λόγω της εσωτερικής συσχέτισης των διαστάσεων. 

Αργότερα, ο Taylor (1995) υποστηρίζει ότι το να ζητάς έμμεσα από τους 

ερωτώμενους να τοποθετήσουν βάρη σημαντικότητας, είναι μια αναξιόπιστη 

προσέγγιση. Από την πλευρά του θεωρεί ως κατάλληλες μη άμεσες μεθόδους, από τις 

οποίες θα προκύπτουν τα βάρη σημαντικότητας με στατιστικούς τρόπους. 

 

2.6.2 Λειτουργική κριτική 

- Προσδοκίες (Expectations): Μολονότι η πιο θεμελιώδης κριτική είναι ότι οι 

προσδοκίες δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στη θεωρία της ποιότητας των υπηρεσιών, 

υπάρχουν και άλλες κριτικές για την λειτουργικότητα των προσδοκιών στο 

SERVQUAL. 

Ο Teas (1993a) αναφέρει ότι το τμήμα του SERVQUAL που αναφέρεται στις 

προσδοκίες επιδέχεται διάφορες ερμηνείες από την μεριά των ερωτώμενων. Έτσι σε 

σχετική του έρευνα (Teas, 1993b), ρώτησε τους συμμετέχοντες πως αντιλαμβάνονται 

τις προσδοκίες. Υπήρξαν έξι διαφορετικές ερμηνείες: 

 

1. Η σημαντικότητα του κάθε παράγοντα (Service attribute importance). 

Οι πελάτες μπορεί να απαντήσουν διανέμοντας τους παράγοντες των 

προσδοκιών ανάλογα με την σημαντικότητα του καθενός. 

2. Πρόβλεψη για την επίδοση που περιμένουν (Forecasted performance). 

Οι πελάτες μπορεί να απαντήσουν χρησιμοποιώντας την κλίμακα για να 

προβλέψουν την επίδοση που θα περίμεναν. 

3. Ιδανική επίδοση (Ideal performance). Η ιδανική-ιδεατή κατάσταση για 

το “πώς θα μπορούσε να είναι”. 

4. Επιθυμητή επίδοση (Deserved performance). Η ποιότητα των 

υπηρεσιών που αξίζει ο πελάτης να λάβει με βάση την επένδυση που έχει 

κάνει. 

5. Δίκαιη επίδοση (Equitable performance). Η ελάχιστη ποιότητα που 

τουλάχιστον αξίζει να λάβουν οι πελάτες για δεδομένο κόστος. 
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6. Ελάχιστη ανεκτή επίδοση (Minimum tolerable performance). Η 

οριακή ανεκτή ποιότητα. 

 

Κάθε μια ερμηνεία είναι διαφορετική και ο ερευνητής υποστηρίζει ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό διακύμανσης μεταξύ των τιμών των προσδοκιών έχει να κάνει 

με αυτήν ακριβώς την διαφορετική αντίληψη για τον όρο από κάθε καταναλωτή. 

Σημαντική κριτική έχει δεχτεί το SERVQUAL για την υπόθεση που κάνει, ότι 

δηλαδή μια Χ βαθμολογία προσδοκιών για μια εταιρία ισούται με την ίδια 

βαθμολογία για μια άλλη εταιρία. Πάνω σε αυτό έχει στηριχθεί το παράδοξο της 

κακής ποιότητας υπηρεσιών (Gronroos, 1993) σύμφωνα με το οποίο ένας 

καταναλωτής μπορεί να έχει χαμηλές προσδοκίες από έναν παροχέα υπηρεσιών λόγω 

προηγούμενης κακής εμπειρίας και με τον τρόπο αυτό οι προσδοκίες του να 

επιβεβαιώνονται. Μια τέτοια κατάσταση στο SERVQUAL θα αποτυπώνονταν ως 

μηδενικό κενό και άρα ικανοποίηση του πελάτη. 

Οι Boulding et al (1993) προσθέτουν στην όλη συζήτηση την αναγνώριση τριών 

τύπων προσδοκιών. Οι πελάτες δημιουργούν προσδοκίες για το τι θα γίνει στην 

επόμενη τους εξυπηρέτηση (will expectations), παρόμοια με την δράση των 

προσδοκιών σαν προβλέψεις στην ικανοποίηση του πελάτη. Επιπλέον, οι πελάτες 

δημιουργούν προσδοκίες για το τι θα έπρεπε να συμβεί, τι αισθάνονται ότι τους 

αρμόζει, στην επόμενη τους εξυπηρέτηση (should expectations). Ένας τρίτος τύπος 

προσδοκιών είναι το ιδανικό πρότυπο του πελάτη, αλλά αυτό δεν θεωρείται σχετικό 

καθώς μπορεί να μην σχετίζεται με το τι είναι εφικτό και με τα όσα υπόσχεται η 

υπηρεσία στον πελάτη. Οι Boulding et al (1993), δείχνουν ότι οι προσδοκίες για το τι 

θα συμβεί επηρεάζουν θετικά τις αντιλήψεις για την ποιότητα, ενώ οι αντιλήψεις για 

την ποιότητα επηρεάζονται αντιστρόφως ανάλογα με το τι θα έπρεπε να συμβαίνει. 

Για να υποστηρίξουν τα παραπάνω, αναφέρουν το παράδειγμα μιας αεροπορικής 

εταιρείας, η οποία λέει στους πελάτες της ότι είναι δύσκολο να τους εγγυηθεί αφίξεις 

στην καθορισμένη ώρα, λόγω μιας σειράς ανεξέλεγκτων παραγόντων (should 

προσδοκίες), αλλά θα είναι οι καλύτεροι στο να φεύγουν στην ώρα τους (will 

προσδοκίες). Ο σκοπός ήταν να επηρεάσουν θετικά τις αντιλήψεις για την ποιότητα 

μειώνοντας τις “should” προσδοκίες των πελατών, ενώ ταυτόχρονα θα αυξάνουν τις 

“will” προσδοκίες τους. 

Ακόμη, οι Iacobucci et al. (1994) πρότειναν την χρήση προτύπων αντί των 

προσδοκιών και κριτίκαραν ότι το SERVQUAL δεν επιτρέπει την χρήση τους και ότι 
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είναι απλά ένας υπολογισμός της ποιότητας βάσει του αν ικανοποιήθηκαν οι 

προσδοκίες των πελατών ή όχι. Επιπλέον, τόνισαν την αναγκαιότητα να 

συμπεριληφθούν στο μοντέλο και χρηματοοικονομικοί παράγοντες. 

 Στις αιτιάσεις αυτές και κυρίως σε αυτές των Cronin και Taylor και Teas, οι 

Parasuraman et al (1993) απάντησαν συνεχίζοντας να επιμένουν στην αναγκαιότητα 

να συμπεριλαμβάνεται η πλευρά των προσδοκιών και ο υπολογισμός να γίνεται βάση 

του κενού (gap) που δημιουργείται μεταξύ των δύο μερών (προσδοκίες, εκτιμήσεις). 

Παρόλα αυτά αναγνώρισαν ότι η χρήση μόνο της πλευράς των εκτιμήσεων έχει 

καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την συνολική εκτίμηση της υπηρεσίας και των 

συμπεριφορικών προθέσεων. Οι Lam και Woo (1997), όμως,  βρήκαν ότι τα 

αντικείμενα απόδοσης (performance items) είναι ασταθή ακόμα και σε διαστήματα 

μιας εβδομάδας. Το εύρημα αυτό αμφισβήτησε την χρησιμότητα των αντικειμένων 

του SERVQUAL στη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών. Επιπλέον, αμφισβητήθηκε 

και η διαγνωστική χρησιμότητα των διαφορών που έδινε το SERVQUAL (Smith 

1995). Η Smith παρατηρεί δύο προβλήματα. Πρώτον, υπάρχει μια τάση να παίρνεις 

αρνητικές διαφορές, ακόμα κι όταν η γενική εντύπωση του πελάτη για την ποιότητα 

της υπηρεσίας είναι υψηλή. Πιστεύει ότι αυτό οφείλεται στο ότι οι πελάτες είναι 

απίθανο να δηλώσουν ότι περιμένουν λιγότερα από ένα χαρακτηριστικό από αυτά 

που ήδη έχει. Δεύτερον, η απόδοση πέρα από τις προσδοκίες μπορεί να είναι 

ζημιογόνα αναλογιζόμενοι την απόδοση τιμής-αξίας μιας υπηρεσίας. Με άλλα λόγια, 

οι πελάτες μπορεί να αισθάνονται ότι παίρνοντας περισσότερα από όσα προσδοκούν 

δεν αυξάνει την αξία της υπηρεσίας, αν και μπορεί να αυξάνει το κόστος. 

Οι Parasuraman et al. (1994b) βελτίωσαν εκ νέου την πρωτότυπη κλίμακα, 

ενσωματώνοντας μετρήσεις για δύο διαφορετικά επίπεδα προσδοκιών, την επιθυμητή 

υπηρεσία και τα αποδεκτά επίπεδα υπηρεσίας (adequate service levels). Με άλλα 

λόγια, η βελτιωμένη κλίμακα δημιουργεί τρεις διαφορετικές βαθμολογίες για κάθε 

χαρακτηριστικό της ποιότητας της υπηρεσίας: 

 Το επιθυμητό επίπεδο υπηρεσίας. 

 Το ελάχιστο επίπεδο υπηρεσίας που είναι αποδεκτό από τον πελάτη. 

 Το αντιλαμβανόμενο επίπεδο της προσφερόμενης υπηρεσίας. 

Μόλις αποκτηθούν, οι μετρήσεις αυτές διευκολύνουν την κατασκευή μιας ζώνης 

ανοχής για κάθε διάσταση του SERVQUAL (όπως και για πιο συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά μέσα σε κάθε διάσταση). Οι μετρήσεις για το αντιλαμβανόμενο 

επίπεδο υπηρεσίας μπορούν στην συνέχεια να συγκριθούν με την ζώνη ανοχής για να 
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δουν σε ποιο σημείο βρίσκονται σε σχέση με την ζώνη. Τέτοιες συγκρίσεις μπορεί να 

είναι εξαιρετικά πολύτιμες για διαγνωστικούς λόγους, καθώς μπορούν να 

σημειώσουν αδυναμίες της υπηρεσίας και να οδηγήσουν στην διοχέτευση πόρων για 

τη διόρθωση αυτών των αδυναμιών. Στην πραγματικότητα, το να αξιολογείς την 

ποιότητα της υπηρεσίας, εξετάζοντας μόνο τις μετρήσεις για τις αντιλήψεις (κάτι που 

κάνουν οι περισσότερες επιχειρήσεις), μπορεί να είναι παραπλανητικό, καθώς 

παραδείγματος χάρη οι μετρήσεις για τις αντιλήψεις μπορεί να είναι αρκετά υψηλές 

για όλα τα χαρακτηριστικά. Πάντως, συγκρίνοντας τις μετρήσεις για τις αντιλήψεις 

με τις αντίστοιχες ζώνες ανοχής μπορεί να αποκαλυφθούν σημαντικά μειονεκτήματα 

στην υπηρεσία, που διαφορετικά θα είχαν περάσει απαρατήρητα. 

- Σύνθεση αντικειμένων (Item composition): Η κάθε διάσταση του 

SERVQUAL περιλαμβάνει τέσσερα ή πέντε αντικείμενα (οι ερωτήσεις της κάθε 

διάστασης). Είναι φανερό ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να συλλάβουμε τη 

διαφορά μεταξύ των αντικειμένων της κάθε διάστασης και το συγκεκριμένο νόημα 

αυτής. Ο Carman (1990) στη μελέτη του για τις υπηρεσίες των νοσοκομείων 

χρησιμοποίησε 40 αντικείμενα, οι Bouman και van der Wiele (1992) στην έρευνά 

τους για τις υπηρεσίες στα αυτοκίνητα χρησιμοποίησαν 48 αντικείμενα, οι Saleh και 

Ryan (1992) χρησιμοποίησαν 33 αντικείμενα, ο Ford (1993) χρησιμοποίησε 31 και οι 

Babakus και Mangold (1992) χρησιμοποίησαν 15. Οι Parasuraman et al. (1991) 

αναγνωρίζουν ότι αντικείμενα συγκεκριμένου περιεχομένου μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να συμπληρώσουν το SERVQUAL, αλλά πρέπει να έχουν 

παρόμοια μορφή με τα ήδη υπάρχοντα αντικείμενα. 

- Πολικότητα (Polarity): Από τα 22 αντικείμενα της αρχικής έκδοσης του 

SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988), τα 13 ζεύγη ερωτήσεων ήταν θετικά 

διατυπωμένα και τα 9 αρνητικά. Αυτά τα 9 αφορούσαν στις μεταβλητές 

Responsiveness και Empathy. Αυτή είναι μια επιτυχημένη τεχνική ώστε να 

αποφευχθούν οι τυποποιημένες απαντήσεις σε ναι/όχι. Ωστόσο αποδείχθηκε ότι 

δημιουργούσε σύγχυση στους ερωτώμενους και απαιτούσε περισσότερο χρόνο για 

την απάντηση. Έτσι οι Parasuraman et al. (1991) στη βελτιωμένη έκδοση του 

SERVQUAL άλλαξαν τις αρνητικά διατυπωμένες ερωτήσεις. 

- Κλίμακα μέτρησης (Scale points): Κριτική έχει ασκηθεί και για την 

επτάβαθμη κλίμακα Likert που χρησιμοποιεί το SERVQUAL. O Lewis (1993) 

συμπέρανε ότι η έλλειψη ετικετών στις ενδιάμεσες απαντήσεις της κλίμακας Likert, 

μπορεί να οδηγήσει τους ερωτώμενους σε απαντήσεις προς τα δυο άκρα της 
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κλίμακας. Επίσης με τον τρόπο αυτό προκύπτει πρόβλημα ερμηνείας του 

μεσοδιαστήματος της κλίμακας. Έτσι ενδέχεται να ερμηνευτεί ως “δεν γνωρίζω δεν 

απαντώ”, “δεν κατάλαβα την ερώτηση”, “νοιώθω ουδέτερα ως προς και τις δυο 

πλευρές”. Επίσης ο Lewis (1993), θεωρεί πρόβλημα την ένδειξη μηδενικού κενού 

όταν στην πραγματικότητα υπάρχει κενό. Για παράδειγμα ο ερωτώμενος μπορεί να 

έχει προσδοκίες 5,4 και αντίληψη της ποιότητας 4,6 (κενό 0,8), αλλά όταν θα 

απαντάει τις ερωτήσεις πιθανόν να βαθμολογήσει και τις δυο με 5 (την πλησιέστερη 

και στις δυο περιπτώσεις). 

