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Περίληψη 

Η μελέτη της ικανοποίησης του πελάτη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

θέματα της διοίκησης. Οι σύγχρονες εταιρείες έχουν αναγνωρίσει τη σημαντικότητα της 

μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών τους και έχουν αναπτύξει διαδικασίες μέτρησης 

που έχουν ως στόχο τον άμεσο εντοπισμό και βελτίωση των αδυναμιών τους. Επιπλέον το 

σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον κάνει πιο έντονη την ανάγκη για την έρευνα της 

συμπεριφοράς των καταναλωτών. Είναι σημαντικό το γεγονός, ότι με τη μέτρηση της 

ικανοποίησης,  οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί σχηματίζουν άμεσα μια εικόνα για τις 

επιδόσεις τους σε σύγκριση και με τους ανταγωνιστές τους. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εφαρμογή της πολυκριτήριας μεθόδου 

MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis) σε μια έρευνα ικανοποίησης των χρηστών της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας ραντεβού του νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. 

Στόχος της μεθόδου είναι η σύνθεση των προτιμήσεων μιας ομάδας καταναλωτών σε μια 

μαθηματική συνάρτηση. Η μέθοδος υποθέτει ότι η ικανοποίηση ενός καταναλωτή 

εξαρτάται από ένα σύνολο μεταβλητών, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την ποιότητα της 

υπηρεσίας ή του προϊόντος.  

Σε αρχικό στάδιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε αναζήτηση για την εύρεση των 

προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τα ελληνικά νοσοκομεία. Καταλήξαμε 

στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, καθώς απευθύνεται στους πολίτες και 

είναι ευκολότερο να συλλεγεί μεγαλύτερος όγκος ερωτηματολογίων. Κατόπιν 

καθορίστηκαν τα χαρακτηριστικά ικανοποίησης. Στη συνέχεια σχεδιάστηκαν τα 

ερωτηματολόγια τα οποία είναι σε ηλεκτρονική μορφή και έχουν αποσταλεί στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των χρηστών που είναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία. Η 

συλλογή των ερωτηματολογίων βρίσκεται σε εξέλιξη.  Η ανάλυση των δεδομένων που 

προκύπτουν γίνεται με τη βοήθεια της μεθόδου MUSA και  λογισμικού που την υλοποιεί. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλλουν στην κατανόηση των αντιλήψεων των 

χρηστών για την υπηρεσία, αλλά και στην εύρεση των σημείων που ικανοποιούν τους 

χρήστες και αυτών που επιδέχονται βελτίωση.   

Η ανάγκη για χρήση τέτοιων μεθόδων αποδεικνύεται όλο και μεγαλύτερη, καθώς 

οι επιχειρήσεις χρειάζονται εργαλεία που συμβάλλουν στην ορθολογική λήψη 

αποφάσεων.  
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Abstract 

The study of the user satisfaction is one of the most significant issues of modern 

management. Modern companies, including hospitals, have recognized the importance of 

measuring satisfaction and have developed measuring procedures targeting at the 

immediate finding and improvement of their weaknesses. Furthermore, the modern 

competitive environment makes more intense the need of studying the clients’ behavior, 

in our case the patients’ behavior. It is of great importance, that by measuring satisfaction, 

companies and organizations have a clear view of their performance compared to the 

competition.  

The target of this paper is the application of the multicriteria method MUSA 

(Multicriteria Satisfaction Analysis) to a study of users’ satisfaction of an e-appointment 

service of a Greek state hospital in Thessaloniki. Target of this method is to combine the 

preferences of a group of users into a mathematical function. The method assumes that the 

user satisfaction is reflected by a set of variables, which depend on the quality 

characteristics of the service or the product.  

In the initial stage of the study, research was conducted in order to identify e-

services provided by the Greek state hospitals. We ended up studying this particular 

service, as it is available to the public and therefore, it is easier to collect larger amount of 

questionnaires. In the next stage, the quality characteristics of the service were defined. 

Next, the questionnaires were designed in an electronic form and have been sent to the e-

mails of the registered users of the service. The collection of the questionnaires is still in 

progress. The analysis of the questionnaires will be made using the MUSA method and 

software implementing the method. The results of this study will contribute to the 

understanding of the perceptions of the users, but also to the finding of the spots which 

satisfy the users and those which can be improved.  

The need of using such methods is growing, as companies need tools which 

contribute to the rational decision making. 

 

Keywords: evaluation strategies, e-services, healthcare services, satisfaction 

measurement, multicriteria analysis MUSA   
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1 

 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

Ένα από τα αντικείμενα της σύγχρονης διοίκησης είναι η μέτρηση της ικανοποίησης του 

πελάτη. Οι επιχειρήσεις έχουν πλέον κατανοήσει ότι το κόστος απόκτησης ενός πελάτη 

είναι μεγαλύτερο από τη διατήρησης ενός υπάρχοντος. 

Σύμφωνα με έρευνα της WPA Research: 

 ένας απόλυτα ικανοποιημένος πελάτης συνεισφέρει στο τζίρο της εταιρείας 

ποσό 2,6 φορές μεγαλύτερο από έναν μερικώς ικανοποιημένο πελάτη, 

 ένας απόλυτα ικανοποιημένος πελάτης συνεισφέρει 17 φορές μεγαλύτερο ποσό 

από έναν μερικώς δυσαρεστημένο πελάτη και  

 ένας απόλυτα δυσαρεστημένος πελάτης μειώνει το τζίρο της εταιρείας κατά 18 

φορές σε σχέση με έναν απόλυτα ικανοποιημένο πελάτη. 

Η έρευνα έχει δείξει ότι όταν ένας πελάτης είναι ικανοποιημένος, είναι πιθανότερο να 

μοιραστεί την εμπειρία του με άλλους 5 ή 6 ανθρώπους, ενώ ένας δυσαρεστημένος 

πελάτης ενδέχεται να μοιραστεί την εμπειρία του με έως και 10 ανθρώπους. 

Η επικέντρωση μιας εταιρείας στην ικανοποίηση των πελατών ενέχει τον κίνδυνο της 

αποτυχίας διαφοροποίησης από άλλες φίρμες. Για την επίτευξη μακρόχρονης 

βιωσιμότητας οι εταιρείες οφείλουν να δημιουργήσουν δεσμούς αφοσίωσης με τους 

πελάτες της οι οποίοι είναι αρκετά ισχυροί ώστε να αποκρούσουν την πρόοδο των 

ανταγωνιστών. Η δημιουργία αφοσίωσης μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία να αυξήσει τις 

πωλήσεις της και να δημιουργήσει θετική φήμη γύρω από αυτήν.  

Η δημιουργία αφοσίωσης είναι δυσκολότερη από την ικανοποίηση των πελατών. Αν και 

οι πελάτες μπορεί να είναι ικανοποιημένοι, υπάρχουν λόγοι, όπως η χαμηλότερη τιμή και 

η ευκολία, που μπορεί να στρέψουν τον πελάτη στον ανταγωνισμό. 

Οι έρευνες σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών, παρέχει στην εταιρεία μια εικόνα 

την οποία χρειάζεται για να λάβει πληροφορημένες ώστε να διατηρήσει και να αυξήσει 

τους πελάτες της και να θεμελιώσει και βελτιώσει σχέσεις με τους πελάτες της. 
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Σύμφωνα με τους (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000) οι βασικοί λόγοι για μέτρηση της 

ικανοποίησης των πελατών είναι: 

 Η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί την πιο αξιόπιστη πληροφορία από την 

αγορά. Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία μπορεί να αξιολογήσει τη θέση της απέναντι 

τον ανταγωνισμό και να σχεδιάσει τα μελλοντικά πλάνα της. 

 Ένας μεγάλος αριθμός πελατών αποφεύγουν να εκφράσουν τα παράπονά τους ή 

τη δυσαρέσκειά τους, είτε λόγω νοοτροπίας είτε επειδή δεν είναι βέβαιοι ότι η 

εταιρεία θα προβεί σε διορθωτικές κινήσεις.  

 Η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών μπορεί να προσδιορίσει πιθανές 

ευκαιρίες στην αγορά. 

 Οι βασικές αρχές της συνεχούς βελτίωσης απαιτούν τη δημιουργία συγκεκριμένων 

διαδικασιών μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών. 

 Η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία να 

κατανοήσει τη συμπεριφορά των πελατών και συγκεκριμένα να αναγνωρίσει και 

να αναλύσει τις προσδοκίες, τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών. 

 Η εφαρμογή ενός προγράμματος μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών μπορεί 

να αποκαλύψει πιθανές διαφορές ανάμεσα στις προσδοκίες των πελατών και της 

διοίκησης της εταιρείας για την ποιότητα των υπηρεσιών. 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα μιας έρευνας για τη μέτρηση της ικανοποίησης των 

πελατών είναι: 

 Αυτά τα προγράμματα βελτιώνουν την επικοινωνία με την πελατεία, με την 

προϋπόθεση ότι αποτελούν συνεχείς και συστηματικές προσπάθειες της εταιρείας. 

 Η εταιρεία μπορεί να εξετάσει εάν οι προσφερόμενες υπηρεσίες εκπληρώνουν τις 

προσδοκίες των πελατών. Επιπλέον, είναι πιθανό να εξετάσει εάν νέες ενέργειες, 

προσπάθειες και προγράμματα έχουν επίπτωση στην πελατεία της. 

 Αναγνωρίζονται οι σημαντικές διαστάσεις ικανοποίησης που πρέπει να 

βελτιωθούν, καθώς επίσης και οι τρόποι επίτευξης αυτής της βελτίωσης. 

 Καθορίζονται τα σημαντικότερα δυνατά και αδύνατα σημεία έναντι του 

ανταγωνισμού, με βάση τις αντιλήψεις και τις κρίσεις των πελατών. 

 Το προσωπικό της εταιρείας αποκτά κίνητρα για να αυξήσει την παραγωγικότητά 

του, δεδομένου ότι όλες οι προσπάθειες βελτίωσης αξιολογούνται από τους 

πελάτες. 
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Ο (Oliver, 1997) αναφέρει ότι υπάρχουν διαφορετικές πτυχές της ικανοποίησης: 

 Ικανοποίηση από τις ενέργειες κατά τη διάρκεια της κατανάλωσης, 

 Ικανοποίηση από το τελικό αποτέλεσμα, 

 Ικανοποίηση από το αντιλαμβανόμενο επίπεδο ικανοποίησης.  

Σύμφωνα με τον (Yi, 1990) οι ορισμοί της ικανοποίησης των πελατών διαφοροποιούνται 

ανάλογα με το επίπεδο της ειδίκευσης: Τα επίπεδα αυτά περιέχουν κυρίως: 

 Την ικανοποίηση από ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, 

 Την ικανοποίηση από μια απόφαση αγοράς, 

 Την ικανοποίηση από ένα χαρακτηριστικό απόδοσης, 

 Την ικανοποίηση από την κατανάλωση ή τη χρήση, 

 Την ικανοποίηση από ένα τμήμα ή ένα κατάστημα μιας επιχείρησης, 

 Την ικανοποίηση από μια εμπειρία πριν την αγορά.   

Οι ερευνητές δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι η ικανοποίηση ενός πελάτη είναι μια 

αντίληψη και συνεπώς δεν είναι άμεσα διαθέσιμη αλλά απαιτείται προσπάθεια για τη 

συλλογή, τη μέτρηση, την ανάλυση και την εξήγησή της. 

Οι αντιλήψεις των πελατών παίζουν σημαντικό ρόλο στη θεωρία των κενών της υπηρεσίας 

το οποίο προσπαθεί να μελετήσει τις διαφορές ανάμεσα στις προσδοκίες και τις εμπειρίες. 

Το συνολικό κενό είναι αποτέλεσμα των προγενέστερων: 

 Κενό προώθησης, η έλλειψη ικανότητας της επιχείρησης να εκπληρώσει τις 

προσδοκίες που δημιούργησε στο νου των υποψήφιων πελατών, 

 Κενό κατανόησης, το οποίο δημιουργείται από τη λανθασμένη κατανόηση των 

αναγκών και προτεραιοτήτων των πελατών, 

 Κενό διαδικασιών, που οφείλεται στη μετάφραση των προσδοκιών των πελατών 

σε κατάλληλες λειτουργικές διαδικασίες και συστήματα, 

 Κενό συμπεριφοράς, η διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες των πελατών και την 

απόδοση του οργανισμού, 

 Κενό αντιλήψεων, η διαφορά ανάμεσα στην αντίληψη των πελατών για την 

απόδοση και την πραγματικότητα. 
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Αναγνώριση των πελατών 

Σύμφωνα με την κλασσική προσέγγιση, πελάτης είναι ένα άτομο το οποίο αγοράζει ένα 

προϊόν ή μια υπηρεσία από μια επιχείρηση. Ως δυνητικοί πελάτες μπορούν να θεωρηθούν 

άτομα τα οποία: 

 Έχουν την επιθυμία ή την ανάγκη να αγοράσουν το προϊόν ή την υπηρεσία, 

 Το κίνητρο να προχωρήσουν σε αυτή την αγορά, 

 Τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους και  

 Την ικανότητα να φτάσουν στις τοποθεσίες όπου το προϊόν ή η υπηρεσία  είναι 

διαθέσιμα. 

Παρά την απλότητα του παραπάνω ορισμού υπάρχουν μερικά σημαντικά ζητήματα: 

 Σε πολλές περιπτώσεις, ο αγοραστής και ο χρήστης είναι διαφορετικά πρόσωπα. 

Επιπλέον, μπορεί να εμπλέκονται πολλά πρόσωπα στη διαδικασία της αγοράς τα 

οποία έχουν διαφορετικούς ρόλους και έχουν άνιση συνεισφορά στην τελική 

απόφαση. 

 Συνήθως, ο πελάτης πρέπει να οριστεί σαν μια οντότητα, παρά σαν ένα άτομο, 

κυρίως όσον αφορά την έρευνα για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Σε αυτή 

την περίπτωση, είναι δύσκολο να οριστεί ο πελάτης καθώς καμία μεμονωμένη 

οντότητα δεν αποφασίζει, αγοράζει και χρησιμοποιεί το προϊόν ή την υπηρεσία.  

 Σε αρκετές περιπτώσεις είναι δύσκολο να διαχωριστούν οι τωρινοί από τους 

παλιούς πελάτες. Ο προσδιορισμός του πελάτη εξαρτάται από την περιοδικότητα 

και τη συχνότητα των αγορών.  

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών του 

συστήματος ηλεκτρονικού ραντεβού του νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.  

Για τη μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών χρησιμοποιείται η πολυκριτήρια μέθοδος 

MUSA (MUlticriteria Satisfaction Analysis).  

Από την ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου προκύπτουν 

διαγράμματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρηση να κατανοήσει τα δυνατά 

και αδύνατα σημεία της όσον αφορά την ικανοποίηση των πελατών της και παράλληλα 
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υποδεικνύουν σε ποια σημεία πρέπει να εστιαστούν οι προσπάθειες για βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, που αποτελεί το στόχο της εργασίας. 

 

Σχήμα 1.1: Διαδικασία της έρευνας 

1.3 Συνεισφορά 

Πέραν της βιβλιογραφικής επισκόπησης, η παρούσα εργασία παρέχει πολύτιμες 

πληροφορίες στο νοσοκομείο στο οποίο διεξήχθη η έρευνα σχετικά με την ικανοποίηση 

των χρηστών του συστήματος ηλεκτρονικού ραντεβού που διαθέτει. Επιπλέον, 

παρατίθενται λεπτομερείς προτάσεις βελτίωσης προς τους υπευθύνους λειτουργίας του 

συστήματος. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται προτάσεις σχετικά με τη 

μελλοντική μελέτη της ικανοποίησης των χρηστών. 

