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ΣΥΝΟΨΗ 

Στη παρούσα διπλωµατική εργασία επιχειρείται η ανάδειξη της σηµασίας της 

µέτρησης της ποιότητας στο τοµέα της Εκπαίδευσης -και ιδιαίτερα της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης- υπό το πρίσµα της θεώρησης του τοµέα αυτού, ως 

ακόµα µια µορφή  παροχής υπηρεσιών. 

Αρχικά, γίνεται µια προσέγγιση της έννοιας και των χαρακτηριστικών τόσο 

της ποιότητας όσο και των υπηρεσιών αλλά και της µεταξύ τους σύνδεσης. Στη 

συνέχεια γίνεται αναφορά στις θεωρητικές προσεγγίσεις και στα µοντέλα µέτρησης 

της ποιότητας που αναφέρονται στο τοµέα των υπηρεσιών. Ιδιαίτερη αναφορά 

αφιερώνεται για το µοντέλο µέτρησης ποιότητας υπηρεσιών SERVQUAL, του 

οποίου η επιµέρους δοµή, η χρήση και η κριτικές παρουσιάζονται συνοπτικά.  

Παράλληλα, αναλύονται η σύνδεση της ποιότητας, της µέτρησης της 

ποιότητας και της αντιλαµβανόµενης ικανοποίησης των πελατών-σπουδαστών στον 

τοµέα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε την ταυτόχρονη παράθεση των σχετικών 

ερευνών και των αντίστοιχων µοντέλων µέτρησης της ποιότητας ενώ εκ νέου 

ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη χρήση του µοντέλου SERVQUAL στο τοµέα της 

εκπαίδευσης. 

Ακολούθως, γίνεται µια προσέγγιση της διοίκησης ποιότητας και της 

διοικητικής ιεραρχίας στο τοµέα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη χώρας µας. 

Στο ερευνητικό µέρος της εργασίας αναλύεται η περιπτωσιολογική µελέτη της 

µέτρησης της ποιότητας στη σχολική µονάδα του ΓΕΛ Αιγινίου µε τη χρήση του 

µοντέλου SERVQUAL. Για τους σκοπούς της µελέτης αυτής οι µαθητές της µονάδας 

κλήθηκαν να συµπληρώσουν ερωτηµατολόγιο 22 ερωτήσεων για τα επιµέρους 

χαρακτηριστικά της ποιότητας όπως την αντιλαµβάνονται και όπως τη βίωσαν 

πραγµατικά προσαρµοσµένα στα πλαίσια του µοντέλου SERVQUAL. 

Από τη στατιστική ανάλυση και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 

αναδεικνύονται και παρουσιάζονται τα σηµαντικά & ασήµαντα στοιχεία των 

διαστάσεων της ποιότητας, η αξιοπιστία της µεθόδου µέτρησης καθώς επίσης και οι 

αποκλίσεις ή κενά στις παρεχόµενες υπηρεσίες. Τέλος, αναλύονται και 

παρουσιάζονται συµπεράσµατα για τα ευρήµατα της έρευνας, οι περιορισµοί στους 

οποίους αυτή υπόκειται, οι προτάσεις για µελλοντική διερεύνηση καθώς και 

ενδεικτικές υποδείξεις για τη λήψη µελλοντικών διοικητικών αποφάσεων. 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

 

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ   

1. 1 Εννοιολογική προσέγγιση του όρου «ποιότητα». 

Μετά το Β΄ παγκόσµιο πόλεµο παρατηρήθηκε µία αλλαγή στόχου στις 

επιχειρήσεις από την αύξηση της παραγωγικότητας στην ποιότητα του προϊόντος ή 

της παρεχόµενης υπηρεσίας. Άλλωστε όπως χαρακτηριστικά έχει αναφέρει ο γκουρού 

του ποιοτικού µάνατζµεντ, Joseph Juran, «αν ο 20ος αιώνας χαρακτηρίστηκε, 

επιχειρησιακά, ως ο αιώνας της παραγωγικότητας, ο 21ος θα χαρακτηριστεί ως ο 

αιώνας της ποιότητας».  

Ο Edward Deming, αµερικανός στατιστικολόγος που κλήθηκε στην Ιαπωνία 

µετά τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο για να βοηθήσει στην ανασυγκρότηση της Ιαπωνικής 

βιοµηχανίας - γνωστός για τα δεκατέσσερα σηµεία της φιλοσοφίας του - ορίζει ότι «η 

ποιότητα είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη συνεχή βελτίωση ενός παραγωγικού 

συστήµατος που βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση λειτουργίας». 

Ο Joseph Juran, αµερικανός, µηχανικός, καθηγητής Πανεπιστηµίου, 

συνεργάστηκε µε την JUSE στις αρχές του ’50 για την πραγµατοποίηση σεµιναρίων 

στην Ιαπωνία. Η τριλογία της ποιότητας του Juran είναι ο σχεδιασµός, ο έλεγχος και 

η βελτίωση της ποιότητας. Σύµφωνα µε τον Juran «η διοίκηση της ποιότητας µπορεί 

να εξεταστεί ως ένα οργανωµένο σύνολο βασικών λειτουργιών για την ποιότητα, 

ανάλογο µε αυτό που έχουµε για άλλα µεγέθη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

(οικονοµικά, παραγωγικότητα, κλπ)». Η ιδέα της ευθύνης του management και όχι οι 

τεχνικές ελέγχου ποιότητας αποτελούν επίκεντρο της θεωρίας του. Επίσης, κατά τον 

Juran «ποιότητα είναι η καταλληλότητα για σκοπό και χρήση και δεν είναι ποτέ 

τυχαία αλλά αποτέλεσµα κατάλληλου σχεδιασµού». 

Το 1979 ο Philip Crosby, αµερικάνος σύµβουλος µάνατζµεντ, ασπαζόµενος 

την ιαπωνική φιλοσοφία, όρισε την ποιότητα σύµφωνα µε την αρχή των «µηδέν 

λαθών - κάνοντάς το σωστά από την πρώτη φορά». Σύµφωνα µε τον Crosby «η 

ποιότητα είναι η συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές και επιτυγχάνεται µε πρόληψη 

και όχι µε διαπίστωση της αστοχίας. Ο επιθυµητός στόχος είναι τα «µηδέν λάθη όχι 

περίπου µηδέν» (Marshall και Murdoch, 2001).  
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Στο βιβλίο του  «Πέρα από την ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας», ο Flood (1993) 

ορίζει την ποιότητα ως  «η ικανοποίηση των (συµφωνηθέντων) απαιτήσεων των 

πελατών, επίσηµα και ανεπίσηµα, µε το χαµηλότερο δυνατό  κόστος, από την  πρώτη 

φορά και  κάθε φορά» (Ali και Zairi, 2006).  

Από την πλευρά του ο Choppin (1991, σ. 23), στο βιβλίο του «Η ποιότητα 

µέσω των ανθρώπων», καθορίζει την ποιότητα ως την «ικανοποίηση των 

διαπραγµατεύσιµων απαιτήσεων και  προσδοκιών των πελατών». Ο ορισµός του 

Choppin υπερτονίζει το ρόλο και τις προσπάθειες της διοίκησης για την εξασφάλιση 

της ικανοποίησης των πελατών (Ali και Zairi, 2006). Ο Taguchi (1987) καθορίζει την 

ποιότητα από µια άλλη προοπτική, καθώς σύµφωνα µε αυτόν, «ποιότητα είναι ο 

βαθµός αντίληψης του πελάτη για ένα προϊόν, πέρα από την πραγµατική αξία των 

εγγενών λειτουργιών του» (Ali και Zairi, 2006). Ο Garvin (1988) επεξηγεί ότι τέτοιου 

είδους απώλειες µπορεί να περιλαµβάνουν το κόστος εγγύησης, τους 

δυσαρεστηµένους πελάτες, καθώς και άλλα προβλήµατα λόγω φτωχής απόδοσης. 

Όσο µεγαλύτερες είναι οι απώλειες, τόσο υψηλότερος είναι και ο βαθµός 

δυσαρέσκειας των πελατών, κάτι που φανερώνει τη χαµηλής ποιότητας απόδοση (Ali 

και Zairi, 2006).  

Οι ερευνητές Heskett, Sasser και Hart (1990) υποστηρίζουν ότι ο πελάτης 

είναι αυτός που καθορίζει την ποιότητα από την άποψη της αξίας που έχει για αυτόν 

η λαµβανόµενη υπηρεσία, δηλ. η ποιότητα είναι αυτό που οι πελάτες εκφράζουν ότι 

είναι (Buzzell και Gale, 1987˙ Berry, Zeithaml και Parasuraman, 1990).   

Έχει διατυπωθεί επίσης ότι η ποιότητα των υπηρεσιών είναι «η γενική 

εντύπωση του πελάτη για τη σχετική ανωτερότητα των υπηρεσιών που παρέχει µια 

οργάνωση, ενώ η ικανοποίηση προέρχεται από τις µεµονωµένες συναλλαγές 

υπηρεσιών και τη γενική αντιµετώπιση της υπηρεσίας» (Johnston, 1995). Η 

ικανοποίηση και η ποιότητα υπηρεσιών συνδέονται µεταξύ τους µέσω του επιπέδου 

διάψευσης των προσδοκιών (Boulding κ.α., 1993).   

Εντούτοις, οι διαφορές στους ορισµούς µπορεί να οφείλονται στη λέξη 

«ποιότητα» καθαυτή, η οποία αποτελεί έννοια λεπτή και νεφελώδη, και όχι εύκολα 

ποσοτικά προσδιορίσιµη. Με άλλα λόγια, δεν συγκεκριµενοποιείται ούτε µετριέται 

εύκολα. Ο Pascale (1991) διαµόρφωσε τον εξής ορισµό προκειµένου να εξηγήσει την 

έννοια της ποιότητας: «Η ποιότητα µπορεί να αποτελεί εξαναγκασµένη αξία ιδίω 

δικαιώµατι (compelling value in its own right).  Είναι δυνατόν να γενικευτεί στον 

τοµέα των υλικών αγαθών, στα πρότυπα παροχής  υπηρεσιών και στην εσωτερική 
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διάµετρο κάθε ανθρώπου. Ο καθένας σε οποιοδήποτε επίπεδο µπορεί να κάνει κάτι 

γι’ αυτήν και να αισθανθεί την ικανοποίηση ότι έκανε κάτι ξεχωριστό. Η κατασκευή 

προϊόντων που λειτουργούν ή η παροχή πρώτης τάξεως υπηρεσιών, είναι κάτι που 

µπορεί να αναγνωρίσει  κανείς από την προσωπική του εµπειρία» (Ali και Zairi, 

2006).   

Το τµήµα διοίκησης ποιότητας κάθε εταιρείας πρέπει να στοχεύει στην 

επίτευξη των συµφωνηθέντων στόχων χρησιµοποιώντας τους διαθέσιµους πόρους. Ο 

Talley (1991) υποστηρίζει ότι η δέσµευση της διοίκησης, η σχέση δοµής-

στρατηγικής, και η κουλτούρα της συνεχούς βελτίωσης είναι ο κοινός παρονοµαστής 

των προγραµµάτων ποιότητας (Ali και Zairi, 2006).  

Οι Numerof και Abrams (1996) αναφέρουν ορισµένες αρχές στις οποίες 

πρέπει να υπακούν οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες εφαρµογής της διαχείρισης 

ποιότητας. Οι κρίσιµες αρχές που απαριθµούν είναι οι εξής: 

1. Η αλλαγή  στην ποιότητα απαιτεί προσδοκίες καθορισµένες µε σαφήνεια, 

µετρήσιµους στόχους, υπευθυνότητα, ανατροφοδότηση, έλεγχο και 

συνεχόµενη δράση  

2. Η βελτίωση της απόδοσης είναι αδιάλειπτη ευθύνη του καθενός 

3. Η υπευθυνότητα είναι απαραίτητη σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα, δεν αρκεί 

απλώς η ανάθεση αρµοδιοτήτων σε ένα άτοµο ή µια συγκεκριµένη οµάδα  

Ο στόχος της διοίκησης ποιότητας πρέπει πάντα να είναι η ικανοποίηση των 

πελατών, µέσω της ικανοποίησης των απαιτήσεων και των προσδοκιών τους. 

Επιπλέον, ο ρόλος της διοίκησης είναι η εκπαίδευση και η επικοινωνία µε όλα τα 

µέλη της εταιρείας προκειµένου να τους  εµφυσήσει τις ποιοτικές αξίες και τη 

σύµφωνη µε αυτές εταιρική κουλτούρα, αλλά και η δέσµευση για την επίτευξη των 

συµφωνηθέντων στόχων που αφορούν την ποιότητα (Ali και Zairi, 2006). 

 

1.2 Πλεονεκτήµατα ενός συστήµατος µέτρησης της ποιότητας 

Η µέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών και της ικανοποίησης πελατών ή 

προσωπικού αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και 

οργανισµούς και µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά σε µια διαδικασία διαρκούς 

βελτίωσης. Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα ενός συστήµατος µέτρησης 

ικανοποίησης συνοψίζονται στα εξής σηµεία: 
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1.        Η εταιρεία µπορεί να διαπιστώσει κατά πόσο οι υπηρεσίες της 

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών 

2.        Η µέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών παρέχει ένα συνολικό βαθµό 

απόδοσης για την εταιρεία και προσδιορίζει την πιθανή υπεροχή της σε σχέση µε 

τους ανταγωνιστές 

3.        Εντοπίζονται οι κρίσιµες διαστάσεις της ποιότητας που θα πρέπει να 

βελτιωθούν καθώς και οι τρόποι µε τους οποίους θα επιτευχθεί η βελτίωση αυτή 

4.        ∆ίνεται ένα κίνητρο στο προσωπικό της εταιρείας να αυξήσει την 

παραγωγικότητα του, δεδοµένου ότι οι προσπάθειες βελτίωσης των υπηρεσιών 

που προσφέρονται αξιολογούνται από τους ίδιους τους πελάτες 

Εποµένως, µε βάση τις διαφορετικές ερµηνείες για την έννοια της ποιότητας, 

µπορεί να συνοψιστεί ότι η ποιότητα γίνεται κατανοητή και αντιληπτή µε 

διαφορετικό τρόπο από τον καθένα, αποτελεί συνεπώς έννοια καθαρά υποκειµενική. 

Εντούτοις, αυτό που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη είναι ότι η διοίκηση σε µια 

εταιρεία πρέπει να καθορίζει την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών σύµφωνα µε  

την προοπτική των «εσωτερικών» και «εξωτερικών» πελατών. Στους εξωτερικούς 

πελάτες περιλαµβάνονται δύο είδη πελατών, τελικοί πελάτες-χρήστες και οι 

ενδιάµεσοι πελάτες. Στους εσωτερικούς πελάτες περιλαµβάνονται όλοι µέσα στην 

επιχείρηση, που άµεσα στην παραγωγική διαδικασία ή έµµεσα στις δραστηριότητες 

υποστήριξης, υποστηρίζουν και επηρεάζουν την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος 

και του τρόπου  εξυπηρέτησης του πελάτη. 

  

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 
2.1 Η ποιότητα στον τοµέα των υπηρεσιών  

Ο ορισµός της έννοιας «υπηρεσία», όπως έχει δηµοσιευτεί από την Οργάνωση 

∆ιεθνών Προτύπων (ISO, 1992) είναι ο εξής:  

«Ως υπηρεσία ορίζονται οι δραστηριότητες του προµηθευτή κατά τη διεπαφή του µε 

έναν πελάτη, και τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων όλων των προµηθευτών 

προκειµένου να ικανοποιηθούν οι  ανάγκες των πελατών».  

Τα παραπάνω βέβαια βρίσκουν άµεση εφαρµογή όσο αναφέρεται κανείς στην 

ποιότητα των παραγόµενων υλικών αγαθών όπου τα πράγµατα είναι πιο ξεκάθαρα. 
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Στον τοµέα όµως της παροχής υπηρεσιών το τοπίο αρχίζει λιγάκι να θολώνει. Πολλές 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών θεωρούν πλέον την ποιότητα ως τη λέξη κλειδί στο 

θέµα του ανταγωνισµού, καθώς αυτή έχει επίπτωση και στους παρόντες και στους 

µελλοντικούς καταναλωτές ενώ όλο και περισσότεροι πελάτες συνειδητοποιούν 

πλέον τη σηµασία της ποιότητας  και όχι µόνο της ποσότητας (Coxe, 1990). Ωστόσο 

η ποιότητα παροχής υπηρεσιών αποτελεί µια έννοια που έχει εξάψει το ενδιαφέρον 

των µελετητών όπως φαίνεται και στη βιβλιογραφία λόγω της δυσκολίας που αφορά 

τόσο τον καθορισµό όσο και τη µέτρηση της συγκεκριµένης ποιότητας, χωρίς να έχει 

υπάρξει ακόµη καθολική συµφωνία για κανέναν από τους παραπάνω όρους (Marshall 

και Murdoch, 2001).  

Οι Lewis και Booms (1983) περιέγραψαν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών 

ως «ένα µέτρο του κατά πόσο το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών» θεωρώντας ότι η παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών σηµαίνει προσαρµογή στις προσδοκίες των πελατών σε µόνιµη βάση. 

Επίσης σύµφωνα µε τους Zeithaml κ.α. (1990) «η ποιότητα παροχής υπηρεσιών 

πρέπει να βασίζεται στις προσδοκίες των πελατών- άλλωστε µια από τις πιο κοινές 

αιτίες για την παροχή κακής ποιότητας υπηρεσιών από τις ανάλογες εταιρείες 

σχετίζεται µε την άγνοια του τι πραγµατικά ανέµεναν οι πελάτες» (Marshall και 

Murdoch, 2001).  

Ο ορισµός αυτός υπερτονίζει το γεγονός ότι οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

υπαλλήλων, οι οποίοι είναι οι φορείς παροχής της υπηρεσίας, και των πελατών είναι 

ιδιαίτερα κρίσιµες για τον καθορισµό της ικανοποίησης των πελατών. Αυτός ο 

ορισµός είναι γενικός και ισχύει τόσο στις εταιρείες που κατασκευάζουν προϊόντα 

όσο και στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, όπου η ποιότητα υπηρεσιών συνδέεται µε 

υλικά αλλά και άυλα προϊόντα. Λέγοντας εταιρείες παροχής υπηρεσιών εννοούνται 

εταιρείες παροχής οικονοµικών υπηρεσιών, υγειονοµικής περίθαλψης, υπηρεσιών 

τουρισµού και φιλοξενίας, ασφαλιστικές και υπηρεσίες εκπαίδευσης και διδασκαλίας. 

Ωστόσο ο ορισµός της υπηρεσίας έχει αλλάξει ριζικά κατά τη διάρκεια των ετών, και 

κι έχει λάβει πιο συγκεκριµένη έννοια. Οι Sinha και Ghoshal (1999) υποστήριξαν ότι, 

από την άποψη του µάρκετινγκ, η διαχωριστική γραµµή µεταξύ της κατασκευής και 

της παροχής υπηρεσιών είναι σχεδόν αόρατη.  

Επιπρόσθετα, στον τοµέα των υπηρεσιών, όπου η παραγωγή, η παράδοση και 

η κατανάλωση µπορούν να εµφανίζονται ταυτόχρονα, η έννοια της ποιότητας 

αναφέρεται στη σύγκλιση µεταξύ αυτών που οι πελάτες αναµένουν και αυτών που 
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βιώνουν. Οι πελάτες αξιολογούν την ποιότητα υπηρεσιών συγκρίνοντας το τι θέλουν 

ή αναµένουν µε αυτό που πραγµατικά λαµβάνουν ή αντιλαµβάνονται ότι λαµβάνουν  

(Berry κ.α., 1988). Αυτή είναι η αντιληπτή ποιότητα, και οποιαδήποτε απόκλιση της 

αναµενόµενης υπηρεσίας από την αντιληπτή υπηρεσία αποτελεί ένα ποιοτικό 

«χάσµα» (Gronroos, 2000˙ Parasuraman κ.α., 1985). ∆εδοµένου ότι  η αντιληπτή 

ποιότητα, που είναι κατηγορία βασισµένη στο χρήστη, αποτελεί πάντα µια κρίση από 

την πλευρά του πελάτη, η ποιότητα µέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι οτιδήποτε λέει ο 

πελάτης πως είναι. Η άµβλυνση του ποιοτικού χάσµατος είναι ένας από τους 

πρωταρχικούς στόχους στη διοίκηση της ποιότητας υπηρεσιών. 

2.2 Τα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών 

Σύµφωνα µε τους Parasuraman κ.α. (1988) οι υπηρεσίες µπορούν να 

αναλυθούν από την πλευρά του καταναλωτή λαµβάνοντας υπόψη τα τέσσερα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

1. «Έλλειψη απτότητας (Intangibility)» . Σε αντίθεση µε τα υλικά αγαθά, οι  

υπηρεσίες είναι  άυλες, που σηµαίνει ότι πριν αγοραστούν δεν µπορεί κανείς να τις 

δει, να τις γευθεί, να τις ακούσει, να τις αγγίξει κλπ. Οι καταναλωτές που πληρώνουν 

για τις υπηρεσίες, ουσιαστικά δεν έχουν τίποτα απτό να πάρουν µαζί τους. Κατά 

συνέπεια, αναζητούνται απτά προϊόντα που να συνδέονται µε τις υπηρεσίες όπως τα 

πιστοποιητικά, οι πιστωτικές κάρτες, εγγυήσεις ασφαλιστικής κάλυψης, και διάφορες 

άλλες συµφωνίες, τα οποία µπορεί µεν να αντιπροσωπεύσουν την υπηρεσία, δεν 

ταυτίζονται όµως µε την ίδια την υπηρεσία.  

2. «Ετερογένεια (Heterogeneity)». Οι υπηρεσίες ποικίλλουν πάντα επειδή οι 

άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι τις εκτελούν συνήθως. Εποµένως από µια ποιοτική 

προοπτική, οι υπηρεσίες είναι δύσκολο να τυποποιηθούν. Λόγου χάρη, κάθε οµιλητής 

µπορεί να παραδώσει την ίδια σειρά µαθηµάτων µε τις ίδιες συγκεκριµένες 

προδιαγραφές µε τρόπο τελείως διαφορετικό εάν επαναλάβει την διαδικασία.  

       3. «Έλλειψη διαιρετότητας (Inseparability)». µεταξύ της παραγωγής και της 

κατανάλωσης. Μια υπηρεσία βιώνεται ή καταναλώνεται συνήθως την ώρα της 

παράδοσης ενώ συχνά ο πελάτης λαµβάνει µέρος στην όλη διαδικασία. Για 

παράδειγµα, οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ σπουδαστών-καθηγητών δεν µπορούν να 

αποφευχθούν κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας. Για το λόγο αυτό, τα λάθη ή η 

αριστεία στην παροχή της υπηρεσίας µπορούν να συµβούν σε οποιοδήποτε σηµείο 

της διαδικασίας παράδοσης της υπηρεσίας. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η 



Ποιότητα Παροχής Υπηρεσιών στον Τοµέα της Εκπαίδευσης 
  

 - 15 - 

αξιολόγηση από την πλευρά των πελατών συµβαίνει κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας.  

Έτσι, η αδυναµία των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών να εξυπηρετήσουν µε 

ευκολία µια γεωγραφικά διάσπαρτη αγορά δεν είναι ένα πρόβληµα που σχετίζεται 

τόσο µε την άυλη φύση των υπηρεσιών ή µε το χαρακτηριστικό της ετερογένειας των 

υπηρεσιών, αλλά είναι κυρίως πρόβληµα που έχει να κάνει µε το χαρακτηριστικό της 

αδιαιρετότητας των υπηρεσιών. ∆εν είναι τυχαίο ότι το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 

έρχεται να προσθέσει στα λεγόµενα «P» του µάρκετινγκ (Price, Product, Place, 

Promotion) ακόµα 2, όπως το Performance και το Personnel. 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να γίνει αναφορά στα κύρια στοιχεία του µάρκετινγκ, 

τα λεγόµενα 4 P, που προκύπτουν από τις αγγλικές λέξεις: Product, Price, Place, 

Promotion (δηλ. προϊόν, τιµή, τόπος, προώθηση). Τα 4 P σχηµατίζουν το µίγµα 

µάρκετινγκ (marketing mix). Πιο αναλυτικά: 

 

α.Price  (Τιµή) 

(Κόστος – Κέρδος – Ανταγωνισµός - Κίνητρα για τους καταναλωτές) 

 

Ένα από τα πιο σηµαντικά στοιχεία ενός προϊόντος, όταν αυτό κάνει την 

εµφάνιση του σε µια νέα αγορά, είναι το κόστος του. Μια εταιρεία θα πρέπει να 

αναλογιστεί διάφορους παράγοντες όταν θα έρθει η ώρα της κοστολόγησης. Για 

παράδειγµα, µπορεί να θέσει µια τιµή χαµηλότερη από τον µέσο όρο της αγοράς και 

των ανταγωνιστών, στην προσπάθεια της να κερδίσει περισσότερο ποσοστό της 

αγοράς. Από την άλλη, έχει την δυνατότητα να κοστολογήσει το προϊόν της αρκετά 

ψηλά ώστε να αυξήσει πιο γρήγορα το κέρδος της αλλά και να καλύψει µέρος των 

εξόδων από την κατασκευή και την προώθηση του προϊόντος. Επίσης, δεν θα πρέπει 

να ξεχνάµε, ότι το κόστος ενός προϊόντος αποτελεί ένδειξη της ποιότητας του ή και 

ακόµα το καθιστά πιο επιθυµητό σύµφωνα µε ορισµένες οµάδες καταναλωτών. 

 

β.Product(Προϊόν) 

(Κατασκευή νέου προϊόντος – Branding -  Χαρακτηριστικά και οφέλη για τους 

καταναλωτές - After - sales service) 

 

Σε µια τόσο γρήγορα αναπτυσσόµενη αγορά όπως η σηµερινή, η κατασκευή 

του προϊόντος και η πιθανή αναγνώριση του, από τους καταναλωτές αποτελεί καίριο 
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ρόλο στην επικράτηση του έναντι των ανταγωνιστών. Το χρώµα, η κατασκευή, το 

πακετάρισµα, το λογότυπο, η ευκολία χρήσης από τον καταναλωτή αποτελούν τα 

στοιχεία που λαµβάνει υπόψιν του ένας πιθανός αγοραστής. Επίσης, ο καταναλωτής 

απαιτεί ειλικρίνεια και κατανόηση από την εταιρεία, όσον αφορά την εγγύηση αλλά 

και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν, µετά από την απόκτηση του 

προϊόντος. 

γ.Place(Τοποθεσία) 

(Πρόσβαση στην αγορά-στόχο, Σωστή διαχείριση καναλιών επικοινωνίας και 

προώθησης - Άψογη σχέση µε µεσάζοντες – Logistics) 

 

Το µέρος όπου µια εταιρεία µπορεί να χρησιµοποιήσει ώστε να διανέµει το 

προϊόν της, αποτελεί ένα πολύ δυναµικό και γρήγορα αναπτυσσόµενο κοµµάτι του 

µάρκετινγκ. Περιλαµβάνει την επιλογή των καναλιών, την σχέση µε τους µεσάζοντες 

και όλες εκείνες τις διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα, µέχρι το προϊόν να φτάσει στα 

ράφια των καταστηµάτων. Για παράδειγµα, εάν µια εταιρεία θέλει να προσεγγίσει 

νέους σε ηλικία πελάτες, κατάλληλα µέρη διανοµής είναι τα εµπορικά κέντρα, 

κινηµατογράφοι, κέντρα διασκέδασης, γενικά µέρη όπου συχνάζουν άτοµα νεαρής 

ηλικίας. Ακόµη, η διατήρηση καλών σχέσεων µε µεσάζοντες και καταστηµατάρχες, 

καθώς και κάποιες ειδικές προσφορές και εκπτώσεις, θα µπορούσαν να 

εξασφαλίσουν µια καλή θέση στα ράφια των εκάστοτε επιχειρήσεων καταστηµάτων. 

 

 

δ. Promotion (Προώθηση) 

(∆ιαφορετικά µείγµατα επικοινωνίας – ∆ιαφήµιση – Προώθηση Πωλήσεων - 

∆ηµόσιες σχέσεις - Άµεσο marketing) 

 

Κάθε προϊόν που εµφανίζεται σε µια νέα αγορά, περνά από διάφορα στάδια. 

Αυτό προϋποθέτει υποστήριξη µέσω διαφορετικών τακτικών επικοινωνίας από την 

εταιρεία, ώστε να καταφέρει να εδραιωθεί στην αγορά. Για παράδειγµα, στην αρχή το 

προϊόν δεν είναι πολύ δηµοφιλές και χρειάζεται έντονη διαφήµιση ώστε να 

πληροφορηθεί η αγορά για την ύπαρξη του. Μετά από ένα διάστηµα, όπου θα 

εµφανιστούν οι πρώτες πωλήσεις, διάφορες εκπτώσεις και κίνητρα θα βοηθήσουν 

τους καταναλωτές να προχωρήσουν σε επαναλαµβανόµενες αγορές. (αυτό φυσικά 

προϋποθέτει δυνατή και σωστά εκπαιδευµένη οµάδα πωλήσεων) 
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Στον τοµέα των υπηρεσιών, τα 4p’s δεν είναι αρκετά να περιγράψουν τις 

δραστηριότητες του µάρκετινγκ, µιας και οι υπηρεσίες από την φύση τους διαφέρουν 

σε µεγάλο βαθµό, από τα "χειροπιαστά" προϊόντα. Για αυτό το λόγο, το 1981 οι 

Booms and Bitner, πρότειναν την επέκταση του παραδοσιακού µείγµατος σε 7p’ s, 

προσθέτοντας επιπλέον 3p’s: people, processes και physical evidence. 

ε. People (Άνθρωποι)  

Οι υπηρεσίες πολύ συχνά, αν όχι πάντα, εξαρτώνται από τον ανθρώπινο 

παράγοντα. Οι άνθρωποι και όσοι συµµετέχουν στην παραγωγή και στην εκτέλεση 

µιας υπηρεσίας, έχουν καθοριστικό ρόλο στην ικανοποίηση των αναγκών του 

καταναλωτή. Για παράδειγµα, η ικανοποίηση των αναγκών ενός καταναλωτή από τις 

υπηρεσίες ενός κοµµωτή ή ενός οδοντιάτρου, εξαρτώνται από την ποιότητα αλλά και 

την φύση της αλληλεπίδρασης µεταξύ του καταναλωτή και του ατόµου που παρέχει 

την υπηρεσία. Εάν ο καταναλωτής, νοιώθει άνετα και ασφαλής κατά την διάρκεια της 

αλληλεπίδρασης, τότε θα δηµιουργηθεί αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ του 

καταναλωτή και του παροχέα της υπηρεσίας. Τα στοιχεία της εµπιστοσύνης και της 

ασφάλειας δηµιουργούν εµπόδια για κάθε ανταγωνιστή, που είναι δύσκολο να 

ξεπεραστούν. 

στ. Processes (∆ιαδικασίες)  

Ένα προϊόν, µόλις κατασκευαστεί και διοχετευθεί στην αγορά, δίνει την 

δυνατότητα στον manager, να ελέγξει την πορεία του, να διορθώσει τυχόν λάθη, 

ακόµα και να κάνει πρόβλεψη για το µελλοντική πορεία του προϊόντος. Αντίθετα, οι 

υπηρεσίες κατασκευάζονται και "καταναλώνονται" την ίδια στιγµή, κάθε φορά που 

ένας καταναλωτής αλληλεπιδρά µε τον παροχέα της υπηρεσίας. 

Οι λέξεις κλειδιά και τα στοιχεία που θα πρέπει να προσέξει ένας µαρκετίστας, είναι 

η συνέπεια και οι ικανότητες των ανθρώπων που συµµετέχουν, παράγοντες που 

εγγυώνται την ποιότητα της υπηρεσίας. Μιας και ο ανθρώπινος παράγοντας είναι 

δύσκολο να ελεγχτεί, υπάρχουν µηχανισµοί οι οποίοι µπορούν να βελτιώσουν την 

ποιότητα µιας υπηρεσίας. Για παράδειγµα, µια αεροπορική εταιρεία, µπορεί να 

προσλάβει part - time εργαζόµενους κατά την διάρκεια περιόδων µε µεγάλη ζήτηση ή 

ακόµα και να βρει τρόπους ώστε να κάνει πιο ευχάριστη την αναµονή των πελατών 

τους. 

ζ.  Physical evidence (Παρουσίαση) 

Οι υπηρεσίες δεν είναι χειροπιαστές από την φύση τους και είναι δύσκολο 

κάποιος να τις περιγράψει. Παρόλα αυτά ο µαρκετίστας θα πρέπει να προσδώσει κάτι 
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χειροπιαστό σε κάτι που από την φύση του δεν είναι. Για παράδειγµα, µια αλυσίδα 

ξενοδοχείων θα συµπεριλάβει στο διαφηµιστικό της υλικό φωτογραφίες από την 

τοποθεσία των κτιρίων της ενώ ένα εστιατόριο θα τοιχοκολλήσει κριτικές που 

δέχτηκε από γνωστό περιοδικό. Με την δηµιουργία εικόνων, ο manager προσπαθεί να 

προσδώσει κύρος και µια επιπρόσθετη αξία στην υπηρεσία που παρέχει, µε σκοπό να 

γίνουν "ορατά" τα πλεονεκτήµατα της. Το πρώτο από αυτά σχετίζεται µε τον τρόπο 

εξυπηρέτησης του πελάτη και το δεύτερο µε την εκπαίδευση του προσωπικού ώστε 

να παρέχει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα στη διαδικασία παραγωγής της 

υπηρεσίας. 

Στον τοµέα των υπηρεσιών τα παραδοσιακά 4 P αντιστοιχίζονται µε τα 

λεγόµενα 4 Ε στα πλαίσια ενός άτυπου συµβολαίου που συνάπτεται ανάµεσα στον 

παροχέα των υπηρεσιών και τον πελάτη: 

(1) εµπειρία (experience) = προϊόν  

(2) ανταλλαγή (exchange) = τιµή  

(3) το περιβάλλον (environment) = τοποθεσία 

(4) προσδοκίες (expectations) = προώθηση. 

Αυτό το πλαίσιο αναγνωρίζει ότι:  

(1) Η εµπειρία από τις υπηρεσίες είναι το κεντρικό προϊόν του συµβολαίου, 

και η εµπειρία αποτελεί κοινή ευθύνη που προκύπτει από την εµµονή στους όρους 

του συµβολαίου, και που προσδιορίζεται από αυτούς ακριβώς τους όρους.  

(2) Η ανταλλαγή είναι συντοµογραφία για αυτό το οποίο ο πελάτης 

συνεισφέρει στην εµπειρία των υπηρεσιών, και το οποίο περιλαµβάνει, αλλά 

επεκτείνεται και πέρα από την τιµή.  

 (3) Το περιβάλλον αναγνωρίζει τη σηµασία του περιβάλλοντος στην 

επικοινωνία των µηνυµάτων που αφορούν την εµπειρία. Ο Bitner (1990,1992) 

υπογραµµίζει τον αντίκτυπο του φυσικού περιβάλλοντος στη συµπεριφορά τόσο των 

πελατών όσο και των υπαλλήλων. Πριν από την «αγορά», οι καταναλωτές αναζητούν 

ενδείξεις για τις ικανότητες και την ποιότητα του οργανισµού µέσα από το φυσικό 

περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι σηµαντικό στη διαµόρφωση των αντιλήψεων και 

των προσδοκιών.  

(4) Οι προσδοκίες διαµορφώνονται από την προγενέστερη εµπειρία, και από 

τη φήµη. Η προώθηση έχει τεράστια συµβολή στις προσδοκίες του πελάτη. 

4. «Φθαρτότητα (Perishability)». Οι περισσότερες υπηρεσίες δεν µπορούν να  
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αποθηκευτούν και να συσκευαστούν για κάθε πελάτη σε κάθε συναλλαγή υπηρεσιών. 

Αναφερόµενοι στα πρώτα τρία χαρακτηριστικά, κάθε πελάτης θα δοκιµάσει ένα 

διαφορετικό επίπεδο ποιότητας στις υπηρεσίες που παρέχονται από την ίδια 

επιχείρηση ή ακόµα και από τον ίδιο υπάλληλο. (Parasuraman, Berry & Zeithaml, 

1988).  

Το µεγάλο πρόβληµα όλων ανεξαιρέτως των εταιρειών παροχής υπηρεσιών 

είναι η αδιαιρετότητα µιας υπηρεσίας, ως εµπειρία, ανάµεσα στον παρέχοντα την 

υπηρεσία και τον πελάτη. ∆ηλαδή το γεγονός ότι µια υπηρεσία καταναλώνεται 

ταυτόχρονα τη στιγµή που προσφέρεται. Με δεδοµένο ότι µια υπηρεσία στερείται 

υλικής υπόστασης, γεγονός που δυσχεραίνει την επικοινωνιακή προσπάθεια της 

επιχείρησης, γίνεται φανερό ότι µια εταιρεία παροχής υπηρεσιών είναι δύσκολο να 

συστηµατοποιήσει το επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει. Ακριβώς 

αυτό είναι και το µεγάλο πρόβληµα στην παροχή υπηρεσιών. 

 

2.3 Παράγοντες επίδρασης στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών – (Ο ρόλος του 
καταναλωτή στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών)  
 

Ένα διακριτικό χαρακτηριστικό των υπηρεσιών είναι ότι οι καταναλωτές  

συχνά αποτελούν µέρος των διαδικασιών παραγωγής και παράδοσης. Σε πολλές 

υπηρεσίες, ο πελάτης απαιτείται να παρέχει πληροφορίες ή/και προσπάθεια προτού 

να πραγµατοποιηθεί η συναλλαγή των υπηρεσιών (Kelley κ.α., 1990). Η συµµετοχή 

αυτή του καταναλωτή αποτελεί την πρώτη ύλη που µετασχηµατίζεται από τους 

υπαλλήλους της επιχείρησης υπηρεσιών σε ένα προϊόν υπηρεσιών. Συνεπώς, ο 

καταναλωτής συµβάλλει άµεσα στην ποιότητα της παραδοθείσας υπηρεσίας, και κατ’ 

επέκταση και στη δική του ικανοποίηση (Mills κ.α.1983, σ.302).  

Εάν οι είσοδοι που παρέχονται από τον καταναλωτή είναι ανεπαρκείς  ή/και 

ακατάλληλοι, αυτό µπορεί να οδηγήσει σε προβλήµατα και αποτυχίες στις υπηρεσίες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

όπου τα αντίστοιχα παραδείγµατα µπορούν να περιλάβουν: σπουδαστές που 

αποτυγχάνουν να κάνουν την απαραίτητη προετοιµασία για τις εισηγήσεις και να 

υποβάλουν τις κατάλληλες ερωτήσεις στη διάρκεια των εισηγήσεων, παραλείπουν να 

παραδώσουν τις εργασίες τους, δεν συγκεντρώνουν την προσοχή τους κατά την 

διάρκεια των διαλέξεων, κ.ο.κ. Κατά συνέπεια, η παραγωγικότητα και η ποιότητα 

των υπηρεσιών εξαρτώνται όχι µόνο από την απόδοση του προσωπικού του φορέα 
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παροχής υπηρεσιών, αλλά και από την απόδοση του καταναλωτή, η οποία µπορεί 

πάλι να καταστήσει την διαχείριση της ποιότητας προβληµατική.  

Επιπλέον, πολλές υπηρεσίες απαιτούν τη στενή προσωπική αλληλεπίδραση 

µεταξύ του φορέα παροχής υπηρεσιών και του καταναλωτή. Εάν αυτή η 

αλληλεπίδραση γίνεται αντιληπτή ως ικανοποιητική ή όχι από τον καταναλωτή αυτό 

µπορεί να εξαρτηθεί από ποικίλους παράγοντες, που κυµαίνονται από την εξωτερική 

εµφάνιση του φορέα παροχής υπηρεσιών και την αντιληπτή ικανότητά του, ως τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, και τη διαπροσωπική έλξη µεταξύ των 

συµµετεχόντων. Αν και µερικοί από αυτούς τους παράγοντες είναι πιθανό να 

συµβάλουν στην ετερογένεια και τη µεταβλητότητα υπηρεσιών, ωστόσο δεν είναι 

εύκολο να ελεγχθούν (Hill,1995) .  

2.4 Θεωρητικές προσεγγίσεις στη µέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών  

Τα περισσότερα εννοιολογικά πλαίσια για τη µέτρηση της ποιότητας 

υπηρεσιών στηρίζονται σε εργαλεία του γνωστικού αντικειµένου της Έρευνας 

Μάρκετινγκ (Gummesson, 1991). Αυτά τα πλαίσια µετρούν την ποιότητα µέσω των 

αντιλήψεων των πελατών (Grοnroos, 1984), µε τις προσδοκίες των πελατών να έχουν 

ουσιαστική επιρροή σε αυτές τις αντιλήψεις. Υποστηρίζεται ότι τα κριτήρια που 

καθορίζονται από τους πελάτες θα πρέπει να αποτελούν σηµείο αναφοράς στη 

µέτρηση της ποιότητας (Zeithaml κ.α., 1990). 

Το µοντέλο "χάσµατος" προσδοκιών-αντιλήψεων (Parasuraman, Zeithaml και 

Berry, 1985) υποθέτει ότι οι πελάτες αγοράζουν τις υπηρεσίες µε ορισµένες 

προσδοκίες. Η αντιλαµβανόµενη ποιότητα των υπηρεσιών προκύπτει από τη 

σύγκριση των προσδοκιών του πελάτη για τις υπηρεσίες που  πρόκειται να λάβει, µε 

τις αντιλήψεις του για την απόδοση της εταιρείας που παρέχει τις συγκεκριµένες 

υπηρεσίες, µε τις προσδοκίες είτε να επιβεβαιώνονται είτε να διαψεύδονται. Η 

ποιότητα των υπηρεσιών µετριέται από το µέγεθος του χάσµατος µεταξύ της 

αναµενόµενης και της αντιληπτής παραδοθείσας υπηρεσίας (Parasuraman, Zeithaml 

και Berry, 1985). Το επίπεδο επιβεβαίωσης ή διάψευσης των προσδοκιών παραµένει 

το κυρίαρχο παράδειγµα στη µέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών (Andreassen, 

2000).  

Τα πράγµατα περιπλέκονται ακόµη περισσότερο λόγω και της θεωρητικής 

διάκρισης της ποιότητας των υπηρεσιών σε δύο επιµέρους συνιστώσες, δηλαδή την 

τεχνική ποιότητα και τη λειτουργική ποιότητα. Η τεχνική ποιότητα αφορά αυτό που 
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παρέχεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των υπηρεσιών (γνώσεις, πράγµατα 

απτά, τεχνικές λύσεις, κ.λπ.). Η λειτουργική ποιότητα από την άλλη, αναφέρεται στον 

τρόπο µε τον οποίο η υπηρεσία παρέχεται, δηλαδή τη συµπεριφορά σε διαπροσωπικό 

επίπεδο που διαµορφώνεται από τους υπάλληλους των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια 

της παροχής της υπηρεσίας (Gronroos, 1982).  

Αναγνωρίζοντας το ρόλο του καταναλωτή στη διαδικασία παροχής 

υπηρεσιών, οι Kelley κ.α.(1990) προσθέτουν δύο περαιτέρω συστατικά σε αυτό το 

πλαίσιο της ποιότητας υπηρεσιών – την τεχνική ποιότητα πελατών  και τη 

λειτουργική ποιότητα πελατών. Η πρώτη αναφέρεται σε αυτό που ο καταναλωτής 

συνεισφέρει στη διαδικασία παροχής της υπηρεσίας, ενώ το δεύτερο αφορά το πώς ο 

καταναλωτής συµπεριφέρεται κατά τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας  – είναι 

δηλαδή ο καταναλωτής φιλικός, συνεργάσιµος, µε σεβασµό είτε επιθετικός, 

καταχρηστικός, ασεβής. Η σηµασία των παραπάνω σχετικά µε τις υπηρεσίες και την 

ποιότητα των υπηρεσιών είναι ότι, στην προσπάθεια διαχείρισης της των  υπηρεσιών, 

δεν αρκεί να εστιάσει κανείς στο προσωπικό των φορέων παροχής υπηρεσιών, αλλά 

προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στο κίνητρο και τη συµπεριφορά του καταναλωτή. 

