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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σε ένα διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η εκπαίδευση αποτελεί 

σημείο αναφοράς στις ημέρες της οικονομικής κρίσης. Τα ιδιωτικά Φροντιστήρια Ξένων 

Γλωσσών, έρχονται να προσφέρουν υπηρεσίες επιμόρφωσης ξένων γλωσσών, πέρα από 

το πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι πολυάριθμες ελλείψεις του δημοσίου 

δημιουργούν αυξημένη ζήτηση στον ιδιωτικό εκπαιδευτικό χώρο.  

Σκοπός της έρευνάς μας είναι η διερεύνηση των προσδοκιών και των αντιλήψεων 

πελατών-μαθητών σχετικά με την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών των Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών στο Ά Δημοτικό Διαμέρισμά της 

Θεσσαλονίκης. Για λόγους ευκολίας και χρόνου επιλέχτηκε ένα Φροντιστήριο Ξένων 

Γλωσσών που εδρεύει στο Ά Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Θεσσαλονίκης και 

διαθέτει  τρία φροντιστήρια-παραρτήματα στο ίδιο δημοτικό διαμέρισμα. Τα 

φροντιστήρια διαθέτουν συνολικά 300 ενήλικες μαθητές.  

Ο προσδιορισμός της ικανοποίησης των μαθητών,  ερευνάται από τις διαστάσεις: 

της Απτότητας, της Αξιοπιστίας, της Ανταπόκρισης, της Ασφάλειας και της 

Ενσυναίσθησης. Για να διερευνηθούν ταυτόχρονα οι προσδοκίες και οι αντιλήψεις των 

μαθητών, μοιράστηκαν ερωτηματολόγια SERVQUAL 54 ερωτήσεων με κλίμακα Likert 

5 διαστάσεων (1 διαφωνώ απόλυτα έως 5 συμφωνώ απόλυτα).  

Αν και τα αποτελέσματα της έρευνας δεν μπορούν να γενικευτούν, καθώς η 

έρευνα  περιορίστηκε στα Ά Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης, οι μαθητές θεώρησαν 

σημαντικότερη τη διάσταση της Ενσυναίσθησης, ενώ από τη συνολική ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, οι πελάτες εμφανίζονται ικανοποιημένοι. Χαρακτηριστικά, οι 

μαθητές εκφράζουν ικανοποίηση στη διάσταση της Αξιοπιστίας και της Ανταπόκρισης, 

αλλά εκφράζουν δυσαρέστηση στη διάσταση της Ενσυναίσθησης. Ουδέτεροι, είναι οι 

μαθητές αναφορικά με τις διαστάσεις της Απτότητας και της Ασφάλειας. Ταυτόχρονα, 

η διάσταση της Απτότητας φαίνεται να παρουσιάζει τη χαμηλότερη επίδραση στη 

συνολική ποιότητα.  

Η συγκεκριμένη έρευνα,  συμβάλει στη γενικότερη έρευνα για την βελτίωση της 

ποιότητας στην εκπαίδευση, αλλά και ταυτόχρονα μπορεί να θεωρηθεί  καινοτόμα, 

καθώς δεν υπάρχουν συστηματικές έρευνες στον Ελλαδικό χώρο, σχετικά με την 

ποιότητα υπηρεσιών των Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών. Η έρευνα θα μπορούσε να 

συμβάλλει στη κατανόηση των αναγκών των μαθητών στο τομέα των ξένων γλωσσών 
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και θα αποτελέσει εφαλτήριο αναβάθμισης των διδακτικών και διοικητικών διεργασιών 

των φροντιστηρίων. 

ABSTRACT 

In an increasingly competitive environment, educational institutes are a reference 

point in times of the financial crisis. Private Language Learning Institutes, have emerged 

with a view to offering foreign language educational services outside the context of those 

offered by the State.  The multiple shortcomings of the States Educational System have 

created an increased demand in the private educational sector. 

The purpose of this study is to explore the expectations and the perceptions of the 

clients-students, concerning the evaluation of the quality of services provided by Foreign 

Language Institutes in the 1st Municipal District of Thessaloniki.  For convenience and 

time purposes, the chosen Foreign Language Institute of this study is located in the 1st 

Municipal District of Thessaloniki and has three local school-branches in the same 

district. The Foreign Language Institute has 300 students enrolled in total. Determination 

of student satisfaction is investigated by the dimensions of Tangibility, Reliability, 

Responsiveness, Security and Empathy. In order to investigate pupils' expectations and 

perceptions simultaneously, a SERVQUAL questionnaire was distributed, entailing 54 

questions with a 5-dimensional Likert scale (1 totally disagree to 5 totally agree). 

Even though the results of the study could not be generalised, as the study was 

limited to the 1st Municipal District of Thessaloniki, students considered the dimension 

of Empathy as the most significant, and at the same time showed satisfaction of the total 

services provided. Specifically, students appeared to express their satisfaction regarding 

the dimensions of Credibility and Responsiveness, but dissatisfied from the dimension 

of Empathy. Students also held a neutral stand to the dimensions of Tangibility and 

Security. At the same time, the dimension of Tangibility seems to have the lowest impact 

on overall quality. 

The particular study contributes to the general study regarding the improvement of 

quality in education, simultaneously it may also be considered as innovative, as there are 

no systematic studies in Greece, regarding quality services in Foreign Language 

Institutes. The study may contribute to the understanding of students’ needs in the sector 

of foreign languages and constitute a starting point to upgrade the teaching and 

administrative processes of Foreign Learning Institutes. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα κοινωνικό αγαθό σε κάθε χώρα. Σε εποχές κρίσης, 

όπως στην Ελλάδα του 2017, έχει υποστεί πολλαπλά χτυπήματα με οικονομικές 

περικοπές σε πολυάριθμα διδακτικά προγράμματα. Η ελληνική πραγματικότητα έχει 

οδηγήσει τους μαθητές στην αναζήτηση καλύτερων υπηρεσιών επιμόρφωσης, 

στρεφόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. 

Τα ιδιωτικά φροντιστήρια ξένων γλωσσών αποτελούν επιχειρήσεις που 

προσφέρουν υπηρεσίες μόρφωσης. Καθώς, στις μέρες μας, η στροφή στον ιδιωτικό 

τομέα επιμόρφωσης αποτελεί μια αυξανόμενη τάση της εποχής, ελάχιστες έρευνες έχουν 

διεξαχθεί στον ελλαδικό χώρο για την ποιότητα παροχής υπηρεσιών που προσφέρονται 

από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. 

Πολλαπλές έρευνες έχουν διεξαχθεί σε δημόσιους φορείς εκπαίδευσης 

παγκοσμίως, τόσο στην ανώτερη εκπαίδευση (Aly, N. et. al. (2001); Abdullah, F. (2005); 

Sharabi, M. (2013)), όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Munhurrun et al. (2010); 

Sweis et al. (2015)), όμως ελάχιστες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Φροντιστηρίων 

Ξένων Γλωσσών. 

Βρίσκοντας , επομένως, αυτό το κενό, πιστεύουμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη 

διερεύνησης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Η 

συγκεκριμένη έρευνα,  συμβάλει στη γενικότερη έρευνα για την βελτίωση της ποιότητας 

στην εκπαίδευση, αλλά και ταυτόχρονα είναι  καινοτόμα, καθώς δεν υπάρχουν 

συστηματικές έρευνες στον Ελλαδικό χώρο (από όσο γνωρίζουμε) από τον χώρο τις 

ιδιωτικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και συγκεκριμένα από τον χώρο των 

φροντιστηρίων ξένων γλωσσών. 

Ο χώρος χαρακτηρίζεται μονάχα από διασκορπισμένες έρευνες αυτόνομων 

φορέων ιδιοκτητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, χωρίς καμία μέτρηση από 

κρατικούς φορείς. Γενικότερα, ο χώρος της εκπαίδευσης των φροντιστηρίων ξένων 

γλωσσών χαρακτηρίζεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία των επιχειρηματιών (ICAP,  

2009) . 

Συγκεκριμένα, σκοπός της έρευνάς μας είναι η διερεύνηση των προσδοκιών και 

των αντιλήψεων πελατών-μαθητών για την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών των Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών στο Ά Δημοτικό Διαμέρισμά της 

Θεσσαλονίκης. Προς το σκοπό αυτό, θέτουμε ως στόχους τον προσδιορισμό της 

ικανοποίησης των μαθητών από τις διαστάσεις της Απτότητας, της Αξιοπιστίας, της 
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Ανταπόκρισης, της Ασφάλειας και της Ενσυναίσθησης. Επιπλέον, στοχεύουμε να 

προσδιορίσουμε κατά πόσο οι μαθητές είναι συνολικά ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες 

που τους προσφέρονται, να εντοπίσουμε ποιες διαστάσεις επιδρούν στη συνολική 

ικανοποίηση των μαθητών και ταυτόχρονα να προσδιορίσουμε τον τρόπο που επιδρούν 

οι επιμέρους διαστάσεις στη συνολική ικανοποίηση των μαθητών. 

Η έρευνά μας θα μπορούσε να αποτελέσει μια θεωρητική βάση ποιότητας 

παροχής υπηρεσιών στον χώρο των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και να 

χρησιμοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων σαν βοηθητικό εργαλείο 

βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν. 

Ειδικότερα, το πρώτο μέρος της εργασίας αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο. Στο 

θεωρητικό πλαίσιο αναφερόμαστε στο ελληνικό οικονομικό περιβάλλον των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα αναλύουμε το οικονομικό και 

νομοθετικό πλαίσιο των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών. Συνεχίζουμε, με την έννοια της 

ποιότητας, την αναγκαιότητα της ποιότητας στην εποχή μας και επικεντρωνόμαστε στην 

ποιότητα των υπηρεσιών. Αναλύουμε διεξοδικά το ερευνητικό εργαλείο Servqual και 

παράλληλα, παρουσιάζουμε πιο εξειδικευμένα ερευνητικά εργαλεία στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Στο κεφάλαιο της εκπαίδευσης, παρουσιάζουμε την πολύπλοκη έννοια του 

πελάτη και τους παράγοντες που συμβάλουν στην ικανοποίησή του. Ταυτόχρονα, 

αναφερόμαστε στον όρο «ποιότητα στην εκπαίδευση» και υπογραμμίζουμε τον 

σημαίνοντα ρόλο της ποιότητα παροχής υπηρεσιών και της ικανοποίησης των πελατών. 

Καθώς κανένα «ποιοτικό σχολείο» δεν θα ήταν ολοκληρωμένο δίχως μια Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας, κλείνουμε το θεωρητικό πλαίσιο με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

στα σχολεία. Σε αυτό το σημείο, εμβαθύνουμε στις βασικές αρχές ΔΟΠ, στους ιδρυτές 

της φιλοσοφίας, αλλά και σε σύγχρονες πρακτικές ΔΟΠ στο σχολικό περιβάλλον.  

Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελεί το ερευνητικό πλαίσιο. Στο 

συγκεκριμένο σημείο παρουσιάζεται αναλυτικά η έρευνά μας στα φροντιστήρια ξένων 

γλωσσών του Ά Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης. Αναφέρεται το εταιρικό 

προφίλ του φροντιστηρίου, ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, το ερευνητικό εργαλείο 

που χρησιμοποιήθηκε, οι ερευνητικές υποθέσεις και το δείγμα της έρευνας. Προχωρούμε 

στην στατιστική ανάλυση των δεδομένων με το στατιστικό πακέτο SPSS και κλείνουμε 

με συζήτηση των ευρημάτων, περιορισμούς έρευνας, προτάσεις νέων ερευνών και 

προτάσεις βελτίωσης της ποιότητας των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών. 
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ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1.1 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα που διεξήχθη τον Ιούλιο του 2017 από την 

εταιρία Marc Α.Ε για λογαριασμό του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ),  το Ά 

εξάμηνο του 2017 παρουσιάζεται μια γενική βελτίωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

ενώ για πρώτη φορά παρουσιάζεται σταθερό θετικό πλεόνασμα στις αποτιμήσεις των 

επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 5 άτομα. Παρόλα αυτά, οι επιχειρήσεις 

συνεχίζουν να εμφανίζουν πρόβλημα ρευστότητας , λόγω της μειωμένης καταναλωτικής 

ικανότητας των πολιτών. 

Το 24,4% των επιχειρήσεων εμφάνισε κερδοφορία άνω το 10.000 Ευρώ το 2016, 

γεγονός που καταδεικνύει πως το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς συγκεντρώθηκε στις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, η δυσκολία χρηματοδότησης των 

περισσότερων επιχειρήσεων αυξάνει σημαντικά το πρόβλημα της ρευστότητας των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με αποτέλεσμα, 2 στις 3 επιχειρήσεις να εμφανίζουν 

προβλήματα. Χαρακτηριστικά, είναι τα χρέη των επιχειρηματιών προς το ασφαλιστικά 

ταμεία του ΟΑΕΕ, περίπου  το 26,2% δεν έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. Τα 

ληξιπρόθεσμα χρέη αναρριχώνται στο ποσό των 220δις. Ευρώ και υπολογίζεται ότι 

περίπου 59.000 θα υπαχθούν σε εξωδικαστικές ρυθμίσεις χρεών. Παράλληλα, ελάχιστες 

κινήσεις σημειώνονται στον χώρο των επενδύσεων, μόλις το 4,2% των επιχειρηματιών 

σκοπεύουν να προχωρήσουν σε επενδύσεις. Σε καλύτερη μοίρα φαίνεται να 

τοποθετούνται οι ατομικές επιχειρήσεις με ελάχιστο τζίρο, οι οποίες δεν διαθέτουν 

προσωπικό, καθώς πληρώνουν λιγότερα σε φόρους. Ταυτόχρονα, σε έξαρση φαίνεται να 

βρίσκεται το φαινόμενο της παράνομης επιχειρηματικότητας, προκαλώντας την αύξηση 

του ανταγωνισμού.(όπως αναφέρεται στο: www.gsevee.gr)  

 

 

 

 

 

http://www.gsevee.gr/
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1.2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

Σύμφωνα με την έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) στο τέλος 

του σχολικού έτους 2014-2015, σχετικά με τη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, 

αναφέρεται ότι οι μαθητές αυξήθηκαν κατά 0,7% στα Γυμνάσια, ενώ παράλληλα στα 

Λύκεια αυξήθηκαν κατά 1,6%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι ενώ αυξήθηκαν οι 

σχολικές μονάδες στα Γυμνάσια και στα Λύκεια, το διδακτικό προσωπικό μειώθηκε 

κατά 0,3% και 3,7% αντίστοιχα. Δηλαδή, επικρατεί μια αναλογία 1 καθηγητής προς 8 

μαθητές περίπου στα Γυμνάσια και 1 προς 10 περίπου στα Λύκεια. (www.statistics.gr) 

Το κενό αυτό, έρχεται να συμπληρώσει η ιδιωτική εκπαίδευση στον ελλαδικό 

χώρο. Σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της ICAP Group  για την Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Ιδιωτική Εκπαίδευση του 2009, ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών 

συγκεντρώνεται στα ιδιωτικά φροντιστήρια (μη τυπική εκπαίδευση). Οι συνολικές 

δαπάνες για την εκπαίδευση ανήλθαν το 2008 στα 2.900εκατ. Ευρώ. Σχετική έρευνα του 

Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που 

διεξήχθη το σχολικό έτος 2011-2012 για λογαριασμό του Πανελλήνιου Συνδέσμου 

Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών αναφέρει, πως τα νοικοκυριά δαπανούν  

από 700-1500 ευρώ το χρόνο στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών.  

Η πληθώρα των φροντιστηριακών επιχειρήσεων συγκεντρώνεται στις 

μεγαλουπόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, στη Θεσσαλονίκη το 

2009 καταγράφτηκαν 928 φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Η αυξημένη ζήτηση για 

εξωσχολική  μάθηση, οδήγησε και στην ταυτόχρονη αύξηση των φροντιστηρίων 

ιδιωτικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερη ζήτηση παρουσιάστηκε στην περιφέρεια της χώρας. ( 

ICAP, 2009) Παλαιότερη έρευνα της εφημερίδας το Βήμα 25/7/2014 αναφέρει: « Το 

74,7% των παιδιών παρακολουθούν μια ξένη γλώσσα, ενώ το 24,7%  δύο ξένες 

γλώσσες.» (όπως αναφέρεται: ICAP, 2009, σελ. 30) 

 Βασικός ανταγωνιστής των φροντιστηρίων ιδιωτικής εκπαίδευσης αποτελούν τα 

ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της χώρας , που συνεχώς επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους 

και το ωράριο διδασκαλίας τους, καταναλώνοντας μεγάλο μέρος της ημέρας των 

μαθητών. Επιπροσθέτως, η δημιουργία του θεσμού του ολοήμερου σχολείου στα 

κρατικά σχολεία ήρθε να αυξήσει τον ανταγωνισμό. Έξαρση παρουσιάζουν τα τελευταία 

χρόνια και τα παράνομα ιδιαίτερα μαθήματα, ρίχνοντας τις τιμές των ωριαίων 

μαθημάτων και ταυτόχρονα αυξάνοντας τον ανταγωνισμό.  Συγκεκριμένα, σε Δελτίο 

Τύπου της ICAP  στις 15 Μαρτίου 2010 αναφέρεται: « Η Ζήτηση για ιδιωτική 

εκπαίδευση είναι ανελαστική και υπερβάλλουσα και η εκπαίδευση είναι από τους 

http://www.statistics.gr/
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καθοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης της κοινωνίας και της οικονομικής ανάπτυξης 

και αυτό θα περιορίσει πολύ τις αρνητικές επιδράσεις της γενικευμένης οικονομικής 

κρίσης στον κλάδο.» (ICAP GROUP, 2010, σελ. 2)  

Γενικότερα, παρουσιάζεται αυξημένος ανταγωνισμός στο χώρο της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης, η κρατική παρέμβαση στη λειτουργία των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών 

είναι σχεδόν ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα η λειτουργία τους να βασίζεται κυρίαρχα στην 

ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία. (ICAP, 2009) 

 

1.3 Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

 Σύμφωνα με την έρευνα της  ICAP (2009) τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών 

συνήθως είναι προσωπικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες μικρού 

μεγέθους. Γενικότερα, ο κλάδος διαθέτει μια ανομοιογένεια, με αποτέλεσμα να υπάρχει 

δυσκολία καθορισμού ενός ειδικού νομοθετικού πλαισίου.  

Ειδικότερα, ο νόμος που χαρακτηρίζει την ίδρυση των φροντιστηρίων ξένων 

γλωσσών  είναι Ν.2545/40, που τροποποιήθηκε από το νόμο Ν.682/77.  Όπου 

καθορίζονται ειδικές διατάξεις  από το ΥΠΕΠΘ  τόσο για την χορήγηση της άδειας 

λειτουργίας, όσο και για την ετήσια ανανέωση της καταλληλόλητας των κτιριακών 

εγκαταστάσεων. (ICAP, 2009) 

Σε πρόσφατη Υπουργική Απόφαση 10131/ΙΑ/2012 - ΦΕΚ 3057/Β/18-11-2012, 

καθορίζεται επακριβώς η διαδικασία αδειοδότησης και λειτουργίας ενός φροντιστηρίου. 

Επιπλέον, διευκρινίζεται η απαραίτητη  διαδικασία υποβολής του προγράμματος 

σπουδών. (Εθνικό Τυπογραφείο, 2012) 

Παράλληλα, η οικονομική κρίση και η υπογραφή του μνημονίου στην Ελλάδα 

επέφεραν δραστικές αλλαγές και στην απελευθέρωση της ιδιωτικής εκπαίδευσης με το 

τελευταίο νόμο περί φροντιστηρίων ξένων γλωσσών Ν. 4111/2013 -ΦΕΚ Α 18/25-01-

2013 να ορίζει:  

 Χορηγείται άδεια λειτουργίας Φροντιστηρίου  Κέντρου Ξένων Γλωσσών σε 

φυσικό πρόσωπο, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 

 Να έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Να μην έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. 

και Ο.Τ.Α. και κληρικού. 

http://www.et.gr/
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 Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος. 

 Να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην καταθέσει 

αίτηση για κήρυξη του σε κατάσταση πτώχευσης.  

 Να μην έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα 

σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, 

Α` 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Να μην έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού 

εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς. 

( όπως αναφέρεται: ΝΟΜΟΣ, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών, 2017) 

Γενικότερα, η κρατική παρέμβαση στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών είναι 

ελάχιστη συγκρινόμενη με αυτή των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, γεγονός που κάνει 

ευκολότερη την ίδρυση ενός φροντιστηρίου ξένων Γλωσσών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

2.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ? 

Στην εποχή μας, η έννοια της ποιότητας είναι ευρέως διαδεδομένη και πολλές 

φορές θεωρείται δεδομένη από τον καθένα μας, τόσο στα προϊόντα που αγοράζουμε, όσο 

και στις υπηρεσίες που απολαμβάνουμε. Αν και ο καθένας κατανοεί τι είναι ποιότητα, 

παρουσιάζεται μια δυσκολία στην διατύπωση ενός συγκεκριμένου ορισμού ποιότητας. 

(Edvardsson, B. et al., 1994) 

Η Elassy, N. (2015) παρομοιάζει τη ποιότητα με την ομορφιά, η οποία θεωρείται 

υποκειμενική και είναι διαφορετική για την οπτική του κάθε ατόμου. Γενικότερα,  

διαχρονικά παρουσιάζονται οι παρακάτω ορισμοί ποιότητας: 

 Crosby, P.B. (1979): «Η ποιότητα είναι συμμόρφωση με τις 

προδιαγραφές». (όπως αναφέρεται: Parasuraman, A. et al., 1985, σελ. 42) 

 Parasuraman, A. et al. (1985):  «Ποιότητα είναι να φτάνεις και να 

ξεπερνάς τις προσδοκίες του πελάτη». (όπως αναφέρεται: Incesu, G. et 

al., 2012, σελ. 93) 

 Townsend and Gebhardt (1988): Διαχωρίζουν την ποιότητα σε γεγονός 

και αντίληψη: «Σαν γεγονός η ποιότητα σημαίνει συμμόρφωση στις 
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προδιαγραφές. Ποιότητα σαν αντίληψη σημαίνει ότι. ο πελάτης πιστεύει 

πως έχει λάβει την ποιότητα που προσδοκούσε». (όπως αναφέρεται: 

Edvardsson, B. et al., 1994, σελ. 77)  

 O Edvardsson (1988 α, σελ.91) αναφέρει ότι: ποιότητα είναι «ο 

προσδιορισμός του τι προσθέτει αξία για τον πελάτη και να το 

πετυχαίνεις» Απαραίτητη, φυσικά, προϋπόθεση αποτελεί η σωστή 

αντίληψη τόσο της υπάρχουσας κατάστασης, όσο και των αναγκών του 

πελάτη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. (όπως αναφέρεται: Edvardsson, 

B. et al., 1994, σελ. 80)  

 McNealy (1993): Θεωρούσε ότι, η ποιότητα είναι μια δυναμική 

κατάσταση κατά την οποία «συναντιούνται και ξεπερνούνται οι ανάγκες 

του πελάτη, ενώ αυτές οι ανάγκες και οι προσδοκίες προσδιορίζονται 

μέσα από την επικοινωνία με τον πελάτη». (όπως αναφέρεται: De Jager, 

H.J. et al., 2005, σελ. 252) 

 Pariseau and McDaniel (1997): «Ποιότητα είναι υπεροχή, η ποιότητα 

είναι αξία, η ποιότητα είναι συμμόρφωση σε συγκεκριμένες 

προδιαγραφές». (όπως αναφέρεται: Incesu, G. Et al., 2012, σελ. 93) 

Γενικότερα οι σύγχρονοι ορισμοί της ποιότητας εστιάζονται στην «διερεύνηση 

και αποσαφήνιση του τι κάνει τον πελάτη ευτυχισμένο» (Τσιότρας, Γ., 2016, σελ. 21) 

 

2.2 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Η ποιότητα βρίσκεται γύρω μας στις πιο βαθιές επιθυμίες μας, στις απαιτήσεις 

μας ως καταναλωτές, στις προδιαγραφές ενός προϊόντος που αγοράζουμε, αλλά και στην 

υπηρεσία που μας προσφέρεται. 

Η ανάγκη για ποιότητα εμφανίστηκε από αρχαιοτάτων χρόνων, από την επιλογή 

του κατάλληλου εργαλείου για το κυνήγι του θηράματος. (Elassy, N., 2015) Επιπλέον, 

κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αμερική εφάρμοσε ποιοτικό έλεγχο στην 

παραγωγή των πολεμικών υλικών. Η Ιαπωνία με τη σειρά της, κάτω από την 

καθοδήγηση των W.E Deming και J.M Juran το 1940, ξεκίνησαν την εφαρμογή 

ποιοτικών μεθόδων παραγωγής προϊόντων και αγαθών. Ενώ το 1970, εταιρίες όπως η 

XEROX, εφάρμοσαν τις διδασκαλίες του Taguchi. Ο Taguchi πίστευε ότι, η  βελτίωση 

των τεχνολογιών παραγωγής, μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του κόστους παραγωγής 

και στην ταυτόχρονη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας. (Schneider, B. et al. 2004) 
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Για μια επιχείρηση που παράγει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, η καλή φήμη 

και η ικανοποίηση του πελάτη φέρει έσοδα και έτσι αυξάνει τη ρευστότητα. Η καλή 

φήμη προσελκύει πολυάριθμο πελατολόγιο, ενώ η εξάλειψη των λαθών κατά την 

παραγωγή μειώνει τα έξοδα παραγωγικότητας. Όλα τα άνωθεν, συνεπάγονται καθαρό 

κέρδος και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση. Η αύξηση του μεριδίου 

αγοράς ενισχύει τη ρευστότητα της επιχείρησης και δημιουργεί ένα κλίμα ανταγωνισμού 

υψηλών προδιαγραφών, γεγονός που ενισχύει και την  γενικότερη οικονομία ενός 

κράτους. (Τσιότρας, Γ., 2016) 

Οι Edvardsson, B. et al. (1994) υποστηρίζουν, πως η υψηλή ποιότητα ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, μπορεί να δικαιολογήσει την αύξηση της τιμής του 

προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ο καταναλωτής είναι διατεθειμένος να 

πληρώσει περισσότερο για ότι έχει καλή φήμη. Η θετική εικόνα μιας εταιρίας διαδίδεται 

εύκολα  από στόμα σε στόμα, μειώνοντας αυτόματα τα έξοδα marketing. Επιπλέον, 

ενισχύεται η εικόνα και η αυτοπεποίθηση των υπαλλήλων της επιχείρησης, εξαιτίας των 

θετικών σχολίων που δέχονται, γεγονός που ευνοεί την αποδοτικότητά τους. 

Ταυτόχρονα, η επιχείρηση προσελκύει εργατικό δυναμικό υψηλών προδιαγραφών. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Γιαπωνέζων, που ξοδεύουν εντυπωσιακά ποσά 

στην κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού.  (Edvardsson, B. et al., 1994, σελ. 17-18) 

2.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Οι υπηρεσίες αποτελούν ιδιόρρυθμη περίπτωση, καθώς η ταυτόχρονη παραγωγή 

και κατανάλωση της υπηρεσίας από τον πελάτη δημιουργεί την ανάγκη διαχωρισμού 

των υπηρεσιών από τα προϊόντα. Ο Ζαβλάνος, Μ. (2006, σελ. 336) αναφέρεται σε 

ορισμένα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών:  

 Οι υπηρεσίες είναι ακαθόριστες και μη χειροπιαστές. 

 Ο πελάτης συμμετέχει ενεργά στην παροχή μιας υπηρεσίας. 

 Οι υπηρεσίες δεν αποθηκεύονται, ούτε μεταφέρονται, συνεπώς 

καταναλώνονται ταυτόχρονα με την παροχή τους. 

 Ο πελάτης, ο οποίος πληρώνει για μια υπηρεσία, δεν είναι κάτοχος ενός 

πράγματος. 

 Οι υπηρεσίες δεν δοκιμάζονται πριν την αγορά τους, καθώς είναι 

δραστηριότητες ή διαδικασίες. 

 Η ποιότητα μιας υπηρεσίας εξαρτάται από την εμπειρία του πελάτη 

σχετικά με την υπηρεσία που προσφέρεται 
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2.4 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ανάγκη να διαχωριστούν οι υπηρεσίες από τα υλικά προϊόντα υπήρξε εμφανής 

από πολύ νωρίς στην βιβλιογραφική επισκόπηση. Με μια πιο σύγχρονη οπτική ματιά, η 

Kitchroen, K. (2004, σελ. 14)  ορίζει τις υπηρεσίες ως εξής: «Υπηρεσία είναι μια 

αναγνωρίσιμη, άυλη δραστηριότητα, που αποτελεί τον κύριο στόχο μιας συναλλαγής, 

που σκοπό έχει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του καταναλωτή». 