1.4 Βασική ορολογία  

Η μελέτη της Ικανοποίησης των Πελατών εντάσσεται στο πεδίο της Επιχειρησιακής 

Έρευνας που ασχολείται με την εφαρμογή προηγμένων αναλυτικών μεθόδων για τη λήψη 

αποφάσεων με την καλύτερη πληροφόρηση. Στην παρούσα εργασία, η εκτίμηση της 

ικανοποίησης των χρηστών του ηλεκτρονικού συστήματος γίνεται με τη χρήση της 

πολυκριτήριας μεθόδου MUSA. Τα κριτήρια ικανοποίησης με βάση τα οποία γίνεται η 

εκτίμηση προέρχονται από το μοντέλο e-servqual το οποίο χρησιμοποιείται στην εκτίμηση 

της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

 

Βιβλιογραφική 
Ανασκόπηση

Μεθοδολογία 
MUSA

Κριτήρια 
Ικανοποίησης

Σχεδιασμός 
Ερωτηματολογίου

Συλλογή 
Δεδομένων

Ανάλυση 
Δεδομένων

Αποτελέσματα Προτάσεις
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Σχήμα 1.2: Δομή της εργασίας 

1.Εισαγωγή

2.Βιβλιογραφική Επισκόπηση 
- Θεωρητικό Υπόβαθρο

3.Μεθοδολογία

4. Επίλογος

Βιβλιογραφία

Παράρτημα
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 2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση – Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας εργασίας στηρίζεται στη μεθοδολογία που 

προτείνεται από τους (Webster and Watson, 2002).  

Η αναζήτηση έγινε σε τρεις βάσεις δεδομένων: 

 Scopus, 

 Web of Science και  

 Google Scholar. 

και χρησιμοποιήθηκαν λέξεις κλειδιά όπως: 

 Customer satisfaction, 

 Customer satisfaction measurement, 

 E-appointment, 

 E-appointment evaluation, 

 MUSA method, 

 Services, 

 Services evaluation, 

 E-services και  

 E-services evaluation. 

Στη συνέχεια, με τις τεχνικές αναζήτησης προς τα εμπρός και προς τα πίσω ευρέθησαν οι 

βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία. 

Η μεθοδολογία που προτείνεται έχει ως εξής: 

 Οι σημαντικές συνεισφορές στη θεωρία, είναι πιθανότερο να βρίσκονται στα πιο 

γνωστά περιοδικά. Είναι χρήσιμο να γίνεται μια ανάγνωση των περιεχομένων ενός 

επιστημονικού περιοδικού, καθώς ενδέχεται να βρεθούν χρήσιμα άρθρα τα οποία 

δεν καλύπτονται από την αναζήτηση με τις λέξεις – κλειδιά. Επιπλέον, η 

αναζήτηση σε παρόμοιους θεματικούς τομείς μπορεί να φέρει αποτελέσματα. 

 Με την εξέταση των αναφορών ενός άρθρου (αναζήτηση προς τα πίσω) μπορούν 

να βρεθούν προγενέστερα άρθρα τα οποία πρέπει να μελετηθούν. 

 Με τη χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων των παραπάνω βάσεων δεδομένων, 

υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης άρθρων τα οποία αναφέρονται σε αυτά που έχουν 

ήδη βρεθεί, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανασκόπηση. 

Η δόμηση της ανασκόπησης γίνεται με τη βοήθεια πινάκων. Ο 1ος πίνακας αφορά την 

κατανομή των συγγραφέων με βάση το θέμα με το οποίο έχουν ασχοληθεί (πίνακας 2.1).   



 

8 

Θέμα Συγγραφείς 

Ποιότητα 

Υπηρεσιών  

R. Lewis, B. Booms, C. Gronroos, A. Parasuraman V. Zeithaml, L. Berry 

Αξιολόγηση 

Υπηρεσιών 

C. Gronroos, A. Parasuraman V. Zeithaml, L. Berry, Ali M., Raza S., 

Alnsour, M. S., Tayeh, B. A., Alzyadat, M. A, Basfirinci, C., Mitra A., 

Khorshidi, H. A., Nikfalazar, S., Gunawan, I, Li, M., Lowrie, D. B., Huang, 

C. Y., Lu, X. C., Zhu, Y. C., Wu, X. H., Lu, H. Z. Mohsin M. B. E. Cyril de 

Run, 

Ποιότητα 

Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών 

Ma Z, Zao J., Stiglingh M., V. Zeithaml, A. Parasuraman, and A. Malhotra 

Αξιολόγηση 

Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών 

Alshamayleh, H., Aljaafreh, R., Aljaafreh, A., & Albadayneh, D., Alsudairi, 

M. A. T, B. Asogwa, C. Ugwu, F. Ugwuanyi, Barnes, S. J., & Vidgen, R. T, 

Bhattacharya, D., Gulla, U., & Gupta, M. P, R. Chinomona, G. Masinge, M. 

Sandada, Mong-Yuan Chang, Chuan Pang, J. Michael Tarn, Tai-Shun Liu, 

David C. Yen, Collier J., Bienstock C, Davis, F. D, Elbadrawy Rehaballah, 

Moneim Ahmed Farouk Abdul, Fors M. Nashat, Herington, C., & Weaven, 

S, Hernon, P., & Calvert, P, Kang, G.-D., & James, J., Loiacono, E. T., 

Watson, R. T., & Goodhue, D. L, Nemati B., Gazor, H., Mirashrafi, S. N., & 

Ameleh, K. N, Osman, I. H., Anouze, A. L., Irani, Z., Al-Ayoubi, B., Lee, H., 

Balc, A., Weerakkody, V, Ostasius, E., & Laukaitis, A A. Parasuraman, V. 

A. Zeithaml, A. Malhotra, Kim-Soon, N., Rahman, A., & Ahmed, M, Spreng, 

R. a., Mackoy, R., Stiglingh M, Swaid, S. I., & Wigand, R. T, Teas, R. 

Kenneth, Farnaz Beheshti Zavareh, Mohd Shoki Md Ariff, Ahmad Jusoh, 

Norhayati Zakuan, Ahamad Zaidi Bahari, Mohsen Ashourian 

Ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες 

Boyer, K. K., Hallowell, R., & Roth, A. V, Jr, J. J. Cronin, Oliveira, P., Roth, 

A. V, Reynolds, J, Rowley, J., Santos, J, Schultze, U 

Ικανοποίηση 

Πελατών 

M. A. T. Alsudairi, Cardozo, R, Cronin, J. J., & Taylor, S, Czarnecki, M.T, 

Grigoroudis V., Siskos I., Helson, H, Howard, J.A.,  J. Sheth, Hunt, H. K, 

Koktler, P., & Keller, K. L, Oliver, R.L, Saha, P., & Zhao, Y, Spreng, R. A., 

MacKenzie, S. B., & Olshavsky, R. W, Tse, D.K., Wilton, P.C, Westbrook, 

R.A., Reilly, M.D, Yi, Y 



 

9 

Μέτρηση 

Ικανοποίησης 

D. Drosos, Ν. Tsotsolas, A. Zagga, M. Chalikias, M. Skordoulis, M. 

Koniordos. Grigoroudis V. Siskos I., G. Mihelis, Y. Politis, Y. Malandrakis, 

L. Kipenis, D. Askounis, P. Manolitzas, D. Yannacopoulos, A. Vozikis, N. 

Matsatsinis, P. Manolitzas   

Συστήματα 

Ηλεκτρονικού 

Ραντεβού στα 

Νοσοκομεία 

Almunawar MN , Wint Z , Low KC , Anshari M, Cam H, Klischewski R,  

Βιβλιογραφική 

Ανασκόπηση 

J. Webster, R. Watson 

Πίνακας 2.1: Πίνακας συγγραφέων με βάση το θέμα της έρευνας 

 

Στη συνέχεια προτείνεται η δημιουργία του πίνακα θεμάτων, στον οποίο βρίσκονται όλα 

τα άρθρα της ανασκόπησης και σημειώνεται το θέμα με το οποίο ασχολείται το καθένα 

(πίνακας 2.2). 

 

Εάν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να προστεθεί μια επιπλέον γραμμή στον πίνακα θεμάτων 

όπου θα διαχωρίζονται τα άρθρα με βάση τη σκοπιά από την οποία εξετάζονται. Έχει 

διαπιστωθεί ότι ένα θέμα μπορεί να έχει διαφορετική ερμηνεία ανάλογα με την οπτική 

γωνία απ’ όπου εξετάζεται. 

http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Almunawar+MN%22&restrict=All+results
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Wint+Z%22&restrict=All+results
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Low+KC%22&restrict=All+results
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Anshari+M%22&restrict=All+results
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Asogwa et 

al, 2015 

    
 

     

Barnes et al, 

2000 

    
 

     

Basfirinci et 

al, 2015 

  
 

       

Bhattacarya 

et al, 2012 

    
 

     

Boyer et al, 

2002 

     
 

    

Cam, 2016         
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2.1 Ποιότητα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

Ο (Gronroos 1982) περιγράφει την ποιότητα των υπηρεσιών ως τη διαφορά μεταξύ της 

αναμενόμενης και της αντιλαμβανόμενης υπηρεσίας. Σύμφωνα με τους (Zeithaml et al, 

2002) ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι ο βαθμός στον οποίο μια ιστοσελίδα 

φιλοξενεί αποτελεσματικά την αγορά και παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών. Ο 

παραπάνω ορισμός είναι ένας από τους ελάχιστους που υπάρχουν στη διεθνή 

βιβλιογραφία. Γενικότερα, οι καταναλωτές αναμένουν από μια ηλεκτρονική υπηρεσία να 

είναι ίσης ή υψηλότερης ποιότητας από τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν τα 

συμβατικά κανάλια (Lee & Lin, 2005). Σύμφωνα με τους Lee & Lin οι παράγοντες που 

επηρεάζουν περισσότερο την αντίληψη των καταναλωτών για την ποιότητα είναι ο βαθμός 

φιλικότητας προς το χρήστη, η αξιοπιστία και η ασφάλεια, η ανταπόκριση, η βοήθεια και 

οι μηχανισμοί εμπιστοσύνης της ιστοσελίδας. Οι (Fassnacht et al, 2006) προτείνουν ότι οι 

εταιρείες πρέπει να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες καθώς είναι μια πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, ενώ οι (Yang et al, 2002) αναφέρουν ότι η επιτυχία ή αποτυχία μιας 

εταιρείας εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες. Τα ζητήματα 

που κυριαρχούν στη βιβλιογραφία αφορούν τις διαστάσεις και τη μέτρηση της ποιότητας, 

τα στοιχεία που συνθέτουν την εμπειρία του διαδικτύου, και την σχέση της εμπειρίας 

διαδικτύου με την εμπιστοσύνη, την ικανοποίηση, την πρόθεση αγοράς και την αφοσίωση 

(Rowley, 2006).  

 

2.2 Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

Οι (Lewis and Booms, 1983) ορίζουν την ποιότητα μιας υπηρεσίας ως ένα μέτρο του πόσο 

καλά η προσφερόμενη υπηρεσία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών. 

Προσθέτουν ότι η προσφορά μιας ποιοτικής υπηρεσίας σημαίνει συμμόρφωση με τις 

προσδοκίες του καταναλωτή σε μόνιμη βάση. 

Ο (Gronroos, 1984) περιγράφει ένα μοντέλο το οποίο βασίζεται στις συνεντεύξεις με 

υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και περιγράφει τις αντιλήψεις των πελατών σχετικά 

με την ποιότητα των υπηρεσιών. Το μοντέλο του έχει τρεις διαστάσεις: την τεχνική, τη 

λειτουργική και την εικόνα. Οι (Kang et al, 2004) εφάρμοσαν το μοντέλο για την 

αξιολόγηση μιας υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας στην Κορέα. 

Ο (Stiglingh, 2014) ξεχωρίζει 2 προσεγγίσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών, τη 

Σκανδιναβική και την Αμερικάνικη. Η Σκανδιναβική σχολή ορίζει την ποιότητα με 

κατηγορηματικό τρόπο, ενώ η Αμερικάνικη σχολή χρησιμοποιεί πιο περιγραφικούς όρους.    
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Οι (Parasuraman et al, 1985) προτείνουν ένα μοντέλο κενών για τη μέτρηση της ποιότητας 

των υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει 5 κενά: 

1. Gap1, ανάμεσα στην προσδοκώμενη υπηρεσία και τη διαχείριση των προσδοκιών 

των πελατών, 

2. Gap2, ανάμεσα στη διαχείριση των προσδοκιών των πελατών και την μετατροπή 

των προσδοκιών σε χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, 

3. Gap3, ανάμεσα στην μετατροπή των προσδοκιών σε χαρακτηριστικά της 

υπηρεσίας και την προσφορά της υπηρεσίας, 

4. Gap4, ανάμεσα στην προσφορά της υπηρεσίας και την εξωτερική επικοινωνία με 

τους καταναλωτές και 

5. Gap5, το οποίο σύμφωνα με τους συγγραφείς είναι συνάρτηση των υπόλοιπων 

κενών, δηλαδή gap5=f(gap1,gap2,gap3,gap4). 

Οι (Parasuraman et al, 1988) παρουσιάζουν το μοντέλο servqual, ένα εργαλείο 

αξιολόγησης των αντιλήψεων των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών, 

το οποίο περιλαμβάνει 22 σημεία.  

Σχήμα 2.1: Το μοντέλο κενών των Zeithaml, 

Parasuraman και Berry 

Πηγή: A. Parasuraman, V. Zeithaml, L. Berry (1985), “A 

conceptual model of service quality and its implications for future 

research”, Journal of Marketing vol. 49, p. 41-50 
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Αυτό το μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση μεταξύ άλλων, υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης (Muhammad et al, 2010) και (Li et al, 2015), για την αξιολόγηση 

αεροπορικών (Basfirinci et al, 2015), σιδηροδρομικών (Akbarzade et al, 2016) και 

τραπεζικών (Ali et al, 2015) υπηρεσιών. 

Οι (Zeithaml et al, 2000) αναφέρουν ότι η αξιολόγηση της ποιότητας μιας ιστοσελίδας 

περιλαμβάνει εμπειρίες κατά την αλληλεπίδραση με αυτήν, όσο και στοιχεία της 

υπηρεσίας μετά από αυτήν, όπως είναι η εκπλήρωση της συναλλαγής και ορίζουν την 

ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ως το βαθμό κατά τον οποίο μια ιστοσελίδα 

φιλοξενεί αποτελεσματικά και αποδοτικά την αγορά και την παράδοση της υπηρεσίας. 

Οι (Parasuraman et al, 2005) παρουσιάζουν την επέκταση του μοντέλου servqual για τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες, το μοντέλο e-servqual το οποίο περιλαμβάνει 11 διαστάσεις 

ποιότητας: 

 αξιοπιστία, σωστή τεχνική λειτουργία της ιστοσελίδας και ακρίβεια των 

υποσχέσεων της υπηρεσίας, 

 απόκριση, γρήγορη απόκριση και δυνατότητα για λήψη βοήθειας, 

 πρόσβαση, δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στην ιστοσελίδα και επικοινωνίας 

με την εταιρεία όταν απαιτείται, 

 ευελιξία, επιλογή τρόπου πληρωμής, αποστολής, αγοράς, αναζήτησης και 

επιστροφής αντικειμένων, 

 ευκολία πλοήγησης, η ιστοσελίδα διαθέτει λειτουργίες που διευκολύνουν τους 

πελάτες να αναζητήσουν και να πλοηγηθούν χωρίς δυσκολία, 

 αποδοτικότητα, η ιστοσελίδα είναι εύκολη στη χρήση, σωστά δομημένη και 

απαιτεί την εισαγωγή της ελάχιστης πληροφορίας από τον πελάτη, 

 διαβεβαίωση / εμπιστοσύνη, ο πελάτης νιώθει εμπιστοσύνη κατά τη συναλλαγή 

του με την ιστοσελίδα που απορρέει από τη φήμη της ιστοσελίδας και των 

προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχει,   

 ασφάλεια / ιδιωτικότητα, ο βαθμός στον οποίο ο πελάτης πιστεύει ότι η 

ιστοσελίδα είναι ασφαλής από υποκλοπές και ότι τα προσωπικά του δεδομένα 

προστατεύονται, 

 γνώση της τιμής, ο βαθμός στον οποίο ο πελάτης μπορεί να γνωρίζει το κόστος 

μεταφοράς, τη συνολική τιμή  και μπορεί να συγκρίνει τιμές κατά την αγορά, 

 αισθητική, η εμφάνιση της ιστοσελίδας, 
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 παραμετροποίηση / εξατομίκευση, σε ποια έκταση και πόσο εύκολα η ιστοσελίδα 

μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε πελάτη.  