Προτού να προχωρήσουµε σε µια λεπτοµερή συζήτηση σχετικά µε τη 

διαχείριση της ποιότητας των υπηρεσιών στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

είναι καταρχήν απαραίτητο να αποµονώσει κανείς τις βασικές µεταβλητές που 

αφορούν την ποιότητα των υπηρεσιών. Έχει γίνει αρκετή συζήτηση και έχουν 

διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις, σχετικά µε το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να 

αντιληφθεί κανείς και να καταστήσει λειτουργικό το πλαίσιο της ποιότητας 

υπηρεσιών και την ανάλογη σηµασία καθώς και τη σχέση µεταξύ των βασικών 

µεταβλητών που το αφορούν (Cronin και Τaylor, (1992˙ 1994)˙ Teas (1993˙ 1994)˙ 

Parasuraman κ.α.,1994). Εντούτοις, το µοντέλο του Bitner (1990) για την αξιολόγηση 

της διαδικασίας των υπηρεσιών δίνει έµφαση στις µεταβλητές οι οποίες έχουν λάβει 

την περισσότερη προσοχή από τους ερευνητές. Το παρακάτω σχήµα 1 παρουσιάζει 

µια απλουστευµένη έκδοση του µοντέλου του Bitner.  

Για τους σκοπούς της συγκεκριµένης εργασίας, οι µεταβλητές που 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι οι εξής: προσδοκίες, αντιληπτή απόδοση υπηρεσιών, 

διάψευση, και η σχέση µεταξύ της ικανοποίησης των πελατών και της αντιληπτής 

ποιότητας υπηρεσιών. 
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Σχήµα 1: Μια απλουστευµένη εκδοχή του υποδείγµατος του Bitner σχετικά µε 

την αξιολόγηση του µετρητή υπηρεσιών 

 

 
Πηγή: Bitner (1990) 

 

2.4.1 Προσδοκίες  

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί στην ενότητα (1), για όποιον επιθυµεί να 

διαχειριστεί την ποιότητα των υπηρεσιών, το σηµαντικότερο είναι να κατανοήσει τις 

προσδοκίες των πελατών, το πώς αναπτύσσονται αυτές οι προσδοκίες, και τη 

σηµασία τους σε σχέση µε την ποιότητα υπηρεσιών. "Η γνώση αυτού που αναµένουν 

οι πελάτες είναι το πρώτο, και ενδεχοµένως κρισιµότερο, βήµα στην παράδοση της 

ποιότητας υπηρεσιών" (Zeithaml κ.α., 1990, σ. 51). Πάλι, υπάρχει κάποια διαφωνία 

στη βιβλιογραφία σχετικά µε την ακριβή φύση της έννοιας των προσδοκιών σε αυτό 

το πλαίσιο. Όπως επισηµαίνει ο Teas (1994, σ. 135), οι προσδοκίες έχουν οριστεί 

ποικιλοτρόπως ως επιθυµίες, τα θέλω, κανονιστικές προσδοκίες, ιδανικά πρότυπα, τι 

θα έπρεπε να προσφέρει ο προµηθευτής, και ένα ζευγάρι κανονιστικών προτύπων που 

περιλαµβάνει αυτό που ο καταναλωτής ελπίζει να λάβει, και τις επαρκείς υπηρεσίες. 

Ενώ αυτή η συζήτηση φαίνεται να έχει συνέχεια, γενικά υπάρχει συµφωνία στο ότι οι 

περισσότεροι καταναλωτές εισάγονται στη διαδικασία µιας υπηρεσίας έχοντας 

κάποιες προσδοκίες, οι οποίες κυµαίνονται από λάθος καθορισµένες όταν αφορούν 
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άγνωστες καταστάσεις µέχρι καθορισµένες µε σαφήνεια σε οικείες καταστάσεις. 

Όπως  υποδεικνύεται και παραπάνω, εάν αυτές οι προσδοκίες ικανοποιούνται ή όχι 

αυτό θα καθορίσει την αντιληπτή ποιότητα υπηρεσιών.  

Στην προσπάθεια να εξηγηθεί ο τρόπος που διαµορφώνονται τέτοιες 

προσδοκίες, µερικοί συγγραφείς όπως, οι McCallum και Harrison (1985) αλλά και  οι 

Smith και Huston (1986), ανατρέχουν στη βιβλιογραφία σε κείµενα διαµόρφωσης 

γνώσεων. Αυτός ο τύπος κειµένων έχει περιγραφεί ως µια προκαθορισµένη 

στερεότυπη ακολουθία ενεργειών που καθορίζει µια καλά γνωστή κατάσταση 

(Schank και Abelson, 1977). Κατά συνέπεια, ένα γνωστικό κείµενο θα διευκρινίσει το 

σύνολο των ενεργειών που διαµορφώνουν µια συγκεκριµένη κατάσταση, τη σειρά µε 

την οποία θα εµφανίζονταν κανονικά, τα άτοµα που θα εκτελούσαν τις ενέργειες, και 

το γενικότερο πλαίσιο µέσα στο οποίο πραγµατοποιούνται. Κατά συνέπεια, µέσω της 

επαναλαµβανόµενης κατανάλωσης µιας υπηρεσίας, ο καταναλωτής µπορεί να 

αναπτύξει ένα κείµενο για εκείνη την υπηρεσία, η οποία θα διαµορφώσει τις 

προσδοκίες του. Από τη στιγµή που θα διαµορφωθούν, αυτές οι προσδοκίες θα 

αποτελέσουν τη βάση αξιολόγησης για τις επόµενες συναλλαγές υπηρεσιών. Οι 

Zeithaml κ.α. (1990) εντοπίζουν κάποιους συγκεκριµένους παράγοντες οι οποίοι 

µπορεί να επηρεάσουν τις προσδοκίες των πελατών. Αυτοί είναι: 

• Επικοινωνία και πληροφορίες που παρέχονται από φίλους και γνωστούς 

(Word of Mouth) 

• Προσωπικές ανάγκες οι οποίες καθορίζονται από προσωπικά 

χαρακτηριστικά  και καταστάσεις (Personal needs) 

• Προηγούµενη εµπειρία  από τη συγκεκριµένη υπηρεσία ή κάποια άλλη 

σχετική (Past experience) 

• Επικοινωνία από την ίδια την εταιρία που παρέχει τις υπηρεσίες, όπως 

διαφήµιση στον τύπο ή στην τηλεόραση, ενηµερωτικά φυλλάδια και 

προφορικές υποσχέσεις από τους εργαζόµενους στον φορές της υπηρεσίας 

(External communications to consumers) 

 

2.4.2 Ικανοποίηση και αντιληπτή ποιότητα υπηρεσιών 

Ο Oliver (1981) όσον αφορά την ικανοποίηση επιβεβαιώνει τη συγκεκριµένη 

φύση της ικανοποίησης που σχετίζεται µε τις συναλλαγές, και τη διαφοροποιεί από 

τις στάσεις (attitude), ως εξής:  
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Η τοποθέτηση είναι ο σχετικά υποµονετικός συναισθηµατικός προσανατολισµός του 

καταναλωτή για ένα προϊόν, ένα κατάστηµα ή µια διαδικασία (π.χ. εξυπηρέτηση 

πελατών) ενώ η ικανοποίηση είναι η συναισθηµατική αντίδραση µετά από µια 

εµπειρία διάψευσης που ενεργεί στο επίπεδο βάσης των τοποθετήσεων και είναι 

χαρακτηριστική της κατανάλωσης. Η τοποθέτηση εποµένως µετριέται σε όρους που 

αφορούν γενικότερα το προϊόν ή το κατάστηµα και είναι λιγότερο προσανατολισµένη 

σε καταστάσεις (σ. 42).  

Η αντιληπτή ποιότητα υπηρεσιών, εποµένως, αποτελεί µια σφαιρική κρίση, 

ενώ η ικανοποίηση συσχετίζεται µε µια συγκεκριµένη συναλλαγή. Κατά συνέπεια, οι 

δύο έννοιες συσχετίζονται, δεδοµένου ότι τα γεγονότα που καθορίζουν την 

ικανοποίηση µε την πάροδο του χρόνου οδηγούν στις αντιλήψεις για την υψηλή 

ποιότητα υπηρεσιών:  

Σχήµα 2. Σύνδεση Ικανοποίησης & Ποιότητας  

 

Ικανοποίηση                                        Χαρακτηριστικό της συναλλαγής  

Ποιότητα                                             Σφαιρική στάση 

 

Πηγή: Rowley (1997) 

2.5 Μοντέλα µέτρησης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών 

Ο πιο κοινός ορισµός αποδίδεται µε την έννοια που προσδιορίζεται από την 

αντίληψη του πελάτη για τελειότητα στις παρεχόµενες υπηρεσίες. ∆ηλαδή η ποιότητα 

της υπηρεσίας προσδιορίζεται από την αίσθηση του πελάτη για την υπηρεσία που του 

προσφέρθηκε (Berry, Parasuraman, και Zeithaml, 1988˙ Parasuraman, Zeithaml, και 

Berry, 1985). Η υπόθεση που υποβόσκει είναι ότι ο πελάτης προσδιορίζει την 

ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας αφού την καταναλώσει, δηλαδή η αντίληψη του 

καταναλωτή προσδιορίζει την ποιότητα της υπηρεσίας.  

Οι Bitner και Hubbert (1994) καθόρισαν την ποιότητα ως τη γενική 

καταναλωτική εντύπωση της σχετικής κατωτερότητας ή ανωτερότητας της 

οργάνωσης και των υπηρεσιών της.  

Η παραδοσιακή προσέγγιση για τον καθορισµό της ποιότητας υπηρεσιών 

υπογραµµίζει ότι η ποιοτική αντίληψη υπηρεσιών είναι µια σύγκριση των 

καταναλωτικών προσδοκιών µε την πραγµατική απόδοση (Gronroos, 1984˙ Lewis και 
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Booms, 1983˙ Parasuraman, Zeithaml και Berry, 1985˙ Parasuraman, Zeithaml και 

Berry, 1990).  

 
2.5.1 Αναφορά στα διάφορα µοντέλα εκτίµησης υπηρεσιών  
 
α. Μοντέλο Ιδεώδους Σηµείου (Ginter, 1974) 

 

Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, η εκτίµηση της άποψης ενός καταναλωτή για 

την ποιότητα ενός προϊόντος, σε σύγκριση µε το ιδανικό για αυτόν προϊόν, δίνεται 

από την ακόλουθη εξίσωση (Ginter, 1974):  

 

       (1) 
 
 

όπου Qj είναι η άποψη για την ποιότητα του προϊόντος j, Pij είναι η πιθανότητα το 

προϊόν j να έχει το χαρακτηριστικό i, Eij είναι η εκτίµηση της απόδοσης του 

προϊόντος j για το χαρακτηριστικό i, Ii είναι το ιδανικό επίπεδο του χαρακτηριστικού 

i και n είναι ο συνολικός αριθµός των χαρακτηριστικών ποιότητας του εξεταζόµενου 

προϊόντος: 

- Γίνεται η υπόθεση ότι ο καταναλωτής είναι σε θέση να καθορίσει τις πιθανότητες 

Pij και ότι όλα τα χαρακτηριστικά ποιότητας έχουν τον ίδιο βαθµό σπουδαιότητας. 

 - Η απόλυτη τιµή στην εξίσωση (1) εξασφαλίζει την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων 

σε περίπτωση χαρακτηριστικών ποιότητας, τα οποία αποτελούν µη-µονότονα 

κριτήρια.  

- Η εκτίµηση ποιότητας Qj ορίζεται στο διάστηµα [0,100] και µόνο στην περίπτωση 

που το εξεταζόµενο προϊόν έχει ιδανικά επίπεδα απόδοσης για όλα τα 

χαρακτηριστικά του έχουµε Qj=Qideal=100  

- Για τις εκτιµήσεις των καταναλωτών χρησιµοποιούνται ποσοτικοποιηµένες 

ποιοτικές κλίµακες της εξής µορφής: 
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Σχήµα 3. Ποσοτικοποιηµένες Ποιοτικές Κλίµακες 

 

 

 
Πηγή: Γιοβάνης (2008) 
 
β. Μοντέλο του Kano (1996) 

 
Η σηµαντικότητα των διαφορετικών χαρακτηριστικών ποιότητας του 

προσφερόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας είναι σε θέση να αναλύσει τη συµπεριφορά 

των πελατών και τον τρόπο αντίδρασής τους. Η υπόθεση αυτή αποτελεί και τη 

βασική αρχή του µοντέλου το οποίο προτάθηκε από τον Noriaki Kano (1996), από 

τον οποίο πήρε και το όνοµά του. Ο Kano, λοιπόν, δηµιούργησε αυτό το µοντέλο 

(σχήµα 4) προκειµένου να ταξινοµήσει τις ιδιότητες ενός προϊόντος ή µιας 

υπηρεσίας µε βάση το πόσο καλά µπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των 

πελατών.  

Αναγνωρίζει τρεις κατηγορίες αναγκών, οι οποίες αναλύονται παρακάτω :  

• Απαραίτητες ή βασικές ανάγκες ( αναµενόµενη ποιότητα ) : η κατηγορία αυτή 

περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας τα οποία οι 

πελάτες αξιολογούν ως ιδιαίτερα σηµαντικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν 

στις συγκεκριµένες δραστηριότητες ή λειτουργίες τις οποίες αναµένει ο πελάτης ότι 

θα διαθέτει το προϊόν ή η υπηρεσία. Όµως, το να υπάρχει υψηλή απόδοση δε 

σηµαίνει ότι θα έχουµε και υψηλή ικανοποίηση των πελατών, ενώ αντίθετα αν θα 

έχουµε χαµηλή απόδοση, τότε αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα υψηλή δυσαρέσκεια. 

Π.χ. αν σε ένα κατάστηµα οι πωλητές δεν είναι φιλικοί, δηµιουργείται στον πελάτη 

ένα αίσθηµα δυσαρέσκειας, παρόλα αυτά, όµως, το να είναι φιλικοί οι πωλητές δε 

συνεπάγεται µε την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.  

• Μονοδιάστατες ανάγκες ( επιθυµητή ποιότητα ) : η δεύτερη κατηγορία αναγκών 

περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας τα οποία 
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αποτελούν τις βασικές επιθυµίες και ανάγκες των πελατών. Η ικανοποίηση των 

πελατών έχει αναλογική σχέση µε την απόδοση των συγκεκριµένων 

χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Όσο, δηλαδή, υψηλότερο είναι το 

επίπεδο ικανοποίησης των µονοδιάστατων αναγκών τόσο υψηλότερη είναι η 

ικανοποίηση των πελατών και αντίστροφα. Π.χ. στα καταστήµατα µια µικρή 

έκπτωση που θα γίνει στον πελάτη είναι πιθανόν µια ανάγκη µονοδιάστατη, όµως 

µια µεγάλη έκπτωση θα οδηγήσει σε ακόµα µεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη. 

∆ελεαστικές ανάγκες ( ελκυστική ποιότητα ) : στην τρίτη και τελευταία κατηγορία 

αναγκών βρίσκονται τα χαρακτηριστικά τα οποία ο πελάτης δεν περιµένει ότι θα 

βρει στο συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία και όταν προσφέρονται ξαφνιάζουν τους 

πελάτες, προκαλούν απόλαυση και έτσι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

προσελκύσουν πελάτες ανταγωνιστικών προϊόντων. Εδώ, η ικανοποίηση των 

πελατών αυξάνεται µε την υψηλή απόδοση του προϊόντος ενώ αντίθετα η χαµηλή 

απόδοση δε συνεπάγεται χαµηλή ικανοποίηση του πελάτη. Π.χ. σε ένα κατάστηµα 

καλλυντικών αν µια πελάτισσα που θα αγοράσει κάποια καλλυντικά δεν πάρει 

κάποιο δώρο ίσως να µην δυσαρεστηθεί αλλά θα είναι πιο ικανοποιηµένη αν πάρει 

κάποιο δώρο.  

Σχήµα 4. Τα τρία (3) επίπεδα ποιότητας του Kano 

 
 
 

Πηγή: Re Velle κ.α., (1996) 
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Τα πλεονεκτήµατα της κατηγοριοποίησης των απαιτήσεων των πελατών µε τη 

βοήθεια της µεθόδου Kano είναι πολύ σαφή : (Hinterhuber et al., 1994)  

1. Οι απαιτήσεις των προϊόντων γίνονται περισσότερο κατανοητές : µπορούν να 

προσδιοριστούν τα κριτήρια τα οποία έχουν τη µεγαλύτερη επίδραση στην 

ικανοποίηση του πελάτη.  

2. Η ταξινόµηση των αναγκών των προϊόντων, σε βασικές, µονοδιάστατες και 

ελκυστικές διαστάσεις, µπορεί να βοηθήσει στην επικέντρωση των στόχων.  

3. Βοηθάει στο να δοθούν προτεραιότητες για την ανάπτυξη των προϊόντων. 

Παραδείγµατος χάριν, δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιµο να γίνει επένδυση προκειµένου να 

βελτιωθούν οι βασικές ανάγκες, αν ήδη βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. 

Περισσότερο χρήσιµο είναι να βελτιωθούν οι µονοδιάστατες ή οι ελκυστικές 

ανάγκες, δεδοµένου ότι έχουν µεγαλύτερη επίδραση στον πελάτη.  

4. Η µέθοδος Kano παρέχει µεγάλη βοήθεια στις καταστάσεις ανταλλαγής στο στάδιο 

ανάπτυξης των προϊόντων. Αν λόγω οικονοµικών ή τεχνικών λόγων δε µπορούν να 

καλυφθούν ταυτόχρονα δυο απαιτήσεις προϊόντων, µπορεί να προσδιοριστεί το 

κριτήριο που έχει τη µεγαλύτερη επίδραση στην ικανοποίηση των πελατών.  

5. Οι βασικές, µονοδιάστατες και ελκυστικές ανάγκες διαφέρουν, κατά κανόνα, για 

διαφορετικά τµήµατα πελατών. Από αυτήν την αφετηρία, ο πελάτης µπορεί να 

διαµορφώσει ακραίες λύσεις για ειδικά προβλήµατα οι οποίες εγγυώνται ένα άριστο 

επίπεδο ικανοποίησης στα διαφορετικά τµήµατα πελατών.  

6. Η ανακάλυψη και η ικανοποίηση των ελκυστικών απαιτήσεων δηµιουργούν ένα 

ευρύ φάσµα των δυνατοτήτων για διαφοροποίηση. Ένα προϊόν που ικανοποιεί µόνο 

τις βασικές και τις µονοδιάστατες απαιτήσεις γίνεται αντιληπτό ως συνηθισµένο και 

άρα ως ανταλλάξιµο.  

7. Το µοντέλο της ικανοποίησης πελατών του Kano µπορεί να συνδυαστεί βέλτιστα 

µε την ανάπτυξη της συνάρτησης ποιότητας (Q.F.D.) Μια προϋπόθεση είναι ο 

προσδιορισµός των αναγκών των πελατών, η ιεραρχία και οι προτεραιότητές τους 

(Griffin και Hauser, 1993).  

Το µοντέλο του Kano, χρησιµοποιείται για να καθιερώσει τη σηµαντικότητα των 

µεµονωµένων χαρακτηριστικών των προϊόντων για την ικανοποίηση του πελάτη 

και έτσι δηµιουργεί τη βέλτιστη προϋπόθεση για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 

του προϊόντος βασισµένες στις διαδικασίες.  
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γ. Μοντέλο Αντιλαµβανόµενης Ποιότητας Υπηρεσιών (Gronroos, 2001) 
Ο Gronroos (1990) έκανε µια εµπειρική µελέτη για να εξετάσει τη θεωρία του 

για την ποιότητα υπηρεσιών του και την ιδέα του εσωτερικού µάρκετινγκ ως 

στρατηγικό διοικητικό όργανο. Βασικά, η θεωρία του για την ποιότητα υπηρεσιών 

λέει ότι,  

".....η αντιλαµβανόµενη ποιότητα µιας δεδοµένης υπηρεσίας είναι η έκβαση µιας 

διαδικασίας αξιολόγησης κατά την οποία οι καταναλωτές συγκρίνουν τις προσδοκίες 

τους µε την υπηρεσία που αντιλαµβάνονται ότι τους έχει παραδοθεί, δηλαδή αυτοί 

θέτουν την αντιλαµβανόµενη υπηρεσία ενάντια στην αναµενόµενη υπηρεσία."  

Gronroos (1990, σ.38).  

Το µοντέλο «αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών» που παρουσιάζεται  

στο παρακάτω σχήµα εξηγεί ότι η ανώτερη ποιότητα υπηρεσιών που γίνεται 

αντιληπτή επιτυγχάνεται όταν η ποιότητα της υπηρεσίας που βιώνει ο πελάτης 

συναντά τις προσδοκίες του πελάτη, όταν δηλαδή ο πελάτης βλέπει τις προσδοκίες 

του να εκπληρώνονται. 

Η ποιότητα µιας υπηρεσίας, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους πελάτες, 

έχει δυο διαστάσεις (Gronroos, 2001): 

• Μια τεχνική διάσταση που καλείται τεχνική ποιότητα αποτελέσµατος 

• Μια λειτουργική διάσταση που καλείται λειτουργική ποιότητα διαδικασίας 

   Η τεχνική διάσταση εκφράζει το αποτέλεσµα της υπηρεσίας που 

καταναλώνει ο πελάτης, δηλ. αυτό που µένει στον πελάτη όταν η διαδικασία 

παραγωγής της υπηρεσίας ολοκληρωθεί (π.χ. τα αποτελέσµατα του ετήσιου ελέγχου 

υγείας που παραδίδει ένα διαγνωστικό κέντρο στον πελάτη). Η λειτουργική διάσταση 

αφορά τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνει την υπηρεσία ο πελάτης, δηλ. το πώς βιώνει 

την ταυτόχρονη διαδικασία παραγωγής και παροχής της υπηρεσίας (π.χ. η 

συµπεριφορά του προσωπικού κατά τη διάρκεια του ετήσιου ελέγχου και οι οδηγίες 

που έλαβε ο πελάτης µε την λήψη των αποτελεσµάτων). Πρακτικές έρευνες έχουν 

δείξει ότι ένα αποδεκτό επίπεδο τεχνικής ποιότητας µπορούν να το προσφέρουν 

πολλές επιχειρήσεις και η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στο κοµµάτι 

της τεχνικής ποιότητας είναι πολύ δύσκολη (επενδύσεις στη καινοτοµία µε υψηλό 

ρίσκο). Αντίθετα µια επιχείρηση µπορεί να  διαφοροποιηθεί ευκολότερα στον τοµέα 

της παροχής υπηρεσιών επενδύοντας στη λειτουργική διάσταση.  
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Οι δύο παραπάνω διαστάσεις ποιότητας περιλαµβάνονται στο µοντέλο της 

αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών, που προτάθηκε από τον Gronroos το 2001 

και απεικονίζεται στο Σχήµα 5. Με βάση το µοντέλο αυτό η αντιλαµβανόµενη 

συνολική ποιότητα µιας υπηρεσίας δεν εξαρτάται µόνο από το επίπεδο της τεχνικής 

και λειτουργικής διάστασης, αλλά κυρίως από το χάσµα ανάµεσα στην αναµενόµενη 

και την εµπειρική ποιότητα, την οποία βιώνει ο πελάτης κατά τη διαδικασία 

παραγωγής και παροχής της υπηρεσίας. Η αναµενόµενη ποιότητα διαµορφώνεται ως 

συνάρτηση πολλών παραγόντων, µεταξύ των οποίων είναι οι διάφοροι τρόποι 

επικοινωνίας της επιχείρησης (διαφήµιση, προώθηση κλπ), η δια στόµατος 

επικοινωνία µεταξύ των πελατών, οι ανάγκες και οι αξίες των πελατών. Στο 

συγκεκριµένο µοντέλο, η εταιρική εικόνα αποτελεί τον καθρέφτη της 

αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρει µια επιχείρηση, αλλά 

ταυτόχρονα αποτελεί και κριτήριο της αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών.      

 

Σχήµα 5: Το Μοντέλο Αντιλαµβανόµενης Ποιότητας  

 

   

 

Πηγή: Gronroos (2001) 

Εταιρική 
Εικόνα 

Αναµενόµενη 
Ποιότητα 

Εµπειρική 
Ποιότητα 

Αντιλαµβανόµενη 
Ολική Ποιότητα 

 

• Επικοινωνία 
• Προώθηση Πωλήσεων 
• Εταιρική Εικόνα 
• ∆ιά Στόµατος Επικοινωνία 
• ∆ηµόσιες Σχέσεις 
• Ανάγκες & Αξίες Πελατών 

Τεχνική 
Ποιότητα 

Λειτουργική 
Ποιότητα 

Εταιρική 
Εικόνα 
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δ. Συνδυαστικό Μοντέλο Αντιλαµβανόµενης Ποιότητας Υπηρεσιών (Brogowitch, 
Delene και Lyth 1990) 

Χρησιµοποιώντας σαν βάση το µοντέλο της αντιλαµβανόµενης ποιότητας 

υπηρεσιών και τα αποτελέσµατα ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν στην Αµερική, οι 

Brogowitch, Delene και Lyth (1990) ανέπτυξαν το συνδυαστικό µοντέλο  

αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών, που απεικονίζεται στο Σχήµα 6. Το χάσµα 

ανάµεσα στις προσδοκίες του πελάτη και στην αντίληψη του πελάτη για την ολική 

ποιότητα της υπηρεσίας, προκύπτει από το συνδυασµό του χάσµατος τεχνικής 

ποιότητας και του χάσµατος λειτουργικής ποιότητας. Ο διαχωρισµός της τεχνικής 

από τη λειτουργική ποιότητα βοηθά στη σωστή αποτίµηση των δύο συνιστωσών της 

ποιότητας καθώς αποφεύγεται η υπερτίµηση της µιας (συνήθως της τεχνικής 

ποιότητας) έναντι της άλλης. Στο διάγραµµα επισηµαίνεται ότι οι προσδοκίες τόσο 

της τεχνικής όσο και της λειτουργικής ποιότητας επηρεάζονται από σηµαντικούς 

παράγοντες όπως:  οι επιρροές που διαµορφώνουν τις προσδοκίες των πελατών και 

δεν ελέγχονται από την επιχείρηση, καθώς και από παράγοντες που διαµορφώνονται 

από την επιχείρηση όπως οι διάφορες ενέργειες του τµήµατος marketing.  

Ο συνδυασµός των τεχνικών υπηρεσιών και ο συνδυασµός των λειτουργικών 

υπηρεσιών επηρεάζονται από διαφορετικά στοιχεία των ανθρώπινων και υλικών 

πόρων της επιχείρησης. Όσον αφορά στη τεχνική διάσταση των υπηρεσιών, αυτή 

διαµορφώνεται κυρίως από την τεχνογνωσία του προσωπικού και τα απτά στοιχεία 

της επιχείρησης, όπως ο τεχνολογικός εξοπλισµός και η υλικοτεχνική υποδοµή. Οι 

λειτουργικές υπηρεσίες εξαρτώνται από λιγότερο εµφανή στοιχεία του προσωπικού 

όπως η προθυµία εξυπηρέτησης, η συναίσθηση των  αναγκών του πελάτη και τα µη 

απτά στοιχεία των φυσικών πόρων, όπως η προσβασιµότητα στο χώρο παροχής της 

υπηρεσίας και η αισθητική του χώρου αυτού. Και στο µοντέλο αυτό, κυρίαρχο ρόλο 

παίζει η εταιρική εικόνα, που συµβάλλει τόσο στη διαµόρφωση των προσδοκιών των 

πελατών, όσο και στην αντίληψη της τεχνικής και λειτουργικής διάστασης της 

ποιότητας. 
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Σχήµα 6: Το Συνδυαστικό Μοντέλο Αντιλαµβανόµενης Ποιότητας Υπηρεσιών 

 

Εταιρική Εικόνα 

Εξωτερικές Επιρροές 
Κοινωνική δοµή 
Προσωπικές Ανάγκες 
Προηγούµενη Εµπειρία 
Επικοινωνία πελατών 
Ανταγωνισµός 
 

Ενέργειες Marketing 
∆ιαφήµιση 
∆ηµόσιες Σχέσεις 
Προσωπική Πώληση 
Προώθηση Πωλήσεων 

 

Προσδοκίες 
Ολικής 

Ποιότητας 

Προσδοκίες Τεχνικής 
Ποιότητας 

Προσδοκίες 
Λειτουργικής Ποιότητας 

Αντιλαµβανόµενη 
Τεχνική Ποιότητας 

Αντιλαµβανόµενη 
Λειτουργική Ποιότητα 

Χάσµα Τεχνικής 
ποιότητας 

Χάσµα Ολικής 
ποιότητας 

Χάσµα Λειτουργικής 
ποιότητας 

Παρεχόµενες Τεχνικές 
Υπηρεσίες 

Παρεχόµενες Ολικές 
Υπηρεσίες 

Παρεχόµενες 
Λειτουργικές Υπηρεσίες 

Ανθρώπινοι Πόροι 
Τεχνικές γνώσεις 
και δεξιότητες  

Υλικοί Πόροι 
Μηχανές 
Υλικά 
Εγκαταστάσεις 
Τεχνολογία 

Ανθρώπινοι Πόροι 
Προθυµία 
∆ιαθεσιµότητα 
Σχέσεις 

Υλικοί Πόροι 
Εµφάνιση 
Πρόσβαση 

Προδιαγραφές απόδοσης συστήµατος Προδιαγραφές απόδοσης λειτουργιών 

Σχεδιασµός, εφαρµογή και έλεγχος 
στρατηγικών marketing 

Καθορισµός εταιρικής αποστολής  
και στόχων 

Αντιλαµβανόµενη 
Ολικής Ποιότητας 

 
Πηγή: Γιοβάνης, (2008) 
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ε. Το µοντέλο SERVPERF (Cronin & Taylor, 1992). 

Ένα νεώτερο εργαλείο αξιολόγησης  της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών είναι το SERVPERF (Service Performance), το οποίο χρησιµοποιείται για 

τη µέτρηση µόνο της αντίληψης του πελάτη για µια οµάδα προσδιοριστικών 

παραγόντων της ποιότητας (Cronin & Taylor, (1992). Τα χαρακτηριστικά που 

συνήθως εξετάζονται είναι αυτά που περιγράφονται στο µοντέλο SERVQUAL. Αυτό 

σηµαίνει ότι αφού ο ερευνητής επιλέξει τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που θα 

αξιολογηθούν τότε ζητά από τους πελάτες να εκφράσουν µόνο την αντίληψη τους για 

τον τρόπο που βίωσαν την προσφερόµενη υπηρεσία µε τη βοήθεια µιας 7-βάθµιας 

κλίµακας αξιολόγησης. Το πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης προσέγγισης είναι η 

ευκολότερη εφαρµογή του και η ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας. 

 
στ. Το µοντέλο του OLIVER(1997) 

Το µοντέλο του Oliver είναι ευρέως γνωστό και ως µοντέλο διάψευσης 

προσδοκίας (expectancy disconfirmation model). Η ικανοποίηση σύµφωνα µε τον 

Oliver ορίζεται ως µια ευχάριστη µετά-αγοραστική εµπειρία, δεδοµένης της 

προϊούσας προσδοκίας του πελάτη για την αποδοτικότητα του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας.  

Στο συγκεκριµένο µοντέλο, το επίπεδο ικανοποίησης προκύπτει συγκρίνοντας 

την αντιλαµβανόµενη απόδοση του προϊόντος µε τις προσδοκίες του πελάτη. Ένα 

επιπλέον στοιχείο του µοντέλου, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 7, είναι η ζώνη 

αδιαφορίας που προσδιορίζει το διάστηµα της απόδοσης του προϊόντος που 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του πελάτη. Στην περίπτωση που η απόδοση του 

προϊόντος δεν ανήκει σε αυτή τη ζώνη αδιαφορίας, η διάψευση των προσδοκιών 

µπορεί να είναι είτε θετική, οπότε η απόδοση υπερβαίνει τις προσδοκίες, είτε 

αρνητική οπότε η απόδοση είναι χειρότερη από τις προσδοκίες. 
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Σχήµα 7: Το Μοντέλο του Oliver 

 

 
 
 

 
 
Πηγή: Οliver, (1997) 
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ζ. Μοντέλο Fornell (1989) 

O Fornell, το 1989, παρουσίασε ένα µοντέλο ικανοποίησης το οποίο έγινε και 

το πρώτο εθνικό βαρόµετρο ικανοποίησης για τη Σουηδία, ενώ αποτελεί το βασικό 

εργαλείο µέτρησης και ανάλυσης για τον Αµερικανικό δείκτη ικανοποίησης 

(American Customer Satisfaction Index- ACSI).  

Ο κεντρικός ρόλος στο µοντέλο ACSI ανήκει στη µεταβλητή Ικανοποίηση 

Πελάτη, η οποία ορίζεται ως η συνολική αξιολόγηση της µετά-αγοραστικής 

αποδοτικότητας της επιχείρησης ή της χρήσης µιας υπηρεσίας (Fornell, 1992), και 

συµπεριλαµβάνεται σε ένα σύστηµα σχέσεων αιτίου-αποτελέσµατος που διατρέχει 

τους παράγοντες που τη διαµορφώνουν, καθώς και τις µεταβλητές που εκφράζουν της 

επιπτώσεις της ικανοποίησης, όπως η καταναλωτική αφοσίωση και τα παράπονα των 

πελατών.  

Οι παράγοντες που διαµορφώνουν τη ικανοποίηση του πελάτη είναι: 

Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα: Αναφέρεται στο επίπεδο ποιότητας που βίωσε 

ο πελάτης από την πιο πρόσφατη συναλλαγή του µε την επιχείρηση, το οποίο 

διαµορφώνεται από την αξιολόγηση της κάλυψης των προσδοκιών του και την 

αξιοπιστία του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας. 

Αντιλαµβανόµενη Αξία: Αναφέρεται στο αντιλαµβανόµενο επίπεδο 

ποιότητας που του πελάτη σε σχέση µε την τιµή αγοράς/χρήσης του προϊόντος ή/και 

της υπηρεσίας και συχνά καλείται δείκτης «value for money». Για να αποφευχθεί η 

σύγχυση µεταξύ των εννοιών της ποιότητας και της αξίας στη µεταξύ τους σχέση, 

αξιολογείται τόσο η ποιότητα σε σχέση µε την τιµή, όσο και η τιµή σε σχέση µε την 

ποιότητα. 

Προσδοκίες Πελατών: Αναφέρονται στο επίπεδο ποιότητας που οι πελάτες 

αναµένουν νε λάβουν και προσδιορίζονται από την προϊούσα καταναλωτική εµπειρία 

των πελατών για προϊόντα ή/και υπηρεσίες της επιχείρησης µε την οποία 

συνεργάζονται. 

Οι µεταβλητές που εκφράζουν της επιπτώσεις της ικανοποίησης είναι: 

Παράπονα Πελατών: Αναφέρεται στην συχνότητα πρόκλησης παραπόνων 

από τη µεριά του πελάτη προς την επιχείρηση και στον τρόπο που η επιχείρηση 

διαχειρίζεται τα παράπονα αυτά. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η αύξηση της 

Ικανοποίησης οδηγεί σε µείωση της συχνότητας παραπόνων (Fornell et al. 1996) 
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Καταναλωτική Αφοσίωση/Πίστη: Η καταναλωτική αφοσίωση είναι η 

τερµατική εξαρτηµένη µεταβλητή του µοντέλου ACSI και µπορεί να θεωρηθεί ως 

παράγοντας που στην κερδοφορία της επιχείρησης, µιας και η αύξηση της 

καταναλωτικής αφοσίωσης εξασφαλίζει τα µελλοντικά έσοδα της επιχείρησης και 

ελαχιστοποιεί την πιθανότητα απώλειας πελατών αν το επίπεδο ποιότητας υποστεί 

παροδική µείωση (Reichheld & Sasser, 1990). Επιπρόσθετα, τα θετικά σχόλια που 

κάνουν οι ικανοποιηµένοι και πιστοί πελάτες µιας επιχείρησης σε άτοµα που 

αποτελούν εν δυνάµει πελάτες της, πιστοποιεί την συνολική φήµη της και µειώνει το 

κόστος προσέλκυσης νέων πελατών (Anderson & Fornell, 2000). Η καταναλωτική 

αφοσίωση αξιολογείται µε την πρόθεση επαναγοράς του πελάτη, µε την ανεκτικότητα 

του πελάτης σε περιπτώσεις αύξησης της τιµής αγοράς ή χρήσης και µε τη 

πιθανότητα θετικών συστάσεων για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της επιχείρησης. 

Σύµφωνα µε το µοντέλο, υπάρχει θετική σχέση µεταξύ των προσδοκιών του 

πελάτη, της αντιλαµβανόµενης ποιότητας, της αντιλαµβανόµενης αξίας  και της 

ικανοποίησης. Η ικανοποίηση µε τη σειρά της επηρεάζει θετικά το επίπεδο 

καταναλωτικής αφοσίωσης και αρνητικά τη συχνότητα εµφάνισης παραπόνων από τη 

µεριά των πελατών. 

Μετά τη Σουηδία ακολούθησαν και άλλες χώρες που υιοθέτησαν εθνικά 

βαρόµετρα ικανοποίησης όπως η Γερµανία, Ταϊβάν, Νέα Ζηλανδία κ.α. 

Σχήµα 8: Το µοντέλο ACSI 
 

 
 
Πηγή: Fornell 1989 
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η. Ο ευρωπαϊκός δείκτης ικανοποίησης πελατών (1997) 

Το συγκεκριµένο µοντέλο (ECSI) για την µέτρηση της ικανοποίησης πελατών 

απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 12 και αναπτύχτηκε το 1997 από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισµό Ποιότητας (European Organization for Quality) µε τη συνεργασία του 

Ευρωπαικού Ιδρύµατος Ποιοτικής ∆ιοίκησης (European Foundation for Quality 

Management) και το ∆ίκτυο CSI, ενώ υποστηρίζεται από Ευρωπαϊκή Εταιρεία 

Έρευνας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η ευρωπαϊκή προσέγγιση όπως και η 

αµερικάνικη συσχετίζει διάφορα µέτρα ικανοποίησης πελατών µε συγκεκριµένες 

προκαθορισµένες σχέσεις αιτίου-αποτελέσµατος. Οι µεταβλητές Αντιλαµβανόµενη 

Αξία, Προσδοκίες Πελάτη και Ικανοποίηση Πελάτη, Αφοσίωση/Πιστότητα που 

απαντώνται στην Αµερικάνικο ∆είκτη, διατηρούνται και στον Ευρωπαϊκό ∆είκτη. Οι 

διαφορές στη µοντελοποίηση της Ευρωπαϊκής σε σχέση µε την Αµερικάνικη 

προσέγγιση είναι ότι, ο Ευρωπαϊκός ∆είκτης διαχωρίζει την αντιλαµβανόµενη 

ποιότητα του προϊόντος από την αντιλαµβανόµενη ποιότητα των υπηρεσιών που 

συνοδεύουν το προϊόν και εισάγει την µεταβλητή της εταιρικής εικόνας που 

αναφέρεται στον όνοµα της µάρκας και το είδος  των σχέσεων που αναπτύσσονται 

ανάµεσα στην επιχείρηση και τον πελάτη. 

Σύµφωνα µε το µοντέλο, υπάρχει θετική σχέση µεταξύ των προσδοκιών του 

πελάτη, της αντιλαµβανόµενης ποιότητας, της αντιλαµβανόµενης αξίας, της εταιρικής 

εικόνας  και της ικανοποίησης. Η ικανοποίηση µε τη σειρά της επηρεάζει θετικά το 

επίπεδο καταναλωτικής αφοσίωσης και αρνητικά τη συχνότητα εµφάνισης 

παραπόνων από τη µεριά των πελατών. Επιπλέον η καταναλωτική αφοσίωση 

προσδιορίζει τις προσδοκίες των πελατών και επιδρά θετικά στην ικανοποίηση  και 

στην καταναλωτική αφοσίωση. 
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Σχήµα 9: Το Μοντέλο ECSI 

 

 
 
 
 

2.5.2 Περιγραφή του µοντέλου SERVQUAL   (SERVice QUALity) 

Αν και έχουν αναπτυχθεί διάφορα εργαλεία και τεχνικές µέτρησης, οι πιο 

γνωστές και µε µεγαλύτερη επίδραση µελέτες είναι εκείνες που πραγµατοποιήθηκαν 

από τους Valarie Α. Zeithaml, Α. Parasuraman, και Leonard L. Berry σχετικά µε την 

ανάπτυξη του οργάνου SERVQUAL (Gronroos, 2000). Το πρότυπο αξιολόγησης της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών SERVQUAL είναι ένα όργανο µέτρησης της 

ποιότητας των υπηρεσιών, που χρησιµοποιείται ευρέως από οργανώσεις παροχής 

υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  Στην αρχική 

µελέτη τους οι Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) µέσα από µια ποιοτική έρευνα 

και ανάλυση διαπίστωσαν ότι υπήρχαν δέκα καθοριστικοί παράγοντες που 

χαρακτηρίζουν τις αντιλήψεις των πελατών για την παρεχόµενη υπηρεσία.   

Εντούτοις, ως αποτέλεσµα της ποσοτικής έρευνας και ανάλυσης που ακολούθησε  

(Ζeithalm,1988) µείωσαν τις δέκα καθορισµένες διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών 

στις εξής πέντε: απτότητα / υλικά στοιχεία (tangibles), αξιοπιστία (reliability), 

ανταπόκριση (responsiveness), ασφάλεια (assurance) και συναισθηµατική κατανόηση 

(empathy).  
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Το όργανο SERVQUAL αναπτύχθηκε βασισµένο στη συνέχεια σε αυτές τις 

πέντε καθορισµένες διαστάσεις, που βαθµολογούνται κάνοντας χρήση 22 

τυποποιηµένων προτάσεων (items). Οι προτάσεις αυτές βαθµολογούνται σε µια 

κλίµακα Likert 7 βαθµών µε πόλους βαθµολόγησης από  1= «διαφωνώ απόλυτα» έως 

7= «συµφωνώ απόλυτα». Επίσης δεν βαθµολογούµαι µόνο τις αντιλήψεις αλλά και 

τις προσδοκίες ενώ για τις 5 διαστάσεις θα πρέπει να υπάρξει µια µέτρηση 

σηµαντικότητας της κάθε µιας από αυτές. 

Πρόκειται για µια τεχνική που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

πραγµατοποίηση µιας «ανάλυσης χάσµατος» που αφορά την απόδοση ενός 

οργανισµού στην ποιότητα των αντιληπτών δηλαδή πραγµατικών παρεχόµενων 

υπηρεσιών σε σχέση µε τις ανάγκες για ποιότητα υπηρεσιών που έχουν οι πελάτες.  

Το µοντέλο SERVQUAL είναι µια εµπειρική µέθοδος που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από έναν οργανισµό παροχής υπηρεσιών για να βελτιώσει την 

ποιότητα των υπηρεσιών της. Η µέθοδος περιλαµβάνει την κατανόηση των αναγκών 

για υπηρεσίες όπως τις αντιλαµβάνονται οι πελάτες που συνιστούν την «αγορά 

στόχου». Αυτές οι µετρούµενες αντιλήψεις για την ποιότητα υπηρεσιών του εν λόγω 

οργανισµού, συγκρίνονται έπειτα µε έναν ιδεατό οργανισµό. Η προκύπτουσα 

ανάλυση χάσµατος µπορεί έπειτα να χρησιµοποιηθεί ως οδηγός για τη βελτίωση της 

ποιότητας υπηρεσιών.  

Τα στοιχεία συλλέγονται µέσω ερευνών σε ένα δείγµα πελατών. Σε αυτές τις 

έρευνες, οι πελάτες ανταποκρίνονται όπως ήδη αναφέρθηκε σε µια σειρά ερωτήσεων 

που βασίζονται στις πέντε (5) βασικές διαστάσεις των υπηρεσιών.  

 

2.5.3 Περιγραφή της διαδικασίας 

 

Για τη συλλογή των απαιτούµενων δεδοµένων χρησιµοποιείται ένα 

προκαθορισµένο ερωτηµατολόγιο, το οποίο περιλαµβάνει: 

� Μέτρηση των προσδοκιών και των αντιλήψεων του πελάτη µε βάση το ιδεατό 

επίπεδο µιας διάστασης ποιότητας και τη βιωµένη εµπειρία από την παροχή 

υπηρεσιών που αφορά τον οργανισµό παροχής αντίστοιχα. 

� Μέτρηση της σηµαντικότητας των διαστάσεων ποιότητας  

Λαµβάνεται υπόψη ότι: 
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� Η «άριστη» οργάνωση δεν έχει κατ’ ανάγκη το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης 

για το σύνολο των διαστάσεων ποιότητας. 

� Η εκτίµηση βαρών των διαστάσεων ποιότητας πραγµατοποιείται ζητώντας 

από τους πελάτες να κατανείµουν 100 βαθµούς σηµαντικότητας στις πέντε (5) 

διαστάσεις του υποδείγµατος SERVQUAL. 