Η ποιότητα στις υπηρεσίες είναι δύσκολή να οριστεί παρόλο που υπήρξαν 

πολλαπλές απόπειρες. Ο Ladhari, R. (2009) καταδεικνύει την σημαντικότητα της  

ποιότητας των υπηρεσιών για την επιτυχή λειτουργία μιας επιχείρησης. (όπως 

αναφέρεται: Sweis, R. et al., 2016)  

Σε έρευνα των Carr, K.D. και  Littman, D.I (1997), οι συγγραφείς  αναφέρονται 

στην διάδοση πληροφοριών. Ειδικότερα, ένας ευχαριστημένος πελάτης θα μεταφέρει τη 

γνώση του σε άλλους δύο το πολύ πελάτες, ενώ παράλληλα ένας δυσαρεστημένος 

πελάτης, θα ενημερώσει τουλάχιστον 10 άλλα άτομα για την κακή του εμπειρία. (όπως 

αναφέρεται: Sharabi. M., 2013) 

Παρακάτω παραθέτονται μερικοί ορισμοί σχετικά με την ποιότητα υπηρεσιών:   

 Οι Parasuraman, A. et al. (1985) αναφέρονται στην ποιότητα υπηρεσιών, σαν 

τη διαφορά μεταξύ αντίληψης και προσδοκιών των πελατών. 

 Οι  Anderson, E. και Sullivan, M, (1993) συνδυάζουν την ποιότητα υπηρεσιών 

με την ικανοποίηση του πελάτη και την ορίζουν σαν «μια λειτουργία της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας από την πλευρά του καταναλωτή.» (όπως 

αναφέρεται: Sahney, S. et al., 2006, σελ. 266) 

 Ο Rowley, J. E (1996) αναφέρεται στην αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών 

ως « μια στάση μου σχετίζεται με την ικανοποίηση του πελάτη και προκύπτει 

από τη σύγκριση αντιλήψεων και προσδοκιών κατά την εκτέλεση μιας 

υπηρεσίας». (όπως αναφέρεται: Hasan, H., 2008, σελ. 164) 

 Η Kitchroen, K. (2004, σελ. 14) ορίζει την ποιότητα υπηρεσιών ως «την 

ικανότητα του οργανισμού να φτάσει και να ξεπεράσει τις προσδοκίες του 

πελάτη». 

Ειδικότερα, στις μέρες μας έχουν αλλάξει δραστικά οι απαιτήσεις των πελατών 

σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών. Οι καταναλωτές είναι πιο ενημερωμένοι και 

απαιτητικοί. Οι Seth et al. (2005) υπογραμμίζουν  ότι οι προσδοκίες των πελατών 

σχετίζονται πλέον, με: « το χρόνο διεξαγωγής μιας εργασίας, με το ανταγωνιστικό 
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περιβάλλον, αλλά και ταυτόχρονα με την πολυετή εμπειρία των πελατών με μια 

συγκεκριμένη υπηρεσία που τους προσφέρεται». (όπως αναφέρεται: Sharabi. M., 2013, 

σελ. 310) 

Σύμφωνα με τον Ζαβλάνο, Μ. (2006, σελ. 337), η ποιότητα υπηρεσιών 

χαρακτηρίζεται από ορισμένες διαστάσεις: «Τα Υλικά στοιχεία (το περιβάλλον παροχής 

της υπηρεσίας), την αξιοπιστία (Η σωστή παροχή μιας υπηρεσίας με ακρίβεια και 

συνέπεια), την ανταπόκριση (Η θέληση του υπαλλήλου να εξυπηρετήσει τον πελάτη), 

την ικανότητα ( οι γνώσης του προσωπικού που παρέχει την υπηρεσία), την ευγένεια (η 

σαφήνεια, η σοβαρότητα, το ύφος του υπαλλήλου που εξυπηρετεί τον πελάτη), την 

ειλικρίνεια, την ασφάλεια, την πρόσβαση (ευκολία επαφής με τους υπαλλήλους), την 

επικοινωνία (να γίνεται κατανοητός ο υπάλληλος) και την κατανόηση (το ενδιαφέρον 

των υπαλλήλων για τις ατομικές ανάγκες του πελάτη) ».   

Οι Edvardsson, B. et al (1994, σελ. 35) στο βιβλίο τους Quality of Service 

υποστηρίζουν ότι για να είναι ικανοποιητική η ποιότητα υπηρεσιών θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από «4Qs»: 

 Ο σωστός σχεδιασμός της Ποιότητας Υπηρεσιών. 

 Ο σωστός συνδυασμός παραγωγής και διανομής μιας υπηρεσίας. 

 Η άμεση αντίληψη του καταναλωτή για την υπηρεσία που δέχεται. 

 Η διάρκεια στον χρόνο και η μελλοντική χρήση. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

3.1 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL 

 Το 1985 οι Parasuraman, A., Zeithaml A. και Berry L. δημοσίευσαν το άρθρο 

τους “A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for future research” 

όπου παρουσίασαν για πρώτη φορά μια πρωτοποριακή μέθοδο μέτρησης της ποιότητας 

των υπηρεσιών, τη μέθοδο SERVQUAL (Service Quality). Με το πέρασμα των χρόνων, 

η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιήθηκε από πληθώρα ερευνητών. Σε έρευνα των 

Wang, L. et al. (2015) ερευνήθηκαν 367 άρθρα που δημοσιεύτηκαν σε 167 επιστημονικά 

περιοδικά, εκεί παρατηρήθηκε το έντονο ενδιαφέρον για τη μέτρηση των υπηρεσιών 
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ποιότητας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο SERVQUAL. Οι χώρες που παρουσιάζουν τις 

περισσότερες δημοσιεύσεις επί του θέματος είναι η Αμερική με ποσοστό 28.1% και 

αμέσως επόμενη χώρα εμφανίζεται η Ταιβάν με 15.8%. Αξιοσημείωτο είναι, ότι η 

Ελλάδα κατέχει τη 10η θέση αμέσως μετά την Αυστραλία με το ποσοστό 3%.    

 

3.1.1 Η ιστορική Εξέλιξη του Μοντέλου Servqual 

Η πρώτη εμφάνιση του Servqual  έγινε το 1985  όπου οι Parasuraman, Zeithaml 

και Berry διεξήγαγαν μια ποιοτική έρευνα χρησιμοποιώντας ομάδες εστίασης 

καταναλωτών και σε βάθος συνεντεύξεις με στελέχη επιχειρήσεων. Στην έρευνά τους 

επιχείρησαν να μετρήσουν, τόσο τις προσδοκίες των καταναλωτών (customer 

Expectations), όσο και την αντιλαμβανόμενη απόδοση των εταιριών (Perceived 

Performance). Η διαφορά Performance-Expectations  θα μετρούσε την ικανοποίηση 

των πελατών. Όσο μεγαλύτερη είναι οι διαφορά μεταξύ αυτών των δύο παραγόντων, 

τόσο υψηλότερη είναι η παρεχόμενη ποιότητα των υπηρεσιών. Η θεωρία που 

αναπτύχθηκε παρουσίασε 10 διαστάσεις ποιότητας που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 

για οποιαδήποτε υπηρεσία:  

 Αξιοπιστία-Reliability: Η εταιρία κάνει τη δουλεία της σωστά την πρώτη φορά 

και προσφέρει σταθερά την ίδια ποιότητα υπηρεσιών. 

 Ανταπόκριση-Responsiveness: Η θέληση και η ετοιμότητα των υπαλλήλων να 

προσφέρουν την υπηρεσία. 

 Ικανότητα-Competence: Η κατοχή των γνώσεων και των ικανοτήτων που 

χρειάζονται για την παροχή της υπηρεσίας. 

 Πρόσβαση-Access: Να έχει ο πελάτης εύκολη επικοινωνία και πρόσβαση στην 

υπηρεσία. 

 Ευγένεια-Courtesy: Το προσωπικό να είναι ευγενικό, φιλικό, διακριτικό και να 

σέβεται τον πελάτη. 

 Επικοινωνία-Communication:  να κρατούνται οι πελάτες ενημερωμένοι και 

να χρησιμοποιείται κατανοητή γλώσσα ανά περίσταση. 

 Φερεγγυότητα-Credibility: Να υπάρχει ειλικρίνεια, και εμπιστοσύνη στις 

σχέσεις με τον πελάτη. 

 Ασφάλεια-Security: Η απαλλαγή του πελάτη από την αμφιβολία, του ρίσκου 

και του κινδύνου. 

 Κατανόηση των αναγκών του πελάτη-Understanding the customer: Να 

γνωρίζεις τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε πελάτη. 
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 Απτή Διάσταση-Tangibles: Οι εγκαταστάσεις, η εμφάνιση του προσωπικού, 

τα απαραίτητα εργαλεία. 

(Parasuraman, A. et al., 1985, σελ. 47) 

 

Παράλληλα εντοπίστηκαν από τους ερευνητές 5 κενά (gaps) της ποιότητας 

υπηρεσιών: 

 GAP 1: Υπάρχει διαφορά μεταξύ των προσδοκιών των πελατών και της 

αντίληψης των στελεχών σχετικά με τις προσδοκίες του πελάτη. 

 GAP 2: Υπάρχει διαφορά μεταξύ της αντίληψης των στελεχών σχετικά με τις 

προσδοκίες του πελάτη και των προδιαγραφών ποιότητας της υπηρεσίας. 

 GAP 3: Υπάρχει διαφορά μεταξύ των προδιαγραφών ποιότητας της υπηρεσίας 

και της υπηρεσίας που πραγματικά παρέχεται στον πελάτη. 

 GAP 4: Υπάρχει διαφορά μεταξύ της παροχής υπηρεσιών και αυτό που 

επικοινωνείτε προς τους καταναλωτές. 

 GAP 5: Υπάρχει διαφορά μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων του καταναλωτή. 

(όπως αναφέρεται: Grapentine, T., 1999, σελ. 6) 

Το ολοκληρωμένο μοντέλο SERVQUAL φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Το 1988 οι Parasuraman, , Zeithaml και Berry στο άρθρο τους “Servqual: A multi 

item scale for measuring customer perceptions of service quality” παρουσίασαν την 

εξίσωση Quality= Perception- Expectations, ενώ οι διαστάσεις ποιότητας από 10 

μειώθηκαν σε 5 ( Απτότητα, Αξιοπιστία, Ανταπόκριση, Ασφάλεια και Ενσυναίσθηση). 

Εικόνα 1 ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL – Πηγή : Grapentine, T., 1999, σελ. 6 

 

 

Εικόνα 2 ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL – Πηγή : Grapentine, T., 1999, σελ. 6 

 

 

Εικόνα 3 NATURE AND DETERMINANTS OF CUSTOMER EXPECTATIONS OF SERVICE                                                     
Πηγή: Grapentine, T., 1999, σελ. 9Εικόνα 4 ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL – Πηγή : Grapentine, T., 
1999, σελ. 6 
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Η έρευνα εφαρμόστηκε σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις, όπου οι ερωτώμενοι απάντησαν 

σε ένα ερωτηματολόγιο 22 ερωτήσεων που κατηγοριοποιούνταν στις 5 ανώτερες 

διαστάσεις. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε μια κλίμακα Likert  7 διαστάσεων (1 διαφωνώ 

απόλυτα έως 7 συμφωνώ απόλυτα). Η έρευνα αποτέλεσε μια πολύτιμη συνεισφορά στο 

χώρο του Μάρκετινγκ. (Όπως αναφέρεται: Grapentine, T., 1999) 

Το 1993 οι Parasuraman, Zeithaml και Berry στο άρθρο τους  “The Nature and 

determinants of customer expectations of service”  συνέχισαν να εξελίσσουν τη θεωρία 

τους δίνοντας έμφαση στο GAP 5 και δημιούργησαν ένα νέο μοντέλο που μελετά τη 

«Ζώνη Ανεκτικότητας» ενός πελάτη που χαρακτηρίζεται ως «η περιοχή ανάμεσα στην 

ανεκτή υπηρεσία και στην προσδοκώμενη υπηρεσία που δέχεται ένας πελάτης. Το 

μοντέλο βασίστηκε σε δύο υποθέσεις: «1) Οι πελάτες αξιολογούν μια υπηρεσία 

σύμφωνα με τις επιθυμίες τους και 2) η Ζώνη Ανεκτικότητας διαχωρίζει την ανεκτή 

υπηρεσία από την προσδοκώμενη υπηρεσία.» ( Όπως αναφέρεται: Grapentine, T., 1999, 

σελ. 9) 

 

 

Τέλος το 1997 οι Parasuraman, και Berry στο άρθρο τους “Listening to the 

customer-Quality information system” συγκεντρώνουν όλη τους της εμπειρική έρευνα, 

προτείνοντας στις επιχειρήσεις ένα πληροφορικό σύστημα μέτρησης της ποιότητας των 

υπηρεσιών. Ένα επιτυχημένο τέτοιο σύστημα ερευνά κατά τακτά χρονικά διαστήματα 

Εικόνα 15 NATURE AND DETERMINANTS OF CUSTOMER EXPECTATIONS OF SERVICE                                                     
Πηγή: Grapentine, T., 1999, σελ. 9 

 

 

Εικόνα 16 NATURE AND DETERMINANTS OF CUSTOMER EXPECTATIONS OF SERVICE                                                     
Πηγή: Grapentine, T., 1999, σελ. 9 

 

 

Εικόνα 17 A PROPOSED MODEL FOR SERVICE QUALITY GAPS     Πηγή: Shahin, A. και Samea, M., 2010, σελ. 
11Εικόνα 18 NATURE AND DETERMINANTS OF CUSTOMER EXPECTATIONS OF SERVICE                                                     
Πηγή: Grapentine, T., 1999, σελ. 9 



14 
 

τους πελάτες , τους ανταγωνιστές και τους υπαλλήλους. Μια συνολική έρευνα αγοράς, 

έρευνες διερεύνησης ικανοποίησης πελατών, φόρμες παραπόνων, και μια εσωτερική 

έρευνα των υπαλλήλων αποτελούν έναν ικανοποιητικό τρόπο μέτρησης της ποιότητας.                                                                                    

(όπως αναφέρεται: Grapentine, T., 1999) 

 

3.1.2 Οι κριτικές του Μοντέλου Servqual 

Παρόλο, που  το μοντέλο Servqual είχε πολύτιμη συνεισφορά στο χώρο του 

Marketing, υπήρξαν πολλοί επικριτές του συγκεκριμένου μοντέλου μέτρηση ποιότητας 

υπηρεσιών. Ένας από τους πρωτεργάτες που αμφισβήτησε την γενική εφαρμογή της 

μεθόδου σε όλες τις υπηρεσίες ήταν ο  Carman, J.M. (1990)  στο άρθρο του «Consumer 

perceptions of service quality: An assessment of servqual dimensions».  Αν και 

παραδέχτηκε, ότι η σταθερότητα των πέντε διαστάσεων (Απτότητα, Αξιοπιστία, 

Ανταπόκριση, Ασφάλεια και Ενσυναίσθηση) υπήρξε εντυπωσιακή, υποστήριξε ότι 

ανάλογα με την υπηρεσία που μετριέται, θα ήταν καλό να κρατηθούν  8 διαστάσεις, 

μέχρι η σχετική ανάλυση να δείξει  ποιες από αυτές τις διαστάσεις είναι περιττές. Επίσης, 

επισήμανε την ανάγκη μερικές διαστάσεις να επεκταθούν στους ορισμούς τους, για να 

αυξηθεί η αξιοπιστία τους. Επιπλέον, αμφισβήτησε την αξιοπιστία του μοντέλου σχετική 

με την μέτρηση των προσδοκιών του πελάτη και υποστήριξε ότι: «ένα ολοκληρωμένο 

μοντέλο στάσεων του καταναλωτή θα έπρεπε να μετρά τις συνέπειες που έχουν τα 

ατομικά χαρακτηριστικά των πελατών στις αντιλήψεις τους περί ποιότητας». (Carman, 

J.M., 1990, σελ. 51)  

Οι Cronin, J. Taylor, S. A. and Taylor, Jr. (1992, σελ. 59) είναι επικριτικοί 

απέναντι στο μοντέλο Servqual (Perception- Expectations), καθώς θεωρούν ότι 

βασίζεται σε ένα παράδειγμα ικανοποίησης πελατών και όχι σε ένα μοντέλο στάσεων. 

Επιπροσθέτως, προτείνουν ένα πιο αποτελεσματικό μοντέλο αντιλήψεων SERVPERF 

(Service Performance) όπου θα αναλυθεί εκτενέστερα παρακάτω.   

Ο  Teas, K.R. (1993) με τη σειρά του, ήρθε να αμφισβητήσει το μοντέλο 

Perception- Expectations , καθώς όπως υποστήριξε,  οι προσδοκίες είναι δύσκολο να 

καθοριστούν και να μετρηθούν αντικειμενικά, μια που υπάρχουν πολυάριθμες ερμηνείες 

για τον όρο. (όπως αναφέρεται : Shahin, A. και Samea, M., 2010) 

Οι Brady, M.K. et al. (2001)  από την πλευρά τους, πρότειναν έναν μοντέλο τριών 

διαστάσεων: «Ποιότητα Αλληλεπίδρασης,  Φυσικό Περιβάλλον και Ποιότητα 

Αποτελέσματος.»  (όπως αναφέρεται: Ramseook -Munhurrun, P., 2013, σελ. 390) 
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Οι Shahin, A. και Samea, M. (2010) στο άρθρο τους «Developing the Models of 

Service Quality Gaps: A Critical Discussion» επιχειρηματολογούν ότι, το αρχικό 

μοντέλο των Parasuraman, Zeithaml και Berry χρειάζεται βελτίωση  και προσθέτει τα 

ακόλουθα στοιχεία: «1) Τα Ιδανικά Πρότυπα Υπηρεσιών 2) Στρατηγική και Πολιτική 

ποιότητας των υπηρεσιών 3)Πως αντιλαμβάνονται οι Manager  την αντίληψη των 

πελατών 4) Πως αντιλαμβάνονται οι υπάλληλοι την αντίληψη των πελατών 5) Η 

μεταφορά  της στρατηγικής ποιότητας των υπηρεσιών σε συγκεκριμένες ποιοτικές 

προδιαγραφές υπηρεσιών και 6) Σχεδιασμό της ποιοτικής υπηρεσίας.» (Shahin, A. και 

Samea, M., 2010, σελ. 3)  

Παρακάτω παραθέτουμε το προτεινόμενο μοντέλο: 

 

 

Κλείνοντας, οι Ramseook -Munhurrun, P. et al (2013) καταλήγουν ότι, δεν 

υπάρχει ένα επαρκές μοντέλο μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών, που να ανταποκρίνεται 

ταυτόχρονα σε όλα τα είδη υπηρεσιών που υπάρχουν στον βιομηχανικό χώρο, ούτε μία 

παγκόσμια βάση διαστάσεων, που να ανταποκρίνεται σε όλες της βιομηχανίες. «Είναι 

ξεκάθαρο για αυτούς, ότι το ζήτημα θέλει περισσότερη διερεύνηση  και ότι υπάρχει 

ανάγκη ανάπτυξης κλίμακας μέτρησης ποιότητας συγκεκριμένων υπηρεσιών.» 

(Ramseook -Munhurrun, P. et al, 2013, σελ. 390) 

Εικόνα 28 A PROPOSED MODEL FOR SERVICE QUALITY GAPS     Πηγή: Shahin, A. και Samea, M., 2010, σελ. 11 
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3.2 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SERVPERF 

Οι Cronin, J. Taylor, S. A. and Taylor, Jr. (1992) στο άρθρο τους «Measuring 

Service Quality: A Reexamination and Extension» αναφέρονται στην ανεπάρκεια του 

μοντέλου Servqual (Perception- Expectations), παρουσιάζοντας εμπειρικά στοιχεία 

ύστερα από έρευνες που διεξήχθησαν σε τράπεζες, σε βιομηχανία fast food,  σε 

καθαριστήριο και σε εταιρία απεντόμωσης. Επιπλέον, έπειτα από εκτεταμένη έρευνα και  

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, πρότειναν ένα πιο αποτελεσματικό μοντέλο 

αντιλήψεων SERVPERF (Service Performance) όπου ισχυρίζονται ότι: 

 Servqual = Perception- Expectations 

 Service Quality = Importance * (Perception- Expectations) 

 Service Quality = Performance  

 Service Quality = Importance * Performance 

(Cronin, J. et al. 1992, σελ.59) 

 Χαρακτηριστικά, οι συγγραφείς μειώνουν στο μισό τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, από 44 παράλληλες ερωτήσεις (22 ερωτήσεις αντιλήψεων πελατών 

και 22 ερωτήσεις προσδοκιών πελατών) παραμένουν μόνο οι  22 ερωτήσεις. Παρακάτω 

φαίνεται το διάγραμμα του προτεινόμενου μοντέλου: 

 

Επιπλέον, οι ίδιοι συγγραφείς Cronin, J. Taylor, S. A. and Taylor, Jr. (1994) σε 

δεύτερο άρθρο τους «SERVPERF Versus SERVQUAL: Reconciling Performance-Based 

and Perceptions-Minus-Expectations Measurement of Service Quality» έρχονται να 

υπερασπιστούν την γνώμη τους και να επιβεβαιώσουν το μοντέλο SERVPERF. Οι 

Εικόνα 29 SERVPERF MODEL  - Πηγή: Cronin, J. et al. 1992 σελ.59 

 

 

Εικόνα 30  Η Ανάπτυξη και η Επικύρωση του ΜΟΝΤΕΛΟΥ HEDPERF  Πηγή : (Abdullah, 
F., 2006, σελ.572) Εικόνα 31 SERVPERF MODEL  - Πηγή: Cronin, J. et al. 1992 σελ.59 

 

 

Εικόνα 32  Η Ανάπτυξη και η Επικύρωση του ΜΟΝΤΕΛΟΥ HEDPERF  Πηγή : (Abdullah, 
F., 2006, σελ.572) 
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Jain,S.K και Gupta, G. (2004) σε έρευνά τους που συγκρίνουν τα δύο ερευνητικά 

εργαλεία SERVQUAL και SERVPERF, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι,  το 

SERVPERF είναι ιδανικό για τη μέτρηση της «συνολικής  ποιότητας υπηρεσιών σε μια 

εταιρία ή γενικότερα εάν κάποιος θελήσει να συγκρίνει την ποιότητα υπηρεσιών σε 

πληθώρα διαφορετικών υπηρεσιών». (Jain,S.K και Gupta, G., 2004, σελ. 34) 

 

3.3 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ HEDPERF 

Ο Abdullah, F. (2006) στο άρθρο του  «The development of HEdPERF: a new 

measuring instrument of service quality for the higher education sector International» 

παρουσιάζει μία νέα μέθοδο μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών στον εκπαιδευτικό χώρο 

των Πανεπιστημίων. Η συγκεκριμένη μέθοδος ονομάζεται HEDPERF (Higher 

Education Performance-only)  και θεωρείται μία εξέλιξη του SERVPERF. Ο 

συγγραφέας υποστηρίζει ότι, η εκπαίδευση χρειάζεται μια πιο εξειδικευμένη μέθοδο 

διερεύνησης ικανοποίησης πελατών. Ειδικότερα, διαμορφώνει τις πέντε διαστάσεις του 

SERVPERF και τις μετονομάζει σε :  «Μη ακαδημαϊκές πτυχές, Ακαδημαϊκές Πτυχές, 

Φήμη, Πρόσβαση και Θέματα προγράμματος – Κατανόησης».                                                

(Abdullah, F., 2006, σελ. 569) 

Οι συγκεκριμένες διαστάσεις είναι ξεκάθαρες και εναρμονίζονται με το 

ακαδημαϊκό περιβάλλον Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ο συγγραφέας πρότεινε ένα 

όργανο μέτρησης 41 παραγόντων, των οποίων η αξιοπιστία δοκιμάστηκε εμπειρικά. 

Στην προσπάθειά του να  επικυρώσει την αξιοπιστία του μοντέλου του, ο Abdullah 

χρησιμοποίησε στην ερευνητική του μεθοδολογία ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. 

Ειδικότερα, αναγνωρίζει τον μαθητή σαν κύριο πελάτη του Πανεπιστημιακού χώρου και 

επιχειρεί να προσδιορίσει ποιοτικά τους κύριους παράγοντες που προσδιορίζουν την 

ποιότητα των υπηρεσιών στον Πανεπιστημιακό χώρο. Ερευνώντας από τον Ιούνιο –

Αύγουστο του 2003 έξι Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στη Μαλαισία, διαμοιράστηκαν 680 

ερωτηματολόγια που διέθεταν 41 θετικά διατυπωμένες ερωτήσεις (performance-only) 

σε μια Κλίμακα Likert 7 βαθμίδων. Η έρευνα κατέληξε στο γεγονός ότι, η διάσταση της 

Πρόσβασης είναι η σημαντικότερη διάσταση ικανοποίησης πελατών από την πλευρά 

των μαθητών. Ενώ ενισχύθηκε η άποψή του, ότι η μέθοδος έρευνας  HEDPERF είναι 

πιο αξιόπιστη για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι, το 

συγκεκριμένο μοντέλο δεν μπορεί να έχει γενική εφαρμογή σε όλες τις υπηρεσίες. 

(Abdullah, F., 2006) 
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Παρακάτω φαίνεται το προτεινόμενο μοντέλο HEDPERF: 

 

3.4 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ EDUSERV 

Οι Ramseook-Munhurrun, P. και Naidoo, P. (2010) στο άρθρο τους « A proposed 

Model for measuring service quality in secondary education» πρότειναν και αυτοί με τη 

σειρά τους, μια παραλλαγή του SERVQUAL, που θα ήταν ιδανικό για τη μέτρηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών από την πλευρά των εκπαιδευτών στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Το νέο προτεινόμενο μοντέλο ονομάζεται EDUSERV,  διαθέτει πέντε 

διαστάσεις: Ενσυναίσθηση, Σχολικές εγκαταστάσεις, Αξιοπιστία, Ανταπόκριση, 

Διασφάλιση-Πειθαρχία. Η έρευνα διεξήχθη σε 560 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στον Άγιο Μαυρίκιο και διαμοιράστηκαν ερωτηματολόγια 30 ερωτήσεων 

Εικόνα 38  Η Ανάπτυξη και η Επικύρωση του ΜΟΝΤΕΛΟΥ HEDPERF                                                             
Πηγή : (Abdullah, F., 2006, σελ.572) 
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σε μια κλίμακα Likert 5 βαθμίδων. Παράλληλα, ενδιαφέρθηκαν και για τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. Το νέο μοντέλο αποδείχτηκε αξιόπιστο και έγκυρο. 