Οι Babakus και Mangold (1992), προτείνουν την υιοθέτηση 5-βάθμιας κλίμακας 

ώστε να μειωθεί ο βαθμός απογοήτευσης των ερωτώμενων και με αυτόν τον τρόπο να 

αυξηθεί η ανταπόκριση και η ποιότητα των απαντήσεων. 

- Διπλή συμπλήρωση (Two administrations): Οι ερωτώμενοι δείχνουν να 

βαριούνται και να μπερδεύονται πολλές φορές, όταν καλούνται να απαντήσουν το 

ίδιο ερωτηματολόγιο δυο φορές, μια για τις προσδοκίες και μια για τις αντιλήψεις  

(Bouman και Van der Wiele, 1992). Έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι ώστε να 

συμπληρώνονται ταυτόχρονα σε μια φόρμα. Ο Carman, (1990) τόνισε ότι δεν είναι 

πρακτικό να περιμένουμε ο πελάτης να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο με τις 

προσδοκίες πριν την λήψη της υπηρεσίας και αυτό με τις αντιλήψεις μετά από αυτήν. 

Η λύση που προτείνει είναι να συλλέγουμε δεδομένα για την διαφορά Ρ-Ε με μια 

μόνο ερώτηση: π.χ. “Η οπτική έλξη των φυσικών εγκαταστάσεων του ΧΨΖ είναι 

(πολύ καλύτερη, καλύτερη, σχεδόν ίδια, χειρότερη, πολύ χειρότερη) από ότι 

περίμενα”.  Σύμφωνα με τον Lewis (1993), μπορεί να γίνει λήψη και των δυο 

στοιχείων ταυτόχρονα με ερωτήσεις του τύπου “Απαντήστε με ένα Ρ στην παρακάτω 

κλίμακα σχετικά με το πώς είναι ντυμένο το προσωπικό στην επιχείρηση αυτή. 

Απαντήστε στην ίδια κλίμακα με ένα Ε πως περιμένετε να είναι ντυμένο το 

προσωπικό σε επιχειρήσεις του κλάδου αυτού”. Έτσι προκύπτει μια κλίμακα του 

τύπου: 

 
Άψογα____:____:__E_:____:____:__P_:____Απαράδεκτα 

 
Οι Bouman και Van der Wiele (1992) επίσης ασχολούνται με το ίδιο πρόβλημα. 

Οι Babakus και Boller (1992) και Babakus et al. (1993b), έλυσαν το πρόβλημα 

υιοθετώντας μια μόνο επτάβαθμη κλίμακα που μετράει κατευθείαν το κενό και η 

οποία προτάθηκε από τον Carman (1990) και είναι του τύπου (7= Ξεπερνά σημαντικά 

τις προσδοκίες μου, 1= Υπολείπεται σημαντικά των προσδοκιών μου). 
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Πάνω στο συγκεκριμένο θέμα έχει βρεθεί ότι όταν οι προσδοκίες και οι 

εμπειρικές αξιολογήσεις μετρούνται ταυτόχρονα, οι ερωτηθέντες τείνουν να θεωρούν 

τις προσδοκίες τους μεγαλύτερες από ότι ήταν πριν την συναλλαγή (Clow και 

Vorhies, 1993). Επίσης βρέθηκε ότι οι καταναλωτές που είχαν κακή εμπειρία τείνουν 

να υπερτονίζουν τις προσδοκίες τους μεγεθύνοντας τα κενά, ενώ αντίθετα όσοι είχαν 

θετική εμπειρία υποβαθμίζουν τις προσδοκίες τους και μικραίνουν τα κενά.     

 

2.7 Μοντέλο SERVPERF 

Οι Cronin και Taylor (1992) είναι από τους ερευνητές που έκαναν την 

μεγαλύτερη επίθεση στο SERVQUAL. Εξέφρασαν τη γνώμη ότι το κομμάτι των 

προσδοκιών από το μοντέλο SERVQUAL πρέπει να παραληφθεί και να 

χρησιμοποιείται μόνο το κομμάτι των αντιλήψεων. Αυτό το νέο μοντέλο που 

πρότειναν το ονόμασαν SERVPERF. Το νέο αυτό μοντέλο στηρίζεται στη μέτρηση 

μόνο της αντίληψης των πελατών όσο αφορά την εκτέλεση (performance), από την 

πλευρά της επιχείρησης, των διαδικασιών στην παροχή μιας υπηρεσίας και 

αποτελείται από 22 ερωτήσεις που καλύπτουν τις πέντε διαστάσεις της ποιότητας 

υπηρεσιών. Υψηλότερη αντιλαμβανόμενη εκτέλεση δείχνει υψηλότερη ποιότητα 

υπηρεσιών και αντίστροφα. Η ποιότητα υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: 

 

∑
=

=
k

j
PijSQi

1
 

 

Όπου: 

SQι: η αντιλαμβανόμενη ποιότητα του ατόμου ‘i’ 

k: αριθμός αντικειμένων 

Pij: αντίληψη του ατόμου ‘i’ για την απόδοση της εταιρίας για το αντικείμενο ‘j’ 

 

Οι Cronin και Taylor (1992) εφήρμοσαν το μοντέλο σε τέσσερις επιχειρήσεις 

(τράπεζες, pest control, στεγνοκαθαριστήρια και fast food) και από την εμπειρική 

τους ανάλυση κατέληξαν στο ότι το SERVQUAL επιβεβαιώνεται μόνο σε δυο από 

τις τέσσερις επιχειρήσεις ενώ αντίθετα το SERVPERF επιβεβαιώνεται και στις 

τέσσερις. Επίσης σαν πλεονέκτημα του SERVPERF σε σχέση με το SERVQUAL 

προβάλουν τον μειωμένο κατά 50% αριθμό των αντικειμένων που μετρώνται. Τέλος 
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υποστηρίζουν ότι η μέθοδος του SERVPERF εξηγεί πολύ καλύτερα παρεκκλίσεις και 

μεταβολές στην ποιότητα υπηρεσιών. 

 

2.8 Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, μπορεί κανείς να πει με σιγουριά ότι η επίδραση του SERVQUAL 

στον τομέα της μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών είναι ευρέως αποδεκτή και 

αρκετά δημοφιλής, αν και λίγες από τις αιτιάσεις του έχουν μείνει χωρίς κριτική. 

Παρ’ όλα αυτά, τα λογικά, μεθοδολογικά και άλλα προβλήματα, που συνοψίστηκαν 

παραπάνω, τονίζουν ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με το SERVQUAL μπορεί 

να είναι πιο σημαντικά από όσο γενικά τους αναγνωρίζεται. Οι σημαντικές αλλαγές 

που έγιναν στην αρχική έκδοση, που απαιτούνταν για να υιοθετήσουν την κλίμακα 

στις επόμενες μελέτες, δημιούργησαν μια βάση νέων προβλημάτων. Οι 

επαναληπτικές μελέτες απέτυχαν να αναγνωρίσουν τις πέντε διαστάσεις του 

SERVQUAL. Η εννοιολογική και η παραδειγματική του βάση έχει υποστεί κριτική, 

όπως και η εστίαση στις διεργασίες αντί στο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Πλέον, 

υπάρχουν αρκετές αποδείξεις ότι από μόνες τους οι αντιλήψεις μπορούν να 

προβλέψουν τη συνολική ποιότητα μιας υπηρεσίας το ίδιο αποτελεσματικά με τα P-E 

scores. Η συνεχής, όμως, χρήση και αναφορά στο SERVQUAL στη βιβλιογραφία του 

μάρκετινγκ δείχνει ότι δεν έχει υπάρξει γενική αποδοχή της ανωτερότητας της 

μέτρησης μόνο της απόδοσης για τον προσδιορισμό της ποιότητας των υπηρεσιών. 

Αν και δεν υποστηρίζει κανείς ότι οι προσδοκίες δεν έχουν σχέση, είναι χρήσιμο 

να σημειωθεί ότι η φύση των προσδοκιών στο SERVQUAL έχει τεθεί σε 

αμφισβήτηση, όπως και ο χρόνος και η διεξαγωγή της έρευνας με την παραπάνω 

κλίμακα. Το μέγεθος της κλίμακας και η πιθανή σύγχυση του ερωτώμενου πρέπει να 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. 

Προσπάθειες για να αναπτυχθούν νέες τεχνικές έχουν γίνει, αλλά δεν οδήγησαν 

σε κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα. Μέχρι να βρεθεί κάποια καλύτερη κλίμακα, το 

SERVQUAL ακόμα και στην τωρινή του κατάσταση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για 

την κατανόηση των ελλείψεων και προβλημάτων στην ποιότητα των υπηρεσιών και 

μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμο στις επιχειρήσεις που θα το 

χρησιμοποιήσουν. 
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Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία 

 
3.1 Εισαγωγή 

Για να κάνουν ανάλυση μάρκετινγκ, σχεδιασμό, υλοποίηση και έλεγχο οι 

μάνατζερ χρειάζονται πληροφορίες. Στον 20ο αιώνα οι περισσότερες εταιρίες ήταν 

μικρές και γνώριζαν τους πελάτες από πρώτο χέρι. Τα στελέχη συγκέντρωναν 

πληροφορίες μάρκετινγκ από τις επαφές τους με άτομα, με την παρατήρηση και 

θέτοντας ερωτήματα. Ωστόσο πολλοί παράγοντες έγιναν αφορμή να αυξηθούν οι 

ανάγκες για περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες. Καθώς οι εταιρείες αποκτούν 

εθνικό ή διεθνή προσανατολισμό, χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για 

μεγαλύτερες και πιο απομακρυσμένες αγορές (Kotler et al., 2001).  

Οι πληροφορίες μάρκετινγκ είναι καθημερινές πληροφορίες σχετικά με 

εξελίξεις στο περιβάλλον μάρκετινγκ, οι οποίες βοηθούν τα στελέχη να 

καταστρώσουν και να προσαρμόσουν σχέδια μάρκετινγκ. Το σύστημα πληροφοριών 

μάρκετινγκ προσδιορίζει τις απαραίτητες πληροφορίες, τις συγκεντρώνει διεξάγοντας 

έρευνα στο περιβάλλον και τις παραδίδει στα στελέχη μάρκετινγκ που τις 

χρειάζονται. 

Τα στελέχη δεν μπορούν πάντα να περιμένουν τις πληροφορίες να καταφθάνουν 

αποσπασματικά μέσω του συστήματος πληροφοριών μάρκετινγκ. Συχνά απαιτούν 

επίσημες μελέτες για συγκεκριμένες καταστάσεις. Επειδή δεν διαθέτουν συνήθως τις 

δεξιότητες ή το χρόνο για να εξασφαλίσουν μόνοι τους τις πληροφορίες, χρειάζονται 

τη διεξαγωγή επίσημης έρευνας μάρκετινγκ (Kotler et al., 2001). 

Έρευνα μάρκετινγκ είναι η λειτουργία που συνδέει τον καταναλωτή, τον πελάτη 

και το κοινό με τον υπεύθυνο δραστηριοτήτων μάρκετινγκ μέσω πληροφοριών, οι 

οποίες χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και τον ορισμό των ευκαιριών και των 

προβλημάτων μάρκετινγκ, για τη δημιουργία, τη βελτίωση και την αξιολόγηση 

ενεργειών μάρκετινγκ, για την παρακολούθηση της απόδοσης του μάρκετινγκ και για 

τη βελτίωση της διαδικασίας μάρκετινγκ. Οι ερευνητές μάρκετινγκ καθορίζουν τις 

πληροφορίες που χρειάζονται, σχεδιάζουν τη μέθοδο συλλογής πληροφοριών, 

διαχειρίζονται και υλοποιούν τη διαδικασία συγκέντρωσης δεδομένων, αναλύουν τα 

αποτελέσματα και κοινοποιούν στους ενδιαφερόμενους τις διαπιστώσεις και τις 

συνέπειές τους. 
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Η στρατηγική έρευνας είναι ένα γενικό πλάνο για το πώς θα απαντηθούν τα 

ερωτήματα που έχουν τεθεί. Θα πρέπει ο ερευνητής να έχει ξεκάθαρους στόχους που 

θα προέρχονται από τα ερωτήματα της έρευνας, να καθορίσει τις πηγές από όπου 

σκοπεύει να συλλέξει τα δεδομένα και να υπολογίσει και τα εμπόδια που θα 

συναντήσει (π.χ. πρόσβαση σε δεδομένα, χρόνος, τόπος και χρήματα, ηθικά θέματα). 

Οι διαφορετικές στρατηγικές έρευνας που μπορεί να ακολουθηθούν είναι: πείραμα, 

έρευνα, case study, εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία (grounded theory), εθνογραφία, 

έρευνα δράσης, διατμηματική και μακροχρόνια ανάλυση  και προκαταρκτική, 

περιγραφική και επεξηγηματική μελέτη (Saunders et al., 2000). 