Τα στοιχεία του μοντέλου e-servqual έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς από πολλούς 

ερευνητές για την αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Οι (Herington et al, 2009) 

αξιολόγησαν την ποιότητα της ηλεκτρονικής λιανικής τραπεζικής, ενώ οι (Zavareh et al, 

2012) χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του e-servqual ανέπτυξαν μια κλίμακα ποιότητας για 

τις ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες. Ο (Alsudairi, 2012) χρησιμοποιεί την έννοια και 

τις διαστάσεις της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για να προτείνει στρατηγικές 

επίτευξης ικανοποίησης στην ηλεκτρονική τραπεζική. Ο (Stiglingh, 2014) 

χρησιμοποιώντας τις διαστάσεις ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αξιολογεί την 

ποιότητα μιας φορολογικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Οι (Ma et al, 2012) ασχολούνται με 

την συμβολή της ποιότητας της ιστοσελίδας στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής.  

Οι (Chinomona et al, 2014) χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία και τη μέθοδο ανάλυσης 

SEM (Structural Equation Model) μελέτησαν την επιρροή της ποιότητας μιας 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην αντιλαμβανόμενη αξία του χρήστη, την ικανοποίησή και 

την αφοσίωσή του. Οι (Chang et al, 2015) αξιολόγησαν την αποδοχή ενός συστήματος 

ηλεκτρονικού ραντεβού με τη χρήση της μεθόδου TAM (Technology Acceptance Model) 

και τη χρήση των στοιχείων της κλίμακας. 

Οι (Swaid et al, 2009) εξέτασαν τη σημαντικότητα των διαστάσεων της ποιότητας των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου και οι (Collier et al, 

2006) προτείνουν μια κλίμακα μέτρησης ποιότητας για της ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

λιανικού εμπορίου.  

Οι (Nemati et al, 2012) χρησιμοποίησαν τα στοιχεία του μοντέλου για να αξιολογήσουν 

ιστοσελίδες πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και κατέληξαν ότι μόνο η αποδοτικότητα και η 

συνολική ποιότητα των υπηρεσιών είναι σημαντικές παράμετροι. Οι (Hernon et al, 2005) 

μελέτησαν τη σημαντικότητα των στοιχείων του e-servqual στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών. Οι (Alshamayleh et al, 2015) αξιολόγησαν την 

ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημίων της Ιορδανίας με τη χρήση 

των διαστάσεων ποιότητας του e-servqual και μελέτησαν τη σχέση της με την ικανοποίηση 

των χρηστών, ενώ οι (Soon et al, 2014) χρησιμοποίησαν στοιχεία της θεωρίας διάχυσης 

της καινοτομίας. 

Οι (Loiacono et al, 2002) πρότειναν το μοντέλο WebQual για την αξιολόγηση των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω διαδικτύου. Οι (Barnes et al, 2002) 
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χρησιμοποίησαν το μοντέλο αυτό για την αξιολόγηση τριών ηλεκτρονικών 

βιβλιοπωλείων. Οι (Asogwa et al, 2015) χρησιμοποίησαν μια διαμορφωμένη παραλλαγή 

του μοντέλου για να αξιολογήσουν τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Νιγηρίας.  

Σύμφωνα με τους (Osman et al. 2014) οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

διαφέρουν από τα παραδοσιακά πληροφοριακά συστήματα και τις διαδικασίες 

ηλεκτρονικού εμπορίου, συνεπώς τα υπάρχοντα μοντέλα δε μπορούν να αξιολογήσουν 

την ποιότητα των υπηρεσιών. Οι συγγραφείς τονίζουν την ανάγκη δημιουργίας ενός 

μοντέλου το οποίο εξετάζει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συστηματικά και 

ψυχομετρικά όπως κάνουν αντίστοιχα τα μοντέλα SERVQUAL, NCSI και επιτυχίας ΠΣ 

για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι συγγραφείς προτείνουν το μοντέλο COBRA 

το οποίο λαμβάνει υπόψιν το κόστος, το όφελος, το ρίσκο και την ευκαιρία χρήσης μιας 

υπηρεσίας. Με τη βοήθεια του μοντέλου ανέπτυξαν τέσσερις υποθέσεις τις οποίες και 

εξέτασαν και συμπέραναν ότι το όφελος και η ευκαιρία επιδρούν θετικά στην 

ικανοποίηση, ενώ το κόστος και το ρίσκο αρνητικά. Οι (Ostasius et al, 2015) προτείνουν 

ένα μοντέλο αναφοράς το οποίο αποτελείται από εφτά οντότητες, την υλοποίηση, την 

απαίτηση, το σκοπό, τη διάσταση, το κριτήριο, τη μετρική και τον τύπο της σχετιζόμενης 

οντότητας.  

Οι (Bhattacharya et al, 2012) δημιούργησαν μια κλίμακα με εφτά στοιχεία για την 

αξιολόγηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ινδία.  

Ο (Davis, 1989) ανέπτυξε το μοντέλο TAM (Technology Acceptance Model), το οποίο 

χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους 

χρήστες μιας υπηρεσίας. Το μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές μελέτες και παρέχει 

μια χρήσιμη δομή για την έρευνα και την ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τις 

προσδοκίες των χρηστών. 

Οι (Spreng et al, 1996a) αναφέρουν ότι οι επιθυμίες είναι ένας από τους πλέον 

καθοριστικούς παράγοντες στην αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών και της 

ικανοποίησης των πελατών. Η αύξηση των προσδοκιών έχει θετική επίπτωση στην 

ικανοποίηση των πελατών. 

O (Teas, 1993) εξετάζει την επίπτωση αυτών των παραγόντων στην αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα. Αν και η εξίσωση που δίνεται από το συγγραφέα εμφανίζεται ως μία από τις 

σημαντικότερες για τη μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας, η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση της έρευνας και τα βήματα της διαδικασίας δεν είναι ξεκάθαρα.    



 

21 

Οι (Elbadrawy, 2014) χρησιμοποιούν μια υβριδική μέθοδο που αποτελείται από τη μέθοδο 

AHP και την PROMETHEE για την αξιολόγηση των τραπεζικών υπηρεσιών. Η μέθοδος 

AHP μας επιτρέπει να ιεραρχήσουμε στοιχεία που είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν 

όπως οι γνώμες και οι συμπεριφορές. Η μέθοδος PROMETHEE έχει χρησιμοποιηθεί σε 

τομείς όπως η τραπεζικές υπηρεσίες, η ιατρική κα. 

 

2.3 Ικανοποίηση πελατών 

2.3.1 Εξέλιξη της μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών 

Η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών εντάσσεται στο πεδίο της διοίκησης ολικής 

ποιότητας αν και έχει μελετηθεί και από ερευνητές από άλλα επιστημονικά πεδία.  

Το αυξημένο ενδιαφέρον για τη μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών σχετίζεται με την 

επανάσταση της ποιότητας στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Οι ερευνητές αντιλήφθηκαν 

ότι η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών δε μπορεί να βασίζεται 

αποκλειστικά σε εσωτερικές μετρικές και πρότυπα των οργανισμών αλλά πρέπει να 

συνδυάζεται με πληροφόρηση ανατροφοδότηση από τους πελάτες (Grigoroudis and 

Siskos, 2010). 

Ο (Vavra, 1997) παρουσιάζει τις κυριότερες προσπάθειες την περίοδο 1960 – 1980 από τη 

σχολή του μάρκετινγκ: 

 Cardozo: Το μοντέλο του Cardozo (1965) είναι από τις πρώτες προσπάθειες. 

Βασίζεται σε μερικές θεωρίες της κοινωνικής ψυχολογίας, στοχεύοντας στην 

κατανόησης της επίπτωσης της ικανοποίησης στη μελλοντική καταναλωτική 

συμπεριφορά. 

 Howard and Sheth: Η εργασία των Howard και Sheth (1969) βασίζεται στην 

ανάπτυξη ενός διαδικασιακού μοντέλου της ικανοποίησης, το οποίο μελέτησαν 

παράλληλα με τη μελέτη της συλλογής πληροφοριών και τη λήψη 

ανατροφοδότησης πριν και μετά την αγορά από τους πελάτες.  

 Oliver: Η δουλειά του Oliver (1977, 1980, 1981) είναι από τις παλαιότερες και 

συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών. Χρησιμοποιώντας τη θεωρία 

προσαρμογής του (Helson, 1964), το μοντέλο προτείνει ότι οι προσδοκίες των 

πελατών καθορίζουν ένα ελάχιστο όριο απόδοσης, προσφέροντας ένα πλαίσιο 

αναφοράς για τις κρίσεις των πελατών.       
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2.3.2 Πηγές πληροφόρησης 

Τα συστήματα μέτρησης της ικανοποίησης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο γενικές 

κατηγορίες ανάλογα με την προέλευση των διαθέσιμων πληροφοριών: 

 Άμεσα συστήματα μέτρησης: Βασίζονται σε δεδομένα προερχόμενα απευθείας 

από το σύνολο των πελατών, από έρευνες ικανοποίησης, συστήματα παραπόνων 

και προσωπικές συνεντεύξεις. Οι άμεσες μέθοδοι έχουν προληπτικό χαρακτήρα, 

παρέχοντας ένα προειδοποιητικό σύστημα. 

 Έμμεσα συστήματα μέτρησης: Αν και αυτά τα συστήματα από μόνα τους δε 

μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα της μέτρησης της ικανοποίησης των 

πελατών, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στις επιχειρήσεις. Στηρίζονται σε 

δεδομένα που αποτυπώνουν την ικανοποίηση των πελατών, όπως τα επίπεδα 

πωλήσεων, το μερίδιο αγοράς κα. Οι προσπάθειες βελτίωσης στοχεύουν στη 

βελτίωση πιθανών προβλημάτων ή ανεπιθύμητων καταστάσεων που έχουν ήδη 

συμβεί. 

Ο (Czarnecki, 1999) προτείνει μια εναλλακτική κατηγοριοποίηση: 

 Άμεσα συστήματα μέτρησης, όταν υπάρχει ένα αυτόματο σύστημα καταγραφής, 

 Έμμεσα συστήματα μέτρησης, όταν τα δεδομένα δεν καταγράφονται τη στιγμή 

του γεγονότος, 

 Στατιστικά δείγματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόβλεψη όταν 

τα δεδομένα είναι ημιτελή, 

 Συνεντεύξεις και έρευνες, που είναι τα πιο άμεσα συστήματα μέτρησης της 

ικανοποίησης και μπορούν να παρέχουν πολύτιμες λύσεις στο πρόβλημα της 

ανάλυσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς ή όταν οι μετρήσεις βασίζονται στις 

αντιλήψεις. 

Ο Czarnecki επισημαίνει ότι ένα πληροφοριακό σύστημα ικανοποίησης των πελατών είναι 

ένα αυτοματοποιημένο ή χειροκίνητο σύστημα το οποίο: 

 Συλλέγει τις αντιλήψεις των πελατών για την ικανοποίηση με ένα δομημένο τρόπο, 

 Αποθηκεύει τα αποτελέσματα από τις ενέργειες μέτρησης της ικανοποίησης, 

 Συμβάλλει στην επεξεργασία των πληροφοριών, 

 Κατηγοριοποιεί και στρωματοποιεί βασικά ζητήματα, 

 Αναγνωρίζει τις αλλαγές που χρήζουν ενεργειών και 

 Συνδέεται με τον οργανισμό ώστε να μετασχηματίσει γρήγορα τις διαδικασίες. 
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2.3.3 Διαδικασία μέτρησης της ικανοποίησης  

Τα βασικά βήματα υλοποίησης ενός προγράμματος μέτρησης της ικανοποίησης των 

πελατών διέπονται από τις παρακάτω βασικές αρχές: 

 Η επικέντρωση στον πελάτη βρίσκεται στην κορυφή των δεσμεύσεων της 

διοίκησης του οργανισμού, 

 Ο προσανατολισμός στους πελάτες βρίσκεται ενσωματωμένος στην κουλτούρα 

του οργανισμού, 

 Τα προγράμματα μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών πρέπει να θεωρούνται 

διαδοχικά και επαναληπτικά  

Οι (Howard et al, 1969) αναφέρουν ότι «ικανοποίηση είναι μια γνωστική κατάσταση του 

πελάτη, όσον αφορά στην επαρκή ή ανεπαρκή ανταμοιβή του για τις θυσίες και τις 

προσπάθειες που κατέβαλλε». Οι (Westbrook et al, 1983) ορίζουν την ικανοποίηση ως 

«μια συναισθηματική αντίδραση στις εμπειρίες του πελάτη που σχετίζονται με 

προϊόντα ή υπηρεσίες ή με τις διαδικασίες της αγοράς ή ακόμα και με τα 

χαρακτηριστικά του πελάτη». Οι (Tse et al, 1988) αναφέρουν ότι «ικανοποίηση είναι η 

αντίδραση των καταναλωτών στη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία εξετάζει της 

αποκλίσεις μεταξύ των προσδοκιών και της πραγματικής απόδοσης του προϊόντος ή 

της υπηρεσίας  όπως έγινε αυτή αντιληπτή από τον πελάτη μετά τη χρήση». Ο (Yi, 

1990) επισημαίνει ότι ικανοποίηση ενός πελάτη είναι το «συλλογικό αποτέλεσμα της 

αντίληψης, της αξιολόγησης και της ψυχολογικής αντίδρασης στην εμπειρία 

κατανάλωσης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας». Ο (Hunt, 1991) περιγράφει την 

ικανοποίηση ως την αντίληψη του καταναλωτή ότι έχει μεταχειριστεί σωστά από τον 

πάροχο της υπηρεσίας. Οι (Kotler et al, 2009)  αναφέρουν ότι ικανοποίηση είναι το 

αίσθημα ευχαρίστησης ή απογοήτευσης ενός ατόμου που προκύπτει από τη σύγκριση 

ανάμεσα στην ποιότητα της υπηρεσίας που αντιλαμβάνεται και στην ποιότητα που 

προσδοκούσε να λάβει. 

 

2.4 Η σχέση της ικανοποίησης με την ποιότητα της υπηρεσίας.  

Οι (Saha et al, 2005) αναφέρουν ότι η ύπαρξη ποιότητας της υπηρεσίας προηγείται 

χρονικά και οδηγεί στη συνολική ικανοποίηση του πελάτη. Ο (Caruana, 2002) προσθέτει 

ότι η ποιότητα των υπηρεσιών είναι σημαντική εισροή στην ικανοποίηση του πελάτη, 
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ωστόσο, σύμφωνα με τους (Cronin et al, 1992) και (Spreng et al, 1996) είναι μόνο ένα από 

τα χαρακτηριστικά μιας υπηρεσίας που επηρεάζει την ικανοποίηση. 

 

2.5 Μέτρηση Ικανοποίησης 

Οι (Mihelis et al, 2001) με τη χρήση της μεθόδου MUSA μέτρησαν την ικανοποίηση των 

πελατών στο χώρο του ελληνικού ιδιωτικού τραπεζικού τομέα. Οι (Manolitzas et al, 2010) 

και (Manolitzas et al, 2013) χρησιμοποιούν τη μέθοδο για να μετρήσουν την ικανοποίηση 

των πολιτών από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ενώ οι (Manolitzas et al, 2011) 

μέτρησαν την ικανοποίηση των πολιτών από τη χρήση ενός portal της Ελληνικής 

Κυβέρνησης. Οι (Manolitzas et al, 2014) μέτρησαν την ικανοποίηση των ασθενών από την 

υγειονομική τους περίθαλψη και πιο συγκεκριμένα από το τμήμα επειγόντων 

περιστατικών ενός Ελληνικού νοσοκομείου. Οι (Drosos et al, 2015) μέτρησαν την 

ικανοποίηση των ασθενών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ οι (Drosos et al, 2015a) 

μέτρησαν την ικανοποίηση των πελατών των τριών μεγάλων εταιρειών κινητής 

τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Οι (Kipenis et al, 2015) χρησιμοποίησαν τη μέθοδο για να 

μετρήσουν την ικανοποίηση των χρηστών μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

διαβουλεύσεων.  

 

2.6 Ηλεκτρονικά συστήματα ραντεβού στα νοσοκομεία 

Η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα, έχει 

βοηθήσει τους επαγγελματίες του κλάδου να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. Πληροφοριακά συστήματα που μπορούν να 

καταγράφουν και να εντοπίζουν σημαντικές πληροφορίες γρήγορα είναι πλέον 

συνηθισμένα σε πολλούς οργανισμούς. 

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την προσφορά αποτελεσματικών υπηρεσιών και την ενδυνάμωση της εξυπηρέτησης 

πελατών, επιτρέποντας στους οργανισμούς να μειώσουν τα κόστη, χειριζόμενοι 

περισσότερες συναλλαγές με τους πελάτες τους αποδοτικότερα. 

Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα στο ιατρικό προσωπικό να παρακολουθεί από απόσταση 

τους ασθενείς και να τους παρέχουν πληροφορίες. Η αξιοποίηση του διαδικτύου στην 

περίθαλψη, αναφέρεται ως e-health (ηλεκτρονική υγεία), έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως 

η διαθεσιμότητα, η γρήγορη απόκριση και η ευκολία χρήσης (Almunawar et al, 2012) .    
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Η σημασία των τεχνολογιών πληροφορικής αυξάνεται και στο χώρο της υγείας όπως και 

στους άλλους χώρους. Ο κύριος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας των 

προσφερόμενων υπηρεσιών και η μείωση του κόστους. Κατά το παρελθόν τα δημόσια 

κυρίως νοσοκομεία ήταν κλειστά στην εισαγωγή καινοτομιών και ήταν 

προσανατολισμένα στην παροχή της βασικής υγειονομικής περίθαλψης (Cam, 2016). 

Το ηλεκτρονικό ραντεβού αναφέρεται σε μια συμφωνία μέσω Διαδικτύου μεταξύ δύο ή 

περισσότερων μερών προκειμένου να αλληλοεπιδράσουν σε ένα συγκεκριμένο χρόνο και 

χώρο για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Κράτηση ενός ραντεβού, σημαίνει εύρεση ενός 

κατάλληλου συνδυασμού των κενών στο πρόγραμμα των εμπλεκόμενων μερών και 

αλλαγή της κατάστασης του προγράμματός τους. 

Εφόσον η κράτηση ραντεβού είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και αυτοί που προσπαθούν 

να κλείσουν ένα ραντεβού απογοητεύονται επειδή δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσουν 

με τα υπόλοιπα μέρη, η χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας και του διαδικτύου θα 

εξοικονομήσει προσπάθεια και θα απαλλάξει τα συναλλασσόμενα μέρη από τις δυσκολίες 

που προκύπτουν κατά τη διαδικασία (Klischewski, 2003).  

Τα συστήματα ραντεβού μέσω Διαδικτύου των νοσοκομείων παρέχουν στους ασθενείς 

ένα βολικό κανάλι μέσω του οποίου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα μεγάλο όγκο 

πληροφοριών χωρίς τη φυσική τους παρουσία στο χώρο του νοσοκομείου. Παρέχουν τη 

δυνατότητα να συνδεθούν με τις βάσεις δεδομένων των νοσοκομείων και να ανατρέξουν 

σε ιατρικά αρχεία που τους αφορούν. Επίσης δίνουν τη δυνατότητα στους ασθενείς να 

κλείσουν ραντεβού με γιατρούς και παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα: 

 Η φυσική παρουσία του ασθενή δεν είναι απαραίτητη κατά τη διαδικασία 

κλεισίματος του ραντεβού, 

 Τα νοσοκομεία μπορούν να μειώσουν τα διαχειριστικά κόστη καθώς γίνεται 

γρηγορότερη η εύρεση αρχείων των ασθενών που χρησιμοποιούν το σύστημα, 

 Μειώνεται το κόστος αναμονής των ασθενών μέσα στα νοσοκομεία, 

 Οι ασθενείς μπορούν να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες ώρες και το πρόγραμμα 

του κάθε γιατρού, 

 Οι γιατροί μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για την κατάσταση του ασθενή μέσω 

των ηλεκτρονικών αρχείων. 
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Αν και αυτά τα συστήματα παρέχουν κάποια πλεονεκτήματα στους ασθενείς, οι 

γηραιότεροι ασθενείς περιορίζονται από την έλλειψη ικανοτήτων χρήσης υπολογιστών 

στο να απολαύσουν αυτά τα πλεονεκτήματα (Chang et al, 2015).   
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 3 Μεθοδολογία 

Σε αυτό το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας. Το πρώτο στάδιο 

αποτελεί κυρίως το εννοιολογικό μοντέλο που αναπτύσσεται με τη συλλογή και 

επεξεργασία της βιβλιογραφίας. Στο δεύτερο στάδιο παρουσιάζεται η μέθοδος ανάλυσης 

που χρησιμοποιήθηκε και στο τρίτο στάδιο παρουσιάζεται η ανάλυση και τα 

αποτελέσματά της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφική Έρευνα 

Ποιότητα Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

Ικανοποίηση Χρηστών 

Μέτρησης Ικανοποίησης 

Χρηστών 

Συστήματα e-appointment 

 

Εύρεση κριτηρίων ικανοποίησης 

Ανάπτυξη Ερωτηματολογίου 

Δημογραφικά Στοιχεία 

Κριτήρια Ικανοποίησης 

Εμπειρία Χρήσης Η/Υ 

Πρόθεση Χρήσης 

Κλίμακα: 5 βαθμών τύπου Likert 

Πληθυσμός: εγγεγραμμένοι 

χρήστες συστήματος 

Δείγμα: 142 χρήστες 

Μέθοδος: ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο 

Ερωτώμενοι: χρήστες του 

συστήματος 

Εννοιολογικό μοντέλο  Συλλογή Δεδομένων 

Απόρριψη ερωτηματολογίων με 

κενά 

Περιγραφική Στατιστική 

Ανάλυση με τη μέθοδο MUSA 

Τελικά Συμπεράσματα 

Ανάλυση Δεδομένων 

Σχήμα 3.1: Μεθοδολογία έρευνας 
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Μια ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο MUSA, 

αποτελείται από 4 βήματα (Grigoroudis and Siskos, 2010).  

1. Προκαταρκτική ανάλυση: Σε αυτό το βήμα καθορίζεται το πρόβλημα που θα 

αναλυθεί. 

2. Ερωτηματολόγιο και έρευνα: Επικεντρώνεται στη σχεδίαση και τον έλεγχο του 

ερωτηματολογίου. 

3. Ανάλυση: Σε αυτό το βήμα αναλύονται τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί με 

τη χρήση στατιστικών μεθόδων και της μεθόδου MUSA. 

4. Αποτελέσματα: Στο τελικό αυτό στάδιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και οι 

προτάσεις προς τον οργανισμό. 

 

3.1 Η πλατφόρμα 

Η πλατφόρμα που επιλέχθηκε για ανάλυση είναι μέρος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που 

παρέχει το νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την υπηρεσία 

ηλεκτρονικής κράτησης ραντεβού. Η λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικού ραντεβού 

ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2010, με πρώτη λειτουργία τη χορήγηση αριθμού 

πρωτοκόλλου. Από το Δεκέμβριο του 2011 ξεκίνησε η λειτουργία του συστήματος 

κράτησης ραντεβού και μέχρι σήμερα έχουν κλειστεί περίπου 59.990 ραντεβού. Οι 

χρήστες του συστήματος είναι περίπου 35.500. 

Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι ένα σύγχρονο Γενικό Τριτοβάθµιο Νοσοκοµείο, 

εγκατεστηµένο στη δυτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, στην Περιφερειακή οδό της Ν. 

Ευκαρπίας σε µία έκταση 150.000 τετραγωνικών µέτρων µε δοµηµένη επιφάνεια 75.000 

τετραγωνικών µέτρων. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1999 µε καθεστώς λειτουργίας Ν.Π.Ι.∆. 

και είναι πλήρως ενταγµένο στο ΕΣΥ. Προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, 

θεραπείας και αποκατάστασης. Με έναρξη λειτουργίας του τον Αύγουστο του 1999, 

η  εγκατάσταση Πανεπιστημιακών Κλινικών το έτος  2004, ολοκλήρωσε με τον καλύτερο 

τρόπο τη στελέχωση του Νοσοκομείου, το οποίο πλέον βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία 

με την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Σήμερα στο Παπαγεωργίου λειτουργούν  κλινικές και τμήματα που καλύπτουν όλο το 

φάσμα της Τριτοβάθμιας Νοσοκομειακής περίθαλψης και επιπλέον επιτελεί σημαντικό 

εκπαιδευτικό έργο παρέχοντας ειδίκευση, συνεχή εκπαίδευση, έρευνα και επιμόρφωση 

ιατρών και νοσηλευτών και εκπονώντας ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. 
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 Οι εργαζόμενοι ανέρχονται σε  1700 άτομα περίπου, και ο αριθμός των κλινών σε 

800. 

 Οι προσερχόμενοι καθημερινά στα Εξωτερικά Ιατρεία υπερβαίνουν τα 1000 

άτομα. 

 Τα περιστατικά που εξυπηρετούνται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

ξεπερνούν κατά μέσο όρο τα 800, και αν προστεθούν οι φοιτητές προς εκπαίδευση, 

οι συνοδοί και οι επισκέπτες προκύπτει μια καθημερινή διακίνηση στους χώρους 

του Νοσοκομείου πλέον των 7000 ατόμων. 

 Ο αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων έχει ανέλθει και σε 105 ημερησίως. 

 

3.2 Προγενέστερες Έρευνες 

Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση του 2ου κεφαλαίου, η μέθοδος MUSA 

έχει χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της ικανοποίησης χρηστών ηλεκτρονικών 

συστημάτων. Οι (Kipenis et al, 2015) μέτρησαν την ικανοποίηση των χρηστών μιας 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας συμμετοχής, οι (Tabaei et al, 2014) χρησιμοποίησαν τη μέθοδο 

στις ηλεκτρονικές λιανικές πωλήσεις, οι (Manolitzas et al, 2009) χρησιμοποίησαν τη 

μέθοδο για αξιολόγηση κυβερνητικών ιστοσελίδων, ενώ οι (Drosos et al, 2014) τη 

χρησιμοποίησαν στις ιστοσελίδες ελληνικών ταξιδιωτικών γραφείων. 

Τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης ραντεβού έχουν αξιολογηθεί κατά καιρούς με τη 

χρήση περιγραφικής στατιστικής (Zhang et al, 2014) και (Zhang et al, 2015) και άλλων 

μοντέλων αξιολόγησης (Chang et al, 2015). 

 

3.3 Σχεδιασμός Πειράματος 

3.3.1 Πληθυσμός  

Ο πληθυσμός μπορεί να οριστεί ως η συνολική ομάδα στόχου η οποία είναι υπό μελέτη 

όπως έχει προσδιοριστεί από το στόχο της έρευνας (Pedhazur & Schmelkin, 1991). Από 

τη στιγμή που σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών 

της επιλεγμένης πλατφόρμας, ο πληθυσμός είναι οι εγγεγραμμένοι χρήστες αυτής της 

υπηρεσίας.  
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3.3.2 Δειγματοληψία 

Δειγματοληψία είναι η διαδικασία η οποία χρησιμοποιεί μικρό αριθμό μονάδων δοθέντος 

πληθυσμού σαν βάση για εξαγωγή συμπερασμάτων για τον όλο πληθυσμό (Pedhazur & 

Schmelkin, 1991). Η δειγματοληψία είναι σημαντική για την αύξηση της εγκυρότητας των 

δεδομένων και της αντιπροσωπευτικότητας του πληθυσμού. 

Εργασία Δείγμα 

Drosos et al, 2014 510 ερωτηματολόγια 

Drosos et al, 2015 203 ερωτηματολόγια 

Drosos et al, 2015a 1500 ερωτηματολόγια 

Kipenis et al, 2015 88 ερωτηματολόγια 

Manolitzas et al, 2010 730 ερωτηματολόγια 

Πίνακας 3.2: Ενδεικτικές μελέτες μέτρησης ικανοποίησης 

 

3.3.3 Κριτήρια  

Από την ανασκόπηση του προηγούμενου κεφαλαίου προκύπτει ότι η κλίμακα e-servqual 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση ηλεκτρονικών συστημάτων διάφορων 

τύπων.   

 Η επιλογή των κριτηρίων έγινε μετά από ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας 

σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικού ραντεβού και την αξιολόγησή τους. Μετά από την 

εφαρμογή της μεθοδολογίας βιβλιογραφικής ανασκόπησης των (Webster and Watson, 

2002) 11 άρθρα ευρέθησαν να ταιριάζουν στο θέμα της εργασίας. 8 από αυτά τα άρθρα 

περιέγραφαν θεωρητικά μοντέλα αξιολόγησης των συστημάτων και δεν συνεισέφεραν 

στην έρευνα. Από τα εναπομείναντα άρθρα, τα 2 αξιολογούσαν τα συστήματα 

χρησιμοποιώντας περιγραφική στατιστική με κριτήρια που είχαν θεσπιστεί από τους 

συγγραφείς χωρίς προηγούμενη έρευνα. Το τελευταίο άρθρο των (Chang et al, 2015) 

χρησιμοποιεί τις διαστάσεις του μοντέλου e-servqual και το μοντέλο TAM για την 

αξιολόγηση του συστήματος. Οι συγγραφείς διεξήγαγαν προκαταρκτική έρευνα για να 

διαπιστώσουν ποιες διαστάσεις του μοντέλου μπορούν να εφαρμοστούν στην αξιολόγηση 

ενός τέτοιου συστήματος. Κατέληξαν στη χρήση 6 διαστάσεων. Από αυτές τις 6 

διαστάσεις, στην έρευνα μας χρησιμοποιούμε τις 4 που ανταποκρίνονται στην ποιότητα 

του συστήματος, αφού οι υπόλοιπες 2 αφορούν το χρήστη. Τα 4 κριτήρια ικανοποίησης 

που χρησιμοποιούνται είναι: 
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 Ποιότητα Ιστοσελίδας: μετριέται η αποδοτικότητα της παρουσίασης, ο χρόνος 

απόκρισης και φόρτωσης η ασφάλεια και άλλα χαρακτηριστικά, 

 Αντιλαμβανόμενη Ευχρηστία: μετριέται η αντίληψη της ευκολίας εκτέλεσης 

ενεργειών στην ιστοσελίδα, 

 Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα: μετριέται η αντίληψη των χρηστών για τη 

χρησιμότητα που λαμβάνουν από τη χρήση του συστήματος.  

 Ποιότητα Υπηρεσίας: μετριέται η ποιότητα της υπηρεσίας από τη μεριά του 

χρήστη. 

Στο κριτήριο της ποιότητας της ιστοσελίδας, προστέθηκαν μεταβλητές από την κλίμακα 

WebQual των (Loiacono et al, 2002), που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την 

αξιολόγηση ιστοσελίδων. 

 

3.3.4 Σχεδιασμός ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 3 ομάδες ερωτήσεων, 4 κριτήρια ικανοποίησης  τα 

οποία έχουν 26 μεταβλητές και συνολικά 41 ερωτήσεις.  

 Η πρώτη ομάδα ερωτήσεων αφορά τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων. 

Ζητείται να συμπληρώσουν την ηλικία τους, το φύλο τους και το μορφωτικό τους 

επίπεδο. 

 Η δεύτερη ομάδα ερωτήσεων αφορά την ικανοποίηση των χρηστών από τα 4 

κριτήρια της έρευνας. Ζητείται από τους ερωτώμενους να εκφράσουν την 

ικανοποίηση τους για κάθε μεταβλητή που περιλαμβάνεται στα κριτήρια: 

o Το κριτήριο της ποιότητας της ιστοσελίδας περιλαμβάνει 9 μεταβλητές, 

o Το κριτήριο της αντιλαμβανόμενης ευχρηστίας 6 μεταβλητές, 

o Το κριτήριο της αντιλαμβανόμενης χρησιμότητας 5 μεταβλητές και 

o Το κριτήριο της ποιότητας της υπηρεσίας 6 μεταβλητές. 

 Η τελευταία μεταβλητή κάθε κριτηρίου δείχνει τη συνολική ικανοποίηση από το 

συγκεκριμένο κριτήριο. 

 Η 27η μεταβλητή της 2ης ομάδας αφορά τη συνολική ικανοποίηση του χρήστη από 

τη χρήση του συστήματος. 