Η έρευνα απέδειξε ότι, η σημαντικότερη διάσταση για τους εκπαιδευτικούς υπήρξε η 

Ανταπόκριση. Παρόλο, που τα δημοτικά σχολεία στο Μαυρίκιο δεν έδειξαν να 

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών, το EDUSERV θεωρήθηκε ένα 

δυναμικό εργαλείο, το οποίο θα βοηθούσε στον εντοπισμό των αδυναμιών του 

συστήματος και συνεπώς στην εφαρμογή λύσεων, που θα οδηγούσαν στην ικανοποίηση 

των εκπαιδευτικών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

  

Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Οι Gavish, T. και  Oplatka, I. (2012) αναφέρουν χαρακτηριστικά για την 

εκπαίδευση:  «Μεταφορικά, το σχολείο μοιάζει με παγόβουνο. Έχει μια ξεκάθαρη 

επιχειρησιακή λειτουργία, η οποία χαρακτηρίζεται από ισορροπία μεταξύ πληθώρας 

εκπαιδευτικών θεμάτων. Κάτω από αυτό το πρώτο στρώμα, υπάρχει μεγάλο περιθώριο 

ελιγμών, που δεν είναι ορατό από έξω.» (Όπως αναφέρεται: Klein, J. et al., 2016, 

σελ.565) 

 

4.1 Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Πολυάριθμες απόψεις υπάρχουν επί του θέματος, ποιος είναι ο πελάτης στον 

εκπαιδευτικό χώρο. Το θέμα είναι πολύπλοκο και οι αναλυτές δεν συμφωνούν επί μίας 

βασικής κατεύθυνσης. Οι Militaru, M. et al. (2012) στο 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο 

Μάθησης, Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικής Ηγεσίας, αναφέρονται σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς πελάτες της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Κατά την άποψή μας, οι 

ισχυρισμοί τους εμπίπτουν και στην περίπτωση των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και 

αναφέρουμε χαρακτηριστικά:  

 Η εκπαίδευση που δέχεται ένας μαθητής θα μπορούσε να θεωρηθεί το «προϊόν» 

που παράγεται, κατά τη παραγωγική διαδικασία μάθησης. Σαν Εξωτερικοί πελάτες 

μπορούν να θεωρηθούν , οι ίδιοι οι μαθητές, οι γονείς που πληρώνουν για τη μάθηση 
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των μαθητών, ο μελλοντικός εργοδότης που θα εκμεταλλευτεί τις γνώσεις του μαθητή, 

η κοινωνία γενικότερα που θα δεχτεί στους κύκλους της μορφωμένα άτομα, αλλά και η 

κυβέρνηση γενικότερα που θα εκμεταλλευτεί τους εργαζόμενους μέσω του φορολογικού 

συστήματος. Σαν εσωτερικοί πελάτες θα μπορούσαν να θεωρηθούν, οι καθηγητές και το 

διοικητικό προσωπικό των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών. (Militaru, M. et al., 2012, 

σελ.1140) 

 Στο ίδιο πλαίσιο σκέψης, βρίσκεται και ο Jabbarifar, T. (2009),  προσθέτοντας 

επιπλέον σαν πελάτες και τους αποφοίτους. Την ιδιότητα του πελάτη στο μαθητή 

προσδίδουν και οι Stodnick, M. Rogers, P. (2008). Χαρακτηριστικά, οι συγγραφείς 

αναφέρουν, ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν αναγκαστεί να γίνουν πιο 

πελατοκεντρικά, καθώς οι μαθητές πλέον είναι πιο υποψιασμένοι σαν πελάτες. (όπως 

αναφέρεται: Sweis, R. et al., 2016) 

Επιπροσθέτως, οι Kotze. T.G. et al. (2003) ισχυρίζονται ότι, οι μαθητές είναι 

ενεργοί συμμέτοχοι στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς οι υπηρεσίες καταναλώνονται 

την ώρα ακριβώς που παράγονται, συνεπώς οι μαθητές είναι συμμέτοχοι στην 

παραγωγική διαδικασία.  Οι Rodie, A.R.  και Kleine, S.S (2000)  θεωρούν, ότι η 

συμμετοχή του πελάτη στη διαμόρφωση μιας υπηρεσίας μπορεί να εμφανιστεί με 

πολλαπλές μορφές: «Συναισθηματικά ( έχοντας υπομονή στην αναμονή), Σωματικά 

(όταν οι μαθητές ανεβαίνουν στο πίνακα και συμμετέχουν στο μάθημα) και Νοητικά ( η 

προετοιμασία μιας εργασίας).» Η συμμετοχή επομένως, του πελάτης θεωρείται 

σημαντική στη σωστή διεξαγωγή μιας υπηρεσίας. (όπως αναφέρεται: Kotze. T.G. et al., 

2003, σελ. 187) 

Αντίθετη άποψη έρχεται να εκφράσει ο Scrabec, Q. (2000),  οποίος ισχυρίζεται 

πως οι μαθητές είναι μονάχα «παραλήπτες» και όχι πελάτες. Ο πελάτης κατά τον 

παραδοσιακό τρόπο συμμετέχει στον καθορισμό των προδιαγραφών ενός προϊόντος, ενώ 

κατά  τον Scrabec (2000, σελ. 298) :  «Η συμμετοχή των μαθητών στον καθορισμό των 

εκπαιδευτικών προδιαγραφών, θα υποβάθμιζε την όλη εκπαιδευτική διαδικασία.» 
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 4.2 ΠΑΡΑΓΟΝΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Σημαντικό είναι σε μια επιχείρηση να εντοπιστούν ποιο είναι οι παράγοντες που 

ικανοποιούν τους πελάτες. Η επιτυχία μιας επιχείρησης, στη σύγχρονη εποχή, 

χαρακτηρίζεται από την πελατοκεντρική της τοποθέτηση. Σύμφωνα με τον Ζαβλάνο, Μ. 

(2006) ο σύγχρονος πελάτης απαιτεί από τον υπάλληλο που προσφέρει μια υπηρεσία να 

είναι:  

 Πρόσχαρος, εύθυμος και χαμογελαστός. 

 Να έχει προσωπική επαφή με τον πελάτη, να γνωρίζει το όνομά του και 

να τον κοιτά στα μάτια. 

 Να έχει κατανόηση και να μην τον διακόπτει κατά την ομιλία. 

 Να ερμηνεύει αυτό που πραγματικά εννοεί ο πελάτης, να διευκρινίζει 

όλες τις λεπτομέρειες και να ζητά τη γνώμη του πελάτη. 

 Να κρατά τη ψυχραιμία του, να βρίσκει γρήγορες λύσεις στα προβλήματα 

και να παίρνει πρωτοβουλίες. 

 Να παραδέχεται το δίκιο του πελάτη, να εξηγεί τον τρόπο επίλυσης των 

προβλημάτων στον πελάτη και να παρέχει εναλλακτικές λύσεις. 

 Να μην προσφέρει στον πελάτη λιγότερα από αυτά που υποσχέθηκε, να 

εξηγεί την αιτία του προβλήματος που προέκυψε και να ευχαριστεί για 

την υπομονή του. 

 Τέλος, να επιβεβαιώνει την ικανοποίηση του πελάτη. 

( Ζαβλάνος, Μ. , 2006, σελ. 80) 

Παράλληλα ο Ζαβλάνος, Μ. (2006, σελ.81) αναφέρεται και στους παράγοντες 

που τείνουν να προκαλούν δυσαρέσκεια στους πελάτες. Χαρακτηριστικά μιλά για : 

«Καθυστερήσεις, Γραφειοκρατία, Λάθη, Γνωστικές ελλείψεις, Ανάρμοστη 

συμπεριφορά υπαλλήλων, ελλείψεις προσωπικού που προκαλούν ουρές αναμονής, 

άδικη αντιμετώπιση των πελατών.» 

Οι ανωτέρω παράγοντες, είναι καθοριστικοί για την ικανοποίηση του πελάτη, για 

οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρεται στους πελάτες, ακόμη και στην υπηρεσία μάθησης 

των φροντιστήρια ξένων γλωσσών.  
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4.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ                                                                                                      

ΠΕΛΑΤΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Πολλαπλές έρευνες έχουν γίνει στον χώρο των επιχειρήσεων για τη συσχέτιση 

της  ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και της ικανοποίηση των πελατών. Οι Liu, K. 

et al.(2017) σε έρευνά τους για τις σχέσεις που συνδέουν την ποιότητα υπηρεσιών, την 

ικανοποίηση των πελατών και την ικανότητα του πελάτη να μένει πιστός στη βιομηχανία 

fast –food, βρήκαν ότι υπάρχει θετική σύνδεση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και 

της ικανοποίησης του πελάτη. Επιπλέον, υπάρχει θετικά ενισχυμένη σχέση μεταξύ 

συστηματικής ποιότητας παροχής υπηρεσιών και της ικανότητας του πελάτη να 

παραμένει πιστός. Την άποψη αυτή έρχονται να ενισχύσουν και οι Sitouridis, I. και  

Trivellas, P. (2010)  με έρευνά τους στον χώρο των κινητών τηλεφώνων. 

Ο Dahlgaard-Parks, S. (2012) αναφέρει, πως πολυάριθμες εταιρίες 

χρησιμοποιούν μετρήσεις ικανοποίησης πελατών σαν βάση για την βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Οι Lagrosen, S. και Lagrosen, Y.(2012) ορίζουν την 

ικανοποίηση πελατών ως: «Ένα είδος αποτελεσματικής αντίληψης και γνωστικής 

στάσης μεταξύ της προσμονής του πελάτη πριν την αγορά ενός προϊόντος και την 

εκτίμηση μετά την αγορά του προϊόντος.» ( όπως αναφέρεται: Liu, K. et al., 2017, σελ. 

150) 

Σε ένα όμως, διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό χώρο, όπως αυτό της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης ξένων γλωσσών, είναι σημαντικό να διερευνήσουμε, πώς η ικανοποίηση 

του μαθητή (που θεωρούμε εμείς πελάτη) συνδέεται με την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Ο Harvey, L. (2003) αναφέρεται στον ισχυρό ανταγωνισμό ανάμεσα στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα για την προσέλκυση μαθητών  και στην ανατροφοδότηση των 

μαθητών που αποτελεί σημαντικό  εργαλείο στο σχεδιασμό της ποιότητας σε ένα 

εκπαιδευτικό ίδρυμα. (όπως αναφέρεται: Law, D., 2010)   

Ο Markus, H. και Henry, R. (2015) αναφέρονται και αυτοί από την πλευρά τους 

στην ισχυρή σχέση μεταξύ ποιότητας παροχής υπηρεσιών και στη πρόθεση του πελάτη 

«τόσο να ξανά χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, όσο και στη προθυμία του να προτείνει 

την υπηρεσία σε κάποιον άλλον.» (όπως αναφέρεται: Khoo, S.et al., 2017, σελ. 433)  

Οι Khoo, S.et al. (2017) στην έρευνά τους σε τριτοβάθμια ιδιωτικά εκπαιδευτικά 

ιδρύματα στη Σιγκαπούρη, μιλούν για τη θετική σχέση που υπάρχει μεταξύ ποιότητας 

παροχής υπηρεσιών, και την ικανοποίηση του μαθητή. Επιπλέον, η ικανοποίηση του 

μαθητή βρέθηκε να σχετίζεται άμεσα με την πρόθεσή του να παραμείνει στο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα, με τη πρόθεσή του να προτείνει το ίδρυμα σε άλλους, αλλά και με 
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τη διάθεσή του να πληρώσει ακριβότερα για τις υπηρεσίες που του προσφέρονται. 

Παράλληλα, οι Eberle, L. et al. (2016) σε σχετική έρευνά τους στα πανεπιστημιακά 

ιδρύματα της Βραζιλίας, υποστήριξαν, ότι ο μαθητής δεν πρέπει να θεωρείται απλός 

πελάτης, αλλά ενεργός συμμέτοχος στην μαθησιακή διαδικασία.  

4.4 ΤΟ MARKETING ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Καθώς, τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, αποτελούν ιδιωτικές επιχειρήσεις 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα ήταν ενδιαφέρον, να αναφερθούμε στο εκπαιδευτικό  

marketing. Σύμφωνα με τον Gray (1991) το εκπαιδευτικό  μείγμα marketing περιέχει: 

«το προϊόν, τη τιμή, τη τοποθεσία, την προώθηση και τους ανθρώπους». (Όπως 

αναφέρεται: Preedy, M. Et al., 2001, σελ. 273) 

Οι James, C. και Phillips, P. (2001)  στο άρθρο τους «The practice of educational 

marketing» αναφέρονται, στη σημαίνουσα θέση  που θα έχει μελλοντικά το εκπαιδευτικό 

marketing,  στο χώρο της ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης. Σε έρευνά τους, σε 11 

ιδιωτικά και δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

μελέτησαν με ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο την αντίληψη των διευθυντών των 

σχολείων, σχετικά με το marketing mix (product, price, place, promotion, people, 

processes, proof). Τα ευρήματά τους ήταν χαρακτηριστικά της απαξίωσης, που είχαν τα 

σχολεία για το χώρο του marketing. Παρόλο που τα σχολεία που επιλέχτηκαν για την 

έρευνα υπήρξαν ανταγωνιστικά μεταξύ τους, κανένα σχολείο δεν εφάρμοζε συνειδητά 

πρακτικές marketing, καθώς κανένας διευθυντής δεν είχε εκπαιδευτικό υπόβαθρο στο 

χώρο. Επιπλέον, οποιαδήποτε πρακτική marketing στο χώρο της εκπαίδευσης, 

θεωρήθηκε έξτρα έξοδο, που θα  μπορούσε να διατεθεί για την εκπαίδευση των μαθητών. 

Σχετικά με την πελατοκεντρική άποψη του marketing, οι σχολικές μονάδες 

γνώριζαν ελάχιστα για τον πελάτη-στόχο και στοχοποιούσαν κυρίως τους μαθητές και 

τους γονείς τους. Ενώ, μηδενικές υπήρξαν, οι συστηματικές προσπάθειες συγκέντρωσης 

πληροφοριών, σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών. Γενικότερα, το εκπαιδευτικό 

marketing θεωρείται αναγκαστική προσφυγή σε περίπτωση κρίσης και διασφαλίζει την 

επιβίωση των σχολείων σε περίπτωση ανάγκης. 

Οι James, C. και Phillips, P. (2001) γενικότερα, αναφέρονται στο άρθρο τους, 

στην πολυπλοκότητα εφαρμογής του εκπαιδευτικού marketing, καθώς οι σχολικές 

μονάδες καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες πολυάριθμων μαθητών 

διαφορετικών ηλικιών. Οι ανάγκες των μαθητών διαφέρουν ανά ηλικία, ενώ οι πάροχοι 

της εκπαιδευτικής υπηρεσίες, συνδυάζονται από πολυάριθμες προσωπικότητες 
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διαφορετικών ανθρώπων. Η έκβαση, επομένως, της ποιότητας της υπηρεσίας που 

προσφέρεται, επηρεάζεται από πολυάριθμους ανεξέλεγκτους παράγοντες, καθιστώντας 

το εκπαιδευτικό marketing μια δυσεπίτευκτη διαδικασία. (Όπως αναφέρεται: Preedy, 

M., Glatter, R. and Levacic, R., 2001, σελ. 271-288) 

 

4.5 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Η ανάγκη για ποιότητα στην εκπαίδευση είναι ένα πολυσυζητημένο ζήτημα 

(Shahney, S. et al., 2006). Πολυάριθμες έρευνες έχουν γίνει τόσο στη τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (Aly, N. et. al. (2001); Abdullah, F. (2005); Sharabi, M. (2013)), όσο και 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Munhurrun et al. (2010); Sweis et al. (2015)). Ο 

ορισμός, όμως της ποιότητας στην εκπαίδευση αποτελεί ένα πολύπλοκο θέμα. 

Ο Cheng (1995a)  ορίζει την ποιότητα στην εκπαίδευση σαν: «ένα 

χαρακτηριστικό του συνόλου των εισροών, και των διαδικασιών των εκροών του 

εκπαιδευτικού συστήματος, που παρέχει υπηρεσίες που ικανοποιούν απόλυτα τόσο τους 

εσωτερικούς, όσο και τους εξωτερικούς πελάτες, ανταποκρινόμενοι στις ρητές και 

έμμεσες προσδοκίες των πελατών.» (όπως αναφέρεται: Cheng, Y.et al., 1997, σελ. 23) 

Οι Shahney, S. et al. (2006) αναφέρονται στην πολυδιάστατη φύση της 

εκπαίδευσης και στο πρόβλημα ενός και μοναδικού ορισμού της ποιότητας στην 

εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό άπτονται των όρων :  

 Ποιότητα εισροών (αναφερόμενοι σε μαθητές, εκπαιδευτικό προσωπικό, 

διοικητικό προσωπικό και υποδομές). 

  Ποιότητα διαδικασιών (αναφερόμενοι σε διαδικασίες μάθησης και 

διδασκαλίας). 

 Ποιότητα εκροών (αναφερόμενοι στους μορφωμένος πλέον μαθητές που 

αποφοιτούν). 

(Shahney, S. et al., 2006, σελ. 267) 

Ο Arcaro, J.S. (1995) ορίζει την ποιότητα στην εκπαίδευση ως : «Ένα 

περιβάλλον όπου γονείς, εκπαιδευτικοί, κυβερνητικοί–κοινωνικοί παράγοντες και 

επιχειρηματίες, συνεργάζονται για να παρέχουν στους μαθητές τους, τις διόδους που 

χρειάζονται, για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές ακαδημαϊκές, επιχειρηματικές και 

κοινωνικές προκλήσεις». (Arcaro, J.S. , 1995, σελ. 56) 
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Καθώς, όμως η ποιότητα εξαρτάται από την αντιληπτική ικανότητα του καθενός, 

αξίζει να αναφερθούμε στις διαφορετικές οπτικές της ποιότητας στην εκπαίδευση. H 

Elassy, N. (2015) γράφει σχετικά με την αντίληψη των εκπαιδευτικών και των μαθητών 

για την ποιοτική εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί  βλέπουν την εκπαιδευτική ποιότητα σαν 

γραφειοκρατικό βάρος, χωρίς ουσία. Σαν μια απόπειρα παιχνιδιού και εξουσιαστικής 

επιβολής . Οι μαθητές από την πλευρά τους, βλέπουν σαν καθοριστικούς παράγοντες 

ποιότητας, τις μαθησιακές και γνωστικές επιδόσεις των καθηγητών τους.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Οι σύγχρονοι ρυθμοί ανάπτυξης των επιχειρήσεων και η συνεχώς αυξανόμενοι 

τάση των καιρών για αυξημένες ποιοτικά υπηρεσίες εκπαίδευσης, σε σχετικά χαμηλό 

κόστος, λόγω οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην 

υιοθέτηση πρακτικών βελτίωσης ποιότητας. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει 

εισβάλει και στον εκπαιδευτικό χώρο, έχοντας πολλαπλές εφαρμογές, σε όλες της πτυχές 

μιας εκπαιδευτικής επιχείρησης. Η εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών Διοίκησης  

επιβάλλεται πλέον και στην ιδιωτική εκπαίδευση.  

Ο Τσιότρας, Γ.(2016, σελ. 415) αναφέρει τους κύριους λόγους υιοθέτησης ΔΟΠ 

από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα: «Βελτίωση ανταγωνιστικότητας, Βελτίωση εξωτερικής 

εικόνας, Αποτελεσματικότερη εσωτερική οργάνωση, Επαγγελματικές διοικητικές 

υπηρεσίες, Αύξηση ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων».  

    

5.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Δ.Ο.Π ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας- Δ.Ο.Π (Total Quality Management –TQM)  

αναπτύχθηκε στα τέλη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου από τις διδαχές των Deming 

και Juran στην Ιαπωνία στο Βιομηχανικό κλάδο. Σήμερα, έχει εφαρμογές σε όλες τις 

βιομηχανίες και στον τομέα των υπηρεσιών. 

Αν και η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι ένας ασαφής όρος και δεν υπάρχει 

ένας και μοναδικός ορισμός, παραθέτουμε τους πιο αποδεκτούς (όπως αναφέρονται: 

Svensson, M. et al., 2006, σελ. 301): 
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 Ο Oakland, J. F. (1989) θεωρεί τη Δ.Ο.Π ως «Μια προσέγγιση των 

επιχειρήσεων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της αποδοτικότητας 

και της ευελικτικότητας ολόκληρου του οργανισμού. »  

 Ο Dahlgaard, J.J et al. (1998) αναφέρεται σε μια επιχειρησιακή 

κουλτούρα διαρκής βελτίωσης που υιοθετείται από όλους τους 

υπαλλήλους μιας επιχείρησης και επιφέρει αυξημένη ικανοποίηση των 

πελατών.    

 Ο Dale, B.G. (1999) ορίζει την ΔΟΠ ως « Αμοιβαία συνεργασία όλων 

μέσα σε έναν οργανισμό, για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών 

που   ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και ξεπερνούν τις ανάγκες του 

πελάτη.»  

Την ίδια άποψη έρχεται να ενισχύσει και ο Ζαβλάνος , Μ. (2003) ορίζοντας την 

ΔΟΠ ως: «Αμοιβαία συνεργασία όλων των ατόμων μέσα σε έναν οργανισμό με στόχο 

την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες των πελατών.» (Ζαβλάνος, Μ., 2003, σελ.30) 

Οι Hellsten, U. και  Klefsjo, B. (2000) βλέπουν τη ΔΟΠ: «σαν ένα Σύστημα 

Διοίκησης που αποτελείται από  βασικές αξίες, μεθοδολογίες και εργαλεία ποιότητας.» 

(όπως αναφέρεται: Svensson, M. et al., 2006, σελ. 302)  

Παρακάτω βλέπουμε το σχετικό διάγραμμα ΔΟΠ: 

 

 

Εικόνα 39 Σύστημα ΔΟΠ Hellsten και Klefsjo (2000)    Πηγή: Svensson, M. et al., 2006, σελ. 302 
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Ο Τσιότρας, Γ. (2016, σελ. 153) ορίζει τη  ΔΟΠ ως : «Φιλοσοφία και 

δραστηριότητες που αποσκοπούν στη συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων του 

πελάτη, με ελαχιστοποίησης του κόστους και ενεργοποιώντας όλους τους εργαζόμενους 

στην επιχείρηση ή στον οργανισμό.»  

Οι βασικές προϋποθέσεις  ΔΟΠ, σύμφωνα με Τσιότρα (2016, σελ. 154) είναι:                    

«Η Δέσμευση, Η Συμμετοχή και η Επιστημονική Γνώση».  Παράλληλα, ο συγγραφέας 

αναφέρεται και σε επτά βασικές αρχές ΔΟΠ: « Δέσμευση της Ηγεσίας, Εφαρμογή σε 

έκταση, Υπευθυνότητα σε Βάθος, Πρόληψη και όχι θεραπεία, Συνεχής Εκπαίδευση στη 

χρήση Εργαλείων και Μεθόδων Βελτίωσης Ποιότητας, Έλεγχος Ανταγωνιστικότητας, 

Συνεχής Βελτίωση». (Τσιότρας, Γ. , 2016, σελ. 155-157) 

Οι Bergman, B. και  Klefsjo, B. (2003) αναφέρονται με τη σειρά τους σε έξι 

βασικές αρχές ΔΟΠ:  

 Εστίαση στον πελάτη 

 Επικέντρωση στις διαδικασίες 

 Διαρκής Βελτίωση 

 Διοικητικές αποφάσεις βάση αριθμητικών δεδομένων 

 Δέσμευση όλων 

 Δέσμευση της Ηγεσίας 

(όπως αναφέρεται: Svensson, M. et al., 2006, σελ. 302) 

 

5.2 ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Π 

Ένας από τους θεμελιωτές της ΔΟΠ υπήρξε ο Edward W. Deming, ένας 

στατιστικός που στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου βοήθησε τα εργοστάσια 

της Ιαπωνίας στην ανάλυση επιχειρησιακών διαδικασιών και στη στατιστική μέτρηση 

Εικόνα 40 ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΔΟΠ        Πηγή: Rabah, I. (2016) pp. 40 
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της απόδοσης των βιομηχανιών. Με τη χρήση στατιστικών μεθόδων μέτρησης της 

απόδοσης, μπόρεσαν για πρώτη φορά οι επιχειρήσεις να δουν, εάν υπάρχουν 

αποκλείσεις, μεταξύ των απαιτήσεων των καταναλωτών και των παραγόμενων 

προϊόντων στην βιομηχανία. Το 1982, ο Deming αναφέρεται στην πρωταρχική ευθύνη 

της διοίκησης για την παραγόμενη ποιότητα σε ένα οργανισμό, ενώ η θεωρία του 

συνοψίζεται σε 14 σημεία: 

 Η δημιουργία σταθερού σκοπού βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών. 

 Υιοθέτηση της νέας φιλοσοφίας από τη διοίκηση και εργατικό 

προσωπικό. 

 Ενσωμάτωση ποιότητας στο προϊόν και στη διαδικασία παραγωγής. 

 Επιλογή ποιοτικών προμηθευτών για ελαχιστοποίηση διαφοροποιήσεων 

στην πρώτη ύλη. Να μην επικρατεί ο φθηνότερος προμηθευτής. 

 Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και υπηρεσιών, καθώς 

και σωστός προγραμματισμός. 

 Σωστή εκπαίδευση του προσωπικού, εν ώρα εργασίας, για ομοιόμορφη 

παραγωγική διαδικασία. 

 Εξάλειψη του φόβου στην εργασία. Ο φόβος δημιουργεί  αντιπαραγωγική 

ατμόσφαιρα. 

 Κατάργηση των εσωτερικών εμποδίων μεταξύ των τμημάτων μιας 

επιχείρησης. Η συνεργασία τμημάτων είναι απαραίτητη για άρτιο 

αποτέλεσμα. 

 Κατάργηση των σλόγκαν. Το λάθος δεν βρίσκεται στον ανθρώπινο 

παράγοντα , αλλά στη παραγωγική διαδικασία. 

 Κατάργηση αριθμητικών στόχων, είναι αντιπαραγωγικοί. 

 Περιορισμός ετήσιων αναφορών και ενίσχυση της ικανοποίησης των 

εργατών. 

 Ενθάρρυνση της αυτοβελτίωσης και της συνεχής εκπαίδευσης, σε όλα τα 

εργατικά στρώματα της επιχείρησης. 

 Όλοι ευθύνονται για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας, τόσο τα 

στελέχη, όσο και το εργατικό δυναμικό. 

(όπως αναφέρεται: Nowelwa, J. et al., 2015, σελ. 719-720) 
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 Η επιχειρηματολογία του Deming (όπως αναφέρεται: Rabah, I.,2016, σελ.41) 

σχετικά με την εφαρμογή της ποιότητας στις επιχειρήσεις βασίζεται στο κύκλο 

ποιότητας (Plan, Do, Check, Act), δηλαδή στον σχεδιασμό των παραγωγικών 

διαδικασιών, συμμορφωμένες σε συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας, την εκτέλεση 

του σχεδίου, την στατιστική μέτρηση των αποτελεσμάτων και ενημέρωση των 

υπευθύνων, την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων και την συνεχής βελτίωση της 

διαδικασίας.  

 

Ο δεύτερος ιδρυτής της ΔΟΠ υπήρξε ο Joseph J. Juran. Σαν μηχανικός, υπήρξε 

υπερασπιστής της ιδέας ότι, η ποιότητα «σχεδιάζεται προσεχτικά και δεν είναι τυχαία.»  

(Τσιότρας, Γ., 2016, σελ. 52) 

 Η θεωρία του Juran βασίζεται στις παρακάτω αρχές: 

 Σχεδιασμός Ποιότητας: Η επιχείρηση οφείλει να έχει συγκεκριμένο στόχο. 

Αφού προσδιορίσει τον πελάτη, τις ανάγκες του πελάτη, οφείλει να σχεδιάσει 

διαδικασίες παραγωγής με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. 

 Έλεγχος Ποιότητας: Η εφαρμογή του σχεδίου, αξιολόγηση των διαδικασιών 

παραγωγής, σύγκριση με τους στόχους που τέθηκαν και δράση για λύση 

προβλημάτων. 

 Βελτίωση Ποιότητας: βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής. Δημιουργία 

ομάδας βελτίωσης ποιότητας με βασικό στόχο την εφαρμογή ποιότητας σε 

όλους τους τομείς. 

(όπως αναφέρεται: Rabah, I., 2016, σελ. 41) 

Εικόνα 41 O Κύκλος του Deming   Πηγή: Rabah, I.,2016, pp. 41 
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Ο Ishikawa,  από την πλευρά του, εισήγαγε τα επτά εργαλεία ποιότητας. Τα 

εργαλεία ποιότητας που πρότεινε ήταν: «Διάγραμμα Ροής, Φύλλα ελέγχου, Ανάλυση 

Pareto, Διαγράμματα Αιτίας-Αποτελέσματος, Ιστογράμματα, Διαγράμματα Διασποράς 

και Διαγράμματα ελέγχου.» Υποστήριξε, ότι το 95% των προβλημάτων μιας επιχείρησης 

μπορούν να λυθούν, χρησιμοποιώντας κάποιο από τα εργαλεία ποιότητας. Απαραίτητη 

προϋπόθεση, αποτελεί η σωστή αναγνώριση του προβλήματος και ταυτόχρονα, η 

κατάλληλη επιλογή του εργαλείου επίλυσης του προβλήματος και η άμεση επικοινωνία 

των λύσεων που βρέθηκαν. (όπως αναφέρεται: Rabah, I.,2016, σελ. 42) 

 

 

Ο Feigenbaum,  αναφέρθηκε στον έλεγχο ολικής ποιότητας και στην ανάγκη 

εφαρμογής ποιότητας από όλα τα εργασιακά στρώματα της επιχείρησης. Παράλληλα, 

τόνισε, ότι ποιότητα σημαίνει : «το καλύτερο για την τιμή χρήσης και πώλησης για τους 

πελάτες.» (Τσιότρας, Γ., 2016, σελ. 56) 

Ο Crosby, υποστήριξε την αρχή των «μηδενικών λαθών» και αναφέρθηκε στον 

κανόνα να «γίνονται τα πράγματα σωστά από την αρχή». Για να γίνονται, όμως, τα 

πράγματα σωστά από την αρχή, οφείλουν οι επιχειρήσεις:  

 Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προϊόντος και των πελατών 

 Να προλαμβάνονται τα ελαττώματα στην παραγωγική διαδικασία 

 Μηδενικά Ελαττώματα 

  Η ποιότητα μετριέται από το κόστος μη συμμόρφωσης 

(όπως αναφέρεται: Rabah, I., 2016, σελ. 43) 

 

Εικόνα 42 Διάγραμμα αιτίας –αποτελέσματος  Ishikawa(1990)   Πηγή : στο Rabah, I.,2016, pp. 42 
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Ο Imai,  αναφέρθηκε στον όρο “Gemba Kaizen” (Διαρκής βελτίωση στον 

εργασιακό χώρο). Από την πλευρά του, υποστήριξε, ότι ο μόνος τρόπος για να 

καταφέρουν οι επιχειρήσεις να εφαρμόσουν διοίκηση ολικής ποιότητας, είναι η συνεχής 

εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού μέσα στον χώρο της εκπαίδευσης. Μόνο έτσι, θα 

καταφέρουν βαθιά γνώση της ποιότητας και θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες 

για την πλήρη εφαρμογή της ποιότητας. (όπως αναφέρεται: Rabah, I., 2016, σελ. 43) 

Τέλος, ο Taguchi συνεισέφερε στην φιλοσοφία της ολικής ποιότητας μελετώντας 

τις διαφοροποιήσεις των προϊόντων από τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Εφαρμόζοντας 

στατιστική μεθοδολογία  στην παραγωγική διαδικασία, κατάφερε να μειώσει τις 

απώλειες. (όπως αναφέρεται: Rabah, I., 2016, σελ. 43) 

 

5.3 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΥΛΩΝΕΣ Δ.Ο.Π ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Οι εφαρμογές της ΔΟΠ στην εκπαίδευση παίζουν πρωταρχικό ρόλο για την 

εστίαση τόσο στις ανάγκες του πελάτη, όσο και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

των εκπαιδευτικών οργανισμών.  