Η διαδικασία της έρευνας μάρκετινγκ περιλαμβάνει τέσσερα στάδια (Kotler, 

2001): 

1. Ορισμός του προβλήματος και των στόχων της έρευνας: Ο ορισμός του 

προβλήματος και των στόχων της έρευνας συχνά είναι η πιο δύσκολη φάση 

στη διαδικασία της έρευνας. Το στέλεχος μπορεί να γνωρίζει ότι κάτι δεν 

πάει καλά, χωρίς όμως να γνωρίζει τους συγκεκριμένους λόγους. Όταν πλέον 

ορισθεί προσεκτικά το πρόβλημα, πρέπει έπειτα να τεθούν και οι στόχοι της 

έρευνας. Ένα πρόγραμμα έρευνας μάρκετινγκ μπορεί να έχει ένα από τα τρία 

είδη στόχων. Στόχος της διερευνητικής έρευνας είναι η συγκέντρωση 

προκαταρκτικών πληροφοριών οι οποίες θα βοηθήσουν στον ορισμό του 

προβλήματος και στη διατύπωση υποθέσεων. Στόχος της περιγραφικής 

έρευνας είναι να περιγράψει πράγματα όπως οι δυνατότητες της αγοράς για 

ένα προϊόν ή τα δημογραφικά στοιχεία και οι στάσεις των καταναλωτών οι 

οποίοι αγοράζουν το προϊόν. Στόχος της αιτιώδους έρευνας είναι να ελέγξει 

τις υποθέσεις οι οποίες διατυπώθηκαν γύρω από τη σχέση αιτίου-αιτιατού. 

2. Ανάπτυξη του σχεδίου για την συλλογή πληροφοριών: Αυτό το στάδιο έχει 

ως σκοπό να προσδιορίσει τις απαιτούμενες πληροφορίες και να αναπτύξει 

ένα σχέδιο για την αποτελεσματική συγκέντρωσή τους. Το σχέδιο σκιαγραφεί 

τις πηγές των υφιστάμενων δεδομένων και εξηγεί τις συγκεκριμένες 

μεθόδους έρευνας, τις μεθόδους επαφής, τα σχέδια δειγματοληψίας και τα 

εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν οι ερευνητές για τη συγκέντρωση νέων 

δεδομένων. Πιο αναλυτικά: 

- Προσδιορισμός των αναγκών για πληροφορίες: Οι στόχοι της έρευνας 

πρέπει να ερμηνευτούν σε συγκεκριμένες ανάγκες για πληροφορίες. 
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- Συλλογή δευτερευουσών πληροφοριών: Για να καλυφθούν οι ανάγκες για 

πληροφορίες πρέπει να συγκεντρωθούν δευτερεύοντα δεδομένα 

(πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν ήδη κάπου και έχουν συγκεντρωθεί για 

κάποιον άλλο σκοπό), πρωτεύοντα δεδομένα (πληροφορίες οι οποίες 

συλλέγονται για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό), ή και τα δυο. 

- Σχεδιασμός της συλλογής πρωτευόντων δεδομένων: Για να ληφθούν καλές 

αποφάσεις πρέπει να υπάρχουν καλά δεδομένα. Όπως πρέπει να γίνεται 

σωστή αξιολόγηση των δευτερευουσών πληροφοριών που 

συγκεντρώνονται, έτσι πρέπει να γίνεται προσεκτική συλλογή και των 

πρωτευόντων δεδομένων. Αυτό μπορεί να γίνει στα πλαίσια της ποιοτικής 

έρευνας η οποία μετράει ένα μικρό δείγμα των απόψεων των πελατών ή 

στα πλαίσια της ποσοτικής έρευνας η οποία παρέχει στατιστικά στοιχεία 

από ένα μεγάλο δείγμα καταναλωτών. 

- Μέθοδοι έρευνας: Η έρευνα μέσω παρατήρησης είναι η συγκέντρωση 

πρωτευόντων δεδομένων μέσω παρατήρησης σχετικών προσώπων, 

ενεργειών και καταστάσεων. Η έρευνα μέσω υποβολής ερωτήσεων 

συλλέγει πρωτεύοντα δεδομένα μέσω υποβολής ερωτήσεων προς άτομα 

σχετικά με τις γνώσεις, τις στάσεις, τις προτιμήσεις και την αγοραστική 

συμπεριφορά τους. Η πειραματική έρευνα συλλέγει δεδομένα μέσω 

επιλογής αρμονικά συγκροτημένων ομάδων ερωτώμενων, 

χρησιμοποιώντας διαφορετική αντιμετώπιση, ελέγχοντας συναφείς 

παράγοντες και τις τυχόν διαφορές στις αντιδράσεις των ομάδων. 

- Μέθοδοι επαφής: Συλλογή των δεδομένων μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς, 

τηλεφωνικώς, με προσωπική συνέντευξη και μέσω του internet. 

- Σχέδια δειγματοληψίας:  Οι ερευνητές μάρκετινγκ συνήθως συνάγουν 

συμπεράσματα σχετικά με μεγάλες ομάδες καταναλωτών μελετώντας ένα 

μικρό δείγμα του συνολικού πληθυσμού των καταναλωτών. Το δείγμα 

είναι ένα τμήμα του πληθυσμού που επιλέχθηκε για να εκπροσωπεί τον 

πληθυσμό ως σύνολο. Στην ιδανική περίπτωση το δείγμα πρέπει να είναι 

αντιπροσωπευτικό, έτσι ώστε να μπορεί ο ερευνητής να κάνει ακριβείς 

εκτιμήσεις των σκέψεων και των συμπεριφορών του ευρύτερου 

πληθυσμού. 

Για το σχεδιασμό του δείγματος απαιτείται η λήψη τριών αποφάσεων: 
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Α. Ποιοι θα ερευνηθούν (ποια θα είναι η ομάδα δειγματοληψίας). Η 

απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι πάντα προφανής. Ο ερευνητής 

πρέπει να προσδιορίσει ποιες πληροφορίες χρειάζεται και από ποιόν.  

Β. Πόσα άτομα θα συμμετέχουν στην έρευνα (ποιο θα είναι το μέγεθος του 

δείγματος). Τα μεγάλα δείγματα δίνουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα από 

ότι τα μικρά. Ωστόσο δεν είναι απαραίτητο να θεωρήσουμε ως δείγμα 

ολόκληρη την αγορά στόχο ή ένα μεγάλο τμήμα της για να πάρουμε 

αξιόπιστα αποτελέσματα.  

Γ. Πώς θα επιλεγούν αυτοί που θα αποτελέσουν το δείγμα (ποια είναι η 

διαδικασία δειγματοληψίας). Ο πίνακας 1 περιγράφει διάφορα είδη 

δειγματοληψίας. Χρησιμοποιώντας δείγματα πιθανότητας κάθε μέλος του 

πληθυσμού έχει μια γνωστή πιθανότητα να περιληφθεί στο δείγμα και οι 

ερευνητές μπορούν να υπολογίσουν τα όρια εμπιστοσύνης 

δειγματοληπτικού σφάλματος. Όταν όμως ο σχηματισμός δείγματος 

πιθανότητας έχει πολύ υψηλό κόστος ή διαρκεί πολύ χρόνο, συχνά οι 

ερευνητές επιλέγουν μη πιθανοτικά δείγματα, ακόμα και όταν το 

δειγματοληπτικό σφάλμα δεν είναι μετρήσιμο. 

 
Πίνακας 1: Είδη δειγματοληψίας (Kotler et al., 2001) 

Δείγμα με υπολογισμό πιθανοτήτων  
Απλό τυχαίο δείγμα Κάθε μέλος του πληθυσμού έχει μια γνωστή και ίση 

πιθανότητα επιλογής 
Διαστρωματομένο τυχαίο δείγμα Ο πληθυσμός διαιρείται σε αμοιβαίως αποκλειόμενες ομάδες 

(όπως οι ηλικιακές ομάδες) και από κάθε ομάδα επιλέγονται 
τυχαία δείγματα 

Δείγμα συστοιχίας (περιοχής) Ο πληθυσμός διαιρείται σε αμοιβαίως αποκλειόμενες ομάδες 
(όπως τα οικοδομικά τετράγωνα) και ο ερευνητής παίρνει ένα 
δείγμα από τις ομάδες από τις οποίες θα πάρει συνέντευξη 

Δείγμα χωρίς υπολογισμό πιθανοτήτων  
Δείγμα ευκολίας Ο ερευνητής επιλέγει τα πιο εύκολα μέλη του πληθυσμού από 

τα οποία θα πάρει πληροφορίες 
Δείγμα κρίσης Ο ερευνητής χρησιμοποιεί την κρίση του για να επιλέξει μέλη 

του πληθυσμού, τα οποία είναι καλοί υποψήφιοι για να 
δώσουν ακριβείς πληροφορίες  

Δείγμα ποσόστωσης Ο ερευνητής βρίσκει και παίρνει συνέντευξη από ένα 
προκαθορισμένο αριθμό ατόμων από κάθε μια από πολλές 
κατηγορίες 

 
- Εργαλεία έρευνας: Κατά τη συλλογή πρωτευόντων δεδομένων οι 

ερευνητές μάρκετινγκ έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε δυο κύρια 

εργαλεία έρευνας: το ερωτηματολόγιο και τα μηχανικά μέσα. Το 

ερωτηματολόγιο είναι το πιο σύνηθες εργαλείο. Υπάρχουν πολλές 

διευκρινήσεις γύρω από τον όρο ερωτηματολόγιο. Μερικοί συγγραφείς 

(π.χ. Kervin, 1999) το χρησιμοποιούν μόνο για έρευνες όπου ο 
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ερωτώμενος αναγράφει μόνο τις δικές του απαντήσεις. Άλλοι (π.χ. Bell, 

1999) το χρησιμοποιούν πιο γενικά είτε σε συνεντεύξεις που λαμβάνουν 

χώρα “face-to-face” είτε σε συνεντεύξεις από το τηλέφωνο. 

Το ερωτηματολόγιο είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική για τη 

συλλογή δεδομένων, γιατί ο κάθε ερωτώμενος καλείται να απαντήσει στις 

ίδιες ερωτήσεις με αποτέλεσμα να συλλέγονται αποτελεσματικά δεδομένα 

από μεγάλα δείγματα. Πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι είναι πολύ 

δύσκολο να δημιουργηθεί ένα σωστό ερωτηματολόγιο (Bell, 1999; 

Oppenheim, 1992). Πρέπει αυτός που το σχεδιάζει να είναι σίγουρος ότι 

θα συλλέξει τα σωστά δεδομένα που θα απαντούν στις ερωτήσεις της 

έρευνας και θα εκπληρώνουν τους στόχους της. 

 Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου θα αντανακλά τη συχνότητα θετικής 

ανταπόκρισης στη συμπλήρωσή του από τους ερωτώμενους και την 

αξιοπιστία και εγκυρότητα των δεδομένων που θα συλλεχθούν. Όλα αυτά 

μπορούν να μεγιστοποιηθούν με: 1) Προσεκτικό σχεδιασμό της κάθε 

ερώτησης, 2) Ξεκάθαρή διάταξη του περιεχομένου του ερωτηματολογίου 

3) Σαφή επεξήγηση του σκοπού του ερωτηματολογίου, 4) Πιλοτική 

δοκιμή (Pilot testing) 

Οι τύποι των ερωτηματολογίων φαίνονται στο σχήμα 1 
 

Σχήμα 1: Τύποι ερωτηματολογίων (Kotler et al., 2001) 

 

Ερωτηματολόγιο 
(Questionnaire)

Αυτοδιοικούμενο 
(Self-administered) 

Κατευθυνόμενο από τον 
συνεντευκτή 

(Interviewer administered) 

Ηλεκτρονικό 
ερωτηματολόγιο 

(On-line 
questionnaire) 

Ταχυδρομικό 
ερωτηματολόγιο 

(Postal 
questionnaire) 

Ερωτηματολόγιο 
διανομής και 
συλλογής 

(Delivery and 
collection 

questionnaire)

Τηλεφωνικό 
ερωτηματολό-

γιο 
(Telephone 

questionnaire) 

Δομημένο 
ερωτηματολό-

γιο 
(Structured 

questionnaire) 

 

 3344



Η επιλογή του τύπου του ερωτηματολογίου θα εξαρτηθεί από τους εξής 

παράγοντες (Saunders et al., 2000): 

 Χαρακτηριστικά των ερωτώμενων από τους οποίους επιθυμείς να 

συλλέξεις τα δεδομένα 

 Σημασία επιλογής ενός συγκεκριμένου ατόμου για ερωτώμενο 

 Σημασία να μην αλλοιωθούν οι απαντήσεις του ερωτώμενου 

 Μέγεθος του δείγματος που επιθυμείς για ανάλυση, παίρνοντας υπ’ 

όψη την πιθανότητα ανταπόκρισης στη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου 

 Τύποι ερωτήσεων που χρειάζεσαι για να συλλέξεις τα δεδομένα 

 Αριθμός των ερωτήσεων που χρειάζεσαι για να συλλέξεις τα δεδομένα 

 

Η επιλογή ερωτηματολογίου μπορεί επίσης να επηρεαστεί και από τα 

μέσα που θα διαθέτει κάποιος όπως: 

 Διαθέσιμος χρόνος για τη συλλογή των δεδομένων 

 Απαιτήσεις σε χρήμα για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων 

 Διαθεσιμότητα προσωπικού για την διεξαγωγή της έρευνας 

 Ευκολία αυτοματοποίησης των δεδομένων 

 

3. Παρουσίαση του σχεδίου έρευνας: Στη φάση αυτή ο ερευνητής πρέπει να 

συνοψίσει το σχέδιο σε μορφή γραπτής πρότασης. 

4. Υλοποίηση του σχεδίου έρευνας-συλλογή και ανάλυση των δεδομένων: Ο 

ερευνητής θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο έρευνας μάρκετινγκ. Αυτό 

συνεπάγεται τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανάλυση των 

πληροφοριών. 

5. Ερμηνεία και παρουσίαση των διαπιστώσεων: Ο ερευνητής πρέπει να 

ερμηνεύσει τα ευρήματα, να συναγάγει συμπεράσματα και να τα παρουσιάσει 

στο μάνατζμεντ. 
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3.2 Μεθοδολογική προσέγγιση έρευνας πεδίου 

 

3.2.1 Δομή ερωτηματολογίου έρευνας πεδίου-τρόπος συμπλήρωσής του 

Για τις ανάγκες της παρούσης εργασίας υιοθετήθηκε η κλίμακα SERVQUAL 

των Parasuraman et al. (1988). Έτσι δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο 

αποτελούνταν από τρία μέρη (βλέπε παράρτημα).  