Πίνακας 1. Οι διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών βάσει υποδείγµατος 

SERVQUAL  

∆ιάσταση  Περιγραφή 

Απτότητα  

(Tangibles) 

Τα απτά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, 

όπως οι φυσικές προσφερόµενες 

ευκολίες, ο εξοπλισµός, η εµφάνιση του 

προσωπικού. 

Αξιοπιστία 

(Reliability) 

Η ικανότητα της οργάνωσης να 

προσφέρει την εξυπηρέτηση που 

υποσχέθηκε αξιόπιστα και µε ακρίβεια. 

Ανταπόκριση 

(Responsiveness) 

Προθυµία του προσωπικού να βοηθήσει 

τους πελάτες και ικανότητα του 

οργανισµού για παροχή άµεσων 

εξυπηρετήσεων 

Ασφάλεια 

(Assurance) 

Γνώσεις και συµπεριφορά προσωπικού 

ώστε να εµπνέει εµπιστοσύνη και 

σιγουριά στους πελάτες. 

Συναισθηµατική κατανόηση 

(Empathy) 

Προσωπική φροντίδα και προσοχή που 

παρέχει η οργάνωση στους πελάτες της.  

 

Πηγή: Parasuraman, Berry, and Zeithaml (1988) 
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Σχήµα 10. Η ποιότητα υπηρεσιών κατά τη θεώρηση των Parasuraman, Berry, 

and Zeithaml (1988) και κατα την εξέταση της από τους Cronin και Taylor 

(1992) 

 
Πηγή: Cronin και Τaylor (1992) 

Οι παραπάνω πέντε (5) διαστάσεις αποτελούν αποτέλεσµα προσαρµογής των 

αρχικών 10 διαστάσεων της ποιοτικής έρευνας των Parasuraman κ.α. (1985), οι 

οποίες περιλάµβαναν τις τρεις πρώτες που αναφέρονται στον πίνακα 1 ενώ οι 

υπόλοιπες δύο αναλύονταν σε αυτές που παρουσιάζονται στον πίνακα 2.  

Πίνακας 2. Οι αρχικές διαστάσεις ποιότητας του Parasuraman κα (1985) 

∆ιάσταση Περιγραφή 

Ικανότητα 

(Competence) 

Κατοχή της απαραίτητης ικανότητας και γνώσης 

από την πλευρά της οργάνωσης για να εκτελέσει 

την υπηρεσία.   

Ευγένεια 

(Courtesy) 

Ευγένεια, σεβασµός, εκτίµηση και φιλική 

διάθεση του προσωπικού που έρχεται σε επαφή 

µε τους πελάτες.   

Αξιοπιστία 

(Credibility) 

Α
σ
φ
ά
λ
ει
α

 

(A
ss

ur
an

ce
) 

Εµπιστοσύνη, ειλικρίνεια, τιµιότητα του φορέα 

παροχής υπηρεσιών. 
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Αίσθηµα 

ασφάλειας  

(Secure) 

Απουσία αισθήµατος κινδύνου, ρίσκου, ή 

αµφιβολίας στις συναναστροφές των πελατών µε 

την οργάνωση.   

Πρόσβαση 

(Access) 

 

Η ικανότητα της οργάνωσης να είναι προσιτή 

στους πελάτες της, οι οποίοι να µπορούν εύκολα 

να έρχονται σε επαφή µαζί της. 

Επικοινωνία 

(Communication) 

Η οργάνωση ακούει τους πελάτες της και 

αναγνωρίζει τα σχόλιά τους. Επιπλέον κρατά 

τους πελάτες ενήµερους σε µια γλώσσα που 

µπορούν να κατανοήσουν.   

Κατανόηση του 

πελάτη 

(Understanding 

the customer) 

Σ
υ
να

ισ
θ
η
µ
α
τ
ικ
ή

 κ
α
τ
α
νό

η
σ
η

 

(E
m

pa
th

y)
 

Καταβολή προσπάθειας από την οργάνωση να 

γνωρίζει τους πελάτες της και τις ανάγκες τους. 

 

Πηγή: Parasuraman κ.α. (1985) 

Στη συνέχεια ακολουθεί πίνακας που περιλαµβάνει για κάθε διάσταση 

παραδείγµατα των ερωτήσεων που θα µπορούσαν να διατυπωθούν στο 

ερωτηµατολόγιο: 

Πίνακας 3. Ενδεικτικές ερωτήσεις για κάθε διάσταση ποιότητας 

∆ιαστάσεις 
Ποιότητας 

Παραδείγµατα ερωτήσεων 

Απτότητα: 
  

• Είναι οι εγκαταστάσεις ελκυστικές; 
• Είναι το προσωπικό ντυµένο κατάλληλα;   
• Η τεχνολογία είναι µοντέρνα; 

Αξιοπιστία: 
. 

• Η υπηρεσία παρέχεται σωστά την πρώτη φορά;  
• Το επίπεδο υπηρεσιών είναι ίδιο όλες τις ώρες τις ηµέρας 

και για όλα τα µέλη του προσωπικού;  

Ανταπόκριση: 
 

• Όταν υπάρχει πρόβληµα, η επιχείρηση ανταποκρίνεται σε 
αυτό γρήγορα; 

• Το προσωπικό είναι διατεθειµένο να απαντήσει σε απορίες 
των πελατών;  
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• Οι δηµόσιες καταστάσεις αντιµετωπίζονται µε φροντίδα 
και σοβαρότητα; 

Ικανότητα: 
 

• Μπορεί  το προσωπικό να παρέχει υπηρεσία χωρίς να 
χρονοτριβεί;  

• Τα υλικά που χρησιµοποιούνται είναι τα κατάλληλα και τα 
πιο µοντέρνα;  

• Μπορεί το προσωπικό να χρησιµοποιεί την τεχνολογία 
γρήγορα και ικανότατα; 

• Το προσωπικό γνωρίζει τι κάνει;  

Ευγένεια: 
 

• Το µέλος του προσωπικού είναι ευχάριστο απέναντι στον 
πελάτη;  

• Το µέλος του προσωπικού δέχεται τις τυχόν ερωτήσεις του 
πελάτη χωρίς να γίνεται αγενής; 

• Τα άτοµα που απαντούν στο τηλέφωνο θεωρούνται 
ευγενή;  

Εµπιστοσύνη: 
 

• Ο Οργανισµός που παρέχει τις υπηρεσίες έχει καλή φήµη;  
• Ο Οργανισµός εγγυείται για την ποιότητα των υπηρεσιών 

του; 

Ασφάλεια: 
 

• Είναι ασφαλής η χρήση του εξοπλισµού;  
• Είναι τα έγγραφα και οι πληροφορίες που παρέχονται στον 

πελάτη ασφαλείς;  
• Είναι τα  αρχεία των πελατών ασφαλή από παράνοµη 

χρήση; 
• Μπορεί ο πελάτης να είναι σίγουρος ότι η υπηρεσία που 

παρασχέθηκε, ήταν η σωστή; 

Πρόσβαση: 
  

• Πόσο εύκολο είναι να µιλήσει κανείς σε κάποιο µέλος του 
προσωπικού όταν έχει κάποιο πρόβληµα;  

• Είναι εύκολο να προσεγγίσει κανείς το κατάλληλο µέλος 
του προσωπικούI 

o Ιδιαιτέρως; 
o Τηλεφωνικά;  
o µέσω email;  

Επικοινωνία: 
 

• Μπορεί το µέλος του προσωπικού να ακούσει το 
πρόβληµα του πελάτη και να επιδείξει κατανόηση και 
ενδιαφέρον;  

• Το προσωπικό αποφεύγει να χρησιµοποιεί τεχνικούς 
όρους όταν µιλά µε τους πελάτες;  

• Το µέλος του προσωπικού θα ενηµερώσει αν κάποιο 
ραντεβού ακυρωθεί; 
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Κατανόηση του 

πελάτη 

• Υπάρχει περίπτωση κάποιος από το προσωπικό να 
αναγνωρίζει κάθε τακτικό πελάτη και να χρησιµοποιεί το 
µικρό του όνοµα; 

• Το προσωπικό προσπαθεί να κατανοήσει ποιοι είναι οι 
συγκεκριµένοι στόχοι του πελάτη; 

• Το επίπεδο της υπηρεσίας και του κόστους της υπηρεσίας 
συµβαδίζει µε το τι απαιτεί και τι έχει να δώσει ο πελάτης; 

Κλίµακες ποιότητας υπηρεσιών 

Τόσο οι προσδοκίες όσο και η αντίληψη του πελάτη µετρώνται µε χρήση µιας 

επταβάθµιας κλίµακας Likert της µορφής όπως παρουσιάζεται στο σχήµα που 

ακολουθεί  

Σχήµα 11. ∆είγµα διατύπωσης ερωτήσεων στο ερωτηµατολόγιο τύπου servqual 

� Το επίπεδο απόδοσης της οργάνωσης για το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό 

είναι υψηλό:  

∆ιαφωνώ 

απόλυτα 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Συµφωνώ  

Απόλυτα 

� Μια «άριστη» οργάνωση έχει υψηλό επίπεδο απόδοσης για το συγκεκριµένο 

χαρακτηριστικό 

∆ιαφωνώ 

απόλυτα 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Συµφωνώ  

Απόλυτα 

 
 

Για κάθε ένα από τα 22 στοιχεία (ιδιότητες υπηρεσιών), ένα αποτέλεσµα για 

την ποιότητα µπορεί στη συνέχεια να υπολογιστεί σύµφωνα µε την ακόλουθη 

εξίσωση (1):  

 
Perception(Pi) − Expectation(Ei) = Quality(Qi)  (1) 

 
Από τον παραπάνω τύπο, συµπερασµατικά προκύπτουν τα εξής: 
 
• Εάν οι προσδοκίες υπερβαίνουν τις αντιλήψεις, η ποιότητα είναι κακή 

• Εάν οι αντιλήψεις υπερβαίνουν τις προσδοκίες, η ποιότητα είναι άριστη  
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• Εάν οι πελάτες έχουν χαµηλές προσδοκίες οι οποίες και ικανοποιούνται, η ποιότητα 

υφίσταται 

 

Ο δείκτης µέτρησης του υποδείγµατος SERVQUAL (αντιληπτή ποιότητα 

υπηρεσιών) λαµβάνεται από το αποτέλεσµα της εξίσωσης (1) :  

 
 
 

 
 

Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις διαφορές Pi – Ei µπορούν να 

υποβληθούν σε µια επαναληπτική σειρά από item-to-item αναλύσεις συσχετισµού, 

ακολουθούµενα από µια σειρά αναλύσεων παραγόντων έτσι ώστε να οριστούν οι 

διαστάσεις της κλίµακας χρησιµοποιώντας πλάγια περιστροφή, και εντοπίζοντας 

στατιστικά έτσι το βαθµό στον οποίο συσχετίζονται οι παράγοντες οι οποίοι 

προέκυψαν. 

 

2.5.4 Τα κενά στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών 

Χρησιµοποιώντας την µεθοδολογία SERVQUAL, η ποιότητα υπηρεσιών 

καθορίζεται από το γενικό κενό µεταξύ αυτού που προσδοκάται και αυτού που τελικά 

παραδίδεται. Αυτό σηµαίνει ότι: 

• Η ποιότητα υπηρεσιών είναι σχετική, όχι απόλυτη. 

• ∆ιαφορετικοί πελάτες µπορεί να εκλάβουν διαφορετικά το επίπεδο 

ποιότητας υπηρεσιών, 

• Η ποιότητα καθορίζεται από τον πελάτη που έχει «όλες τις ψήφους», όχι 

τον παροχέα των υπηρεσιών 

• Η ποιότητα των υπηρεσιών µπορεί να επιτευχθεί από την κάλυψη ή την 

υπερκάλυψη των προσδοκιών ή από την αλλαγή των προσδοκιών 

 

 

Σχήµα 12. Το µοντέλο χασµάτων 
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Πηγή: Papasuraman κ.α. (1985) 

 

Στο µοντέλο Servqual υπάρχουν 5 κενά (gaps), η ανάλυση των οποίων 

προσπαθεί να εξακριβώσει τα αίτια που προκαλούν τις διαβαθµίσεις στη µέτρηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών σε κάθε µία ή σε όλες τις διαστάσεις που προαναφέρθηκαν. 

Τα 5 αυτά κενά (Gaps) επιγραµµατικά είναι τα εξής : 

 

• Κενό µεταξύ προσδοκιών του πελάτη και των αντιλήψεων της ∆ιοίκησης για 

αυτές τις προσδοκίες (Gap1) 

• Κενό µεταξύ αντίληψης της ∆ιοίκηση για τις προσδοκίες του πελάτη και των 

προδιαγραφών ποιότητας για τις υπηρεσίες (Gap 2) 
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• Κενό µεταξύ των προδιαγραφών ποιότητας της υπηρεσίας και της υπηρεσίας 

που τελικά παραδίδεται (Gap 3) 

• Κενό µεταξύ υπηρεσιών που έχουν πράγµατι παραδοθεί και του τι 

κοινοποιείται για τις υπηρεσίες αυτές στους πελάτες  (Gap 4) 

• Κενό µεταξύ των προσδοκιών του πελάτη από τον φορέα παροχής υπηρεσιών 

και των αντιλήψεών του για την παράδοση από την πλευρά του προµηθευτή 

(Gap 5) 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι πιθανοί παράγοντες που συµβάλλουν στη 

δηµιουργία καθενός από τα πέντε (5) gaps  (στη συνέχεια αναφέρονται ως χάσµατα ή 

κενά). Η πρόκληση που προκύπτει για την επιχείρηση είναι να αποµονωθούν οι 

µεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τις αντιλήψεις για την ποιότητα των 

υπηρεσιών και να βρεθεί τρόπος ώστε αυτές να εξαλειφθούν. Ζωτικής σηµασίας για 

την επιχείρηση είναι το χάσµα 1 για τους λόγους που θα αναφερθούν στη συνέχεια. 

Το Gap5 αφορά τη γενική αντίληψη που έχει ο πελάτης-πρότυπο για τη δυνατότητα 

της εταιρείας να παραδώσει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει δεσµευτεί.   

Χάσµα 1. 
Οι αντιλήψεις της ∆ιοίκησης σχετικά µε τις προσδοκίες των πελατών για τις 

υπηρεσίες είναι διαφορετικές από τις πραγµατικές επιθυµίες των πελατών. Η 

αποτυχία της ∆ιοίκησης να κατανοήσει τις επιθυµίες των πελατών για την 

αναµενόµενη υπηρεσία µπορεί να αποτελέσει ένα θεµελιώδες σφάλµα που πιθανόν να 

οδηγήσει σε περαιτέρω λανθασµένες αποφάσεις. Μια αλυσιδωτή αντίδραση των 

σφαλµάτων που είναι πιθανό να ακολουθήσουν µπορεί να οδηγήσει την εταιρεία  σε 

λανθασµένη κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού, λανθασµένη προσέγγιση στη 

µέτρηση της απόδοσης και επίσης σε λανθασµένες δραστηριότητες προώθησης. 

Συνήθως το κενό αυτό προκύπτει επειδή οι επιχειρήσεις παραβλέπουν ή 

υποτιµούν την ανάγκη να κατανοήσουν πραγµατικά τις προσδοκίες των πελατών 

τους. Είναι συνεπώς αποτέλεσµα της έλλειψης προσανατολισµού όσον αφορά την 

έρευνα στον τοµέα του µάρκετινγκ, της ανεπαρκούς επικοινωνίας προς τα άνω 

στρώµατα καθώς και της ύπαρξης υπερβολικά πολλών επιπέδων διοίκησης. 

Xάσµα 2.  
Οι προδιαγραφές της ∆ιοίκησης για την υπηρεσία είναι διαφορετικές από τις 

αντιλήψεις της για τις προσδοκίες των πελατών. Η ∆ιοίκηση µπορεί να έχει 

αντιληφθεί σωστά τις προσδοκίες πελατών, αλλά να αποτύχει να µεταφράσει την 
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κατανόησή της στις σωστές προδιαγραφές και τα αντίστοιχα ποιοτικά πρότυπα για 

την παροχή της υπηρεσίας.  

Το κενό προκύπτει από αδυναµία της εταιρείας για αφοσίωση στην ποιότητα 

των υπηρεσιών, από λαθεµένη αντίληψη για το τι είναι πραγµατικά εφικτό, 

ανεπάρκεια στην τυποποίηση των καθηκόντων και απουσία καθορισµού στόχων. 

Χάσµα 3.  
Αντικατοπτρίζει τη διαφορά µεταξύ των καθορισµένων προδιαγραφών για την 

υπηρεσία και του επιπέδου της υπηρεσίας που πραγµατικά παραδίδεται. Ακόµα κι αν 

η ∆ιοίκηση κατανοεί τις προσδοκίες των πελατών (ελάχιστο στο Κενό1) και θέτει τις 

κατάλληλες προδιαγραφές για τα πρότυπα υπηρεσιών (ελάχιστο στο Κενό2), η 

παροχή της υπηρεσίας µπορεί ακόµα να υπολείπεται των προσδοκιών των πελατών. 

Το «κενό στην απόδοση των υπηρεσιών» είναι το ποιοτικό επίπεδο στο οποίο 

υπάρχουν αποκλίσεις µεταξύ της υπηρεσίας που παραδίδεται από τους υπαλλήλους 

σε σύγκριση µε τα πρότυπα που προσδιορίζονται  από τη ∆ιοίκηση.  

Οι κύριοι λόγοι που µπορεί να προκαλέσουν  αυτό το χάσµα είναι η έλλειψη 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπαλλήλων, η έλλειψη κινήτρου και προθυµίας από 

την πλευρά των υπαλλήλων για την παράδοση ποιοτικών υπηρεσιών (ως αποτέλεσµα 

της ασάφειας ή και της σύγκρουσης των ρόλων τους, του µεγάλου φόρτου εργασίας ή 

των µειωµένων καθηκόντων που τους ανατίθενται), η ανεπάρκεια υποστήριξης και 

ελέγχου από την πλευρά της ∆ιοίκησης λόγω απουσίας της κατάλληλης τεχνολογίας 

και των συστηµάτων ελέγχου για µέτρηση της απόδοσης των εργαζοµένων και η 

έλλειψη οµαδικού πνεύµατος εργασίας. 

Χάσµα 4.  
Πρόκειται για τις διαφορές µεταξύ της πραγµατικής υπηρεσίας που 

παραδίδεται και της εξωτερικής επικοινωνίας για την υπηρεσία, δηλαδή των 

µηνυµάτων και υποσχέσεων που δίνονται στους πελάτες από την εταιρία σχετικά µε 

το τι να προσδοκούν. Προκύπτει λόγω ανεπαρκούς οριζόντιας επικοινωνίας και λόγω 

του ότι πολλές εταιρείες παροχής υπηρεσιών υποκύπτουν στους πειρασµούς της 

προώθησης των υπηρεσιών - του λεγόµενου service promotion -  µε αποτέλεσµα να 

υπόσχονται περισσότερες υπηρεσίες από αυτές που µπορούν να παραδώσουν µε 

συνέπεια. Οι υπερβολικές υποσχέσεις κατά τη διάρκεια της προώθησης µπορεί να 

αποβούν ολέθριες, εφόσον αυξάνουν τις προσδοκίες των πελατών, και συνεπώς έχουν 

επιπτώσεις στην αντίληψη για την υπηρεσία. Πελάτες µε υψηλές προσδοκίες για ένα 
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ορισµένο επίπεδο παρεχόµενης υπηρεσίας θα είναι περισσότερο απογοητευµένοι ή 

δυσαρεστηµένοι από εκείνους µε µέτριες προσδοκίες.  

Χάσµα 5.  
Αυτό είναι το πιθανό χάσµα µεταξύ της υπηρεσίας που επιθυµούν ή 

αναµένουν οι πελάτες και της υπηρεσίας που αντιλαµβάνονται ότι τους έχει 

παραδοθεί. Η προσωπική κρίση των πελατών για την ποιότητα της παρεχόµενης 

υπηρεσίας προκύπτει από τις προσδοκίες που έχουν διαµορφώσει οι πελάτες προτού 

να πληρώσουν και να αποκτήσουν ιδίαν αντίληψη για την υπηρεσία που δοκίµασαν. 

Εποµένως, η τιµή των κενών 1 και 4 αποτελεί το επίπεδο απόδοσης ποιοτικών 

υπηρεσιών. Συνεπώς, το κλείσιµο ή η ελαχιστοποίηση του κενού 1 έως 4 θα κλείσει ή 

θα ελαχιστοποιήσει το κενό 5. 

Η πρόκληση για την εταιρεία παροχής υπηρεσιών είναι να ικανοποιηθούν ή 

να ξεπεραστούν οι ακριβείς προσδοκίες των πελατών για τις τέσσερις διαστάσεις 

(αξιοπιστία, ανταπόκριση, ασφάλεια και κατανόηση) της απόδοσης υπηρεσιών. Ο 

βαθµός στον οποίο οι προσδοκίες των πελατών ταιριάζουν ή όχι µε την απόδοση της 

παρεχόµενης υπηρεσίας επηρεάζει και το βαθµό ικανοποίησης των πελατών.  

 
Επέκταση του µοντέλου  Servqual  
 

Σύµφωνα µε µια επέκταση του µοντέλου Servqual (ASI Quality Systems, 

1992˙ Curry, 1999˙ Luk and Layton, 2002) εντοπίζονται επτά βασικά κενά στην 

έννοια της ποιότητας υπηρεσιών τα οποία απεικονίζονται στο παρακάτω σχήµα. 

Σύµφωνα µε την εξήγηση αυτή τα τρία πιο σηµαντικά κενά, τα οποία σχετίζονται 

περισσότερο µε τους εξωτερικούς πελάτες είναι τα Gap1, Gap5 and Gap6 εφόσον 

είναι αυτά τα οποία έχουν άµεση σχέση µε τους πελάτες. 

Χάσµα 6: Αντιπροσωπεύει την απόκλιση ανάµεσα στις προσδοκίες των 

πελατών και τις αντιλήψεις των υπαλλήλων και προκύπτει από τις διαφορές στην 

κατανόηση των προσδοκιών των πελατών από την πλευρά αυτών που βρίσκονται 

στην πρώτη γραµµή στην παροχή της υπηρεσίας. 

Χάσµα 7: Απεικονίζει τη διαφορά ανάµεσα στις αντιλήψεις των εργοδοτών 

και τις αντιλήψεις της ∆ιοίκησης και προκύπτει από τις διαφορές στην κατανόηση 

των προσδοκιών των πελατών µεταξύ των µάνατζερ και αυτών που παρέχουν την 

υπηρεσία. 
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Σύµφωνα µε τους Brown και Bond (1995), το παραπάνω µοντέλο µε τα κενά 

αποτελεί µια από τις καλύτερα αντιλαµβανόµενες και αξιόλογες συνεισφορές στη 

βιβλιογραφία που αφορά τον τοµέα των υπηρεσιών. Το µοντέλο εντοπίζει επτά 

αποκλίσεις κλειδιά ή αλλιώς κενά που σχετίζονται µε τις αντιλήψεις της διοίκησης 

για την ποιότητα υπηρεσιών και µε τις διαδικασίες (tasks) που συνδέονται µε την 

παράδοση της υπηρεσίας στους πελάτες. Τα έξι πρώτα κενά (Gap 1, Gap 2, Gap 3, 

Gap 4, Gap 6 και Gap 7) προσδιορίζονται ως λειτουργίες του τρόπου µε τον οποίο η 

υπηρεσία παραδίδεται, ενώ το Gap 5 αναφέρεται στον πελάτη και υπό αυτήν τη 

µορφή θεωρείται το αληθινό µέτρο της ποιότητας υπηρεσιών. Το κενό πάνω στο 

οποίο έχει επίδραση η µεθοδολογία SERVQUAL είναι το πέµπτο.  
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2.6 Κριτική της χρήσης του οργάνου SERVQUAL  

Παρόλο που το όργανο SERVQUAL έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως σε 

περιπτώσεις  επιχειρήσεων τόσο business-to-business όσο και business-to-customer, 

αυτό δεν σηµαίνει ότι η κλίµακα του οργάνου δεν υπόκειται  σε συνεχή και 

επανεξεταζόµενη κριτική. Συγκεκριµένα, η κριτική της χρήσης του οργάνου 

SERVQUAL έχει προκύψει καθώς από την πλευρά διάφορων ερευνητών είναι ακόµη 

υπό συζήτηση το εάν οι πέντε διαστάσεις του SERVQUAL αποτελούν αξιόπιστες 

διαστάσεις µέτρησης για όλο το φάσµα των παρεχόµενων υπηρεσιών, που σύµφωνα 

µε άλλες µελέτες δεν φαίνεται να µπορούν να τυποποιηθούν για µια γενικότερη 

εφαρµογή (Babakus & Boller, 1992: Cronin & Τaylor, 1992). Οι κυριότερες 

αντιρρήσεις σχετικά µε το µοντέλο SERVQUAL αφορούν τα εξής σηµεία: 

 
• Αντικείµενο της µέτρησης.  

∆εν είναι σαφές εάν η κλίµακα που χρησιµοποιεί το µοντέλο µετρά την 

ποιότητα  των υπηρεσιών ή  την ικανοποίηση των πελατών.  

• Μέγεθος του ερωτηµατολογίου.  

 Το ερωτηµατολόγιο του SERVQUAL είναι εξαιρετικά µακροσκελές. Θα 

µπορούσε να συρρικνωθεί εξαιρώντας τα αποτελέσµατα των προσδοκιών (βλ. την 

ανάλυση στο σηµείο Χρήση των διαφορών Pi – Ei για περισσότερες 

λεπτοµέρειες), την αποµάκρυνση ορισµένων στοιχείων (εκείνων που δηµιουργούν 

ασάφειες) ή/και την σύµπτυξη των αλληλένδετων διαστάσεων  της αξιοπιστίας, 

της ανταπόκρισης  και  της ασφάλειας  σε µια διάσταση ονοµαζόµενη  σχετική µε 

το καθήκον δεκτικότητα (task-related receptiveness). 

• Χρονική στιγµή διανοµής των ερωτηµατολογίων.   

Το κύριο ζήτηµα εδώ είναι εάν πρέπει να διανεµηθεί το ερωτηµατολόγιο πριν 

ή αφότου έχει αποκτήσει την εµπειρία της υπηρεσίας ο πελάτης.  Με άλλα λόγια,  

θα ήταν σωστό οι προσδοκίες να ζητηθούν πριν από την εµπειρία των υπηρεσιών 

ή και µακριά από το πραγµατικό σηµείο της παροχής των υπηρεσιών; Μερικοί 

ερευνητές συµβιβάζονται συλλέγοντας τα στοιχεία τους µετά από την εµπειρία 

των υπηρεσιών, αλλά στο ακριβές σηµείο που γίνεται η παροχή των υπηρεσιών 

αυτών.  Συνεπώς, φοβούνται ότι αυτό µπορεί να κάνει τα αποτελέσµατά τους να 

κλίνουν θετικά ως προς την απόδοση, ενώ εκείνα άλλων ερευνητών να κλίνουν 

θετικά ως προς τις προσδοκίες.  
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• Χρήση της κλίµακας Likert.  

Ζητήµατα όπως ο αριθµός και ο ονοµαστικός χαρακτηρισµός των σηµείων 

της κλίµακας ή και ο συνυπολογισµός µιας µέσης εναλλακτικής λύσης στην 

κλίµακα θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικά. Οι δηµιουργοί του SERVQUAL 

χρησιµοποιούν µια κλίµακα επτά-σηµείων, ενώ σε πολλές µελέτες που 

χρησιµοποιούν το όργανο µια κλίµακα πέντε σηµείων υιοθετείται για να αυξήσει 

το ποσοστό  και την ποιότητα των απαντήσεων. Άλλοι πάλι έχουν προτείνει ότι το 

όργανο χρειάζεται καλύτερη διατύπωση για µερικά από τα στοιχεία της κλίµακας 

(Babakus & Boller 1992), κάτι που άλλωστε αναγνωρίστηκε και στα 

συµπεράσµατα συνακόλουθης µελέτης που πραγµατοποιήθηκε από τους ίδιους 

τους Parasuraman, Zeithaml και Berry (1991), οι οποίοι πρότειναν ότι η 

διατύπωση των ερωτήσεων πρέπει να προσαρµόζεται στην εκάστοτε 

συγκεκριµένη εφαρµογή υπηρεσιών, σε µια γλώσσα την οποία οι 

ανταποκρινόµενοι µπορούν να κατανοήσουν (Parasuraman κ.α.1991). Από την 

άλλη πλευρά, πολλές µελέτες έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι πέντε 

καθοριστικοί παράγοντες των διαστάσεων µέτρησης της ποιότητας είναι σταθεροί 

στους διάφορους τύπους βιοµηχανιών (Lewis, 1987� Gronroos, 2000).  

Ένα άλλο πρόβληµα είναι η ισότητα των αποστάσεων µεταξύ των σηµείων 

στην κλίµακα Likert όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους ερωτώµενους. Πρέπει 

να σηµειωθεί ότι η «πλήρης ικανοποίηση» του ενός ερωτώµενου µπορεί να είναι 

λιγότερη από τη «µερική ικανοποίηση» ενός δεύτερου. Επιπλέον, µόλις  οι 

ερωτώµενοι σηµειώσουν το ακραίο σηµείο και θελήσουν να εκφράσουν µια 

ακόµα ισχυρότερη άποψη σχετικά µε το επόµενο στοιχείο, αυτό δεν µπορεί πλέον 

να απεικονιστεί στην απάντηση, δεδοµένου ότι το µέγιστο αποτέλεσµα έχει δοθεί 

ήδη.  

Ενώ µερικοί συντάκτες υποστηρίζουν ότι κανένα από αυτά τα προβλήµατα 

δεν πειράζει αρκεί να διανέµονται κανονικά οι απαντήσεις, άλλοι επισηµαίνουν 

ότι στην πράξη η πλειοψηφία των ερευνών για την ποιότητα των υπηρεσιών τείνει 

να οδηγεί σε απαντήσεις πελατών µε ιδιαίτερα µεγάλης κλίσης καµπύλη. Για το 

λόγο αυτό µια µέση εκτίµηση βασισµένη στον αριθµητικό µέσο όρο των 

απαντήσεων των πελατών είναι πιθανό να αποτελεί ένα φτωχό µέτρο της 

κυρίαρχης τάσης, και µπορεί να µην είναι και ο καλύτερος δείκτης της ποιότητας 

των υπηρεσιών. 
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• Χρήση των διαφορών Pi – Ei .  

Ο διφορούµενος καθορισµός των προσδοκιών στο µοντέλο SERVQUAL 

φαίνεται να αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα. ∆ιαφορές Pi – Ei οι οποίες είναι 

αυξανόµενες µπορεί να µην αντιστοιχούν πάντα σε αυξανόµενα επίπεδα της 

αντιληπτής ποιότητας πράγµα που αµφισβητεί όλη τη θεωρητική ισχύ του 

πλαισίου του SERVQUAL για την αντιληπτή ποιότητα.  

Επίσης υπό αµφισβήτηση είναι και η αξία και ο σκοπός της ύπαρξης δύο 

χωριστών συνόλων δεδοµένων (αντιλήψεις και προσδοκίες). Μερικοί ερευνητές 

προτείνουν ότι είναι καλύτερα  να µην χρησιµοποιούνται τα αποτελέσµατα από 

αυτές τις διαφορές δεδοµένου ότι η δοµή των παραγόντων των απαντήσεων που 

δίνονται στις ερωτήσεις για τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις, και τα 

αποτελέσµατα των διαφορών που προκύπτουν, δεν είναι πάντα ταυτόσηµα. 

Επιπλέον, η έρευνα έχει αποδείξει ότι τα αποτελέσµατα της αντίληψης για την 

απόδοση δίνουν από µόνα τους µια καλή ένδειξη για την ποιότητα  

Ένα µοντέλο µέτρησης τριών συνιστωσών, το οποίο συµπεριλαµβάνει τις 

αντιλήψεις, τις προσδοκίες και τις εκτιµήσεις για την αντιληπτή σηµαντικότητα 

κάποιων ιδιοτήτων  (attributes) των υπηρεσιών έχει επίσης προταθεί. Μια λογική 

για αυτό το µοντέλο είναι η ακόλουθη: ενώ µπορεί οι πελάτες να αναµένουν 

άριστη υπηρεσία σε κάθε µεµονωµένη ιδιότητα, το σύνολο των σχετικών 

ιδιοτήτων µπορεί να µην είναι εξίσου σηµαντικό για αυτούς. Εντούτοις, φαίνεται 

ότι ο συνυπολογισµός των εκτιµήσεων της αντιληπτής σηµασίας δεν βελτιώνει 

ουσιαστικά την επεξηγηµατική δύναµη του µοντέλου. 

• Γενίκευση των διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών.  

Η εµπειρικά προσδιορισµένη δοµή των πέντε παραγόντων δεν µπορεί να 

απαντάται σε όλες τις βιοµηχανίες υπηρεσιών. Μόνο η ύπαρξη της διάστασης της 

απτότητας επιβεβαιώνεται σε όλες τις σχετικές µελέτες, στις οποίες ειδάλλως ο 

αριθµός των ευδιάκριτων διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών ποικίλλει από µια 

έως εννέα. Φαίνεται εποµένως ότι η διαστατικότητα της ποιότητας των 

υπηρεσιών µπορεί να καθορίζεται από τον τύπο της υπηρεσίας που εξετάζει ο 

εκάστοτε ερευνητής.  

• Η  στατική φύση του µοντέλου.   

Υπάρχουν διάφορες µακροπρόθεσµες διαδικασίες υπηρεσιών (όπως η 

εκπαίδευση) όπου και οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες (και συνεπώς οι ποιοτικές 
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αξιολογήσεις) αλλάζουν µε  την πάροδο του χρόνου. Για αυτού του είδους τις 

υπηρεσίες, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί ένα δυναµικό πρότυπο για την ποιότητα των 

υπηρεσιών (Ograjenˇsek, 2008). 

Όσον αφορά το όργανο SERVQUAL έχουν αναφερθεί επίσης προβλήµατα 

που αφορούν την ισχύ που µπορεί να έχει η µέτρηση των προσδοκιών και για το πόσο 

πρακτική µπορεί να είναι η διαχείριση του ίδιου του οργάνου. Είναι υπό 

αµφισβήτηση εάν είναι ή όχι πρακτικό να ερωτηθούν οι καταναλωτές για τις 

προσδοκίες τους από µια υπηρεσία αµέσως πριν από την κατανάλωση και για τις 

αντιλήψεις από την απόδοσή της αµέσως µετά από την παροχή της υπηρεσίας καθώς 

οι προσδοκίες µε τις οποίες οι καταναλωτές θα συγκρίνουν την εµπειρία τους µπορεί 

να αλλάξουν ως αποτέλεσµα της εµπειρίας από την υπηρεσία (Gronroos, 2000). 

Επίσης υπάρχει ο ισχυρισµός ότι οι προσδοκίες µπορεί να µην είναι αρκετά σαφείς 

στο µυαλό ενός καταναλωτή έτσι ώστε να ενεργήσουν ως κατάλληλο σηµείο 

αναφοράς σε σχέση µε το οποίο µπορούν να συγκριθούν οι αντιλήψεις, και ότι οι 

καταναλωτές µπορεί να είναι προκατειληµµένοι στις προσδοκίες τους από άτοµα που 

έχουν ήδη δοκιµάσει την υπηρεσία (Gronroos, 2000). Εντούτοις, θεωρητικά, µια 

σύγκριση των προσδοκιών και της εµπειρίας εξακολουθεί να έχει νόηµα, εφόσον οι 

προσδοκίες επηρεάζουν τις αντιλήψεις του καταναλωτικού κοινού για την ποιότητα 

µιας υπηρεσίας (Gronroos, 2000).  

Λόγω της διαµάχης σχετικά µε το όργανο SERVQUAL µερικοί ερευνητές 

όπως οι Cronin και Τaylor (1992) θεώρησαν ότι απαιτείται µια πιο άµεση προσέγγιση 

στη µέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών. Οι Cronin και Τaylor (1992) ανέπτυξαν 

ένα όργανο µέτρησης αποκαλούµενο SERVPERF (SERVICE PERFORMANCE) που 

είναι ένα µέτρο ποιότητας υπηρεσιών βασισµένο αποκλειστικά στην απόδοση. Το 

όργανο SERVPERF χρησιµοποιεί µια προσέγγιση προκειµένου να µετρήσει την 

εµπειρία των πελατών από την υπηρεσία και µόνο. Είναι βασισµένο στην υπόθεση ότι 

η ποιότητα των υπηρεσιών πρέπει να καθορίζεται απλώς από άποψη αντιλήψεων και 

προτύπων, δηλ. µέτρα βασισµένα στην απόδοση. Το πρότυπο σηµασίας/απόδοσης 

(importance/performance) υποστηρίζει ότι οι διαστάσεις της ποιότητας των 

υπηρεσιών πρέπει να αξιολογηθούν σε αντιπαραβολή µε τη σηµασία κάθε διάστασης 

για τον πελάτη (Ennew, Reed και Binks, 1993). Αυτό το πρότυπο απαιτεί τη 

συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων µε την ίδια ερώτηση η οποία υποβάλλεται 

αποτελεσµατικά δύο φορές (Πόσο σηµαντικό είναι αυτό; Πώς απέδωσε η 

οργάνωση;).  



Ποιότητα Παροχής Υπηρεσιών στον Τοµέα της Εκπαίδευσης 
  

 - 55 - 

Το όργανο SERVPERF χρησιµοποιεί τις αρχικές κλίµακες του SERVQUAL 

και απαιτεί από τον καταναλωτή να βαθµολογήσει την απόδοση του παροχέα της 

υπηρεσίας µε βάση µια κλίµακα επτά σηµείων. Επίσης χρησιµοποιεί ένα ενιαίο 

σύνολο ερωτήσεων σχετικά µε τις αντιλήψεις για την ποιότητα υπηρεσιών µετά την 

κατανάλωση και δεν επιδιώκει να µετρήσει τις προσδοκίες. Η χρησιµοποίηση ενός 

ενιαίου µέτρου για την απόδοση των υπηρεσιών φαίνεται να παρακάµπτει τα 

ζητήµατα των µεταβαλλόµενων προσδοκιών των πελατών καθώς επίσης και την 

ανάγκη να διαχειριστεί ένα ερωτηµατολόγιο δύο τµηµάτων, ζητήµατα τα οποία 

αποτελούσαν αρνητικές κριτικές για το αρχικό όργανο SERVQUAL (O'Neill, Wright 

και Fitz, 2001). 

Το όργανο SERVQUAL έχει επικριθεί για τη θεωρητική υποστήριξη και την 

πρακτική χρήση του (Buttle, 1996˙ Rosen & Kirwan, 1994˙ Babakus και Boller, 

1992˙ Finn και Lamb, 1991˙ Mersha και Adlakha, 1992). Υπάρχουν σηµαντικές 

δυσκολίες στην ποσοτικοποίηση των προσδοκιών, δεδοµένου ότι οι αντιλήψεις για 

την ποιότητα των υπηρεσιών µπορεί να προέλθουν από συµπεριφορές και στάσεις 

παρά από τη διάψευση (Cronin και Τaylor, 1992˙ Teas, 1993). Στην πραγµατικότητα, 

υιοθετώντας το µοντέλο προσδοκιών-αντιλήψεων, οι πελάτες θα µπορούσαν να είναι 

ευχαριστηµένοι από τη χαµηλή ποιότητα εάν τέτοια ποιότητα αναµένανε (Οliver, 

1993). Οι προσδοκίες είναι σύνθετες, καθώς συµπεριλαµβάνουν πρότυπα επιθυµητά, 

ιδανικά, και αποδεκτά. Ένα χάσµα "του ενός" είναι, αµφισβητήσιµα, χωρίς νόηµα 

(Teas, 1994). Οι Cronin και Taylor (1992) υποστηρίζουν ότι  η ποιότητα υπηρεσιών 

πρέπει να µετράται, ως αντιληπτή απόδοση. Οι προσδοκίες των πελατών αλλάζουν 

µέσα από τις εµπειρίες τους και, όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της παράδοσης, 

τόσο καλύτερη αναµένει ο πελάτης να είναι (Grοnroos, 1993). Στην πραγµατικότητα, 

το µοντέλο SERVQUAL αποτυγχάνει να συλλάβει τη δυναµική των µεταβαλλόµενων 

προσδοκιών. Για να είναι ένα όργανο βασισµένο στις προσδοκίες  επιτυχές, οι 

προσδοκίες πρέπει να παραµένουν σταθερές (Carman, 1990). Για υπηρεσίες που 

περιλαµβάνουν οµαδική παράδοση, η δυναµική της οµάδας µπορεί να αλλάζει τις 

προσδοκίες (Buttle, 1996), κι αυτό αποτελεί ιδιαίτερο πρόβληµα για τη µέτρηση της 

ποιότητας σε κάποιους τοµείς, όπως η εκπαίδευση. Το SERVQUAL είναι ένα αµβλύ 

όργανο, που αποτυγχάνει να διακρίνει τη συµβολή των πελατών στην εµπειρική 

βίωση των υπηρεσιών και που δίνει µια σφαιρική εικόνα της ποιότητας, η οποία 

κρύβει ποικιλία µεµονωµένων εµπειριών.  
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Ένα µεγάλο µέρος της έρευνας σε αυτό το πεδίο αντιπροσωπεύει µια 

αναζήτηση για µετρήσιµα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µιας σύνθετης υπηρεσίας και 

φέρνει στην επιφάνεια εµπειρικές πτυχές των αντιλήψεων των πελατών, οι οποίες δεν 

είναι απτές. Προσεγγίσεις όπως το µοντέλο SERVQUAL (και το SERVPERF) 

µπορούν να προσπαθήσουν να συλλάβουν µέρος µόνο της σύνθετης πραγµατικότητας 

της ποιότητας των υπηρεσιών.   

 

2.7 Σύνοψη  

 

Το «χάσµα» ποιότητας είναι της κανονικοποιηµένος δείκτης σε διάστηµα που 

εξαρτάται από της βαθµίδες και την ποσοτικοποίηση της κλίµακας που 

χρησιµοποιείται.  

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία είναι δυνατή µια αξιολόγηση του χάσµατος 

µεταξύ της επιθυµητής και της πραγµατικής απόδοσης, µαζί µε µια ταξινόµηση της 

σπουδαιότητας των διαστάσεων των υπηρεσιών, αφού το µοντέλο SERVQUAL 

λαµβάνει υπόψη της αντιλήψεις των πελατών για την σπουδαιότητα που έχουν τα 

επιµέρους χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. Αυτό επιτρέπει σε µια οργάνωση να θέσει 

προτεραιότητες, να χρησιµοποιήσει της πόρους της για να βελτιώσει τα κρισιµότερα 

χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της και να µεγιστοποιήσει την ποιότητα των 

υπηρεσιών της ελέγχοντας ταυτόχρονα το  απαιτούµενο κόστος. Αναφέρεται 

παραδειγµατικά ότι σύµφωνα µε µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από τους 

Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) προέκυψε το συµπέρασµα ότι υπήρξε 

συνέπεια από την πλευρά των πελατών όσον αφορά τη βαθµολόγηση δύο 

διαστάσεων, ανεξάρτητα από το είδος της βιοµηχανίας. Συγκεκριµένα, οι πελάτες 

θεώρησαν την αξιοπιστία ως το σηµαντικότερο  παράγοντα που συµβάλλει στην 

ποιότητα των υπηρεσιών και την απτότητα ως τον παράγοντα ελάχιστης σηµασίας.  

Η εφαρµογή κάποιου συστήµατος διοίκησης ποιότητας στον τοµέα των 

υπηρεσιών  προϋποθέτει ότι οι προσδοκίες των πελατών είναι ο κύριος παράγοντας 

που πρέπει να ληφθεί υπόψη στον ποιοτικό προγραµµατισµό. Επιπλέον, η ∆ιοίκηση 

πρέπει να ξεκαθαρίσει την εταιρική κουλτούρα στα θέµατα ποιότητας προκειµένου 

να εξασφαλίσει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. ∆εδοµένου ότι η φύση των 

επιχειρήσεων αυτών δεν είναι απτή και αδιάσπαστη, αλλά φθαρτή και ετερογενής, η 

απόδοση των υπηρεσιών δεν είναι ποσοτικά προσδιορίσιµη, αλλά είναι συνδεδεµένη 

κυρίως µε την αντίληψη των πελατών. Το χάσµα µεταξύ της αντιληπτής ποιότητας 
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και του αναµενόµενου επιπέδου υπηρεσιών είναι ο βασικός καθοριστικός παράγοντας 

στην αξιολόγηση της απόδοσης, από την πλευρά των πελατών. Εποµένως, η 

ικανότητα των υπαλλήλων, η υποκίνηση και οι σωστές απόψεις είναι πολύ 

σηµαντικοί παράγοντες που µπορούν να εξασφαλίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών, 

ενώ οι ικανοποιητικές εγκαταστάσεις και η υποστήριξη µπορούν να δηµιουργήσουν 

ένα ευνοϊκό εργασιακό περιβάλλον για να επιτυγχάνεται άριστη απόδοση υπηρεσιών. 