Ο Arcaro, J. (1995, σελ. 56) υποστηρίζει, ότι ένα σχολείο ποιότητας «δημιουργεί 

ένα περιβάλλον, όπου γονείς, εκπαιδευτικοί, κυβερνητικοί εκπρόσωποι, κοινωνικοί 

παράγοντες και επιχειρηματίες συνεργάζονται αρμονικά, παρέχοντας στους μαθητές τα 

εφόδια που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν  τις μελλοντικές ακαδημαϊκές, 

κοινωνικές και επιχειρηματικές προκλήσεις.» Επιπλέον, ενισχύει την άποψή του, 

τονίζοντας την ευθύνη όλων. Ένα ποιοτικό σχολείο παρέχει σε όλους, τα εργαλεία που 

χρειάζονται, για την βελτίωση της δουλειάς τους. 

Ο συγγραφέας συνεχίζει τον συλλογισμό του περί ποιοτικών σχολείων, 

εφαρμόζοντας τις διδαχές του Deming και Juran στα σχολεία. Ειδικότερα: 

 Ολόκληρο το σχολικό περιβάλλον, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό , 

πρέπει να επιδιώκουν την ποιότητα ως εκπαιδευτικό στόχο. 

 Η επιδίωξη της ποιότητας αποτελεί μια αέναη διαδικασία. 

  Η ποιότητα απαιτεί δέσμευση της διεύθυνσης του σχολείου. 

 Έμφαση οφείλεται να δοθεί στην πρόληψη αποτυχίας των μαθητών στις 

εξετάσεις. 

 Ο στατιστικός έλεγχος των αποδόσεων μπορεί να αποβεί θετικός στη 

βελτίωση μαθητικών και διοικητικών εργασιών. 
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 Η εκπαίδευση διδακτικού και διοικητικού προσωπικού είναι απαραίτητη 

για την εφαρμογή ποιότητας σε όλους τους τομείς του σχολείου.  

Κάθε σχολεία χρειάζεται αρχές-βάσεις, πάνω στις οποίες θα στηριχτεί η 

ποιότητα. Οι Πυλώνες πάνω στους οποίους θα πρέπει να βασίζεται ένα σχολείο ολικής 

ποιότητας είναι: Η επικέντρωση στις ανάγκες του, Η συμμετοχή όλων των εργαζομένων 

στη δημιουργία ποιότητας , Η συστηματική μέτρηση της ποιότητας, Η συστηματική 

προσπάθεια βελτίωσης όλων των τομέων του σχολείου και Η δέσμευση όλων για 

ποιότητα. (Arcaro, J., 1995) 

Οι De Jager, H. J. και Nieuwenhuis, F. J. (2005) από την πλευρά τους, 

ισχυρίζονται, ότι η ολική ποιότητα στα σχολεία περιλαμβάνει: Ισχυρή διεύθυνση-

ηγεσία, Επιστημονικές μέθοδοι μέτρησης ποιότητας και Εργαλεία λύσης προβλημάτων 

ποιότητας μέσα από την  ομαδική εργασία όλων. Τα στοιχεία αυτά ενώνονται σε ένα 

σύστημα με καρδιά του συστήματος την εξυπηρέτηση του πελάτη.  Η συνεργασία όλων 

αποτελεί ζωτικό παράγοντας επιτυχίας, καθώς εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό, 

πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία σχεδιασμού και βελτίωσης της ποιότητας.  

Παρακάτω διαγράφονται οι βασικές αρχές ΔΟΠ στα σχολεία:  

 

 

 

Εικόνα 43 Σύστημα ΔΟΠ στα Σχολεία                                           
Πηγή: De Jager, H.J. και Nieuwenhuis, F.J ,2005, σελ.254 
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5.4 ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η φιλοσοφία της ΔΟΠ βασίζεται πρωταρχικά στην σωστή αυτό-αξιολόγηση του 

οργανισμού και στην δέσμευση όλων για αλλαγή και βελτίωση της ποιότητας. 

(Svensson, M. et al., 2006) Στον χώρο, όμως, της εκπαίδευσης υπάρχουν αρκετοί 

παράγοντες που παρεμποδίζουν την εφαρμογή της ΔΟΠ: Η έλλειψη δέσμευσης της 

ηγεσίας, Η σθεναρή αντίσταση των εκπαιδευτικών, Η έλλειψη συστηματικής μέτρησης 

αποδοτικότητας, Η απουσία σωστού σχεδιασμού ποιότητας. (Psomas, E.  και Antoni, J. 

(2017); Crawford, E. D.  και Shutler, R.(1999)) 

Υπάρχουν ,όμως, εφαρμογές ΔΟΠ που καθοδήγησαν τα σχολεία στη βελτίωση 

της ποιότητας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και συνεπώς στην επιβίωση μέσα 

στο ασθενές οικονομικό περιβάλλον της εποχής μας. Οι Militaru, M. et al. (2013, σελ. 

1140) αναφέρονται στις βασικές αρχές ΔΟΠ που θα έπρεπε να εφαρμοστούν σε ένα 

εκπαιδευτικό οργανισμό: 

 Δέσμευση και ολική συμμετοχή του διοικητικού προσωπικού. 

 Άμεση προτεραιότητα η ανάγκες του πελάτη. 

 Αλλαγή της οργανωτικής δομής του εκπαιδευτικού οργανισμού, με τη 

συστηματική εκπαίδευση όλου του προσωπικού σε θέματα ποιότητας. 

 Συμμετοχή εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού στην όλη 

διαδικασία. 

 Δέσμευση στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας. 

 Αποφάσεις, βασιζόμενες σε στατιστικά-αριθμητικά δεδομένα. 

 Επιδίωξη ποιότητας, από την πλευρά των εκπαιδευτικών, την ώρα της 

διδασκαλίας. 

Στο ίδιο μήκος σκέψης βρίσκεται και ο Mizikaci, F. (2006)  όταν αναφέρεται στη 

βελτίωση ποιότητας στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Ειδικότερα, υπογραμμίζει την 

ανάγκη για: 

 Έμφαση στις υπηρεσίες που προσφέρονται. 

 Πρόληψη των αναγκών και των προσδοκιών των μαθητών. 

 Εφαρμογή συνεργασίας και ομαδικότητας. 

 Αναγνώριση των διαδικασιών που χρειάζονται βελτίωση. 

 Ολική συμμετοχή διοίκησης και αποφάσεις βασισμένες σε γνώσεις. 

 Συστηματική λύση προβλημάτων με τη χρήση εργαλείων ποιότητας και 

ανατροφοδότηση πληροφοριών. 
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 Σεβασμός προς το ανθρώπινο δυναμικό του εκπαιδευτικού οργανισμού. 

(όπως αναφέρεται: Sharabi, M., 2013, σελ. 311) 

Ο Jabbarifar, T. (2009, σελ. 52) γίνεται πιο συγκεκριμένος και μιλά για 

καθορισμένο οργανωτικό πλαίσιο, που οφείλει να έχει ένα σχολείο του 21ου αιώνα. Η 

Διεύθυνση του σχολείου, οφείλει να δημιουργήσει ένα όραμα ποιότητας, που θα 

επικοινωνήσει σε όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας. Στη συνέχεια, οφείλει να 

δημιουργήσει μια ομάδα που θα εφαρμόσει τις προδιαγραφές ποιότητας. Παράλληλα, θα 

υπάρχει ολοκληρωτική συμμετοχή και της ηγεσίας σε όλες τις διεργασίες. Η ομάδα 

οφείλει να έχει επικοινωνιακή δικτύωση, τόσο εσωτερικά στον οργανισμό , όσο και 

εξωτερικά με την κοινωνία.  Η εφαρμογή στατιστικών ελέγχων, ερωτηματολογίων 

ικανοποίησης πελατών και η ανάδραση με τον πελάτη είναι απαραίτητα για την 

διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας. Αφού έχει δημιουργηθεί ένας σωστός πυρήνας 

βελτίωσης μέσα στον οργανισμό, η ύπαρξη συμβουλευτικής ομάδας, βοηθά για την 

ταχύτερη επίλυση των προβλημάτων. Το κλειδί πάνω από όλα, βρίσκεται στον σωστό 

σχεδιασμό. 

Ειδικότερα, ο Arcaro, J. (1995, σελ. 26-32)  κάνει εκτενή αναφορά στις αρχές 

που πρέπει να διέπουν ένα σχολείο ΔΟΠ: 

1. Το σχολείο οφείλει να επικεντρώνεται στις ανάγκες του πελάτη 

εσωτερικούς και εξωτερικούς. Πρωταρχικός στόχος είναι οι μαθητές και οι 

γονείς. Η επιρροή των γονέων εξασθενεί με την ωρίμανση των παιδιών. Καθώς, 

οι γονείς αποτελούν και τους προμηθευτές του εκπαιδευτικού συστήματος 

(τροφοδοτούν με μαθητές), ένα σχολείο ολικής ποιότητας, οφείλει να 

συνεργάζεται στενά με τους γονείς, για τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου 

προγράμματος μάθησης ανά περίπτωση. Με τον τρόπο αυτό, μειώνονται οι 

περιπτώσεις αποτυχίας των μαθητών, που συνεπάγονται αρνητικές 

ψυχολογικές επιπτώσεις στο παιδί. 

2. Η ποιότητα αποτελεί ευθύνη όλων στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 

οργανισμού. Διοικητικό προσωπικό, Καθαριστές, Διεύθυνση και 

Εκπαιδευτικοί συνεργάζονται αρμονικά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Οι Konidari, V.  και  Abernot, Y. (2006) έρχονται να ενισχύσουν αυτή την 

άποψη, υποστηρίζοντας, πως η ενίσχυση και η ενδυνάμωση, τόσο του 

εκπαιδευτικού, όσο και του διοικητικού προσωπικού, μπορεί να αποφέρει 

θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση της ποιότητας στα σχολεία. 
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3. Η συστηματική μέτρηση των προσπαθειών βελτίωσης ποιότητας.  Τα 

σχολεία χαρακτηρίζονται από παντελής έλλειψη εργαλείων μέτρησης 

ποιότητας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι δεν μπορεί να βελτιωθεί κάτι, 

που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. 

4. Δέσμευση στη ποιότητα. Σύσσωμο προσωπικό και ηγεσία του σχολείου 

πρέπει να εφαρμόζουν σε κάθε πτυχή της εργασία τους ποιότητα. Ο καθένας 

χωριστά, αλλά και ταυτόχρονα όλοι μαζί, είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα στο 

σχολικό χώρο. Η ηγεσία, οφείλει να ενισχύει την προσπάθεια, προσφέροντας 

στους συμμετέχοντες την κατάλληλη επιμόρφωση και τα εφόδια που τους είναι 

απαραίτητα, για την εφαρμογή ποιότητας στους τομείς ευθύνης τους. Ο 

Ζαβλάνος, Μ. (2006, σελ. 348) κάνει λόγω για «οργανισμούς μάθησης» όπου 

σε τέτοιου είδους οργανισμούς αναπτύσσεται η κριτική σκέψη, η επικοινωνία 

και οι σχέσεις των υπαλλήλων, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι τεχνικές τους 

ικανότητες. 

5. Συνεχής Βελτίωση. Οι εκπαιδευτικοί του χώρου, οφείλουν να είναι 

ενημερωμένοι και να βελτιώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους συνεχώς. 

Θα πρέπει να προλαμβάνουν τα προβλήματα και να μην τα λύνουν, αφού 

προκληθούν. Οι Crawford, E.D.  και Shutler, R. (1999) αναφέρονται στη 

διαρκή βελτίωση του διδακτικού υλικού, στη πρόληψη αποτυχίας μαθητών 

πριν τις εξετάσεις και σε προγράμματα βελτίωσης εκπαιδευτικών. 

Συνεπώς, οι παραπάνω συγγραφείς ενισχύουν την άποψη, πως ένας σύγχρονος 

εκπαιδευτικός οργανισμός, ο οποίος εφαρμόζει Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, θα 

μπορέσει όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά ταυτόχρονα, να είναι ανταγωνιστικός και 

πρωτοπόρος στον τομέα του. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙI: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

Το φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών που επιλέχτηκε για την  έρευνά μας, εδρεύει 

στο Ά Δημοτικό διαμέρισμα Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα έχει έδρα επιχείρησης 

στην οδό Δημητρίου Γούναρη 41.  Το φροντιστήριο είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση, 
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και ειδικότερα είναι μια ομόρρυθμη εταιρία δύο ιδιοκτητών. Η επονομασία της 

επιχείρησης είναι: Α. Καρακάση- Ε. Μανώλη Ο.Ε. Ιδρύθηκε το 2010 και έχει μια 7ετή 

πορεία  στον χώρο της Εκπαίδευσης Ξένων Γλωσσών. Σκοπός της επιχείρησης είναι η 

παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας-εκπαίδευσης ξένων γλωσσών σε μαθητές , σπουδαστές 

και φοιτητές, αλλά και σε ενήλικες επαγγελματίες και ιδιώτες. Η επιχείρηση διαθέτει 15 

καθηγητές ξένων γλωσσών και 3 γραμματείς, ενώ ο συνολικός μαθητικός πληθυσμός 

ανέρχεται σε 300 μαθητές περίπου. 

Το συγκεκριμένο φροντιστήριο ξένων γλωσσών, στην 7ετή πορεία του, στον 

χώρο της εκπαίδευσης, θεωρείται πετυχημένο στα πτυχία Αγγλικών ECPE. Σύμφωνα με 

στοιχεία της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης, το φροντιστήριο κατέχει για 2η συνεχόμενη 

χρονιά, την πρώτη θέση στους επιτυχόντες των εξετάσεων ECPE στη Βόρεια Ελλάδα.  

Στους επιτυχόντες μαθητές των εξετάσεων, προσφέρονται υποτροφίες 50% για την 

παρακολούθηση μια δεύτερης ξένης γλώσσας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

«Ο Βασικός στόχος των Κοινωνικών Επιστημών είναι να κατανοήσουν, να 

προβλέψουν και να ελέγξουν τα κοινωνικά φαινόμενα» (Park, J. et al. 2016, σελ. 3) 

Ποιοτική Μέθοδος 

Ο Δρ. Μιχάλης Πετράκης (2011)  στο βιβλίο του «Έρευνα Marketing» αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι η ποιοτική έρευνα διερευνά τάσεις και αντιλήψεις, ενώ ταυτόχρονα 

βασίζεται σε έννοιες κλειδιά. Παράλληλα,  για να θεωρηθεί μια ποιοτική έρευνα 

αντικειμενική, θα πρέπει να βασίζεται σε συνεντεύξεις, με  όσο το δυνατόν μη-δομημένο 

ερωτηματολόγιο. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί, ότι  κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης ενέχονται κίνδυνοι  προκατάληψης και επηρεασμού του 

συνεντευξιαζόμενου από τον ερευνητή. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται δυσκολία 

κατηγοριοποίησης και ομαδοποίησης δεδομένων από τον ερευνητή. Οι  Park, J. και Park, 

M. (2016)  υποστηρίζουν, ότι η ποιοτική μέθοδος θεωρείται υποκειμενική και για να 

είναι ακριβής-αντικειμενική χρειάζεται εξακρίβωση μέσα από τη ποσοτική έρευνα.   

Ποσοτική Μέθοδος 

Η ποσοτική μέθοδος ειδικεύεται στη ποσοτικοποίηση δεδομένων ενός 

συγκεκριμένου δείγματος πληθυσμού. Τα συμπεράσματα που εξάγονται από την έρευνα 

θεωρούνται αντικειμενικά και δύσκολα αμφισβητήσιμα. Η χρήση δομημένου 
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ερωτηματολογίου είναι επιβεβλημένη, ενώ ο μεγάλος αριθμός των ερωτηματολογίων 

επιτρέπει την ανενόχλητη στατιστική ανάλυση των δεδομένων με προγράμματα 

στατιστικής ανάλυσης. Ειδικότερα, σκοπός ενός ερωτηματολογίου είναι: «Να 

περιγράψει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ενός μεγάλου αριθμού ατόμων, αντικειμένων 

ή καταστάσεων και παράλληλα να καταλάβει σύγχρονες συνθήκες». (Park, J.  et al., 

2016, σελ. 5) Για μια καλύτερη αντίληψη των διαφορών ποιοτικής και ποσοτικής 

έρευνας, οι   Park, J. και Park, M. (2016, σελ. 4) παραθέτουν τον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 1 Σύγκριση Ποιοτικής και Ποσοτικής έρευνας    Πηγή : Park, J. et al. 2016, pp 4 

The Comparison of Qualitative and Quantitative Methods 

 Qualitative Quantitative 

Objective /purpose 

To gain an understanding of 

underlying reasons and 

motivations; to provide 

insights into the setting of a 

problem, generating ideas 

and/or hypotheses for later 

quantitative research; to 

uncover prevalent trends in 

thought and opinion 

To quantify data and 

generalize results from a 

sample to the population of 

interest; to measure the 

incidence of various views 

and opinions in a chosen 

sample; sometimes followed 

by qualitative research, which 

is used to explore some 

findings further 

Sample 

Usually a small number of 

non-representative cases 

Respondents selected to 

fulfill a given quota 

Usually a large number of 

cases* representing the 

population of interest; 

randomly selected 

respondents 

Data collection 

Unstructured or semi-

structured techniques, e.g., 

individual depth interviews 

or group discussions 

Structured techniques* such 

as on-street or telephone 

interviews 

Data analysis Non-statistical 

Statistical; data is usually in 

the form of tabulations; 

findings are conclusive and 

usually descriptive in nature. 

Outcome 

Exploratory and/or 

investigative; findings are not 

conclusive and cannot be 

used to make generalizations 

about the population of 

interest; develop an initial 

understanding and sound 

base for further decision 

making 

Used to recommend a 

final course of action 

   

Για την ανάλυση των δεδομένων της συγκεκριμένης έρευνας , επιλέχτηκε η 

ποσοτική ανάλυση δεδομένων. Η ποσοτική μέθοδος ενδείκνυται για την 
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ποσοτικοποίηση δεδομένων και θεωρείται πιο αξιόπιστη για την εξαγωγή αξιόπιστων 

συμπερασμάτων. Με τον τρόπο αυτό, τα αποτελέσματα βασίζονται σε αντικειμενικά 

στατιστικά δεδομένα (αριθμούς και πίνακες) χρησιμοποιώντας το στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS. Επιπλέον, καθώς τα αποτελέσματα της έρευνας εξάγονται από 

δομημένο ερωτηματολόγιο servqual με πενταβάθμια κλίμακα Likert, οι πληροφορίες 

που εξάγονται θεωρούνται αντικειμενικές και αμερόληπτες, χωρίς τη παρέμβαση κάποιο 

ερευνητή.(Πετράκης, Μ., 2011)  

 

7.1 ΣΚΟΠΟΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η αξιολόγηση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών των Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών στο Α Δημοτικό 

διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης, μέσω εκτίμησης και ανάλυσης της πιθανής απόκλισης 

των προσδοκιών και των αντιλήψεων πελατών-μαθητών. Προς το σκοπό αυτό 

διαμορφώνονται οι παρακάτω στόχοι:  

 

 Ο προσδιορισμός της ικανοποίησης των μαθητών από τη διάσταση της 

Απτότητας.  

 Ο προσδιορισμός της ικανοποίησης των μαθητών από τη διάσταση της 

Αξιοπιστίας.  

 Ο προσδιορισμός της ικανοποίησης των μαθητών από τη διάσταση της 

Ανταπόκρισης.   

 Ο προσδιορισμός της ικανοποίησης των μαθητών από τη διάσταση της 

Ασφάλειας.  

 Ο προσδιορισμός της ικανοποίησης των μαθητών από τη διάσταση της 

Ενσυναίσθησης.   

 Ο προσδιορισμός της συνολικής ικανοποίησης των μαθητών.  

 Ο προσδιορισμός των διαστάσεων που επιδρούν στη συνολική ικανοποίηση των 

μαθητών.  

 Ο προσδιορισμός του τρόπου που επιδρούν οι επιμέρους διαστάσεις στη 

συνολική ικανοποίηση των μαθητών. 

 

Βάσει των παραπάνω στόχων τίθενται τα παρακάτω ερωτήματα:  
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1. Είναι οι μαθητές ικανοποιημένοι από τη διάσταση της Απτότητας των 

φροντιστηρίων;  

2. Είναι οι μαθητές ικανοποιημένοι από τη διάσταση της Αξιοπιστίας των 

φροντιστηρίων;  

3. Είναι οι μαθητές ικανοποιημένοι από τη διάσταση της Ανταπόκρισης των 

φροντιστηρίων;  

4. Είναι οι μαθητές ικανοποιημένοι από τη διάσταση της Ασφάλειας των 

φροντιστηρίων;  

5. Είναι οι μαθητές ικανοποιημένοι από τη διάσταση της Ενσυναίσθησης των 

φροντιστηρίων;  

6. Είναι οι μαθητές ικανοποιημένοι από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

των φροντιστηρίων;  

7. Συμβάλλει η ικανοποίηση που λαμβάνεται από τη διάσταση της Απτότητας 

θετικά στη συνολική ικανοποίηση των μαθητών;  

8. Συμβάλλει η ικανοποίηση που λαμβάνεται από τη διάσταση της Αξιοπιστίας 

θετικά στη συνολική ικανοποίηση των μαθητών;  

9. Συμβάλλει η ικανοποίηση που λαμβάνεται από τη διάσταση της Ανταπόκρισης 

θετικά στη συνολική ικανοποίηση των μαθητών;  

10. Συμβάλλει η ικανοποίηση που λαμβάνεται από τη διάσταση της Ασφάλειας 

θετικά στη συνολική ικανοποίηση των μαθητών;  

11. Συμβάλλει η ικανοποίηση που λαμβάνεται από τη διάσταση της Ενσυναίσθησης 

θετικά στη συνολική ικανοποίηση των μαθητών;  

 

Τέλος, οι ερευνητικές υποθέσεις που υλοποιούνται σε πλήρη αντιστοίχιση με τους 

παραπάνω στόχους έχουν ως εξής:  

 

Ερευνητική Υπόθεση 1:  

Οι μαθητές είναι ικανοποιημένοι από τη διάσταση της Απτότητας των φροντιστηρίων, ή 

εναλλακτικά η απόκλιση μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων των μαθητών για τη 

διάσταση της Απτότητας είναι μηδενική.  
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Ερευνητική Υπόθεση 2:  

Οι μαθητές είναι ικανοποιημένοι από τη διάσταση της Αξιοπιστίας των φροντιστηρίων, 

ή εναλλακτικά η απόκλιση μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων των μαθητών για τη 

διάσταση της Αξιοπιστίας είναι μηδενική.  

 

Ερευνητική Υπόθεση 3:  

Οι μαθητές είναι ικανοποιημένοι από τη διάσταση της Ανταπόκρισης των 

φροντιστηρίων, ή εναλλακτικά η απόκλιση μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων των 

μαθητών για τη διάσταση της Ανταπόκρισης είναι μηδενική.  

 

Ερευνητική Υπόθεση 4:  

Οι μαθητές είναι ικανοποιημένοι από τη διάσταση της Ασφάλειας των φροντιστηρίων, 

ή εναλλακτικά η απόκλιση μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων των μαθητών για τη 

διάσταση της Ασφάλειας είναι μηδενική.  

 

Ερευνητική Υπόθεση 5:  

Οι μαθητές είναι ικανοποιημένοι από τη διάσταση της Ενσυναίσθησης των 

φροντιστηρίων, ή εναλλακτικά η απόκλιση μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων των 

μαθητών για τη διάσταση της Ενσυναίσθησης είναι μηδενική.  

 

Ερευνητική Υπόθεση 6:  

Οι μαθητές είναι ικανοποιημένοι το σύνολο της λειτουργίας των φροντιστηρίων, ή 

εναλλακτικά η απόκλιση (σταθμισμένη ή μη) μεταξύ συνολικών προσδοκιών και 

συνολικών αντιλήψεων των μαθητών είναι μηδενική.  

 

Ερευνητική Υπόθεση 7:  

Η συνολική ικανοποίηση των μαθητών σχετίζεται θετικά με την ικανοποίηση που 

λαμβάνουν από τη διάσταση της απτότητας των φροντιστηρίων.  

 

Ερευνητική Υπόθεση 8:  

Η συνολική ικανοποίηση των μαθητών σχετίζεται θετικά με την ικανοποίηση που 

λαμβάνουν από τη διάσταση της αξιοπιστίας των φροντιστηρίων.  
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Ερευνητική Υπόθεση 9:  

Η συνολική ικανοποίηση των μαθητών σχετίζεται θετικά με την ικανοποίηση που 

λαμβάνουν από τη διάσταση της ανταπόκρισης των φροντιστηρίων.  

 

Ερευνητική Υπόθεση 10:  

Η συνολική ικανοποίηση των μαθητών σχετίζεται θετικά με την ικανοποίηση που 

λαμβάνουν από τη διάσταση της ασφάλειας των φροντιστηρίων.  

 

Ερευνητική Υπόθεση 11:  

Η συνολική ικανοποίηση των μαθητών σχετίζεται θετικά με την ικανοποίηση που 

λαμβάνουν από τη διάσταση της ενσυναίσθησης των φροντιστηρίων.  

 

7.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Το Ερωτηματολόγιο, οι Μεταβλητές του, η 

Αξιοπιστία του και η Εγκυρότητά του   

 

Η διερεύνηση των παραπάνω ερευνητικών ερωτημάτων, υλοποιήθηκε με τη 

χρήση ενός ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα, το ερευνητικό εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε για την έρευνά μας, είναι το ερωτηματολόγιο SERVQUAL, μια αθρόα 

χρησιμοποιημένη μέθοδος μέτρησης ποιότητας των υπηρεσιών. Το ερωτηματολόγιο 

Servqual βασίζεται θεμελιακά στην πολυσυζητημένη πρόταση μέτρησης ικανοποίησης 

πελατών των Parasuraman, Berry και Zeithaml (1985).  Τα άρθρα από τα οποία 

αντλήθηκαν οι ερωτήσεις  του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε 

στην έρευνά μας είναι τα ακόλουθα: 

 

 Sweis, R. et al. (2016) Assessing service quality in secondary schools: the case 

of Jordan. 

 Naidoo, P. and Munhurrum, R. (2010) A proposed model for measuring service 

quality in secondary education. 

 Ilias, A., Rahman, R. et al. (2008) Service quality and student satisfaction: a case 

study at private higher education institutions.  

 

Καθώς, στο εξωτερικό δεν υπάρχει ο θεσμός της «μη–τυπικής» εκπαίδευσης 

(Φροντιστήρια ξένων Γλωσσών), πέρα από τα όρια του κρατικού συστήματος 
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εκπαίδευσης, οι ερωτήσεις χρειάστηκε να τροποποιηθούν, ώστε να ταιριάζουν στην δική 

μας περίπτωση, της ιδιωτικής εκπαίδευσης στα Φροντιστήρια ξένων Γλωσσών.   

Γενικότερα, κατά τη δημιουργία του ερωτηματολογίου δόθηκε μεγάλη προσοχή 

στη σύνταξη της εισαγωγής, καθώς ο ευγενικός λόγος, η αναγνώριση του επιστημονικού 

φορέα, η δήλωση του σκοπού της έρευνας, η επωνυμία του ερευνητική  και ταυτόχρονα 

η διαβεβαίωση για τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου, αποτελούν καθοριστικά στοιχεία επιτυχίας ενός ερωτηματολογίου. 

Τα ερωτήματα τυπώθηκαν με απλές-λιτές προτάσεις και ξεκάθαρη γλώσσα για να 

κατανοηθούν εύκολα από όλες τις ηλικιακές ομάδες των ερωτώμενων. Ενώ παράλληλα, 

δόθηκε μέγιστη προσοχή στην σειρά παρουσίασης των ερωτήσεων. Ολοκληρώνοντας τη 

σύνθεση του ερωτηματολογίου, καθοριστικό ρόλο έπαιξε και το pilot test που έγινε σε 

ποσοστό 10% του συνόλου των ερωτώμενων μαθητών, για διόρθωση λαθών και 

βελτίωση της διατύπωσης του ερωτηματολογίου. (Πετράκης, Μ. , 2011)  

Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε σε 4 ενότητες. Στην 1η Ενότητα 

ερευνήθηκαν οι Προσδοκίες των μαθητών ( Τι θα ήθελαν να Συμβαίνει!) στο Ιδανικό 

Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών. Η συγκεκριμένη ενότητα περιείχε 22 καταφατικές 

ερωτήσεις. Οι μαθητές καλούνταν να εκφράσουν την άποψή τους χρησιμοποιώντας μια  

πενταβάθμια κλίμακα Likert (Όπου 1 Διαφωνώ Απόλυτα, 2 Διαφωνώ, 3 Ούτε 

συμφωνώ-Ούτε Διαφωνώ, 4 Συμφωνώ, 5 Συμφωνώ Απόλυτα).  