Το πρώτο μέρος αποτελείται από δυο ενότητες. Η πρώτη περιλαμβάνει 22 

προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις πέντε διαστάσεις της ποιότητας κατά τους 

Parasuraman et al. (1988), με στόχο να μετρηθούν οι προσδοκίες των πελατών των 

συνεργείων για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Πιο αναλυτικά οι 

ερωτήσεις 1-4 αφορούν τη διάσταση tangibles, οι 5-9 τη διάσταση reliability, οι 10-

13 τη διάσταση responsiveness, οι 14-17 τη διάσταση assurance και οι 18-22 τη 

διάσταση empathy. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τις αντίστοιχες προς τις 

προηγούμενες 22 ερωτήσεις, με στόχο όμως να μετρηθούν οι αντιλήψεις των 

πελατών των συνεργείων για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Χρησιμοποιήθηκε η ίδια αντιστοιχία των προτάσεων με τις διαστάσεις της κλίμακας 

SERVQUAL. Η κλίμακα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε είναι η επτάβαθμη κλίμακα 

Likert με την αντιστοιχία 1= διαφωνώ απόλυτα…….7= συμφωνώ απόλυτα. Για να μη 

δημιουργηθεί σύγχυση στους ερωτώμενους, οι 9 ερωτήσεις των διαστάσεων 

responsiveness και empathy που ήταν αρνητικά διατυπωμένες, διατυπώθηκαν θετικά 

σύμφωνα με την βελτιωμένη έκδοση του SERVQUAL (Parasuraman et al., 1991).  

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από πέντε προτάσεις με σκοπό να μετρηθεί ο 

βαθμός σημαντικότητας που αποδίδει ο πελάτης σε κάθε μια από τις πέντε διαστάσεις 

της ποιότητας σύμφωνα πάντα με το SERVQUAL. Έτσι, ζητήθηκε από τους πελάτες 

να κατανείμουν 100 πόντους στις διαστάσεις, βάσει της σημαντικότητας που τους 

δίνουν. Αυτές οι ερωτήσεις περιέγραφαν τις διαστάσεις χωρίς όμως να τις ονομάζουν. 

Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει δώδεκα ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά 

στοιχεία του κάθε ερωτώμενου. 

Για να μην κουράσει το ερωτηματολόγιο τους ερωτώμενους, προτιμήθηκε οι 

στήλες με τις ερωτήσεις που αφορούν τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των πελατών 

να μπουν δίπλα-δίπλα, ώστε ο πελάτης να απαντάει ταυτόχρονα την κάθε ερώτηση 

δυο φορές, δίνοντας αρχικά έναν βαθμό στην κάθε ερώτηση για τις προσδοκίες του 

για την ποιότητα των υπηρεσιών και έπειτα για την αντιλήψεις του. 
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Το ερωτηματολόγιο δεν δόθηκε στους ερωτώμενους να το συμπληρώσουν μόνοι 

τους αλλά συμπληρώθηκε από φοιτητές που ήταν υπεύθυνοι, έτσι ώστε να μην 

υπάρξουν παρερμηνείες και να είναι όσο το δυνατόν πιο έγκυρες οι απαντήσεις που 

δίνονταν. 

 

3.2.2 Επιλογή δείγματος 

Η έρευνα άντλησε τα στοιχεία της από εννέα επίσημους αντιπροσώπους 

αυτοκινήτων. Σύμφωνα με πίνακες πωλήσεων που είναι δημοσιευμένοι στην 

ιστοσελίδα του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων 

(http://www.seaa.gr/common/statistics.asp?language=greek) και έπειτα από 

τηλεφωνική επικοινωνία με τις διοικήσεις των αντιπροσώπων του νομού 

Θεσσαλονίκης που οι μάρκες τους αντιστοιχούν σε υψηλές θέσεις στους πίνακες, 

επιλέχθηκαν οι εννέα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την έρευνά μας (και 

αντιπροσώπευαν εννέα διαφορετικές μάρκες). Για λόγους δεοντολογίας, οι φορείς 

παροχής υπηρεσιών δεν αναφέρονται ονομαστικά αλλά έχουν κωδικούς αριθμούς από 

1-9. 

 

3.2.3 Διεξαγωγή της έρευνας πεδίου 

Πριν γίνει η έρευνα πεδίου, το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε δοκιμαστικά σε 30 

άτομα για να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα κατανόησης ή δυσκολίες στην 

καταγραφή των πληροφοριών. Στην συνέχεια έγιναν κάποιες διορθώσεις σε 

δυσνόητες προτάσεις με σκοπό την ευκολότερη κατανόηση των εννοιών από τους 

ερωτώμενους. 

Η έρευνα πεδίου διεξήχθη τις εργάσιμες μέρες δυο εβδομάδων (16-20 και 23-27 

Μαΐου 2005) στις εγκαταστάσεις των εννέα αντιπροσωπειών του δείγματος. 

Δημιουργήθηκαν ομάδες φοιτητών που αποτελούνταν από δυο άτομα η κάθε μια 

και σε κάθε αντιπροσωπεία καθημερινά βρίσκονταν δυο ομάδες, η μια τις ώρες 

08:30-12:30 και η άλλη 12:30-16:30 (βλέπε πρόγραμμα στο παράρτημα). Από την 

μεριά του συνεργείου υπήρχε ένας υπεύθυνος ο οποίος τοποθετούσε τους φοιτητές σε 

κατάλληλα σημεία ώστε να μην ενοχλούν, εξηγούσε στους πελάτες τον λόγο που 

υπήρχαν εκεί οι φοιτητές και τους παρότρυνε να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια. 

Στο τέλος της κάθε βάρδιας οι φοιτητές έπαιρναν τα συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγια μαζί τους και μετά το πέρας των δυο εβδομάδων τα παρέδωσαν 

ομαδοποιημένα ανά αντιπροσωπεία. 
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Οι φοιτητές είχαν πάρει τις ανάλογες κατευθύνσεις από τον υπεύθυνο της 

έρευνας τόσο για τον τρόπο που θα συμπλήρωναν τα ερωτηματολόγια, όσο και για τη 

συμπεριφορά τους στους χώρους που θα φιλοξενούνταν (βλέπε οδηγίες στο 

παράρτημα). 

Τέλος ορίσθηκαν εννέα άλλοι φοιτητές (ένας υπεύθυνος για κάθε 

αντιπροσωπεία), οι οποίοι επισκέφθηκαν δυο φορές τις εγκαταστάσεις της κάθε 

αντιπροσωπείας (μια κάθε εβδομάδα) και σε συνάντησή τους με τον υπεύθυνο από τη 

μεριά της κάθε αντιπροσωπείας, επιβεβαίωναν ότι όλα έβαιναν όπως είχαν 

προγραμματιστεί. 

 

3.2.4 Μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων 

Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS. Κατά τη μεθοδολογία ανάλυσης οι επιχειρήσεις μελετήθηκαν τόσο 

κάθε μια χωριστά, όσο και όλες μαζί συνολικά. 

Αρχικά υπολογίσθηκε τόσο για κάθε αντιπροσωπεία χωριστά όσο και για το 

σύνολό τους, ο μέσος όρος των αντιλήψεων και των προσδοκιών για κάθε διάσταση 

καθώς και ο μέσος όρος του βαθμού σημαντικότητας (βαρύτητα) κάθε διάστασης. 

Έπειτα, υπολογίστηκε ο μέσος όρος των διαφορών μεταξύ αντιλήψεων και 

προσδοκιών (Gap=P-E), πάλι για κάθε διάσταση, ο οποίος πολλαπλασιάστηκε με την 

βαρύτητα της κάθε διάστασης και μας έδωσε τον δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Οι δείκτες αυτοί δείχνουν σε ποια διάσταση έχει πρόβλημα η κάθε επιχείρηση 

και σε ποια υπερτερεί. Επίσης εξετάζεται το αν αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν με 

αυτά του συνόλου των επιχειρήσεων. 

Για τις βαρύτητες της κάθε διάστασης έγινε t-test και βρέθηκε ότι οι διαφορές 

μεταξύ τους είναι στατιστικά σημαντικές και άρα είναι διακριτές μεταξύ τους. 

Τέλος υπολογίστηκαν οι μέσες σταθμισμένες τιμές, η τυπική απόκλιση και το 

διάστημα εμπιστοσύνης (α=0,05) των μέσων όρων των αντιλήψεων  και των 

προσδοκιών για το σύνολο των διαστάσεων, τόσο για κάθε αντιπροσωπεία όσο και 

για το σύνολό τους. Αυτό έγινε για να ελεγχθεί κατά πόσο έγκυρα είναι τα 

αποτελέσματα καθώς και για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης για επόμενες μελέτες. 
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Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα και Συζήτηση 

 

Με βάση την προηγούμενη ενότητα της μεθοδολογίας, κατά το στάδιο της 

ανάλυσης των δεδομένων έγινε t-test για τις βαρύτητες της κάθε διάστασης και 

βρέθηκε ότι οι διαφορές μεταξύ τους είναι στατιστικά σημαντικές. Αυτό σημαίνει ότι 

οι πελάτες των συνεργείων ξεχωρίζουν στο μυαλό τους τις πέντε διαστάσεις του 

μοντέλου SERVQUAL. Από τον πίνακα 1 παρατηρούμε ότι θεωρούν πιο σημαντική 

τη διάσταση reliability (ικανότητα εκτέλεσης της εργασίας με ακρίβεια και 

αξιοπιστία) (28,869), ενώ λιγότερο σημαντική θεωρούν τη διάσταση empathy 

(ατομικό ενδιαφέρον και προσοχή στους πελάτες) (14,042). Παρακάτω ακολουθούν 

τα αποτελέσματα για κάθε συνεργείο χωριστά. 
 

Πίνακας 1: t-test για τις βαρύτητες των πέντε διαστάσεων του μοντέλου SERVQUAL 
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4.1 Αποτελέσματα συνεργείου Νο1 

Συνεργείο Νο1 Συνεργεία Total 
Διάσταση Βαρύ-

τητα 
Ρ Ε 

(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.* 
Gap 

Βαρύ-
τητα 

Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.*
Gap 

Tangibles 16,01 5,77 6,56 -0,78 -12,52 16,27 5,92 6,52 -0,60 -9,73 
Reliability 25,91 6,05 6,84 -0,80 -20,62 28,87 5,94 6,86 -0,89 -25,79 

Responsiveness 20,36 5,97 6,58 -0,62 -12,63 18,64 5,76 6,59 -0,87 -16,25 
Assurance 24,37 6,25 6,83 -0,58 -14,19 22,70 6,05 6,82 -0,77 -17,50 
Empathy 14,06 5,79 6,39 -0,47 -6,66 14,04 5,51 6,37 -0,86 -12,11 

Σταθμισμένη 
μέση τιμή    5,97 6,64 -0,65     5,84 6,63 -0,80   

Std.Deviation   +-0,20 +-0,19       +-0,21 +-0,20     
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΜΕ α=0,05   

5,77-
6,17 

6,46-
6,83       

5,63-
6,05 

6,43-
6,83     

 

Όπως παρατηρούμε στο συνεργείο 1 η χειρότερη διάσταση είναι η reliability 

(αξιοπιστία) με δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών (Βαρύτητα*gap) ίσο με -20,62, ενώ η 

καλύτερη είναι η empathy (κατανόηση) με αντίστοιχο δείκτη ίσο με -6,66. Σε 

σύγκριση με τα αποτελέσματα του συνόλου των συνεργείων το συνεργείο 1 

συμφωνεί ως προς την χειρότερη διάσταση, ενώ βλέπουμε ότι χρειάζεται προσοχή και 

στη διάσταση tangibles (εμπράγματα στοιχεία) η οποία για το σύνολο των 

συνεργείων είναι η καλύτερη με τιμή -9,73, ενώ στο συνεργείο 1 βρίσκεται κάτω του 

μέσου όρου του συνόλου με τιμή -12,52, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε 

περισσότερο αρνητικά αξιολογήσιμη υπηρεσία στη διάσταση αυτή (Διάγραμμα 1). 
 

Διάγραμμα 1: Σύγκριση δεικτών παρεχόμενων υπηρεσιών ανά διάσταση ανάμεσα στο συνεργείο 

1 και στο σύνολο των συνεργείων 
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Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην 

περίπτωση των αντιλήψεων των πελατών του συνεργείου 1 είναι 5,77-6,17. Το θετικό 

άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,12 από το θετικό άκρο του 

διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής 

assurance (6,25). 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην 

περίπτωση των προσδοκιών των πελατών του συνεργείου 1 είναι 6,46-6,83 και 

βρίσκεται μέσα στο αντίστοιχο διάστημα εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων 

(6,43-6,83). Αυτό σημαίνει ότι η πρόβλεψή μας έχει πιθανότητα 95% να ισχύει και σε 

επόμενη έρευνα. 

4.2 Αποτελέσματα συνεργείου Νο2 

Συνεργείο Νο2 Συνεργεία Total 
Διάσταση Βαρύ-

τητα 
Ρ Ε 

(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.* 
Gap 

Βαρύ-
τητα 

Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.*
Gap 

Tangibles 15,22 5,96 6,70 -0,73 -11,13 16,27 5,92 6,52 -0,60 -9,73 
Reliability 29,70 5,97 6,92 -0,95 -28,32 28,87 5,94 6,86 -0,89 -25,79 

Responsiveness 19,49 5,75 6,76 -1,34 -26,10 18,64 5,76 6,59 -0,87 -16,25 
Assurance 23,37 6,17 6,87 -0,70 -16,43 22,70 6,05 6,82 -0,77 -17,50 
Empathy 13,04 5,55 6,55 -1,00 -13,09 14,04 5,51 6,37 -0,86 -12,11 

Σταθμισμένη 
μέση τιμή    5,88 6,76 -0,95     5,84 6,63 -0,80   

Std.Deviation   +-0,24 +-0,15       +-0,21 +-0,20     
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΜΕ α=0,05   

5,64-
6,12 

6,61-
6,91       

5,63-
6,05 

6,43-
6,83     

 

Στο συνεργείο 2 η χειρότερη διάσταση είναι η reliability (αξιοπιστία) με τιμή 

δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών -28,32, ενώ η καλύτερη είναι η tangibles 

(εμπράγματα στοιχεία) με αντίστοιχη τιμή -11,13. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα 

του συνόλου των συνεργείων το συνεργείο 2 συμφωνεί τόσο προς την χειρότερη 

διάσταση όσο και προς την καλύτερη. 