 Η τελευταία ομάδα περιλαμβάνει ερωτήσεις όπου ο ερωτώμενος καλείται να 

απαντήσει σχετικά με την πρόθεση που έχει να χρησιμοποιήσει το σύστημα ξανά 

και την εμπειρία του από τη χρήση Η/Υ.  
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Συνολική Ικανοποίηση

Ποιότητα Ιστοσελίδας

Χρόνος Φόρτωσης 
Ιστοσελίδας

Χρόνος Απόκρισης 
Ιστοσελίδας

Βαθμός Εκπλήρωσης  
Αναγκών για Ενημέρωση

Βοήθεια που Παρέχουν 
οι Πληροφορίες

Αποτελεσματικότητα των 
Πληροφοριών

Πλήθος (διαθέσιμων) 
Υπηρεσιών μέσω της 

Ιστοσελίδας

Υποστήριξη online 
Συναλλαγών

Ολοκλήρωση της 
Εργασίας μέσω του 

Συστήματος

Αντιλαμβανόμενη 
Ευχρηστία

Ευκολία Κατανόησης του 
Συστήματος

Ευκολία Εκμάθησης του 
Συστήματος

Ταχύτητα Εξοικείωσης με 
το Σύστημα

Ευελιξία Επικοινωνίας

Ευκολία Χρήσης του 
Συστήματος

Αντιλαμβανόμενη 
Χρησιμότητα

Ευκολία Κράτησης 
Ραντεβού με τη Χρήση 

του Συστήματος

Ταχύτητα Κράτησης 
Ραντεβού με τη Χρήση 

του Συστήματος

Δυνατότητα 
Επιβεβαίωσης που 

Παρέχει το Σύστημα

Αύξηση της 
Αποδοτικότητας της 

Διαδικασίας με τη Χρήση 
του Συστήματος

Ποιότητα Υπηρεσίας

Πλήθος Διαφορετικών 
Καναλιών Υποβολής 

Ερωτήματος ή 
Παραπόνου

Ικανότητα των 
Εκπροσώπων να Λύσουν 

Προβλήματα

Ικανότητα των 
Εκπροσώπων να 

Υποδείξουν τη Σωστή 
Διαδικασία

Ευπρέπεια και Ευγένεια 
των Εκπροσώπων

Δεκτικότητα του 
Νοσοκομείου για 

Προτάσεις

Σχήμα 3.2: Κριτήρια Ικανοποίησης της Έρευνας 
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Μετά από μελέτη ερωτηματολογίων άλλων ερευνών ικανοποίησης, αποφασίστηκε η 

χρήση πενταβάθμιας κλίμακας Likert για τις 38 ερωτήσεις της ικανοποίησης, της 

εμπειρίας και της πρόθεσης χρήσης του. Ο ερωτώμενος καλείται να εκφράσει την 

ικανοποίησή του για κάθε κριτήριο και κάθε υποκριτήριο που περιλαμβάνεται σε αυτό. 

Στο τέλος καλείται να εκφράσει την συνολική του ικανοποίησή από τη χρήση της 

πλατφόρμας. Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στο παράρτημα της εργασίας.   

 

3.3.5 Δεδομένα 

Η έρευνα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους χρήστες της υπηρεσίας. Η συλλογή των 

δεδομένων γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε για 

αυτό το σκοπό και βρίσκεται αναρτημένο στην αρχική σελίδα του συστήματος, στην οποία 

έχουν πρόσβαση οι χρήστες μετά τη σύνδεσή τους στο σύστημα. Η συλλογή των 

δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση που παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο 

έγινε κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2016. Μέχρι τη στιγμή της ανάλυσης είχαν 

συγκεντρωθεί 157 ερωτηματολόγια, εκ των οποίων τα 142 δεν περιείχαν κενά και 

χρησιμοποιήθηκαν. Η συλλογή των ερωτηματολογίων βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6 Πλαίσιο της έρευνας  

Ο (Davis, 1989) βρήκε ότι η αντιλαμβανόμενη ευχρηστία και η αντιλαμβανόμενη 

χρησιμότητα επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης ενώ ο (Szajna, 1996) βρήκε ότι η εμπειρία 

χρήσης επηρεάζει την αντιλαμβανόμενη ευχρηστία, την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα 

και την πρόθεση χρήσης. Ο (Wu, 2002) βρήκε ότι η ποιότητα της υπηρεσίας επηρεάζει τις 

αντιλήψεις του χρήστη. Οι σχέσεις μεταξύ των διαστάσεων της έρευνας διαμορφώνονται 

ως εξής: 

Συνολική Ικανοποίηση 

Ποιότητα Ιστοσελίδας 

Αντιλαμβανόμενη Ευχρηστία 

Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα 

Ποιότητα Υπηρεσίας (εξαρτημένη μεταβλητή) 

Σχήμα 3.3: Διαδικασία Ανάλυσης 
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Σχήμα 3.4 Πλαίσιο της έρευνας 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Εισαγωγή στην πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων 

3.4.1 Μοντελοποίηση προβλημάτων απόφασης  

Η πολυκριτήρια ανάλυση περιλαμβάνει μεθόδους, μοντέλα και προσεγγίσεις που βοηθούν 

αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις να χειριστούν ημι-δομημένα προβλήματα απόφασης με 

πολλαπλά κριτήρια (Siskos and Spyridakos, 1999). Οι κύριες προσεγγίσεις πολυκριτήριας 

ανάλυσης είναι οι εξής: 

1. Προσέγγιση συστήματος αξιών ή χρησιμότητας (value system approach). Έχει 

ως στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος αξιών το οποίο συνθέτει της προτιμήσεις 

του ατόμου που λαμβάνει την απόφαση στο σύνολο των κριτηρίων. 

2. Θεωρία των σχέσεων υπεροχής (outranking relations approach). Στοχεύει στη 

δημιουργία σχέσεων υπεροχής που επιτρέπουν την ασυγκρισιμότητα μεταξύ 

τέτοιων δράσεων. 

3. Αναλυτική συνθετική προσέγγιση (aggregation-disaggregation approach). 

Έχει ως στόχο την ανάλυση της συμπεριφοράς και την προσέγγιση της αντίληψης 

του ατόμου που αποφασίζει με αποτέλεσμα την πληρέστερη διερεύνησή τους.  

4. Βελτιστοποίηση πολυκριτήριου προγραμματισμού (multiobjective 

optimization approach). Έχει ως στόχο την επίλυση προβλημάτων με συνεχείς 

εναλλακτικές ενέργειες και περισσότερες από μια αντικειμενικές συναρτήσεις.  

Το μεθοδολογικό πλαίσιο για τη μοντελοποίηση ενός προβλήματος λήψης αποφάσεων στο 

πλαίσιο της πολυκριτήριας ανάλυσης περιλαμβάνει τέσσερα διαδοχικά και 

αλληλοεπιδρώντα στάδια (Roy 1985). 

1. Αντικείμενο της απόφασης: Η απόφαση αναλύεται σε ένα πεπερασμένο ή 

συνεχές σύνολο δράσεων Α και ορίζεται πάνω σε αυτό μια προβληματική που δίνει 

Εμπειρία Χρήσης 

Ποιότητα Ιστοσελίδας 

Ποιότητα Υπηρεσίας 

Αντ. Χρησιμότητα 

Αντ. Ευχρηστία 

Πρόθεση Χρήσης 
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ρόλο στο έργο της υποστήριξης της απόφασης, χωρίς αναγκαστικά να παραμένει 

σταθερή κατά τη διαδικασία της απόφασης Ο (Roy, 1985), ορίζει 4 προβληματικές: 

1. Επιλογή μιας δράσης από το σύνολο Α. 

2. Ταξινόμηση των δράσεων σε καλώς ορισμένες κατηγορίες, οι οποίες 

δίνονται με σειρά προτίμησης. 

3. Κατάταξη των δράσεων από την καλύτερη στη χειρότερη. 

4. Περιγραφή των δράσεων και της επίδρασής τους επάνω στα κριτήρια. 

2. Συνεπής οικογένεια κριτηρίων: Το αποτέλεσμα της εφαρμογής μια δράσης 

μπορεί να μοντελοποιηθεί χρησιμοποιώντας έναν αριθμό επιπτώσεων ή δράσεων.  

Η ανάλυση των επιπτώσεων για κάθε ενέργεια καθοδηγεί τον αναλυτή στον ορισμό 

και μοντελοποίηση των κριτηρίων απόφασης.  

3. Ανάπτυξη του μοντέλου συνολικής προτίμησης: Στο στάδιο αυτό, συνθέτονται 

οι μερικές προτιμήσεις για κάθε κριτήριο. Οι δράσεις του συνόλου Α συγκρίνονται 

συνολικά με βάση αυτό το μοντέλο και την προβληματική που έχει οριστεί στο 

στάδιο 1. 

4. Υποστήριξη της απόφασης: Ο αναλυτής αναζητεί και συνθέτει τα στοιχεία της 

απάντησης σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτει το ίδιο το πρόβλημα αλλά και 

το άτομο που θα λάβει την τελική απόφαση. Πρόκειται για συμπληρωματικό 

στάδιο του προηγούμενου και προκύπτει από το γεγονός ότι μια λύση που δίνει 

ένα μοντέλο δεν είναι άμεσα κατανοητή και αξιοποιήσιμη στα πεδία λήψης 

αποφάσεων.   

Η διαδικασία μοντελοποίησης μιας συνεπούς οικογένειας κριτηρίων αποτελεί ίσως το 

σημαντικότερο στάδιο στην πολυκριτήρια ανάλυση. Ως κριτήριο ορίζεται κάθε μονότονη 

μεταβλητή που αντικατοπτρίζει της προτιμήσεις του ατόμου που λαμβάνει την απόφαση. 

Ένα κριτήριο μπορεί να είναι: 

 Ποσοτικό σε περίπτωση που ορίζεται σε μια συνεχή κλίμακα, 

 Ποιοτικό και υιοθετείται μια μονότονη κλίμακα διακριτών τιμών. 

Τα κριτήρια αντιπροσωπεύονται από την πραγματική συνάρτηση: 

 

Όπου: 

 [gi*, gi
*] είναι η κλίμακα αξιολόγησης του κριτηρίου, 

(4.1) 
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 gi* και gi
* είναι τα άκρα της κλίμακας αξιολόγησης του κριτηρίου i, 

 gi(a) είναι η αξιολόγηση ή απόδοση της δράσης a στο κριτήριο i και 

 g(a) το διάνυσμα αποδόσεων της δράσης a στα n κριτήρια, 

και τα κριτήρια μονοτονίας που πρέπει να τηρούνται: 

{
𝑔𝑖(𝑎) > 𝑔𝑖(𝑏)  ⇔ 𝑎 𝜋𝜌𝜊𝜏𝜄𝜇ά𝜏𝛼𝜄 𝜏𝜂𝜍 𝑏

𝑔𝑖(𝑎) = 𝑔𝑖(𝑏) ⇔ 𝑎 𝜄𝜎𝜊𝛿ύ𝜈𝛼𝜇𝜂 𝜏𝜂𝜍 𝑏
 ∀ a, b ∈ A 

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται ακολουθούν τις παρακάτω βασικές αρχές: 

Μονοτονία: Οι μερικές προτιμήσεις για κάθε κριτήριο πρέπει να είναι συνεπείς με τις 

συνολικές προτιμήσεις. Για δύο δράσεις a και b που ισχύει ότι gi(a) = gi(b)  ∀  i ≠ j και 

gj(a) > gj(b), προτιμάται η a.  

Πληρότητα: Η οικογένεια των κριτηρίων πρέπει να περιλαμβάνει κάθε σημαντική οπτική 

γωνία. 

Μη πλεονασμός: Τα μη απαραίτητα κριτήρια εξαιρούνται από την οικογένεια. 

Ένα τέτοιο σύνολο μεταβλητών ονομάζεται συνεπής οικογένεια κριτηρίων και 

αναπαριστά το σύνολο A στο Rn. 

 

3.4.2 Αναλυτική – συνθετική προσέγγιση 

Η πλειοψηφία των μοντέλων της πολυκριτήριας ανάλυσης δέχεται ότι η απόφαση 

καθορίζεται από τα κριτήρια. Αυτή η προσέγγιση δέχεται ότι η απόφαση και τα κριτήρια 

επιδέχονται προοδευτική επεξεργασία (Siskos 1981). 

Η προσέγγιση εστιάζει στη συσχέτιση των πραγματικών δεδομένων και του μοντέλου 

απόφασης ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή συμβατότητα του μοντέλου με την 

πραγματικότητα.  

Η μέθοδος MUSA είναι μια πολυκριτήρια προσέγγιση επιμερισμού προτιμήσεων που 

παρέχει ποσοτικές μετρήσεις της ικανοποίησης των πελατών λαμβάνοντας υπόψη την 

ποιοτική μορφή των κρίσεων των πελατών. Το βασικό αντικείμενο της μεθόδου είναι η 

συσσωμάτωση των ατομικών κρίσεων σε μια συγκεντρωτική συνάρτηση αξιών, 

υποθέτοντας ότι η συνολική ικανοποίηση των πελατών εξαρτάται από ένα σετ n κριτηρίων 

ή μεταβλητών που συμβολίζουν τα χαρακτηριστικά ποιότητας μιας υπηρεσίας ή ενός 

προϊόντος. Αυτό το σετ κριτηρίων δηλώνεται ως X=(X1,X2,…,Xn), όπου ένα συγκεκριμένο 

κριτήριο i παριστάνεται σαν μια μονοτονική μεταβλητή Xi . Με αυτό τον τρόπο, η 

(4.2) 
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αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα πρόβλημα 

πολυκριτήριας ανάλυσης.  

 

3.4.3 Θεωρία πολυκριτήριας χρησιμότητας – αξίας 

Οι μέθοδοι που ανήκουν σε αυτή την προσέγγιση έχουν ως στόχο είτε τον προσδιορισμό 

μιας βέλτιστης εναλλακτικής δράσης, είτε την κατάταξη των εναλλακτικών δράσεων από 

την καλύτερη μέχρι την χειρότερη, έτσι ώστε: 

 

Για την ύπαρξη της συνάρτησης U() γίνονται οι παραδοχές: 

 Συγκρισιμότητα των εναλλακτικών ενεργειών, 

 Μεταβατικότητα των προτιμήσεων των εναλλακτικών ενεργειών 

3.5 Η μέθοδος MUSA 

3.5.1 Βασικές αρχές 

Η μέθοδος MUSA είναι μια μεθοδολογία που μετράει την ικανοποίηση ενός συνόλου 

ατόμων με βάση το σύστημα αξιών και προτιμήσεων του συνόλου αυτού. Η μέθοδος 

βασίζεται στην πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων. 

Κύριος στόχος της μεθόδου είναι η σύνθεση των προτιμήσεων ενός συνόλου πελατών σε 

μια ποσοτική μαθηματική συνάρτηση αξιών, υποθέτοντας ότι η συνολική ικανοποίηση 

ενός μεμονωμένου πελάτη εξαρτάται από ένα σύνολο μεταβλητών, οι οποίες εκφράζουν 

τα χαρακτηριστικά μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος. Αυτά τα κριτήρια θεωρούνται ως 

διαστάσεις ικανοποίησης και προσδιορίζουν τον χαρακτήρα επιμερισμού – 

συσσωμάτωσης της μεθόδου MUSA. 

(4.3) 
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Σχήμα 3.5: Συσσωμάτωση των προτιμήσεων των πελατών 

Η συλλογή των δεδομένων γίνεται μέσω ερωτηματολογίων όπου οι πελάτες αξιολογούν 

την προσφερόμενη υπηρεσία ή προϊόν με βάση ένα σύνολο διακριτών κριτηρίων. Για την 

αξιολόγηση των πελατών χρησιμοποιείται προκαθορισμένη κλίμακα ικανοποίησης.  

Η μέθοδος υπολογίζει τις συναρτήσεις συνολικής και μερικής ικανοποίησης Y* και X*
i 

αντίστοιχα, με δεδομένες τις κρίσεις των πελατών Y και Xi . Η μέθοδος ακολουθεί τις 

αρχές της ανάλυσης τακτικής παλινδρόμησης υπό περιορισμούς χρησιμοποιώντας 

τεχνικές γραμμικού προγραμματισμού. Η συνάρτηση της τακτικής παλινδρόμησης έχει ως 

εξής: 

 

 

με τις συναρτήσεις Y* και X*
i  να κανονικοποιούνται στο διάστημα [0, 100] και το bi να 

αποτελεί το βάρος του κριτηρίου i . 