Στην 2η Ενότητα ερευνήθηκαν οι Αντιλήψεις των μαθητών ( Τι πραγματικά 

συμβαίνει!) στο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών που φοιτούν τη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή. Με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες 22 ερωτήσεις, κατάλληλα 

διαμορφωμένες, σε μια πενταβάθμια κλίμακα Likert (Όπου 1 Διαφωνώ Απόλυτα, 2 

Διαφωνώ, 3 Ούτε συμφωνώ-Ούτε Διαφωνώ, 4 Συμφωνώ, 5 Συμφωνώ Απόλυτα).  Εδώ οι 

μαθητές καλούνταν να αποτυπώσουν την εμπειρία τους από το συγκεκριμένο 

φροντιστήριο ξένων γλωσσών που φοιτούν. 

Στην 3η Ενότητα ερευνήθηκε ποια  από τις Διαστάσεις Ποιότητας Υπηρεσιών 

(Απτότητα, Αξιοπιστία, Ανταπόκριση, Ενσυναίσθηση, Ασφάλεια) ήταν η πιο σημαντική 

για τους μαθητές. Εδώ ζητήθηκε από τους μαθητές να  κατανείμουν 100 πόντους 

ανάμεσα στις πέντε διαστάσεις. Το σύνολο των κατανεμημένων πόντων έπρεπε να έχουν 

άθροισμα 100. Στο σημείο αυτό, δημιουργήθηκε κάποια σύγχυση, σχετικά με το τι 

έπρεπε να κάνουν οι μαθητές. Καθώς, λοιπόν, προηγήθηκε ένα pilot test 20 

ερωτηματολογίων (ποσοστό 10% του αριθμού των 200 ερωτηματολογίων που 

συνολικά μοιράστηκαν) πριν τον τελικό διαμοιρασμό των ερωτηματολογίων, το 
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πρόβλημα αντιμετωπίστηκε άμεσα. Οι οδηγίες στην συγκεκριμένη ενότητα 

καταγράφηκαν αναλυτικά και δόθηκε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, για να μπορέσουν 

να κατανοήσουν καλύτερα οι μαθητές τις οδηγίες στο συγκεκριμένο σημείο του 

ερωτηματολογίου.  

 Στην 4η Ενότητα συλλέξαμε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών. 

Εδώ ζητήθηκε από τους μαθητές να επιλέξουν Φύλο, Ηλικία, Μορφωτικό Επίπεδο, 

Επάγγελμα και να αναφέρουν εάν διέθεταν κάποια Μαθησιακή Δυσκολία. Το στοιχείο 

της μαθησιακής δυσκολίας αποτελεί σημαντικό ποιοτικό χαρακτηριστικό για να 

καταγράψουμε τις τάσεις της εποχής.  

Αναλυτικότερα, παρακάτω αναφέρουμε τις πέντε διαστάσεις ποιότητας 

υπηρεσιών εκπαίδευσης και τις 22 ερωτήσεις Servqual που συμπεριλήφθηκαν στο 

ερωτηματολόγιο της έρευνας. Δίπλα από κάθε ερώτηση παραθέτουμε και την πηγή 

προέλευσης του ερωτήματος:  

ΑΠΤΟΤΗΤΑ (Εγκαταστάσεις σχολείου, εμφάνιση διδακτικού προσωπικού, διδακτικός 

εξοπλισμός κλπ.) 

1. Το ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει να έχει καθαρές εγκαταστάσεις. 

[Ilias, A., Rahman, R. et al. (2008)] 

2. Το ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει να έχει μοντέρνες εγκαταστάσεις. 

[Sweis, R. et al. (2016)] 

3. Το ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει να έχει σύγχρονο διδακτικό 

εξοπλισμό. [Sweis, R. et al. (2016)] 

4.Οι εγκαταστάσεις ενός ιδανικού Φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών πρέπει να είναι 

κατάλληλα σχεδιασμένες για άτομα με κινητικές δυσκολίες. [Naidoo, P. and 

Munhurrum, R. (2010)] 

5. Στο ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών  πρέπει η διδακτική ύλη να είναι σύγχρονη 

και ενημερωμένη. [Ilias, A., Rahman, R. et al. (2008)] 

6. Στο ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών οι καθηγητές πρέπει να έχουν 

επαγγελματική εμφάνιση. [Ilias, A., Rahman, R. et al. (2008)] 

 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ (Η δυνατότητα να εκτελεσθεί η υποσχόμενη υπηρεσία µε ακρίβεια.) 

7. Στο ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών οι καθηγητές πρέπει να έχουν 

μακροχρόνια διδακτική εμπειρία . [Sweis, R. et al. (2016)] 

8.Στο ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει οι καθηγητές να έχουν υψηλή 

ακαδημαϊκή μόρφωση. [Ilias, A., Rahman, R. et al. (2008)] 
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9. Στο ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει οι καθηγητές να μιλούν άπταιστα 

την ξένη γλώσσα που διδάσκουν. [Naidoo, P. and Munhurrum, R. (2010)] 

10. Στο ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών οι καθηγητές πρέπει να απαντούν άμεσα 

και πρόθυμα στις απορίες των μαθητών. [Sweis, R. et al. (2016)] 

11. Το ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει να τηρεί το διδακτικό πρόγραμμα 

ακράδαντα. [Ilias, A., Rahman, R. et al. (2008)] 

 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ (Η θέληση και διάθεση του προσωπικού του φροντιστηρίου για 

βοήθεια και εξυπηρέτηση των μαθητών κατά τη διδακτική και τη διοικητική υπηρεσία.) 

12. Το ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον 

τόπο και το χρόνο που τις υπόσχεται. [Ilias, A., Rahman, R. et al. (2008)] 

13.Στο ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών οι γραμματείς πρέπει να παρέχουν 

γρήγορη εξυπηρέτηση. [Ilias, A., Rahman, R. et al. (2008)] 

14.Το ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών τα προβλήματα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται άμεσα. [Ilias, A., Rahman, R. et al. (2008)] 

15.Το ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει να διατηρεί ακριβή αρχεία 

σπουδαστών. [Ilias, A., Rahman, R. et al. (2008)] 

16. Στο ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών το προσωπικό πρέπει να είναι ευγενικό. 

[Sweis, R. et al. (2016)] 

 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ (Η φροντίδα και η εξατομικευμένη προσοχή που το φροντιστήριο 

παρέχει στον μαθητή.) 

17.Το ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει να γνωρίζει τις ατομικές ανάγκες 

κάθε μαθητή. [Naidoo, P. and Munhurrum, R. (2010)] 

18. Στο ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών  οι καθηγητές πρέπει να προσφέρουν 

εξατομικευμένες λύσεις στις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών. [Ilias, A., Rahman, R. 

et al. (2008)] 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Οι γνώσεις του προσωπικού, η ευγένεια και η ικανότητά τους να εμπνέουν 

εμπιστοσύνη.) 

19. Το ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει να παρέχει αξιοπιστία- ασφάλεια 

γνώσεων. [Sweis, R. et al. (2016)] 

20. Το ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει να προσφέρει κοινωνικό έργο π.χ. 

αγαθοεργίες. [Ilias, A., Rahman, R. et al. (2008)] 
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21. Στο ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει να νιώθει κάποιος ασφαλής 

ανεξαρτήτου εθνικότητας. [Sweis, R. et al. (2016)] 

22.Το ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει να έχει πρόγραμμα πυρασφάλειας 

σε περίπτωση πυρκαγιάς. [Ilias, A., Rahman, R. et al. (2008)] 

Οι ίδιες ακριβώς ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκαν και στην 2η Ενότητα του 

ερωτηματολογίου με αλλαγή στη διατύπωση ως ακολούθως: « Το συγκεκριμένο 

φροντιστήριο ξένων γλωσσών έχει καθαρές εγκαταστάσεις.». Η χρήση των λέξεων 

«συγκεκριμένο Φροντιστήριο ξένων Γλωσσών» ήταν αναγκαία, για να εξακριβώσουμε 

τις Αντιλήψεις των μαθητών για το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών που φοιτούν, τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Συνεπώς, το ερωτηματολόγιο αποτελείται συνολικά από 54 ερωτήσεις. Οι 22 

ερωτήσεις της πρώτης ενότητας, που αναφέρονται στην αξιολόγηση της αναμενόμενης 

ποιότητας των πέντε διαστάσεων των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι 22 ερωτήσεις της 

δεύτερης ενότητας, που αφορούν την αξιολόγηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των 

πέντε διαστάσεων των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι 5 ερωτήσεις της τρίτης ενότητας, με 

τις οποίες σταθμίζονται οι πέντε διαστάσεις ποιότητας, και οι 5 ερωτήσεις των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών. Όσον αφορά το είδος τους, οι 54 μεταβλητές είναι 

κλίμακας Likert, οι 5 είναι ποσοτικές, οι 2 διχοτομικές και οι 3 πολλαπλής επιλογής. Το 

πλήρες κείμενο του ερωτηματολογίου παρατίθεται στα πλαίσια του Παραρτήματος της 

παρούσας μελέτης.  

Από το ερωτηματολόγιο δημιουργούνται, εκτός των 54 μεταβλητών που 

αντιστοιχούν σε καθεμία από τις 54 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, και άλλες δεκαέξι 

μεταβλητές, η δημιουργία των οποίων περιγράφεται στα πλαίσια της παρούσας 

ενότητας. Οι πέντε από αυτές τις μεταβλητές αναφέρονται στην αξιολόγηση των 

διαστάσεων ως προς την αναμενόμενη ποιότητα ενός ιδανικού φροντιστηριακού φορέα, 

οι άλλες πέντε στην αξιολόγηση των αντιλαμβανόμενων διαστάσεων ως προς την 

ποιότητα των εξεταζόμενων φροντιστηριακών φορέων του δείγματος, οι πέντε στα 

χάσματα που παρατηρούνται στην αξιολόγηση μεταξύ της ποιότητας των αναμενόμενων 

και αντιλαμβανόμενων διαστάσεων και μία στο συνολικό χάσμα μεταξύ 

αντιλαμβανόμενης και αναμενόμενης ποιότητας του φροντιστηριακού φορέα. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι τα χάσματα στα πλαίσια της παρούσας μελέτης ενέχουν και τη θέση του 

βαθμού ικανοποίησης που λαμβάνουν οι μαθητές. 

Η αξιολόγηση της αναμενόμενης και της αντιλαμβανόμενης ποιότητας της κάθε 

διάστασης, προκύπτει ως ο μέσος όρος των αποκρίσεων που λαμβάνονται στις 
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ερωτήσεις που αφορούν την κάθε διάσταση, για την πρώτη και τη δεύτερη ενότητα 

αντιστοίχως. Το χάσμα της κάθε διάστασης, υπολογίζεται ως η διαφορά της αξιολόγησης 

της αναμενόμενης ποιότητας από την αξιολόγηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας. 

Συνεπώς, όταν το χάσμα είναι θετικό, η συγκεκριμένη διάσταση αξιολογείται θετικότερα 

από το αναμενόμενο, ενώ όταν το χάσμα είναι αρνητικό, η συγκεκριμένη διάσταση 

αξιολογείται αρνητικότερα από το αναμενόμενο. Τέλος, η συνολική ικανοποίηση των 

ερωτώμενων υπολογίζεται, ως το σταθμικό άθροισμα μεταξύ των συντελεστών 

στάθμισης της κάθε διάστασης επί το χάσμα της κάθε διάστασης, όπου οι συντελεστές 

στάθμισης υπολογίστηκαν ως ο μέσος όρος των σταθμίσεων όλων των αποκρίσεων.  

Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου εξετάστηκε με τη χρήση του συντελεστή 

«Άλφα» του Cronbach. Η αξιοπιστία αφορά στη σταθερότητα του ερωτηματολογίου 

όσον αφορά στις μετρήσεις που υλοποιεί, δηλαδή στο βαθμό κατά τον οποίο ένα 

ερωτηματολόγιο έχει την ικανότητα να καταμετρά την ίδια διάσταση ανεξαρτήτως των 

συνθηκών του περιβάλλοντος. Εάν ο συντελεστής «Άλφα», ο οποίος κυμαίνεται από 0 

έως 1, είναι μεγαλύτερος από 0,50, η αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου κυμαίνεται 

σε ικανοποιητικά επίπεδα με επιθυμητές τιμές του συντελεστή να είναι από 0,70 και άνω. 

Με τιμές «μεγαλύτερες από 0,70, δηλαδή, θεωρείται ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις 

εσωτερικής αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου» (Κουρεμένος, 2008, σελ. 190). Ο 

Πίνακας 1 που ακολουθεί παρουσιάζει τις τιμές του συντελεστή για τις δύο πρώτες 

ομάδες του ερωτηματολογίου ανά διάσταση, ανά ομάδα και στο σύνολο. Όπως 

παρατηρείται, η ελάχιστη τιμή του συντελεστή ανέρχεται σε 0,63, γεγονός που σημαίνει 

ότι η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ανά διάσταση ανέρχεται σε ικανοποιητικά 

επίπεδα. Επιπλέον, στις συνολικές διαστάσεις η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου 

αυξάνεται σε επίπεδα από 0,85 και άνω, γεγονός που εκτιμάται ως ένδειξη ύπαρξης 

εσωτερικής συνέπειες στο σύνολο των διαστάσεων της αναμενόμενης και της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας. Τέλος, στο σύνολο του ερωτηματολογίου η τιμή του 

συντελεστή ανέρχεται σε 0,91 γεγονός που καταδεικνύει εξαιρετικά επίπεδα 

αξιοπιστίας.  

Πίνακας 2: Η Αξιοπιστία του Ερωτηματολογίου 

    Cronbach's Alpha 

  Αριθμός Ερωτήσεων Αναμενόμενη  Αντιλαμβανόμενη 

Απτότητα 6 0,64 0,70 

Αξιοπιστία 5 0,65 0,71 

Ανταπόκριση 5 0,74 0,83 

Ενσυναίσθηση 2 0,63 0,72 

Ασφάλεια 4 0,67 0,74 

Συνολική Διάσταση 22 0,85 0,91 

Συνολικό Ερωτηματολόγιο 44 0,91 
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 Τέλος, «η εγκυρότητα ενός ερωτηματολογίου αφορά στο κατά πόσον μία 

μέτρηση μετρά πραγματικά την επιδιωκόμενη μεταβλητή» (Κουρεμένος, 2008, σελ. 

180). Προκειμένου, λοιπόν, η εγκυρότητα να διασφαλιστεί λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα. Πρώτον, το ερωτηματολόγιο έχει ελεγχθεί πολλάκις ως προς τη σαφήνεια του και 

την ακρίβειά του, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες στο παρελθόν. 

Δεύτερον, οι ερωτήσεις μεταφράστηκαν από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα από 

καθηγητή της Αγγλικής γλώσσας. Τρίτον, το μεταφρασμένο ερωτηματολόγιο ελέγχθηκε 

από καθηγητή της Ελληνικής φιλολογίας και οι όποιες παρατηρήσεις του, ελήφθησαν 

υπόψη. Τέταρτον, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα της μετάφρασης, έγινε back 

translation, δηλαδή το μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα ερωτηματολόγιο, 

μεταφράστηκε και πάλι στην Αγγλική, προκειμένου να εξεταστεί, κατά πόσον προκύπτει 

το αρχικό κείμενο του ερωτηματολογίου. Πέμπτον, διενεργήθηκε μία μικρής κλίμακας 

πιλοτική έρευνα σε 20 μαθητές, προκειμένου να εξευρεθούν διάφορα δυσνόητα σημεία 

που έχριζαν διευκρινίσεων ή διορθώσεων και να διορθωθούν. Τέλος, η ερευνήτρια ήταν 

διαρκώς στη διάθεση των συμμετεχόντων προκειμένου να προχωρήσει σε πιθανές 

ζητούμενες από το δείγμα διευκρινίσεις.  

 

7.3  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  

Από την περιγραφή του ερωτηματολογίου έγινε κατανοητό, ότι καταμετρούνται 

οι απόψεις των συμμετεχόντων, σχετικά με το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ενός ιδανικού φροντιστηριακού φορέα (αναμενόμενη ποιότητα) και το 

επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός συγκεκριμένου – πραγματικού 

φροντιστηριακού φορέα (αντιλαμβανόμενη ποιότητα). Οι μεταβλητές που προκύπτουν 

από αυτή τη διαδικασία, εμπίπτουν στους κανόνες των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. 

Επειδή για κάθε μεταβλητή – επιμέρους διάσταση της συνολικής ικανοποίησης ή 

συνολική ικανοποίηση – έχουμε δύο επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, δηλαδή για κάθε 

επίπεδο μεταβλητή, καταμετράται η αντιλαμβανόμενη και η αναμενόμενη ποιότητα, ο 

στατιστικός έλεγχος που χρησιμοποιείται είναι ο έλεγχος t για ζευγαρωτές παρατηρήσεις 

(Καλαματιανού, 2003, σελ. 530). Συγκεκριμένα, ο έλεγχος αυτός, εξετάζει, κατά πόσον 

«η μέση διαφορά μεταξύ δύο μεταβλητών που αποτελούν επαναλαμβανόμενες 

μετρήσεις του ίδιου αντικειμένου, είναι στατιστικά σημαντική ή όχι» (Καλαματιανού, 

2003, σελ. 530). Με δεδομένο ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτή η μέση διαφορά 

αναφέρεται στο χάσμα μεταξύ αναμενόμενης και αντιλαμβανόμενης ποιότητας, οι 

στατιστικές υποθέσεις του ελέγχου διαμορφώνονται ως εξής:  
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Η0: Μέσο Χάσμα = 0  vs Η1: Μέσο Χάσμα ≠ 0 

«Εάν το επίπεδο σημαντικότητας του ελέγχου, γνωστό και ως p-value, είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο από το επίπεδο σημαντικότητας που επιλέχθηκε για τη διενέργεια της 

παρούσας μελέτης, τότε υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την αποδοχή της βασικής 

υπόθεσης Η0» (Καλαματιανού, 2003, σελ. 530). Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχουν 

επαρκείς ενδείξεις για την απόρριψη της βασικής υπόθεσης και την αποδοχή της 

εναλλακτικής (Η1), γεγονός που θα σημαίνει την ύπαρξη χάσματος μεταξύ 

αντιλαμβανόμενης και αναμενόμενης ποιότητας. Το είδος του χάσματος, δηλαδή κατά 

πόσον αυτό είναι θετικό ή αρνητικό, γίνεται αντιληπτό από το πρόσημο του μέσου 

χάσματος. Η ανάλυση αυτή, συμπληρώνεται με ένα αραχνοειδές διάγραμμα, στο οποίο 

για κάθε παράμετρο της διάστασης ή κάθε διάσταση της συνολικής ικανοποίησης, 

παρουσιάζονται οι μέσοι όροι της αντιλαμβανόμενης και της αναμενόμενης ποιότητας. 

Με τον τρόπο αυτό οπτικοποιείται η προέλευση των χασμάτων.   

Επιπλέον, για τη συνολική ικανοποίηση που προκύπτει, η οποία στα πλαίσια της 

παρούσας μελέτης εκφράζεται από «το συνολικό χάσμα μεταξύ αντιλαμβανόμενης και 

αναμενόμενης ποιότητας, διενεργείται και ένας t έλεγχος μηδενικότητας του συνολικού 

χάσματος ποιότητας» (Καλαματιανού, 2003, σελ. 499). Συγκεκριμένα, ο έλεγχος αυτός 

εξετάζει, κατά πόσον το χάσμα είναι ίσο με μηδέν ή όχι. Έτσι, οι στατιστικές υποθέσεις 

του ελέγχου διαμορφώνονται ως εξής:  

Η0: Μέσο Συνολικό Χάσμα = 0 vs Η1: Μέσο Συνολικό Χάσμα ≠ 0 

Και πάλι, εάν το «επίπεδο σημαντικότητας του ελέγχου, γνωστό και ως p-value, 

είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το επίπεδο σημαντικότητας που επιλέχθηκε για τη διενέργεια 

της παρούσας μελέτης, τότε υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την αποδοχή της βασικής 

υπόθεσης (Η0)» (Καλαματιανού, 2003, σελ. 499). Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχουν 

επαρκείς ενδείξεις για την απόρριψη της βασικής υπόθεσης και την αποδοχή της 

εναλλακτικής (Η1), γεγονός που θα σημαίνει την ύπαρξη χάσματος μεταξύ 

αντιλαμβανόμενης και αναμενόμενης ποιότητας. Το είδος του χάσματος, δηλαδή κατά 

πόσον αυτό είναι θετικό ή αρνητικό, γίνεται αντιληπτό από το πρόσημο του μέσου 

χάσματος. 

Περαιτέρω, για να διερευνηθεί η επίδραση της κάθε διάστασης της ποιότητας 

στο συνολικό χάσμα, διενεργείται μία ανάλυση συσχετίσεων. Συγκεκριμένα, 

υπολογίζονται οι συντελεστές συσχέτισης Pearson μεταξύ, αφενός του συνολικού 

χάσματος και των χασμάτων της καθεμίας από τις πέντε διαστάσεις. Ο συντελεστής 

συσχέτισης Pearson είναι κατάλληλος  για εκτίμηση των συσχετίσεων μεταξύ ποσοτικών 
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μεταβλητών, όπως είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση τα χάσματα, και παίρνει τιμές από 

-1 ως 1. «Τιμή ίση με -1 σημαίνει πλήρως αρνητική γραμμική συσχέτιση, ενώ τιμή ίση 

με +1 σημαίνει πλήρως θετική γραμμική συσχέτιση» (Μπένος, 1997, σελ. 165). Η 

στατιστική σημαντικότητα του συντελεστή διερευνάται με τη χρήση ενός t ελέγχου, ο 

οποίος ελέγχει τις ακόλουθες στατιστικές υποθέσεις.  

Η0: Συντελεστής Συσχέτισης = 0 vs Η1: Συντελεστής Συσχέτισης ≠ 0 

Για ακόμα μία φορά, εάν «το επίπεδο σημαντικότητας του ελέγχου, γνωστό και 

ως p-value, είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το επίπεδο σημαντικότητας που επιλέχθηκε για 

τη διενέργεια της παρούσας μελέτης, τότε υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την αποδοχή 

της βασικής υπόθεσης (Η0)» (Μπένος, 1997, σελ. 165). Σε αντίθετη περίπτωση, 

υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την απόρριψη της βασικής υπόθεσης και την αποδοχή 

της εναλλακτικής (Η1), γεγονός που θα σημαίνει την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της 

διάστασης και της συνολικής ικανοποίησης. Το είδος της συσχέτισης, δηλαδή κατά 

πόσον η κάθε διάσταση επιδρά θετικά η αρνητικά, γίνεται αντιληπτό από το πρόσημο 

του αντίστοιχου συντελεστή. 

Τέλος, το σύνολο των μεταβλητών της έρευνας περιγράφονται με τη χρήση του 

μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης, με μοναδικές εξαιρέσεις τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, των οποίων η περιγραφή υλοποιείται με πίνακες συχνοτήτων, λόγω του 

ποιοτικού τους χαρακτήρα. Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί, ότι οι στατιστικές 

μέθοδοι που περιγράφηκαν, διενεργήθηκαν με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), ενώ το επίπεδο σημαντικότητας που 

επιλέχθηκε ανέρχεται σε 5%.  

 

7.4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  

Για λόγους ευκολίας και χρόνου επιλέχτηκε  ένα Φροντιστήριο Ξένων γλωσσών 

που εδρεύει στο Ά Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Θεσσαλονίκης και διαθέτει  τρία 

φροντιστήρια-παραρτήματα στο ίδιο δημοτικό διαμέρισμα (στις οδούς: Καμάρα, 

Ναυαρίνου και Τσιμισκή). Το συγκεκριμένο φροντιστήριο και γενικότερα η περιοχή του 

κέντρου της Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με ενήλικους μαθητές, γεγονός που ενισχύει 

την αξιοπιστία των απαντήσεων των ερωτώμενων. Επιπλέον, η περιοχή του κέντρου της 

Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει μαθητικό πληθυσμό από πολυάριθμα δημοτικά 

διαμερίσματα της πόλης, καθιστώντας το δείγμα του πληθυσμού ποικιλόμορφο, με 

πληθώρα κοινωνικών και οικονομικών διαστρωματώσεων.  
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 Τα τρία Φροντιστήρια σε συνδυασμό, διαθέτουν τη δυναμική 300 ενήλικων 

μαθητών. Από το αρχείο μαθητών των 3 φροντιστηρίων επιλέχτηκε ένα τυχαίο δείγμα 

200 μαθητών-πελατών ξένων γλωσσών ( 5% margin of error ) που βρίσκονται σε επίπεδο 

πτυχίου. Οι μαθητές που βρίσκονται επί πτυχίο, διαθέτουν πολυετή πείρα των υπηρεσιών 

που προσφέρονται στο συγκεκριμένο φροντιστήριο ξένων γλωσσών. Η αισθητή πείρα, 

τους καθιστά καταλληλότερους να απαντήσουν στην 2η ενότητα του ερωτηματολογίου, 

που αφορά τις Αντιλήψεις των πελατών.  

Το παραπάνω περιγραφόμενο ερωτηματολόγιο, μοιράστηκε στις τάξεις  πτυχίων 

για περίοδο 1 εβδομάδας, από Δευτέρα 27/11/2017 έως Δευτέρα 4/12/2017.  Κατά το 

διάστημα αυτό, η διεύθυνση των φροντιστηρίων μοίραζε τα ερωτηματολόγια στο τυχαίο 

δείγμα μαθητών μετά το πέρας του μαθήματος. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές υπήρξαν 

απαλλαγμένοι από το άγχος του χρόνου και μπορούσαν ανενόχλητοι να συμπληρώσουν 

το ερωτηματολόγιο. Παράλληλα, δεν παρεμποδιζόταν  η ομαλή διδακτική λειτουργία 

του φροντιστηρίου. Η Διεύθυνση των φροντιστηρίων δεσμεύτηκε για την αντικειμενική 

και αμερόληπτη διανομή των ερωτηματολογίων στους μαθητές. Ενώ, παράλληλα, έδειξε 

αντικειμενικό ενδιαφέρον για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της Έρευνας. 

Αξιοσημείωτη, υπήρξε η καλή διάθεση συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από την 

πλευρά των μαθητών, πολλοί από αυτούς υπήρξαν φοιτητές, με σχετική εξοικείωση στην 

ερευνητική μεθοδολογία. Χαρακτηριστικά, από τα 200 ερωτηματολόγια που 

μοιράστηκαν, τα 189 επιστράφηκαν-ποσοστό επιστροφής 94%.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ                                      

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

8.1  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  

Ο Πίνακας 1 που ακολουθεί παρουσιάζει την περιγραφή του δείγματος ως προς 

τα δημογραφικά χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν. Υπενθυμίζεται, ότι τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν είναι: το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το 

επάγγελμα και μία ερώτηση σχετικά με το κατά πόσον ένας ερωτώμενος παρουσιάζει 

κάποιο πρόβλημα μαθησιακής δυσκολίας ή όχι. 
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Πίνακας 3: Περιγραφή του Δείγματος ως προς τα Δημογραφικά Χαρακτηριστικά  

  
N % 

% επί των 

Αποκρίσεων 

Φύλο       

Άνδρας 49 25,9 27,1 

Γυναίκα 132 69,8 72,9 

Σύνολο Αποκρίσεων 181 95,8 100,0 

Δεν απάντησαν 8 4,2   

Ηλικία       

16-21 82 43,4 45,3 

22-27 80 42,3 44,2 

28-33 9 4,8 5,0 

34-39 6 3,2 3,3 

40-45 1 ,5 ,6 

πάνω από 46 3 1,6 1,7 

Σύνολο Αποκρίσεων 181 95,8 100,0 

Δεν απάντησαν 8 4,2   

Μορφωτικό Επίπεδο       

Γυμνάσιο 1 ,5 ,5 

Λύκειο 26 13,8 14,3 

Πανεπιστήμιο 141 74,6 77,5 

Μεταπτυχιακό 12 6,3 6,6 

Άλλο 2 1,1 1,1 

Σύνολο Αποκρίσεων 182 96,3 100,0 

Δεν απάντησαν 7 3,7   

Επάγγελμα       

Δημόσιος Υπάλληλος 5 2,6 2,7 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 22 11,6 12,1 

Ελεύθερος Επαγγελματίας 6 3,2 3,3 

Φοιτητής-τρια 131 69,3 72,0 

Άνεργος-η 12 6,3 6,6 

Άλλο 6 3,2 3,3 

Σύνολο Αποκρίσεων 182 96,3 100,0 

Δεν απάντησαν 7 3,7   

Μαθησιακή Δυσκολία       

Όχι 175 92,6 96,2 

Ναι 7 3,7 3,8 

Σύνολο Αποκρίσεων 182 96,3 100,0 

Δεν απάντησαν 7 3,7   

Γενικό Σύνολο 189 100,0   

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 1, από το σύνολο των 189 συμμετεχόντων οι 8 δεν 

απάντησαν σχετικά με το φύλο. Από τους υπόλοιπους 181 οι 49 (27,1%) είναι άνδρες 

και οι 132 (72,9%) είναι γυναίκες. Το Διάγραμμα 1 που ακολουθεί παρουσιάζει και 

σχηματικά την κατανομή του φύλου στο δείγμα.  