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 2 εκτός από τη διάσταση empathy 

(κατανόηση), σε όλες τις άλλες διαστάσεις ο δείκτης παρεχόμενων υπηρεσιών  για το 

συνεργείο 2 βρίσκεται κάτω του δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών για το σύνολο των 

συνεργείων πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερο αρνητικά αξιολογήσιμες 

υπηρεσίες σ’ αυτές τις διαστάσεις.  
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Διάγραμμα 2: Σύγκριση δεικτών παρεχόμενων υπηρεσιών ανά διάσταση ανάμεσα στο συνεργείο 

2 και στο σύνολο των συνεργείων 
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Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην 

περίπτωση των αντιλήψεων των πελατών του συνεργείου 2 είναι 5,64-6,12. Το θετικό 

άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,07 από το θετικό άκρο του 

διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής 

assurance (6,17). 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην 

περίπτωση των προσδοκιών των πελατών του συνεργείου 2 είναι 6,61-6,91. Και εδώ 

το θετικό άκρο παρεκκλίνει κατά 0,08 από το θετικό άκρο του διαστήματος 

εμπιστοσύνης των τιμών με α=0,05 των προσδοκιών των πελατών του συνόλου των 

συνεργείων λόγω της  μέσης τιμής των προσδοκιών των πελατών του συνεργείου 2 

όσο αφορά τη διάσταση assurance (αυτοπεποίθηση). 

 

4.3 Αποτελέσματα συνεργείου Νο3 
Συνεργείο Νο3 Συνεργεία Total 

Διάσταση Βαρύ-
τητα 

Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.*
Gap 

Βαρύ-
τητα 

Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.*
Gap 

Tangibles 17,17 5,91 6,63 -0,73 -12,59 16,27 5,92 6,52 -0,60 -9,73 
Reliability 29,25 6,06 6,94 -0,89 -25,96 28,87 5,94 6,86 -0,89 -25,79 

Responsiveness 18,67 5,87 6,60 -0,73 -13,57 18,64 5,76 6,59 -0,87 -16,25 
Assurance 21,94 6,08 6,90 -0,82 -17,91 22,70 6,05 6,82 -0,77 -17,50 
Empathy 13,82 5,51 6,42 -0,89 -12,35 14,04 5,51 6,37 -0,86 -12,11 

Σταθμισμένη 
μέση τιμή    5,89 6,70 -0,81     5,84 6,63 -0,80   

Std.Deviation   +-0,23 +-0,22       +-0,21 +-0,20     

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

ΜΕ α=0,05   
5,66-
6,12 

6,48-
6,92       

5,63-
6,05 

6,43-
6,83     
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Όπως παρατηρούμε στο συνεργείο 3 η χειρότερη διάσταση είναι η reliability 

(αξιοπιστία) με τιμή -25,96, ενώ η καλύτερη είναι η empathy (κατανόηση) με τιμή -

12,35. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του συνόλου των συνεργείων το συνεργείο 3 

συμφωνεί ως προς την χειρότερη διάσταση, ενώ βλέπουμε ότι χρειάζεται προσοχή και 

στη διάσταση tangibles (εμπράγματα στοιχεία) της οποίας ο δείκτης παρεχόμενων 

υπηρεσιών για το σύνολο των συνεργείων είναι ο καλύτερος με τιμή -9,73, ενώ στο 

συνεργείο 3 βρίσκεται κάτω του μέσου όρου του συνόλου με τιμή -12,59, πράγμα που 

σημαίνει ότι έχουμε περισσότερο αρνητικά αξιολογήσιμη υπηρεσία στη διάσταση 

αυτή. Το ίδιο συμβαίνει και στη διάσταση assurance (αυτοπεποίθηση) (Διάγραμμα 3). 
 

Διάγραμμα 3: Σύγκριση δεικτών παρεχόμενων υπηρεσιών ανά διάσταση ανάμεσα στο συνεργείο 

3 και στο σύνολο των συνεργείων 
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Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην 

περίπτωση των αντιλήψεων των πελατών του συνεργείου 3 είναι 5,66-6,12. Το θετικό 

άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,07 από το θετικό άκρο του 

διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής 

assurance (6,08). 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην 

περίπτωση των προσδοκιών των πελατών του συνεργείου 3 είναι 6,48-6,92. Και εδώ 

το θετικό άκρο παρεκκλίνει κατά 0,09 από το θετικό άκρο του διαστήματος 

εμπιστοσύνης των τιμών με α=0,05 των προσδοκιών των πελατών στο σύνολο των 

συνεργείων λόγω της μεταβλητής reliability (6,94). 
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4.4 Αποτελέσματα συνεργείου Νο4 

Συνεργείο Νο4 Συνεργεία Total 
Διάσταση Βαρύ-

τητα 
Ρ Ε 

(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.*
Gap 

Βαρύ-
τητα 

Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.* 
Gap 

Tangibles 17,33 6,11 6,53 -0,42 -7,31 16,27 5,92 6,52 -0,60 -9,73 
Reliability 30,04 5,75 6,86 -1,02 -30,64 28,87 5,94 6,86 -0,89 -25,79 

Responsiveness 17,41 5,66 6,56 -0,89 -15,49 18,64 5,76 6,59 -0,87 -16,25 
Assurance 22,53 5,96 6,84 -0,87 -19,70 22,70 6,05 6,82 -0,77 -17,50 
Empathy 13,40 5,40 6,48 -1,09 -14,62 14,04 5,51 6,37 -0,86 -12,11 

Σταθμισμένη 
μέση τιμή    5,78 6,65 -0,86     5,84 6,63 -0,80   

Std.Deviation   +-0,27 +-0,18       +-0,21 +-0,20     

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

ΜΕ α=0,05   
5,51-
6,05 

6,47-
6,83       

5,63-
6,05 

6,43-
6,83     

 

Στο συνεργείο 4 η χειρότερη διάσταση είναι η reliability (αξιοπιστία) με δείκτη 

παρεχόμενων υπηρεσιών -30,64, ενώ η καλύτερη είναι η tangibles (εμπράγματα 

στοιχεία) με δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών -7,31. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα 

του συνόλου των συνεργείων το συνεργείο 4 συμφωνεί τόσο προς την χειρότερη 

διάσταση, όσο και προς την καλύτερη. Από το διάγραμμα 4 παρατηρούμε ότι οι 

δείκτες παρεχόμενων υπηρεσιών για τις διαστάσεις responsiveness (ευαισθησία-

ανταπόκριση), assurance (αυτοπεποίθηση) και empathy (κατανόηση), που είναι -

30,64, -19,70 και -14,62 αντίστοιχα, είναι χειρότεροι από τους δείκτες των 

αντίστοιχων διαστάσεων για το σύνολο των συνεργείων πράγμα που σημαίνει ότι 

έχουμε περισσότερο αρνητικά αξιολογήσιμη υπηρεσία στις διαστάσεις αυτές για το 

συνεργείο 4. 
 

Διάγραμμα 4: Σύγκριση δεικτών παρεχόμενων υπηρεσιών ανά διάσταση ανάμεσα στο συνεργείο 

4  και στο σύνολο των συνεργείων 
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Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην 

περίπτωση των αντιλήψεων των πελατών του συνεργείου 4 είναι 5,51-6,05. Το 

αριστερό άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,12 από το αριστερό άκρο 

του διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής 

empathy (5,40). 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην 

περίπτωση των προσδοκιών των πελατών του συνεργείου 4 είναι 6,47-6,83 και 

βρίσκεται μέσα στο διάστημα εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων (6,43-

6,83). Αυτό σημαίνει ότι η πρόβλεψή μας έχει πιθανότητα 95% να ισχύει και σε 

επόμενη έρευνα. 

 

4.5 Αποτελέσματα συνεργείου Νο5 
Συνεργείο Νο5 Συνεργεία Total 

Διάσταση Βαρύ-
τητα 

Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.*
Gap 

Βαρύ-
τητα 

Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.*
Gap 

Tangibles 14,03 6,02 6,33 -0,30 -4,23 16,27 5,92 6,52 -0,60 -9,73 
Reliability 32,00 6,01 6,69 -0,68 -21,76 28,87 5,94 6,86 -0,89 -25,79 

Responsiveness 20,67 5,91 6,40 -0,49 -10,05 18,64 5,76 6,59 -0,87 -16,25 
Assurance 21,90 6,07 6,63 -0,57 -12,41 22,70 6,05 6,82 -0,77 -17,50 
Empathy 11,40 5,79 6,28 -0,49 -5,62 14,04 5,51 6,37 -0,86 -12,11 

Σταθμισμένη 
μέση τιμή   5,96 6,47 -0,51     5,84 6,63 -0,80   

Std.Deviation   +-0,11 +-0,19       +-0,21 +-0,20     
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΜΕ α=0,05   

5,85-
6,07 

6,28-
6,66       

5,63-
6,05 

6,43-
6,83     

 

Ο χειρότερος δείκτης παρεχόμενων υπηρεσιών για το συνεργείο 5 είναι της 

διάστασης reliability (-21.76) και ο καλύτερος είναι της διάστασης tangibles (-4,23), 

όπως συμβαίνει και στο σύνολο των συνεργείων. Παρατηρούμε ότι όλοι οι δείκτες 

παρεχόμενων υπηρεσιών και των πέντε διαστάσεων για το συνεργείο 5 παρουσιάζουν 

τιμές χαμηλότερες  των αντίστοιχων δεικτών για το σύνολο των συνεργείων 

(Διάγραμμα 5), γεγονός που δείχνει θετικά αξιολογήσιμη υπηρεσία για όλες τις 

διαστάσεις. 

 4455



Διάγραμμα 5: Σύγκριση δεικτών παρεχόμενων υπηρεσιών ανά διάσταση ανάμεσα στο συνεργείο 

5 και στο σύνολο των συνεργείων 
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Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην 

περίπτωση των αντιλήψεων των πελατών του συνεργείου 5 είναι 5,85-6,07. Το δεξί 

άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει ελάχιστα κατά 0,02 από το δεξί άκρο του 

διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής 

assurance (6.07). 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην 

περίπτωση των προσδοκιών των πελατών του συνεργείου 5 είναι 6,28-6,66. Το 

αριστερό άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,15 από το αριστερό άκρο 

του διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής 

empathy (6,28).  

 

4.6 Αποτελέσματα συνεργείου Νο6 
Συνεργείο Νο6 Συνεργεία Total 

Διάσταση Βαρύ-
τητα 

Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.*
Gap 

Βαρύ-
τητα 

Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.*
Gap 

Tangibles 14,94 5,71 6,31 -0,59 -8,82 16,27 5,92 6,52 -0,60 -9,73 
Reliability 30,38 5,71 6,72 -0,96 -29,23 28,87 5,94 6,86 -0,89 -25,79 

Responsiveness 18,20 5,50 6,47 -1,10 -20,05 18,64 5,76 6,59 -0,87 -16,25 
Assurance 22,24 5,74 6,69 -0,95 -21,04 22,70 6,05 6,82 -0,77 -17,50 
Empathy 14,27 5,30 6,25 -0,93 -13,25 14,04 5,51 6,37 -0,86 -12,11 

Σταθμισμένη 
μέση τιμή   5,59 6,49 -0,91     5,84 6,63 -0,80   

Std.Deviation   +-0,19 +-0,21       +-0,21 +-0,20     
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΜΕ α=0,05   

5,40-
5,78 

6,28-
6,70       

5,63-
6,05 

6,43-
6,83     

 

Ο χειρότερος δείκτης παρεχόμενων υπηρεσιών για το συνεργείο 6 είναι της 

διάστασης reliability (-29.23) και ο καλύτερος είναι της διάστασης tangibles (-8.82), 
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όπως συμβαίνει και στο σύνολο των συνεργείων. Εκτός από τη διάσταση tangibles, οι 

δείκτες των υπόλοιπων τεσσάρων διαστάσεων είναι χειρότεροι των αντίστοιχων 

δεικτών του συνόλου των συνεργείων, γεγονός που σημαίνει αρνητικά αξιολογήσιμη 

υπηρεσία για τις διαστάσεις αυτές (Διάγραμμα 6). 
 

Διάγραμμα 6: Σύγκριση δεικτών παρεχόμενων υπηρεσιών ανά διάσταση ανάμεσα στο συνεργείο 

6 και στο σύνολο των συνεργείων 

-8,82

-29,23

-20,05 -21,04

-9,73

-13,25

-25,79

-16,25 -17,50

-12,11

-35,00

-30,00

-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

Ta
ng

ibl
es

Reli
ab

ilit
y

Res
po

ns
ive

ne
ss

Ass
ura

nc
e

Empa
thy

Διαστάσεις

Δ
εί
κτ
ης

 π
αρ
εχ
όμ
εν
ω
ν 

υπ
ηρ
εσ
ιώ
ν 

(Β
αρ
ύτ
ητ
α*

G
ap

)

6

total

 

 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην 

περίπτωση των αντιλήψεων των πελατών του συνεργείου 6 είναι 5,40-5,78. Το 

αντίστοιχο διάστημα για το σύνολο των συνεργείων είναι 5,63-6,05. Έτσι βλέπουμε 

ότι το αριστερό άκρο του διαστήματος εμπιστοσύνης για το συνεργείο 6 παρεκκλίνει 

κατά 0,23 από το αριστερό άκρο του διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των 

συνεργείων λόγω της μεταβλητής empathy (5,30). 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην 

περίπτωση των προσδοκιών των πελατών του συνεργείου 6 είναι 6,28-6,70. 