 

3. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

Οι προσεγγίσεις που απαιτούν από τους πελάτες να αξιολογήσουν την 

απόδοση των υπηρεσιών έναντι των προσδοκιών τους είναι δύσκολο να εφαρµοστούν 

στην εκπαίδευση. Η ταυτότητα των πελατών µπορεί να είναι αβέβαιη, 

περιλαµβάνοντας σπουδαστές, φορείς χρηµατοδότησης, προσωπικό και εργοδότες. Οι 

συµµέτοχοι που µόλις αναφέρθηκαν απαιτούν να έχουν λόγο στον καθορισµό και την 

αξιολόγηση της ποιότητας διδασκαλίας, καθιστώντας έτσι την ποιότητα 

αµφισβητήσιµη (Harris, 1994). Οι σπουδαστές αποκαλούνται «πελάτες», 

«καταναλωτές» ή και «προϊόντα». Η υπηρεσία της διδασκαλίας απαιτεί τη συµβολή 

των σπουδαστών αλλά λαµβάνει υπόψη και πρότυπα που καθορίζονται από 

ακαδηµαϊκές οµάδες του επαγγελµατικού χώρου της εκπαίδευσης. Επιπλέον, η 

αντιληπτή ποιότητα είναι πιθανό να είναι µεταβλητή, ανάλογα µε τους ανθρώπους 

που συµµετέχουν στην παροχή υπηρεσιών, και να ποικίλλει από κοινωνική  τάξη σε 

κοινωνική  τάξη, από σπουδαστή σε σπουδαστή, από οµιλητή σε οµιλητή (Owlia και 

Aspinwall, 1996).   

Οι προσδοκίες δεν µπορούν να καθοριστούν µε σαφήνεια, µπορεί να είναι 

µεταβλητές και µπορεί να υπόκεινται σε επιρροές από τις όµοιες οµάδες. Προ 

πάντων, πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα για αυτό που µετριέται στο όνοµα της 

ποιότητας υπηρεσιών: πρόκειται για βιώµατα, προσδοκίες ή και τα δύο; Επιπλέον, 

υπάρχει µεταβλητότητα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση όσον αφορά το αντικείµενο, 

τον πρακτικό προσανατολισµό, την εισαγωγή ακαδηµαϊκού προσωπικού και την 

υποκίνηση των σπουδαστών. Η µεταβαλλόµενη φύση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

(π.χ. τρόποι παράδοσης)  προσκρούει στην µέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών.   

Ένα εύλογο συνεπώς ερώτηµα που γεννάται είναι το πώς σχετίζονται οι 

ορισµοί που αφορούν την ποιότητα των υπηρεσιών µε τη µέτρηση της ποιότητας στον 

τοµέα της εκπαίδευσης. Η βιβλιογραφία που αφορά την ποιότητα στην εκπαίδευση 
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έχει χαράξει µια ιδιαίτερη πορεία µε την πάροδο του χρόνου. Ο ορισµός που έχει 

διατυπωθεί από τους Gordon και Partington (1993) χαρακτηρίζει τη γενικότερη 

προσέγγιση καθορίζοντας την ποιότητα στην εκπαίδευση ως :  

Η επιτυχία µε την οποία ένα ίδρυµα παρέχει το εκπαιδευτικό περιβάλλον που 

επιτρέπει αποτελεσµατικά στους σπουδαστές να επιτύχουν σηµαντικούς µαθησιακούς 

στόχους συµπεριλαµβάνοντας τα κατάλληλα ακαδηµαϊκά πρότυπα.  

Ο παραπάνω ορισµός εστιάζει σαφώς στην εµπειρία εκµάθησης. Η 

ενασχόληση µε την αξιολόγηση της εµπειρίας των σπουδαστών µπορεί να διαιρεθεί 

σε δύο κατηγορίες που αλληλεπικαλύπτονται:  

(1) έρευνα που εστιάζει στην αξιολόγηση της διδασκαλίας και της εκµάθησης, και  

(2) έρευνα που επιδιώκει να αξιολογήσει την ποιότητα της συνολικής εµπειρίας των 

σπουδαστών.  

Η πρώτη από αυτές µπορεί να υποδιαιρεθεί περαιτέρω σε:  

• Ενασχόληση µε δείκτες απόδοσης της ποιότητας της διδασκαλίας. Η µέχρι στιγµής 

έρευνα  (π.χ. Ramsden,1991) προτείνει ότι είναι δυνατό να σχεδιαστεί ένα έγκυρο 

όργανο για την περιγραφή των σηµαντικών διαφορών στην απόδοση της  

διδασκαλίας των ακαδηµαϊκών σχολών, αλλά όχι και για  µεµονωµένα µέλη του 

προσωπικού ή των διδασκόντων.  

• Ενασχόληση µε την αξιολόγηση από την πλευρά των σπουδαστών της ποιότητας 

του περιβάλλοντος διδασκαλίας και εκµάθησης όπου η εστίαση δεν είναι τόσο στη 

µέτρηση, όσο στη συνεχή βελτίωση. ∆ιάφοροι ερευνητές, π.χ. Wilson (1986) και 

Brinko (1991), επιβεβαιώνουν ότι µια διαδικασία ανατροφοδότησης διαβουλεύσεων, 

όπου οι διδάσκοντες βοηθούνται από ειδικούς για να απαντήσουν σε αυτές τις 

εκτιµήσεις και να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους, µπορεί  να θεωρηθεί πολύτιµη. 

3.1 Ποιότητα και ικανοποίηση πελατών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

3.1.1 Προσδιορισµός του πελάτη στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

Υπάρχει διεθνής ανησυχία όσον αφορά τη µέτρηση και τη βελτίωση της 

ποιότητας υπηρεσιών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (Harman, 1998). Οι τοµείς που 

γεννούν ανησυχία περιλαµβάνουν τα ακαδηµαϊκά πρότυπα, την ανάγκη να είναι τα 

ιδρύµατα ανταγωνιστικά στις παγκόσµιες αγορές της εκπαίδευσης, τις απαιτήσεις για 

υπευθυνότητα από την πλευρά των κυβερνήσεων (που χρηµατοδοτούν εν µέρει την 
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τριτοβάθµια εκπαίδευση) και την πίεση των εργοδοτών προκείµενου να καταστήσουν 

την εµπειρία των σπουδαστών "σχετική" (Johnes, 1996˙ Athiyaman, 1997).   

Όπως έχει φανεί ήδη, το κυρίαρχο υπόδειγµα στην ποιότητα των υπηρεσιών 

είναι ότι οι πελάτες είναι αυτοί που καθορίζουν την ποιότητα µέσω των προσδοκιών 

και της διάψευσης αυτών. Εάν δεν γνωρίζουµε ποιος είναι ο πελάτης, κατόπιν πώς 

µπορούµε να καθορίσουµε και να µετρήσουµε την ποιότητα υπηρεσιών; Αν 

ανατρέξει κανείς στη βιβλιογραφία θα διαπιστώσει ότι υπάρχει ιδιαίτερη διαφωνία 

σχετικά µε αυτό το ζήτηµα, µε τους σπουδαστές να ταξινοµούνται ποικιλοτρόπως ως:  

 

•   Το "προϊόν" της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ οι εργοδότες είναι οι πελάτες (ως 

τελικοί χρήστες του προϊόντος που είναι οι σπουδαστές) (Bailey και Bennett, 

1996 ˙Sirvanci, 1996).   

• "Εσωτερικοί πελάτες" της διαδικασίας εκµάθησης, αλλά εργάτες µέσα στη 

διαδικασία αυτή και ταυτόχρονα προϊόν της ίδιας διαδικασίας (Sirvanci, 1996). 

Λόγω του ρόλου τους, και τυχόν αλληλοεπικαλύψεων παράδοσης και 

περιεχοµένου, οι σπουδαστές είναι πιθανό να µην µπορούν να διακρίνουν εάν 

πρόκειται για φτωχή παράδοση ή για φτωχό περιεχόµενο.  

• Ένας από τους διάφορους "µετόχους" στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, 

συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών, της κυβέρνησης και της κοινωνίας, 

έκαστος εκ των οποίων µε διαφορετικές προσδοκίες (Doherty, 1997).  

•   Ο "κύριος πελάτης" της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Hill, 1995), µε τους 

εργοδότες και την κυβέρνηση να θεωρούνται δευτερεύοντες πελάτες.   

•  "Καταναλωτές", οι οποίοι αναµένουν να κρίνουν την ακαδηµαϊκή τους εµπειρία 

και να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων (King κ.α., 1999).  

•  Μια από διάφορες "οµάδες πελατών", συµπεριλαµβανοµένου του ακαδηµαϊκού 

προσωπικού και της κυβέρνησης, οι οποίοι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για την 

ποιότητα (Owlia και Aspinwall, 1996). Ισχύει ότι κάθε διάσταση της ποιότητας 

έχει έναν κυρίαρχο πελάτη που θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ο µόνος πελάτης για 

εκείνη την πτυχή.  

• Εάν η τριτοβάθµια εκπαίδευση αποτελεί δηµόσιο αγαθό, ελεύθερα διαθέσιµο για 

όλους, τότε η κυβέρνηση πρέπει να θεωρείται ως ο πελάτης και όχι οι σπουδαστές 

(Cuthbert, 1996α). 
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Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι στις περισσότερες χώρες η τριτοβάθµια εκπαίδευση 

δεν αποτελεί αγαθό ελεύθερα διαθέσιµο για όλους, κάτι το οποίο είναι πολύ πιθανό 

να ισχύσει κάποια στιγµή και στη χώρα µας. Στις περιπτώσεις αυτές οι προµηθευτές 

είναι σε θέση να αποκλείσουν εκείνους οι οποίοι δεν ικανοποιούν τα κριτήρια 

στρατολόγησής τους, αλλά και από εκείνους οι οποίοι τελικά πληρούν τα κριτήρια 

πολλοί αποκλείονται. 

Εάν οι σπουδαστές θεωρούνται ως "πελάτες" τότε οι προσδοκίες τους µπορεί 

να έχουν σχέση µε τη µέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών. Οι σπουδαστές είναι πιθανό 

να µην έχουν καµία βάση σύγκρισης, πέρα από τη σχολική εµπειρία, για την 

ανάπτυξη των προσδοκιών τους (McElwee και Redman, 1993). Μερικοί σπουδαστές 

µπορεί να έχουν υψηλές προσδοκίες (Babakus και Boller, 1992) ενώ άλλοι να µην 

έχουν απολύτως καµία σαφή προσδοκία (Hill, 1995).  

 

3.1.2 Μέτρηση της ικανοποίησης των σπουδαστών 

Ένα µεγάλο µέρος της έρευνας που πραγµατοποιείται στις ΗΠΑ σχετικά µε 

τις αξιολογήσεις των µαθηµάτων καθοδηγείται από το πρότυπο προσδοκιών-

αντιλήψεων, µε τη διάψευση των προσδοκιών να βρίσκεται στο επίκεντρο της 

ικανοποίησης ή της δυσαρέσκειας των σπουδαστών (Palihawanda και Holmes, 1999). 

Οι ποσοτικές µέθοδοι συχνά έχουν αποτύχει να συλλάβουν την πολυπλοκότητα των 

αντιλήψεων και των προσδοκιών των σπουδαστών. Από την άλλη πλευρά, στη Μ. 

Βρετανία υπάρχουν διαφορές µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων όσον αφορά τις 

χρησιµοποιούµενες προσεγγίσεις, που κυµαίνονται από εστίαση στη διδασκαλία και 

την εκµάθηση (συνήθως σε επίπεδο µαθήµατος) µέχρι τη σύλληψη ολόκληρης της 

εµπειρίας των σπουδαστών (Aldridge και Rowley, 1998). Ο Κing, (1999) βρήκε µια 

ευρεία ποικιλία προσεγγίσεων στη Μ. Βρετανία, µε πολλές διαφορετικές µορφές 

αλλά µια αξιοσηµείωτη κοινοτοπία στις ερωτήσεις.   

Έχουν πραγµατοποιηθεί διάφορες προσπάθειες προκειµένου να 

χρησιµοποιηθεί το SERVQUAL ως βάση για τις αξιολογήσεις των σπουδαστών, µε 

φτωχά  όµως αποτελέσµατα (Oldfield και Baron, 2000). Οι προπτυχιακοί σπουδαστές 

εµφανίζονται να έχουν τόσο ασαφείς όσο και µεταβαλλόµενες προσδοκίες (Anderson, 

1995). Οι προσδοκίες είναι πρότυπα που χρησιµοποιούνται από τους πελάτες για να 

κρίνουν την απόδοση. Οι προπτυχιακοί σπουδαστές είτε δεν έχουν προσδοκίες είτε 

αυτές δεν είναι ρεαλιστικές, εφόσον προέρχονται από άλλους σπουδαστές µε ποικίλες 

εµπειρίες (Joseph και Joseph, 1997). Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι οι προπτυχιακοί 
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σπουδαστές ήταν ανίκανοι να εκτιµήσουν τις προσδοκίες τους αναδροµικά (Oldfield 

και Baron, 2000).  

Τα ερωτηµατολόγια της «εµπειρίας του µαθήµατος» (Ramsden, 1991) και 

«της αντίληψης για το µάθηµα» (Pike, 1993) είναι βασισµένα σε θεωρίες διδασκαλίας 

και εκµάθησης, στις οποίες οι αντιλήψεις των σπουδαστών για το πρόγραµµα 

σπουδών, την αξιολόγηση και τη διδασκαλία είναι βασικοί καθοριστικοί παράγοντες 

της ποιότητας εκµάθησης και  της έκβασης (Wilson, Lizzio και Ramsden, 1997). Και 

τα δύο ερωτηµατολόγια είναι βασισµένα στην τοποθέτηση και την απόδοση µόνο, και 

έχουν χρησιµοποιηθεί για να αξιολογήσουν τη γενική εµπειρία των σπουδαστών που 

αποφοιτούν από το πανεπιστήµιο. Τα ερωτηµατολόγια δεν µετρούν τις αντιλήψεις 

των σπουδαστών για τη διδασκαλία στο επίπεδο της µεµονωµένης ενότητας ή σειράς 

µαθηµάτων.  

Έχει υποστηριχτεί ότι η αξιολόγηση της διδασκαλίας από την πλευρά των 

σπουδαστών είναι ένα έγκυρο, αξιόπιστο µέτρο της ποιότητας της διδασκαλίας 

(Ramsden, 1991˙ Marsh, 1987). Οι σπουδαστές φαίνεται να πραγµατοποιούν 

σηµαντικές αξιολογήσεις, υπό τον όρο ότι χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα όργανα, 

αν και δεν υπάρχει τίποτα πραγµατικά έγκυρο όσον αφορά τα νούµερα (Ramsden, 

1992). Εντούτοις, απαιτείται µια συλλογή επιπλέον στοιχείων, χρησιµοποιώντας 

ποικίλα όργανα και διαδικασίες (Pennington και O'Neil, 1994˙ King κ.α., 1999), 

δεδοµένου ότι οι αξιολογήσεις είναι ικανές να παρέχουν µόνο περιορισµένη κάλυψη 

της εµπειρίας των σπουδαστών (Yorke, 1995). 

Οι σπουδαστές µπορεί να αποδώσουν τις αποτυχίες των υπηρεσιών σε 

εξωτερικά αίτια (διαλέξεις καθηγητών) και τις επιτυχίες σε εσωτερικά αίτια 

(προσωπική τους προσπάθεια) (Athiyaman, 1997), και µπορεί να αξιολογήσουν µε  

ιδιαίτερα υψηλό βαθµό πτυχές της υπηρεσίας που µειώνουν την αξία της έκβασης, 

όπως η εύκολη βαθµολόγηση (Gibbs, 1995). Άλλα προβλήµατα περιλαµβάνουν τον 

αντίκτυπο από τη συµπεριφορά του προσωπικού που µπορεί να έχει επιπτώσεις στα 

αποτελέσµατα (Silver, 1992). Θέµατα που είναι πιο εύκολο να υπολογιστούν τείνουν 

να λαµβάνουν χαµηλότερα αποτελέσµατα (King κ.α., 1999). Οι σπουδαστές µπορεί 

να κάνουν όλο και περισσότερες διακρίσεις καθώς ωριµάζουν, και είναι σηµαντικό 

να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις των οµάδων στα αποτελέσµατα αξιολόγησης 

(Aldridge και Rowley, 1998˙ Hill, 1995). 

Οι αξιολογήσεις των σπουδαστών λειτουργούν σε ένα πολιτικό πλαίσιο που 

µπορεί να έχει επίδραση στην αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας αξιολόγησης 



Ποιότητα Παροχής Υπηρεσιών στον Τοµέα της Εκπαίδευσης 
  

 - 62 - 

(Palihawanda και Holmes, 1999). Έχει υποστηριχτεί ότι οι αξιολογήσεις των 

σπουδαστών δεν θα πρέπει να είναι κάτι που γίνεται  στους καθηγητές  από τους 

εµπειρογνώµονες που χειρίζονται τα ερωτηµατολόγια, αλλά κάτι που γίνεται από  

τους καθηγητές προς όφελος της επαγγελµατικής τους ανταγωνιστικότητάς και των 

σπουδαστών τους (Ramsden, 1992). Οι Martens και Prosser (1998) εφιστούν την 

προσοχή στις συγκρουόµενες προσεγγίσεις στο θέµα της αξιολόγησης: εγγενής 

(εµπιστοσύνη και αυτο-αξιολόγηση, η επαγγελµατική εστίαση) και εξωγενής 

(έλεγχος, στατιστικές και δηµόσιες αναφορές, η διευθυντική εστίαση). Και οι δύο 

προσεγγίσεις έχουν πολιτικές συνέπειες, η πρώτη προκαλώντας καχυποψία µεταξύ 

ορισµένων µετόχων και η δεύτερη δηµιουργώντας εσωτερικές εντάσεις µεταξύ του 

ακαδηµαϊκού προσωπικού και των διευθυντών (Pollitt, 1987). Ο King κ.α. (1999) 

υποστηρίζουν την εµπιστευτικότητα των στοιχείων, µε τη δηµοσιοποίηση ποσοστών 

απαντήσεων και όχι αναλυτικών πινάκων αποτελεσµάτων, βοηθώντας µε αυτόν τον 

τρόπο να διατηρηθεί η εµπιστοσύνη του ακαδηµαϊκού προσωπικού στη διαδικασία 

της αξιολόγησης.  

Τα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης αντιµετωπίζονται µε καχυποψία από το 

ακαδηµαϊκό προσωπικό, λόγω της µηχανικής φύσης του, και της έλλειψης 

εµπιστοσύνης στην ισχύ των απόψεων των σπουδαστών (Wisdom, 1995). Κάποια 

από τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού αµφισβητούν τις αξιολογήσεις των 

σπουδαστών θεωρώντας αυτές ως ένα είδος διαγωνισµού δηµοτικότητας και τις 

απορρίπτουν, υποστηρίζοντας ότι η βαθµολόγηση από την πλευρά των σπουδαστών 

φθείρει τη διαδικασία της διδασκαλίας (Finch, Helmes και Ettkin, 1997). Ο Churchill 

(2000) υπογραµµίζει τις συνέπειες από την εισαγωγή της αξιολόγησης της 

διδασκαλίας από τους σπουδαστές στα βρετανικά πανεπιστήµια, αναφερόµενος σε 

ένα είδος "συµφωνίας", µέσω της οποίας οι σπουδαστές λαµβάνουν υψηλότερους 

βαθµούς και το προσωπικό λαµβάνει θετικές αξιολογήσεις.  

Το ζήτηµα της ανωνυµίας των σπουδαστών επίσης προκύπτει συχνά στη 

βιβλιογραφία, καθώς οι σπουδαστές εµφανίζονται φοβισµένοι να κάνουν ειλικρινή 

σχόλια εάν πρόκειται να αποκαλύψουν τα ονόµατά τους (Ramsden, 1991). Οι 

σπουδαστές είναι πιθανό να είναι ειλικρινείς, και είναι συνήθως γενναιόδωροι στα 

σχόλιά τους, αλλά µπορεί να γίνουν σκληροί εάν αισθάνονται αδικηµένοι. Άλλες 

πιθανές συνέπειες που σηµειώνονται περιλαµβάνουν την περιστασιακή παρενόχληση 

του προσωπικού και κάποιες ενδεχοµένως µη αντιπροσωπευτικές απόψεις µε χαµηλά 

ποσοστά απάντησης (King κ.α., 1999).   
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Η έρευνα σχετικά µε τη χρήση των αξιολογήσεων των σπουδαστών τονίζει τη 

συνεργάσιµη, αντανακλαστική φύση της αποτελεσµατικής αξιολόγησης. Οι 

αξιολογήσεις από την πλευρά των σπουδαστών µπορεί να προκαλέσουν 

απροσδόκητες συνέπειες, ανάλογα µε τη χρήση τους, επηρεάζοντας τη συµπεριφορά 

και τις τοποθετήσεις του ακαδηµαϊκού προσωπικού εάν η αξιολόγηση 

χρησιµοποιηθεί ως όργανο ελέγχου. Συνολικά, υπάρχει συµφωνία ότι η εµπειρία των 

σπουδαστών είναι σύνθετη, και ότι οι αξιολογήσεις τους πρέπει να χρησιµοποιούνται 

από κοινού και µε άλλες µεθόδους.  

 

3.1.3 Αντιληπτή απόδοση υπηρεσιών  

Στην υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης για τη διαχείριση της ποιότητας των 

υπηρεσιών, το άλλο σηµαντικό ζήτηµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί είναι η 

αντιληπτή απόδοση των υπηρεσιών (για να διαφοροποιηθεί από την αντιληπτή 

ποιότητα υπηρεσιών). Οι παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη του 

καταναλωτή για την απόδοση των υπηρεσιών ήδη έχει διαφανεί ότι έχουν προφανείς 

επιπτώσεις στο προσωπικό που εργάζεται στα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης γενικά, και στο ακαδηµαϊκό προσωπικό ειδικότερα. Παραδείγµατος 

χάριν, οι εισηγητές που εµφανίζονται καθαροί, τακτοποιηµένοι και καλά 

οργανωµένοι είναι πιθανότερο να γίνουν αντιληπτοί ως ικανοί και έχοντες τον έλεγχο 

από εκείνους που πράττουν το αντίθετο. Οι προσωπικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

ακαδηµαϊκών και των σπουδαστών είναι επίσης κρίσιµες όσον αφορά την αντιληπτή 

απόδοση υπηρεσιών. Ειδικότερα φαίνεται ότι ένας βασικός παράγοντας που 

επηρεάζει τις αντιλήψεις των καταναλωτών για την απόδοση των υπηρεσιών 

γενικότερα είναι η αξιοπιστία.  

 Οι McElwee και Redman (1993) δηλώνουν ότι στα πλαίσια της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, η αξιοπιστία "εµπεριέχει τη συνέπεια της απόδοσης και της αξιοπιστίας. 

Συγκεκριµένα ... αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας στον οριζόµενο χρόνο, δηλ. 

τακτική εµφάνιση στο µάθηµα, κ.λπ. και τη διατήρηση ακριβών αρχείων της 

απόδοσης των σπουδαστών "(σελ 28). Οι καθηγητές και οι εισηγητές που 

αποτυγχάνουν να εµφανιστούν στις διαλέξεις χωρίς κάποιο σοβαρό λόγο, ή που 

φθάνουν διαρκώς αργά, είναι απίθανο να προβάλουν µια εικόνα που να συνάδει µε 

την ποιότητα των υπηρεσιών. Επιπλέον, η προσπάθεια που καταβάλλεται για την 

προετοιµασία της διάλεξης και του διδακτικού υλικού που παραδίδεται, θα µπορούσε 

εύκολα να υποτιµηθεί από τέτοιου είδους συµπεριφορές.  
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Σε ατοµικό επίπεδο, το σηµαντικότερο είναι ότι οι σπουδαστές 

αντιµετωπίζονται µε ευαισθησία και µε κατανόηση, και ότι η απαραίτητη βοήθεια 

τους παρέχεται όπου αυτό είναι δυνατό. Ακόµη και σε περιπτώσεις που ένα µέλος της 

ακαδηµαϊκής κοινότητας µπορεί να κάνει λίγα πράγµατα για να βοηθήσει έναν 

σπουδαστή άµεσα, απλά και µόνο αν ακούσει αυτό είναι κάτι που µπορεί να 

εκτιµηθεί ιδιαιτέρως. Πρέπει να αναγνωριστεί, εντούτοις, ότι µε την αύξηση του 

αριθµού των σπουδαστών γίνεται  όλο και δυσκολότερο για το ακαδηµαϊκό 

προσωπικό να παρέχει αυτό το είδος της προσοχής, γεγονός που µπορεί να έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στην αντιληπτή απόδοση των υπηρεσιών.   

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των υπηρεσιών που έχει ήδη αναφερθεί είναι 

ότι οι καταναλωτές αποτελούν συχνά µέρος των διαδικασιών παραγωγής και 

παράδοσης. Κατά συνέπεια η ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας επηρεάζεται από 

τις εισόδους των καταναλωτών. Λόγω αυτού, οι Kelley κ.α. (1990) συστήνουν ότι οι 

επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται τους καταναλωτές ως οργανωτικά µέλη ή «µερικούς 

υπαλλήλους», και προσπαθούν να επηρεάσουν τη συµπεριφορά τους µέσω της 

διαδικασίας της κοινωνικοποίησης στην οργάνωση.  

Ο όρος «µερικός υπάλληλος» αναφέρεται σε µια αντίληψη των καταναλωτών 

ως προσωρινούς συµµετέχοντες µέσα στις οργανώσεις, οι οποίες πρέπει να 

αναπτύξουν  µηχανισµούς για να εξασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές συµπεριφέρονται 

κατάλληλα κατά τις διαδικασίες των υπηρεσιών (Mills,1986, σ.139). H 

κοινωνικοποίηση στην οργάνωση έχει οριστεί από τον Ward (1974, σ. 2) ως οι 

διαδικασίες από τις οποίες τα άτοµα αποκτούν τις δεξιότητες, τη γνώση και τις 

τοποθετήσεις που σχετίζονται µε τη λειτουργία τους ως καταναλωτές στο χώρο της 

αγοράς. «Μέσω της κοινωνικοποίησης στην οργάνωση είναι δυνατό οι καταναλωτές 

των υπηρεσιών να εκτιµήσουν συγκεκριµένες αξίες της επιχείρησης, να αναπτύξουν 

τις απαραίτητες δυνατότητες για να λειτουργήσουν µέσα σε µια  συγκεκριµένη 

οργάνωση, να κατανοήσουν αυτά που η οργάνωση αναµένει από αυτούς, και να 

αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να αλληλεπιδράσουν µε τους υπαλλήλους 

και τους υπόλοιπους πελάτες» (Kelley κ.α. 1990, σ. 318). Κατά συνέπεια, ένα 

απαραίτητο στοιχείο της διαδικασίας κοινωνικοποίησης είναι η διευκρίνιση του 

ρόλου των καταναλωτών. 

 Ο Mills (1986) προσδιορίζει δύο θεµελιώδεις τύπους συµπεριφορών που 

συµφωνούν µε τη φύση των υπηρεσιών. Πρόκειται για τις κεντρικές συµπεριφορές 

(pivotal behaviours) και τις περιφερειακές συµπεριφορές (peripheral behaviours). Οι 
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πρώτες είναι εκείνες που θεωρούνται από την οργάνωση τόσο ζωτικής σηµασίας που 

εάν ο καταναλωτής αποτύχει να τις υιοθετήσει, δεν θα θεωρείται ότι έχει την 

ελάχιστη δυνατή επάρκεια – χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι σπουδαστές που 

αποτυγχάνουν να κάνουν την απαραίτητη προετοιµασία για τις εξετάσεις. Οι άλλες 

είναι οι συµπεριφορές  που η οργάνωση θεωρεί επιθυµητές αλλά όχι απολύτως 

ουσιαστικές (σπουδαστές που είναι ευγενικοί στο ακαδηµαϊκό προσωπικό 

ενδεχοµένως;). Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Οδηγός για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

(1993) του Υπουργείου Παιδείας στη Μ. Βρετανία αναφέρεται στις "συµφωνίες 

αρχαρίων"  (σ.13) οι οποίες καθορίζουν τις ευθύνες και τόσο των εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων όσο και των σπουδαστών.  

Όσον αφορά τις συγκεκριµένες µεθόδους που διαθέτουν οι επιχειρήσεις 

υπηρεσιών κατά την προσπάθειά τους να κοινωνικοποιήσουν τους καταναλωτές τους 

ως µερικούς υπαλλήλους, αυτές σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία µπορεί να 

περιλαµβάνουν: επίσηµα προγράµµατα κοινωνικοποίησης, παραγωγή κατάλληλου 

πληροφοριακού υλικού, προβολή περιβαλλοντικών συνθηµάτων, ενίσχυση, και 

προσεκτική παρατήρηση άλλων καταναλωτών.  

Στα πλαίσια της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αυτό µπορεί να µεταφραστεί σε 

βήµατα όπως: η προβολή επίσηµου και λεπτοµερούς προγράµµατος εισαγωγής για 

τους νέους προπτυχιακούς φοιτητές, η προετοιµασία και η διανοµή φυλλαδίων που 

περιγράφουν τα είδη των συµπεριφορών που θα απαιτηθούν από τους σπουδαστές 

προκειµένου να αποκοµιστούν τα βέλτιστα οφέλη από τις διάφορες πτυχές των 

υπηρεσιών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (µερικά κολλέγια και πανεπιστήµια στο 

εξωτερικό προσφέρουν έναν οδηγό προγράµµατος σπουδών για τους πρωτοετείς 

σπουδαστές που στοχεύει στον εφοδιασµό τους µε τις απαραίτητες δεξιότητες και 

τοποθετήσεις για αποτελεσµατική προπτυχιακή µελέτη), η τοποθέτηση σε κατάλληλα 

και σαφώς ορατά σηµεία ανακοινώσεων που αφορούν θέµατα όπως πού βρίσκονται 

οι εργασίες που έχουν ανατεθεί, πού παραδίδονται αυτές που είναι για διόρθωση και 

πολλά άλλα.  

Σύµφωνα µε τους Kelley κ.α. (1990), οι καταναλωτές των υπηρεσιών οι 

οποίοι έχουν επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικοποίησης στην οργάνωση πρέπει 

να έχουν πιο σαφείς προσδοκίες σχετικά µε τη συνδιαλλαγή των υπηρεσιών από κάθε 

άλλη περίπτωση. Επιπλέον, αυτές οι προσδοκίες πρέπει να είναι περισσότερο 

ευθυγραµµισµένες µε τις αντιλήψεις των καταναλωτών για την  ποιότητα των 

υπηρεσιών που τελικά παραδίδονται.  
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3.1.4 Η διαχρονική φύση της εκπαιδευτικής εµπειρίας 
 

Η διαχρονική φύση της εκπαιδευτικής εµπειρίας σηµαίνει ότι όχι µόνο 

χρειάζεται να εξεταστεί η αθροιστική επίδραση των συναλλαγών στη µέτρηση της 

ποιότητας, αλλά ότι πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που συντελούνται 

στους σπουδαστές ως µαθητές, οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη 

διαφορετικών προσεγγίσεων που αφορούν την εκµάθηση, τις µορφές εκµάθησης και 

τις αντιλήψεις για τη διαδικασία εκµάθησης.  

Ο Hill (1995β) αναφέρει µια διερευνητική διαχρονική µελέτη η οποία 

παρακολούθησε τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις µια οµάδας προπτυχιακών 

φοιτητών λογιστικής στο Queen’s University, στο Μπέλφαστ. Αυτή η µελέτη 

προτείνει (αν και δεν υποστηρίζει ούτε απορρίπτει κατηγορηµατικά) την υπόθεση ότι 

οι σπουδαστές µπορούν να γίνουν περισσότερο απαιτητικοί ή να κάνουν διακρίσεις 

µε την πάροδο του χρόνου. Αυτή η τάση πρέπει να υπογραµµιστεί δεδοµένου ότι όλο 

και περισσότεροι Βρετανοί σπουδαστές πρέπει να κάνουν µεγαλύτερες προσωπικές 

οικονοµικές επενδύσεις στο κολέγιο ή την πανεπιστηµιακή εκπαίδευσή τους. Αυτή η 

περιορισµένη µελέτη ερεύνησε ζητήµατα σχετικά µε τις διαχρονικές αλλαγές στις 

αντιλήψεις και τις προσδοκίες και έδωσε έµφαση στα ακόλουθα ζητήµατα:  

• στην ανάγκη για τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης να συγκεντρώνουν 

πληροφορίες για τις προσδοκίες των σπουδαστών όχι µόνο κατά τη διάρκεια της 

παραµονής τους στο πανεπιστήµιο αλλά και κατά τη στιγµή της άφιξης και, εάν είναι 

δυνατόν, και εκ των προτέρων έτσι ώστε να είναι δυνατό να παρακολουθήσουν τη 

διαµόρφωση των προσδοκιών  

• στην ανάγκη να διαχειριστούν αυτές οι προσδοκίες µέσω της επαφής µε τους 

σπουδαστές, µε σκοπό να επιτευχθεί µια όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ευθυγράµµιση 

των προσδοκιών µε αυτό που µπορεί να παραδοθεί όσον αφορά την ποιότητα των 

υπηρεσιών  

• στην ανάγκη να σχεδιαστεί η αξιολόγηση των ακαδηµαϊκών από τους σπουδαστές 

µε έναν περιπλοκότερο και πολύπλευρος τρόπος από αυτόν που αποτελεί κοινή 

πρακτική σήµερα.  
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3.2 Μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση  

 

3.2.1 Servqual και µοντέλα που αφορούν την εκµάθηση των σπουδαστών 

Η βιβλιογραφία που αφορά τη διδασκαλία των σπουδαστών αποκαλύπτει έναν 

πλούτο ερευνών που χρησιµοποιούν αξιόπιστα όργανα. Για παράδειγµα, οι Hattie και 

Watkins αναφέρουν τη χρήση τριών οργάνων: την κλίµακα του περιβάλλοντος της 

αίθουσας διδασκαλίας (CES - classroom environment scale), ο κατάλογος της τάξης 

µου (MCI - my class inventory) και το ατοµικό ερωτηµατολόγιο του περιβάλλοντος 

της αίθουσας διδασκαλίας (ICEQ - individualized classroom environment 

questionnaire ).  Ο Pike αναφέρει τη χρήση των ερωτηµατολόγιων της εµπειρίας των 

φοιτητών από το Πανεπιστήµιο (CSEQ - college student experiences questionnaire), 

το οποίο θεωρεί «ένα από τα ευρύτατα χρησιµοποιηµένα όργανα» στις ΗΠΑ. Οι  

Entwistle και Tait αναφέρουν τη χρήση του ερωτηµατολογίου αντίληψης του 

τµήµατος (CPQ - course perception questionnaire) που κατασκευάστηκε από τον 

Ramsden στην Ευρώπη και στη συνέχεια την Αυστραλία. Μια άλλη άποψη 

προέρχεται από την Αυστραλία από τους Marsh και Bailey που περιγράφουν τα 

αποτελέσµατα µιας µακροπρόθεσµης µελέτης χρησιµοποιώντας το ερωτηµατολόγιο  

της αξιολόγησης από τους σπουδαστές της ποιότητας της εκπαίδευσης (SEEQ - 

student evaluation of education quality questionnaire).  

Αν και αυτά τα ερωτηµατολόγια όλα µετρούν την εµπειρία των σπουδαστών, 

υπάρχει ιδιαίτερη ποικιλοµορφία στη σειρά µε την οποία χρησιµοποιούνται τα 

όργανα. Οµοίως υπάρχει ιδιαίτερη διαφορά στον αριθµό των ερωτήσεων που 

υποβάλλονται και στο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση.  

Στην αναθεώρηση του SEEQ του Marsh και του CPQ του Ramsden, οι 

Entwistle και Tait προσδιορίζουν εννέα διαστάσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για να περιγράψουν τις πτυχές της διαδικασίας εκµάθησης γενικά. Αυτοί είναι:  

1. σχετικότητα και ενδιαφέρον που παρουσιάζει το υλικό για το σπουδαστή 

2. δυσκολία, ρυθµός και ποσότητα του φόρτου εργασίας  

3. επίπεδο της οργάνωσης τόσο στη σχολή όσο και στα µεµονωµένα µαθήµατα 

4. επεξήγηση,  ρύθµιση του πλαισίου των µαθηµάτων και συζήτηση  του υλικού 

της Σχολής 

5. ενθουσιασµός των διδασκόντων και ύφος της παράδοσης 

6. προθυµία να επιτρέπουν και να ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση  των οµάδων 

εργασίας 
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7. ο βαθµός στον οποίο οι διδάσκοντες ενδιαφέρονται για το  µεµονωµένο 

σπουδαστή 

8. σχετικότητα των εργασιών µε το υλικό της  σειράς των µαθηµάτων 

9. καταλληλότητα των διαδικασιών αξιολόγησης  και ποιότητα της 

ανατροφοδότησης. 

∆υστυχώς η παραπάνω λίστα διαστάσεων καλύπτει  µόνο την εµπειρία από 

την πλευρά της διδασκαλίας. Όπως επισηµαίνουν οι Entwistle και Tait η σχέση 

µεταξύ της εκµάθησης των σπουδαστών και της διδασκαλίας δεν είναι ούτε απλή 

ούτε άµεση, και εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την προσέγγιση στην εκµάθηση που 

υιοθετείται από το σπουδαστή. Επιπλέον, η εµπειρία σπουδαστών περιλαµβάνει πολύ 

περισσότερα πέρα από τη διδασκαλία και την εκµάθηση.  

Παρακολουθώντας τη βιβλιογραφία που αφορά την εκµάθηση των 

σπουδαστών συµπεραίνει κανείς ότι κανένα από τα διαθέσιµα όργανα δεν θα παρείχε 

ένα κατάλληλο εργαλείο για την αξιολόγηση σειράς των µαθηµάτων από τους 

σπουδαστές ως τµήµα του συστήµατος της διασφάλισης ποιότητας. Η συζήτηση 

καταλήγει εποµένως στο πρότυπο της ποιότητας υπηρεσιών που προτείνεται από τους 

Parasuraman κ.α (1985) κι αυτό διότι βασικό πλεονέκτηµα αυτού του µοντέλου 

έναντι αυτών που εµφανίζονται στη βιβλιογραφία και αφορούν αποκλειστικά την 

εκµάθηση των σπουδαστών είναι ότι φαίνεται να καλύπτει ολόκληρη την εµπειρία 

των σπουδαστών και όχι µόνο την εµπειρία της διδασκαλίας. Ο παρακάτω πίνακας 

(4) επεξηγεί την πιθανή σχέση µεταξύ των δύο κατηγοριών προτύπων και 

καταδεικνύει την ευρύτερη κάλυψη του µοντέλου µέτρησης της ποιότητας των 

υπηρεσιών. 

 

Πίνακας 4: Σύγκριση των µοντέλων που χρησιµοποιούνται στη βιβλιογραφία της 

ποιότητας υπηρεσιών και στη βιβλιογραφία που αφορά την εµπειρία των 

σπουδαστών.   

Parasuraman κ.α. (1985) 
Βιβλιογραφία που αφορά την 

εκµάθηση των σπουδαστών 

επίπεδο της οργάνωσης τόσο στη σχολή 

όσο και στα µεµονωµένα µαθήµατα 
Αξιοπιστία 

καταλληλότητα των διαδικασιών 
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αξιολόγησης  και ποιότητα της 

ανατροφοδότησης. 

σχετικότητα των εργασιών µε το υλικό 

της  σειράς των µαθηµάτων 

Ανταπόκριση 
ενθουσιασµός των διδασκόντων και ύφος 

της παράδοσης 

Ικανότητα 
σχετικότητα και ενδιαφέρον που 

παρουσιάζει το υλικό για το σπουδαστή 

Πρόσβαση 

ο βαθµός στον οποίο οι διδάσκοντες 

ενδιαφέρονται για το  µεµονωµένο 

σπουδαστή 

Ευγένεια ευγένεια  του προσωπικού 

Επικοινωνία 

επεξήγηση,  ρύθµιση του πλαισίου των 

µαθηµάτων και συζήτηση  του υλικού 

της Σχολής 

Εµπιστοσύνη 
γνώσεις και ικανότητα του προσωπικού 

να εµπνέει εµπιστοσύνη 

Ασφάλεια 
ικανότητα του προσωπικού να εµπνέει 

σιγουριά και αυτοπεποίθηση 

δυσκολία, ρυθµός και ποσότητα του 

φόρτου εργασίας  

Κατανόηση προθυµία να επιτρέπουν και να 

ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση  των 

οµάδων εργασίας 

Απτότητα 
Εγκαταστάσεις, εξοπλισµός, εµφάνιση 

προσωπικού 

 

Πηγή:  Cuthberτ, (1996)  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα µοντέλα που έχουν 

αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σχετικά µε τον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
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και τα βασικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία στην πλειοψηφία τους δανείζονται 

στοιχεία από την εφαρµογή τους στην βιοµηχανία. 

 

Πίνακας 5. Μοντέλα µέτρησης και διαχείρισης ποιότητας στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση  

 

 

Μοντέλο για τη 

∆ιοίκηση 

Ποιότητας στη 

Ανώτατη 

Εκπαίδευση 

Srikanthan & 

Dalrymple 

(2004, 2003,2002), 

Australia 

 

 

• Η προσέγγιση είναι βασισµένη στα στοιχεία από την 

εκπαιδευτική βιβλιογραφία 

 • 4 µεθοδολογίες: µετασχηµατιστική, θεωρία της 

ποιότητας προγράµµατος, µέθοδοι ανάπτυξης του 

πανεπιστηµίου συνεχούς µάθησης, στρατηγικές 

ανάπτυξης ενός δεκτικού-ανοικτού πανεπιστήµιο 

 • Στη διδασκαλία και την έρευνα οι σπουδαστές είναι 

συµµετέχοντες και η εστίαση είναι στην εκµάθησή τους  

• Εφαρµογή του πρότυπου του 2002 στοχευµένο στις 

φιλοσοφίες και στις προσεγγίσεις για την εκµάθηση 

σπουδαστών και τις µεθόδους υιοθέτησης µιας δυναµικής 

συνεργασίας για την µάθηση των σπουδαστών 

 • Προτείνει τη µετάβαση από τη διδακτική διαδικασία 

στην εστίαση στη µάθηση, στην ακαδηµαϊκή  

παραγωγικότητα  και στην οργανωτική απόδοση  

• Ριζική αλλαγή µε τη χρήση της εκµάθησης των 

σπουδαστών ως κεντρικό κριτήριο 

Μοντέλο 

Κριτηρίων 

Αριστείας 

Pires da Rosa, 

et al, 

 (2001, 2003),  

Portugal 

 

• Βασισµένα σε εµπειρική έρευνα, 9 κριτήρια που 

υποστηρίζουν την αυτο-ανάλυση και τη δράση ως πηγή 

για τη βελτίωση της ποιότητας και τη στρατηγική 

ανάπτυξη  

• ∆ιοίκηση ποιότητας που συνδέεται µε τις 

δραστηριότητες αξιολόγησης που καλύπτουν τη 

διδασκαλία και την έρευνα ,και που θεωρούνται από τους 

συµµετέχοντες ως θετικές. 