 



52 
 

 

 

Διάγραμμα 1: Το Φύλο του Δείγματος 

Όσον αφορά στην ηλικία, 8 συμμετέχοντες δεν αποκρίθηκαν στη σχετική 

ερώτηση. Από τους υπόλοιπους 181 που απάντησαν, οι 82 (45,3%) είναι ηλικίας 16-21 

ετών, οι 80 (44,2%) 22-27 ετών, οι 9 (5%) 28-33 ετών, οι 6 (3,3%) 34-39 ετών, μόνο 1 

(0,6%) 40-45 ετών και 3 (1,7%) άνω των 46 ετών. Η κατανομή αυτήν παρουσιάζεται 

διαγραμματικά στο Διάγραμμα 2 που ακολουθεί.  

 

 

Διάγραμμα 2: Η Ηλικία του Δείγματος 

 

Στην ερώτηση για το μορφωτικό επίπεδο, 182 συμμετέχοντες αποκρίθηκαν. 

Συγκεκριμένα, μόνο 1 (0,5%) είναι απόφοιτος γυμνασίου, οι 26 (14,3%) είναι απόφοιτοι 

λυκείου, οι 141 (77,5%) απόφοιτοι πανεπιστημίου, οι 12 (6,6%) κατέχουν μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών, ενώ 2 (1,1%) αποκρίθηκαν ότι έχουν κάποιο άλλο μορφωτικό επίπεδο 

27.1

72.9

Άνδρας Γυναίκα

45.3

44.2

5.0 3.3 .6 1.7

16-21 22-27 28-33 34-39 40-45 πάνω από 46
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το οποίο, όμως, δε διευκρίνισαν. Το Διάγραμμα 3 που ακολουθεί παρουσιάζει σχηματικά 

την κατανομή αυτήν.  

 

 

Διάγραμμα 3: Το Μορφωτικό Επίπεδο του Δείγματος 

Σχετικά με επάγγελμα, 182 συμμετέχοντες απάντησαν. Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις αυτές, 5 (2,7%) είναι δημόσιοι υπάλληλοι, 22 (12,1%) είναι ιδιωτικοί 

υπάλληλοι, 6 (3,3%) ελεύθεροι επαγγελματίες, 131 (72%) φοιτητές, 12 (6,6%) είναι 

άνεργοι ενώ 6 (3,3%) απάντησαν άλλο χωρίς, όμως, να διευκρινίσουν. Στο Διάγραμμα 

4 περιγράφεται το δείγμα ως προς το επάγγελμα με τη χρήση διαγράμματος πίτας.  

 

Διάγραμμα 4: Το Επάγγελμα του Δείγματος 

Τέλος, ως προς την αντιμετώπιση ή μη μαθησιακών δυσκολιών, από τους 182 

που απάντησαν στη σχετική ερώτηση, οι 175 (96,2%) απάντησαν αρνητικά και μόνο 7 

(3,8%) θετικά. Το Διάγραμμα 5 οπτικοποιεί τις σχετικές αποκρίσεις που 

παρουσιάστηκαν στα πλαίσια του Πίνακα 2.  

.5

14.3

77.5

6.6

1.1

Γυμνάσιο Λύκειο Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό Άλλο

2.7

12.1 3.3

72.0

6.6
3.3

Δημόσιος Υπάλληλος Ιδιωτικός Υπάλληλος

Ελεύθερος Επαγγελματίας Φοιτητής-τρια

Άνεργος-η Άλλο
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Διάγραμμα 5: Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στο Δείγμα  

 

8.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΤΟΤΗΤΑΣ 
 

Ο Πίνακας 2 που ακολουθεί, παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές 

αποκλίσεις των αποκρίσεων, στις έξι παραμέτρους της διάστασης απτότητας της 

αντιλαμβανόμενης και της αναμενόμενης ποιότητας παροχής υπηρεσιών ενός 

φροντιστηριακού οργανισμού. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου 

t ζευγαρωτών παρατηρήσεων σχετικά με την ύπαρξη η μη χάσματος.  

Πίνακας 4: Διερεύνηση της Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών ως προς τη Διάσταση της Απτότητας 

  

Αντιλαμβανόμεν

η 

Αναμενόμεν

η Χάσμα 

  Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. t 

p-

value 

Καθαρές εγκαταστάσεις 
4,644 0,543 4,734 0,541 

-

0,090 
-1,793* 0,075 

Μοντέρνες εγκαταστάσεις 4,521 0,580 3,968 0,794 0,553 7,637* 0,000 

Σύγχρονος διδακτικός 

εξοπλισμός 
4,617 0,559 4,277 0,730 0,340 4,951* 0,000 

 Εγκαταστάσεις κατάλληλα 

σχεδιασμένες για άτομα με 

κινητικές δυσκολίες 

3,059 1,100 4,590 0,676 
-

1,532 

-

17,519* 
0,000 

Σύγχρονη και ενημερωμένη 

διδακτική ύλη  
4,481 0,650 4,717 0,539 -0,235 -4,116* 0,000 

Καθηγητές έχουν επαγγελματική 

εμφάνιση 
4,219 0,783 3,481 0,906 0,738 10,197* 0,000 

* Στατιστικά Σημαντικό σε 5% επίπεδο σημαντικότητας 

Η πρώτη ερώτηση της συγκεκριμένης διάστασης, αναφέρεται στην καθαριότητα 

των εγκαταστάσεων. Η πρόταση, ότι ένα ιδανικό φροντιστήριο θα πρέπει να έχει 

εγκαταστάσεις καθαρές, συγκεντρώνει μέση βαθμολογία συμφωνίας, σύμφωνα με τον 

Πίνακα 3, ίση με 4,734 (±0,541), ενώ η αξιολόγηση του φροντιστηρίου, ως προς την 

96.2

3.8

Όχι Ναι
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καθαριότητα των εγκαταστάσεων, συγκεντρώνει μία μέση βαθμολογία συμφωνίας, ίση 

με 4,644 (± 0,543). Επομένως, δημιουργείται ένα αρνητικό χάσμα, ίσο με -0,090, το 

οποίο, όμως, δεν είναι στατιστικά σημαντικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (t=-1,793, 

p≥0,05).  

Το κατά πόσον οι εγκαταστάσεις ενός φροντιστηρίου είναι μοντέρνες ή όχι, 

αποτελεί τη δεύτερη παράμετρο της διάστασης της απτότητας. Με την πρόταση, ότι ένα 

ιδανικό φροντιστήριο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 3, θα πρέπει να έχει 

μοντέρνες εγκαταστάσεις, συμφωνούν οι συμμετέχοντες με βαθμό 3,968 (±0,794), ενώ 

με την πρόταση, ότι το εξεταζόμενο φροντιστήριο έχει μοντέρνες εγκαταστάσεις, 

συμφωνούν με βαθμό 4,521 (±0,580). Συνεπώς, η συγκεκριμένη παράμετρος 

χαρακτηρίζεται από ένα θετικό μέσο χάσμα, το οποίο ανέρχεται σε 0,553 και είναι 

στατιστικά σημαντικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (t=7,637, p<0,05).  

Η αναγκαιότητα ενός σύγχρονου διδακτικού εξοπλισμού, είναι η τρίτη 

παράμετρος της απτότητας που εξετάζεται. Με την αναγκαιότητα αυτήν, σύμφωνα με 

τον Πίνακα 3, οι συμμετέχοντες συμφωνούν, με ένα μέσο βαθμό 4,277 (±0,730) για ένα 

ιδανικό φροντιστήριο και με ένα μέσο βαθμό 4,617 (±0,559) για το εξεταζόμενο 

φροντιστήριο. Το μέσο χάσμα, επομένως, μεταξύ αντιλαμβανόμενης και αναμενόμενης 

ποιότητας παροχής υπηρεσιών, όσον αφορά στη συγκεκριμένη παράμετρο, είναι θετικό 

και ίσο με 0,340. Επιπλέον, είναι στατιστικά σημαντικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% 

(t=4,951, p<0,05) 

Οι κατάλληλα σχεδιασμένες για άτομα με κινητικές δυσκολίες εγκαταστάσεις, 

συνεχίζουν τις παραμέτρους της διάστασης της απτότητας της ποιότητας παροχής 

υπηρεσιών. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει, ότι ο μέσος βαθμός συμφωνίας των μαθητών για 

την ύπαρξή τους σε ένα ιδανικό φροντιστήριο, ανέρχεται σε 4,590 (±0,676) και σε 3,059 

(± 1,100) για τα φροντιστήρια του δείγματος. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο, 

δημιουργεί ένα μέσο αρνητικό χάσμα, που ανέρχεται σε -1,532 και είναι στατιστικά 

σημαντικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (t=-17,519, p<0,05).  

Η επόμενη ερώτηση της συγκεκριμένης διάστασης, αναφέρεται σύγχρονη και 

ενημερωμένη διδακτική ύλη. Η πρόταση, ότι ένα ιδανικό φροντιστήριο θα πρέπει να έχει 

σύγχρονη και ενημερωμένη διδακτική ύλη, συγκεντρώνει μέση βαθμολογία συμφωνίας, 

σύμφωνα με τον Πίνακα 3, ίση με 4,717 (±0,539), ενώ η αξιολόγηση του φροντιστηρίου, 

ως προς τη σύγχρονη και ενημερωμένη διδακτική ύλη, συγκεντρώνει μία μέση 

βαθμολογία συμφωνίας, ίση με 4,481 (± 0,650). Επομένως, δημιουργείται ένα αρνητικό 
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χάσμα, ίσο με -0,235, το οποίο είναι στατιστικά σημαντικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 

5% (t=-4,116, p<0,05).  

Το κατά πόσον οι καθηγητές έχουν επαγγελματική εμφάνιση ή όχι, αποτελεί την 

τελευταία παράμετρο της διάστασης της απτότητας. Με την πρόταση ότι ένα ιδανικό 

φροντιστήριο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 3, θα πρέπει καθηγητές που 

έχουν επαγγελματική εμφάνιση, συμφωνούν οι συμμετέχοντες με βαθμό 3,481 (±0,906), 

ενώ με την πρόταση, ότι το εξεταζόμενο φροντιστήριο έχει καθηγητές με επαγγελματική 

εμφάνιση, συμφωνούν με βαθμό 4,219 (±0,783). Συνεπώς, η συγκεκριμένη παράμετρος 

χαρακτηρίζεται από ένα θετικό μέσο χάσμα, το οποίο ανέρχεται σε 0,738 και είναι 

στατιστικά σημαντικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (t=10,197, p<0,05).  

Το Διάγραμμα 6 που ακολουθεί, συνοψίζει και σχηματοποιεί, την παραπάνω 

αξιολόγηση των φροντιστηρίων, ως προς τις έξι παραμέτρους της διάστασης της 

απτότητας.  

 

  

Διάγραμμα 6: Η Αξιολόγηση των Παραμέτρων Απτότητας   
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8.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 
 

Ο Πίνακας 4 που ακολουθεί, παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές 

αποκλίσεις των αποκρίσεων, στις πέντε παραμέτρους της διάστασης αξιοπιστίας της 

αντιλαμβανόμενης και της αναμενόμενης ποιότητας παροχής υπηρεσιών ενός 

φροντιστηριακού οργανισμού. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου 

t ζευγαρωτών παρατηρήσεων σχετικά με την ύπαρξη η μη χάσματος.  

 

Πίνακας 5: Διερεύνηση της Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών ως προς τη Διάσταση της Αξιοπιστίας 

  Αντιλαμβανόμενη Αναμενόμενη Χάσμα 

  Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. t p-value 

Καθηγητές με μακροχρόνια 

διδακτική εμπειρία 
4,608 0,562 3,855 0,842 0,753 11,691* 0,000 

Καθηγητές με υψηλή 

ακαδημαϊκή μόρφωση 
4,492 0,617 4,096 0,791 0,396 6,266* 0,000 

Καθηγητές που μιλούν άπταιστα 

την ξένη γλώσσα που διδάσκουν 4,734 0,551 4,745 0,505 -0,011 -0,213* 0,832 

 Καθηγητές που απαντούν άμεσα 

και πρόθυμα στις απορίες των 

μαθητών 

4,707 0,522 4,707 0,522 0,000 0,000* 1,000 

Τήρηση του διδακτικού 

προγράμματος ακράδαντα 
4,419 0,655 3,957 0,770 0,462 7,192* 0,000 

* Στατιστικά Σημαντικό σε 5% επίπεδο σημαντικότητας 

 

Η αναγκαιότητα καθηγητών με μακροχρόνια διδακτική εμπειρία είναι η πρώτη 

παράμετρος της αξιοπιστίας που εξετάζεται. Με την αναγκαιότητα αυτήν, σύμφωνα με 

τον Πίνακα 4, οι συμμετέχοντες συμφωνούν με ένα μέσο βαθμό 3,855 (±0,842) για ένα 

ιδανικό φροντιστήριο και με ένα μέσο βαθμό 4,608 (±0,562) για το εξεταζόμενο 

φροντιστήριο. Το μέσο χάσμα, επομένως, μεταξύ αντιλαμβανόμενης και αναμενόμενης 

ποιότητας παροχής υπηρεσιών, όσον αφορά στη συγκεκριμένη παράμετρο, είναι θετικό 

και ίσο με 0,753. Επιπλέον, είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας 5% 

(t=11,691, p<0,05) 

Οι καθηγητές με υψηλή ακαδημαϊκή μόρφωση, συνεχίζουν τις παραμέτρους της 

διάστασης της αξιοπιστίας της ποιότητας παροχής υπηρεσιών. Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει, 

ότι ο μέσος βαθμός συμφωνίας των μαθητών για την ύπαρξή τους σε ένα ιδανικό 

φροντιστήριο, ανέρχεται σε 4,096 (±0,791) και σε 4,492 (±0,617) για τα φροντιστήρια 

του δείγματος. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο, δημιουργεί ένα μέσο θετικό χάσμα, 

που ανέρχεται σε 0,396 και είναι στατιστικά σημαντικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% 

(t=6,266, p<0,05).  
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Η τρίτη ερώτηση της συγκεκριμένης διάστασης, αναφέρεται την ικανότητα των 

καθηγητών να μιλούν άπταιστα την ξένη γλώσσα που διδάσκουν. Η πρόταση, ότι ένα 

ιδανικό φροντιστήριο θα πρέπει να έχει καθηγητές που μιλούν άπταιστα την ξένη 

γλώσσα που διδάσκουν, συγκεντρώνει μέση βαθμολογία συμφωνίας, σύμφωνα με τον 

Πίνακα 4, ίση με 4,745 (±0,505), ενώ η αξιολόγηση του φροντιστηρίου, ως προς την 

συγκεκριμένη παράμετρο, συγκεντρώνει μία μέση βαθμολογία συμφωνίας, ίση με 4,734 

(±0,551). Επομένως, δημιουργείται ένα αρνητικό χάσμα ίσο με -0,011, το οποίο, όμως, 

δεν είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (t=-0,213, p≥0,05).  

Το κατά πόσον οι καθηγητές που απασχολούν τα φροντιστήρια απαντούν άμεσα 

και πρόθυμα στις απορίες των μαθητών ή όχι, αποτελεί την τέταρτη παράμετρο της 

διάστασης της αξιοπιστίας. Με την πρόταση, ότι ένα ιδανικό φροντιστήριο, σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα του Πίνακα 4, θα πρέπει να έχει καθηγητές που απαντούν άμεσα και 

πρόθυμα στις απορίες των μαθητών συμφωνούν οι συμμετέχοντες με βαθμό 4,707 

(±0,522), ενώ με την πρόταση, ότι το εξεταζόμενο φροντιστήριο έχει καθηγητές με τη 

συγκεκριμένη ιδιότητα συμφωνούν με βαθμό 4,707 (±0,522). Συνεπώς, η συγκεκριμένη 

παράμετρος, χαρακτηρίζεται από ένα μηδενικό μέσο χάσμα. 

Η αναγκαιότητα της απαρέγκλιτης τήρησης του διδακτικού προγράμματος είναι 

η τελευταία παράμετρος της αξιοπιστίας που εξετάζεται. Με την αναγκαιότητα αυτήν, 

σύμφωνα με τον Πίνακα 4, οι συμμετέχοντες συμφωνούν με ένα μέσο βαθμό 3,957 

(±0,7\0) για ένα ιδανικό φροντιστήριο και με ένα μέσο βαθμό 4,419 (±0,655) για το 

εξεταζόμενο φροντιστήριο. Το μέσο χάσμα, επομένως, μεταξύ αντιλαμβανόμενης και 

αναμενόμενης ποιότητας παροχής υπηρεσιών όσον αφορά στη συγκεκριμένη παράμετρο 

είναι θετικό και ίσο με 0,462. Επιπλέον, είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% (t=7,192, p<0,05) 

Το Διάγραμμα 7 που ακολουθεί συνοψίζει και σχηματοποιεί την παραπάνω 

αξιολόγηση των φροντιστηρίων, ως προς τις πέντε παραμέτρους της διάστασης της 

αξιοπιστίας.  
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Διάγραμμα 7: Η Αξιολόγηση των Παραμέτρων Αξιοπιστίας 

 

8.4  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
 

Ο Πίνακας 5 που ακολουθεί παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές 

αποκλίσεις των αποκρίσεων στις πέντε παραμέτρους της διάστασης ανταπόκρισης της 

αντιλαμβανόμενης και της αναμενόμενης ποιότητας παροχής υπηρεσιών ενός 

φροντιστηριακού οργανισμού. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου 

t ζευγαρωτών παρατηρήσεων σχετικά με την ύπαρξη η μη χάσματος.  

Πίνακας 6: Διερεύνηση της Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών ως προς τη Διάσταση της 

Ανταπόκρισης 

  Αντιλαμβανόμενη Αναμενόμενη Χάσμα 

  Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. t p-value 

Παροχή υπηρεσιών στον τόπο και 

το χρόνο που τις υπόσχεται 
4,527 0,667 4,468 0,667 0,059 1,017* 0,310 

Γρήγορη εξυπηρέτηση 4,561 0,631 4,262 0,665 0,299 5,249* 0,000 

Άμεση αντιμετώπιση 

προβλημάτων 4,460 0,674 4,374 0,687 0,086 1,336* 0,183 

Ακριβή αρχεία σπουδαστών 4,247 0,821 3,973 0,866 0,274 3,823* 0,000 

Ευγενικό προσωπικό  4,795 0,431 4,546 0,616 0,249 4,718* 0,000 

* Στατιστικά Σημαντικό σε 5% επίπεδο σημαντικότητας 

 

Η παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και το χρόνο που υπόσχεται το 

φροντιστήριο, ξεκινά τις παραμέτρους της διάστασης της ανταπόκρισης της ποιότητας 

παροχής υπηρεσιών. Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει, ότι ο μέσος βαθμός συμφωνίας των 

μαθητών για την ύπαρξή της συγκεκριμένης παραμέτρου σε ένα ιδανικό φροντιστήριο 

ανέρχεται σε 4,468 (±0,667) και σε 4,527 (± 0,667) για τα φροντιστήρια του δείγματος. 

Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο, δημιουργεί ένα μέσο θετικό χάσμα, που ανέρχεται σε 
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0,059 και δεν είναι στατιστικά σημαντικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (t=1,017, 

p≥0,05).  

Η επόμενη ερώτηση της συγκεκριμένης διάστασης, αναφέρεται στην ταχύτητα 

εξυπηρέτησης. Η πρόταση, ότι ένα ιδανικό φροντιστήριο θα πρέπει να εξυπηρετεί 

γρήγορα τους μαθητές, συγκεντρώνει μέση βαθμολογία συμφωνίας, σύμφωνα με τον 

Πίνακα 5, ίση με 4,262 (±0,665), ενώ η αξιολόγηση του φροντιστηρίου, ως προς την 

ταχύτητα εξυπηρέτησης, συγκεντρώνει μία μέση βαθμολογία συμφωνίας, ίση με 4,561 

(±0,631). Επομένως, δημιουργείται ένα θετικό χάσμα, ίσο με 0,299, το οποίο είναι 

στατιστικά σημαντικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (t=5,249, p<0,05).  

Η αναγκαιότητα της άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων είναι η επόμενη 

παράμετρος της ανταπόκρισης που εξετάζεται. Με την αναγκαιότητα αυτήν, σύμφωνα 

με τον Πίνακα 5, οι συμμετέχοντες συμφωνούν με ένα μέσο βαθμό 4,374 (±0,687) για 

ένα ιδανικό φροντιστήριο και με ένα μέσο βαθμό 4,460 (±0,674) για το εξεταζόμενο 

φροντιστήριο. Το μέσο χάσμα, επομένως, μεταξύ αντιλαμβανόμενης και αναμενόμενης 

ποιότητας παροχής υπηρεσιών, όσον αφορά τη συγκεκριμένη παράμετρο, είναι θετικό 

και ίσο με 0,086. Επιπλέον, δεν είναι στατιστικά σημαντικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 

5% (t=1,336, p≥0,05).  

Η διατήρηση ακριβή αρχείων σπουδαστών, συνεχίζουν τις παραμέτρους της 

διάστασης της ανταπόκρισης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών. Ο Πίνακας 5 

παρουσιάζει, ότι ο μέσος βαθμός συμφωνίας των μαθητών για διατήρησή τους σε ένα 

ιδανικό φροντιστήριο, ανέρχεται σε 3,973 (±0,866) και σε 4,247 (±0,821) για τα 

φροντιστήρια του δείγματος. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο, δημιουργεί ένα μέσο 

θετικό χάσμα, που ανέρχεται σε 0,274 και είναι στατιστικά σημαντικό, σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% (t=3,823, p<0,05).  

Η τελευταία ερώτηση της συγκεκριμένης διάστασης αναφέρεται στην ύπαρξη 

ευγενικού προσωπικού. Η πρόταση, ότι ένα ιδανικό φροντιστήριο θα πρέπει να έχει 

ευγενικό προσωπικό, συγκεντρώνει μέση βαθμολογία συμφωνίας, σύμφωνα με τον 

Πίνακα 5, ίση με 4,546 (±0,616), ενώ η αξιολόγηση του φροντιστηρίου, ως προς την 

ευγένεια του προσωπικού του, συγκεντρώνει μία μέση βαθμολογία συμφωνίας, ίση με 

4,795 (±0,431). Επομένως, δημιουργείται ένα θετικό χάσμα, ίσο με 0,249, το οποίο είναι 

στατιστικά σημαντικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (t=4,718, p<0,05).  
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Το Διάγραμμα 8 που ακολουθεί, συνοψίζει και σχηματοποιεί την παραπάνω 

αξιολόγηση των φροντιστηρίων, ως προς τις πέντε παραμέτρους της διάστασης της 

ανταπόκρισης.  

 

 

Διάγραμμα 8: Η Αξιολόγηση των Παραμέτρων Ανταπόκρισης    

 

8.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ 

 

Ο Πίνακας 6 που ακολουθεί παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές 

αποκλίσεις των αποκρίσεων, στις δύο παραμέτρους της διάστασης ενσυναίσθησης της 

αντιλαμβανόμενης και της αναμενόμενης ποιότητας παροχής υπηρεσιών ενός 

φροντιστηριακού οργανισμού. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου 

t ζευγαρωτών παρατηρήσεων, σχετικά με την ύπαρξη η μη χάσματος.  

Πίνακας 7: Διερεύνηση της Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών ως προς τη Διάσταση της 

Ενσυναίσθησης 

  Αντιλαμβανόμενη Αναμενόμενη Χάσμα 

  Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. t p-value 

Γνώση των ατομικών αναγκών 

κάθε μαθητή 4,166 0,762 4,251 0,752 -0,086 -1,222* 0,223 

Προσφορά εξατομικευμένων 

λύσεων στις μαθησιακές 

δυσκολίες των μαθητών 

4,146 0,824 4,324 0,717 -0,178 -2,445* 0,015 

* Στατιστικά Σημαντικό σε 5% επίπεδο σημαντικότητας 
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Το κατά πόσον, το φροντιστήριο και το προσωπικό του, γνωρίζει τις ατομικές 

ανάγκες του κάθε μαθητή ή όχι, αποτελεί την πρώτη παράμετρο της διάστασης της 

ενσυναίσθησης. Με την πρόταση, ότι ένα ιδανικό φροντιστήριο, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 6, θα πρέπει να γνωρίζει τις ατομικές ανάγκες του κάθε 

μαθητή, συμφωνούν οι συμμετέχοντες με βαθμό 4,251 (±0,752), ενώ με την πρόταση ότι 

το εξεταζόμενο φροντιστήριο παρουσιάζει τη συγκεκριμένη ιδιότητα, συμφωνούν με 

βαθμό 4,166 (±0,762). Συνεπώς, η συγκεκριμένη παράμετρος, χαρακτηρίζεται από ένα 

αρνητικό μέσο χάσμα, το οποίο ανέρχεται σε -0,086 και δεν είναι στατιστικά σημαντικό, 

σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (t=-1,222, p≥0,05).  

Το κατά πόσον το φροντιστήριο προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις στις 

μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών, αποτελεί τη δεύτερη παράμετρο της διάστασης της 

ενσυναίσθησης. Με την πρόταση ότι ένα ιδανικό φροντιστήριο, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 6, θα πρέπει να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις σε 

περιπτώσεις μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών, οι συμμετέχοντες συμφωνούν με 

βαθμό 4,324 (±0,717), ενώ με την αντίστοιχη πρόταση για το εξεταζόμενο φροντιστήριο 

συμφωνούν με βαθμό 4,146 (±0,824). Συνεπώς, η συγκεκριμένη παράμετρος 

χαρακτηρίζεται από ένα αρνητικό μέσο χάσμα, το οποίο ανέρχεται σε -0,178 και είναι 

στατιστικά σημαντικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (t=-2,445, p<0,05).  

Το Διάγραμμα 9 που ακολουθεί συνοψίζει και σχηματοποιεί την παραπάνω 

αξιολόγηση των φροντιστηρίων ως προς τις δύο παραμέτρους της διάστασης της 

ενσυναίσθησης.  

 

Διάγραμμα 9: Η Αξιολόγηση των Παραμέτρων Ενσυναίσθησης   
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8.6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 

Ο Πίνακας 7 που ακολουθεί, παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές 

αποκλίσεις των αποκρίσεων στις τέσσερις παραμέτρους της διάστασης ασφάλειας της 

αντιλαμβανόμενης και της αναμενόμενης ποιότητας παροχής υπηρεσιών ενός 

φροντιστηριακού οργανισμού. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου 

t ζευγαρωτών παρατηρήσεων σχετικά με την ύπαρξη η μη χάσματος.  

Πίνακας 8: Διερεύνηση της Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών ως προς τη Διάσταση της Ασφάλειας  

  Αντιλαμβανόμενη Αναμενόμενη Χάσμα 

  Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. t p-value 

Αξιοπιστία- ασφάλεια γνώσεων 4,492 0,635 4,454 0,699 0,038 0,663* 0,508 

Προσφορά κοινωνικού έργου 3,495 0,997 3,196 0,932 0,299 3,798* 0,000 

Ασφάλεια ανεξαρτήτως 

εθνικότητας 
4,465 0,759 4,497 0,738 -0,032 -0,639* 0,524 

Πρόγραμμα πυρασφάλειας σε 

περίπτωση πυρκαγιάς 
4,387 0,845 4,511 0,684 -0,124 -1,966* 0,051 

* Στατιστικά Σημαντικό σε 5% επίπεδο σημαντικότητας 

 

Η πρώτη ερώτηση, της συγκεκριμένης διάστασης, αναφέρεται στην αξιοπιστία 

και την ασφάλεια των γνώσεων. Η πρόταση, ότι ένα ιδανικό φροντιστήριο, θα πρέπει να 

παρέχει αξιόπιστες και ασφαλείς γνώσεις, συγκεντρώνει μέση βαθμολογία συμφωνίας, 

σύμφωνα με τον Πίνακα 7, ίση με 4,454 (±0,699), ενώ η αξιολόγηση του φροντιστηρίου 

ως προς την αξιοπιστία και την ασφάλεια των παρεχόμενων γνώσεων, συγκεντρώνει μία 

μέση βαθμολογία συμφωνίας, ίση με 4,492 (±0,635). Επομένως, δημιουργείται ένα 

θετικό χάσμα, ίσο με 0,038, το οποίο, όμως, δεν είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% (t=0,663, p≥0,05).  