Παρατηρούμε ότι και για τις προσδοκίες πάλι το αριστερό άκρο του διαστήματος 

αυτού παρεκκλίνει κατά 0,15 από το αριστερό άκρο του διαστήματος εμπιστοσύνης 

του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής empathy (6,25).  
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4.7 Αποτελέσματα συνεργείου Νο7 

Συνεργείο Νο7 Συνεργεία Total 
Διάσταση Βαρύ-

τητα 
Ρ Ε 

(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.*
Gap 

Βαρύ-
τητα 

Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.*
Gap 

Tangibles 15,99 5,80 6,46 -0,65 -10,32 16,27 5,92 6,52 -0,60 -9,73 
Reliability 27,68 5,86 6,77 -0,92 -25,48 28,87 5,94 6,86 -0,89 -25,79 

Responsiveness 19,59 5,55 6,43 -0,88 -17,22 18,64 5,76 6,59 -0,87 -16,25 
Assurance 23,48 5,80 6,69 -0,89 -21,00 22,70 6,05 6,82 -0,77 -17,50 
Empathy 14,19 5,24 6,17 -0,93 -13,20 14,04 5,51 6,37 -0,86 -12,11 

Σταθμισμένη 
μέση τιμή   5,65 6,50 -0,85     5,84 6,63 -0,80   

Std.Deviation   +-0,26 +-0,24       +-0,21 +-0,20     

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

ΜΕ α=0,05   
5,39-
5,91 

6,26-
6,74       

5,63-
6,05 

6,43-
6,83     

 

Στο συνεργείο 7 η χειρότερη διάσταση είναι η reliability (αξιοπιστία) με τιμή 

δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών -25,48, ενώ η καλύτερη είναι η tangibles 

(εμπράγματα στοιχεία) με αντίστοιχη τιμή -10,32. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα 

του συνόλου των συνεργείων το συνεργείο 7 συμφωνεί τόσο προς την χειρότερη 

διάσταση, όσο και προς την καλύτερη. Από το διάγραμμα 7 παρατηρούμε ότι οι 

δείκτες παρεχόμενων υπηρεσιών για όλες τις διαστάσεις εκτός από την διάσταση 

reliability, είναι χειρότεροι από τους δείκτες των αντίστοιχων διαστάσεων για το 

σύνολο των συνεργείων πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερο αρνητικά 

αξιολογήσιμη υπηρεσία στις διαστάσεις αυτές για το συνεργείο 7. 
 

Διάγραμμα 7: Σύγκριση δεικτών παρεχόμενων υπηρεσιών ανά διάσταση ανάμεσα στο συνεργείο 

7 και στο σύνολο των συνεργείων 
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Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην 

περίπτωση των αντιλήψεων των πελατών του συνεργείου 7 είναι 5,39-5,91. Το 

αντίστοιχο διάστημα για το σύνολο των συνεργείων είναι 5,63-6,05. Έτσι βλέπουμε 

ότι το αριστερό άκρο του διαστήματος εμπιστοσύνης για το συνεργείο 7 παρεκκλίνει 

κατά 0,24 από το αριστερό άκρο του διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των 

συνεργείων λόγω της μεταβλητής empathy (5,24). 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην 

περίπτωση των προσδοκιών των πελατών του συνεργείου 7 είναι 6,26-6,74. 

Παρατηρούμε ότι και για τις προσδοκίες πάλι το αριστερό άκρο του διαστήματος 

αυτού παρεκκλίνει κατά 0,17 από το αριστερό άκρο του διαστήματος εμπιστοσύνης 

του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής empathy (6,17).  

 

4.8 Αποτελέσματα συνεργείου Νο8 
Συνεργείο Νο8 Συνεργεία Total 

Διάσταση Βαρύ-
τητα 

Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.*
Gap 

Βαρύ-
τητα 

Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.*
Gap 

Tangibles 15,16 5,79 6,53 -0,73 -11,07 16,27 5,92 6,52 -0,60 -9,73 
Reliability 28,71 6,01 6,89 -0,88 -25,28 28,87 5,94 6,86 -0,89 -25,79 

Responsiveness 18,24 5,71 6,68 -0,98 -17,79 18,64 5,76 6,59 -0,87 -16,25 
Assurance 22,73 6,10 6,85 -0,75 -17,05 22,70 6,05 6,82 -0,77 -17,50 
Empathy 15,05 5,60 6,44 -0,93 -13,98 14,04 5,51 6,37 -0,86 -12,11 

Σταθμισμένη 
μέση τιμή   5,84 6,68 -0,85     5,84 6,63 -0,80   

Std.Deviation   +-0,21 +-0,20       +-0,21 +-0,20     

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

ΜΕ α=0,05   
5,63-
6,05 

6,48-
6,88       

5,63-
6,05 

6,43-
6,83     

 

Και για το συνεργείο 8 ο χειρότερος δείκτης (reliability=-25,28) και ο καλύτερος 

(tangibles=-11,07) συμφωνούν με τους αντίστοιχους που ισχύουν για το σύνολο των 

συνεργείων. Στο διάγραμμα 8 βλέπουμε ότι έχουμε περισσότερο αρνητικά 

αξιολογήσιμη υπηρεσία για τις διαστάσεις tangibles (-11,07), responsiveness (-17,79) 

και empathy (-13,98) αφού οι δείκτες τους είναι χειρότεροι για το συνεργείο 8 σε 

σχέση με τους αντίστοιχους δείκτες του συνόλου των συνεργείων (-9,73, -16,25 και -

12,11 αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 8: Σύγκριση δεικτών παρεχόμενων υπηρεσιών ανά διάσταση ανάμεσα στο συνεργείο 

8 και στο σύνολο των συνεργείων 
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Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην 

περίπτωση των αντιλήψεων των πελατών του συνεργείου 8 είναι 5,63-6,05, το οποίο 

συγκλίνει ακριβώς με το αντίστοιχο διάστημα εμπιστοσύνης του συνόλου των 

συνεργείων γεγονός που σημαίνει ότι η πρόβλεψή μας έχει πιθανότητα 95% να ισχύει 

και σε επόμενη έρευνα. 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην 

περίπτωση των προσδοκιών των πελατών του συνεργείου 8 είναι 6,48-6,88. Το θετικό 

άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,05 από το θετικό άκρο του 

διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής 

reliability (6,89). 

4.9 Αποτελέσματα συνεργείου Νο9 

Συνεργείο Νο9 Συνεργεία Total 
Διάσταση Βαρύ-

τητα 
Ρ Ε 

(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.*
Gap 

Βαρύ-
τητα 

Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.*
Gap 

Tangibles 18,15 6,20 6,57 -0,37 -6,74 16,27 5,92 6,52 -0,60 -9,73 
Reliability 27,41 6,14 6,91 -0,78 -21,30 28,87 5,94 6,86 -0,89 -25,79 

Responsiveness 18,30 5,98 6,64 -0,66 -12,15 18,64 5,76 6,59 -0,87 -16,25 
Assurance 22,37 6,28 6,89 -0,61 -13,64 22,70 6,05 6,82 -0,77 -17,50 
Empathy 14,61 5,61 6,30 -0,69 -10,02 14,04 5,51 6,37 -0,86 -12,11 

Σταθμισμένη 
μέση τιμή   6,04 6,66 -0,62     5,84 6,63 -0,80   

Std.Deviation   +-0,26 +-0,25       +-0,21 +-0,20     

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

ΜΕ α=0,05   
5,78-
6,30 

6,41-
6,91       

5,63-
6,05 

6,43-
6,83     

 5500



 

Τέλος στο συνεργείο 9 η χειρότερη διάσταση είναι η reliability (αξιοπιστία) με 

τιμή δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών -21,30, ενώ η καλύτερη είναι η tangibles 

(εμπράγματα στοιχεία) με αντίστοιχη τιμή -6,74. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα 

του συνόλου των συνεργείων το συνεργείο 9 συμφωνεί τόσο ως προς την χειρότερη 

διάσταση, όσο και ως προς την καλύτερη διάσταση. Από το διάγραμμα 9 

παρατηρούμε ότι οι δείκτες παρεχόμενων υπηρεσιών για όλες τις διαστάσεις του 

συνεργείου 9, είναι καλύτεροι από τους δείκτες των αντίστοιχων διαστάσεων για το 

σύνολο των συνεργείων πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερο θετικά 

αξιολογήσιμη υπηρεσία σε όλες τις διαστάσεις για το συνεργείο 9. 
 

Διάγραμμα 9: Σύγκριση δεικτών παρεχόμενων υπηρεσιών ανά διάσταση ανάμεσα στο συνεργείο 

9 και στο σύνολο των συνεργείων 
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Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην 

περίπτωση των αντιλήψεων των πελατών του συνεργείου 9 είναι 5,78-6,30. Το 

διάστημα αυτό αποκλίνει στο θετικό του άκρο κατά 0,25 από το αντίστοιχο διάστημα 

για το σύνολο των συνεργείων (5,63-6,05). 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην 

περίπτωση των προσδοκιών των πελατών του συνεργείου 9 είναι 6,41-6,91. Το 

διάστημα αυτό αποκλίνει στο θετικό του άκρο κατά 0,08 από το αντίστοιχο διάστημα 

για το σύνολο των συνεργείων (6,43-6,83) και στο αρνητικό άκρο κατά 0,02. 
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4.10 Αποτελέσματα για το σύνολο των συνεργείων 

Στο Διάγραμμα 10 φαίνεται συνολικά η εικόνα των δεικτών παρεχόμενων υπηρεσιών 

όλων των διαστάσεων και για όλα τα συνεργεία.  
Διάγραμμα 10: Συνολικός συγκριτικός πίνακας δεικτών παρεχόμενων υπηρεσιών για όλα τα 

συνεργεία και για όλε τις διαστάσεις 
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Έτσι παρατηρούμε ότι στη διάσταση tangibles (εμπράγματα στοιχεία), το 

συνεργείο με την μικρότερη απόδοση είναι το Νο3 με δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών 

ίσο με -12,59, ενώ αυτό με την μεγαλύτερη απόδοση είναι το Νο5 με δείκτη 

παρεχόμενων υπηρεσιών ίσο με -4,23. Επίσης τα συνεργεία Νο4 (-7,31), Νο5 (-4,23), 

Νο6 (-8,82), και Νο9 (-6,74) παρουσιάζουν θετική αξιολογήσιμη υπηρεσία στη 

διάσταση αυτή αφού οι δείκτες τους είναι καλύτεροι από το δείκτη παρεχόμενων 

υπηρεσιών του συνόλου των συνεργείων (-9,73). 

Στη διάσταση reliability (αξιοπιστία),  το συνεργείο με την μικρότερη απόδοση 

είναι το Νο4 με δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών ίσο με -30,64, ενώ το συνεργείο με 

την μεγαλύτερη απόδοση είναι το Νο1 με αντίστοιχο δείκτη ίσο με -20,62. Σ’ αυτή τη 

διάσταση θετική αξιολογήσιμη υπηρεσία παρουσιάζουν τα συνεργεία Νο1 (-20,62), 

Νο5 (-21,76), Νο7 (-25,48), Νο8 (-25,28) και Νο9 (-21,30). 

Στη διάσταση responsiveness (ευαισθησία-ανταπόκριση), το συνεργείο με την 

μικρότερη απόδοση είναι το Νο2 με δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών ίσο με -26,10, 

ενώ το συνεργείο με την μεγαλύτερη απόδοση είναι το Νο5 με αντίστοιχο δείκτη ίσο 

με -10,05. Στα συνεργεία Νο1 (-12,63), Νο3 (-13,57), Νο4 (-15,49), Νο5 (-10,05) και 

Νο9 (-12,15), οι υπηρεσίες που αφορούν αυτή τη διάσταση αξιολογήθηκαν αρκετά 

θετικά. 

Στη διάσταση assurance (αυτοπεποίθηση), το συνεργείο με την μικρότερη 

απόδοση είναι το Νο6 με δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών ίσο με -21,04, ενώ το 

συνεργείο με την μεγαλύτερη απόδοση είναι το Νο5 με δείκτη παρεχόμενων 

υπηρεσιών ίσο με -12,41. Σ’ αυτή τη διάσταση τα συνεργεία Νο1 (-14,19), Νο2 (-

16,43), Νο5 (-12,41), Νο8(-17,05) και Νο9 (-13,64) παρουσιάζουν θετική 

αξιολογήσιμη υπηρεσία αφού οι δείκτες τους είναι καλύτεροι από το δείκτη 

παρεχόμενων υπηρεσιών του συνόλου των συνεργείων  (-17,50). 

Τέλος στη διάσταση empathy (κατανόηση), το συνεργείο με την μικρότερη 

απόδοση είναι το Νο4 με δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών ίσο με -14,62 και το 

συνεργείο με την μεγαλύτερη απόδοση είναι και πάλι το Νο5 με αντίστοιχο δείκτη ίσο 

με -5,62. Στα συνεργεία Νο1 (-6,66), Νο5 (-5,62) και Νο9 (-10,02), οι υπηρεσίες που 

αφορούν αυτή τη διάσταση αξιολογήθηκαν αρκετά θετικά. 
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Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα και διοικητικές υποδείξεις 

 
5.1 Συμπεράσματα της εμπειρικής έρευνας 

Γενικά οι πελάτες αξιολόγησαν αρνητικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ως εκ 

τούτου, αντιλαμβανόμαστε ότι τα εννέα συνεργεία της έρευνας παρουσιάζουν μη 

ικανοποιητικό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Όσο αφορά τη βαρύτητα που δίνουν οι πελάτες στις διαστάσεις της ποιότητας, 

πιο σημαντική θεωρούν τη διάσταση reliability (ικανότητα εκτέλεσης της εργασίας με 

ακρίβεια και υπευθυνότητα) με τιμή 28,87, ενώ ακολουθούν οι διαστάσεις assurance 

(22,70) και responsiveness (18,64). Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα η 

διάσταση reliability παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά δυσαρέσκειας από τη μεριά 

των πελατών στο σύνολο των συνεργείων (δείκτης παρεχόμενων υπηρεσιών=-25,79) 

και ακολουθούν οι διαστάσεις assurance (τεχνογνωσία των υπαλλήλων και ικανότητά 

τους να εμπνέουν εμπιστοσύνη) με δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών ίσο με -17,50 και 

responsiveness (επιθυμία των υπαλλήλων να βοηθήσουν τους πελάτες και να 

προσφέρουν γρήγορες υπηρεσίες) με δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών ίσο με -16,25. 