 

Μεταβλητή Περιγραφή 

Y Η συνολική ικανοποίηση του πελάτη 

α Πλήθος επιπέδων συνολικής ικανοποίησης  

ym Το μ-οστό επίπεδο ικανοποίησης (m=1, 2, …, a)  

n Πλήθος κριτηρίων 

Xi Ικανοποίηση του πελάτη με βάση το κριτήριο i (i=1, 2, …., n) 

ai Πλήθος επιπέδων ικανοποίησης με βάση το κριτήριο i 

xi
k Το επίπεδο ικανοποίησης k με βάση το κριτήριο i (k = 1, 2, …, ai) 

Y* Ποσοτική συνάρτηση της Υ 

y*m Τιμή του επιπέδου ικανοποίησης ym 

Συνολική 
Ικανοποίηση

Ικανοποίηση 
σύμφωνα με το 

1ο κριτήριο

Ικανοποίηση 
σύμφωνα με το 

2ο κριτήριο

Ικανοποίηση 
σύμφωνα με το 
ν-οστό κριτήριο

με (4.4) 
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Xi
* Ποσοτική συνάρτηση της Xi 

x*k
i Τιμή του επιπέδου ικανοποίησης xi

k 

Πίνακας 3.2: Μεταβλητές της μεθόδου MUSA 

Οι περιορισμοί κανονικοποίησης για τις ποσοτικές συναρτήσεις Y* και X* μπορούν να 

γραφούν ως εξής: 

  

Επιπλέον, λόγω της φύσης των Y και Χi ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες προτίμησης: 

 

Πρέπει να τονιστεί ότι οι συναρτήσεις Y* και Xi
* είναι μη μειούμενες στις κλίμακες Y και 

Xi.  

3.5.2 Ανάπτυξη του μοντέλου  

Η μέθοδος συμπεραίνει μια πρόσθετη συλλογική συνάρτηση Y* και ένα σύνολο 

συναρτήσεων μερικής ικανοποίησης X*
i από τις προτιμήσεις των πελατών. Κύριος στόχος 

της μεθόδου είναι να επιτύχει τη μέγιστη συνοχή μεταξύ της συνάρτησης Y* και τις 

αξιολογήσεις των πελατών Y.  

Με βάση τη μοντελοποίηση που παρουσιάστηκε, η συνάρτηση παλινδρόμησης γίνεται: 

 

όπου       είναι η εκτίμηση της συνολικής ποσοτικής συνάρτησης Y* και σ+ και σ- είναι το 

σφάλμα υπερτίμησης και υποτίμησης αντίστοιχα. 

Η συνάρτηση παλινδρόμησης (4.7) έχει νόημα για κάθε πελάτη που έχει δώσει τις 

αξιολογήσεις του. Γι’ αυτό το λόγο, μια δυάδα μεταβλητών σφάλματος πρέπει να 

υπολογιστεί για κάθε πελάτη ξεχωριστά. 

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 
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Το πρόβλημα της εκτίμησης της ικανοποίησης του πελάτη μπορεί να διαμορφωθεί σαν 

ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού, στο οποίο ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση 

του συνόλου των σφαλμάτων υπό τους περιορισμούς: 

 Συνάρτηση παλινδρόμησης για κάθε πελάτη, 

 Περιορισμοί ικανοποίησης για τις Y* και X*
i στο διάστημα [0, 100] και 

 Περιορισμοί μονοτονίας για τις Y* και X*
i. 

Αφαιρώντας τους περιορισμούς μονοτονίας, το μέγεθος του προβλήματος γραμμικού 

προγραμματισμού μπορεί να μειωθεί με σκοπό τη μείωση των υπολογισμών για την 

εύρεση της βέλτιστης λύσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εισαγωγής ενός συνόλου 

συναρτήσεων μετασχηματισμού, το οποίο αναπαριστά τα διαδοχικά βήματα των 

ποσοτικών συναρτήσεων Y* και X*
i : 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι με τη χρήση αυτών μεταβλητών επιτυγχάνεται η 

γραμμικότητα του μοντέλου, καθώς η συνάρτηση παλινδρόμησης (4.7) αναπαριστά ένα 

μη γραμμικό μοντέλο. 

Με τη χρήση της (4.8), οι αρχικές μεταβλητές της μεθόδου μπορούν να γραφούν ως εξής: 

 

Έστω ότι ο πελάτης j έχει εκφράσει την ικανοποίησή του με βάση τις κλίμακες Y και Xi. 

 

Επιπλέον, εισάγοντας τις μεταβλητές zm και wik και χρησιμοποιώντας την (4.8), η (4.7) 

γίνεται: 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10

) 
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Η τελική μορφή της διατύπωσης γραμμικού προγραμματισμού της μεθόδου είναι: 

 

όπου M είναι το πλήθος των πελατών. Η μορφή του προηγούμενου προβλήματος 

καταδεικνύει ότι είναι πιο χρήσιμο να λυθεί το δυικό του πρόβλημα. 

 

Ο υπολογισμός των αρχικών μεταβλητών του μοντέλου βασίζεται στη βέλτιστη λύση του 

προβλήματος, καθώς: 

 

 

 

 

Ανάλυση ευστάθειας 

Η ανάλυση ευστάθειας της συγκεκριμένης μεθόδου αντιμετωπίζεται σαν ένα πρόβλημα 

ανάλυσης μεταβελτιστοποίησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις, 

συνήθως μεγάλης κλίμακας προβλημάτων, εμφανίζεται το πρόβλημα των πολλαπλών 

βέλτιστων λύσεων ή των ημιβέλτιστων λύσεων. 

(4.11) 

(4.12) 

(4.13) 
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Η μέθοδος εφαρμόζει μια ευρετική μέθοδο αναζήτησης ημιβέλτιστων λύσεων, οι οποίες 

έχουν κάποιες επιθυμητές ιδιότητες: 

 Η βέλτιστη ή οι βέλτιστες λύσεις δεν είναι οι μόνες που ενδιαφέρουν, δεδομένης 

της ασάφειας που ισχύει για τις παραμέτρους του γραμμικού προγράμματος και τις 

προτιμήσεις του αποφασίζοντος, 

 Ο αριθμός των βέλτιστων ή ημιβέλτιστων λύσεων είναι συχνά τεράστιος, οπότε οι 

μέθοδοι εξαντλητικής αναζήτησής τους απαιτούν πολύ χρόνο 

 

3.5.3 Αποτελέσματα της μεθόδου 

Ποσοτικές συναρτήσεις και βάρη ικανοποίησης 

Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της μεθόδου είναι οι ποσοτικές συναρτήσεις καθώς 

παρουσιάζουν στο κανονικοποιημένο διάστημα [0, 100] την πραγματική αξία που δίνουν 

οι πελάτες για κάθε επίπεδο ικανοποίησης. Η μορφή των συναρτήσεων προσδιορίζει την 

απαιτητικότητα των πελατών. 

Οι τρεις βασικές ομάδες πελατών είναι: 

 Οι ουδέτεροι πελάτες: η συνάρτηση έχει γραμμική μορφή. Όσο πιο ικανοποιημένοι 

δηλώνουν ότι είναι, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των προσδοκιών τους που 

εκπληρώνεται. 

 

Διάγραμμα 3.1: Ουδέτεροι Πελάτες 

 

 Οι απαιτητικοί πελάτες: η συνάρτηση ικανοποίησης είναι κυρτή, αφού αυτή η 

ομάδα πελατών ικανοποιείται μόνο αν τους προσφέρεται το βέλτιστο επίπεδο 

υπηρεσιών. 
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Διάγραμμα 3.2: Απαιτητικοί Πελάτες 

 

 Οι μη απαιτητικοί πελάτες: η συνάρτηση είναι κοίλη, αφού οι πελάτες δηλώνουν 

ικανοποιημένοι αν και μόνο ένα μικρό ποσοστό των προσδοκιών τους 

εκπληρώνεται. 

 

Διάγραμμα 3.3: Μη απαιτητικοί πελάτες 

 

Τα βάρη των κριτηρίων ικανοποίησης αναπαριστούν τη σχετική σημαντικότητα των 

διαστάσεων ικανοποίησης που αξιολογούνται, δεδομένου ότι b1+b2+…+bn = 1. Επομένως, 

η απόφαση για το εάν μια διάσταση ικανοποίησης θεωρείται «σημαντική» από τους 

πελάτες, βασίζεται επίσης και στον αριθμό των αξιολογούμενων κριτηρίων. Οι ιδιότητες 

των κριτηρίων καθορίζονται στα πλαίσια της πολυκριτήριας ανάλυσης και πρέπει να 

σημειωθεί ότι τα βάρη είναι βαθμοί παραχώρησης μεταξύ των αξιών στα κριτήρια. 

 

Μέσοι δείκτες ικανοποίησης 

Οι μέσοι δείκτες συνολικής και μερικής ικανοποίησης S και Si χρησιμοποιούνται για την 

ανάλυση της ικανοποίησης των πελατών και τη βαθμολόγηση των επιδόσεων 

(benchmarking). Υπολογίζονται από τις εξής εξισώσεις: 
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όπου pm και pk
i  είναι οι συχνότητες των πελατών που ανήκουν στα επίπεδα ικανοποίησης 

ym και xk
i. 

Οι μέσοι δείκτες ικανοποίησης είναι ουσιαστικά οι μέσες τιμές των συναρτήσεων 

συνολικής ή μερικής ικανοποίησης, κανονικοποιημένες στο διάστημα [0, 100%]. 

 

Μέσοι δείκτες απαιτητικότητας 

Με τον ορισμό ενός συνόλου μέσων δεικτών απαιτητικότητας: 

 Ορίζεται μια ποσοτική μεταβλητή για την έννοια της απαιτητικότητας, 

 Εκμεταλλευόμαστε πλήρως το σύνολο των πληροφοριών που δίνουν οι 

συναρτήσεις ικανοποίησης 

Οι μέσοι δείκτες ικανοποίησης ορίζονται ως εξής: 

 

 

Όπου D είναι ο συνολικός δείκτης απαιτητικότητας και Di ο δείκτης μερικής 

απαιτητικότητας. 

Οι δείκτες είναι κανονικοποιημένοι στο διάστημα [-1, 1] και ισχύει ότι: 

 εάν D = 1 ή Di = 1, οι πελάτες έχουν το μέγιστο βαθμό απαιτητικότητας, 

 εάν D = 0 ή Di = 0, οι πελάτες είναι ουδέτεροι και 

 εάν D = -1 ή Di = -1, οι πελάτες έχουν το ελάχιστο επίπεδο απαιτητικότητας. 

(4.14) 

(4.15) 
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Αυτοί οι δείκτες αναπαριστούν τη μέση απόκλιση των εκτιμώμενων συναρτήσεων 

ικανοποίησης από μια «κανονική» γραμμική συνάρτηση. Αυτό σημαίνει ότι οι δείκτες 

απαιτητικότητας μπορούν να πάρουν διαφορετικές τιμές για διαφορετικά επίπεδα της 

κλίμακας ικανοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση, εάν απαιτείται επιπλέον ανάλυση, 

ορίζεται ένα σύνολο διακριτών συναρτήσεων απαιτητικότητας ως εξής: 

 

Οι δείκτες απαιτητικότητας χρησιμοποιούνται στην ανάλυση της συμπεριφοράς των 

πελατών. Επιπλέον, μπορούν να δηλώνουν το μέγεθος της προσπάθειας της εταιρείας για 

βελτίωση. Όσο μεγαλύτερη η τιμή ενός δείκτη, τόσο περισσότερο πρέπει να βελτιωθεί το 

επίπεδο ικανοποίησης των πελατών, ώστε να εκπληρώνονται οι προσδοκίες τους. 

 

Μέσοι δείκτες βελτίωσης 

Οι μέσοι δείκτες βελτίωσης δείχνουν τα περιθώρια βελτίωσης σε ένα συγκεκριμένο 

κριτήριο και υπολογίζονται με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

  

Αυτοί οι δείκτες είναι κανονικοποιημένοι στο διάστημα [0, 1]. 

Διαγράμματα Δράσης 

Με το συνδυασμό των βαρών και των μέσων δεικτών ικανοποίησης, μπορεί να αναπτυχθεί 

μια σειρά διαγραμμάτων. Αυτά τα διαγράμματα υποδεικνύουν τα δυνατά και τα αδύνατα 

σημεία της ικανοποίησης των πελατών και ορίζουν τις απαιτούμενες ενέργειες βελτίωσης. 

Τα διαγράμματα δράσης επίσης αναφέρονται ως χάρτες αποφάσεων, στρατηγικής, 

αντίληψης και απόδοσης – σημαντικότητας ή ανάλυση κενών και είναι παρόμοια με την 

ανάλυση SWOT. 

Κάθε χάρτης χωρίζεται σε τεταρτημόρια ανάλογα με την απόδοση (υψηλή/χαμηλή) και τη 

σημαντικότητα (υψηλή/χαμηλή) και χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό δράσεων. 

 

 Περιοχή ισχύουσας κατάστασης (status quo, χαμηλή απόδοση και 

σημαντικότητα): γενικά δεν απαιτείται καμία ενέργεια, δεδομένου ότι αυτές οι 

διαστάσεις ικανοποίησης δεν θεωρούνται σημαντικές από τους πελάτες. 

(4.16) 

(4.17) 
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 Περιοχή ισχύος (υψηλή απόδοση και σημαντικότητα): αυτή η περιοχή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Σε πολλές 

περιπτώσεις αυτές οι διαστάσεις ικανοποίησης είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για 

τους οποίους οι πελάτες αγόρασαν το προϊόν ή την υπηρεσία. 

 Περιοχή μεταφοράς πόρων (υψηλή απόδοση, χαμηλή σημαντικότητα): 

αναφορικά με αυτές τις διαστάσεις ποιότητας, οι πόροι της εταιρείας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού καλύτερα. 

 Περιοχή δράσης (χαμηλή απόδοση, υψηλή σημαντικότητα): αυτά τα κριτήρια 

χρειάζονται προσοχή από τη μεριά της εταιρείας. Οι προσπάθειες βελτίωσης 

πρέπει να εστιαστούν σε αυτά για την αύξηση του επιπέδου συνολικής 

ικανοποίησης.   

 

Σχήμα 3.6: Διάγραμμα δράσης 

Πηγή: Χαριτάκης Ι. (2004), «Εκτίμηση της ικανοποίησης μέσω ποιοτικών δεδομένων: 

Μια συγκριτική ανάλυση εναλλακτικών μεθοδολογιών» 

 

Το κάτω δεξί τεταρτημόριο είναι η πρώτη προτεραιότητα, καθώς τα κριτήρια είναι 

σημαντικά για τους πελάτες αλλά η απόδοσης της επιχείρησης είναι χαμηλή. Αμέσως μετά 

έπονται σε σημαντικότητα τα κριτήρια στο πάνω δεξί τεταρτημόριο, ειδικά στην 

περίπτωση που υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης. Έπειτα βρίσκεται το κάτω 

αριστερό τεταρτημόριο, καθώς αν και τα προβλήματα δεν είναι σχετικά, μπορεί να γίνουν 

σημαντικότερα στο μέλλον. Η απόδοση της εταιρείας δεν είναι καλή. Τελευταία στη σειρά 
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σημαντικότητας βρίσκονται τα κριτήρια στο επάνω αριστερό τεταρτημόριο, καθώς είναι 

τα λιγότερο σημαντικά και η απόδοση της εταιρείας είναι σχετικά καλή. 

Υπάρχουν δύο τύποι διαγραμμάτων δράσης: 

 Απόλυτα διαγράμματα δράσης (raw action diagrams): χρησιμοποιούν τα βάρη και 

τους μέσους δείκτες ικανοποίησης όπως υπολογίζονται από τη μέθοδο MUSA. Ο 

άξονας της σημαντικότητας αναφέρεται στα βάρη bi τα οποία παίρνουν τιμές στο 

διάστημα [0, 1]. Θεωρείται ότι ένα κριτήριο είναι σημαντικό αν bi > 1/n, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βάρη βασίζονται στον αριθμό των κριτηρίων. Ο 

άξονας της απόδοσης αναφέρεται στους μέσους δείκτες ικανοποίησης Si οι οποίοι 

είναι κανονικοποιημένοι στο διάστημα [0, 1]. Το επίπεδο που καθορίζει εάν η 

απόδοση είναι υψηλή ή χαμηλή έχει επιλεγεί να είναι το 0,5 (50%), το οποίο 

μπορεί να αλλάξει ανάλογα την περίπτωση. 

 Σχετικά διαγράμματα δράσης (relative action diagrams): χρησιμοποιούν τις 

σχετικές μεταβλητές bi’ και Si’ για να ξεπεράσουν το πρόβλημα της αξιολόγησης 

του επιπέδου που διαχωρίζει τον άξονα της σημαντικότητας και της απόδοσης. 

Με αυτό τον τρόπο, το επίπεδο διαχωρισμού για τους άξονες υπολογίζεται ως το 

κέντρο βάρους όλων των σημείων στο διάγραμμα. Αυτός ο τύπος διαγράμματος 

είναι πολύ χρήσιμος, στην περίπτωση που τα σημεία συγκεντρώνονται σε μια 

μικρή περιοχή λόγω της μικρής παρέκκλισης που εμφανίζεται στους μέσους 

δείκτες ικανοποίησης. 