Η αναγκαιότητα της προσφοράς κοινωνικού έργου εκ μέρους του φροντιστηρίου, 

είναι η τρίτη παράμετρος της ασφάλειας που εξετάζεται. Με την αναγκαιότητα αυτήν, 

σύμφωνα με τον Πίνακα 7, οι συμμετέχοντες συμφωνούν, με ένα μέσο βαθμό 3,196 

(±0,932) για ένα ιδανικό φροντιστήριο και με ένα μέσο βαθμό 3,495 (±0,997) για το 

εξεταζόμενο φροντιστήριο. Το μέσο χάσμα, επομένως, μεταξύ αντιλαμβανόμενης και 

αναμενόμενης ποιότητας παροχής υπηρεσιών, όσον αφορά στη συγκεκριμένη 

παράμετρο, είναι θετικό και ίσο με 0,299. Επιπλέον, είναι στατιστικά σημαντικό, σε 

επίπεδο σημαντικότητας 5% (t=3,798, p<0,05) 

Η παροχή ασφάλειας προς τους μαθητές ανεξαρτήτως εθνικότητάς τους, 

συνεχίζουν τις παραμέτρους της διάστασης της ασφάλειας της ποιότητας παροχής 

υπηρεσιών. Ο Πίνακας 7 παρουσιάζει, ότι ο μέσος βαθμός συμφωνίας των μαθητών για 
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την ύπαρξή της συγκεκριμένης παροχής σε ένα ιδανικό φροντιστήριο, ανέρχεται σε 

4,497 (±0,738) και σε 4,465 (±0,759) για τα φροντιστήρια του δείγματος. Η διαφορά 

μεταξύ αυτών των δύο, δημιουργεί ένα μέσο αρνητικό χάσμα, που ανέρχεται σε -0,032 

και δεν είναι στατιστικά σημαντικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (t=-0,639, p≥0,05).  

Η τελευταία ερώτηση της συγκεκριμένης διάστασης, αναφέρεται στην ύπαρξη 

προγράμματος πυρασφάλειας σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η πρόταση, ότι ένα ιδανικό 

φροντιστήριο, θα πρέπει να έχει πρόγραμμα πυρασφάλειας που να εφαρμόζει σε 

περίπτωση πυρκαγιάς, συγκεντρώνει μέση βαθμολογία συμφωνίας, σύμφωνα με τον 

Πίνακα 7, ίση με 4,511 (±0,684), ενώ η αξιολόγηση του φροντιστηρίου, ως προς την 

συγκεκριμένη παράμετρο, συγκεντρώνει μία μέση βαθμολογία συμφωνίας ίση με 4,387 

(± 0,845). Επομένως, δημιουργείται ένα αρνητικό χάσμα, ίσο με -0,124, το οποίο, όμως, 

δεν είναι στατιστικά σημαντικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (t=-1,966, p≥0,05).  

Το Διάγραμμα 10 που ακολουθεί, συνοψίζει και σχηματοποιεί την παραπάνω 

αξιολόγηση των φροντιστηρίων, ως προς τις τέσσερις παραμέτρους της διάστασης της 

ασφάλειας.  

 

 

Διάγραμμα 10: Η Αξιολόγηση των Παραμέτρων Ασφάλειας   
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8.7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

8.7.1. Αξιολόγηση των Διαστάσεων της Συνολικής Ποιότητας των Παρεχόμενων 

Υπηρεσιών  

 

Ο Πίνακας 8 που ακολουθεί, παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές 

αποκλίσεις των αποκρίσεων στις πέντε διαστάσεις της συνολικής ποιότητας παροχής 

υπηρεσιών ενός φροντιστηριακού φορέα, τόσο σε όρους αντιλήψεων, όσο και σε όρους 

προσδοκιών. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου t ζευγαρωτών 

παρατηρήσεων, σχετικά με την ύπαρξη η μη χάσματος.  

Πίνακας 9: Διερεύνηση της Συνολικής Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών ως προς κάθε Διάσταση  

  Αντιλαμβανόμενη Αναμενόμενη Χάσμα 

  Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. t p-value 

Απτότητα 4,256 0,460 4,294 0,426 -0,374 -0,863* 0,389 

Αξιοπιστία 4,593 0,397 4,273 0,452 0,319 8,404* 0,000 

Ανταπόκριση 4,523 0,504 4,320 0,493 0,203 4,878* 0,000 

Ενσυναίσθηση 4,160 0,702 4,289 0,628 -0,128 -2,104* 0,037 

Ασφάλεια 4,211 0,613 4,163 0,548 0,048 1,155* 0,249 

* Στατιστικά Σημαντικό σε 5% επίπεδο σημαντικότητας 

 

Η πρώτη διάσταση της ποιότητας, αναφέρεται στην απτότητα του 

φροντιστηριακού οργανισμού. Η διάσταση της απτότητα ενός ιδανικού φροντιστηρίου 

συγκεντρώνει μέση βαθμολογία συμφωνίας, σύμφωνα με τον Πίνακα 8, ίση με 4,294 

(±0,426), ενώ η αξιολόγηση του φροντιστηρίου, συγκεντρώνει μία μέση βαθμολογία 

συμφωνίας ίση με 4,256 (± 0,460). Επομένως, δημιουργείται ένα αρνητικό χάσμα, ίσο 

με -0,374, το οποίο, όμως, δεν είναι στατιστικά σημαντικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 

5% (t=-0,863, p≥0,05).  

Η διάσταση της αξιοπιστίας αποτελεί τη δεύτερη διάσταση της συνολικής 

ποιότητας. Η αξιοπιστία ενός ιδανικού φροντιστηρίου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

του Πίνακα 8, επιτυγχάνει βαθμό ίσο με 4,273 (±0,452), ενώ τα φροντιστήριο του 

δείγματος επιτυγχάνουν βαθμό, ίσο με 4,593 (±0,397). Συνεπώς, η συγκεκριμένη 

διάσταση, χαρακτηρίζεται από ένα θετικό μέσο χάσμα, το οποίο ανέρχεται σε 0,319 και 

είναι στατιστικά σημαντικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (t=8,404, p<0,05).  

Η ανταπόκριση, είναι η τρίτη διάσταση της ποιότητας που εξετάζεται. Με τη 

διάσταση αυτή, σύμφωνα με τον Πίνακα 8, οι συμμετέχοντες συμφωνούν, με ένα μέσο 
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βαθμό 4,320 (±0,493) για ένα ιδανικό φροντιστήριο και με ένα μέσο βαθμό 4,523 

(±0,504) για το εξεταζόμενο φροντιστήριο. Το μέσο χάσμα, επομένως, μεταξύ 

αντιλαμβανόμενης και αναμενόμενης ποιότητας παροχής υπηρεσιών, όσον αφορά στη 

συγκεκριμένη διάσταση, είναι θετικό και ίσο με 0,203. Επιπλέον, είναι στατιστικά 

σημαντικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (t=4,878, p<0,05).  

Η ενσυναίσθηση, είναι η τέταρτη διάσταση της ποιότητας που εξετάζεται. Με τη 

διάσταση αυτή, σύμφωνα με τον Πίνακα 8, οι συμμετέχοντες συμφωνούν, με ένα μέσο 

βαθμό 4,289 (±0,628) για ένα ιδανικό φροντιστήριο και με ένα μέσο βαθμό 4,160 

(±0,072) για το εξεταζόμενο φροντιστήριο. Το μέσο χάσμα, επομένως, μεταξύ 

αντιλαμβανόμενης και αναμενόμενης ποιότητας παροχής υπηρεσιών, όσον αφορά στη 

συγκεκριμένη διάσταση, είναι αρνητικό και ίσο με -0,128. Επιπλέον, είναι στατιστικά 

σημαντικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (t=-2,104, p<0,05).  

Η διάσταση της ασφάλειας, ολοκληρώνει τις διαστάσεις της ποιότητας παροχής 

υπηρεσιών. Ο Πίνακας 8 παρουσιάζει, ότι ο μέσος βαθμός συμφωνίας των μαθητών για 

την ύπαρξή της σε ένα ιδανικό φροντιστήριο, ανέρχεται σε 4,163 (±0,548) και σε 4,211 

(±0,613) για τα φροντιστήρια του δείγματος. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο, 

δημιουργεί ένα μέσο θετικό χάσμα, που ανέρχεται σε 0,048, αλλά δεν είναι στατιστικά 

σημαντικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (t=1,155, p≥0,05).  

Εν κατακλείδι, από τις 5 διαστάσεις της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

τα εξεταζόμενα φροντιστήρια επιτυγχάνουν σε δύο θετικά χάσματα και σε ένα αρνητικό 

χάσμα, ενώ σε δύο διαστάσεις το χάσμα είναι μηδενικό. Συγκεκριμένα, τα εξεταζόμενα 

φροντιστήρια αξιολογούνται θετικά, ως προς τις διαστάσεις της αξιοπιστίας και της 

ανταπόκρισης, αρνητικά, ως προς τη διάσταση της ενσυναίσθησης και ουδέτερα, όσον 

αφορά τις διαστάσεις της απτότητας και της ασφάλειας. Το Διάγραμμα 11 που 

ακολουθεί, σχηματοποιεί την παραπάνω αξιολόγηση των φροντιστηρίων.  
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Διάγραμμα 11: Η Αξιολόγηση των Διαστάσεων της Συνολικής Ποιότητας Παρεχόμενων 

Υπηρεσιών  

 

8.7.2. Εκτίμηση της Συμμετοχής των Διαστάσεων στην Συνολική Ποιότητα των 

Παρεχόμενων Υπηρεσιών  

Ο Πίνακας 9 που ακολουθεί, παραθέτει τα βασικά περιγραφικά μέτρα των 

αποκρίσεων των μαθητών, σχετικά με τη βαρύτητα που αποδίδουν σε καθεμία από τις 

πέντε διαστάσεις της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει 

τη μέγιστη τιμή, την ελάχιστη τιμή, το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση. 

 Πίνακας 10: Περιγραφικά Μέτρα για τους Συντελεστές Στάθμισης της κάθε Διάστασης Ποιότητας 

  Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο. Τ.Α. 

Απτότητα 0,000 50,000 15,847 6,996 

Αξιοπιστία 0,000 80,000 19,495 9,534 

Ανταπόκριση 0,000 50,000 24,073 8,805 

Ενσυναίσθηση 0,000 60,000 21,210 9,691 

Ασφάλεια 0,000 50,000 19,376 7,913 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 9, οι βαρύτητες των πέντε διαστάσεων έχουν ως εξής:  

 Για την Απτότητα, ο συντελεστής στάθμισης κυμαίνεται από 0% ως 50% με μέσο 

όρο 15,847% (±6,966%).  

 Για την Αξιοπιστία, ο μέσος συντελεστής βαρύτητας ανέρχεται σε 19,495% 

(±9,534%) κυμαινόμενος από 0% ως 80%.  

 Για την Ανταπόκριση, ο συντελεστής στάθμισης κυμαίνεται από 0% ως 50% με 

μέσο όρο 24,073% (±8,805%) 
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 Για την Ενσυναίσθηση, ο μέσος συντελεστής βαρύτητας ανέρχεται σε 21,210% 

(±9,691%) κυμαινόμενος από 0% ως 60%.  

 Για την Ασφάλεια, ο συντελεστής στάθμισης κυμαίνεται από 0% ως 50% με μέσο 

όρο 19,376% (±7,913%). 

Συνεπώς, οι πέντε διαστάσεις κατατάσσονται σε σειρά φθίνουσας βαρύτητας ως 

εξής: (1) Ανταπόκριση, (2) Ενσυναίσθηση, (3) Αξιοπιστία, (4) Ασφάλεια, και (5) 

Απτότητα. Το Διάγραμμα 12 που ακολουθεί, παρουσιάζει σχηματικά τις βαρύτητες 

αυτές των πέντε διαστάσεων.  

 

 

Διάγραμμα 12: Η Κατανομή των Συντελεστών Στάθμισης της κάθε Διάστασης Ποιότητας  

 

 

8.7.3. Εκτίμηση της Συνολικής Ποιότητας των Παρεχόμενων Υπηρεσιών  

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η συνολική ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών εκτιμάται μέσω της τιμής του μέσου συνολικού χάσματος, έτσι όπως αυτό 

προκύπτει ως σταθμισμένο, βάσει των συντελεστών βαρύτητας της κάθε διάστασης και 

το άθροισμα των μέσων χασμάτων της κάθε διάστασης. Εν προκειμένω, το συνολικό 

χάσμα υπολογίστηκε με τη χρήση της ακόλουθης σχέσης:  

Συνολικό Χάσμα = 15,847% ∙ Χάσμα Απτότητας + 19,495% ∙ Χάσμα Αξιοπιστίας 

+ 24,073% ∙ Χάσμα Ανταπόκρισης + 21,210% ∙ Χάσμα Ενσυναίσθησης + 19,376% ∙ 

Χάσμα Ασφάλειας  
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Ο Πίνακας 10 που ακολουθεί, παρουσιάζει το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση 

του συνολικού χάσματος ποιότητας, καθώς και τον έλεγχο μηδενικότητας του χάσματος 

αυτού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά του, το μέσο συνολικό σφάλμα ανέρχεται σε 0,085 

(±0,459) και είναι στατιστικά σημαντικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (t=2,514, 

p<0,05). Συγκεκριμένα, με ασφάλεια 95% μπορεί να ειπωθεί, ότι το μέσο συνολικό 

χάσμα ανέρχεται από 0,018 ως 0,151.  

Πίνακας 11: Περιγραφικά Μέτρα και Έλεγχος t για το Συνολικό Χάσμα Ποιότητας 

  M.O. T.A. T p-value 95% Δ.Ε.  

Συνολική Ικανοποίηση 0,085 0, 459 2,514* 0,013 0,018 0,151 

* Στατιστικά Σημαντικό σε 5% επίπεδο σημαντικότητας 

 

Επιπλέον, ο Πίνακας 10 που ακολουθεί, παρουσιάζει τους συντελεστές 

συσχέτισης, μεταξύ της συνολικής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των 

πέντε διαστάσεων της ποιότητας.  

Πίνακας 12: Ανάλυση Συσχέτισης για το Συνολικό Χάσμα Ποιότητας 

    Χάσμα 

  

Απτότητα

ς 

Αξιοπιστία

ς 

Ανταπόκρισ

ης 

Ενσυναίσθησ

ης 

Ασφάλεια

ς 

Συνολική 

Ικανοποίησ

η 

Συσχέτισ

η 

0,573 0,707 0,788 0,817 0,723 

p-value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

* Στατιστικά Σημαντικό σε 5% επίπεδο σημαντικότητας 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 10, το χάσμα της κάθε διάστασης συνδέεται θετικά με 

το συνολικό χάσμα ποιότητας. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής συσχέτισης Pearson μεταξύ 

του συνολικού χάσματος ποιότητας και:  

 Του χάσματος απτότητας ανέρχεται σε 0,573 και είναι στατιστικά 

σημαντικός, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (p<0,05). Δηλαδή, στο 57,3% των 

περιπτώσεων που αυξάνεται (μειώνεται) το χάσμα απτότητας, αυξάνεται (μειώνεται) και 

το συνολικό χάσμα ποιότητας.  

 Του χάσματος αξιοπιστίας ανέρχεται σε 0,707 και είναι στατιστικά 

σημαντικός, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (p<0,05). Δηλαδή, στο 70,7% των 

περιπτώσεων που αυξάνεται (μειώνεται) το χάσμα αξιοπιστίας, αυξάνεται (μειώνεται) 

και το συνολικό χάσμα ποιότητας.  

 Του χάσματος ανταπόκρισης ανέρχεται σε 0,788 και είναι στατιστικά 

σημαντικός, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (p<0,05). Δηλαδή, στο 78,8% των 

περιπτώσεων που αυξάνεται (μειώνεται) το χάσμα ανταπόκρισης, αυξάνεται (μειώνεται) 

και το συνολικό χάσμα ποιότητας.  
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 Του χάσματος ενσυναίσθησης ανέρχεται σε 0,817 και είναι στατιστικά 

σημαντικός, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (p<0,05). Δηλαδή, στο 81,7% των 

περιπτώσεων που αυξάνεται (μειώνεται) το χάσμα ενσυναίσθησης, αυξάνεται 

(μειώνεται) και το συνολικό χάσμα ποιότητας.  

 Του χάσματος ασφάλειας ανέρχεται σε 0,723 και είναι στατιστικά 

σημαντικός, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (p<0,05). Δηλαδή, στο 72,3% των 

περιπτώσεων που αυξάνεται (μειώνεται) το χάσμα ασφάλειας, αυξάνεται (μειώνεται) και 

το συνολικό χάσμα ποιότητας.  

Συνεπώς, οι πέντε διαστάσεις κατατάσσονται σε σειρά φθίνουσας έντασης 

συσχέτισής τους με τη συνολική ποιότητα ως εξής: (1) Ενσυναίσθηση, (2) Ανταπόκριση, 

(3) Ασφάλεια, (4) Αξιοπιστία, και (5) Απτότητα. Το Διάγραμμα 13 που ακολουθεί, 

παρουσιάζει σχηματικά τις συσχετίσεις αυτές των πέντε διαστάσεων.  

 

 

Διάγραμμα 13: Συντελεστές Στάθμισης της κάθε Διάστασης Ποιότητας με τη Συνολική Ποιότητα, 

όπως αυτήν εκτιμάται από το Συνολικό Χάσμα Ποιότητας  

 

 

8.8 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Η διάσταση της απτότητας, αξιολογήθηκε στα πλαίσια του Πίνακα 3 και του 

Διαγράμματος 5.  Από τις έξι παραμέτρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσον αφορά 

στη συγκεκριμένη διάσταση, τα εξεταζόμενα φροντιστήρια επιτυγχάνουν, σε τρεις 

θετικά χάσματα και σε δύο αρνητικό χάσμα, ενώ σε μία παράμετρο το χάσμα είναι 

μηδενικό. Συγκεκριμένα, τα εξεταζόμενα φροντιστήρια, αξιολογούνται θετικά, ως προς 

τις μοντέρνες εγκαταστάσεις τους (Μέσο Χάσμα = 0,553, t=7,637, p<0,05), τον σύγχρονο 
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εξοπλισμό τους (Μέσο Χάσμα = 0,340, t=4,951, p<0,05) και την επαγγελματική 

εμφάνιση των καθηγητές τους (Μέσο Χάσμα = 0,738, t=10,197, p<0,05). Αρνητικά 

αξιολογούνται, ως προς τις κατάλληλα σχεδιασμένες εγκαταστάσεις για άτομα με 

κινητικές δυσκολίες (Μέσο Χάσμα = -1,532, t=-17,519 p<0,05) και ως προς τη σύγχρονη 

και ενημερωμένη διδακτική ύλη (Μέσο Χάσμα = -0,235, t=-4,116, p<0,05). Ουδέτερα 

αξιολογούνται, όσον αφορά την καθαριότητα των εγκαταστάσεών τους (Μέσο Χάσμα = 

-0,090, t=-1,793, p≥0,05). Το συνολικό χάσμα της απτότητας, έτσι όπως προέκυψε από 

τα χάσματα των επιμέρους παραμέτρων, ανήλθε σε αρνητικά επίπεδα, αλλά χωρίς να 

είναι και στατιστικά σημαντικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (Μέσο Χάσμα = -0,374, 

t=-0,863, p≥0,05). Το γεγονός αυτό σημαίνει, ότι η ύπαρξη περισσότερων θετικών 

επιμέρους χασμάτων, δεν είναι αρκετή για να αντισταθμίσει την ύπαρξη του ενός 

αρνητικού χάσματος. Τέλος, η διάσταση της απτότητας αναγνωρίζεται, ως η διάσταση 

με τη χαμηλότερη επίδραση στη συνολική ποιότητα και σε όρους αναγνωριζόμενης εκ 

μέρους των μαθητών βαρύτητα (Μ.Ο. =  15,847%) και σε όρους συσχέτισής της με το 

μέσο συνολικό χάσμα (Συντελεστής Συσχέτισης = 57,3%, p<0,05).  

Η διάσταση της αξιοπιστίας, αξιολογήθηκε στα πλαίσια του Πίνακα 4 και του 

Διαγράμματος 6. Από τις 5 παραμέτρους της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

τα εξεταζόμενα φροντιστήρια επιτυγχάνουν σε τρεις θετικά χάσματα, σε καμία αρνητικό 

χάσμα και σε δύο παραμέτρους το χάσμα είναι μηδενικό. Συγκεκριμένα, τα εξεταζόμενα 

φροντιστήρια αξιολογούνται θετικά σχετικά με τη μακροχρόνια διδακτική εμπειρία των 

καθηγητών που απασχολούν (Μέσο Χάσμα = 11,691, t=11,691, p<0,05), την υψηλή 

ακαδημαϊκή μόρφωση (Μέσο Χάσμα = 0,396, t=6,266, p<0,05) και η τήρηση του 

διδακτικό πρόγραμμα (Μέσο Χάσμα = 0,462, t=7,192, p<0,05), και ουδέτερα, σχετικά με 

την άπταιστη ομιλία της ξένης γλώσσας που διδάσκουν (Μέσο Χάσμα = -0,011, t=0,213, 

p≥0,05) και απαντούν άμεσα και πρόθυμα στις απορίες των μαθητών (Μέσο Χάσμα = 0, 

t=0, p≥0,05). Το συνολικό χάσμα της αξιοπιστίας, έτσι όπως προέκυψε από τα χάσματα 

των επιμέρους παραμέτρων, ανήλθε, όπως αναμενόταν, σε θετικά επίπεδα και μάλιστα 

είναι και στατιστικά σημαντικό, σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (Μέσο Χάσμα = 0,319, 

t=8,404, p<0,05). Τέλος, η διάσταση της αξιοπιστίας, αναγνωρίζεται ως η διάσταση με 

την τρίτη εντονότερη επίδραση στη συνολική ποιότητα και σε όρους αναγνωριζόμενης 

εκ μέρους των μαθητών βαρύτητα (Μ.Ο. =  19,495%) και με την τέταρτη εντονότερη 

επίδραση σε όρους συσχέτισής της με το μέσο συνολικό χάσμα (Συντελεστής Συσχέτισης 

= 70,7%, p<0,05).  

Η διάσταση της ανταπόκρισης αξιολογήθηκε στα πλαίσια του Πίνακα 5 και του 

Διαγράμματος 8. Στις 5 παραμέτρους της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσον 
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αφορά στη διάσταση της ανταπόκρισης, τα εξεταζόμενα φροντιστήρια επιτυγχάνουν 

τρία θετικά χάσματα και κανένα αρνητικό χάσμα, ενώ σε δύο παραμέτρους το χάσμα 

είναι μηδενικό. Συγκεκριμένα, τα εξεταζόμενα φροντιστήρια αξιολογούνται θετικά ως 

προς την ταχύτητα εξυπηρέτησης (Μέσο Χάσμα = 0,299, t=5,249, p<0,05), την ακρίβεια 

των αρχείων των σπουδαστών (Μέσο Χάσμα = 0,274, t=3,823, p<0,05), και την ευγένεια 

του προσωπικού (Μέσο Χάσμα = 0,249, t=4,718, p<0,05) και ουδέτερα, όσον αφορά την 

παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και το χρόνο που υπόσχεται η διοίκηση (Μέσο Χάσμα 

= 0,059, t=1,017, p≥0,05) και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων (Μέσο Χάσμα 

= 0,086, t=1,336, p≥0,05). Κατόπιν τούτων, δεν μπορεί παρά το συνολικό χάσμα της 

ανταπόκρισης, έτσι όπως προέκυψε από τα χάσματα των επιμέρους παραμέτρων, να 

ανήλθε σε θετικά επίπεδα, ενώ είναι και στατιστικά σημαντικό, σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% (Μέσο Χάσμα = 0,203, t=4,878, p<0,05). Τέλος, η διάσταση της 

ανταπόκρισης, αναγνωρίζεται ως η διάσταση με την εντονότερη επίδραση στη συνολική 

ποιότητα σε όρους αναγνωριζόμενης εκ μέρους των μαθητών βαρύτητα (Μ.Ο. =  

24,073%) και δεύτερη εντονότερη επίδραση σε όρους συσχέτισής της με το μέσο 

συνολικό χάσμα (Συντελεστής Συσχέτισης = 78,8%, p<0,05).  

Η διάσταση της ενσυναίσθησης, αξιολογήθηκε στα πλαίσια του Πίνακα 6 και του 

Διαγράμματος 9. Από τις δύο παραμέτρους της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

όσον αφορά στη διάσταση της ενσυναίσθησης, τα εξεταζόμενα φροντιστήρια 

επιτυγχάνουν κανένα θετικό χάσμα, ένα αρνητικό και ένα μηδενικό. Συγκεκριμένα, τα 

εξεταζόμενα φροντιστήρια αξιολογούνται αρνητικά, ως προς την ικανότητά τους να 

προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις στις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών (Μέσο 

Χάσμα=-0,718, t=-2,445, p<0,05) και ουδέτερα όσον αφορά τη γνώση των ατομικών 

αναγκών του κάθε μαθητή (Μέσο Χάσμα = -0,086, t=-1,222, p≥0,05). Κατόπιν τούτων, 

δεν μπορεί παρά το συνολικό χάσμα της ενσυναίσθησης, έτσι όπως προέκυψε από τα 

χάσματα των επιμέρους παραμέτρων, να ανήλθε σε αρνητικά επίπεδα, ενώ είναι και 

στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (Μέσο Χάσμα = -0,128, t=-2,104, 

p<0,05). Τέλος, η διάσταση της ενσυναίσθησης, αναγνωρίζεται ως η διάσταση με την 

δεύτερη εντονότερη επίδραση στη συνολική ποιότητα, σε όρους αναγνωριζόμενης εκ 

μέρους των μαθητών βαρύτητα (Μ.Ο. =  21,210%), αλλά ως η πρώτη εντονότερη 

επίδραση σε όρους συσχέτισής της, με το μέσο συνολικό χάσμα (Συντελεστής Συσχέτισης 

= 81,7%, p<0,05).  

Τέλος, η διάσταση της ασφάλειας, αξιολογήθηκε στα πλαίσια του Πίνακα 7 και 

του Διαγράμματος 10. Από τις τέσσερις παραμέτρους της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, όσον αφορά στη διάσταση της ασφάλειας, τα εξεταζόμενα φροντιστήρια 
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επιτυγχάνουν σε ένα θετικό και σε κανένα αρνητικό χάσμα, ενώ σε τρεις παραμέτρους 

το χάσμα είναι μηδενικό. Συγκεκριμένα, τα εξεταζόμενα φροντιστήρια αξιολογούνται 

θετικά, ως προς το κατά πόσον προσφέρουν κοινωνικό έργο (Μέσο Χάσμα = 0,299, 

t=3,798, p<0,05), και ουδέτερα όσον αφορά στην αξιοπιστία-ασφάλεια των 

παρεχόμενων γνώσεων (Μέσο Χάσμα = 0,038, t=0,663, p≥0,05), την παροχή ασφάλειας 

ανεξαρτήτως εθνικότητας του μαθητή (Μέσο Χάσμα = -0,032, t=-0,639, p≥0,05) και της 

ύπαρξης προγράμματος πυρασφάλειας για περιπτώσεις πυρκαγιάς (Μέσο Χάσμα = -

0,124, t=-1,966, p≥0,05). Κατόπιν τούτων, το χάσμα της ασφάλειας, έτσι όπως προέκυψε 

από τα χάσματα των επιμέρους παραμέτρων, ανήλθε σε μηδενικά επίπεδα, εφόσον δεν 

προέκυψε να είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (Μέσο Χάσμα 

= 0,048, t=1,155, p≥0,05). Από την άλλη μεριά, η διάσταση της ασφάλειας 

αναγνωρίζεται ως η διάσταση με την τέταρτη εντονότερη επίδραση στη συνολική 

ποιότητα, σε όρους αναγνωριζόμενης εκ μέρους των μαθητών βαρύτητα (Μ.Ο. =  

19,376%), αλλά την τρίτη εντονότερη επίδραση, σε όρους συσχέτισής της με το μέσο 

συνολικό χάσμα (Συντελεστής Συσχέτισης = 78,4%, p<0,05).  

 

8.9 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Συνεπώς, τα φροντιστήρια του δείγματος αξιολογούνται θετικά, ως προς τις 

διαστάσεις της αξιοπιστίας και της ανταπόκρισης, αρνητικά ως προς τη διάσταση της 

ενσυναίσθησης, και ουδέτερα ως προς τη διάσταση της απτότητας και της ασφάλειας. 

Δηλαδή, τα φροντιστήρια του δείγματος αξιολογούνται πάνω από το αναμενόμενο για 

τις διαστάσεις της αξιοπιστίας και της ανταπόκρισης, κάτω από το αναμενόμενο ως προς 

τη διάσταση της ενσυναίσθησης και το ίδιο με το αναμενόμενο ως προς τη διάσταση της 

απτότητας και της ασφάλειας. Το σύνολο αυτών απέφερε μία θετική συνολική 

αξιολόγηση του δείγματος (Μέσο Χάσμα = 0,113, t=3,587, p<0,05). Δηλαδή, τα 

φροντιστήρια του δείγματος αξιολογούνται καλύτερα από το αναμενόμενο, ως προς τη 

συνολική τους ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Τέλος, βάσει των παραπάνω συμπερασμάτων δίνονται οι απαντήσεις των 

ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν στην αρχή της παρούσας στατιστικής ανάλυσης. 