 

5.2 Διοικητικές υποδείξεις 

Όσο αφορά τη βελτίωση της διάστασης reliability, πρέπει να προσεχθούν τα 

εξής: 

 Το προσωπικό των συνεργείων, όταν υπόσχεται ότι θα κάνει μια εργασία 

σε μια συγκεκριμένη στιγμή θα πρέπει να την κάνει 

 Όταν ο πελάτης έχει ένα πρόβλημα, το προσωπικό θα πρέπει να δείχνει 

πραγματικό ενδιαφέρον να το λύσει 

 Τα συνεργεία θα πρέπει να είναι αξιόπιστα και να παρέχουν πάντα 

σωστές υπηρεσίες 

 Τα συνεργεία θα πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες τους τη στιγμή που 

υποσχέθηκαν να το κάνουν 

 Τα συνεργεία θα πρέπει να διατηρούν τα αρχεία τους σωστά (π.χ. 

καρτέλα του κάθε αυτοκινήτου) 
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Όσο αφορά τη βελτίωση της διάστασης assurance, πρέπει να προσεχθούν τα 

εξής: 

 Η συμπεριφορά των εργαζομένων πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη στους 

πελάτες 

 Οι πελάτες των συνεργείων πρέπει να νοιώθουν ασφαλείς στις 

συναλλαγές τους με τους εργαζόμενους 

 Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι συνεπείς και ευγενικοί με τους πελάτες 

 Οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν την ανάλογη υποστήριξη ώστε να 

κάνουν καλά τη δουλεία τους 

 

Όσο αφορά τη βελτίωση της διάστασης responsiveness, πρέπει να προσεχθούν τα 

εξής: 

 Το προσωπικό πρέπει να ενημερώνει τον πελάτη πότε ακριβώς θα 

τελειώσουν οι εργασίες στο αυτοκίνητό του 

 Το προσωπικό θα πρέπει να παρέχει γρήγορες υπηρεσίες στους πελάτες 

 Το προσωπικό θα πρέπει να είναι πάντα πρόθυμο να βοηθήσει τους 

πελάτες του 

 Το προσωπικό θα πρέπει να ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα των 

πελατών, όσο απασχολημένο και να είναι 

 

Αυτά θα επιτευχθούν με: 

 Εστίαση στην αγορά και στον πελάτη (Ghobadian et al., 1994). Υιοθέτηση 

συγκεκριμένης στρατηγικής για την ικανοποίηση του πελάτη η οποία 

εξασφαλίζει διαρκή αφοσίωση σε αυτόν. 

 Ακριβή περιγραφή όλων των θέσεων εργασίας που έχουν επαφή με τον 

πελάτη και περιγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των 

υπαλλήλων που θα τις καταλάβουν (Λυμπερόπουλος, 1994). 

 Πρόσληψη ικανών και έμπειρων ατόμων στις θέσεις του προσωπικού πρώτης 

γραμμής που θα καταλαβαίνουν τις απαιτήσεις του πελάτη, θα αντιδρούν 

κατάλληλα και θα εμπνέουν εμπιστοσύνη. 

 Ενδυνάμωση του προσωπικού της πρώτης γραμμής (Ghobadian et al., 1994). 

Η ποιότητα των υπηρεσιών μπορεί να βελτιωθεί δίνοντας την δυνατότητα στο 

προσωπικό της πρώτης γραμμής να πάρει σημαντικές αποφάσεις όσο αφορά 

στις ανάγκες των πελατών. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η μετάβαση αυτών 
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των αποφάσεων για την φροντίδα του πελάτη στο προσωπικό πρώτης 

γραμμής έχει θετικά αποτελέσματα (Uttal, 1987). Η συμπάθεια του πελάτη 

προς τον υπάλληλο είναι προϋπόθεση της εμπιστοσύνης του προς την 

εταιρεία. 

 Υποκίνηση του προσωπικού με bonus, ικανοποιητικούς μισθούς και 

δυνατότητες εξέλιξης, ώστε να δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για τα 

προβλήματα των πελατών και να εκτελεί τις εργασίες του ευχάριστα και 

γρήγορα. 

 Συχνή παρακολούθηση σεμιναρίων από τη μεριά του προσωπικού. 

 Ένα ξεκάθαρο όραμα ποιοτικών υπηρεσιών. Μια συνέπεια της ενεργητικής 

(interactive) φύσης των υπηρεσιών είναι η ανάγκη για ένα ξεκάθαρο όραμα 

ποιότητας. Αν δεν διευκρινιστεί αυτό το όραμα, ο κάθε υπάλληλος θα δίνει 

μια δική του ερμηνεία στον όρο “ποιότητα υπηρεσιών”. Έλλειψη κοινού 

οράματος οδηγεί σε διαφορετικές εμπειρίες από τον πελάτη κατά την διάρκεια 

της παροχής υπηρεσίας και σαν αποτέλεσμα αυτού υπάρχει αρνητική 

επίδραση στην αντίληψή του για την ποιότητα (Ghobadian et al., 1994). 

 Υιοθέτηση υπηρεσιών παρακολούθησης των επιδόσεων, τόσο του 

προσωπικού όσο και των ανταγωνιστών. 

 Υιοθέτηση προγραμμάτων διατύπωσης παραπόνων από τους πελάτες. Τα 

παράπονα αυτά είναι μια ευκαιρία να διορθωθούν άμεσα τα προβλήματα και 

αυτό να αποτελέσει μια πηγή απαράμιλλου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

(Λυμπερόπουλος, 1994). 

 Έγκαιρη προμήθεια των απαραίτητων υλικών και του τεχνικού εξοπλισμού 

στις μονάδες που έχουν επαφή με τον πελάτη.  

 Διαμόρφωση εργονομικά και χωροταξικά σωστών χώρων προσφοράς 

υπηρεσιών (Λυμπερόπουλος, 1994). 

 Σωστή εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στις εργασίες της κάθε μάρκας 

αυτοκινήτου, ώστε να εκτελεί γρήγορα τις εργασίες.  

 Δημιουργία προγράμματος εργασιών όπου θα φαίνεται ακριβώς πόση ώρα 

χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί η κάθε εργασία. Έτσι όταν ο πελάτης 

αφήνει το αυτοκίνητό του, ο υπάλληλος θα κάνει διάγνωση για το τι εργασίες 

χρειάζεται να γίνουν και θα μπορεί να δώσει ακριβή ώρα παράδοσης. Αν 

κριθεί ότι το αυτοκίνητο χρειάζεται περαιτέρω εργασίες, πρέπει να 

ενημερώνεται κατευθείαν ο πελάτης, ότι το αυτοκίνητο του θα καθυστερήσει.    
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 Υιοθέτηση διαδικασίας κλεισίματος ραντεβού για καλύτερο προγραμματισμό 

και κατανομή χρόνου εργασιών. 

 Τιμολογιακή πολιτική ανάλογη με τις εργασίες που παρέχονται.. 

  Έλεγχος του αυτοκινήτου πριν παραδοθεί στον πελάτη και επιβεβαίωση ότι 

έχει λυθεί το πρόβλημα. Έτσι δημιουργείται ένα κλίμα εμπιστοσύνης από την 

μεριά του πελάτη και μια καλή φήμη για την εταιρεία 

 Διατήρηση κατάλληλων αρχείων με τις εργασίες που γίνονται κάθε φορά σε 

κάθε αυτοκίνητο, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης του πελάτη 

για εργασίες που πρέπει να κάνει για τη σωστότερη συντήρηση του 

αυτοκινήτου του. 
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Κεφάλαιο 6: Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για περαιτέρω 

έρευνα 

 
6.1 Περιορισμοί της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα με τη βοήθεια ομάδων φοιτητών του τμήματος 

Ο.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο χρόνος αποπεράτωσής της είχε διάρκεια 

πέντε μήνες και αυτό είναι φυσιολογικό εφόσον διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσης 

διπλωματικής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα περιελάμβανε τα κάτωθι: μελέτη της 

ανάλογης βιβλιογραφίας, σχεδιασμός του κατάλληλου ερωτηματολογίου, πιλοτική 

δοκιμή (pilot test), σωστή οργάνωση και ενημέρωση των ομάδων των φοιτητών γύρω 

από τους τρόπους συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, διαπραγματεύσεις με τις 

διοικήσεις των συνεργείων που θα αποτελούσαν το δείγμα μας, πραγματοποίηση της 

έρευνας πεδίου και ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

Υπήρξε κάποιος δισταγμός από τη μεριά των διοικήσεων των αντιπροσωπειών 

να δεχθούν τους φοιτητές επειδή το μοντέλο SERVQUAL υιοθετούνταν για πρώτη 

φορά σε επίπεδο ανάλυσης παρεχόμενων υπηρεσιών στα συνεργεία, με αποτέλεσμα 

αυτά τα εννέα που μας δέχθηκαν να θέσουν κάποιους χρονικούς περιορισμούς για το 

εύρος  των μετρήσεων. 

Στην ουσία η συγκεκριμένη έρευνα ήταν μια δοκιμή και για εμάς, για να δούμε 

αν επηρεάζουν τελικά οι πέντε διαστάσεις του μοντέλου SERVQUAL το επίπεδο 

παρεχόμενων υπηρεσιών μεταξύ διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών όπως είναι τα 

συνεργεία στην περίπτωσή μας. Τελικά επιβεβαιωθήκαμε και πιστεύουμε ότι η 

διεξαγωγή παρόμοιας έρευνας σε τακτά χρονικά διαστήματα θα προσφέρει 

σημαντικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην βελτίωση του επιπέδου των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από τα συνεργεία αυτοκινήτων του Νομού Θεσσαλονίκης. 

 

6.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα παρόμοιων ερευνών δίνουν τη 

δυνατότητα διεξαγωγής σημαντικών συμπερασμάτων για τις επιχειρήσεις, η χρήση 

των οποίων θα τις βοηθήσει να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών τους με άμεσο αντίκτυπο στην ικανοποίηση των πελατών τους και στην 

αύξηση του μεριδίου αγοράς τους και της κερδοφορίας τους. 
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Οι προτάσεις μας για περαιτέρω έρευνα είναι οι εξής:  

1. Θα μπορούσε να γίνει πιο λεπτομερής έρευνα στις διαστάσεις που 

παρουσίασαν πρόβλημα, ώστε να δούμε πιο ειδικά πού ακριβώς 

εντοπίζεται αυτό το πρόβλημα. 

2. Επίσης για να διασταυρωθούν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 

έρευνας, θα μπορούσε να υποστηριχθεί η εφαρμογή της ανάλυσης 

SERVQUAL σε επίπεδο γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας π.χ. με 

την υποστήριξη επαγγελματικών φορέων όπως Σ.Ε.Α.Α. 

3. Τέλος ενδιαφέρον θα αποκτούσε η περίπτωση της διερεύνησης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ανά διάσταση υπό το πρίσμα άλλων 

συμπληρωματικών τεχνικών όπως: υπόδειγμα Kano, contact-point 

ανάλυση, αναλύσεις ικανοποίησης και δυσαρέσκειας ανά contact point, 

importance-performance ανάλυση και άλλα χαρτογραφικά μοντέλα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 
ΤΑ 10 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
(1) Reliability involves consistency of performance and dependability. It also means that the firm 
performs the service right first time and honours its promises. Specifically, it may involve: 
• accuracy in billing; 
• performing the service at the designated time. 
 
(2) Responsiveness concerns the willingness or readiness of employees to provide service. It may 
involve: 
• mailing a transaction slip immediately; 
• calling the customer back quickly; 
• giving prompt service (e.g. setting up appointments quickly). 
 
(3) Competence means possession of the required skills and knowledge to perform the 
service. It involves: 
• knowledge and skill of the contact personnel; 
• knowledge and skill of operational support personnel; 
• research capability of the organization. 
 
(4) Access involves approachability and ease of contact. It may mean: 
• the service is easily accessible by telephone; 
• waiting time to receive service is not extensive; 
• convenient hours of operation and convenient location of service facility. 
 
(5) Courtesy involves politeness, respect, consideration, and friendliness of contact personnel 
(including receptionists, telephone operators, etc.). It includes: 
• consideration for the consumers property; 
• clean and neat appearance of public contact personnel. 
 
(6) Communication means keeping customers informed in language they can understand, and listening 
to them. It may mean that the company has to adjust its language for different customers. It may 
involve: 
• explaining the service itself and how much the service will cost; 
• explaining the trade-offs between service and cost; 
• assuring the consumer that a problem will be handled. 
 
(7) Credibility involves trustworthiness, believability, honesty. It involves having the 
customer’s best interests at heart. Contributing to credibility are: 
• company name and reputation; 
• personal characteristics of the contact personnel; 
• the degree of hard sell involved in interactions with the customer. 
 
(8) Security is the freedom from danger, risk, or doubt. It may involve: 
• physical safety; 
• financial security and confidentiality. 
 
(9) Understanding/knowing the customer involves making the effort to understand the 
customer’s needs. It involves: 
• learning the customer’s specific requirements; 
• providing individualized attention. 
 
(10) Tangibles include the physical evidence of the service: 
• physical facilities and appearance of personnel; 
• tools or equipment used to provide the service; 
• physical representations of the service, such as a plastic credit card. 
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 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

                     

Βαθμολογείστε από το 1 (διαφωνώ 
απόλυτα) έως το 7 (συμφωνώ απόλυτα) τις προσδοκίες σας 
για τις υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρει ένα 
συνεργείο αυτοκινήτων. 

                            

 Βαθμολογείστε από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) 
έως το 7 (συμφωνώ απόλυτα) τις αντιλήψεις σας για τις υπηρεσίες 
που προσφέρει το συνεργείο στο οποίο επισκευάζετε το 
αυτοκίνητό σας.      