 

Μοντέλο 

Ακαδηµαϊκής 

Αριστείας 

 

Badri & Abdulla 

(2004), 

UAE 

 

• Προσανατολίζεται στη διδασκαλία, στην έρευνα και 

στις υπηρεσίες για να αναπτύξει µια πιο συγκεκριµένη 

προσέγγιση ως προς τις ανταµοιβές / βραβεία του 

οργανισµού  

• Το πρότυπο περιλαµβάνει τα κριτήρια για τη 

διαφοροποίηση, την ανάπτυξη σειράς µαθηµάτων, την 
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παραγωγή υλικού, την αξιολόγηση σπουδαστών, τα 

αρχεία µαθηµάτων, το διδακτικό χαρτοφυλάκιο και τις 

συµµετοχές στις διασκέψεις και τα εργαστήρια 

 

 

 

Μοντέλο 

Εκτίµησης  

ποιότητας 

Μαθητικής 

Εµπειρίας και 

Αποτελεσµάτων 

Μάθησης 

Tam 

 (2006,2002),  

Hong Kong 

 

• Αξιολόγηση της ποιότητας στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση θα πρέπει να µετράται από την άποψη της 

ανάπτυξης των σπουδαστών, αυτό απαιτεί προσοχή στα 

αποτελέσµατα των σπουδαστών, συµπεριλαµβανοµένων 

των γνωστικών και µη γνωστικών πτυχών της µάθησης, 

των δεξιοτήτων και της ικανοποίησης για το περιβάλλον 

του πανεπιστηµίου  

• ∆ιερευνά τη σχέση ανάµεσα στην πανεπιστηµιακή 

εµπειρία και στα αποτελέσµατα των σπουδαστών, ως 

µέσο καθορισµού της πανεπιστηµιακής επιτυχίας στην 

επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και προτείνει µια 

προσέγγιση προσανατολισµένη προς αυτήν 

 • Εργαλείο σχεδιασµένο για την κατανόηση των 

εµπειριών των σπουδαστών 

 

Πολλαπλά 

µοντέλα 

Ποιότητας στην 

Εκπαίδευση 

Cheng & Tam 

(1997),  

Hong Kong 

 

• Καθορίζει 7 µοντέλα ποιότητας στην εκπαίδευση και 

υπογραµµίζει την πολυπλοκότητα της επιδίωξης της 

εκπαιδευτικής ποιότητας 

 • Η αποτελεσµατικότητα και η ποιότητα είναι έννοιες 

που χρησιµοποιούνται για την κατανόηση των 

επιδόσεων, έτσι η προσέγγιση πρέπει να είναι συνολική 

και να λάβει υπόψη µακροπρόθεσµους στόχους 

 • ∆ιαπολιτισµικά ζητήµατα χρήζουν περαιτέρω 

διερεύνησης 

 

Μέτρα 

Απόδοσης 

Ακαδηµαϊκών 

Τµηµάτων 

Al-turki & Duffuaa  

(2003), 

Saudi Arabia 

 

•Υιοθετεί µια συστηµική προσέγγιση και προσδιορίζει τα 

µέσα µέτρησης της απόδοσης για να αξιολογηθεί η 

παραγωγικότητα, η αποδοτικότητα, η 

αποτελεσµατικότητα, η εσωτερική δοµή, η µεγένθυνση 

και η ανάπτυξη  

 • Το ιεραρχικό πρότυπο µέτρησης απόδοσης είναι 

βασισµένο στη µέτρηση των αποτελεσµάτων για κάθε 

κατηγορία - εισροές, διαδικασίες και εκροές 

Εσωτερική 

Αξιολόγηση 

 

Reid & Ashelby 

(2002),  

UK 

•Προσδιορίζει τα απτά οφέλη από τους εσωτερικούς 

ελέγχους αξιολόγησης, όπως: σηµαντικές πολιτιστικές 

αλλαγές που µπορούν να ενισχύσουν την ποιοτική 
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 βελτίωση, να δηµιουργήσουν µεγαλύτερης συµµετοχής 

προσωπικού, καθώς επίσης και οφέλη στα ιδρύµατα 

• Εξετάζει τη διαχείριση προγράµµατος, την ανάπτυξη 

και την αξιολόγηση, την ανάπτυξη προσωπικού, την 

αξιολόγηση σπουδαστών, εξωτερικές διαδικασίες 

ελέγχου, συνεργατική πρόληψη και προστιθέµενη αξία 

Εσωτερική 

Αξιολόγηση 

 

Becket & Brookes, 

(2006),  

UK 

• Πρότυπο αξιολόγησης των προσεγγίσεων διοίκησης 

ποιότητας στα επιµέρους τµήµατα  

• 6 διαστάσεις που προσδιορίζονται: 

εσωτερική/εξωτερική προοπτική, ποιοτικές/ποσοτικές 

πληροφορίες, στιγµιαίος/µακροπρόθεσµος χρονικός 

ορίζοντας, διαστάσεις ποιότητας, στοιχεία συστήµατος 

Πλαίσιο 

∆ιαστάσεων 

Ποιότητας 

Owalia & Aspinwall 

(1996),  

UK 

 

30 διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

προσδιορίζονται για την τριτοβάθµια εκπαίδευση 

χρησιµοποιώντας γενικευµένες διαστάσεις για τον 

προσδιορισµό της ποιότητας που προέρχονται από 

µεθόδους των τοµέων βιοµηχανίας και υπηρεσιών  

Μοντέλο 

Αξιολόγησης  

Προγράµµατος 

Mizikaci  

(2006), 

Romania 

 

• Θεωρεί την τριτοβάθµια εκπαίδευση ως ένα σύστηµα 

(εισροές, διαδικασίες και εκροές) για την αξιολόγηση του 

προγράµµατος και προσδιορίζει κοινωνικά, τεχνικά και 

διοικητικά τα συστήµατα µέσα σε αυτά 

Πλαίσιο 

∆ιοίκησης 

Ποιότητας 

Grant, et al 

(2004, 2002) 

Widrick et al 

(2002), USA 

 

• Προσδιορίζει τις διαστάσεις της ποιότητας στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση – την ποιότητα του σχεδιασµού, 

την προσαρµογή και την απόδοση  

• Η ποιότητα της απόδοσης είναι το λιγότερο  πιθανό 

στοιχείο προς εξέταση  

Σύστηµα 

Εξασφάλισης 

Ποιότητας 

Martens &Prosser 

(1998), 

Australia 

 

• ∆ιαπανεπιστηµιακό σύστηµα της διασφάλισης της  

ποιότητας για να ενεργοποιήσει τη συστηµατική 

αναθεώρηση και την ενίσχυση επιµέρους θεµάτων, 

επιτρέποντας έτσι τη συµµόρφωση ως προς 

συγκεκριµένες απαιτήσεις. 

• Η εστίαση είναι στη βελτίωση της εκµάθησης των 

σπουδαστών 

Μοντέλο ∆ΟΠ 

βασισµένο στις 

αρχές ISO 

 

Borahan & Ziarati  

(2002), 

Turkey 

 

 • Συνδυάζει τις αρχές των TQM, Malcolm Baldridge και 

ISO 9000 προσαρµοσµένα στις αρχές των ΗΠΑ και του 

Ηνωµένου Βασιλείου για τον καθορισµό κριτηρίων 

ποιότητας  

• δοµικά στοιχεία για τη διασφάλιση της ποιότητας και 

τον έλεγχο περιλαµβάνουν: τον προγραµµατισµό της 
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διοίκησης και των λειτουργιών, το σχεδιασµό του 

περιεχοµένου του προγράµµατος σπουδών και του 

οργανισµού, τη διδασκαλία, τη µάθηση και την 

αξιολόγηση, την υποστήριξη και καθοδήγηση των 

σπουδαστών, και τη διασφάλιση της ποιότητας και της 

παροχής ενισχύσεων 

Μοντέλο 

Εφαρµογής 

∆ΟΠ 

(5 φάσεων) 

Motwani &Kumar  

(1997), 

USA 

 

• Προσδιορίζει τα ζητήµατα που τα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα  πρέπει να εξετάσουν κατά την εφαρµογή της 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας σε 5 φάσεις: τη λήψη 

αποφάσεων, την προετοιµασία, την εκκίνηση, την 

επέκταση ή την ενσωµάτωση και την αξιολόγηση 

Πηγή: Βrookes και Becket (2007) 

 

3.2.2 Έρευνες µέτρησης της ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση µε έµφαση στο όργανο µέτρησης SERVQUAL 

 

Οι ερευνητές που ασχολούνται µε τη µέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση έχουν πραγµατοποιήσει τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές 

µελέτες κάποιες από τις οποίες έχουν χρησιµοποιήσει οµάδες εστίασης για να 

προσδιορίσουν προηγουµένως χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και στη συνέχεια να 

αναπτύξουν και να διαχειριστούν ένα ποσοτικό όργανο (LeBlanc και Nguyen, 1997˙ 

Aldridge και Rowley, 1998). Ο πίνακας (6) παρουσιάζει µια σύγκριση των µελετών 

που  αφορούν την ποιότητα υπηρεσιών στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

Κάποιοι  από αυτούς τους ερευνητές έχουν επιδιώξει να βελτιώσουν ή να 

προσαρµόσουν το ευρέως αναγνωρισµένο πρότυπο SERVQUAL σε αυτήν την 

περίπτωση µε διαφορετικούς βαθµούς επιτυχίας (Anderson 1995˙ Anderson και 

Zwelling, 1996˙ Soutar και McNeil, 1996˙ Pariseau και McDaniel 1997).    
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Πίνακας 6: Σύγκριση  προγενέστερων µελετών για την ποιότητα των υπηρεσιών στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  

 

Συγγραφείς 
και έτος 
µελέτης  

 

Χρησιµοποιούµενο όργανο Πανεπιστηµιακός τοµέας στον 
οποίο έγινε η εφαρµογή 

Λόγος για τη χρησιµοποίηση ή σχόλια για 
τη χρήση των οργάνων και συµπεράσµατα 
από αυτές τις µελέτες.  

 

Wright & 
O’Neill 
(2003) 

∆ύο συνεντεύξεις οµάδων εστίασης και 
ένα ποσοτικό όργανο ερευνών. Κλίµακα 
Likert πέντε σηµείων µε 1=διαφωνώ 
απόλυτα και 5=συµφωνώ απόλυτα. Τα 
στοιχεία της κλίµακας είναι βασισµένα 
κατά ένα µεγάλο µέρος στα 22 στοιχεία 
του αρχικού οργάνου SERVQUAL αλλά 
που τροποποιούνται για την περίπτωση 
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.   

 

Υπηρεσίες βιβλιοθηκών που 
παρέχονται on-line σε ένα 
Πανεπιστήµιο στις ∆υτικές ΗΠΑ 
χρησιµοποιώντας σπουδαστές 
που µπορούσαν εύκολα να 
προσεγγιστούν. 

Το ποιοτικό στάδιο χρησιµοποιήθηκε για την 
ανάπτυξη του ερωτηµατολόγιου προκειµένου 
να προσδιοριστούν οι τοποθετήσεις για τη 
σηµασία συγκεκριµένων διαστάσεων από την 
εµπειρία της υπηρεσίας και να γίνει η 
αξιολόγηση της απόδοσης κάθε µιας από τις 
πέντε διαστάσεις  

O’Neill, 
Wright & 
Fitz (2001) 

Τεχνική Σηµασίας-Απόδοσης.    
(συµπεριλαµβανοµένων 2 συνεντεύξεων 
οµάδας εστίασης και ενός ποσοτικού 
οργάνου ερευνών).    18 στοιχεία 
προσαρµόστηκαν από το ερωτηµατολόγιο 
των  22 στοιχείων του SERVQUAL και οι 
κλίµακες αναπτύχθηκαν από το πρότυπο 
σηµασίας/απόδοσης. 

Περιβάλλον υπηρεσιών που 
παρέχονται on-line.  

∆όθηκε η δυνατότητα να προσδιοριστούν τα 
χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που πρέπει 
να διατηρηθούν στα επίπεδα του παρόντος 
και εκείνα στα οποία η σηµαντική βελτίωση 
θα ασκήσει µικρή επίδραση. 
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Oldfield & 
Baron (2000) 

Μια µελέτη βασισµένη µόνο στην 
απόδοση που χρησιµοποιεί µια 
προσαρµογή του οργάνου SERVPERF.  

Ποιότητα υπηρεσιών στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, κυρίως 
σε στοιχεία που δεν συνδέονται 
άµεσα µε το περιεχόµενο και την  
παράδοση του µαθήµατος, σε 
ένα βρετανικό πανεπιστήµιο. 

Απαιτήθηκε µικρότερη διάρκεια ερευνών. 
Οι σπουδαστές που ερωτήθηκαν ήταν 
τρέχοντες πελάτες του πανεπιστηµίου και 
βρίσκονταν ήδη εκεί για τουλάχιστον 6 
µήνες. Εποµένως θεωρήθηκε απίθανο ότι 
θα ήταν σε θέση να εκτιµήσουν 
αναδροµικά τις προσδοκίες τους µε έναν 
τρόπο που ήταν ανεπηρέαστος από την 
εµπειρία τους. 

Slade, Harker 
& Harker 
(2000) 

Ένα προσαρµοσµένο όργανο 
SERVQUAL µε 19 στοιχεία και µια 
κλίµακα Likert από το 1 έως το 9. Από 
τους ανταποκρινόµενους ζητήθηκε να 
βαθµολογήσουν τις αντιλήψεις τους για 
τις υπηρεσίες από το πανεπιστήµιό τους 
σε σύγκριση µε ένα άριστο πανεπιστήµιο 
και ένα πανεπιστήµιο κατώτατου 
επιπέδου. Επακολούθησε ανάλυση 
χάσµατος. 

∆ιαφορές στις αντιλήψεις 
µεταξύ των σπουδαστών που 
ολοκληρώνουν και αυτών που 
δεν ολοκληρώνουν την 
πανεπιστηµιακή φοίτησή τους. 

Το όργανο SERVQUAL χρησιµοποιείται 
σε αξιολογήσεις της ποιότητας υπηρεσιών 
σε έναν µεγάλο αριθµό βιοµηχανιών 
παροχής υπηρεσιών, 
συµπεριλαµβανοµένης και της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

Kwan & Ng 
(1999) 

Προσδοκίες και αντιληπτή εµπειρία 
καθώς επίσης και γενική ικανοποίηση από 
το πανεπιστήµιο βασισµένη σε 51 
ιδιότητες, αποτέλεσµα εργασίας του 
Hampton (1993). Μια προσαρµογή της 
τεχνικής προσδοκιών και αντιλήψεων του 
SERVQUAL. Χρησιµοποιήθηκε και 
ανάλυση χάσµατος. 

∆ιαφορές µεταξύ των 
σπουδαστών από το Χονγκ 
Κονγκ και από την Κίνα. 

Το ζητούµενο ήταν να µπορεί η σύγκριση 
µεταξύ διαφορετικών οµάδων 
σπουδαστών να γίνει για τις οµοιότητες 
και τις διαφορές στις προσδοκίες και τη 
σηµασία των διαφορετικών 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. 
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Galloway 
(1998) 

Ένα προσαρµοσµένο όργανο 
SERVQUAL 

Μετρήθηκε η αντιληπτή 
ποιότητα σε δύο διακριτές 
οµάδες µέσα στα πλαίσια µιας 
πανεπιστηµιακής σχολής. 

Ανακαλύφθηκε ότι οι προσδοκίες δεν 
συνέβαλαν καθόλου στην προβλεπόµενη 
αξία των δεδοµένων. Αναφέρθηκε  ότι οι 
αντιλήψεις που προσδιορίζονται µπορούν 
επίσης να αλλάξουν µε το πέρασµα του 
χρόνου. 

LeBlanc & 
Nguyen 
(1997) 

Το ερωτηµατολόγιο αναπτύχθηκε µέσα 
από συνεντεύξεις µιας οµάδας εστίασης 
και µε περιλάµβανε στοιχεία που 
αντιστοιχούσαν µε τις διαστάσεις του 
SERVQUAL. Χρησιµοποιήθηκε επίσης  
κλίµακα Likert 7 σηµείων µε 38 
µεταβλητές.    Προσδοκίες και αντιλήψεις 
συγκεντρώθηκαν από κοινού. Οι 
ανταποκρινόµενοι ρωτήθηκαν σε ποιο 
βαθµό η ποιότητα της υπηρεσίας που 
προσφέρθηκε από το πανεπιστήµιο 
αντιστοιχούσε στις προσδοκίες τους για 
κάθε µια από τις σχετικές µε την υπηρεσία 
µεταβλητές. 

Επιχειρησιακή σχολή (Business 
school) µε περίπου 700 
σπουδαστές. 

Σκοπός της προσπάθειας ήταν να 
συλλεχθούν οι αξιολογήσεις των 
σπουδαστών σχετικά µε την ποιότητα της 
εκπαιδευτικής εµπειρίας τους ενώ τα 38 
στοιχεία σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να είναι 
προσαρµοσµένα στη φύση του 
συγκεκριµένου υπό έρευνα 
πανεπιστηµίου. 
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Pariseau & 
McDaniel 
(1997) 

SERVQUAL (22 στοιχείων) συν µια 
ερώτηση σχετικά µε την αξιολόγηση της 
συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών που 
παρέχονται από τις συγκεκριµένες 
επιχειρησιακές σχολές. Επιπλέον 
ερωτήσεις για την παραµονή και την 
αφοσίωση των σπουδαστών. Συλλέχθηκαν 
επίσης και δηµογραφικές στοιχεία. 

∆ύο µικρές ιδιωτικές 
επιχειρησιακές σχολές στις 
βορειοανατολικές ΗΠΑ.  

  

Έγινε προσπάθεια να απαντηθούν οι 
ακόλουθες ερωτήσεις:  

Μέχρι ποιο βαθµό οι επιχειρησιακές 
σχολές ικανοποιούν τις προσδοκίες των 
σπουδαστών και του προσωπικού τους;   
Υπάρχουν αποκλίσεις στις προσδοκίες και 
τις αντιλήψεις ανάµεσα στους σπουδαστές 
και το προσωπικό σχετικά µε την 
ποιότητα των υπηρεσιών; Ποιοι είναι οι 
σηµαντικότεροι καθοριστικοί παράγοντες 
της συνολικής ποιότητας υπηρεσιών στις 
επιχειρησιακές σχολές; Είναι η σειρά 
σπουδαιότητας η ίδια όπως για άλλες 
υπηρεσίες;  

Soutar & 
McNeil 
(1996) 

Παραλλαγή του οργάνου SERVQUAL.    
Οι συζητήσεις µε τους σπουδαστές 
οδήγησαν σε περαιτέρω ερωτήσεις που 
συµπεριλήφθηκαν. Εξετάστηκε η 
συνολική ικανοποίηση από το 
πανεπιστήµιο καθώς επίσης και 
δηµογραφικά στοιχεία. 

Αρκετές  διαφορετικές σχολές 
σε ένα µεγάλο αυστραλιανό 
πανεπιστήµιο (πειραµατική 
µελέτη). 

Το όργανο βρέθηκε να είναι αρκετά 
κατάλληλο µετά από µερικές 
τροποποιήσεις. 

Cuthbert 
(1996) 

Παραλλαγή του οργάνου SERVQUAL. Σπουδαστές τριών 
προπτυχιακών ετών σε ένα 
βρετανικό πανεπιστήµιο. 

Το συµπέρασµα από την έρευνα ήταν ότι 
πρέπει να γίνει επανεξέταση της 
ποιότητας υπηρεσιών µε ένα όργανo 
σχεδιασµένο ειδικά για την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση.  
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Anderson & 
Zwelling 
(1996) 

Αναθεωρηµένο όργανο SERVQUAL. 
Κλίµακα Likert πέντε σηµείων από 
1=διαφωνώ απόλυτα έως 5=συµφωνώ 
απόλυτα. 

Πανεπιστήµιο του Τέξας σε 4 
χωριστές ιατρικές κλινικές.  

 

Το όργανο κρίθηκε ικανό να αναλύσει τις 
προσδοκίες και τις αντιλήψεις στις 4 
περιοχές χωριστά και να προσδιορίσει 
οποιεσδήποτε υπάρχουσες σηµαντικές 
διαφορές στις αντιλήψεις ή τις προσδοκίες 
για οποιαδήποτε στοιχείο. Βρέθηκε ότι οι 
προσδοκίες είναι ένα ζωτικής σηµασίας 
συστατικό της ποιότητας υπηρεσιών λόγω 
του ρόλου των προσδοκιών στη 
διαµόρφωση των επιπέδων ικανοποίησης 
και δυσαρέσκειας των πελατών. Οι 
αντιλήψεις και στις 4 περιοχές έδειξαν ότι 
η απόδοση είναι σχεδόν η ίδια εάν 
αφαιρεθούν οι προσδοκίες. Λαµβάνοντας 
όµως υπόψη τις προσδοκίες η µια περιοχή 
είχε πολύ χειρότερη απόδοση από τις 
άλλες.    

 
Πηγή: Christensen κ.α. (2003)
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O Anderson (1995) χρησιµοποίησε µια προσαρµογή του οργάνου 

SERVQUAL για να αξιολογήσει τις αντιλήψεις των σπουδαστών για την ποιότητα 

υπηρεσιών σε ένα ακαδηµαϊκό γραφείο υποστήριξης στο πανεπιστήµιο του Χιούστον 

πριν από την εφαρµογή ενός προγράµµατος διοίκησης ολικής ποιότητας και µετά από 

την εφαρµογή, αλλά περιόρισε την έρευνα σε 16 δηλώσεις καθώς µερικές από τις 

δηλώσεις δεν µπορούσαν να προσαρµοστούν στη φύση της παρεχόµενης υπηρεσίας.  

Το τµήµα των προσδοκιών του οργάνου αφορούσε τη στιγµή πριν από τη λήψη µιας 

υπηρεσίας, και το τµήµα αντιλήψεων αφότου είχε ληφθεί η υπηρεσία ενώ η ανάλυση 

χάσµατος πραγµατοποιήθηκε για να παρέχει ένα σηµείο αναφοράς σε σχέση µε το 

οποίο θα µπορούσαν να συγκριθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας µετά την 

υλοποίηση του προγράµµατος.  

Στην έρευνα µετά την υλοποίηση, οι ανταποκρινόµενοι κλήθηκαν επίσης να 

βαθµολογήσουν τη σηµασία των διαστάσεων συµπληρώνοντας ένα σύνολο 100 

βαθµών. Μια σύγκριση της έρευνας που αποτελούσε σηµείο αναφοράς µε τη 

συνακόλουθη έρευνα παρουσίασε αλλαγές τόσο στις προσδοκίες όσο και στις 

αντιλήψεις. Τα αποτελέσµατα επίσης έδειξαν ότι όσο περισσότερο παρέµεναν οι 

σπουδαστές στο πανεπιστήµιο τόσο χαµηλότερες ήταν οι προσδοκίες και οι 

αντιλήψεις τους σχετικά µε την ποιότητα υπηρεσιών του ακαδηµαϊκού γραφείου 

υποστήριξης. Αυτή η χρήση µιας προσαρµογής του οργάνου SERVQUAL έδωσε 

πληροφορίες στη διοίκηση µε τις οποίες θα µπορούσε να βελτιώσει τις υπηρεσίες που 

παρέχονταν στους σπουδαστές. O Anderson σύστησε ότι το ίδιο όργανο θα έπρεπε να 

εφαρµόζεται σε ετήσια βάση για να εντοπίζονται  τα αποτελέσµατα των προσπαθειών 

για βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών του ακαδηµαϊκού γραφείου υποστήριξης 

(Anderson 1995).  

 Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των δυσαρεστηµένων πελατών που 

µεταφέρονται σε άλλα ιδρύµατα και που µεταδίδουν αρνητικά σχόλια σχετικά µε το 

αρχικό ίδρυµα, οι DiDomenico και Bonnici (1996) τονίζουν τη σηµασία που έχει η 

µέτρηση των προσδοκιών καθώς και των αντιλήψεων που έχουν οι σπουδαστές για 

την ποιότητα υπηρεσιών, και συστήνουν τη χρήση µιας µεθόδου ανάλυσης χάσµατος 

που περιλαµβάνει βαθµολόγηση της σπουδαιότητας, βοηθώντας έτσι τη διοίκηση να 

αναθεωρήσει αυστηρά τους τοµείς των υπηρεσιών.  
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Οι DiDomenico και Bonnici (1996) χρησιµοποίησαν οµάδες εστίασης για να 

διαµορφώσουν άποψη για την ποιότητα διαφορετικών τµηµάτων ενός πανεπιστηµίου 

και διαίρεσαν τις πληροφορίες σε δέκα διαστάσεις προκειµένου να σχεδιάσουν ένα 

ερωτηµατολόγιο, µε αρκετές ερωτήσεις για κάθε διάσταση. Χρησιµοποιώντας µια 

κλίµακα Likert οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να περιγράψουν τις προσδοκίες τους από 

ένα ιδανικό πανεπιστήµιο στο πρώτο τµήµα του ερωτηµατολογίου. Ένα τµήµα για 

βαθµολόγηση της σπουδαιότητας σταθερού συνολικού αθροίσµατος 

χρησιµοποιήθηκε στο δεύτερο τµήµα ενώ το τρίτο τµήµα του ερωτηµατολογίου 

χρησιµοποιούσε µια κλίµακα Likert για να χαρακτηρίσουν οι ερωτώµενοι τις 

αντιλήψεις τους για την ποιότητα υπηρεσιών που τους παρείχε το πανεπιστήµιό τους. 

Αν και οι ίδιοι οι ερευνητές αναγνώρισαν ότι υπήρχαν κάποιες ελλείψεις σε αυτήν 

την µελέτη ωστόσο ήταν σε θέση να λάβουν τις πολύτιµες πληροφορίες για τις 

περιοχές που χρειάζονταν βελτίωση.    

Οι Soutar και McNeil (1996) επίσης χρησιµοποίησαν παραλλαγές του 

οργάνου SERVQUAL δείχνοντας ότι αυτό το εργαλείο µπορεί να βρει εφαρµογή σε 

πανεπιστηµιακό πλαίσιο, και ότι η τροποποίηση του ερευνητικού οργάνου 

προκειµένου να συµπεριλάβει ποιοτικά χαρακτηριστικά ενδεικτικά της βιοµηχανίας 

όπως προτείνεται από τους Parasuraman κ.α. (1991) είναι κατάλληλη. Χάρη σε αυτές 

τις πρώιµες µελέτες πολλοί ερευνητές (Pariseau και McDaniel, 1997˙ LeBlanc και 

Nguyen, 1997˙ Galloway, 1998˙ Slade, Harker και Harker, 2000) ήταν σε θέση να 

πραγµατοποιήσουν επιτυχείς µελέτες µέσα από προσαρµογές του οργάνου 

SERVQUAL ή από την ανάπτυξη άλλων εργαλείων που χρησιµοποιούσαν τις 

διαστάσεις του SERVQUAL στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  
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4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

4.1 Το ποιοτικό σχολείο  

Όπως έχουν καταδείξει πολλοί ερευνητές των εκπαιδευτικών θεµάτων,  είναι 

δυνατόν να «προσοµοιώσουµε» τον εκπαιδευτικό οργανισµό (ή ακόµη και το 

σχολείο) µε ένα ακόµη οργανισµό ή επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα, 

(Ζαβλανός, 2003˙ Κωτσίκης, 1993˙ Σαΐτης, 2000˙ Τσιότρας, 1999˙  Τσιότρας, 2002˙   

Kondo, 1993˙ Parsons,1994˙ Placek, 1992˙ Schargel, 1996˙ Worthen και Sanders, 

1987), αποκοµίζοντας έτσι πολύ µεγάλα οφέλη στην κατεύθυνση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης, µη ξεχνώντας παράλληλα  τις ιδιαιτερότητες του οργανισµού αυτού 

(Γκαλένης.και Παπαευαγγέλου, 2005). 

Αν και στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία διαπιστώνεται η έλλειψη απόλυτης 

συµφωνίας µεταξύ των ερευνητών ως προς το εννοιολογικό περιεχόµενο της 

ποιότητας στην εκπαίδευση, εντούτοις διαφαίνεται η αποδοχή µιας κοινής «γλώσσας» 

στο επίπεδο λόγου περί ποιότητας όταν γίνεται η επίκληση της έννοιας στο πλαίσιο 

της εκπαιδευτικής κοινότητας. Επίσης, διαπιστώνεται συµφωνία επί ορισµένων 

βασικών αξιών στη σχετική συζήτηση. Οι βασικές αυτές αξίες γίνονται αντιληπτές ως 

τα τυπικά χαρακτηριστικά του ποιοτικού και αποτελεσµατικού σχολείου και 

αντιµετωπίζονται ως επιδιωκόµενες. Οι αξίες αυτές συµβάλλουν στη δόµηση και τον 

καθορισµό του προσανατολισµού και των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής και 

της εκπαιδευτικής πράξης (∆άρρα, 2002). Ορισµένες από αυτές τις βασικές αξίες που 

αφορούν τα τυπικά χαρακτηριστικά του ποιοτικού σχολείου, είναι οι ακόλουθες 

(Aspin and Chapman, 1997): 

• Να προσφέρει στους µαθητές πρόσβαση και δυνατότητα απόκτησης, άσκησης 

και εφαρµογής ενός συνόλου γνώσεων, δεξιοτήτων και συµπεριφορών, που θα 

τους προετοιµάσουν να ζήσουν στη σηµερινή περίπλοκη κοινωνία 

• Να ενδιαφέρεται και να προωθεί τις αξίες της αριστείας και των υψηλών 

επιδιώξεων 

• Να είναι δηµοκρατικό, δίκαιο και ισότιµο ως προς την αντιµετώπιση των 

µαθητών του 

• Να αναπτύσσει και να ενδυναµώνει στους µαθητές το αίσθηµα της 

προσωπικής τους αξιοσύνης 
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• Να βοηθά τους µαθητές του να αναπτύσσουν την προσωπική τους αυτονοµία 

και παράλληλα να τους αναδεικνύει την αξία της κοινωνικής προσφοράς 

• Να προετοιµάζει τους µαθητές για την ενασχόλησή τους µε την πολιτιστική 

και οικονοµική ανάπτυξη της κοινωνίας . 

Προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης 

αποτελεί η καταγραφή των στοιχείων που αφορούν στην ποιοτική της διάσταση στη 

σηµερινή πραγµατικότητα. Σήµερα σε πολλές χώρες υπάρχουν και χρησιµοποιούνται 

ευρύτατα µέθοδοι και τεχνικές που δίνουν αξιόπιστα και χρήσιµα στοιχεία για την 

ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Οι πιο συνηθισµένες από τις µεθόδους αυτές 

στηρίζονται στη χρήση των αποκαλούµενων «δεικτών ποιότητας», µε τη βοήθεια των 

οποίων επιχειρείται η «χαρτογράφηση» της ποιότητας της εκπαίδευσης συνολικά ή 

των επιµέρους διαδικασιών της. 

Επίσης για τον προσδιορισµό της ποιότητας, τη διασφάλιση και τη βελτίωσή 

της χρησιµοποιούνται διάφορες τεχνικές ή πρότυπα, π.χ. τα πρότυπα του ISO 9000 

(του ∆ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης) ή του BS5750 (του Βρετανικού Ιδρύµατος 

Πιστοποίησης). Πρόκειται για προδιαγραφές ποιότητας που έχουν υιοθετηθεί από 

οργανισµούς, εταιρείες, κρατικές υπηρεσίες, τοπικές αρχές, εµπορικά καταστήµατα 

και νοσοκοµεία (Γκαλένης.και Παπαευαγγέλου, 2005). 

 .  

   4.1.1 Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση 

Σύµφωνα µε ερευνητικό πρόγραµµα που έχει διενεργήσει το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο το 2005 µε αντικείµενο την «Αξιολόγηση των Ποιοτικών 

Χαρακτηριστικών του Συστήµατος Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης» σε όλη τη χώρα, η θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της ποιότητας 

στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση αποτελεί µια συνάρτηση πολλών 

µεταβλητών (παραµέτρων ή παραγόντων), οι οποίες την χαρακτηρίζουν και οι οποίες 

θα πρέπει να καλύπτουν στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τις θεσµικές προϋποθέσεις 

που ορίζουν για την εκπαίδευση το Σύνταγµα και οι νόµοι, αλλά και τις 

αναγκαιότητες που υπαγορεύει η απαίτηση για οµαλή ένταξη των µαθητών στην 

κοινωνία και στην αγορά εργασίας. 
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Στο διάγραµµα που ακολουθεί φαίνονται οι παράµετροι ποιότητας του 

εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως έχουν οριστεί στο θεωρητικό πλαίσιο της 

προαναφερθείσας έρευνας. 

 

Σχήµα 13. ∆ιαµόρφωση των Παραµέτρων Ποιότητας του Συστήµατος 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

 

 
Πηγή: Βλάχος και Βεϊκου, (2008) 
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   4.1.2 Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας  στην Εκπαίδευση 

 

            Η διασφάλιση ποιότητας, η διοίκηση ολικής ποιότητας, καθώς και η 

εφαρµογή των κριτηρίων της επιχειρηµατικής αριστείας είναι εργαλεία δοκιµασµένα 

στις επιχειρήσεις αλλά και στους οργανισµούς. Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή 

των παραπάνω προτύπων στις επιχειρήσεις είναι µετρήσιµα σε σχέση µε τη θέσπιση 

προδιαγραφών και αναγνωρίσιµα αναφορικά µε την ικανοποίηση των απαιτήσεων 

των πελατών. Φυσικά όταν µιλάµε για την εφαρµογή τους στην εκπαίδευση τα 

αποτελέσµατα µπορεί να είναι εντυπωσιακά αρκεί τα µοντέλα να είναι 

ανθρωποκεντρικά και να υπάρχει σαφής διατύπωση των εννοιών  των πελατών και 

των προµηθευτών στην εκπαίδευση, και µε την προϋπόθεση της διαρκούς 

αυτοαξιολόγησης για διαρκή βελτίωση (Conti, 2001˙ Dahlgaard και Dahlgaard, 

2001). 

 Η ∆.Ο.Π. στην Εκπαίδευση εφαρµόζεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα:  

            1. Στο χαµηλότερο επίπεδο δίνεται έµφαση στις διοικητικές λειτουργίες του 

σχολείου. Ο κύριος στόχος είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας µε όσο το δυνατό 

χαµηλότερο κόστος. 

            2. Σε µεσαίο επίπεδο στόχος είναι η διδασκαλία της ∆ΟΠ στους µαθητές. Τα 

περιεχόµενο της διδασκαλίας που καλύπτονται είναι η φιλοσοφία της ποιότητας, 

καθώς και οι µέθοδοι και τα εργαλεία της. 

            3. Στο υψηλότερο επίπεδο στόχος είναι η εφαρµογή της ολικής ποιότητας στη 

διδασκαλία. Αυτή είναι µια φιλοσοφία µάθησης που υποστηρίζεται από ένα χρήσιµο 

εργαλείο και καθοδηγείται από τους ίδιους τους µαθητές και το προσωπικό, έτσι ώστε 

να ανακαλύψουν, να αναλύσουν και να αποµακρύνουν τα εµπόδια στο δρόµο για τη 

µάθηση. 

            Αν και είναι δεδοµένο πως δεν µπορούµε να ταυτίσουµε τις επιχειρήσεις µε τα 

σχολεία, είναι κοινά αποδεκτές πλέον από αρκετούς που ασχολούνται µε την 

∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας και στην Ελλάδα  (Ζαβλανός, 2003˙ Τσιότρας, 2002) οι 

παρακάτω παραδοχές : 

            1.   Για το σχολείο το προϊόν δεν είναι ο µαθητής.  

            2.   Το προϊόν είναι η εκπαίδευση του µαθητή. 

            3.    Οι πελάτες για το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι:  
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� Ο µαθητής, ο οποίος πρέπει να ζήσει µε το προϊόν που πήρε, 

� Οι γονείς του µαθητή, οι οποίοι πληρώνουν για το προϊόν, την  

εκπαίδευση, 

� Οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα στηριχθούν στην εκπαίδευση των 

µαθητών µετά την αποφοίτησή τους, 

� Η κοινωνία γενικότερα, στην οποία θα συµβάλει το άτοµο 

αργότερα. 

 

   4.1.3 Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση 

Όλοι οι συντελεστές της Εκπαίδευσης πρέπει να συµµετέχουν ενεργά στο 

µετασχηµατισµό των σχολείων σε «σχολεία ποιότητας» (Ζαβλανός, 2003), βασικός 

παράγοντας της ύπαρξης των οποίων είναι η αξιολόγηση. Βέβαια, οποιαδήποτε 

αυθαίρετη αξιολόγηση που έχει στόχο µόνο τους δασκάλους και καθηγητές ή µόνο τους 

διευθυντές ή µόνο τους µαθητές, και εφαρµόζεται χωρίς πρωτίστως τη σύµφωνη γνώµη 

τους και ταυτόχρονα χωρίς να βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισµένες µεθόδους και 

εργαλεία, δεν θα διασφαλίσει την ενεργή συµµετοχή του σ’ αυτή, µε αµφίβολα 

αποτελέσµατα (ΟΛΜΕ, 1998). 

            Η επικέντρωση της αξιολόγησης στην εκπαιδευτική µονάδα ως ολότητα µε 

επιµέρους τµήµατα φαίνεται σήµερα η µόνη λύση για την ενεργοποίηση  του ίδιου 

του θεσµού της αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Εφόσον υπάρχει ενηµέρωση και 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, γονέων και µαθητών σε έννοιες καινούργιες για την 

ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, όπως πιστοποίηση, ολική ποιότητα, αυτο-

αξιολόγηση και επιχειρηµατική αριστεία, τότε και µόνο τότε θα γίνει κατανοητό πως 

η αξιολόγηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού οργανισµού θα έχει ως αποτέλεσµα όχι 

την επιβολή ποινών αλλά την βελτίωση ολόκληρου του  οργανισµού. 

Το ζήτηµα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου 

έχει συζητηθεί αρκετά και προβλήθηκαν επιχειρήµατα και υπέρ και κατά της 

αξιολόγησης (Simosko και Cook, 1996˙ ∆ηµητρόπουλος, 1999˙ Μαυρογιώργος, 

2002). Κυριότερα επιχειρήµατα υπέρ της αξιολόγησης µπορούν να θεωρηθούν το ότι 

η αξιολόγηση λειτουργεί ανατροφοδοτικά µε το διδακτικό και διοικητικό έργο του 

εκπαιδευτικού, τα προγράµµατα σπουδών των παραγωγικών σχολών και τα 

προγράµµατα επιµόρφωσης, το ότι η αξιολόγηση είναι χρήσιµη για τη βελτίωση όλου 
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του εκπαιδευτικού συστήµατος και το ότι είναι χρήσιµη στον εκπαιδευτικό, γιατί του 

παρέχει αυτοεκτίµηση, κίνητρα αποδοτικότητας, ασφάλεια και κύρος.  

Ταυτόχρονα, συµβάλλει στη δηµιουργία συναίσθησης συνυπευθυνότητας του 

εκπαιδευτικού για το εκπαιδευτικό έργο, είναι καθοριστικός παράγοντας για την 

αξιοκρατία στην εκπαίδευση και απαραίτητη για την ανάδειξη στελεχών. Αν ο 

βασικός στόχος της αξιολόγησης είναι να µετρά µε εύχρηστο και αντικειµενικό τρόπο 

την αποτελεσµατικότητα των διαφόρων προγραµµάτων και να καταλήγει σε 

συγκεκριµένα συµπεράσµατα για τη βελτίωση τους (Κουτούζης και 

Χατζηευστρατίου,1999), εύκολα µπορεί κανείς να δει την άµεση σύνδεση µιας 

τέτοιας αξιολόγησης µε την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

Από την άλλη πλευρά, κυριότερα επιχειρήµατα κατά της αξιολόγησης 

µπορούν να θεωρηθούν το ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αναιρεί και 

προσβάλλει την ατοµική ευθύνη του εκπαιδευτικού, ακυρώνει την επιστηµονική του 

κατάρτιση και περιορίζει την ελεύθερη δηµιουργικότητα και δράση του, το ότι είναι 

µηχανισµός γραφειοκρατικού και γενικά διοικητικού ελέγχου και ασφαλώς πολιτικό 

µέτρο, καλλιεργεί το συµβιβασµό στις όποιες επιβολές άνωθεν, άρα είναι όχηµα 

χειραγώγησης του εκπαιδευτικού σ’ ένα κλοιό ιδεολογικής ασφυξίας.  

        Ήδη από τα µέσα του περασµένου αιώνα άρχισε να εγκαταλείπεται  διεθνώς η 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ως µόνη αξιολογική διαδικασία και να αντικαθίσταται 

από τη συνολική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Αυτό έγινε χωρίς να 

αγνοείται η σηµαντική θέση που έχει ο εκπαιδευτικός στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και κατά συνέπεια τη µεγάλη σηµασία που έχει ο βαθµός επιστηµονικής και 

επαγγελµατικής αρτιότητάς του. 

Ο νόµος 2986/2002 που αναφέρεται στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου ενώ ρητορικά φαίνεται να ακολουθεί, εν µέρει τουλάχιστον, τις σηµερινές 

διεθνείς τάσεις, στην πράξη δεν ξεφεύγει από το συγκεντρωτισµό του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήµατος και στην  αντιµετώπιση του θέµατος της αξιολόγησης. 

Έτσι µετά τη ρητορική για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, που γίνεται στο 

άρθρο 4 του  νόµου 2986/2002, το άρθρο 5 του ίδιου νόµου αναφέρεται στην 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Από όλα τα σηµεία που συνθέτουν την έννοια της 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου επιλέγεται για να αναλυθεί και να εξειδικευθεί 

µόνο η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που σύµφωνα µε τον Ι. Σολοµών (Κουτούζης 
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και Χατζηευστρατίου, 1999) είναι µια από τις επτά θεµατικές περιοχές αξιολόγησης 

του, ενώ οι υπόλοιπες παραπέµπονται στις ελληνικές καλένδες µέσω επιτροπών του 

Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ακόµη και η 

παραποµπή δηλαδή γίνεται κεντρικά.   

            Ακόµη όµως και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, έτσι όπως εφαρµόζεται, δε 

λαµβάνει υπ’ όψιν τον προγραµµατισµό και τους επιµέρους στόχους της 

εκπαιδευτικής µονάδας. Σηµειώνεται ότι το  άρθρο 5 παραπέµπει σε υπουργικές 

αποφάσεις µε της οποίες θα καθορίζονται «…η διαδικασία, ο τύπος, ο χρόνος, το 

περιεχόµενο της αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα …» (παράγραφος 

9), δεν αφήνει δηλαδή κανένα περιθώριο στην εκπαιδευτική µονάδα για να καθορίσει 

η ίδια τις διαδικασίες αξιολόγησης µε βάσει τους στόχους της, έτσι αποθαρρύνει τον 

προγραµµατισµό από αυτή και τη θέλει ως ένα απλό διεκπεραιωτή στόχων και 

αποφάσεων που λαµβάνονται κεντρικά. 

Όπως και στην αξιολόγηση του µαθητή, έτσι και στην αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου είναι τα κριτήρια ή παράγοντες αξιολόγησης τα οποία 

αποτελούν αντικείµενο διαβουλεύσεων και συζητήσεων πανευρωπαϊκά. Γι’ αυτό και 

από την επιστηµονική κοινότητα κατατίθενται προτάσεις για τη βελτίωση και την 

προσαρµογή της αξιολόγησης στις νέες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες, αν αι 

είναι δύσκολη η ανάπτυξη συναινετικών προτάσεων για την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού (Κυριακίδης και ∆ηµητρίου, 2004). 

 

   4.1.4 Η τρέχουσα κατάσταση στην Ευρώπη  

 

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το ενδιαφέρον για την αξιολόγηση της 

σχολικής µονάδος αλλά και του εκπαιδευτικού συστήµατος συνολικά, ξεκίνησε από 

τις αρχές της δεκαετίας του 70,  µε στόχο την αποτελεσµατικότητα σε σχέση  µε την 

ποιότητα της παρεχοµένης εκπαίδευσης. Κάθε χώρα έχει αναπτύξει µια δικιά της 

προσέγγιση στην αξιολόγηση, ως ένα σύνολο παραγόντων, που συµπεριλαµβάνουν 

τον τύπο του αξιολογητή, τις πτυχές που αξιολογούνται, τα κριτήρια αξιολόγησης, τις  

διαδικασίες και τη χρήση της αξιολόγησης µε βάση τα αποτελέσµατα της, κ.ά. Έτσι, 

η αξιολόγηση διαφοροποιείται ανάλογα µε τη µέθοδο που ακολουθείται, τη δοµή του 

εκπαιδευτικού συστήµατος, τον πολιτισµό αλλά και τους στόχους της. Η ανάπτυξη 
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της αξιολόγησης και η ενσωµάτωσή της στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και στην 

κουλτούρα του εκπαιδευτικού χώρου σε ορισµένες Ευρωπαϊκές χώρες, µέσα από τις 

εκπαιδευτικές συνεργασίες, επηρεάζουν τα εκπαιδευτικά συστήµατα άλλων χωρών  

προτρέποντας  να κινηθούν  στην ίδια κατεύθυνση αναφορικά µε την αξιολόγηση.  

            Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, η αξιολόγηση της σχολικής µονάδος 

µπορεί να γίνει µε δυο τρόπους ,εξωτερικά και εσωτερικά.  