 

Διαγράμματα βελτίωσης    

Τα διαγράμματα δράσης υποδεικνύουν ποιες διαστάσεις ικανοποίησης πρέπει να 

βελτιωθούν, ωστόσο δεν μπορούν να καθορίσουν το αποτέλεσμα ή την έκταση της 

προσπάθειας βελτίωσης. Γι’ αυτό το λόγο με το συνδυασμό των μέσων δεικτών βελτίωσης 

και απαιτητικότητας, μπορεί να αναπτυχθεί μια σειρά διαγραμμάτων.  

Κάθε τέτοιο διάγραμμα χωρίζεται σε τέσσερα τεταρτημόρια: 

 1η προτεραιότητα: αυτή η περιοχή υποδεικνύει τις άμεσες προσπάθειες 

βελτίωσης, καθώς αυτές οι διαστάσεις είναι πολύ αποτελεσματικές και οι πελάτες 

δεν είναι απαιτητικοί. 

 2η προτεραιότητα: περιλαμβάνονται διαστάσεις που έχουν είτε χαμηλό δείκτη 

απαιτητικότητας είτε υψηλό δείκτη βελτίωσης. 
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 3η προτεραιότητα: αναφέρεται σε διαστάσεις ικανοποίησης που έχουν μικρό 

περιθώριο βελτίωσης και χρειάζεται αρκετά μεγάλη προσπάθεια. 

Όπως και στον προηγούμενο τύπο διαγραμμάτων, υπάρχουν δύο τύποι διαγραμμάτων 

βελτίωσης: 

 Απόλυτα διαγράμματα βελτίωσης (raw improvement diagrams): χρησιμοποιούν 

τους μέσους δείκτες βελτίωσης και απαιτητικότητας. 

 Σχετικά διαγράμματα βελτίωσης (relative improvement diagrams): το επίπεδο 

διαχωρισμού των αξόνων υπολογίζεται ως το κέντρο βάρους όλων των σημείων 

του διαγράμματος. Αυτά τα διαγράμματα χρησιμοποιούν την κανονικοποιημένη 

μεταβλητή Ii’. 

Η παραπάνω παρουσίαση της μεθόδου προέρχεται από τους (Grigoroudis and Siskos, 

2010). 

 

 

 

 

Σχήμα 3.7: Διάγραμμα Βελτίωσης 
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3.6 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

3.6.1 Δημογραφικά Στοιχεία 

Συνολικά συγκεντρώθηκαν 157 ερωτηματολόγια μέχρι τη στιγμή της ανάλυσης. Από αυτά 

χρησιμοποιήθηκαν τα 142, καθώς εντοπίστηκαν ερωτηματολόγια με κενά στις 

απαντήσεις. 

Η πλειοψηφία των χρηστών του συστήματος προέρχεται από την ηλικιακή ομάδα 46 – 55, 

ενώ οι λιγότεροι χρήστες από την ομάδα 18 – 25. Περισσότεροι από τους μισούς που 

απάντησαν είναι γυναίκες και η πλειοψηφία διαθέτει τίτλο σπουδών από ΤΕΙ ή 

Πανεπιστήμιο. 

 

Διάγραμμα 3.4: Ηλικιακή κατανομή 

 

Διάγραμμα 3.5: Κατανομή σύμφωνα με το φύλο 
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Διάγραμμα 3.6: Μορφωτικό επίπεδο 

 

Διάγραμμα 3.7: Πρόθεση χρήσης 
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Διάγραμμα 3.8: Εμπειρία χρήσης Η/Υ 

 

Από τα δύο παραπάνω γραφήματα φαίνεται ότι το σύστημα χρησιμοποιείται και από 

άτομα που δεν είναι απολύτως εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ, ενώ φαίνεται ότι οι 

υπάρχοντες χρήστες έχουν ισχυρή πρόθεση να χρησιμοποιήσουν το σύστημα ξανά στο 

μέλλον. 

 

3.6.2 Βάρη Κριτηρίων 

Το βάρος του κάθε κριτηρίου υποδεικνύει τη σημαντικότητά του στην τελική ικανοποίηση 

των πελατών. Σύμφωνα με την τεκμηρίωση της μεθόδου, για να θεωρηθεί ένα κριτήριο 

«σημαντικό» πρέπει bi > 1/n, δηλαδή το βάρος του να είναι μεγαλύτερο από το πηλίκο της 

μονάδας διά τον αριθμό των κριτηρίων. Στην περίπτωσή μας, 1/n = 0,25 ή 1/n = 25, άρα 

μόνο η αντιλαμβανόμενη ευχρηστία του συστήματος θεωρείται σημαντική. 

 

Ποιότητα Ιστοσελίδας 11,163 

Αντιλαμβανόμενη Ευχρηστία 49,448 

Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα 18,738 

Ποιότητα Υπηρεσίας 20,652 

Σύνολο 100 

Πίνακας 3.3: Βάρη κριτηρίων 
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3.6.3 Δείκτες Ικανοποίησης και Απαιτητικότητας  

Ο δείκτης συνολικής ικανοποίησης και οι δείκτες μερικής ικανοποίησης δείχνουν το 

επίπεδο ικανοποίησης των πελατών συνολικά αλλά και για κάθε κριτήριο. Το επίπεδο 

συνολική ικανοποίησης είναι 89,5%, ενώ η ικανοποίηση των πελατών από το 

σημαντικότερο κριτήριο είναι 96,9%. Το χαμηλότερο επίπεδο ικανοποίησης εμφανίζεται 

στο κριτήριο της ποιότητας της υπηρεσίας, 77,1%. 

Οι δείκτες απαιτητικότητας δείχνουν το πόσο απαιτητικοί είναι οι πελάτες. Οι αρνητικές 

τιμές υποδηλώνουν ότι οι πελάτες δεν είναι απαιτητικοί. Παρατηρούμε ότι ο δείκτης 

ικανοποίησης στο κριτήριο της ποιότητας της υπηρεσίας είναι κοντά στο 0, που σημαίνει 

ότι οι πελάτες είναι ουδέτεροι γι’ αυτό το κριτήριο. Όταν: 

 Di = -1, παρατηρείται η ελάχιστη απαιτητικότητα, 

 Di = 0, οι πελάτες είναι ουδέτεροι και 

 Di = 1, παρατηρείται η μέγιστη απαιτητικότητα. 

 

Συνολική Ικανοποίηση 89,473 % -47,358 

Ποιότητα Ιστοσελίδας 85,785 % -46,249 

Αντιλαμβανόμενη Ευχρηστία 96,906 % -82,852 

Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα 93,013 % -36,135 

Ποιότητα Υπηρεσίας 77,137 % 0,897 

Πίνακας 3.4: Δείκτες ικανοποίησης και απαιτητικότητας 

 

3.6.4 Συνάρτηση Συνολικής Ικανοποίησης 

Οι συναρτήσεις ικανοποίησης δείχνουν την πραγματική τιμή που αποδίδουν οι πελάτες σε 

κάθε επίπεδο ικανοποίησης. Η μορφή κάθε συνάρτησης υποδηλώνει και την 

απαιτητικότητα των πελατών για το συγκεκριμένο κριτήριο ή τη συνολική 

απαιτητικότητα. Η συνολική συνάρτηση ικανοποίησης είναι κοίλη που σημαίνει ότι οι 

πελάτες δεν είναι απαιτητικοί, όπως δείχνει και η αρνητική τιμή του δείκτη 

απαιτητικότητας. 

Η ερμηνεία της απαιτητικότητας μέσω της μορφής της συνάρτησης είναι ότι οι πελάτες 

απολαμβάνουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης αν και το επίπεδο των προσφερόμενων 

υπηρεσιών δεν είναι το μέγιστο. 
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Στην περίπτωση που η συνάρτηση είναι κυρτή, οι πελάτες απολαμβάνουν υψηλά επίπεδα 

ικανοποίησης, μόνο αν το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι υψηλό. 

 

Διάγραμμα 3.9: Συνάρτηση συνολικής ικανοποίησης 

 

3.6.5 Συναρτήσεις Μερικής Ικανοποίησης 

 

Διάγραμμα 3.10: Συνάρτηση μερικής ικανοποίησης από την ποιότητα της ιστοσελίδας 
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Διάγραμμα 3.11: Συνάρτηση μερικής ικανοποίησης από την αντιλαμβανόμενη ευχρηστία 

 

Διάγραμμα 3.12: Συνάρτηση μερικής ικανοποίησης από την αντιλαμβανόμενη 

χρησιμότητα 

Οι συναρτήσεις για τα τρία πρώτα κριτήρια είναι και αυτές κοίλες, άρα γι’ αυτά τα 

κριτήρια οι πελάτες δεν είναι απαιτητικοί. Για το κριτήριο της ποιότητας της υπηρεσίας, 

η συνάρτηση μερικής ικανοποίησης έχει γραμμική μορφή, άρα οι πελάτες είναι ουδέτεροι 

γι’ αυτό το κριτήριο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το δείκτη απαιτητικότητας αυτού 

του κριτηρίου, που είναι κοντά στο 0.  
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Διάγραμμα 3.13: Συνάρτηση μερικής ικανοποίησης από την ποιότητα της υπηρεσίας 

 

3.6.6 Συναρτήσεις μερικής ικανοποίησης υποκριτηρίων 

Υποκριτήρια ποιότητας ιστοσελίδας  

 

Διαγράμματα 3.14 – 3.21: Διαγράμματα υποκριτηρίων ποιότητας ιστοσελίδας 
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Υποκριτήριο Δείκτης 

Ικανοποίησης 

Δείκτης 

Απαιτητικότητας 

Βάρος 

Χρόνος Φόρτωσης 

Ιστοσελίδας 

85,246 % 

 

-28,103 

 

08,345 

 

Χρόνος Απόκρισης 

Ιστοσελίδας 

84,233 % 

 

-28,103 

 

08,345 

 

Βαθμός Εκπλήρωσης 

Αναγκών για 

Ενημέρωση 

81,546 % -43,876 10.691 

 

Βοήθεια που Παρέχουν 

οι Πληροφορίες για την 

Ολοκλήρωση Ενεργειών 

94,325 % 

 

-83,186 

 

37,830 

 

Αποτελεσματικότητα 

Πληροφοριών 

80,245 % 

 

-09,368 

 

08,345 

 

Πλήθος Διαθέσιμων 

Πληροφοριών 

69,988 % 

 

-18,996 

 

07,407 

 

Υποστήριξη online 

Συναλλαγών 

77,982 % 

 

-28,103 

 

08,345 
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Ολοκλήρωση Εργασίας 

με το Νοσοκομείο μέσω 

του Συστήματος 

86,289 % 

 

-43,876 

 

10,691 

 

Πίνακας 3.5: Δείκτες υποκριτηρίων ποιότητας ιστοσελίδας 

Τα 8 παραπάνω διαγράμματα αναπαριστούν τις συναρτήσεις μερικής ικανοποίησης των 8 

υποκριτηρίων της διάστασης της ποιότητας της ιστοσελίδας. Όλες οι συναρτήσεις είναι 

κοίλες ως προς τον οριζόντιο άξονα, το οποίο σύμφωνα με τη θεωρητική ανάπτυξη της 

μεθόδου σημαίνει ότι οι πελάτες δεν είναι απαιτητικοί. Αυτό φαίνεται και από τους δείκτες 

απαιτητικότητας των κριτηρίων που έχουν αρνητικές τιμές.   

 

Υποκριτήρια αντιλαμβανόμενης ευχρηστίας 

 

Διαγράμματα 3.22 – 3.26 : Διαγράμματα υποκριτηρίων αντιλαμβανόμενης ευχρηστίας 
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Οι πελάτες δεν είναι απαιτητικοί ως προς τα υποκριτήρια της αντιλαμβανόμενης 

ευχρηστίας και αυτό φαίνεται τόσο από τα διαγράμματα των υποκριτηρίων της που είναι 

και αυτά κοίλα, καθώς και από τους δείκτες απαιτητικότητας που είναι αρνητικοί. Τα βάρη 

των υποκριτηρίων, έχουν άθροισμα το 100, όπως συμβαίνει και με τα βάρη των 4 

κριτηρίων της ανάλυσης.  
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Υποκριτήριο Δείκτης 

Ικανοποίησης 

Δείκτης 

Απαιτητικότητας 

Βάρος 

Ευκολία 

Κατανόησης του 

Συστήματος 

97,207 % 

 

-86,205 

 

43,493 

 

Ευκολία 

Εκμάθησης του 

Συστήματος 

88,874 % 

 

-31,857 

 

08,805 

 

Ταχύτητα 

Εξοικείωσης με το 

Σύστημα 

94,965 % 

 

-70,000 

 

20,000 

 

Ευελιξία 

Επικοινωνίας 

82,500 % 

 

-19,507 

 

07,703 

 

Ευκολία Χρήσης 

του Συστήματος 

94,331 % 

 

-70,000 

 

20,000 

 

Πίνακας 3.6: Δείκτες υποκριτηρίων αντιλαμβανόμενης ευχρηστίας 

 

Υποκριτήρια Αντιλαμβανόμενης Χρησιμότητας 

 

Διαγράμματα 3.27 – 3.30: Διαγράμματα υποκριτηρίων αντιλαμβανόμενης χρησιμότητας 
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Υποκριτήριο Δείκτης 

Ικανοποίησης 

Δείκτης 

Απαιτητικότητας 

Βάρος 

Ευκολία Κράτησης 

Ραντεβού με τη Χρήση 

του Συστήματος 

85,962 % 

 

-46,007 

 

11,113 

 

Ταχύτητα Κράτησης 

Ραντεβού με τη Χρήση 

του Συστήματος 

79,738 % 

 

-19,260 

 

07,431 

 

Δυνατότητα 

Επιβεβαίωσης που 

Παρέχει το Σύστημα 

95,836 % 

 

-90,682 

 

69,731 

 

Αύξηση της 

Αποδοτικότητας της 

Διαδικασίας με τη 

Χρήση του Συστήματος 

88,264 % 

 

-48,827 

 

11,725 

 

Πίνακας 3.7: Δείκτες υποκριτηρίων αντιλαμβανόμενης χρησιμότητας 
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Υποκριτήρια της Ποιότητας Υπηρεσίας 

 

Διαγράμματα 3.31 – 3.35: Διαγράμματα υποκριτηρίων ποιότητας υπηρεσίας 
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Υποκριτήριο Δείκτης 

Ικανοποίησης 

Δείκτης 

Απαιτητικότητας 

Βάρος 

Πλήθος Διαφορετικών 

Καναλιών για την 

Υποβολή Ερωτήσεων 

78,023 % 

 

-53,811 

 

12,990 

 

Ικανότητα της 

Εξυπηρέτησης 

Ασθενών να Λύσουν 

Προβλήματα 

85,503 %  

 

-71,771 

 

21,255 

 

Ικανότητα των 

Εκπροσώπων να 

Υποδείξουν τη Σωστή 
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84,102 % 

 

-61,893 

 

15,745 
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Δεκτικότητα του 

Νοσοκομείου για 

Προτάσεις 

89,068 % 

 

-83,793 

 

37,020 

 

Πίνακας 3.8: Δείκτες υποκριτηρίων ποιότητας υπηρεσίας 

Για αυτή την ομάδα υποκριτηρίων, παρατηρούμε ότι αν και συνολικά για το κριτήριο της 

ποιότητας της υπηρεσίας οι πελάτες είναι ουδέτεροι, δεν είναι απαιτητικοί για τα 

επιμέρους υποκριτήρια. 

 

3.6.7 Διαγράμματα  

 

 Διάγραμμα 3.36: Απόλυτο Διάγραμμα Δράσεων 

Το απόλυτο διάγραμμα δράσεων, είναι συνδυασμός των βαρών, στον οριζόντιο άξονα, και 

των δεικτών ικανοποίησης, στον κάθετο άξονα, των τεσσάρων κριτηρίων.  

Το διάγραμμα χωρίζεται σε τεταρτημόρια. Το επάνω δεξιό τεταρτημόριο είναι το 

τεταρτημόριο του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Τα κριτήριο που βρίσκονται σε αυτό 

το τεταρτημόριο παρουσιάζουν υψηλή απόδοση και υψηλή σημαντικότητα. Σε αυτή την 

περίπτωση, μόνο το κριτήριο της αντιλαμβανόμενης ευχρηστίας βρίσκεται σε αυτό το 

τεταρτημόριο και ο οργανισμός μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα.  