(Παρακαλώ βάλτε √ στο

Τι τελικά 
συνέβη 

Τι αναμένω να 
συμβεί 

 κουτάκι της επιλογής σας) (Παρακαλώ βάλτε √ στο κουτάκι της επιλογής σας) 

Δι        Δ  αφωνώ                                                       Συμφωνώ ιαφωνώ                                                    Συμφωνώ

Απόλυτα                       Μέσος                       Απόλυτα        Απόλυτα                     Μέσος                      Απόλυτα 

    1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7 

      

  Π1. Τα συνεργεία θα πρέπει να έχουν Α1. Το συνεργείο που επισκέπτομαι, έχει σύγχρονο 
σύγχρονο εξοπλισμό. εξοπλισμό. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7  

Π2. Οι φυσικές εγκαταστάσεις των 
συνεργείων (π.χ. χώρος αναμονής, το
θα πρέπει να είναι οπτικά ελκυστικές. 

υαλέτες) 
που   Α2. Οι φυσικές εγκαταστάσεις του συνεργείου 

επισκέπτομαι (π.χ. χώρος αναμονής, τουαλέτες), 
είναι οπτικά ελκυστικές. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

Π  εργαζ μενοι  3. Οι ό  των συνεργείων θα πρέπει
να είναι ομοιόμορφα ντυμένοι και καθαροί. 

  Α  εργαζ μενοι ε  3. Οι ό  του συν ργείου που 
επισκέπτομαι, είναι ομοιόμορφα ντυμένοι και 
καθαροί. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1          3       4       5       6       7    2   

Π   αφο rvice   Α   αφο   4. Τα εργαλεία που ρούν το se
πρέπει να είναι πάντα τακτοποιημένα και 
καθαρά 

4. Τα εργαλεία που ρούν το service είναι 
πάντα τακτοποιημένα και καθαρά 

    1     2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

    Π ικ  5. Όταν το προσωπ ό των συνεργείων 
υπόσχεται να κάνει κάτι σε μια συγκεκριμ

Α ικ  5. Όταν το προσωπ ό του συνεργείου που 
επισκέπτομαι, υπόσχεται να κάνει κάτι σε μιαένη 

στιγμή, θα πρέπει να το κάνει. 
 

συγκεκριμένη στιγμή, το κάνει. 
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  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

Π6. Όταν ο πελάτης έχει ένα πρόβλημα, το 
προσωπικό των συνεργείων πρέπει να δείχνει 
πραγματικό ενδιαφέρον να το λύσει. 

  Α6. Όταν έχω ένα πρόβλημα, το προσωπικό του 
συνεργείου που επισκέπτομαι, δείχνει πραγματικό 
ενδιαφέρον να το λύσει. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

Π7. Τα συνεργεία θα πρέπει να είναι 
αξιόπιστα και να παρέχουν σωστές υπηρεσίες 
πάντα. 

  Α7. Το συνεργείο που επισκέπτομαι είναι αξιόπιστο 
και παρέχει πάντα σωστές υπηρεσίες. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

 
 

Π8. Τα συνεργεία θα πρέπει να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους τη στιγμή που υποσχέθηκαν να 
το κάνουν. 

  Α8. Το συνεργείο που επισκέπτομαι παρέχει τις 
υπηρεσίες του τη στιγμή που υποσχέθηκε να το 
κάνει. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

Π9. Τα συνεργεία θα πρέπει να διατηρούν τα 
αρχεία τους σωστά (π.χ. καρτέλα του κάθε 
αυτοκινήτου) 

  Α9. Το συνεργείο που επισκέπτομαι, διατηρεί τα 
αρχεία του σωστά (π.χ. καρτέλα του κάθε 
αυτοκινήτου) 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

Π10. Το προσωπικό των συνεργείων πρέπει να 
ενημερώνει τον πελάτη πότε ακριβώς θα 
τελειώσουν οι εργασίες στο αυτοκίνητό του. 

  Α10. Το προσωπικό του συνεργείου που 
επισκέπτομαι με ενημερώνει πάντα για το πότε 
ακριβώς θα τελειώσουν οι εργασίες στο αυτοκίνητό 
μου. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

 Π11. Το προσωπικό των συνεργείων θα 
πρέπει να παρέχει γρήγορες υπηρεσίες στους 
πελάτες. 

  Α11. Το προσωπικό του συνεργείου που 
επισκέπτομαι παρέχει γρήγορες υπηρεσίες στους 
πελάτες. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

Π12. Το προσωπικό των συνεργείων θα πρέπει 
να είναι πάντα πρόθυμο να βοηθήσει τους 
πελάτες του. 

  Α12. Το προσωπικό του συνεργείου που 
επισκέπτομαι είναι πάντα πρόθυμο να βοηθήσει 
τους πελάτες του. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

Π13. Το προσωπικό των συνεργείων πρέπει να 
ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα των 
πελατών, όσο απασχολημένο και να είναι.  

 Α13. Το προσωπικό του συνεργείου που 
επισκέπτομαι ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα 
των πελατών, όσο απασχολημένο και να είναι. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

Π14. Η συμπεριφορά των εργαζομένων των 
συνεργείων, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη 
στους πελάτες. 

  Α14. Η συμπεριφορά των εργαζομένων του 
συνεργείου που επισκέπτομαι εμπνέει εμπιστοσύνη 
στους πελάτες. 
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  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

Π15. Οι πελάτες των συνεργείων πρέπει να 
νοιώθουν ασφαλείς στις συναλλαγές τους με 
τους εργαζόμενους. 

  Α15. Νοιώθω ασφαλής στις συναλλαγές μου με 
τους εργαζόμενους του συνεργείου που 
επισκέπτομαι. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

Π16. Οι εργαζόμενοι των συνεργείων πρέπει 
να είναι συνεπείς και ευγενικοί με τους 
πελάτες. 

  Α16. Οι εργαζόμενοι στο συνεργείο που 
επισκέπτομαι είναι πάντα συνεπείς και ευγενικοί. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

Π17. Οι εργαζόμενοι στα συνεργεία πρέπει να 
λαμβάνουν την ανάλογη υποστήριξη ώστε να 
κάνουν καλά τη δουλειά τους. 

  Α17. Οι εργαζόμενοι στο συνεργείο που 
επισκέπτομαι λαμβάνουν την ανάλογη υποστήριξη 
ώστε να κάνουν καλά τη δουλειά τους. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

Π18. Ο υπεύθυνος του συνεργείου πρέπει να 
δίνει ξεχωριστή προσοχή στον κάθε πελάτη.  

  Α18. Ο υπεύθυνος του συνεργείου που 
επισκέπτομαι δίνει ξεχωριστή προσοχή στον κάθε 
πελάτη. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

 

Π19. Οι εργαζόμενοι των συνεργείων πρέπει να 
δίνουν ξεχωριστή προσοχή στον κάθε πελάτη. 

  Α19. Οι εργαζόμενοι του συνεργείου που 
επισκέπτομαι δίνουν ξεχωριστή προσοχή στον κάθε 
πελάτη. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

Π20. Οι υπάλληλοι των συνεργείων πρέπει να 
καταλαβαίνουν και να γνωρίζουν τις ανάγκες 
των πελατών.  

  Α20. Οι υπάλληλοι του συνεργείου που επισκέπτομαι 
καταλαβαίνουν και γνωρίζουν τις ανάγκες των 
πελατών. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

Π21. Τα συνεργεία πρέπει να έχουν τα 
συμφέροντα των πελατών τους κατά νου. 

  Α21. Το συνεργείο που επισκέπτομαι έχει τα 
συμφέροντα των πελατών του κατά νου. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   

Π22. Οι ώρες λειτουργίας των συνεργείων 
πρέπει να ταιριάζουν σε όλους τους πελάτες. 

  Α22. Οι ώρες λειτουργίας του συνεργείου που 
επισκέπτομαι ταιριάζουν σε όλους τους πελάτες. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΝΤΩΝ 
Παρακάτω σας παραθέτουμε πέντε χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα στα συνεργεία αυτοκινήτων και 
στις υπηρεσίες που προσφέρουν. Θα θέλαμε να ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για εσάς το κάθε ένα 
χαρακτηριστικό όταν αξιολογείτε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός συνεργείου. Σας 
παρακαλούμε να κατανείμετε ένα σύνολο 100 πόντων ανάμεσα στα πέντε αυτά χαρακτηριστικά 
σύμφωνα με το πόσο σημαντικό είναι το κάθε ένα από αυτά για εσάς (όσο πιο σημαντικό είναι για 
εσάς, τόσο περισσότερους πότους πρέπει να του βάλετε). Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το σύνολο 
των πόντων έχουν άθροισμα 100.  
 

1. Εμφάνιση των φυσικών εγκαταστάσεων του συνεργείου, 
εξοπλισμός και προσωπικό 

_____ πόντοι 

2. Ικανότητα εκτέλεσης των υποσχόμενων υπηρεσιών  με 
αξιοπιστία και με ακρίβεια 

_____ πόντοι 

3. Προθυμία για βοήθεια των πελατών και για γρήγορη 
εξυπηρέτηση 

_____ πόντοι 

4. Υπάλληλοι με γνώσεις, με καλούς τρόπους και με ικανότητα 
να εμπνέουν εμπιστοσύνη 

_____ πόντοι 

5. Παροχή ατομικού ενδιαφέροντος και προσοχής στους πελάτες _____ πόντοι 

   Σύνολο πόντων 100 πόντοι 

Ανάμεσα στα παραπάνω πέντε χαρακτηριστικά, ποιο είναι το πιο σημαντικό για εσάς στον καθορισμό 
της ικανοποίησής σας σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από το συνεργείο που 
επισκέπτεστε; (παρακαλώ βάλτε το νούμερο του χαρακτηριστικού με βάση τον παραπάνω πίνακα) 
______________ 

Ποιο χαρακτηριστικό είναι το λιγότερο σημαντικό για εσάς;____________ 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. Φύλο 
 1� Άνδρας   2� Γυναίκα 
 
2. Ηλικία 
1� κάτω των 21           4� 41 - 50   
2� 21 - 30                    5� 51 - 60   
3� 31 - 40                    6� άνω των 60 
 
3. Οικογενειακή κατάσταση (στην περίπτωση που έχετε παιδιά εννοούμε να διαμένουν στο σπίτι) 

              1� Ελεύθερος/η                               5� Χωρισμένος/η χωρίς παιδιά              
                      2� Παντρεμένος /η με παιδιά          6� Χήρος/α με παιδιά 
              3� Παντρεμένος /η χωρίς παιδιά     7� Χήρος/α χωρίς παιδιά 
                      4� Χωρισμένος/η με παιδιά               

 
4. Οικογενειακό εισόδημα ανά μήνα 

              1� μέχρι €600            4� €1501 - €2000  
              2� €601 - €1000        5� €2001 - €2500  
              3� €1001 - €1500      6� άνω των €2500  

 
5. Ύπαρξη δεύτερου αυτοκινήτου στην οικογένεια 

              1� ναι           2� όχι  
 
6. Μορφωτικό επίπεδο 
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1� Δημοτικό     4� Τ.Ε.Ε.         7� Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.                        
2� Γυμνάσιο     5� Κολέγιο      8� Μεταπτυχιακό 
3� Λύκειο         6� ΙΕΚ             9� Διδακτορικό 

                
7. Απασχόληση 
1� Ελεύθερος επαγγελματίας   5� Ιδ. υπάλληλος                               9� Αγρότης  
2� Φοιτητής                              6�Δημ. υπάλληλος                           10� Οικιακά             

               3� Άνεργος                               7� Ανώτατο διοικητικό στέλεχος    11� Συνταξιούχος     
4� Αυτοσυντήρητος                  8� Κατώτατο διοικητικό στέλεχος      

 
8. Χρόνος που είμαι πελάτης στο συγκεκριμένο συνεργείο 
1� Έως 6 μήνες                3� 1,5 χρόνο – 3 χρόνια          5� Πάνω από 10 χρόνια        
2� 6 μήνες – 1,5 χρόνο     4� 3 – 10 χρόνια 
   
9. Έχετε επισκεφτεί άλλα συνεργεία από τότε που συνεργάζεστε με το παρόν συνεργείο; 

               1� ναι           2� όχι  
                    
10. Προσδιορίστε τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου στο οποίο αναφέρεστε στο 
παραπάνω ερωτηματολόγιο 
Κυβικά:  1� 786cc-1357cc      2� 1358cc-1928cc      3� 1929cc-2357cc      4� άνω των 2357cc

Μάρκα-Μοντέλο:……………………………………….Έτος κατασκευής:…………………… 
 
11. Στοιχεία επαλήθευσης 
Ονοματεπώνυμο (προαιρετικό): 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
Περιοχή-Δήμος κατοικίας: 
 
12. Στοιχεία συνεργείου 
Όνομα αντιπροσωπίας:  
Επίσημος αντιπρόσωπος:   1� ναι           2� όχι  
Τηλέφωνο: 
Διεύθυνση:  

 

 6699



 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑ 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  
      

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1η (16/5/05-20/5/05) 
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

8:30-12:30           
12:30-16:30           

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2η (23/5/05-27/5/05) 
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

8:30-12:30           
12:30-16:30           

 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 

1. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από εσάς (παίρνετε συνέντευξη από τον 
ερωτώμενο). 

2. Στην κάθε ερώτηση σας απαντάει πρώτα για τις προσδοκίες του και έπειτα για 
τις αντιλήψεις του. 

3. Χρησιμοποιείστε ένα λευκό χαρτί έτσι ώστε να βλέπει ο ερωτώμενος μόνο 
την ερώτηση στην οποία πρέπει να απαντήσει. 

4. Η συμπεριφορά σας τόσο στο χώρο της εταιρείας όσο και κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης, πρέπει να είναι η πρέπουσα. 

5. Η ενδυμασία σας πρέπει να είναι προσεγμένη. 
6. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί επικοινωνήστε μαζί μας 
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Σχήμα 1: Εκτεταμένο μοντέλο Gaps για την ποιότητα των υπηρεσιών 
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