 A. Εξωτερική αξιολόγηση 

Η εξωτερική αξιολόγηση διενεργείται από φορείς που βρίσκονται εκτός 

σχολείου και είτε ανήκουν στις ανώτερες βαθµίδες της διοίκησης είτε είναι φορείς 

που αναλαµβάνουν µε ανάθεση το έργο της αξιολόγησης, έχοντας µια σχετική 

αυτονοµία σε σχέση µε τη διοίκηση. Μορφές εξωτερικής αξιολόγησης είναι:  

• Η επιθεώρηση, 

• Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού συστήµατος από ποικιλία µηχανισµών 

(π.χ Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων) και  

• Οι Εντοπισµένες Μελέτες Αξιολόγησης, περιφερειακές, εθνικές ή διεθνείς 

(Σολοµών,1999). 

Τα αποτελέσµατα της εξωτερικής αξιολόγησης συνήθως σχετίζονται µε 

συνέπειες που αφορούν τους εκπαιδευτικούς (προαγωγή, επιδόµατα) ή τα σχολεία 

(χρηµατοδότηση). Γι’ αυτό, καθώς η εποπτεία-έλεγχος έχει δυσµενείς συνέπειες σε 

πολλά επίπεδα (Helsby, 1999), συζητείται η ανάγκη για δηµοκρατικότερη 

αξιολόγηση, όπου ο αξιολογητής να υπηρετεί την κρίση και προτείνεται η 

ενδυνάµωση της ποιοτικής αξιολόγησης (Stiggins, 2000· ΜcKee, 2001). 

Προτείνονται επίσης µορφές που να δίνουν βαρύτητα στην εσωτερική αξιολόγηση 

του σχολείου ή σ’ έναν συνδυασµό εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης 

(Worthern κ.α., 1997). 

Β. Εσωτερική αξιολόγηση 

Η εσωτερική αξιολόγηση διενεργείται από τους ίδιους τους παράγοντες της 

σχολικής µονάδας και µπορεί να είναι είτε ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση είτε 

συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση από τους ίδιους τους 

παράγοντες της εκπαιδευτικής µονάδας (κυρίως εκπαιδευτικούς και συχνά µαθητές ή 

γονείς) (Σολοµών, 1999). Η εσωτερική αξιολόγηση έχει το πλεονέκτηµα ότι 

βασίζεται σ’ ένα υπόβαθρο όπου λειτουργίες και δεδοµένα είναι γνωστά και οικεία 
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στους εκπαιδευτικούς: σχολική µονάδα, τάξη, µαθητικό δυναµικό, περιρρέουσα 

κοινωνική πραγµατικότητα, νοµοθετικά πλαίσια. Η αυτοαξιολόγηση µπορεί να 

αναδειχτεί σε διαδικασία ανατροφοδότησης για τον εκπαιδευτικό και το εκπαιδευτικό 

σύστηµα. 

Η συµµετοχή σε µια αυτοµελέτη σχολείου σε επίπεδο διαµορφωτικής 

αξιολόγησης δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις δεξιότητες 

επαγγελµατικής λήψης των αποφάσεων, να διευρύνουν τις οπτικές τους και να 

ενηµερωθούν για τους ρόλους, τις ευθύνες και τα προβλήµατα των συναδέλφων 

(Kogan, 1996˙ Μπαγάκης, 1999). Σήµερα είναι σύνηθες η βελτίωση της ικανότητας 

αυτοεξέτασης να αποτελεί για πολλά εκπαιδευτικά προγράµµατα ένα βασικό στόχο 

(Karsten, 1994). Υπάρχει η τάση να δειχτεί εµπιστοσύνη στα σχολεία να αναπτύξουν 

δικές τους στρατηγικές και κίνητρα, χωρίς υπερβολική εξωτερική παρέµβαση ή 

λεπτοµερειακό εξωτερικό έλεγχο και επιθεώρηση (Cullingford, 1997). Παράλληλα, 

υπάρχει µια παγκόσµια κίνηση για συνδυασµό εσωτερικής/εξωτερικής αξιολόγησης, 

καθώς ο επιθεωρητισµός υποχωρεί διεθνώς (Wiseman, 1997˙ Fitzerald, 2001), µε 

προτεινόµενες τρεις διαφορετικές µορφές εσωτερικής/εξωτερικής αξιολόγησης: α.) 

παράλληλη, β) διαδοχική και γ) συνεργατική (MacBeath, 2001). 

Η  εξωτερική  αξιολόγηση των σχολικών µονάδων πραγµατοποιείται εδώ και 

αρκετά χρόνια στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. Στην Ιταλία, τη 

Φινλανδία, τη Νορβηγία και την Ουγγαρία, αλλά και σε χώρες όπως στο Βέλγιο 

(Γαλλικές και Γερµανόφωνες Κοινότητες), στην Ελλάδα, στο Λουξεµβούργο, στη 

Βουλγαρία και στη Μάλτα, η εξωτερική αξιολόγηση των σχολείων δεν είναι πολύ 

διαδεδοµένη και πραγµατοποιείται συνήθως από τις κεντρικές αρχές της εκπαίδευσης. 

Σε αυτές τις χώρες συνήθως υπάρχει ένα σύστηµα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 

συστήµατος µέσω ανάλυσης και µελέτης µόνο ορισµένων πτυχών των σχολικών  

διεργασιών, όπως οι εκπαιδευτικές ή/και οι διοικητικές. Οι περισσότερες από αυτές 

τις χώρες κινούνται  προς την αξιολόγηση των σχολείων αλλά αυτή η προσέγγιση  

ακόµα δεν είναι  πλήρως καθιερωµένη,  επειδή τα σχολεία έχουν λίγη αυτονοµία, 

αλλά και επειδή η αξιολόγηση των σχολείων είναι ένα πολιτικά ευαίσθητο ζήτηµα. 

  Η  εσωτερική  αξιολόγηση των σχολικών µονάδων διενεργείται σχεδόν  σε 

όλες τις χώρες, εκτός από το Λουξεµβούργο και τη Βουλγαρία. Οι εκτιµητές 

συµµετέχουν άµεσα στις δραστηριότητες του σχολείου (∆ιευθυντής, εκπαιδευτικοί, 
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διοικητικό προσωπικό  µαθητές), ή επηρεάζονται άµεσα από  τις δραστηριότητες 

(γονείς, τοπική κοινωνία). 

 

4.2 Το ∆ιοικητικό Πλαίσιο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα   

4.2.1 ∆ιοικητική εποπτεία και βαθµός κρατικής επιχορήγησης 

 

Το σχολικό έτος 2007/08 το 94% των µαθητών της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ήταν εγγεγραµµένοι σε δηµόσια σχολεία. Τα ιδιωτικά 

σχολεία Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης αναγνωρίζονται ως ισότιµα των 

αντιστοίχων δηµοσίων, τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων και είναι πλήρως αυτοχρηµατοδοτούµενα. ∆εν υπάρχουν µη 

κρατικά ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Η διοίκηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος είναι δοµηµένη 

ιεραρχικά. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ) σχεδιάζει 

και είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή της νοµοθεσίας, ασκεί διοίκηση συντονίζει και 

έχει την υψηλή εποπτεία των αποκεντρωµένων υπηρεσιών και φορέων (όπως το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνα, κ.ά.), διαχειρίζεται τον 

προϋπολογισµό, εγκρίνει τα προγράµµατα σπουδών της Α/θµιας και Β/θµιας 

Εκπαίδευσης και διορίζει το εκπαιδευτικό προσωπικό. Στην αµέσως επόµενη βαθµίδα 

της διοικητικής δοµής, οι 13 Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης – που 

υπάγονται στον Υπουργό Παιδείας – ασκούν διοίκηση, έλεγχο και εποπτεία στις 

υπόλοιπες αποκεντρωµένες υπηρεσίες, καθώς και συντονίζουν το έργο των Σχολικών 

Συµβούλων. Γενικότερα, διαχειρίζονται την εκπαιδευτική πολιτική και συνδέουν τις 

περιφερειακές υπηρεσίες µε τις αντίστοιχες κεντρικές υπηρεσίες και οργανισµούς. Οι 

∆ιευθύνσεις (σε κάθε νοµαρχία ή νοµαρχιακό διαµέρισµα) και τα κατά τόπους 

Γραφεία Εκπαίδευσης ασκούν διοίκηση, εποπτεύουν τη λειτουργία των σχολικών 

µονάδων και συντονίζουν και διευκολύνουν τη συνεργασία µεταξύ των σχολείων. Οι 

∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων είναι διοικητικά και επιστηµονικά-παιδαγωγικά 

υπεύθυνοι για το χώρο αυτό. Συντονίζουν και καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς στο 

έργο τους, φροντίζοντας και για την επιµόρφωσή τους. Οι Σύλλογοι των 

∆ιδασκόντων είναι υπεύθυνοι για την εφαρµογή του προγράµµατος, τη φοίτηση και 

την πειθαρχία των µαθητών. Οι Σχολικές Επιτροπές, στις οποίες συµµετέχουν 
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εκπρόσωποι γονέων και τοπικών φορέων, είναι υπεύθυνοι διαχείρισης του 

προϋπολογισµού για θέρµανση, φωτισµό, καθώς και επισκευές ή εξοπλισµό του 

σχολείου. 

Οι κατά τόπους ∆ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης έχουν τη γενική 

ευθύνη του ελέγχου της λειτουργίας των σχολικών µονάδων της περιοχής τους. 

Σύµφωνα µε τον τελευταίο νόµο, προβλέπεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

της σχολικής µονάδας να υλοποιείται σε τοπικό επίπεδο: ο Σύλλογος των 

∆ιδασκόντων θα συντάσσει έκθεση αυτοαξιολόγησης ενώ περιφερειακά κέντρα 

αποτιµούν το εκπαιδευτικό έργο των σχολείων της περιοχής τους και οι εκθέσεις 

αυτές θα επεξεργάζονται σε εθνικό επίπεδο από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. 

 

   4.2.2 Η ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο 

 

Προϊστάµενος 

Σύµφωνα  µε το ΦΕΚ 1340/2002 ανάµεσα στα κύρια καθήκοντα των 

διοικητικών προϊσταµένων (Γραφείου ή ∆ιεύθυνσης) είναι να: 

1. Προΐστανται υπαλλήλων – διοικητικών και εκπαιδευτικών 

2. Εφαρµόζουν εκπαιδευτική πολιτική του κεντρικού φορέα 

3. Συνεργάζονται µε προϊστάµενους και υφισταµένους και µε την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση για την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων. 

 

∆ιευθυντές Εκπαίδευσης 

Σύµφωνα µε το παραπάνω ΦΕΚ το έργο των ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης 

συνοψίζεται στα ακόλουθα: 

1.  Οι ∆ιευθυντές της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης έχουν τη 

γενική ευθύνη της διοίκησης και του ελέγχου λειτουργίας των σχολικών µονάδων της 

περιοχής ευθύνης τους.  

2.  Εποπτεύουν, ελέγχουν, συντονίζουν και καθοδηγούν τη λειτουργία των 

Γραφείων Εκπαίδευσης, των Γραφείων Τεχνικής - Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Φυσικής Αγωγής, καθώς και τη λειτουργία των σχολικών µονάδων της ευθύνης τους. 

3.  Συµµετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης, όπως ορίζεται από την κείµενη 

νοµοθεσία 
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4.  Είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάµενοι των Προϊσταµένων Γραφείων 

και των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων που υπάγονται στη ∆ιεύθυνση 

Εκπαίδευσης. 

5.  Μετέχουν στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια και στις νοµαρχιακές 

επιτροπές και συγκροτούν όλες τις προβλεπόµενες επιτροπές εξετάσεων και 

παρακολούθησης - συντονισµού διδακτέας ύλης. 

6.  Παρέχουν οδηγίες στους ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων σχετικά µε τη 

διοίκηση και λειτουργία των σχολείων. Αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες για καινοτόµες 

δράσεις και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αντιµετωπίζουν 

ενδεχόµενα κρίσιµα προβλήµατα, επιλύουν διαφορές, συµβάλλουν στη σύνθεση 

ιδεών και απόψεων και αίρουν αµφιβολίες και αµφισβητήσεις. 

7.  Ενεργούν γενικότερα µε γνώµονα την αρχή ότι η διοίκηση της Εκπαίδευσης 

πρέπει να ασκείται όχι µόνο µε την εφαρµογή νοµικών διατάξεων και επιστηµονικών 

αρχών αλλά και µε την αντίληψη της υποχρέωσης για την εξυπηρέτηση των πολιτών 

και της κοινωνίας. 

 

Σχολικοί Σύµβουλοι  

Σύµφωνα µε το ίδιο ΦΕΚ στο έργο των Σχολικών Συµβούλων περιλαµβάνονται 

βασικά πέντε κύριες λειτουργίες. Ο Σχολικός Σύµβουλος: 

1.  ∆ιαχειρίζεται στον τοµέα της ευθύνης του την εκπαιδευτική πολιτική και 

υποστηρίζει την εφαρµογή των εκπαιδευτικών καινοτοµιών οι οποίες εισάγονται στην 

Εκπαίδευση. Έχει ως αρµοδιότητα να γίνεται κατανοητό το περιεχόµενο και η 

φιλοσοφία των καινοτοµιών για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή τους. 

Αποτυπώνει την εκπαιδευτική πραγµατικότητα, επισηµαίνει τις αδυναµίες της 

εφαρµογής και προτείνει λύσεις.  

2.  Ως προγραµµατιστής του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή ευθύνης του, 

προτείνει πρόγραµµα εφαρµογής των προγραµµάτων σπουδών για τα µαθήµατα της 

ειδικότητάς του ή φροντίζει για την εφαρµογή του προτεινοµένου από το Π.Ι. 

προγραµµατισµού. Συγχρόνως παρακολουθεί και συντονίζει τον παραπάνω 

προγραµµατισµό. Συµµετέχει στον προγραµµατισµό του εκπαιδευτικού έργου στα 

σχολεία ευθύνης του, ενθαρρύνει και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς και 

συνεργάζεται µαζί τους για την εφαρµογή του κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 
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3.  Ως επιµορφωτής των εκπαιδευτικών αναλαµβάνει ο ίδιος πρωτοβουλίες 

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του κλάδου του στην περιοχή ευθύνης του. 

Συµµετέχει στα επιµορφωτικά προγράµµατα των σχολών επιµόρφωσης καθώς και 

του Οργανισµού Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ). Ενθαρρύνει, υποστηρίζει 

και καθοδηγεί τις ενδοσχολικές προσπάθειες επιµόρφωσης στα σχολεία της 

αρµοδιότητάς του.  

4.  Συµµετέχει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών, όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία. Σκοπός εν γένει της αξιολόγησης 

σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης είναι η επισήµανση αδυναµιών και δυσκολιών 

στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, η παροχή βοήθειας για την αναίρεσή τους, 

η ενίσχυση πρωτοβουλιών και η δηµιουργία θετικών κινήτρων στην εκπαίδευση. 

5.  Όταν ο Σχολικός Σύµβουλος διαπιστώνει ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί 

εµφανίζουν αδυναµία στην άσκηση εκπαιδευτικού έργου, παράλληλα µε τη σύνταξη 

της υπηρεσιακής έκθεσης, προτείνει να εφαρµοστεί πρόγραµµα επιµόρφωσης, 

αναλυτικά σε κάθε έναν από αυτούς. Η πρόταση γίνεται προς την Περιφερειακή 

∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει ως σκοπό να επιτευχθεί η επιδιωκόµενη βελτίωση 

στο παρεχόµενο εκπαιδευτικό έργο από αυτούς τους εκπαιδευτικούς. 

 

∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων 

 

Ο ∆ιευθυντής της σχολικής µονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής 

κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστηµονικός - παιδαγωγικός υπεύθυνος 

στο χώρο αυτό. Ειδικότερα ο ∆ιευθυντής της σχολικής µονάδας:  

1. Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να 

εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο δηµοκρατικό και 

ανοικτό στην κοινωνία. 

2. Καθοδηγεί και βοηθεί τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους 

νεότερους, αναλαµβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα 

και οφείλει να αποτελεί παράδειγµα. 

3. Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης µονάδα επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε θέµατα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστηµονικά. 
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4. Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται 

µαζί τους ισότιµα και µε πνεύµα αλληλεγγύης. ∆ιατηρεί και ενισχύει την συνοχή του 

Συλλόγου ∆ιδασκόντων, αµβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των 

εκπαιδευτικών, εµπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σ΄ αυτούς. 

5. Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε 

να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Τέλος, αξιολογεί τους 

εκπαιδευτικούς, όπως η νοµοθεσία ορίζει, έχοντας ως γνώµονα της αξιολόγησής του 

τους στόχους της αξιολόγησης. 

Σε γενικές γραµµές, ο ∆ιευθυντής ή ο Προϊστάµενος σχολείου συνεργάζεται 

µε τους Σχολικούς Συµβούλους, τα Στελέχη της ∆ιοίκησης, τους εκπαιδευτικούς, 

καθώς και τους µαθητές και τους γονείς για την από κοινού επίτευξη των 

εκπαιδευτικών στόχων. Ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό να αναλαµβάνει 

πρωτοβουλίες οι οποίες συµβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, υπεύθυνων, 

δηµοκρατικών και ευαισθητοποιηµένων πολιτών. 

 

4.3 Συµπεράσµατα - ∆ιαπιστώσεις 

 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι ένα συγκεντρωτικό σύστηµα όπου 

στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση ελάχιστες ουσιαστικές 

αρµοδιότητες διοίκησης - τουλάχιστον µέχρι στιγµής - έχουν µεταφερθεί σε 

τοπικό/σχολικό επίπεδο. Αν λάβει κανείς υπόψη του και το γεγονός ότι παρατηρείται 

µια πληθώρα νόµων, διατάξεων και εγκυκλίων που αφορούν τη διοίκηση των 

δηµόσιων σχολικών µονάδων, γίνεται φανερό ότι τα περιθώρια ουσιαστικής άσκησης 

διοίκησης/management στην ελληνική δηµόσια εκπαίδευση (Πρωτοβάθµια και 

∆ευτεροβάθµια) είναι αρκετά περιορισµένα. Υπάρχει βέβαια µια επίφαση 

αποκέντρωσης και λαϊκής συµµετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία µε τη σύσταση 

των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων και των Σχολικών Συµβουλίων, όµως οι 

αρµοδιότητες που έχουν µεταβιβαστεί στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις είναι σχετικά 

περιορισµένες, ενώ τα Σχολικά Συµβούλια στην πράξη παραµένουν ανενεργά. Στην 

Τριτοβάθµια εκπαίδευση τα περιθώρια είναι αρκετά ευρύτερα, µια και υπάρχει µια 

σχετική διοικητική ανεξαρτησία και οι οργανισµοί που ανήκουν σε αυτήν την 

κατηγορία (πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι., οργανισµοί κατάρτισης, οργανισµοί εκπαίδευσης 
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ενηλίκων) µπορούν να διαµορφωθούν και να διοικηθούν σε περισσότερο αυτόνοµη 

βάση. 

Στο επίπεδο της δηµόσιας Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ο 

ρόλος του διευθυντή, όπως είδαµε, είναι σίγουρα περιορισµένος. Οι διευθυντές των 

σχολείων έχουν κυρίως εκτελεστικές αρµοδιότητες και ελάχιστες διοικητικές, οι 

οποίες, όπως είδαµε, κι αυτές επηρεάζονται από «εξωσυστηµατικούς» παράγοντες. Οι 

διοικητικές αυτές αρµοδιότητες εντοπίζονται στο επίπεδο της καθηµερινής 

λειτουργίας των σχολείων, στο λειτουργικό (βραχυπρόθεσµο) προγραµµατισµό, την 

αποτελεσµατικότερη οργάνωση του σχολείου και του προσωπικού, στην καθοδήγηση 

και παρακίνηση του προσωπικού, αλλά και στον έλεγχο των λειτουργιών του 

σχολείου. Επίσης, λόγω µεγάλης απόστασης από τα σηµεία λήψης αποφάσεων και 

σχεδιασµού της εκπαιδευτικής πολιτικής, ο ρόλος των διευθυντών εκπαίδευσης και 

των προϊσταµένων γραφείων περιορίζεται σ’ αυτόν που υπαγορεύεται από το νοµικό 

και το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος. (Ανδρέου και 

Παπακωνσταντίνου, σ. 154-155). 

Από τα προαναφερθέντα εύκολα συνάγεται το συµπέρασµα ότι η διοίκηση 

στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί µια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία αν λάβει 

κανείς υπόψη και το γεγονός ότι τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες όλων των 

παραπάνω φορέων διαφοροποιούνται σε σχέση µε αυτούς στους οποίους 

απευθύνονται καθώς και σε σχέση µε αυτούς στους οποίους λογοδοτούν. Για 

παράδειγµα σύµφωνα µε το νόµο ορίζονται ξεχωριστές αρµοδιότητες των ∆ιευθυντών 

Εκπαίδευσης σε σχέση µε τους ∆ιευθυντές σχολικών µονάδων, σε σχέση µε τους 

Προϊσταµένους Γραφείων Εκπαίδευσης, σε σχέση µε τους Σχολικούς Συµβούλους και 

σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς. Αν σε όλα αυτά συµπεριληφθεί και ο 

σηµαντικότατος παράγοντας της γραφειοκρατίας που χαρακτηρίζει το µηχανισµό 

ολόκληρου του συστήµατος στη χώρα µας, µπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι το θέµα 

της βελτιστοποίησης της ποιότητας στον τοµέα της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

εµπεριέχει τόσες πολλές παραµέτρους που κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση θα 

µπορούσε να χαρακτηριστεί. 
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5. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

5.1 Η Προτεινόµενη Ερευνητική Πρόταση  

 

Η εκπαιδευτική σχολική µονάδα είναι ένας παράγοντας - κλειδί τόσο για την 

αποτελεσµατικότερη άσκηση της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής  όσο και για τη 

διαµόρφωση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, για την αντιµετώπιση των 

ιδιαίτερων αναγκών του σχολείου κατά τη σύνδεσή του µε την τοπική κοινωνία 

(Μαυρογιώργος, σ. 128). 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισµών 

είναι πολλοί και ποικίλλουν όχι µόνο ως προς τους στόχους τους, αλλά και ως προς το 

βαθµό επιρροής τους. Μέσα, λοιπόν, σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα ιδιαίτερα 

συγκεντρωτικό και µε τόσες πολλές πιέσεις και προσπάθειες περιορισµού των 

διοικητικών αρµοδιοτήτων γεννάται το ερώτηµα εάν όντως υπάρχει περιθώριο 

άσκησης ουσιαστικής διοίκησης των εκπαιδευτικών οργανισµών στη χώρα µας, µε 

απώτερο σκοπό την εφαρµογή καινοτοµιών για τη βελτίωση της ποιότητας.  

Στην παρούσα εργασία θεωρούµε ότι η βελτίωση της ποιότητας του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος είναι µια διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσει 

µε µικρά βήµατα από τα πιο χαµηλά τµήµατα της ιεραρχίας όπως είναι το επίπεδο της 

σχολικής µονάδας. Έχει φανεί και στη βιβλιογραφία ότι έρευνες που 

πραγµατοποιήθηκαν και περιλάµβαναν µικρό αριθµό συµµετεχόντων οδήγησαν σε 

εξίσου χρήσιµα αποτελέσµατα ενώ η διαχείριση των δεδοµένων ήταν εξαιρετικά 

απλούστερη διαδικασία. 

Προτείνεται λοιπόν ότι η διαδικασία πρέπει καταρχήν να εφαρµοστεί στα 

πλαίσια µιας σχολικής µονάδας και σε περιορισµένο αριθµό συµµετεχόντων. Το 

πρώτο βήµα της διαδικασίας θα αποτελεί η αξιολόγηση των καθηγητών από τους 

µαθητές µε τη διανοµή ερωτηµατολογίων που βασίζονται στο πρότυπο του 

SERVQUAL, το οποίο και έχει αναλυθεί εκτενώς στις προηγούµενες ενότητες. Οι 

λόγοι για τους οποίους προτείνεται να ξεκινήσει η – οποιαδήποτε - έρευνα από το 

επίπεδο της σχολικής µονάδας και συγκεκριµένα από την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών από τους µαθητές είναι οι εξής: 
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1. Οι µαθητές είναι αυτοί στους οποίους απευθύνεται το τελικό προϊόν της 

εκπαίδευσης, αποτελούν συνεπώς τους άµεσα εµπλεκόµενους στην όλη 

διαδικασία. 

2. Οι  µαθητές µπορούν  να θεωρηθούν αντικειµενικοί κριτές του εκπαιδευτικού 

έργου –αν όχι στο σύνολό του, τουλάχιστον στο κοµµάτι που τους αφορά- εφόσον 

δεν µπορεί να είναι υποκινούµενοι και ωφελούµενοι από ξένα συµφέροντα, δεν 

αποτελούν τµήµα κανενός γραφειοκρατικού, κοµµατικού ή άλλου µηχανισµού και 

µε την τήρηση της ανωνυµίας τους µπορούν να λειτουργήσουν αδέκαστα.  

3. Η γνώµη των µαθητών µπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για περαιτέρω έρευνες 

–µε χρήση ερωτηµατολογίων ή άλλων µεθόδων- από την πλευρά της διεύθυνσης 

της σχολικής µονάδας ή των πιο υψηλά ιστάµενων, έρευνες οι οποίες θα 

επεκταθούν ενδεχοµένως στα υψηλότερα τµήµατα της ιεραρχίας, ωστόσο θα 

έχουν ένα σηµείο εκκίνησης. Για παράδειγµα η κακή απόδοση ενός καθηγητή που 

θα προκύψει από την αρνητική αξιολόγησή του, µπορεί να οφείλεται σε 

λανθασµένη καθοδήγηση από κάποιον σχολικό σύµβουλο, σε ανεπαρκή 

υποστήριξη από τη διεύθυνση, σε περιορισµένες γνώσεις λόγω ελλιπούς 

επιµόρφωσης, εν ολίγοις µπορεί να µην ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος, αλλά 

άλλοι παράγοντες σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό. Ωστόσο το αρνητικό αποτέλεσµα 

αυτής της πρώτης αξιολόγησης θα είναι και η πρώτη ένδειξη ότι όντως υπάρχει 

κάποιο πρόβληµα σε αυτήν την περίπτωση η οποία χρήζει ασφαλώς περαιτέρω 

διερεύνησης.  

4. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες όπου έχουν υιοθετηθεί συστήµατα 

αξιολόγησης, αυτά απαιτούν ολοένα και µεγαλύτερη συµµετοχή από τους άµεσα 

εµπλεκόµενους (µαθητές-γονείς) στα εκπαιδευτικά δρώµενα, µέσω της 

συστηµατικής πληροφόρησής τους για το παιδαγωγικό προφίλ των σχολείων και 

σε πολλές περιπτώσεις µέσω της ενεργής συµµετοχής τους στην αξιολόγηση και 

το σχεδιασµό προγραµµάτων δράσης για την προαγωγή σηµαντικών 

εκπαιδευτικών στόχων – κι αυτό διότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από τους 

µαθητές τους ειδικότερα, προσθέτει ένα σηµαντικό συστατικό στο εύρος των 

σχολίων σχετικά µε την επαγγελµατική τους απόδοση (Scriven, 1999). 

5. Η πρακτική της αξιολόγησης, στις ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες εφαρµόζεται αν 

και διαφορετική ως προς την οργανωτική διάρθρωση και τη λειτουργική της 
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κουλτούρα, δείχνει την τάση προς τη δηµιουργική ελευθερία του σχολείου και την 

καλλιέργεια µισθολογικών και επιµορφωτικών κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς, 

οι οποίοι σε στενή συνεργασία µε τους µαθητές και τους γονείς τους δύνανται να 

καταρτίζουν κατά τρόπο περισσότερο αυτόνοµο και αποτελεσµατικότερο το 

περιεχόµενο της παιδαγωγικής διαδικασίας, απαλύνοντας έτσι τις εκπαιδευτικές 

µονάδες από τον περιττά ασφυκτικό κρατικό εναγκαλισµό. 

Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί 

ότι τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης θα χρησιµοποιηθούν µε σκοπό την τιµωρία 

των εκπαιδευτικών, αντιθέτως αυτό που θα προκύψει θα είναι όφελος, κέρδος, 

βελτίωση για τους ίδιους και για το λειτούργηµα που ασκούν. Στα πλαίσια ενός 

συστήµατος αξιολόγησης του οικοδοµήµατος που καλείται εκπαίδευση οι καθηγητές 

αναδεικνύονται ως οι ανθρώπινοι καταλύτες στη σχολική επίδοση των µαθητών τους, 

την ποιοτικότερη εικόνα του σχολείου και την αναβάθµιση του κύρους των 

παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Psacharopoulos, 1995). Συνεπώς κρίνεται εκ 

των ων ουκ άνευ η αξιολόγησή τους και δη από τους µαθητές τους τονίζοντας και 

πάλι ότι µόνο θετικός µπορεί να είναι ο χαρακτήρας της.  

Ιδιαίτερα βαρυσήµαντες βέβαια είναι και οι ευθύνες της κεντρικής εξουσίας , 

οι οποίες στα πλαίσια πραγµατοποίησης µιας συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης, 

περιλαµβάνουν τη διαµόρφωση ενός αµερόληπτου και ευέλικτου σχήµατος που να 

συσπειρώνει την εµπιστοσύνη εκπαιδευτικών και λοιπών κοινωνικών  φορέων µε την 

αξιοπιστία και τη διαφάνειά του, καθώς και µε την προοπτική του να µπορεί να φέρει 

τα επιθυµητά για τη βελτίωση της ποιότητας αποτελέσµατα.  

Στην παρούσα εργασία, η ∆ιεύθυνση της Σχολικής Μονάδας έχει συναινέσει 

στη διανοµή των ερωτηµατολογίων, έχει υποστηρίξει τον θετικό χαρακτήρα της 

αξιολόγησης, και έχει δεσµευτεί για την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων που θα 

προκύψουν προς όφελος  όλων των εµπλεκόµενων φορέων. 
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5.2 Η περίπτωση του Γενικού Λύκειο Αιγινίου 

 

Το Γενικό Λύκειο Αιγινίου αποτελεί µια σχετικά µικρή Σχολική Μονάδα της 

Βόρειας Πιερίας αποτελούµενη συνολικά από 130 µαθητές, οι οποίοι κατανέµονται 

στις τρεις τάξεις του Λυκείου ως εξής: Α΄ λυκείου: 40 µαθητές , Β΄ λυκείου: 53 

µαθητές , Γ΄ λυκείου: 41 µαθητές. Επιπλέον το σύλλογο διδασκόντων απαρτίζουν 15 

καθηγητές  συµπεριλαµβανοµένου και του διευθυντή. Λόγω του περιορισµένου 

µεγέθους της µονάδας, υποδιευθυντής δεν προβλέπεται.  

Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της συγκεκριµένης σχολικής 

µονάδας, σκοπό είχε να αναδείξει τυχόν προβλήµατα που υπήρχαν στις σχέσεις 

µαθητών – καθηγητών τόσο εντός όσο κι εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, να 

αξιολογήσει τη µεταξύ τους σχέση και να µετρήσει το κατά πόσο είναι πράγµατι 

ικανοποιηµένοι οι µαθητές από τους διδάσκοντές τους. Προκειµένου να επιτευχθεί 

κάτι τέτοιο, µετρήθηκαν οι προσδοκίες των µαθητών από αυτό που αντιλαµβάνονται 

ως ιδανική Σχολική Μονάδα (στο εξής αναφερόµενη ως ΣΜ) και ταυτόχρονα οι 

αντιλήψεις τους που αφορούσαν την εµπειρία τους από αυτά που βίωναν καθηµερινά 

στη συγκεκριµένη ΣΜ.  Η ύπαρξη οποιουδήποτε πιθανού χάσµατος υπηρεσιών 

µεταξύ των προσδοκιών των µαθητών και της εµπειρίας τους σηµαίνει ότι οι 

υπηρεσίες που παρέχονται  από την πλευρά της ΣΜ είναι διαφορετικές από τις 

αναµενόµενες ή απαιτούµενες υπηρεσίες από την πλευρά των µαθητών, συνεπώς οι 

τελευταίοι δεν είναι ικανοποιηµένοι άρα αξιολογούν αρνητικά το έργο της ΣΜ.  

Η εύρεση ακριβώς των διαστάσεων στις οποίες υπάρχει το µεγαλύτερο κενό, 

δηλαδή η µεγαλύτερη απόκλιση των αντιλήψεων από τις προσδοκίες, καταδεικνύει τα 

σηµεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί  σε πρώτη φάση η ∆ιεύθυνση της ΣΜ, 

προκειµένου να εντοπίσει αδυναµίες και ελλείψεις ούτως ώστε να προβεί στη λήψη 

κατάλληλων µέτρων. Σε περίπτωση βέβαια που η αντιµετώπιση υπερβαίνει τα όρια 

της ΣΜ θα πρέπει να αναλάβουν ευθύνες οι αµέσως επόµενοι παράγοντες στην 

ιεραρχία.  
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 5.2.1 Μεθοδολογία έρευνας  

 

 Οι µαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου κλήθηκαν να συµπληρώσουν ένα 

ερωτηµατολόγιο την τελευταία εβδοµάδα του πρώτου τετραµήνου δηλώνοντας 

ταυτόχρονα τις προσδοκίες τους από τη συγκεκριµένη ΣΜ και τις αντιλήψεις τους 

από την εµπειρία τους στα χρόνια φοίτησής τους εκεί. Οι µαθητές της Α΄ Λυκείου δεν 

συµπεριλήφθηκαν στην έρευνα, διότι η µικρή εµπειρία τους από τη ΣΜ δεν  

θεωρήθηκε αρκετή ώστε να τους επιτρέψει να σχηµατίσουν ολοκληρωµένη αντίληψη 

για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Επιπλέον πραγµατοποιήθηκαν και κάποιες 

συνεντεύξεις µε µαθητές κυρίως της Γ΄ Λυκείου προκειµένου να προσδιοριστούν τα 

κριτήρια που έπαιζαν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της αντίληψης για την 

εµπειρία ποιότητας από την πλευρά των µαθητών και να κατανοηθούν καλύτερα οι 

λόγοι για τους οποίους θεωρούσαν ότι αντιµετώπιζαν προβλήµατα κατά τη φοίτησή 

τους στη ΣΜ.  

 Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατ' αυτό τον τρόπο ακολούθως 

αναλύθηκαν στατιστικά µε τη βοήθεια µιας ανάλυσης χάσµατος. Πραγµατοποιώντας  

τα λεγόµενα t-tests στατιστικά εξαρτηµένου και ανεξάρτητου δείγµατος, σκοπός ήταν  

να εντοπιστούν οι διαστάσεις στις οποίες  η εµπειρία ξεπερνά τις προσδοκίες (άριστη 

πρακτική),  τις διαστάσεις όπου  η εµπειρία είναι ίση µε τις προσδοκίες,  και τις 

διαστάσεις όπου  η εµπειρία υπολείπεται των προσδοκιών. 

 

   5.2.2 Σχεδιασµός έρευνας & ερωτηµατολογίου  

 

 Χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο του οργάνου SERVQUAL, των 

Parasuraman, Zeithaml και Berry (1985). Λόγω χρονικών περιορισµών οι µαθητές, 

όπως προαναφέρθηκε, κλήθηκαν να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο 

ουσιαστικά συνιστούσαν δύο ξεχωριστά ερωτηµατολόγια, τα οποία και συµπλήρωναν 

παράλληλα. Το πρώτο αξιολογούσε τις προσδοκίες των µαθητών ενώ το δεύτερο 

προορίζονταν για να αξιολογήσει την εµπειρία των µαθητών στο συγκεκριµένο 

σχολείο.  

 Τα κριτήρια καταγράφηκαν ως 44 καταφατικές δηλώσεις (22 για το κάθε 

ερωτηµατολόγιο). ∆ηλώσεις όπως: «Όταν το προσωπικό της ΣΜ υπόσχεται να κάνει 
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κάτι µέχρι έναν ορισµένο χρόνο, αυτό ακριβώς πρέπει και να κάνει.», «Οι υπηρεσίες 

που παρέχονται στα πλαίσια της ΣΜ πρέπει να είναι αξιόπιστες και σωστές από την 

πρώτη στιγµή.», «Το προσωπικό της ΣΜ πρέπει να λαµβάνει την ανάλογη 

υποστήριξη προκειµένου να κάνει καλά τη δουλειά» του προορίζονταν για να 

τοποθετήσουν σε µια σειρά τις προσδοκίες των µαθητών από το προσωπικό της ΣΜ 

και συµπεριλαµβάνονταν στο πρώτο ερωτηµατολόγιο. Οι ίδιες δηλώσεις 

χρησιµοποιήθηκαν στο δεύτερο ερωτηµατολόγιο, αλλά η διατύπωση έγινε έτσι ώστε 

να απεικονίζει την εµπειρία των µαθητών. Συνεπώς τα προαναφερθέντα 

παραδείγµατα προσαρµόστηκαν ώστε να διαβάζονται ως εξής: «Όταν το προσωπικό 

της ΣΜ υπόσχεται να κάνει κάτι µέχρι έναν ορισµένο χρόνο, αυτό ακριβώς κάνει», 

«Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της ΣΜ είναι αξιόπιστες και σωστές από 

την πρώτη στιγµή.», «Το προσωπικό της ΣΜ λαµβάνει την ανάλογη υποστήριξη 

προκειµένου να κάνει καλά τη δουλειά του».  

 Από τους ανταποκρινόµενους ζητήθηκε να εξετάσουν κάθε δήλωση και να 

σηµειώσουν αντίστοιχα την προσδοκία ή την εµπειρία τους σε σχέση µε την κάθε 

ιδιότητα σε µια κλίµακα επτά-σηµείων, από το 1 (διαφωνώ απόλυτα µε τη 

συγκεκριµένη δήλωση) έως το 7 (συµφωνώ απόλυτα µε τη συγκεκριµένη δήλωση). 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους µαθητές να κάνουν κατανοµή των πόντων. Πιο 

συγκεκριµένα, ακολούθως αναφέρονταν  πέντε χαρακτηριστικά προσαρµοσµένα στα 

πλαίσια µιας ΣΜ και στις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει στους µαθητές. Από τους 

µαθητές ζητήθηκε να καταδείξουν πόσο σηµαντικό θεωρούσαν οι ίδιοι το κάθε ένα 

χαρακτηριστικό κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. Προκειµένου να γίνει κάτι τέτοιο οι µαθητές κλήθηκαν να κατανείµουν  

ένα σύνολο 100 πόντων ανάµεσα στα πέντε αυτά χαρακτηριστικά σύµφωνα µε το 

πόσο σηµαντικό ήταν το κάθε ένα από αυτά για τους ίδιους (όσο πιο σηµαντικό 

θεωρούσαν το χαρακτηριστικό, τόσο περισσότερους πόντους έπρεπε να του βάλουν). 

Το σύνολο των πόντων έπρεπε να έχει άθροισµα 100.  

Αναζητήθηκαν επίσης πρόσθετες δηµογραφικές πληροφορίες, και το κοµµάτι 

αυτό τροποποιήθηκε έτσι ώστε να συµπεριλάβει όλες τις πληροφορίες που 

θεωρήθηκαν απαραίτητες, όπως φύλο, ηλικία, χώρα προέλευσης, δήµος προέλευσης. 

Τέλος, ιδιαίτερα σηµαντικό ποιοτικό χαρακτηριστικό για το δείγµα θεωρήθηκε εάν οι 
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µαθητές εργάζονταν παράλληλα µε τη φοίτησή τους καθώς και εάν αντιµετώπιζαν 

κάποια µαθησιακή δυσκολία.  

 

 5.2.3 ∆ιαχείριση της έρευνας 

Για να βελτιωθεί το ποσοστό των απαντήσεων, απαιτήθηκε η άδεια του 

∆ιευθυντή καθώς και των υπεύθυνων καθηγητών προκειµένου να διανεµηθούν τα 

ερωτηµατολόγια στις τάξεις. Ο χρόνος που διατέθηκε για τη συµπλήρωσή τους 

ορίστηκε στα 25 λεπτά. Συνολικά 91 ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν, 86 εκ των 

οποίων επιστράφηκαν συµπληρωµένα – ποσοστό απάντησης σχεδόν 95%. Από αυτά 

ωστόσο άλλα 3 έπρεπε να απορριφθούν λόγω ελλιπών δηµογραφικών στοιχείων. 

Τελικά το συνολικό δείγµα ανήλθε σε 83 (91% του συνόλου των διανεµηµένων 

ερωτηµατολογίων). Στον Πίνακα 7 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα 

δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια της έρευνας. 

Πίνακας 7. Περιγραφή δείγµατος 

Χαρακτηριστικά του δείγµατος  Στοιχεία 

     Αξιολόγησης  % Συχνότητα (n) 

Φύλο 

Άνδρες     48,2   40 

Γυναίκες   51,8    43 

Ηλικία      

     15,1-16  -  - 

16,1-17  49,4  41 

17,1-18  50,6  42 

Χώρα καταγωγής 

     Ελλάδα  92,8  77 

     Αλβανία  3,6  3 

     Βουλγαρία  1,2  1 

     ΗΠΑ   1,2  1 

     Ρωσία   1,2  1 

Περιοχή διαµονής 

     ∆ήµος Αιγινίου 69,9  58  

     Γειτονικοί δήµοι 30,1  25 
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Μεταγραφή 

     Ναι   3,6  3 

     Όχι   96,4  80 

Μαθησιακή δυσκολία 

     Ναι   8,4   7  

     Όχι   91,6   76  

Εργαζόµενος-νη 

     Ναι   12  10 

     Όχι   88  73 

 

 

Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να εξεταστεί κατά πόσο απέχουν οι προσδοκίες 

(αναµονές-expectations) των µαθητών από αυτό που αντιλαµβάνονταν ως ιδανική 

σχολική µονάδα και οι αντιλήψεις τους που αφορούσαν την εµπειρία (εµπειρίες-

experience) τους από αυτά που βίωναν στη σχολική µονάδα. Για το σκοπό αυτό, µε 

τη χρήση του στατιστικού ελέγχου (t) για εξαρτηµένα δείγµατα διερευνήθηκε η ισχύς 

της υπόθεσης (Ηο): ‘’ Η µέση εµπειρία (experience) των µαθητών είναι ίση µε την µέση 

αναµονή (expectation)’’. Η διερεύνηση της ισχύος της παραπάνω υπόθεσης 

στηρίχθηκε στην αναζήτηση τυχόν σηµαντικών στατιστικά διαφορών µεταξύ όλων 

των µαθητών όσον αφορά το επίπεδο εµπειριών και αναµονών τους.  

Ακολούθως διενεργήθηκαν ζευγαρωτές προσεγγίσεις (paired wise) σε κάθε 

ένα από τα 22 ζευγάρια εµπειριών-αναµονών και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 8 που ακολουθεί. Η µηδενική υπόθεση των ίσων µέσων µεταξύ 

αναµονών και εµπειριών απορρίφθηκε στις 21 ζευγαρωτές αναλύσεις και 

υποστηρίχθηκε σε δύο ζεύγη. Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα η µηδενική 

των ίσων µέσων µεταξύ αναµονών και εµπειριών υπόθεση,  ισχύει στo ζεύγoς (9) που 

αντιστοιχεί στη δήλωση ‘’  Οι εργαζόµενοι σε µια ΣΜ πρέπει να διατηρούν/διατηρούν 

ακριβή αρχεία για τους µαθητές τους (βαθµοί µαθητών, απουσίες, προσωπικά 

δεδοµένα).’’.  

Στην περίπτωση του δείγµατος των µαθητών µας κατά πλειοψηφία στις 21 

από τις 22 προτάσεις του µοντέλου SERVQUAL ισχύει ότι υπάρχουν µε 95% 
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βεβαιότητα σηµαντικές στατιστικά διαφορές µεταξύ των αναµονών και εµπειριών 

τους.  