Το επίπεδο αποκοπής στον οριζόντιο άξονα είναι το 1/n=25 και στον κάθετο το 50. 
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Διάγραμμα 3.37 : Απόλυτο Διάγραμμα Βελτίωσης 

Το διάγραμμα βελτίωσης χωρίζεται επίσης σε τεταρτημόρια. Σε αυτό το διάγραμμα είναι 

εμφανή τα δύο αριστερά τεταρτημόρια. Το επάνω τεταρτημόριο είναι η 3η προτεραιότητα 

της επιχείρησης για βελτίωση, καθώς η έκταση των προσπαθειών βελτίωσης είναι μεγάλη 

και η αποτελεσματικότητα μικρή. 

Το κάτω τεταρτημόριο είναι η 2η προτεραιότητα της επιχείρησης, όπου απαιτείται μικρή 

προσπάθεια βελτίωσης, αλλά η αποτελεσματικότητα είναι μικρή. 

Το επίπεδο αποκοπής στον οριζόντιο άξονα είναι το 0,5 και στον κάθετο το 0. 
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 4 Επίλογος 

Στην παρούσα εργασία μετρήθηκε η ικανοποίηση των χρηστών ενός συστήματος 

ηλεκτρονικού ραντεβού σε νοσοκομείο με τη χρήση της μεθόδου MUSA (Multicriteria 

Satisfaction Analysis). Η συλλογή των ερωτηματολογίων που αναλύθηκαν για το σκοπό 

της έρευνας έγινε σε διάστημα ενός μήνα, ενώ το ερωτηματολόγιο παραμένει διαθέσιμο 

στους χρήστες για τη  μέτρηση της ικανοποίησης σε ένα μεγαλύτερο δείγμα χρηστών. 

 4.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 

Έχοντας στη διάθεσή τους τα στελέχη των επιχειρήσεων ένα τέτοιο σύστημα αμέσως 

αποκτούν ευελιξία στη λήψη των αποφάσεων. Η δυνατότητα που παρέχει η μέθοδος να 

γνωρίζεις την ικανοποίησης των πελατών της εκάστοτε επιχείρησης δίνει πλεονέκτημα 

στη λήψη των αποφάσεων.  

Από την παρούσα έρευνα μπορούμε να εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα: 

1. Οι χρήστες εμφανίζονται να έχουν υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από την 

υπηρεσία, το επίπεδο της συνολικής τους ικανοποίησης είναι 89,47%. Από τα 

επιμέρους κριτήρια, οι χρήστες δείχνουν να απολαμβάνουν υψηλά επίπεδα 

ικανοποίησης καθώς εμφανίζουν ικανοποίηση επιπέδου 96,9% στο κριτήριο 

της αντιλαμβανόμενης ευχρηστίας, 93% στο κριτήριο της αντιλαμβανόμενης 

χρησιμότητας και 85,8% στο κριτήριο της ποιότητας της ιστοσελίδας. Το 

χαμηλότερο επίπεδο ικανοποίησης εμφανίζεται στο κριτήριο της ποιότητας της 

υπηρεσίας και είναι 77,1% 

2. Από τα βάρη των κριτηρίων προκύπτει ότι μόνο το κριτήριο της 

αντιλαμβανόμενης ευχρηστίας θεωρείται σημαντικό από τους χρήστες στην 

τελική τους ικανοποίηση, καθώς του αποδίδεται βάρος 49,45. Τα υπόλοιπα 

κριτήρια δε θεωρούνται σημαντικά. Το κριτήριο της ποιότητας της ιστοσελίδας 

έχει βάρος 11,1, το κριτήριο της αντιλαμβανόμενης χρησιμότητας 18,7 και το 

κριτήριο της ποιότητας της υπηρεσίας 20,6. 

3. Ο δείκτης συνολικής απαιτητικότητας αλλά και οι δείκτες απαιτητικότητας των 

κριτηρίων απεικονίζουν το πόσο απαιτητικοί είναι οι χρήστες όσον αφορά το 

επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών που τους προσφέρονται και την 

ικανοποίηση που λαμβάνουν από αυτές. Για τη συνολική προσφερόμενη 

υπηρεσία, οι χρήστες δεν είναι απαιτητικοί, με το δείκτη απαιτητικότητας να 
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είναι -47,3. Για τα επιμέρους κριτήρια, όσον αφορά την ποιότητα της 

ιστοσελίδας, την αντιλαμβανόμενη ευχρηστία και την αντιλαμβανόμενη 

χρησιμότητα, οι χρήστες δεν είναι απαιτητικοί με δείκτες απαιτητικότητας  

-46,2, -82,8 και -36,1 αντίστοιχα. Για το κριτήριο της ποιότητας της υπηρεσίας, 

οι χρήστες εμφανίζονται ουδέτεροι, με δείκτη απαιτητικότητας 0,9. 

Υπενθυμίζεται ότι η ελάχιστη απαιτητικότητα εμφανίζεται όταν ο δείκτης 

απαιτητικότητας είναι -1, η μέγιστη όταν ο δείκτης είναι 1 και η ουδετερότητα 

όταν ο δείκτης είναι 0. 

4. Από τα δύο διαγράμματα που παράγονται από τη μέθοδο, το νοσοκομείο 

μπορεί να εντοπίσει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του συστήματος καθώς 

και τα κριτήρια που χρήζουν βελτίωσης, 

5. Το απόλυτο διάγραμμα δράσης συνδυάζει τα βάρη και τους δείκτες 

ικανοποίησης των κριτηρίων και χωρίζεται σε τεταρτημόρια. Στο πάνω δεξί 

τεταρτημόριο του διαγράμματος βρίσκεται το κριτήριο της αντιλαμβανόμενης 

ευχρηστίας. Σε αυτό το τεταρτημόριο, τα κριτήρια εμφανίζουν μεγάλη 

σημαντικότητα και υψηλή απόδοση. Σύμφωνα με τη θεωρία της μεθόδου, το 

νοσοκομείο μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το κριτήριο σαν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Στο επάνω αριστερό τεταρτημόριο, βρίσκονται τα υπόλοιπα 3 

κριτήρια. Σε αυτό το τεταρτημόριο βρίσκονται τα κριτήρια που εμφανίζουν 

υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή σημαντικότητα. Από αυτά τα κριτήρια, το 

νοσοκομείο μπορεί να μεταφέρει πόρους σε κάποιο άλλο κριτήριο. 

6. Το απόλυτο διάγραμμα βελτίωσης συνδυάζει τους δείκτες απαιτητικότητας και 

βελτίωσης των κριτηρίων, χωρίζεται σε τεταρτημόρια και δίνει προτεραιότητες 

στις ενέργειες βελτίωσης των κριτηρίων. Συγκεκριμένα στο πάνω αριστερό 

τεταρτημόριο βρίσκεται το κριτήριο της ποιότητας της υπηρεσίας. Αυτό το  

κριτήριο παρουσιάζει χαμηλότερη απόδοση απ’ όλα τα υπόλοιπα, ωστόσο 

πρέπει να είναι η 3η προτεραιότητα του νοσοκομείου για βελτίωση καθώς 

απαιτούνται ενέργειες βελτίωσης μεγάλης έκτασης και η αποτελεσματικότητά 

τους είναι χαμηλή. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το κριτήριο έχει μικρό 

βάρος, άρα χαμηλή σημαντικότητα και οι πελάτες είναι ουδέτεροι άρα η 

ικανοποίησή τους αυξάνεται γραμμικά ανάλογα με την ποιότητα της 

υπηρεσίας. 
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7. Στο κάτω αριστερό τεταρτημόριο βρίσκονται τα υπόλοιπα 3 κριτήρια της 

ανάλυσης. Σε αυτό το τεταρτημόριο, βρίσκονται τα κριτήρια που πρέπει να 

είναι 2ης προτεραιότητας για βελτίωση, καθώς η αποτελεσματικότητά τους 

είναι μικρή αλλά αντίστοιχα οι ενέργειες βελτίωσης της απόδοσης είναι μικρής 

έκτασης. 

 4.2  Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

Η συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε σε διάστημα ενός μήνα και γι’ αυτό το λόγο το 

δείγμα της έρευνας είναι περιορισμένο. Ωστόσο, το ερωτηματολόγιο είναι ακόμα 

διαθέσιμο στους χρήστες και καθημερινά συλλέγονται καινούρια ερωτηματολόγια τα 

οποία μπορούν να αναλυθούν ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξη του συστήματος.  

 4.3  Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Μελλοντικά προτείνεται η μελέτη της σχέσης της εμπειρίας χρήσης Η/Υ με την 

ικανοποίηση από τη χρήση του συστήματος καθώς και η μελέτη της σχέσης της 

ικανοποίησης με την πρόθεση χρήσης του συστήματος. 

Εφόσον νέα δεδομένα συλλέγονται καθημερινά, η ανάλυση μεγαλύτερου αριθμού 

ερωτηματολογίων μπορεί να δώσει ακριβέστερα αποτελέσματα.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του 

συστήματος ώστε να αυξηθεί η ικανοποίηση των χρηστών του. Εφόσον η ανάλυση των 

δεδομένων μας υποδεικνύει και τη σημαντικότητα των 4 κριτηρίων για τους χρήστες, το 

νοσοκομείο μπορεί να αξιοποιήσει αυτά τα δεδομένα σε πιθανή μελλοντική ανάπτυξη 

νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους ασθενείς και να δώσει βάρος στην ικανοποίηση 

των σημαντικότερων επιθυμιών τους.  
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Παράρτημα Α – Ερωτηματολόγιο 

Αξιολόγηση Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ραντεβού 

Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας με σκοπό 

την αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών από την χρήση της υπηρεσίας του 

ηλεκτρονικού ραντεβού. 

Θα σας παρακαλούσαμε να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμό σας χρόνο για τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που επισυνάπτεται το οποίο σχεδιάστηκε με τρόπο, 

ώστε να μη διαρκεί περισσότερο από 4-6 λεπτά. 

Η έρευνα είναι εμπιστευτική και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για ερευνητικούς σκοπούς 

καθώς επίσης η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και ανώνυμη. 

Με την συμβολή σας στην έρευνα ενισχύετε σημαντικά στη συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας της παροχής της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού ραντεβού του Νοσοκομείου 

Παπαγεωργίου, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο σας! 

 

Με εκτίμηση, 

Σταύρος Στεφανακάκης 

 mai1573@uom.edu.gr 

Φοιτητής ΠΜΣ, Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

Φώτης Κίτσιος  

Επιβλέπων Καθηγητής, kitsios@uom.gr 

mailto:mai1573@uom.edu.gr
mailto:kitsios@uom.gr
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Ερώτηση  

Δημογραφικά Στοιχεία 

 <18 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 >65 

Ηλικία        

 Άνδρας Γυναίκα      

Φύλο        

 Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΙΕΚ – Ανώτερη 

Σχολή 

ΤΕΙ – 

Πανεπιστήμιο 

Μεταπτυχιακό Διδακτορικό 

Μορφωτικό Επίπεδο        

Ποιότητα Ιστοσελίδας 

Σε αυτή την ενότητα σας ζητείται να εκφράσετε την ικανοποίησή σας από το χρόνο φόρτωσης και απόκρισης της ιστοσελίδας, την 

πληροφόρηση που παρέχει και την ολοκλήρωση (υποστήριξη συναλλαγών, πχ κατάθεση αιτήσεων). 

  1 2 3 4 5  

 Καθόλου 

Ικανοποιημένος 

     Απόλυτα 

Ικανοποιημένος 

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από το χρόνο φόρτωσης της 

ιστοσελίδας; 
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Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από το χρόνο απόκρισης της 

ιστοσελίδας; 

       

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από το βαθμό εκπλήρωσης 

των αναγκών σας για 

ενημέρωση; 

       

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από την βοήθεια που 

παρέχουν οι πληροφορίες 

ώστε να ολοκληρώσετε την 

εργασία σας; 

       

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από την αποτελεσματικότητα 

των πληροφοριών; 

       

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από το πλήθος (διαθέσιμων) 

υπηρεσιών του νοσοκομείου 

που παρέχονται μέσω της 

ιστοσελίδας; 
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Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από την υποστήριξη online 

συναλλαγών; 

       

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από την ολοκλήρωση της 

εργασίας σας με το 

νοσοκομείο μέσω του 

συστήματος; 

       

Γενικά, πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από 

την ποιότητα της 

ιστοσελίδας; 

       

Αντιλαμβανόμενη Ευχρηστία 

Οι ερωτήσεις αυτής της ενότητας αφορούν την ικανοποίησή σας από την ευκολία εκμάθησης και χρήσης του συστήματος. 

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από την ευκολία κατανόησης 

του συστήματος; 

       

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από την ευκολία εκμάθησης 

του συστήματος; 
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Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από την ταχύτητα 

εξοικείωσης με το σύστημα; 

       

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από την ευελιξία 

επικοινωνίας; 

       

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από την ευκολία χρήσης του 

συστήματος; 

       

Γενικά πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από 

την ευχρηστία του 

συστήματος; 

       

Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα 

Σε αυτή την ενότητα ζητείται να εκφράσετε την ικανοποίησή σας από τη χρησιμότητα που προκύπτει για εσάς από τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά του συστήματος. 

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από την ευκολία κράτησης 

ραντεβού με τη χρήση του 

συστήματος; 
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Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από την ταχύτητα κράτησης 

ραντεβού με τη χρήση του 

συστήματος; 

       

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από την δυνατότητα 

επιβεβαίωσης που παρέχει το 

σύστημα; 

       

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από την αύξηση της 

αποδοτικότητας της 

διαδικασίας με τη χρήση του 

συστήματος; 

       

Γενικά πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από 

τη χρησιμότητα του 

συστήματος; 

       

Ποιότητα Υπηρεσίας 

Εάν έχετε επικοινωνήσει με κάποιον εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, παρακαλώ αξιολογήστε αυτή την επικοινωνία και καταθέστε την 

ικανοποίηση σας. 
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Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από τα διαφορετικά κανάλια 

που είχατε στη διάθεσή σας 

για να ρωτήσετε ή να 

υποβάλλετε τα παράπονά 

σας; 

       

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από την ικανότητα των 

εκπροσώπων της 

εξυπηρέτησης ασθενών να 

λύσουν τα προβλήματά σας; 

       

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από την ικανότητα των 

εκπροσώπων να σας 

υποδείξουν τη σωστή 

διαδικασία του συστήματος; 

       

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από την ευπρέπεια και την 

ευγένεια των εκπροσώπων 

του συστήματος; 
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Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από τη δεκτικότητα του 

νοσοκομείου για προτάσεις; 

       

Γενικά πόσο 

ικανοποιημένος/η είστε από 

την ποιότητα της υπηρεσίας; 

       

Συνολική Ικανοποίηση από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ραντεβού 

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

συνολικά από τη χρήση της 

υπηρεσίας ηλεκτρονικού 

ραντεβού; 

       

Εμπειρία Χρηστών 

Σε αυτή την ενότητα καλείστε να βαθμολογήσετε την εμπειρία σας από τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Είμαι συνηθισμένος στη 

χρήση λογισμικού 

επεξεργασίας κειμένου 

       

Είμαι συνηθισμένος στη 

χρήση λογισμικού 

παρουσιάσεων 
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Είμαι συνηθισμένος στη 

χρήση λογισμικού 

υπολογιστικών φύλλων 

       

Είμαι συνηθισμένος στη 

χρήση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email) 

       

Βρίσκω γρήγορα 

πληροφορίες στο διαδίκτυο 

       

Είμαι συνηθισμένος στην 

ανάγνωση ειδήσεων στο 

διαδίκτυο 

       

Γενικά είμαι έμπειρος 

χρήστης ηλεκτρονικού 

υπολογιστή 

       

Πρόθεση χρήσης 

Σε αυτή την ενότητα, αξιολογήστε την πρόθεσή σας να χρησιμοποιήσετε και πάλι το σύστημα, αλλά και να το προτείνετε σε κάποιον άλλον. 

Θα προτιμούσα τη χρήση του 

ηλεκτρονικού συστήματος για 

το κλείσιμο ενός ραντεβού 
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Προτίθεμαι να 

χρησιμοποιήσω και πάλι το 

σύστημα στο μέλλον 

       

Θα πρότεινα το ηλεκτρονικό 

σύστημα σε άλλους 

       

Γενικά έχω ισχυρή πρόθεση 

χρήσης του συστήματος 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