Πίνακας 8. Ζευγαρωτοί στατιστικοί έλεγχοι t 

Paired Samples Test

2.807 1.494 .164 2.481 3.133 17.124 82 .000

2.675 1.609 .177 2.323 3.026 15.147 82 .000

-.841 1.953 .216 -1.271 -.412 -3.902 81 .000

3.427 1.678 .185 3.058 3.796 18.493 81 .000

2.122 1.710 .189 1.746 2.498 11.239 81 .000

1.434 1.467 .161 1.113 1.754 8.906 82 .000

1.780 1.648 .182 1.418 2.143 9.782 81 .000

1.108 1.697 .186 .738 1.479 5.952 82 .000

.036 1.588 .174 -.311 .383 .207 82 .836

.867 1.368 .150 .569 1.166 5.775 82 .000

1.073 1.593 .176 .723 1.423 6.100 81 .000

1.145 1.646 .181 .785 1.504 6.334 82 .000

1.317 1.811 .200 .919 1.715 6.584 81 .000

1.590 2.066 .227 1.139 2.042 7.012 82 .000

1.195 2.027 .224 .750 1.641 5.338 81 .000

1.482 2.160 .237 1.010 1.954 6.249 82 .000

1.605 1.908 .212 1.183 2.027 7.569 80 .000

1.422 2.220 .244 .937 1.907 5.834 82 .000

1.217 1.578 .173 .872 1.561 7.027 82 .000

1.277 1.915 .210 .859 1.695 6.077 82 .000

1.410 1.881 .206 .999 1.820 6.828 82 .000

1.446 1.796 .197 1.054 1.838 7.334 82 .000

Εγκαταστάσεις - pe1Pair 1

ex2 - pe2Pair 2

ex3 - pe3Pair 3

ex4 - pe4Pair 4

ex5 - pe5Pair 5

ex6 - pe6Pair 6

ex7 - pe7Pair 7

ex8 - pe8Pair 8

ex9 - pe9Pair 9

ex10 - pe10Pair 10

ex11 - pe11Pair 11

ex12 - pe12Pair 12

ex13 - pe13Pair 13

ex14 - pe14Pair 14

ex15 - pe15Pair 15

ex16 - pe16Pair 16

ex17 - pe17Pair 17

ex18 - pe18Pair 18

ex19 - pe19Pair 19

ex20 - pe20Pair 20

ex21 - pe21Pair 21

ex22 - pe22Pair 22

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 

 

5.3 Αξιοπιστία των διαστάσεων αξιολόγησης των προτάσεων της εµπειρίας του 

SERVQUAL  

5.3.1 Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συνόλου των προτάσεων του SERVQUAL. 

 

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε ανάλυση της συνολικής αξιοπιστίας των 22 

προτάσεων του µοντέλου SERVQUAL και όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 8, οι 22 

αυτές προτάσεις του µοντέλου SERVQUAL παρουσιάζουν συνολικά µαζί σε επίπεδο 

µιας διάστασης µια αρκετά υψηλή αξιοπιστία άλφα, α=0,87. Παράλληλα, αξίζει να 

σηµειωθεί ότι δεν παρουσιάστηκε καµία τιµή α κάτω από 0.85 κατά την διαγραφή 

των εκάστοτε µεµονωµένων προτάσεων από το µοντέλο SERVQUAL.  
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Πίνακας 9. Ανάλυση συνολικής αξιοπιστίας των προτάσεων της εµπειρίας του 

SERVQUAL  

 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.868 .920 22 

 

 

5.3.2 Αξιολόγηση της αξιοπιστίας των πέντε διαστάσεων της  θεωρίας του 

SERVQUAL 

 

Για κάθε µια από τις πέντε διαστάσεις έγινε ανάλυση της αξιοπιστίας των 

µετρήσεων των προτάσεων εµπειρίας. Οι διαστάσεις «Αξιοπιστία», «Συναισθηµατική 

κατανόηση» και «Ασφάλεια» παρουσίασαν υψηλή αξιοπιστία µέτρησης (α>0.70) 

βάσει του στατιστικού δείκτη Cronbach’s alpha (α). Οι διαστάσεις «Υλικά στοιχεία» 

και «Ανταπόκριση» παρουσίασαν χαµηλή αξιοπιστία (α<0.70).  

Αυτό σηµαίνει προφανώς πως οι δηλώσεις (προτάσεις) στα δύο αυτά 

χαρακτηριστικά διαστάσεων που παρουσίασαν χαµηλή αξιοπιστία θα µπορούσαν να 

εµπλουτιστούν µελλοντικά µε επιπρόσθετες δηλώσεις (προτάσεις) αξιολόγησης σε 

ανάλογες χρήσεις του ερωτηµατολογίου. 
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Πίνακας 10. Ανάλυση αξιοπιστίας των προτάσεων της εµπειρίας των πέντε 

διαστάσεων της θεωρίας του SERVQUAL  

 

Υλικά στοιχεία (tangibles) 

Reliability Statistics

.634 .636 4

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 

 

Αξιοπιστία (reliability) 

Reliability Statistics

.779 .775 5

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 

Ανταπόκριση (responsiveness) 

Reliability Statistics

.438 .748 4

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 

Ασφάλεια (assurance) 

Reliability Statistics

.842 .839 4

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items
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Συναισθηµατική κατανόηση (empathy) 

Reliability Statistics

.801 .802 5

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 

 

5.3.3 Σηµαντικότητα των διαστάσεων του SERVQUAL 

 

Με σκοπό να δούµε την προτεραιότητα που δίνουν στην κάθε διάσταση οι 

µαθητές στο ερωτηµατολόγιο βαθµολογήθηκαν οι πέντε διαστάσεις του SERVQUAL 

µε βάση µιας κλίµακα αθροιστικού αποτελέσµατος 100 βαθµών (100%). Επίσης για 

επιβεβαίωση της υποκειµενικής κρίσης ως προς την έκφραση της βαθµολόγησης της 

σηµαντικότητας των διαστάσεων, ακολουθούσε µια ερώτηση στην οποία ο 

ερωτώµενος µαθητής σηµείωνε το χαρακτηριστικό της διάστασης που παρουσίαζε 

την υψηλότερη και την χαµηλότερη σηµαντικότητα γι’ αυτόν/ήν.  

 Τελικά, µε την πρώτη τεχνική της ποσοστιαίας προσέγγισης επί τοις 100 οι 

διαστάσεις της ποιότητας ιεραρχικά µε βάση την βαρύτητά τους ταξινοµούνται ως 

εξής: Β4 (0,2805), Β3 (0,2105), Β5 (0,1825), Β2 (0,1668) και Β1 (0,1597), όπου Β4= 

«Ασφάλεια» η πιο σηµαντική διάσταση, Β3= «Ανταπόκριση», Β5= «Συναισθηµατική 

κατανόηση», Β2= «Αξιοπιστία»  και η Β1= «Υλικά στοιχεία» ως η λιγότερο 

σηµαντική όπως άλλωστε παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω στον Πίνακα 11. 
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Πίνακας 11. Βαρύτητες διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL από 

υποκειµενικές βαθµολογήσεις µαθητών. 

 

Α΄ Τεχνική: Ποσοστιαία αθροιστική βαθµολόγηση βάσει κλίµακας του 100% 

  

Descriptive Statistics 

 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

b1 80 .00 100.00 16.1250 12.33640 

b2 80 5 40 16.92 6.841 

b3 81 5 60 21.37 8.583 

b4 81 5 70 28.47 12.113 

b5 82 0 50 18.52 9.861 

h1 79 1 5 3.80 .992 

s1 79 1 5 2.33 1.567 

Valid N (listwise) 77         

 

 

 

Επανακωδικοποίηση επί τοις 100 της µέσης βαρύτητας των διαστάσεων 

    %  Κατάταξη (όπου 1= η πιο σηµαντική) 

Β1= 16,12  15,97  5η 

Β2= 16,92  16,68  4η 

Β3= 21,37  21,05  2η 

Β4= 28,47  28,05  1η 

Β5= 18,52  18,25  3η 

Σύνολο: 101,4  100,00 

 

 

Β΄ Τεχνική: Έκφραση των διαστάσεων της πιο υψηλής σηµαντικότητας και της πιο 

χαµηλής σηµαντικότητα 
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Τα πιο σηµαντικά στοιχεία διαστάσεων 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Εµφάνιση των φυσικών εγκαταστάσεων 

της ΣΜ, εξοπλισµός και εµφάνιση του 

προσωπικού (Β1) 

4 4.8 5.1 5.1 

  Ικανότητα εκτέλεσης των υποσχόµενων 

υπηρεσιών  µε αξιοπιστία και µε ακρίβεια 

(Β2) 

5 6.0 6.3 11.4 

  Προθυµία για βοήθεια των µαθητών και 

για γρήγορη εξυπηρέτηση (Β3) 
9 10.8 11.4 22.8 

  Εργαζόµενοι  µε γνώσεις, µε καλούς 

τρόπους και µε ικανότητα να εµπνέουν 

εµπιστοσύνη (Β4) 

46 55.4 58.2 81.0 

  Παροχή ατοµικού ενδιαφέροντος και 

προσοχής στους µαθητές (Β5) 
15 18.1 19.0 100.0 

  Total 79 95.2 100.0   

Missing System 4 4.8     

Total 83 100.0     

Τα ασήµαντα στοιχεία των διαστάσεων 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Εµφάνιση των φυσικών εγκαταστάσεων 

της ΣΜ, εξοπλισµός και εµφάνιση του 

προσωπικού 

34 41.0 43.0 43.0 

  Ικανότητα εκτέλεσης των υποσχόµενων 

υπηρεσιών  µε αξιοπιστία και µε ακρίβεια 21 25.3 26.6 69.6 

  Προθυµία για βοήθεια των µαθητών και 

για γρήγορη εξυπηρέτηση 
5 6.0 6.3 75.9 

  Εργαζόµενοι  µε γνώσεις, µε καλούς 

τρόπους και µε ικανότητα να εµπνέουν 

εµπιστοσύνη 

2 2.4 2.5 78.5 

  Παροχή ατοµικού ενδιαφέροντος και 

προσοχής στους µαθητές 
17 20.5 21.5 100.0 

  Total 79 95.2 100.0   

Missing System 4 4.8     

Total 83 100.0     
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Στην δεύτερη τεχνική επισηµάνθηκε ως η σηµαντικότερη διάσταση η Β4= 

«Ασφάλεια» µε 58,2% και ως η λιγότερο σηµαντική η διάσταση Β1= «Υλικά 

στοιχεία» µε 43%. Τα αποτελέσµατα και των δύο τεχνικών συγκλίνουν στο ότι η 

σηµαντικότερη διάσταση για την πλειοψηφία του δείγµατος των µαθητών είναι η 

διάσταση της «Ασφάλειας: Εργαζόµενοι  µε γνώσεις, µε καλούς τρόπους και µε 

ικανότητα να εµπνέουν εµπιστοσύνη (Β4)», ενώ η λιγότερο σηµαντική η διάσταση των 

«Υλικών στοιχείων: Εµφάνιση των φυσικών εγκαταστάσεων της ΣΜ, εξοπλισµός και 

εµφάνιση του προσωπικού (Β1)». 

 

5.3.4 ∆ιαστάσεις Ποιότητας και δηλώσεις εµπειρίας. 

 

Η βαθµολόγηση των 22 προτάσεων εµπειρίας και αναµονής του µοντέλου 

SERVQUAL έγινε σε 7βάθµια κλίµακα τύπου Likert µε πόλους βαθµολόγησης 1= 

«∆ιαφωνώ απόλυτα» εώς και 7= «Συµφωνώ απόλυτα». 

Στην πρώτη διάσταση των «Υλικών Στοιχείων» πάνω από 5 µέσο όρο 

βαθµολόγησης παρουσίασε η πρόταση pe3, «Οι εργαζόµενοι στο ΓΕΛ Αιγινίου είναι 

πάντοτε ευπρεπώς ενδεδυµένοι και έχουν επαγγελµατική εµφάνιση.»  (Μ= 5.10), ενώ 

µεταξύ «∆ιαφωνώ»=3 και «Συµφωνώ και ∆ιαφωνώ»=4 κυµάνθηκαν τα υπόλοιπα 

στοιχεία της διάστασης, δηλαδή η πρόταση pe1, «Οι φυσικές εγκαταστάσεις του ΓΕΛ 

Αιγινίου (αίθουσες διδασκαλίας, διάδροµοι, τουαλέτες, προαύλιο) είναι 

ευχάριστες/άνετες.» (Μ=3.76), η πρόταση pe2, « Το ΓΕΛ Αιγινίου διαθέτει σύγχρονο 

εξοπλισµό (υπολογιστές, τηλεοράσεις, διαδραστικούς πίνακες.» (Μ=3.71) και η 

πρόταση pe4, « Το ΓΕΛ Αιγινίου διαθέτει τις απαραίτητες αίθουσες (εργαστήριο 

υπολογιστών, εργαστήριο φυσικής-χηµείας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γυµναστήριο 

και βιβλιοθήκη).» (Μ=3.10). Η βαθµολογία στα  τρία τελευταία χαρακτηριστικά 

στοιχεία ποιότητας είναι ενδεικτική της ανάγκης για βελτιώσεις ως προς την 

διαχείριση τους. 

Στην διάσταση της «Αξιοπιστίας» την υψηλότερη βαθµολογία παρουσίασε η 

πρόταση pe9, «Οι εργαζόµενοι  στο ΓΕΛ Αιγινίου παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

ακριβώς στο χρόνο που υπόσχονται (διόρθωση γραπτών, ενηµέρωση απουσιών).» 

(Μ=5.26). Οι υπόλοιπες βαθµολογίες των µέσων τιµών κυµάνθηκαν πάνω από την 

τιµή 4 µεταξύ «Συµφωνώ και ∆ιαφωνώ»=4 και «Συµφωνώ»=5. Θα µπορούσαν και 
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εδώ να βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά των προτάσεων pe5, «Όταν οι εργαζόµενοι στο  

ΓΕΛ Αιγινίου υπόσχονται  να κάνουν κάτι σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή, το 

κάνουν.» εώς και pe8, «Οι εργαζόµενοι  στο ΓΕΛ Αιγινίου παρέχουν τις υπηρεσίες του 

ακριβώς στο χρόνο που υπόσχονται (διόρθωση γραπτών, ενηµέρωση απουσιών).» για 

να έχουµε µια καλύτερη µελλοντική βαθµολόγηση των εµπειριών της διάστασης της 

αξιοπιστίας. 

 Στην διάσταση της «Ανταπόκρισης» την υψηλότερη βαθµολογία 

παρουσίασαν οι προτάσεις pe10, «Το προσωπικό του ΓΕΛ Αιγινίου ενηµερώνει τους 

µαθητές για το πότε ακριβώς θα εκτελεστούν οι υπηρεσίες (διεξαγωγή γραπτών 

διαγωνισµάτων, κατάθεση δικαιολογητικών, µηχανογραφικών).» (Μ=5.62) και pe12, 

«Το προσωπικό του ΓΕΛ Αιγινίου είναι πάντα πρόθυµο να βοηθήσει τους µαθητές.» 

(Μ=5.79). Οι υπόλοιπες βαθµολογίες των µέσων τιµών κυµάνθηκαν πάνω από την 

τιµή 4 µεταξύ «Συµφωνώ και ∆ιαφωνώ»=4 και «Συµφωνώ»=5. Θα µπορούσαν και 

εδώ να βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά των προτάσεων pe11, «Το προσωπικό του ΓΕΛ 

Αιγινίου παρέχει γρήγορη εξυπηρέτηση στους µαθητές.» και pe13, «Το προσωπικό του 

ΓΕΛ Αιγινίου εξετάζει µε ενδιαφέρον πάντα τα αιτήµατα των µαθητών, όσο 

απασχοληµένο και να είναι.» για να έχουµε µια καλύτερη µελλοντική βαθµολόγηση 

των εµπειριών της διάστασης της ανταπόκρισης. 

 Στην διάσταση ποιότητας «Ασφάλεια» την υψηλότερη βαθµολογία 

παρουσίασε η πρόταση pe15, «Νοιώθω ασφάλεια στις σχέσεις µου µε το προσωπικό 

του ΓΕΛ Αιγινίου.» (Μ=5.02). Οι υπόλοιπες βαθµολογίες των µέσων τιµών 

κυµάνθηκαν πάνω από την τιµή 4 µεταξύ «Συµφωνώ και ∆ιαφωνώ»=4 και 

«Συµφωνώ»=5. Θα µπορούσαν και εδώ να βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά των 

προτάσεων pe14, «Η συµπεριφορά των εργαζοµένων στο ΓΕΛ Αιγινίου  εµπνέει 

εµπιστοσύνη στους µαθητές.», pe16, «Οι εργαζόµενοι στο ΓΕΛ Αιγινίου είναι πάντα 

ευγενικοί µε τους µαθητές και διακρίνονται από συνέπεια» και pe17, «Οι εργαζόµενοι 

στο ΓΕΛ Αιγινίου λαµβάνουν την ανάλογη υποστήριξη ώστε να κάνουν καλά τη δουλειά 

τους.»  για να έχουµε µια καλύτερη µελλοντική βαθµολόγηση των εµπειριών της 

διάστασης της ασφάλειας. 

 Στην διάσταση ποιότητας «Συναισθηµατική Κατανόηση» την υψηλότερη 

βαθµολογία παρουσίασαν οι προτάσεις pe19, «Το προσωπικό του ΓΕΛ Αιγινίου έχει τη 

γνώση για να απαντήσει στις ερωτήσεις των µαθητών.» (Μ=5.06) και pe22, «Οι 
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εργαζόµενοι στο ΓΕΛ Αιγινίου αντιλαµβάνονται τις µαθησιακές ανάγκες των µαθητών 

τους (δυσκολίες στη µάθηση, διάσπαση προσοχής, δυσλεξία).» (Μ=5.02). Οι υπόλοιπες 

βαθµολογίες των µέσων τιµών κυµάνθηκαν πάνω από την τιµή 4 µεταξύ «Συµφωνώ 

και ∆ιαφωνώ»=4 και «Συµφωνώ»=5. Θα µπορούσαν και εδώ να βελτιωθούν τα 

χαρακτηριστικά των προτάσεων pe18, «Οι εργαζόµενοι στο ΓΕΛ Αιγινίου δίνουν 

ξεχωριστή προσοχή στον κάθε µαθητή.», pe20 « Το προσωπικό του ΓΕΛ Αιγινίου 

γνωρίζει και κατανοεί όλες τις ανάγκες των µαθητών (ψυχολογικές, οικονοµικές, 

κοινωνικές).»,  pe21, «Οι εργαζόµενοι στο ΓΕΛ Αιγινίου έχουν τα συµφέροντα των 

µαθητών του κατά νου.» για να έχουµε µια καλύτερη µελλοντική βαθµολόγηση των 

εµπειριών της διάστασης της συναισθηµατικής κατανόησης. 

 Την υψηλότερη µέση τιµή διάστασης παρουσίασε η διάσταση της 

«ανταπόκρισης» µε Μ=5.226 ενώ η χαµηλότερη τιµή παρουσιάστηκε στην διάσταση 

των «υλικών στοιχείων» µε Μ=3.916. Επειδή η διάσταση της ανταπόκρισης 

βαθµολογήθηκε ως προς την εµπειρία που αποκόµισαν οι µαθητές από το σχολείο 

τους µε υψηλή µέση τιµή θα πρέπει να προσεχθεί και να διατηρηθεί η ποιότητα στο 

επίπεδο αυτό µιας και η βαρύτητα της διάστασης αυτής είναι σχετικά σηµαντική, η -

τρίτη σε σηµαντικότητα- όπως διαπιστώθηκε παραπάνω στην προηγούµενη ενότητα. 

 

Πίνακας 12. Μέσοι όροι των διαστάσεων εµπειρίας. 

Υλικά στοιχεία 

   

Item Statistics

3.76 1.236 83

3.71 1.274 83

5.10 1.358 83

3.10 1.358 83

pe1

pe2

pe3

pe4

Mean Std. Deviation N

 

  

Summary Item Statistics 

  Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 3.916 3.096 5.096 2.000 1.646 .711 4 
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Αξιοπιστία 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

pe5 4.31 1.610 81 

pe6 4.98 1.658 81 

pe7 4.32 1.482 81 

pe8 4.42 1.448 81 

pe9 5.26 1.292 81 

 

 Summary Item Statistics 

  Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 4.657 4.309 5.259 .951 1.221 .189 5 

 

 

Ανταπόκριση 

Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

pe10 5.62 1.273 82 

pe11 4.83 1.350 82 

pe12 5.79 5.921 82 

pe13 4.66 1.476 82 

  

Summary Item Statistics 

  Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 5.226 4.659 5.793 1.134 1.243 .319 4 

 

 

Ασφάλεια 

Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

pe14 4.77 1.583 81 

pe15 5.02 1.565 81 

pe16 4.70 1.624 81 

pe17 4.23 1.443 81 

 

 Summary Item Statistics 

  Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 4.682 4.235 5.025 .790 1.187 .108 4 
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Συναισθηµατική κατανόηση 

 

Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

pe18 4.08 1.676 83 

pe19 5.06 1.253 83 

pe20 4.57 1.602 83 

pe21 4.20 1.621 83 

pe22 5.02 1.577 83 

 

Summary Item Statistics 

  Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 4.588 4.084 5.060 .976 1.239 .204 5 

 

 

 

5.3.5 Ανάλυση Χασµάτων 

Στην συνέχεια στα πλαίσια του case study για να εντοπιστούν τα χάσµατα 

(αποκλίσεις) στην ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών στη σχολική µονάδα, 

πραγµατοποιήθηκε η σύγκριση µεταξύ των αναµονών και των εµπειριών των 

µαθητών µε βάση τις απαντήσεις τους στα ερωτηµατολόγια που κλήθηκαν να 

συµπληρώσουν. Η µαθηµατική σχέση υπολογισµού των χασµάτων ακολούθησε τον 

παρακάτω τύπο µαθηµατικής έκφρασης: 

 

Αναµονές – Εµπειρίες= Υπόλοιπο (ή Χάσµα)   [1] 

  

Σε περίπτωση που καταγραφούν αρνητικές τιµές θα σηµαίνει ότι η 

πραγµατική εµπειρία που βίωσαν στο σχολείο οι µαθητές είναι υψηλότερου επιπέδου 

από το επίπεδο αναµονών τους, δηλαδή ότι η ποιότητα των προσφερόµενων 

υπηρεσιών στη σχολική µονάδα ξεπέρασε τις προσδοκίες τους. Αντιθέτως, θετικές 

τιµές θα σηµαίνουν ότι η πραγµατική εµπειρία υπολείπεται των αναµονών των 

µαθητών, δηλαδή ότι η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών ήταν κατώτερη των 

προσδοκιών τους. Τα αποτελέσµατα από τη διερεύνηση των χασµάτων 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 13 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 13. Ορισµός χασµάτων µεταξύ αναµονών (ex) και εµπειριών (pe) των 

µαθητών στις 22 προτάσεις αξιολόγησης του SERVQUAL 

 

Descriptive Statistics

83 -1.00 6.00 2.8072 1.49355

83 -2.00 6.00 2.6747 1.60873

82 -6.00 6.00 -.8415 1.95296

82 -2.00 6.00 3.4268 1.67797

82 -2.00 6.00 2.1220 1.70974

83 -2.00 6.00 1.4337 1.46664

82 -2.00 6.00 1.7805 1.64823

83 -3.00 6.00 1.1084 1.69657

83 -4.00 4.00 .0361 1.58842

83 -5.00 6.00 .8675 1.36838

82 -5.00 6.00 1.0732 1.59304

83 -5.00 6.00 1.1446 1.64637

82 -4.00 6.00 1.3171 1.81134

83 -5.00 6.00 1.5904 2.06620

82 -5.00 6.00 1.1951 2.02722

83 -5.00 6.00 1.4819 2.16041

81 -3.00 6.00 1.6049 1.90840

83 -6.00 6.00 1.4217 2.22031

83 -4.00 6.00 1.2169 1.57765

83 -5.00 6.00 1.2771 1.91473

83 -5.00 6.00 1.4096 1.88082

83 -6.00 6.00 1.4458 1.79602

74

expe1

expe2

expe3

expe4

expe5

expe6

expe7

expe8

expe9

expe10

expe11

expe12

expe13

expe14

expe15

expe16

expe17

expe18

expe19

expe20

expe21

expe22

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τον παραπάνω πίνακα οι µεγαλύτερες θετικές 

αποκλίσεις-χάσµατα παρατηρήθηκαν στα ζεύγη προτάσεων: pe4 «Η ΣΜ πρέπει να 

διαθέτει/διαθέτει όλες τις απαραίτητες αίθουσες (εργαστήριο υπολογιστών, εργαστήριο 

φυσικής-χηµείας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γυµναστήριο και βιβλιοθήκη).», pe5  

«Όταν το προσωπικό της ΣΜ δεσµεύεται να κάνει κάτι µέχρι ένα ορισµένο χρονικό 

διάστηµα (ανανέωση εξοπλισµού, επισκευές), πρέπει και να το πραγµατοποιεί/ το 

πραγµατοποιεί.», pe1 «Οι φυσικές εγκαταστάσεις µιας Σ.Μ. (αίθουσες διδασκαλίας, 

διάδροµοι, τουαλέτες, προαύλιο) πρέπει να είναι/είναι ευχάριστες/άνετες.» και pe2 «Η 

ΣΜ πρέπει να έχει/διαθέτει σύγχρονο εξοπλισµό (υπολογιστές, τηλεοράσεις, 

διαδραστικούς πίνακες)».  
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Οι προτάσεις pe4, pe1 και pe2 ανήκουν όλες στην διάσταση ποιότητας 

«Υλικά Στοιχεία» ενώ στην διάσταση ποιότητας  «Αξιοπιστία» ανήκει η  πρόταση 

pe5 η οποία παρουσιάζει την δεύτερη σηµαντικότερη διαφορά χάσµατος. 

Επιπλέον, από τον Πίνακα 13 προκύπτουν χάσµατα µε µεγάλες αποκλίσεις 

(θετικές τιµές) µεταξύ αναµονών και εµπειριών των µαθητών και στις 4 προτάσεις 

που αφορούν χαρακτηριστικά της διάστασης ποιότητας «Ασφάλεια», την οποία οι 

απαντήσεις των µαθητών είχαν αναδείξει αρχικά ως τη σηµαντικότερη διάσταση της 

ποιότητας στον καθορισµό του επιπέδου ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Πιο 

συγκεκριµένα, οι αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν από τη µεγαλύτερη προς τη 

µικρότερη αφορούσαν τις προτάσεις pe17, «Οι εργαζόµενοι στο ΓΕΛ Αιγινίου 

λαµβάνουν την ανάλογη υποστήριξη ώστε να κάνουν καλά τη δουλειά τους.» (1,60), 

pe14, «Η συµπεριφορά των εργαζοµένων στο ΓΕΛ Αιγινίου εµπνέει εµπιστοσύνη στους 

µαθητές.»  (1,59), pe16, «Οι εργαζόµενοι στο ΓΕΛ Αιγινίου είναι πάντα  ευγενικοί µε 

τους µαθητές και διακρίνονται από συνέπεια»  (1,48) και pe15, «Νοιώθω ασφάλεια 

στις σχέσεις µου µε το προσωπικό του ΓΕΛ Αιγινίου.» (1,19). 

Σε όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να στηριχθούν οι στρατηγικές βελτίωσης 

της ποιότητας, µε σκοπό την µείωση των χασµάτων (προσέγγιση µηδενικής τιµής και 

επιδίωξη απόκτησης αρνητικών τιµών χασµάτων). 

 

  5.4 Σχόλια – Συζήτηση 

Από τις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν προέκυψε ότι οι σηµαντικότερες 

διαστάσεις ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών της ΣΜ για τους µαθητές  είναι 

αυτές της «Ασφάλειας», της «Ανταπόκρισης» και της «Συναισθηµατικής 

κατανόησης» ενώ λιγότερο σηµαντικές είναι αυτές της «Αξιοπιστίας» και των 

«Υλικών Στοιχείων». Αυτό αποτελεί µια ένδειξη για το προσωπικό της ΣΜ ότι για να 

διατηρήσει ή και να αυξήσει το επίπεδο ικανοποίησης των µαθητών θα πρέπει να 

δώσει βαρύτητα στη βελτίωση της ποιότητας των επιµέρους χαρακτηριστικών στις 

σηµαντικές διαστάσεις ποιότητας, χωρίς παράλληλα να παραβλέπει το επίπεδο 

ποιότητας και στα χαρακτηριστικά στοιχεία των υπολοίπων διαστάσεων ποιότητας. 

Παράλληλα, τα µεγαλύτερα χάσµατα-αποκλίσεις µεταξύ προσδοκιών και 

εµπειριών των µαθητών σηµειώθηκαν στη διάσταση ποιότητας «Υλικά Στοιχεία» 

γεγονός που αναδεικνύει την αναγκαιότητα για τη σχολική µονάδα να βελτιώσει τα 
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χαρακτηριστικά ποιότητας που περιλαµβάνει αυτή η διάσταση. Σε αυτό το σηµείο 

αξίζει να σηµειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι η διάσταση ποιότητας «Υλικά Στοιχεία» 

βαθµολογήθηκε ως η διάσταση µε τη µικρότερη σηµαντικότητα για τους µαθητές και 

παρουσίασε τις µεγαλύτερες αποκλίσεις στα επιµέρους χαρακτηριστικά, είναι η 

µοναδική διάσταση που χαρακτηριστικό της (αυτό που αναφέρεται στην ευπρεπή & 

επαγγελµατική εµφάνιση του εκπαιδευτικού) παρουσίασε αρνητική τιµή, δηλαδή, η 

εµπειρία που βίωσαν οι µαθητές ξεπέρασε τις προσδοκίες τους. Ίσως αυτό αποτελεί 

µια ένδειξη πως σε µια ενδεχόµενη µελλοντική έρευνα θα µπορούσαν να 

αντικατασταθούν ή να παραληφθούν τα χαρακτηριστικά της διάστασης «Υλικά 

Στοιχεία» που αναφέρονται σε υλικοτεχνικές υποδοµές και να επιχειρηθεί µια 

προσέγγιση των στοιχείων ποιότητας του εκπαιδευτικού καθαυτού  και κατά 

συνέπεια του διδακτικού και εκπαιδευτικού του ρόλου.  

Ταυτόχρονα, είναι αξιοσηµείωτο ότι ακόµη και στη σηµαντικότερη διάσταση 

ποιότητας  για τους µαθητές, αυτή της «Ασφαλείας», σηµειώθηκαν κενά-αποκλίσεις 

τα οποία θα πρέπει να µειωθούν καθώς µια ενδεχόµενη απογοήτευση των µαθητών 

από την προσλαµβανόµενη ποιότητα που αντιλαµβάνονται µπορεί δυνητικά να 

επηρεάσει και τη σχολική τους επίδοση. 

 

 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ 

6.1 Ανακεφαλαίωση - ∆ιαπιστώσεις 

Στην παρούσα εργασία αναλύθηκε ο όρος της ποιότητας στον τοµέα της 

παροχής των υπηρεσιών και περιγράφηκαν πρότυπα και µοντέλα µέτρησης της 

ποιότητας µε ιδιαίτερη έµφαση στη χρήση του οργάνου Servqual. Το τελευταίο 

παρουσιάστηκε αναλυτικά και σχολιάστηκε για την αξιοπιστία του και τη δυνατότητα 

εφαρµογής του στην περίπτωση των υπηρεσιών.  

Στη συνέχεια η εργασία επικεντρώθηκε σε έναν συγκεκριµένο τοµέα 

υπηρεσιών, αυτόν της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ο οποίος αναλύθηκε υπό το πρίσµα 

της προσπάθειας για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Πιο 

συγκεκριµένα, έγινε εκτενής βιβλιογραφική αναφορά στην εφαρµογή του οργάνου 

Servqual στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στην κριτική που έχει ασκηθεί 
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στο όργανο, στους περιορισµούς που αυτό θέτει και σε συµπεράσµατα από έρευνες 

που έχουν πραγµατοποιηθεί παγκοσµίως.  

Στο δεύτερο µέρος της εργασίας αναλύθηκε η σηµασία της αξιολόγησης στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, και η δυνατότητα εφαρµογής σ’ αυτήν σύγχρονων 

εργαλείων, προερχόµενων από την προσαρµογή των αρχών της ∆ιοίκησης Ολικής 

Ποιότητας στην Εκπαίδευση, αφού προηγουµένως περιγράφηκε η παρούσα 

κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήµατος στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, 

προσαρµόστηκε το µοντέλο Servqual στην ελληνική εκπαιδευτική  πραγµατικότητα, 

δηµιουργήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο στα πρότυπα ενός Γενικού Λυκείου, το οποίο 

και διανεµήθηκε στους µαθητές και  πραγµατοποιήθηκε η σχετική έρευνα. 

Από τη στατιστική ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε στα συγκεντρωθέντα 

ερωτηµατολόγια προέκυψαν χρήσιµες παρατηρήσεις για την υπό εξέταση ΣΜ. 

Εντοπίστηκαν οι τοµείς τους οποίους θεωρούσαν πιο σηµαντικούς οι µαθητές, 

αναδύθηκαν πτυχές οι οποίες χρήζουν βελτίωσης και εν ολίγης αναδείχθηκαν τα 

«ισχυρά» και «αδύναµα» χαρακτηριστικά της ΣΜ. Σε γενικές γραµµές µπορούµε να 

πούµε ότι η εφαρµογή του οργάνου Servqual απέδωσε αποτελέσµατα στη 

συγκεκριµένη µελέτη. Ασφαλώς και δεν κάλυψε όλο το φάσµα των τοµέων που 

πρέπει να αναδιαµορφωθούν στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας των 

υπηρεσιών της ΣΜ ούτε και µπορεί να ισχυριστεί κανείς την καθολική ισχύ της. 

Σίγουρα όµως τα αποτελέσµατά της µπορούν να θεωρηθούν ενδείξεις για τις αλλαγές 

που θα πρέπει ενδεχοµένως να πραγµατοποιηθούν στους κόλπους της ΣΜ.  

 

6.2 Συµπεράσµατα – Υποδείξεις για περαιτέρω έρευνα  

            Η αξιολόγηση θεωρείται ως ένα ιδιαίτερα χρήσιµο και αποτελεσµατικό 

εργαλείο για τους διαχειριστές της εκπαίδευσης και τους σχεδιαστές πολιτικής, µε το 

οποίο µπορεί να αναλυθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Η καθιέρωση της αξιολόγησης είναι απαραίτητη, επειδή επιτρέπει τη 

διαπίστωση της υλοποίησης ή όχι των στόχων του κάθε εκπαιδευτικού οργανισµού 

και γενικότερα της εκπαίδευσης. Γενικότερα, όλα τα βήµατα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας θα πρέπει να αξιολογούνται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους και δείκτες 

που θα αναπτυχθούν για το βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο έλεγχο της 

εκπαίδευσης. Κατόπιν, µε βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, οι διαχειριστές θα 
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πρέπει να οδηγούνται στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων που θα αφορούν τον 

πολιτικό σχεδιασµό της εκπαίδευσης, βελτιωτικές διορθώσεις, αναθεωρήσεις και 

διαφοροποιήσεις σε διοικητικό ή σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Ο σκοπός µιας πολιτικής 

αξιολόγησης δεν θα πρέπει να είναι η εξέταση µεµονωµένων πτυχών της λειτουργίας 

µιας σχολικής µονάδας αλλά ολιστικά, µε αυξανόµενη εστίαση στην ποιότητα της 

εκπαίδευσης. 

            Η παρούσα  έρευνα ήταν περιπτωσιακή για ένα µόνο σχολείο και συνεπώς τα 

ευρήµατά της δεν µπορούν αναγκαστικά να γενικευτούν σε όλα τα σχολεία της 

χώρας. Ωστόσο, αν λάβουµε υπόψη µας το γεγονός ότι το Ελληνικό Εκπαιδευτικό 

Σύστηµα είναι συγκεντρωτικό και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των σχολείων ως προς την ποιότητα των βιβλίων, την ποιότητα των 

προγραµµάτων σπουδών, την επιλογή του  εκπαιδευτικού προσωπικού, την φοίτηση 

των µαθητών κ.τ.λ., όπως επίσης και τα ενθαρρυντικά µηνύµατα που προήλθαν από 

την εθελούσια και ταυτόχρονα ενθουσιώδη συµµετοχή στην έρευνα των µαθητών, θα 

λάβουµε  θετικά µηνύµατα για την εφαρµογή παρόµοιων ερευνών και εφαρµογών 

αριστείας και στα υπόλοιπα Ελληνικά Σχολεία.  

Επιπρόσθετα, σε µια µελλοντική έρευνα και µε τη χρήση ίσως ενός 

µεγαλύτερου δείγµατος για πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα θα ήταν δυνατόν να 

αντιπαραβάλλουµε τις απαντήσεις-απόψεις µαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού 

για πολλά από τα σηµεία που αναπτύχθηκαν προηγουµένως όπως π.χ. ποια θεωρούν 

οι εκπαιδευτικοί ως περισσότερο σηµαντικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την 

ποιότητα της παρεχόµενης διδασκαλίας, τις αποκλίσεις µεταξύ των απόψεων των 

εκπαιδευτικών για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν και αυτών των 

µαθητών για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσλαµβάνουν. 

Άλλωστε, σύµφωνα µε τη θεωρία των συστηµάτων  κάθε εκπαιδευτικός 

οργανισµός είναι ένα υποσύστηµα (ανοιχτό σύστηµα), µέρος ενός «συστήµατος», στη 

συγκεκριµένη περίπτωση του εκπαιδευτικού, και επηρεάζεται άµεσα από αυτό, αλλά 

και από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Κατά την επικοινωνία του µε το 

εξωτερικό περιβάλλον το σχολείο δέχεται εισροές (µαθητές, δάσκαλοι, αναλυτικά 

προγράµµατα, βιβλία κ.λ.π.), τις επεξεργάζεται και τις µετασχηµατίζει σε προϊόν ή 

υπηρεσία. Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η ανατροφοδότηση, µια κυκλική διαδικασία 

ροής πληροφοριών από το σύστηµα προς το περιβάλλον και αντίστροφα. Συνεπώς 
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ιδιαίτερη σηµασία θα είχε η συµµετοχή και των υπόλοιπων συµµετεχόντων 

(διευθυντή, καθηγητών, γονέων, τοπικών φορέων, τοπικών κυβερνητικών αρχών) στη 

διαδικασία της αξιολόγησης της ΣΜ, µε τη διανοµή και σε αυτούς κατάλληλα 

διαµορφωµένων ερωτηµατολογίων προκειµένου να ληφθεί υπόψη η γνώµη τους, 

αλλά και να διερευνηθεί η διάθεσή τους για συµµετοχή στη διαδικασία βελτίωσης της 

ποιότητας των υπηρεσιών της ΣΜ.  

Ιδιαίτερη σηµασία θα είχε επίσης να πραγµατοποιηθούν περαιτέρω έλεγχοι 

που να συσχετίζουν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά µε τις απαντήσεις των µαθητών. 

Για παράδειγµα, κρίσιµα συµπεράσµατα θα µπορούσαν να προκύψουν για την 

ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που επιτελεί η συγκεκριµένη ΣΜ µε την εξέταση 

θεµάτων όπως: ποια διάσταση έχει µεγαλύτερη σηµασία για κάποιον µαθητή που 

εργάζεται, ποιο χαρακτηριστικό βαθµολόγησε υψηλότερα ένας µαθητής µες δυσλεξία 

και πού παρουσιάστηκε το µεγαλύτερο χάσµα στις απαντήσεις ενός µαθητή 

προερχόµενου από χώρα του εξωτερικού.  

Σε κάθε περίπτωση καθίσταται εµφανές πως η συλλογή πληροφοριών µέσω 

µιας τέτοιας έρευνας -έστω και στα στενά πλαίσια µιας περιπτωσιολογικής ανάλυσης- 

µπορεί να συντελέσει στον εντοπισµό των χαρακτηριστικών ποιότητας που 

εµφανίζεται ικανοποίηση των µαθητών αλλά και εκείνων που υπολείπονται των 

προσδοκιών και θα πρέπει να βελτιωθούν. Με αυτό το τρόπο θα καταστεί ευκολότερο 

να αναπτυχθούν και να εφαρµοστούν οι κατάλληλες στρατηγικές και δράσεις που θα 

βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα της ΣΜ και θα συντελέσουν σηµαντικά στην 

παροχή ακόµα ποιοτικότερου εκπαιδευτικού έργου. 

 

6.3 Περιορισµοί Έρευνας              

Ο τρόπος που το κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα είναι οργανωµένο και διοικείται, 

παίζει ουσιαστικό ρόλο στον τρόπο διοίκησης των εκπαιδευτικών οργανισµών. Αν ο 

τρόπος οργάνωσης και διοίκησης ενός εκπαιδευτικού συστήµατος αφήνει αρκετά 

περιθώρια πρωτοβουλιών και αυτονοµίας στους οργανισµούς (και τις υπηρεσίες) που 

το αποτελούν, αυτό θα έχει άµεση επίπτωση στον τρόπο και την αποτελεσµατικότητα 

της διοίκησής τους. Στην περίπτωση αυτή οι διευθυντές των εκπαιδευτικών µονάδων  

είναι πραγµατικοί managers µε ουσιαστικές δυνατότητες διοίκησης και λήψης 

αποφάσεων. Αν πάλι δεν υπάρχουν τέτοια περιθώρια, η διοίκηση των οργανισµών 
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µπορεί να πάρει έναν απλό διαχειριστικό/διεκπεραιωτικό χαρακτήρα. Σε ένα τέτοιο 

συγκεντρωτικό σύστηµα µια κεντρική υπηρεσία (το υπουργείο) αποφασίζει για τη 

λειτουργία του µε αποτέλεσµα οι ενδιάµεσες εξουσίες να εκτελούν απλώς, χωρίς να 

αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες. Η όποια προσπάθεια διοίκησης των εκπαιδευτικών 

οργανισµών θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου 

εκπαιδευτικού συστήµατος και τα περιθώρια που αυτό αφήνει για ουσιαστική 

«διοίκηση» των επιµέρους µονάδων που το αποτελούν.  

Οι όροι συγκέντρωση και αποκέντρωση αναφέρονται στην αρχή της 

κατανοµής της εξουσίας και ευθύνης στα διάφορα µέρη της οργάνωσης και δεν 

περιγράφουν θέσεις εργασίας (Σαΐτης, σ. 27). Έτσι: «Σύµφωνα µε το συγκεντρωτικό 

σύστηµα, η λειτουργία όλων των κρατικών υπηρεσιών εξασφαλίζεται από την 

κεντρική εξουσία. Ειδικότερα, τα κεντρικά διοικητικά όργανα χειρίζονται όλα τα 

θέµατα της διοίκησης είτε αυτά αφορούν το κέντρο είτε την περιφέρεια. ∆ηλαδή, η 

κεντρική διοίκηση διαθέτει την αποφασιστική αρµοδιότητα για κάθε είδος 

διοικητικών υποθέσεων». (Σαΐτης, σ. 27). Τα χαρακτηριστικά ενός συγκεντρωτικού 

συστήµατος διοίκησης είναι: 

• Η δηµιουργία ισχυρής δύναµης επιβολής του κράτους. 

• Η ενότητα της διοίκησης και η οµοιοµορφία στην εκτέλεση κάθε έργου. 

• Η ιεραρχία της εξουσίας και ο σαφής καταµερισµός εργασίας. 

• Η αξιολόγηση που εξασφαλίζει οµοιογένεια στα στελέχη. 

Μειονεκτήµατα του συγκεντρωτικού συστήµατος είναι ότι η διοίκηση γίνεται 

δύσκαµπτη και περίπλοκη µε τάσεις τυπολατρίας, οι πολίτες ταλαιπωρούνται 

µετακινούµενοι προς το κέντρο για την επίλυση των προβληµάτων τους και ότι τα 

κεντρικά όργανα αποφασίζουν για τοπικά θέµατα που δε γνωρίζουν, στερώντας έτσι 

από την περιφέρεια το δικαίωµα διαχείρισης τοπικών προβληµάτων.  

 «Σύµφωνα µε το αποκεντρωτικό σύστηµα, ένα µέρος της αποφασιστικής 

εξουσίας της κεντρικής διοίκησης µεταβιβάζεται στα περιφερειακά κρατικά όργανα, 

π.χ. στο νοµάρχη ή στον περιφερειάρχη» (Σαΐτης, σ. 28). Τα χαρακτηριστικά ενός 

αποκεντρωτικού συστήµατος διοίκησης είναι: 

• Η απαλλαγή της κεντρικής διοίκησης από υποχρεώσεις τοπικού 

ενδιαφέροντος και η προώθηση της περιφέρειας. 
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• Η επίλυση των προβληµάτων των πολιτών σε λιγότερο χρόνο και µε 

µικρότερο κόστος. 

• Η τόνωση του αισθήµατος ευθύνης των περιφερειακών οργάνων που οδηγεί 

σε αύξηση του ενδιαφέροντός τους για την πραγµατοποιούµενη εργασία.   

Μειονεκτήµατα αποτελούν : 

• η κατάχρηση εξουσίας από τις τοπικές αρχές,  

• η αδυναµία λύσης προβληµάτων λόγω έλλειψης εξειδικευµένων γνώσεων και 

• ο κίνδυνος για ανοµοιοµορφία διοικητικών ενεργειών που συνεπάγεται την 

άνιση µεταχείριση των πολιτών. 

Ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που ακολουθεί πολιτική αποκέντρωσης εξουσίας, 

ενθαρρύνει τα διευθυντικά στελέχη των σχολικών µονάδων να λάβουν σηµαντικές 

αποφάσεις. Αντίθετα, όταν η εξουσία περιορίζεται στην κορυφή της πυραµίδας, η 

λήψη σηµαντικών αποφάσεων πραγµατοποιείται από την ηγεσία του αρµόδιου 

υπουργείου. 

              

6.4  Υποδείξεις για διοικητική εφαρµογή  

              

Η σχολική µονάδα καλείται σταδιακά να µετασχηµατιστεί σε ένα σηµαντικό 

φορέα διαµόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό η 

αποκέντρωση δεν µπορεί να περιοριστεί σε διοικητική αναδιάρθρωση αλλά θα 

χρειαστεί να συµπεριλάβει ουσιαστικές αρµοδιότητες και ευθύνες που να 

εξασφαλίζουν την ποιοτική αναβάθµιση της εκπαιδευτικής µονάδας. Αυτό σηµαίνει 

ότι απαιτείται περιθώριο σχετικής αυτονοµίας, ώστε να είναι δυνατός ο εµπλουτισµός 

του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών µε εναλλακτικές εµπειρίες, µεθόδους και 

περιεχόµενα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των µαθητών και κατ’ επέκταση 

και των υπόλοιπων συµµετεχόντων. Συγκεκριµένα, σηµαντική θα ήταν για 

παράδειγµα η υποστήριξη και υποκίνηση από την πλευρά της ΣΜ της συνεχούς 

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών όχι µόνο πάνω στο γνωστικό τους αντικείµενο, 

αλλά και σε µεθόδους αντιµετώπισης των µαθητών, των µαθησιακών δυσκολιών ή τη 

διαχείριση κρίσεων. Ιδιαίτερα σηµαντική κρίνεται και η συµµετοχή τους στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν τη ΣΜ. Επιπλέον απαιτείται µια 

γενικότερη προσαρµογή του εκπαιδευτικού οργανισµού σε νέες µεθόδους 
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διδασκαλίας, σε νέες τεχνολογίες, νέα γνωστικά αντικείµενα. Όλα αυτά αποτελούν 

σοβαρότατους παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τη ΣΜ και διαµορφώνουν τις αντιλήψεις των συµµετεχόντων στη 

διαδικασία της µάθησης.  

Αυτή η ανασυγκρότηση αποτελεί µια πρόκληση για τη σχολική εκπαιδευτική 

µονάδα που καλείται να δώσει νέο νόηµα στον όρο αυτό, αναλαµβάνοντας 

πρωτοβουλίες και ευθύνες για την αντιµετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων και 

αναγκών της µικροκοινωνίας στην οποία βρίσκεται. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, η 

εκπαιδευτική µονάδα προβάλλεται ως το κύτταρο του εκπαιδευτικού συστήµατος που 

προσφέρεται τόσο για την κριτική υποδοχή της εκπαιδευτικής πολιτικής που 

διαµορφώνεται κεντρικά, όσο και για τη  διαµόρφωση εσωτερικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής της µονάδας για το σχολείο και την κοινωνία  (Μαυρογιώργος, σ. 130). Ο 

σύλλογος διδασκόντων κάθε εκπαιδευτικής µονάδας σε  αυτή την περίπτωση είναι 

δυνατόν να παίρνει ουσιαστικές αποφάσεις που αναφέρονται στην εσωτερική 

λειτουργία του σχολείου, τον προγραµµατισµό, το σχεδιασµό και τον απολογισµό του 

έργου, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων, την επαγγελµατική κουλτούρα και το  ήθος  

του σχολείου, τη σύνδεση του σχολείου µε την τοπική κοινωνία  

Για να πραγµατοποιηθούν αυτά απαιτείται αρκετή δουλειά και για να 

αλλάξουν οι δοµές της εκπαιδευτικής µονάδας, αλλά και για να αλλάξει  αυτό που 

έχει διαµορφωθεί µέχρι σήµερα. Ίσως χρειαστεί ο στόχος των αλλαγών και των 

µεταρρυθµίσεων να είναι η εκπαιδευτική µονάδα στο σύνολό της και όχι οι µαθητές ή 

οι δάσκαλοι ή τα προγράµµατα. Πολλές µεταρρυθµίσεις απέτυχαν, παρόλο που 

µπορεί να ήταν κοινωνικά αναγκαίες, γιατί υποτίµησαν το ρόλο της εκπαιδευτικής 

µονάδας (Timar, σ. 56). Η εκπαιδευτική πολιτική µπορεί να επηρεάζει τα ζητήµατα 

της εκπαίδευσης σε µακρο- επίπεδο, αλλά δεν µπορεί εύκολα να επηρεάσει αυτό που 

γίνεται στην εκπαιδευτική µονάδα. ∆εν είναι εύκολο, δηλαδή, να αλλάξεις πράγµατα 

που δεν ελέγχεις. 

Η σχολική µονάδα είναι δυνατό να αναδειχθεί σε σηµαντικό φορέα 

διαµόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής, αν γίνουν αλλαγές στους 

ακόλουθους τοµείς (Timar, σ. 71):  

• στην εκχώρηση αρµοδιοτήτων για λήψη αποφάσεων στην εκπαιδευτική 

µονάδα 
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• στην πολιτική και τεχνική στήριξη της εκπαιδευτική µονάδας στο νέο της 

ρόλο (συνδικάτα, τοπικές εκπαιδευτικές αρχές) 

• στην προώθηση ευέλικτων διαδικασιών για πειραµατισµούς µε 

αποτελεσµατικά οργανωτικά σχήµατα σε  επίπεδο εκπαιδευτικής µονάδας  

• στην αλλαγή της ιεραρχικής γραφειοκρατικής δοµής της σηµερινής διοίκησης 

της εκπαιδευτικής µονάδας και της εκπαίδευσης γενικότερα, ώστε να µπορεί 

να αποδέχεται αποφάσεις που λαµβάνονται αποκεντρωµένα µε έµφαση  σε 

µια ηγεσία  που εµψυχώνει, συντονίζει και κινητοποιεί. 

Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι πρέπει, για µια αποτελεσµατική οργάνωση 

της διοίκησης της εκπαίδευσης, που να στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, να καθοριστεί η στρατηγική της ενεργητικής συµµετοχής 

στη βελτίωση της λειτουργίας των σχολικών ιδρυµάτων µέσα σε µια δεδοµένη 

κοινωνία προς όφελος αυτής της κοινωνίας. Η απόφαση για τη µορφή και το πλάτος 

της συµµετοχής είναι καθαρά πολιτική και εξαρτάται απ’ το βαθµό δηµοκρατικής 

ελευθερίας και την ταυτότητα της κεντρικής εξουσίας.  
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Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται συνοπτικά πρόσφατες µελέτες για την ποιότητα υπηρεσιών στον τοµέα της Πανεπιστηµιακής 
εκπαίδευσης, στις οποίες χρησιµοποιήθηκε το όργανο SERVQUAL ή κάποια παραλλαγή του, καθώς και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν 

από την εφαρµογή του. 
 

 
 

Συγγραφείς και έτος 
µελέτης 

 

Χρησιµοποιούµενο όργανο Πανεπιστήµιο στο 
οποίο έγινε η 
εφαρµογή 

Αποτελέσµατα / συµπεράσµατα 

 

Adee Athiyaman, 

2000 

Χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο 14 
στοιχείων αποκαλούµενο UNISERQUAL  
για  να εξετάσει τη σχέση µεταξύ της 
«ποιότητας υπηρεσιών ενός πανεπιστηµίου» 
και της «διάχυσης των πληροφοριών που 
αφορούν το πανεπιστήµιο».  

University of Western 
Sydney 

Η ανάλυση που έγινε σαφώς έδειξε 
ότι η ποιότητα υπηρεσιών 
συσχετίζεται σηµαντικά µε τη 
διάχυση πληροφοριών για τις σχολές 
ενός πανεπιστηµίου. Η προσέγγιση 
στη µέτρηση της ποιότητας που 
υιοθετήθηκε σε αυτήν την έρευνα 
µπορεί επίσης να παρέχει κι άλλες 
χρήσιµες πληροφορίες στους 
ερευνητές. 

Anci du Toit, 

2003 

Το ερωτηµατολόγιο βασίστηκε στις αρχές 
του προτύπου SERVQUAL. 89 στοιχεία 
επιλέχτηκαν να συµπεριληφθούν, τα οποία 
διαιρέθηκαν στις ακόλουθες διαστάσεις:  
Ακαδηµαϊκές υπηρεσίες,  ακαδηµαϊκές 
υπηρεσίες υποστήριξης, µη ακαδηµαϊκές 
υπηρεσίες. 

Rand Afrikaans 
University, 

Johannesburg, South 
Africa 

Η έρευνα οδήγησε σε σηµαντικά 
αποτελέσµατα και ιδιαίτερα χρήσιµες 
συστάσεις  

Carol Sherry, Ravi Bhat, 
Bob Beaver, Anthony 

Το µοντέλο SERVQUAL χρησιµοποιήθηκε 
για να αξιολογήσει τις αντιλήψεις των 

UNITEC Institute of 
Technology, 

Το SERVQUAL προσέφερε 
χρήσιµες ιδέες και η έρευνα οδήγησε 
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Ling, 

2003 

σπουδαστών που προέρχονται από το 
εξωτερικό σε αντιπαραβολή µε αυτές των 
εγχώριων σπουδαστών. 

Auckland, New 
Zealand 

στο συµπέρασµα ότι το µοντέλο 
αποτελεί µια καλή αφετηρία για να 
µετρηθεί η ποιότητα στην 
εκπαίδευση, αλλά µια σε 
περισσότερο βάθος ανάλυση των 
επίµαχων τοµέων θα απαιτούταν. Το 
SERVQUAL πρόσφερε τα 
ικανοποιητικά συµπεράσµατα και 
αποδείχθηκε τουλάχιστον ένα καλό 
σηµείο εκκίνησης για αυτό το είδος 
εκπαιδευτικής έρευνας αξιολόγησης. 

Dawn Darlaston-Jones, 
Lisbeth Pike, Lynne 

Cohen, Allison Young, 
Sue Haunold and Neil 

Drew, 
2003 

Χρησιµοποιήθηκε το SERVQUAL µε τη 
µορφή µονοσέλιδου ερωτηµατολογίου, 
καθώς και ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις 

The School of 
Psychology at Edith 
Cowan University 

(ECU), in the Western 
Australian capital of 

Perth 

Τα αποτελέσµατα του SERVQUAL 
κατέδειξαν ότι σαφώς υπάρχει 
διαφορά µεταξύ των προσδοκιών των 
σπουδαστών του πανεπιστηµίου και 
της πραγµατικότητας της εµπειρίας 
τους. Χρήσιµα αποτελέσµατα 
προέκυψαν και από την ανάλυση 
χάσµατος. 

Clare Chua, 

2004 

Χρησιµοποιήθηκαν οι τυποποιηµένες 
διαστάσεις του SERVQUAL σε συνδυασµό 
µε  το µοντέλο Είσοδος - ∆ιαδικασία - 
Έξοδος (IPO) 

School of Business 
Management, Ryerson 

University,  

Toronto, Ontario, 
Canada  

Οι διαστάσεις του SERVQUAL 
µπορούν να αναθεωρηθούν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε οι µετρήσεις της 
ποιότητας που προκύπτουν να 
µπορούν να ενσωµατωθούν στο 
πλαίσιο που ορίζεται από το πρότυπο 
IPO. 

Costas Zafiropoulos, 
2005 

Χρησιµοποιήθηκε το τυποποιηµένο όργανο 
SERVQUAL, στο οποίο έγινε κάποια 

Technological 
Education Institute of 

Το SERVQUAL είναι ένα πολύτιµο 
όργανο για τη µέτρηση της 
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 ρύθµιση µόνο στη διατύπωση, προκειµένου 
να ταιριάξει στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον. 

Serres, 
(a Greek Higher 

Education Institute) 

ποιότητας. Προηγούµενες εργασίες 
στη σχετική βιβλιογραφία, αλλά και 
η πρόσφατη πρακτική προτείνει ότι 
θα µπορούσε να ταιριάξει στα 
πλαίσια της εκπαίδευσης. Το ΤΕΙ  
Σερρών ωφελήθηκε ιδιαίτερα από 
αυτήν την έρευνα. 

Adams, J.N. & Emanuel, 
R. 

2006 

Χρησιµοποιήθηκε τροποποιηµένο το 
όργανο SERVQUAL  που ονοµάστηκε 
Ποιότητα της Υπηρεσίας  Εκπαιδευτικών 
στους Σπουδαστές (ερωτηµατολόγιο 
QISS™ - Quality of Instructor Service to 
Students). 

An historically black 
college/university 

(HBCU) in the deep 
south and a 

neighboring university 

Αποτελεσµατική η χρήση του 
µοντέλου ενώ η ανάλυση χάσµατος 
οδήγησε σε αξιόλογα συµπεράσµατα, 
υπάρχουν βέβαια συστάσεις για 
κάποιες τροποποιήσεις του 
ερωτηµατολογίου. 

Michael Stodnick 
and Pamela Rogers, 

2008 

Η πρώτη έρευνα που χρησιµοποίησε το 
µοντέλο SERVQUAL  στα στενά όρια µιας 
και µόνο συγκεκριµένης τάξης και επίσης 
σύγκρινε τα αποτελέσµατα µε µία ακόµη  
κλίµακα αξιολόγησης των σπουδαστών. 

Six undergraduate 
Operations 

Management 
courses at a large 

southwestern 
university. 

Τα συµπεράσµατα αποδεικνύουν ότι 
η κλίµακα SERVQUAL είναι 
αξιόπιστη και παρουσιάζει τόσο 
συγκλίνουσα όσο και διαφορική 
ισχύ. 
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Στη συνέχεια παρατίθεται παράδειγµα ερωτηµατολογίου του µοντέλου SERVQUAL 

το οποίο θα µπορούσε να µοιραστεί στα πλαίσια έρευνας στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση ενώ στο τέλος παρουσιάζεται το προσαρµοσµένο ερωτηµατολόγιο που 

χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα στο ΓΕΛ Αιγινίου.  
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Αυτή η έρευνα εξετάζει τις προσδοκίες σας από τη συγκεκριµένη πανεπιστηµιακή 

σχολή. Όλες οι απαντήσεις είναι ανώνυµες συνεπώς ∆ΕΝ χρειάζεται να καταγράψετε 

το όνοµά σας στην έρευνα. Παρακαλείστε να ολοκληρώστε τη φόρµα µε τα 

απαραίτητα στοιχεία που ακολουθεί και στη συνέχεια να συµπληρώσετε το σχετικό 

ερωτηµατολόγιο. 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 
∆ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ 

 

Ηλικία 
(σε έτη): 

 

Τρόπος εισαγωγής:  Πανελλήνιες Εξετάσεις   

 Μεταγραφή από Πανεπιστήµιο 
του εξωτερικού 

 

 Κατατακτήριες εξετάσεις   

 Άλλος τρόπος (διευκρινίστε): 

  

Γένος:  Θηλυκό  Αρσενικό  

Τρόπος φοίτησης:  Full time  Part time  

Προέρχεστε από χώρα του 
εξωτερικού;  

Ναι  Όχι  

Έχετε κάποια φυσική ανικανότητα, ή κάποιο µακροχρόνιο ιατρικό 
πρόβληµα, τα οποία µπορεί να έχουν επιπτώσεις στις µελέτες σας; 

Ναι Όχι 

  
Αναφέρατε ποιες ξένες γλώσσες γνωρίζετε και σε τι επίπεδο την καθεµία.   

Γλώσσα Επίπεδο 
  
  
  
 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ!   
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Παρουσιάστε το βαθµό στον οποίο πιστεύετε ότι η συγκεκριµένη πανεπιστηµιακή 

σχολή πρέπει να κατέχει τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που περιγράφονται από κάθε 

δήλωση. Αυτό µπορείτε να το κάνετε  επιλέγοντας έναν από τους επτά αριθµούς που 

υπάρχουν δίπλα σε κάθε δήλωση. Εάν συµφωνείτε απόλυτα ότι η συγκεκριµένη 

πανεπιστηµιακή σχολή πρέπει να κατέχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα, κυκλώστε 

τον αριθµό 7. Εάν διαφωνείτε απόλυτα ότι η συγκεκριµένη πανεπιστηµιακή σχολή 

πρέπει να κατέχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα, κυκλώστε τον αριθµό 1. Εάν τα 

συναισθήµατά σας δεν είναι ισχυρά, κυκλώστε έναν από τους αριθµούς στη µέση. 

∆εν υπάρχει καµία σωστή ή λανθασµένη απάντηση.  

 

Παρακαλείστε να απαντήστε σε κάθε ερώτηση µόνο όσον αφορά το προσωπικό µέσα 

στη συγκεκριµένη πανεπιστηµιακή σχολή.   

 
 

Προσδοκίες ∆ιοικητικό 
προσωπικό 

∆ιδακτικό 
προσωπικό 

1.  Οι φυσικές εγκαταστάσεις πρέπει 
να είναι ευχάριστες/άνετες.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

2.  Η εµφάνιση των φυσικών 
εγκαταστάσεων πρέπει να συνάδει 
µε το είδος της συγκεκριµένης 
πανεπιστηµιακής σχολής. 

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

3.  Το προσωπικό πρέπει να έχει 
σύγχρονο εξοπλισµό.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

4.  Το προσωπικό πρέπει να είναι 
ντυµένο ευπρεπώς και να έχει 
επαγγελµατική εµφάνιση.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

5.  Το προσωπικό πρέπει να διατηρεί 
ώρες γραφείου που να 
διευκολύνουν όλους τους 
σπουδαστές.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

6.  Όταν το προσωπικό δεσµεύεται να 
κάνει κάτι µέχρι ένα ορισµένο 
χρονικό διάστηµα, πρέπει και να το 
πραγµατοποιεί. 

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

7.  Όταν οι σπουδαστές έχουν 
προβλήµατα αυτό το προσωπικό 
πρέπει να εµφανίζεται συµπονετικό 
και καθησυχαστικό.  
 

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 
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8.  Αυτό το προσωπικό πρέπει να είναι 
αξιόπιστο.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

9.  Αυτό το προσωπικό πρέπει να 
παρέχει τις υπηρεσίες του ακριβώς 
στο χρόνο που υπόσχεται.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

10. Αυτό το προσωπικό πρέπει να 
διατηρεί ακριβή αρχεία. 

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

11. Αυτό το προσωπικό δεν πρέπει να 
αναµένεται ότι θα ενηµερώνει τους 
σπουδαστές για το πότε ακριβώς θα 
εκτελεστούν οι υπηρεσίες.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

12. ∆εν είναι ρεαλιστικό για τους 
σπουδαστές να αναµένουν γρήγορη 
εξυπηρέτηση από αυτό το 
προσωπικό.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

13. Αυτό το προσωπικό δεν είναι 
απαραίτητο να είναι πάντα πρόθυµο 
να βοηθήσει τους σπουδαστές.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

14. Εάν αυτό το προσωπικό είναι 
ιδιαίτερα πολυάσχολο για να 
ανταποκριθεί άµεσα στα αιτήµατα 
των σπουδαστών, αυτό δεν αποτελεί 
πρόβληµα.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

15. Οι σπουδαστές πρέπει να είναι σε 
θέση να εµπιστευθούν αυτό το 
προσωπικό.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

16. Οι σπουδαστές πρέπει να 
αισθάνονται ασφάλεια στις 
συναλλαγές τους µε αυτό το 
προσωπικό. 

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

17. Αυτό το προσωπικό πρέπει να έχει 
τη γνώση για να απαντήσει στις 
ερωτήσεις των σπουδαστών.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

18. Αυτό το προσωπικό πρέπει πάντα 
να είναι ευγενικό.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

19. Αυτό το προσωπικό πρέπει να έχει 
επαρκή υποστήριξη από το 
πανεπιστήµιο για να εκτελεί σωστά 
τις εργασίες του. 

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

20. Αυτό το προσωπικό δεν πρέπει να 
αναµένεται ότι θα ασχολείται 
µεµονωµένα µε τον κάθε 
σπουδαστή.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

21. ∆εν είναι ρεαλιστικό να αναµένεται 
από αυτό το προσωπικό να γνωρίζει  
όλες τις ανάγκες των σπουδαστών.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 
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22. Αυτό το προσωπικό δεν πρέπει να 
αναµένεται να κατανοεί τις 
µαθησιακές ανάγκες των 
σπουδαστών.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

 

Αυτή η έρευνα εξετάζει την εµπειρία σας από τη συγκεκριµένη πανεπιστηµιακή 

σχολή. Όλες οι απαντήσεις είναι ανώνυµες συνεπώς ∆ΕΝ χρειάζεται να καταγράψετε 

το όνοµά σας στην έρευνα. Παρακαλείστε να ολοκληρώστε τη φόρµα µε τα 

απαραίτητα στοιχεία που ακολουθεί και στη συνέχεια να συµπληρώσετε το σχετικό 

ερωτηµατολόγιο.  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 
∆ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ 

Ηλικία 
(σε έτη): 

 

Τρόπος εισαγωγής:  Πανελλήνιες Εξετάσεις   

 Μεταγραφή από Πανεπιστήµιο 
του εξωτερικού 

 

 Κατατακτήριες εξετάσεις   

 Άλλος τρόπος (διευκρινίστε): 

  

Γένος:  Θηλυκό  Αρσενικό  

Τρόπος φοίτησης:  Full time  Part time  

Προέρχεστε από χώρα του 
εξωτερικού;  

Ναι  Όχι  

Έχετε κάποια φυσική ανικανότητα, ή κάποιο µακροχρόνιο ιατρικό 
πρόβληµα, τα οποία µπορεί να έχουν επιπτώσεις στις µελέτες σας; 

Ναι Όχι 

  
Αναφέρατε ποιες ξένες γλώσσες γνωρίζετε και σε τι επίπεδο την καθεµία.   

Γλώσσα Επίπεδο 
  
  
  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ!   
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Παρουσιάστε το βαθµό στον οποίο πιστεύετε ότι η συγκεκριµένη πανεπιστηµιακή 

σχολή κατέχει όντως τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που περιγράφονται από κάθε 

δήλωση. Αυτό µπορείτε να το κάνετε  επιλέγοντας έναν από τους επτά αριθµούς που 

υπάρχουν δίπλα σε κάθε δήλωση. Εάν συµφωνείτε απόλυτα ότι η συγκεκριµένη 

πανεπιστηµιακή σχολή όντως κατέχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα, κυκλώστε τον 

αριθµό 7. Εάν διαφωνείτε απόλυτα ότι η συγκεκριµένη πανεπιστηµιακή σχολή 

κατέχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα, κυκλώστε τον αριθµό 1. Εάν τα 

συναισθήµατά σας δεν είναι ισχυρά, κυκλώστε έναν από τους αριθµούς στη µέση. 

∆εν υπάρχει καµία σωστή ή λανθασµένη απάντηση.  

 

Παρακαλείστε να απαντήστε σε κάθε ερώτηση µόνο όσον αφορά το προσωπικό µέσα 

στη συγκεκριµένη πανεπιστηµιακή σχολή.   

  
 

Εµπειρίες 
 (Απόδοση) 

∆ιοικητικό 
προσωπικό 

∆ιδακτικό 
προσωπικό 

1.  Οι φυσικές εγκαταστάσεις είναι 
ευχάριστες/άνετες.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

2.  Η εµφάνιση των φυσικών 
εγκαταστάσεων συνάδει µε το είδος 
της συγκεκριµένης 
πανεπιστηµιακής σχολής 

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

3.  Το προσωπικό έχει σύγχρονο 
εξοπλισµό.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

4.  Το προσωπικό είναι ντυµένο 
ευπρεπώς και έχει επαγγελµατική 
εµφάνιση.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

5.  Το προσωπικό διατηρεί ώρες 
γραφείου οι οποίες διευκολύνουν 
όλους τους σπουδαστές.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

6.  Όταν το προσωπικό δεσµεύεται να 
κάνει κάτι µέχρι ένα ορισµένο 
χρονικό διάστηµα, πάντα το 
πραγµατοποιεί. 

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

7.  Όταν οι σπουδαστές έχουν 
προβλήµατα αυτό το προσωπικό 
εµφανίζεται συµπονετικό και 
καθησυχαστικό.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

8.  Αυτό το προσωπικό είναι αξιόπιστο. 
  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 
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9.  Αυτό το προσωπικό παρέχει τις 
υπηρεσίες του στο χρόνο ακριβώς 
που υπόσχεται.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

10. Αυτό το προσωπικό διατηρεί 
ακριβή αρχεία. 

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

11. Αυτό το προσωπικό δεν ενηµερώνει 
τους σπουδαστές για το πότε 
ακριβώς θα εκτελεστούν οι 
υπηρεσίες.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

12. Οι σπουδαστές δεν λαµβάνουν 
γρήγορη εξυπηρέτηση από αυτό το 
προσωπικό.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

13. Αυτό το προσωπικό δεν είναι πάντα 
πρόθυµο να βοηθήσει τους 
σπουδαστές.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

14. Αυτό το προσωπικό είναι ιδιαίτερα 
πολυάσχολο για να ανταποκριθεί 
άµεσα στα αιτήµατα των 
σπουδαστών.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

15. Οι σπουδαστές είναι σε θέση να 
εµπιστευθούν αυτό το προσωπικό.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

16. Οι σπουδαστές πρέπει να 
αισθάνονται ασφάλεια στις 
συναλλαγές τους µε αυτό το 
προσωπικό 

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

17. Αυτό το προσωπικό έχει τη γνώση 
για να απαντήσει στις ερωτήσεις 
των σπουδαστών.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7 

18. Αυτό το προσωπικό είναι πάντα 
ευγενικό.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7  

19. Αυτό το προσωπικό έχει επαρκή 
υποστήριξη από το πανεπιστήµιο 
προκειµένου να εκτελεί σωστά τις 
εργασίες του. 

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7  

20. Αυτό το προσωπικό δεν ασχολείται 
µεµονωµένα µε τον κάθε 
σπουδαστή.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7  

21. Αυτό το προσωπικό δεν γνωρίζει  
όλες τις ανάγκες των σπουδαστών.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7  

22. Αυτό το προσωπικό δεν κατανοεί 
τις µαθησιακές ανάγκες των 
σπουδαστών.  

1.2.3.4.5.6.7 1.2.3.4.5.6.7  
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ΣΗΜΑΣΙΑ 
 
Βαρύτητα δηλώσεων 
 
Το ακόλουθο σύνολο δηλώσεων αφορά τα αισθήµατά σας σχετικά µε τη βαρύτητα 

που έχει το κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα που περιγράφεται στην απόφασή σας να 

επιλέξετε τη συγκεκριµένη πανεπιστηµιακή σχολή. Αυτό µπορείτε να το κάνετε  

κυκλώνοντας έναν από τους επτά αριθµούς που υπάρχουν δίπλα σε κάθε δήλωση. Η 

βαθµολόγηση ενός χαρακτηριστικού µε 7 υποδηλώνει ότι το γνώρισµα αυτό έχει 

εξαιρετικά βαρύνουσα σηµασία για εσάς ενώ αντιθέτως βαθµολόγηση µε 1 

φανερώνει ότι το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό ελάχιστα  επηρεάζει την απόφασή 

σας. ∆εν υπάρχει καµία σωστή ή λανθασµένη απάντηση.  

 

 Απτότητα   
1.  Ευχάριστες/άνετες φυσικές εγκαταστάσεις.  1.2.3.4.5.6.7 
2.  Φυσικές εγκαταστάσεις που η εµφάνισή τους 

συνάδει µε το είδος της συγκεκριµένης 
πανεπιστηµιακής σχολής 

1.2.3.4.5.6.7 

3.  Σύγχρονος εξοπλισµός.  1.2.3.4.5.6.7 
4.  Επαγγελµατική εµφάνιση του προσωπικού.  1.2.3.4.5.6.7 
 Αξιοπιστία   
5.  Τήρηση ωρών γραφείου που διευκολύνουν όλους 

τους σπουδαστές.  
1.2.3.4.5.6.7 

6.  Προσωπικό που όταν δεσµεύεται να κάνει κάτι 
µέχρι ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα, πάντα το 
πραγµατοποιεί. 

1.2.3.4.5.6.7 

7.  Προσωπικό που εµφανίζεται συµπονετικό και 
καθησυχαστικό όταν οι σπουδαστές έχουν 
προβλήµατα.  

1.2.3.4.5.6.7 

8.  Αξιόπιστο προσωπικό.  1.2.3.4.5.6.7 
9.  Προσωπικό που παρέχει τις υπηρεσίες του στο 

χρόνο ακριβώς που υπόσχεται.  
1.2.3.4.5.6.7 

 Ανταπόκριση   
10.  Προσωπικό που διατηρεί ακριβή αρχεία. 1.2.3.4.5.6.7 
11.  Ενηµέρωση των σπουδαστών από το προσωπικό 

για το πότε ακριβώς θα εκτελεστούν οι υπηρεσίες. 
1.2.3.4.5.6.7 

12.  Γρήγορη εξυπηρέτηση των σπουδαστών από το 
προσωπικό.  

1.2.3.4.5.6.7 

13.  Προσωπικό που είναι πάντα πρόθυµο να 
βοηθήσει τους σπουδαστές.  

1.2.3.4.5.6.7 

 Ασφάλεια   
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14.  Προσωπικό που δεν είναι ιδιαίτερα πολυάσχολο 
για να ανταποκριθεί άµεσα στα αιτήµατα των 
σπουδαστών.  

1.2.3.4.5.6.7 

15.  Αξιόπιστο προσωπικό.  1.2.3.4.5.6.7 
16.  Προσωπικό που εµπνέει ασφάλεια στους 

σπουδαστές κατά τις συναλλαγές τους µε αυτό.  
1.2.3.4.5.6.7 

17.  Προσωπικό που έχει τη γνώση για να απαντήσει 
στις ερωτήσεις των σπουδαστών.  

1.2.3.4.5.6.7 

 Συναισθηµατική κατανόηση  
18.  Προσωπικό που είναι πάντα ευγενικό.  1.2.3.4.5.6.7 
19. Επαρκής υποστήριξη από το πανεπιστήµιο 

προκειµένου το προσωπικό να εκτελεί σωστά τις 
εργασίες του. 

1.2.3.4.5.6.7 

20. Προσωπικό που ασχολείται µεµονωµένα µε τον 
κάθε σπουδαστή.  

1.2.3.4.5.6.7 

21.  Προσωπικό που γνωρίζει  όλες τις ανάγκες των 
σπουδαστών.  

1.2.3.4.5.6.7 

22.  Προσωπικό που κατανοεί τις µαθησιακές ανάγκες 
των σπουδαστών.  

1.2.3.4.5.6.7 
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Βαρύτητα διαστάσεων 

 

Παρακαλείστε να συγκεντρώσετε ένα σύνολο 100 µονάδων βαθµολογώντας τις πέντε 

διαστάσεις της ποιότητας ανάλογα µε το πόσο σηµαντική θεωρείται εσείς ότι είναι η 

καθεµία.  Στη συνέχεια παρακαλείστε να αναγνωρίσετε ποια είναι κατά τη γνώµη σας 

η πρώτη και πιο σηµαντική διάσταση, ποια η δεύτερη πιο σηµαντική και ποια η 

τελευταία και µε τη µικρότερη σηµασία. ∆εν υπάρχει καµία σωστή ή λανθασµένη 

απάντηση. 

 

 

∆ιάσταση Βαθµός (%) 

Απτότητα  

Αξιοπιστία  

Ανταπόκριση  

Ασφάλεια  

Συναισθηµατική κατανόηση  

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

 

 

1η :……………………….. 

2η :……………………….. 

5η :……………………….. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΩΝ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ, 

∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗΣ)  ΣΤΟ ΓΕΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 
ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

                        

 

 

Βαθµολογείστε από το 1 (∆ιαφωνώ απόλυτα) έως το 7 
(Συµφωνώ απόλυτα) τις προσδοκίες σας για τις 
υπηρεσίες που θα πρέπει να σας προσφέρουν οι 
εργαζόµενοι σε µια οποιαδήποτε Σχολική Μονάδα 
(ΣΜ). 

                          

 

 

Βαθµολογείστε από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 
(συµφωνώ απόλυτα) τις αντιλήψεις σας για τις 
υπηρεσίες που σας προσφέρει το  ΓΕΛ Αιγινίου στο 
οποίο φοιτείτε.    

(Παρακαλώ βάλτε √ στο κουτάκι της επιλογής σας) (Παρακαλώ βάλτε √ στο κουτάκι της επιλογής σας) 
∆ιαφωνώ                                                       Συµφωνώ        ∆ιαφωνώ                                                    Συµφωνώ 

Απόλυτα                       Μέσος                       Απόλυτα        Απόλυτα                     Μέσος                      Απόλυτα 

         1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7 
      
(ex1). Οι φυσικές εγκαταστάσεις µιας Σ.Μ. (αίθουσες 
διδασκαλίας, διάδροµοι, τουαλέτες, προαύλιο) πρέπει 
να είναι ευχάριστες/άνετες. 

  (pe1). Οι φυσικές εγκαταστάσεις του ΓΕΛ Αιγινίου 
(αίθουσες διδασκαλίας, διάδροµοι, τουαλέτες, προαύλιο) 
είναι ευχάριστες/άνετες. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7  
(ex2) Η ΣΜ πρέπει να έχει σύγχρονο εξοπλισµό 
(υπολογιστές, τηλεοράσεις, διαδραστικούς πίνακες). 

  (pe2). Το ΓΕΛ Αιγινίου διαθέτει σύγχρονο εξοπλισµό 
(υπολογιστές, τηλεοράσεις, διαδραστικούς πίνακες). 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex3 Το προσωπικό πρέπει να είναι ντυµένο ευπρεπώς 
και να έχει επαγγελµατική εµφάνιση. 

  (pe3). Οι εργαζόµενοι στο ΓΕΛ Αιγινίου είναι πάντοτε 
ευπρεπώς ενδεδυµένοι και έχουν επαγγελµατική 
εµφάνιση. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex4). Η ΣΜ πρέπει  να διαθέτει όλες τις απαραίτητες 
αίθουσες (εργαστήριο υπολογιστών, εργαστήριο 
φυσικής-χηµείας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 
γυµναστήριο και βιβλιοθήκη). 

  (pe4). Το ΓΕΛ Αιγινίου διαθέτει τις απαραίτητες αίθουσες 
(εργαστήριο υπολογιστών, εργαστήριο φυσικής-χηµείας, 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γυµναστήριο και 
βιβλιοθήκη). 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex5). Όταν το προσωπικό της ΣΜ δεσµεύεται να κάνει 
κάτι µέχρι ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα (ανανέωση 
εξοπλισµού, επισκευές), πρέπει και να το πραγµατοποιεί. 

  (pe5). Όταν οι εργαζόµενοι στο  ΓΕΛ Αιγινίου υπόσχονται  
να κάνει κάτι σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή, το 
κάνουν. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex6). Όταν οι µαθητές έχουν προβλήµατα το 
προσωπικό της ΣΜ πρέπει να δείχνει πραγµατικό 
ενδιαφέρον να τα λύσει. 

  (pe6). Όταν έχω ένα πρόβληµα, το προσωπικό του ΓΕΛ 
Αιγινίου δείχνει πραγµατικό ενδιαφέρον να το λύσει. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex7). Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της ΣΜ 
πρέπει να είναι αξιόπιστες και σωστές από την πρώτη 
στιγµή (έναρξη της σχολικής εκπαίδευσης). 

  (pe7). Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο ΓΕΛ Αιγινίου 
είναι πάντα αξιόπιστες και σωστές από την πρώτη στιγµή 
(έναρξη της σχολικής εκπαίδευσης). 

  

Τι αναµένω 
να συµβεί 

Τι τελικά 
συµβαίνει 
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  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex8). Οι εργαζόµενοι σε µια ΣΜ πρέπει να παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους ακριβώς στο χρόνο που υπόσχονται 
(διόρθωση γραπτών, ενηµέρωση απουσιών). 

  (pe8). Οι εργαζόµενοι  στο ΓΕΛ Αιγινίου παρέχουν τις 
υπηρεσίες του ακριβώς στο χρόνο που υπόσχονται 
(διόρθωση γραπτών, ενηµέρωση απουσιών).  

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex9). Οι εργαζόµενοι σε µια ΣΜ πρέπει να διατηρούν 
ακριβή αρχεία για τους µαθητές τους (βαθµοί µαθητών, 
απουσίες, προσωπικά δεδοµένα). 

  (pe9). Οι εργαζόµενοι  στο ΓΕΛ Αιγινίου διατηρούν 
ακριβή αρχεία για τους µαθητές τους (βαθµοί µαθητών, 
απουσίες, προσωπικά δεδοµένα). 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex10). Το προσωπικό της ΣΜ  πρέπει να ενηµερώνει 
τους µαθητές για το πότε ακριβώς θα εκτελεστούν οι 
υπηρεσίες (διεξαγωγή γραπτών διαγωνισµάτων, 
κατάθεση δικαιολογητικών, µηχανογραφικών). 

  (pe10). Το προσωπικό του ΓΕΛ Αιγινίου ενηµερώνει τους 
µαθητές για το πότε ακριβώς θα εκτελεστούν οι 
υπηρεσίες (διεξαγωγή γραπτών διαγωνισµάτων, κατάθεση 
δικαιολογητικών, µηχανογραφικών). 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex11). Οι µαθητές πρέπει να αναµένουν γρήγορη 
εξυπηρέτηση από το προσωπικό της ΣΜ.  

  (pe11). Το προσωπικό του ΓΕΛ Αιγινίου παρέχει γρήγορη 
εξυπηρέτηση στους µαθητές. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex12). Το προσωπικό της ΣΜ  θα πρέπει  να είναι 
πάντα πρόθυµο να βοηθήσει τους µαθητές. 

  (pe12). Το προσωπικό του ΓΕΛ Αιγινίου είναι πάντα 
πρόθυµο να βοηθήσει τους µαθητές. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex13). Το προσωπικό της ΣΜ  πρέπει να εξετάζει µε 
ενδιαφέρον πάντα τα αιτήµατα των µαθητών, όσο 
απασχοληµένο και να είναι.  

 (pe13). Το προσωπικό του ΓΕΛ Αιγινίου εξετάζει µε 
ενδιαφέρον πάντα τα αιτήµατα των µαθητών, όσο 
απασχοληµένο και να είναι. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex14). Η συµπεριφορά των εργαζόµενων σε µια ΣΜ 
πρέπει να εµπνέει εµπιστοσύνη στους µαθητές. 

  (pe14). Η συµπεριφορά των εργαζοµένων στο ΓΕΛ 
Αιγινίου  εµπνέει εµπιστοσύνη στους µαθητές. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex15). Οι µαθητές πρέπει να νοιώθουν σιγουριά και 
ασφάλεια στις σχέσεις τους µε το προσωπικό της ΣΜ. 

  (pe15). Νοιώθω ασφάλεια στις σχέσεις µου µε το 
προσωπικό του ΓΕΛ Αιγινίου.  

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex16). Το προσωπικό της ΣΜ πρέπει να είναι ευγενικό 
µε τους µαθητές και να διακρίνεται από συνέπεια. 

  (pe16). Οι εργαζόµενοι στο ΓΕΛ Αιγινίου είναι πάντα  
ευγενικοί µε τους µαθητές και διακρίνονται από συνέπεια. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex17). Το προσωπικό της ΣΜ πρέπει να λαµβάνει την 
ανάλογη υποστήριξη προκειµένου να κάνει καλά τη 
δουλειά του. 

  (pe17). Οι εργαζόµενοι στο ΓΕΛ Αιγινίου 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   
(ex18). Το προσωπικό της ΣΜ πρέπει να δίνει 
ξεχωριστή προσοχή στον κάθε µαθητή. 

  (pe18). Οι εργαζόµενοι στο ΓΕΛ Αιγινίου δίνουν 
ξεχωριστή προσοχή στον κάθε µαθητή. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex19). Το προσωπικό της ΣΜ πρέπει να έχει τη γνώση 
για να απαντήσει στις ερωτήσεις των µαθητών. 

  (pe19). Το προσωπικό του ΓΕΛ Αιγινίου έχει τη γνώση 
για να απαντήσει στις ερωτήσεις των µαθητών. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex20). Το προσωπικό της ΣΜ πρέπει να γνωρίζει και 
να κατανοεί όλες τις ανάγκες των µαθητών 
(ψυχολογικές, οικονοµικές, κοινωνικές).  

  (pe20). Το προσωπικό του ΓΕΛ Αιγινίου γνωρίζει και 
κατανοεί όλες τις ανάγκες των µαθητών (ψυχολογικές, 
οικονοµικές, κοινωνικές). 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
(ex21). Οι εργαζόµενοι στη ΣΜ πρέπει να ενεργούν µε 
γνώµονα τα συµφέροντα των µαθητών τους. 

  (pe21 Οι εργαζόµενοι στο ΓΕΛ Αιγινίου έχουν τα 
συµφέροντα των µαθητών του κατά νου. 

  

  1       2       3       4       5       6       7    1       2       3       4       5       6       7   
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(ex22). Το προσωπικό της ΣΜ πρέπει να 
αντιλαµβάνεται τις µαθησιακές ανάγκες των µαθητών 
του (δυσκολίες στη µάθηση, διάσπαση προσοχής, 
δυσλεξία) 

  (pe22). Οι εργαζόµενοι στο ΓΕΛ Αιγινίου 
αντιλαµβάνονται τις µαθησιακές ανάγκες των µαθητών 
τους (δυσκολίες στη µάθηση, διάσπαση προσοχής, 
δυσλεξία). 

  

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

o ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΝΤΩΝ 
Παρακάτω σας παραθέτουµε πέντε χαρακτηριστικά προσαρµοσµένα στα πλαίσια µιας Σχολικής 
Μονάδας (για συντοµία ΣΜ) και στις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει στους µαθητές. Θα 
θέλαµε να ξέρουµε πόσο σηµαντικό είναι για εσάς το κάθε ένα χαρακτηριστικό 
όταν αξιολογείτε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. 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 πόντους πρέπει να του βάλετε). Παρακαλούµε 
επιβεβαιώστε ότι το σύνολο των πόντων έχουν άθροισµα 100.  
 

b1. Εµφάνιση των φυσικών εγκαταστάσεων της 
ΣΜ, εξοπλισµός και εµφάνιση του προσωπικού 

_____ πόντοι 

b2. Ικανότητα εκτέλεσης των υποσχόµενων 
υπηρεσιών  µε αξιοπιστία και µε ακρίβεια 

_____ πόντοι 

b3. Προθυµία για βοήθεια των µαθητών και για 
γρήγορη εξυπηρέτηση 

_____ πόντοι 

b4. Εργαζόµενοι  µε γνώσεις, µε καλούς τρόπους 
και µε ικανότητα να εµπνέουν εµπιστοσύνη 

_____ πόντοι 

b5. Παροχή ατοµικού ενδιαφέροντος και προσοχής 
στους µαθητές  

_____ πόντοι 

   Σύνολο πόντων 100 πόντοι 

(Υψηλό) Ανάµεσα στα παραπάνω πέντε χαρακτηριστικά, ποιο είναι το πιο 
σηµαντικό για εσάς στον καθορισµό της ικανοποίησής σας σχετικά µε την 
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών στο  ΓΕΛ Αιγινίου (παρακαλώ βάλτε το 
νούµερο του χαρακτηριστικού µε βάση τον παραπάνω πίνακα) 
______________ 

(Χαµηλό)Ποιο χαρακτηριστικό είναι το λιγότερο σηµαντικό για 
εσάς;____________
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∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ – ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

(Σηµειώστε µε ένα τικ ή συµπληρώστε ανάλογα) 
1. Φύλο 

1 Άνδρας,     2 Γυναίκα 
 
2. Ηλικία 

1 15-16 

2 16-17 

3 17-18 

                  
3.  Χώρα προέλευσης 

1 Χώρα  _______________  ,   2 Πόλη ______________ 
 

4. Προέρχεστε από το Αιγίνιο ή από κάποιο γειτονικό ∆ήµο 
(κοινότητα); 

 
  1 Αιγίνιο,   
 

2 Γειτονικός ∆ήµος: (παρακαλώ διευκρινίστε _______________    ) 
 

5. Προέρχεστε από κάποιο άλλο σχολείο µε µετεγγραφή; 
 

 1 Ναι  (παρακαλώ διευκρινίστε _______________    ), 

        2 Όχι            
 

6. Αντιµετωπίζετε κάποια µαθησιακή δυσκολία; 
 

1 Ναι,     

2 Όχι            
 
7. Εργάζεστε παράλληλα µε τη φοίτησή σας στο σχολείο; 
 
      1 Ναι, 

2 Όχι            
 
 

 
 

Σας ευχαριστούµε ☺ 
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