Όσον αφορά στα ερευνητικά ερωτήματα 1 με 6 που τέθηκαν, διαπιστώνεται, ότι οι 

μαθητές των φροντιστηρίων δεν είναι, ούτε δυσαρεστημένοι, ούτε ικανοποιημένοι από 

τις διαστάσεις της απτότητας και της ασφάλειας, είναι ικανοποιημένοι από τις 

διαστάσεις της αξιοπιστίας και της ανταπόκρισης, αλλά δυσαρεστημένοι από τη 

διάσταση της ενσυναίσθησης. Από τη συνολική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
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οι μαθητές εμφανίζονται ικανοποιημένοι. Αντιστοίχως, με αναφορά στα ερευνητικά 

ερωτήματα 7 με 11, διαπιστώνεται, ότι το σύνολο των διαστάσεων λαμβάνονται υπόψη 

κατά την αξιολόγησή της συνολικής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

επιδρούν θετικά σε αυτήν. Συγκεκριμένα, σε όρους αναγνωριζόμενης εκ μέρους των 

μαθητών στάθμισης, οι πέντε διαστάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά θετικής 

επίδρασης ως εξής: (1) Ανταπόκριση, (2) Ενσυναίσθηση, (3) Αξιοπιστία, (4) Ασφάλεια, 

και (5) Απτότητα. Σε  όρους, όμως, έντασης της συσχέτισης των διαστάσεων με τη 

συνολική ποιότητα παρατηρούνται κάποιες διαφοροποιήσεις, εφόσον οι πέντε 

διαστάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ως εξής: (1) Ενσυναίσθηση, (2) 

Ανταπόκριση, (3) Ασφάλεια, (4) Αξιοπιστία, και (5) Απτότητα. Σε κάθε περίπτωση, η 

Απτότητα εμφανίζεται, ως η διάσταση με τη μικρότερη αποδιδόμενη σπουδαιότητα και 

επίδραση, ενώ η Ανταπόκριση και η Ενσυναίσθηση κατατάσσονται σε σειρά υψηλής 

σπουδαιότητας και επίδρασης.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

9.1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το δείγμα της έρευνάς μας είναι μικρό , καθώς περιορίζεται σε τρία παραρτήματα 

του ίδιου φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, στο ένα μοναδικό δημοτικό διαμέρισμα του 

Δήμου Θεσσαλονίκης, οπότε δεν μπορούμε να εξάγουμε γενικά συμπεράσματα για την 

ποιότητα της εκπαίδευσης στα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών στον Ελλαδικό χώρο. 

Επιπλέον, η έρευνα επικεντρώνεται μόνο στον μαθητή ως πελάτη, ενώ υπάρχουν 

πληθώρα απόψεων, για το ποιος χαρακτηρίζεται πελάτης στον εκπαιδευτικό χώρο. 

Καθώς η έρευνά μας έχει συμβάλει στην αναγνώριση των παραγόντων που 

θεωρούνται σημαντικοί  για τους μαθητές των Φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, χρήσιμη 

θα ήταν η διενέργεια πανελλαδικής έρευνας των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και η 

γενικότερη αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα 

φροντιστήρια ξένων γλωσσών σαν κλάδος «μη τυπικής» εκπαίδευσης. Επιπλέον, 

ενδιαφέρον θα παρουσίαζε και μια έρευνα internal marketing, όπου θα διερευνούσε 

κανείς την ικανοποίηση, τόσο του διδακτικού προσωπικού, όσο και του διοικητικού 

προσωπικού, στο χώρο των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών.  
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9.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ 

ΓΛΩΣΣΩΝ 

 

Καθώς, το δείγμα της έρευνάς μας έδειξε, πως η  Απτότητα εμφανίζεται ως η 

διάσταση με τη χαμηλότερη σπουδαιότητα,  θα ήταν χρήσιμο να συμπεράνουμε, πως οι 

υλικές εγκαταστάσεις ενός μαθησιακού οργανισμού, είναι μικρής σπουδαιότητας 

μπροστά στη διδακτική εμπειρία του προσωπικού των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών. 

Οι μαθητές, όντας πιο ώριμοι πλέον, αναζητούν πείρα, γνώσεις και ποσοστά επιτυχιών 

στα πτυχία ξένων γλωσσών. Κύρια απαίτηση των πελατών που πληρώνουν για τις έξτρα 

υπηρεσίες μάθησης, είναι η ανταπόκριση των αναγκών των μαθητών, η ταχύτητα 

εξυπηρέτησης και η παροχή των υποσχόμενων υπηρεσιών στον τόπο και τον χρόνο που 

τους υποσχέθηκε ο κάθε επιχειρηματίας. Σε σειρά υψηλής σπουδαιότητας, τοποθετείται 

η διάσταση της ενσυναίσθησης, καθώς οι πελάτες είναι πλέον πιο ενημερωμένοι και 

απαιτητικοί, σχετικά με τις υπηρεσίες που πληρώνουν.  

Το κλειδί της επιτυχίας έγκειται στη διαφοροποίηση της επιχείρησης σε ένα 

υψηλά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Συνεπώς, οι πελάτες αναζητούν την εξατομίκευση, 

μέσα σε μια λαοθάλασσα παρόμοιων υπηρεσιών. Η γνώση του ανθρώπου με τις 

ιδιαιτερότητες του, η προσωπική επαφή, η προσαρμογή του υλικού που διδάσκεται στις 

μαθησιακές ανάγκες του καθενός.( Arcaro, J., 1995) Η παροχή προσωπικών λύσεων, για 

κάθε μαθησιακή ανάγκη. Γεγονός πολύπλοκο και πολυδάπανο για μια ιδιωτική 

επιχείρηση που λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος. Οι μαθησιακές ανάγκες, αλλά και οι 

προτεραιότητες των μαθητών αλλάζουν με το ηλικιακό επίπεδο (James, C. And Phillips, 

P., 2001) και η προσαρμογή ενός οργανισμού σε κάθε εξατομικευμένη ανάγκη είναι 

υπόθεση για δυνατούς λύτες. Το μόνο σίγουρο είναι, ότι απαιτείται ομαδική δουλεία και 

συνεργασία όλων. Στο σημείο αυτό, συμβάλλουν οι σύγχρονες απόψεις Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας. 

Πρωταρχικής σημασίας, είναι η δέσμευση της διοίκησης του φροντιστηρίου 

ξένων γλωσσών για αλλαγή προς τη ποιότητα. Η διοίκηση του φροντιστηρίου οφείλει 

να οργανώσει ένα πρόγραμμα ποιότητας, βασιζόμενο σε λογικές βάσεις και σύμφωνα με 

τις ανάγκες των πελατών.  Ο Jabbifar, T. (2009, σελ.55-56)   στο άρθρο του «Ignorance 

of Total Quality Management In Higher Education in the 21st century» αναφέρεται 

ξεκάθαρα σε βήματα εφαρμογής ΔΟΠ στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία εμείς 

παραθέτουμε τροποποιημένα, για τις ανάγκες των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών: 
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 Δημιουργία Προγραμμάτων ευαισθητοποίησης προσωπικού και διεύθυνσης 

προς τη ποιότητα. Αυτό απαιτεί οργάνωση σεμιναρίων, επιμόρφωση 

προσωπικού σε θέματα ποιότητας, διατύπωση ενός ξεκάθαρου σκοπού από τη 

διεύθυνση. Καλό θα ήταν να γίνεται στην αρχή της σχολική χρονιάς, σε μία 

τακτική συνάντηση καθηγητών. Επιπλέον, σημαίνοντα ρόλο θα έπαιζε και η 

κατάλληλη επιλογή προσωπικού στην αρχή της χρονιάς, διδακτικού προσωπικού 

ανοιχτού σε νέες μεθόδους ποιότητας και εκσυγχρονισμένες μεθόδους 

διδασκαλίας. 

 Η τακτική χρήση ερωτηματολογίου ικανοποίησης πελατών και η 

ορθολογική χρήση των αποτελεσμάτων. Ο εντοπισμός των προσδοκιών και 

των αντιλήψεων του πελάτη είναι πρωταρχικής σημασίας. Αποφάσεις 

βασιζόμενες σε στατιστικά δεδομένα.  

 Η συζήτηση και σωστή διαχείριση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Χρήσιμη θα ήταν η ανοιχτή συζήτηση και διερεύνηση των προβλημάτων μεταξύ 

υπαλλήλων και διοίκησης. Η χρήση εργαλείων «Αιτίας-Αποτελέσματος» και 

διαγραμμάτων Pareto. Επιπλέον, η συχνή εφαρμογή εργαλείων βελτίωσης, όπως 

το κύκλο ποιότητας του Deming «Plan, Do, Check, Act», ιστογράμματα και 

διαγράμματα ροής θα βοηθήσουν στο να ληφθούν ορθότερες αποφάσεις. 

 Η διατύπωση και η δημιουργία ενός οράματος ποιότητας, που θα 

μεταλαμπαδευτεί σε όλα τα στρώματα του διδακτικού οργανισμού και η 

διοίκηση θα είναι η πρώτη που θα εφαρμόζει τις διδαχές της. 

 Ο κατάλληλος χειρισμός του εσωτερικού και του εξωτερικό συστήματος 

λειτουργίας των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών. 

Στο Εσωτερικό Σύστημα Λειτουργίας εντάσσονται: 

 Οι εγγραφές. Οφείλουν να είναι σύντομες, μεθοδικές, οργανωμένες και να 

συμπεριλαμβάνουν τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Ο πελάτης πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με σεβασμό και εξατομικευμένα. Να εντάσσεται σε τμήματα 

ανάλογα με τις μαθησιακές του ανάγκες. Το προσωπικό που συμμετέχει στις 

εγγραφές, πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, καθώς ταυτόχρονα θα 

μεταλαμπαδεύει τις αρχές, τις αξίες και την εμπειρία του εκπαιδευτικού 

οργανισμού που εκπροσωπεί.  

 Η επιλογή κατάλληλου προσωπικού. Το προσωπικό οφείλει να εκπαιδευτεί σε 

θέματα ποιότητας και να ενστερνίζεται τις απόψεις και τις αξίες του οργανισμού. 
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 Μοντέρνα και εκσυγχρονισμένη διδασκαλία. Οι  καθηγητές θα ήταν φρόνιμο 

να διαθέτουν αυτονομία στις διδακτικές μεθόδους. Να αφουγκράζονται τις 

απόψεις των μαθητών τους, να συνεργάζονται με τους συναδέλφους, να μην 

φοβούνται νέες διδακτικές μεθόδους. Να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία και 

ανταλλαγή απόψεων, τόσο μεταξύ των καθηγητών, όσο και μεταξύ του 

διοικητικού προσωπικού και της διεύθυνσης. Τα προβλήματα με αυτό τον τρόπο, 

εντοπίζονται γρήγορα και λύνονται εύκολα. Η μηνιαία επιμόρφωση σε θέματα 

διδασκαλίας και σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού, θεωρείται η βάση της 

ανανέωσης.  

 Η συντήρηση και καθαριότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων. Η σωστή 

εικόνα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, συμβάλει στην αναβάθμιση της αξίας 

ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

 Η προώθηση του έργου και των δράσεων του οργανισμού. Οι επιτυχίες των 

εξετάσεων, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η διαφήμιση, αφορά όχι μόνο τη διοίκηση, 

αλλά και κάθε υπάλληλο χωριστά. Καθώς, οι υπηρεσίες καταναλώνονται την ίδια 

στιγμή που προσφέρονται, τα άτομα που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη 

(διοικητικό προσωπικό και καθηγητές) συνεισφέρουν στην διαμόρφωση της 

ικανοποίησης του πελάτη. 

 Οι οικονομικές υποχρεώσεις ενός φροντιστηρίου. Η σωστή διεξαγωγή της 

μισθοδοσίας των υπαλλήλων και ο συνετός χειρισμός των εσόδων και των 

εξόδων ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, αποτελούν τη βάση της επιβίωσης της 

επιχείρησης. Επιπλέον, ένας κακοπληρωμένος υπάλληλος μεταλαμπαδεύει τη 

δυσαρέσκειά του και προς τον πελάτη, μεταφέροντας μια αρνητική εικόνα προς 

τα έξω. Παράλληλα, κατάλληλος χειρισμός απαιτείται και στις περιπτώσεις 

πελατών που χρωστούν δίδακτρα. Η ευγένεια, ο σεβασμός και η εξατομίκευση 

κάθε περίπτωσης, θα πρέπει να αποτελούν κύριο μέλημα του λογιστηρίου. 

Στο Εξωτερικό Σύστημα Λειτουργίας του εκπαιδευτικού οργανισμού εντάσσονται: 

 Η διάδραση  με την τοπική κοινωνία. Καθώς τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών 

είναι τοπικές επιχειρήσεις στο σύνολό τους, η επικοινωνία και οι δημόσιες 

σχέσεις με την τοπική κοινωνία είναι απαραίτητες. Τοπικά σχολεία, Σύλλογοι 

Γονέων και Κηδεμόνων, Διευθυντές σχολείων, τοπικά μαγαζιά (π.χ. 

βιβλιοπωλεία) συμβάλλουν στην προώθηση της σωστής εικόνας ενός 

φροντιστηρίου. 
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 Η γνώση κυβερνητικών αλλαγών και γενικότερα της βιομηχανίας της 

εκπαίδευσης. 

 Τακτική έρευνα Αγοράς, SWOT analysis του κλάδου και Benchmarking των 

ανταγωνιστών. 

 Προσφορά κοινωνικού έργου σε τοπικά ιδρύματα. Ο οργανισμός εμφανίζεται 

ευαισθητοποιημένος σε όσα συμβαίνουν στην κοινωνία και προσπαθεί να 

συμβάλει στη βελτίωση καταστάσεων. 

 Οι συχνές εκδηλώσεις των φροντιστηρίων. Οι εκδηλώσεις αποφοίτησης 

σπουδαστών, σχολικοί χοροί, εκπαιδευτικοί διαγωνισμοί ενισχύουν την εικόνα 

του φροντιστηρίου και συμβάλλουν στην διαπροσωπική επικοινωνία με τους 

πελάτες, αλλά ταυτόχρονα δίνουν κίνητρα μάθησης στους μαθητές. 

Φυσικά, όλα τα ανωτέρω, δεν θα έχουν καμία επίδραση, χωρίς τη ρητή δέσμευση όλων 

των εμπλεκομένων, για διαρκής βελτίωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

1. Δημητριάδης, Ε. (2002) Στατιστικές εφαρμογές με SPSS, Αθήνα: Κριτική Α.Ε 

2. Ιωαννίδης, Δ.Α. (2012) Στατιστική μεθοδολογία, Θεσσαλονίκη: Ζήτη 

3. Καλαματιανού, Α.Γ., (2003). Κοινωνική Στατιστική: Μέθοδοι Μονοδιάστατης 

Ανάλυσης, Δεύτερη Έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.  

4. Κουρεμένος, Α., (2008). Marketing II: Έρευνα Αγοράς (Τόμος Γ΄), Πάτρα: Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  

5. Μπένος, Β., (1997). Στατιστική (Τόμος Α΄), Περιγραφική Στατιστική, Αθήνα: 

Εκδόσεις Α. Σταμούλης.  

6. Πετράκης, Μ. (2006) Η Σύνταξη της Πτυχιακής Διατριβής, Αθήνα: Σταμούλης Α.Ε 

7. Πετράκης, Μ. (2011) Έρευνα Marketing: Η ερευνητική Μεθοδολογία, 3η Έκδοση, 

Αθήνα: Σταμούλης Α.Ε 

8. Τσάντας, Ν., Μωυσιάδης, Χρ. et al.(1999) Ανάλυση Δεδομένων με τη βοήθεια 

στατιστικών πακέτων, Θεσσαλονίκη: Ζήτη 

9. Τσιότρας, Γ.Δ (2016) Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Κύπρος: Broken Hill 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΞΕΝΗ 

1. Arcaro, J.S. (1995) Quality in Education: An Implementation Handbook, Delray 

Beach: St. Lucie Press 

2. Balkan Society for pedagogy and education (2005) Quality in education in the 

Balkans, Terzis, N.P. (ed.), Θεσσαλονίκη: Kyriakidis Brothers s.a 

3. Brennan, J., De Vries, P. and Williams, R. (1997) Standards and quality in Higher 

education, London: Jessica Kingsley Publishers 

4. Brennan, R.D. (1995) Quality in Higher Education, New Brunswick: Transaction 

Publishers 

5. Edvardsson, B., Thomasson, B. and Ovretveit, J. (1994) Quality of services: making 

it really work, Berkshire: McGraw-Hill 

6. Parsons, C. ((1994) Quality  Improvement in Education: case studies in Schools, 

Colleges and Universities, London: David Fulton Publishers 

7. Preedy, M., Glatter, R. and Levacic, R. (2001) Educational management: strategy, 

quality and resources, Philadelphia: Open University Press 

8. Schneider, B. and White, S. (2004) Service quality: research perspectives, 

Thousand Oaks: Sage Publications 



80 
 

 

ΑΡΘΡΑ 

9. Abdullah, F. (2005) HEDPERF versus SERVPERF: The quest for ideal 

measuring instrument of service quality in higher education sector, 

Quality Assurance in Education [online], Vol. 13, Issue: 4, pp.305-328, 

Available from: https://doi.org/10.1108/09684880510626584 [Accessed: 

26 December 2017] 

10.  Abdullah, F.(2006) The development of HEDPERF: a new measuring 

instrument of service quality for the higher education sector 

International, Journal of Consumer Studies[online],Vol.30, No.6, 

pp569–581 Available from: doi: 10.1111/j.1470-6431.2005.00480.x 

[Accessed: 28 December 2017] 

11. Allwood. M.C. (2012) The distinction between qualitative and 

quantitative research is problematic, Qual Quant [online], Vol. 46, 

pp1417-1429 Available from: DOI 10.1007/s11135-011-9455-8 

[Accessed: 26 December 2017] 

12. Brady, M.K. and Cronin, J.J. (2001) Some new thoughts on 

conceptualizing perceived service quality: a hierarchical approach, 

Journal of Marketing, Vol. 65, No. 3, pp. 34-50. In: Ramseook-

Munhurrun, P. and Nundlall, P. (2013) Service quality measurement for 

secondary school setting, Quality Assurance in Education[online], Vol. 

21 Issue: 4, pp.387-401, Available from:  https://doi.org/10.1108/QAE-

05-2011-0025 [Accessed: 05 October 2017] 

13. Carman, J.M. (1990) Consumer perceptions of service quality: An 

assessment of servqual dimensions, Journal of Retailing [online], Vol. 

66, No.1, pp.33-55 Available from: 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=37b4ac

35-b236-4c1a-9c52-6fa81b1e752d%40sessionmgr102  [Accessed: 28 

December 2017] 

14. Cheng, Y. C. and Tam, W.M. (1997) Multi‐models of quality in 

education, Quality Assurance in Education[online], Vol. 5, Issue: 1, 

pp.22-31, Available from: https://doi.org/10.1108/09684889710156558 

[Accessed: 26 December 2017] 

15. Crawford, L. E. D. and Shutler, P. (1999) Total quality management in 

education: Problems and issues for the classroom teacher, The 

https://doi.org/10.1108/09684880510626584
https://doi.org/10.1108/QAE-05-2011-0025
https://doi.org/10.1108/QAE-05-2011-0025
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=37b4ac35-b236-4c1a-9c52-6fa81b1e752d%40sessionmgr102
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=37b4ac35-b236-4c1a-9c52-6fa81b1e752d%40sessionmgr102
https://doi.org/10.1108/09684889710156558


81 
 

International Journal of Educational Management [online], Vol.13, 

No.2, pp. 67-73 Available from: 

https://search.proquest.com/docview/229203313/fulltextPDF/732B12543

01A47B5PQ/1?accountid=14631  [Accessed: 05 October 2017] 

16. Cronin, J. Taylor, S. A. and Taylor, Jr. (1992) Measuring Service 

Quality: A Reexamination and Extension, Journal of Marketing[online], 

Vol.56, No.3, pp 55-68 Available from: 

http://www.jstor.org/stable/1252296 [Accessed: 28 December 2017] 

17. Cronin, J. Taylor, S. A. and Taylor, Jr. (1994) SERVPERF Versus 

SERVQUAL: Reconciling Performance-Based and Perceptions-Minus-

Expectations Measurement of Service Quality, Journal of Marketing 

[online], Vol. 58,pp.125-131 Available from: 

http://www.jstor.org/stable/1252256 [Accessed: 28 December 2017] 

18. Cruz, F., Gálvez, I. and Santaolalla, R. (2016) Impact of quality 

management systems on teaching-learning processes, Quality Assurance 

in Education[online], Vol. 24 Issue: 3, pp.394-415, Available from: 

https://doi.org/10.1108/QAE-09-2013-0037 [Accessed: 04 November 

2017] 

19. Doherty, G. D. (2008) On quality in education, Quality Assurance in 

Education[online], Vol. 16 Issue: 3,pp.255-265,  Available from: 

https://doi.org/10.1108/09684880810886268 [Accessed: 28 December 

2017]  

20. Eagle, L. and Brennan, R. (2007) Are students customers? TQM and 

marketing perspectives, Quality Assurance in Education[online], Vol. 15 

Issue: 1, pp.44-60, Available from: 

https://doi.org/10.1108/09684880710723025 [Accessed: 26 December 

2017] 

21. Eberle, L., Milan, G. et al. (2016) Service quality dimensions and 

customer satisfaction in a Brazilian University context, Benchmarking: 

An International Journal, Vol. 23, Issue: 7, pp 1697-1716, Available 

from: DOI: 10.11108/ BIJ-09-2014-0089 [Accessed: 26 December 2017] 

22. Elassy, N. (2015)The concepts of quality, quality assurance and quality 

enhancement, Quality Assurance in Education[online], Vol. 23 Issue: 3, 

pp.250-261, Available from: https://doi.org/10.1108/QAE-11-2012-0046 

[Accessed: 28 December 2017] 

https://search.proquest.com/docview/229203313/fulltextPDF/732B1254301A47B5PQ/1?accountid=14631
https://search.proquest.com/docview/229203313/fulltextPDF/732B1254301A47B5PQ/1?accountid=14631
http://www.jstor.org/stable/1252296
http://www.jstor.org/stable/1252256
https://doi.org/10.1108/QAE-09-2013-0037
https://doi.org/10.1108/09684880810886268
https://doi.org/10.1108/09684880710723025
https://doi.org/10.1108/QAE-11-2012-0046


82 
 

23. Fritsch, D. , Mooney, K. and Oestman, A. (2012) The International 

Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 

Information Sciences[online], Vol XXXIX-B6, Pp 87-90, Available 

from: https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-

sci.net/XXXIX-B6/87/2012/isprsarchives-XXXIX-B6-87-2012.pdf  

[Accessed: 26 December 2017] 

24. Fukeya, L., Issaca, S. et al.(2014) 5th Asia Euro Conference.Service 

Delivery Quality Improvement Models: A Review, Procedia - Social and 

Behavioral Sciences[online], Vol.144, pp.343 – 359 Available from: doi: 

10.1016/j.sbspro.2014.07.304 [Accessed: 26 December 2017] 

25. Grapentine, T. (1999) The History and Future of Service Quality: 

Assessment Connecting customer needs and expectations to business 

processes, Marketing Research[online] , Vol. 10, Issue 4, pp 4-20 

Available from: 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=632ae1

80-aad5-4b83-9f25-9b63b26e7076%40sessionmgr4009 [Accessed: 26 

December 2017] 

26. Harvey, L. (2005) A history and critique of quality evaluation in the UK, 

Quality Assurance in Education[online], Vol. 13 Issue: 4, pp.263-276, 

Available from: https://doi.org/10.1108/09684880510700608 [Accessed: 

28 December 2017] 

27.  Hishamuddin,H. and Azleen, I. (2008) Service Quality and Student 

Satisfaction: A case study at Private Higher Education Institutions, 

International Business Research[online], Vol. 1, No. 3, pp163-175 

Available from: www.ccsenet.org/journal.html  [Accessed: 25 May 

2017] 

28. Hodgkinson, M. and Kelly, M. (2007)Quality management and 

enhancement processes in UK business schools: a review, Quality 

Assurance in Education[online], Vol. 15 Issue: 1, pp.77-91, Available 

from: https://doi.org/10.1108/09684880710723043 [Accessed: 28 

December 2017] 

29. Icli, G.E. and Anil, N.K.(2014) The HEDQUAL scale: A new 

measurement scale of service quality for MBA programs in higher 

education, South African Journal of Business Management[online], Vol. 

45, No.3, pp.31-43 Available from: 

https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XXXIX-B6/87/2012/isprsarchives-XXXIX-B6-87-2012.pdf
https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XXXIX-B6/87/2012/isprsarchives-XXXIX-B6-87-2012.pdf
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=632ae180-aad5-4b83-9f25-9b63b26e7076%40sessionmgr4009
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=632ae180-aad5-4b83-9f25-9b63b26e7076%40sessionmgr4009
https://doi.org/10.1108/09684880510700608
http://www.ccsenet.org/journal.html
https://doi.org/10.1108/09684880710723043


83 
 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=f31214e

d-f845-4e7b-bec0-cab8270444c8%40sessionmgr102  [Accessed: 26 

December 2017] 

30. İncesu, G. and Aşıkgil, B.(2012) An Evaluation of the Relationship 

between Service Quality in Primary Education and Parent Satisfaction, 

International Journal of Business and Management [online], Vol. 7, No. 

18, pp 92-98 Available from: http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v7n18p92 

[Accessed: 30 May 2017] 

31. Jabbarifar, T. (2009) Ignorance of Total Quality Management in Higher 

education in the 21st century, International Journal Of Management & 

Information Systems[online], Vol.13, No.2, pp 49-57 Available from: 

Pro Quest Central [Accessed: 28 December 2017] 

32. Jain, S. K. and Gupta, G.(2004) Measuring Service Quality: 

SERVQUAL vs. SERVPERF Scales, Journal for Decision Makers 

[online], Vol.29, No. 2, pp.25-37    Available from: DOI: 

10.1177/0256090920040203 [Accessed: 28 December 2017] 

33. James, C. and Philips, P. (2001) The practice of educational marketing in 

schools  In: Preedy, M., Glatter, R. and Levacic, R.(eds.) Educational 

management: strategy, quality and resources, Philadelphia: Open 

University Press, pp271-289 

34. Khoo, S., Ha, H. et al. (2017) Service Quality and student/customer 

satisfaction in the private tertiary education sector in Singapore, 

International Journal of Educational Management, Vol.31, Issue:4, pp 

430-444 Available from: DOI: 10.1108/IJEM-09-2015-0121[Accessed: 9 

January 2018] 

35.  Kitchroen, K.(204) Literature Review: Service Quality in Educational 

Institutions, ABAC Journal [online], Vol. 24, No.2 pp. 14 – 25 Available 

from: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=620406CF4948

194A3A45BB9B2E403505?doi=10.1.1.563.6925&rep=rep1&type=pdf  

[Accessed: 30 May 2017] 

36. Klein, J. and Shimoni-Hershkoviz, L. (2016) The contribution to 

privatization and competition in the educational system to the 

development of an informal management culture in schools: a case study 

in Israel, International Journal of Educational Management [online], 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=f31214ed-f845-4e7b-bec0-cab8270444c8%40sessionmgr102
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=f31214ed-f845-4e7b-bec0-cab8270444c8%40sessionmgr102
http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v7n18p92
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=620406CF4948194A3A45BB9B2E403505?doi=10.1.1.563.6925&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=620406CF4948194A3A45BB9B2E403505?doi=10.1.1.563.6925&rep=rep1&type=pdf


84 
 

Vol.30, Issue: 4, pp552-570. Available from: 

https://doi.org/10.1108/IJEM-08-2014-0113 [Accessed: 04 November 

2017] 

37. Koch, J. V. and Fisher, J. L.(1998) Higher education and total quality 

management, Total Quality Management [online], Vol. 9, No.8, pp. 659-

668 Available from: ProQuest Central [Accessed: 28 September 2017] 

38. Konidari, V. and Abernot, Y. (2006) From TQM to learning 

organisation: Another way for quality management in educational 

institutions, The International Journal of Quality & Reliability 

Management[online],Vol. 23, No.1; pp8-26 Available from: DOI 

10.1108/02656710610637523 [Accessed: 05 October 2017] 

39. Kotzé, T.G. and Plessis, P.J. (2003) Students as “co‐producers” of 

education: a proposed model of student socialization and participation at 

tertiary institutions, Quality Assurance in Education [online], Vol. 11 

Issue: 4, pp.186-201, Available from: 

https://doi.org/10.1108/09684880310501377 [Accessed: 28 December 

2017] 

40. Law, D.(2010) Quality assurance in post‐secondary education: the 

student experience, Quality Assurance in Education[online], Vol. 18 

Issue: 4, pp.250-270, Available from: 

https://doi.org/10.1108/09684881011079125 [Accessed: 26 December 

2017] 

41. Liu, W., Lee,Y. and Hung, L. (2017) The interrelationships among 

service quality, customer satisfaction and customer loyalty Examination 

of the fast-food industry, Journal of Foodservice Business Research 

[online], vol.20, No.2, pp.146-162 Available from: DOI: 

10.1080/15378020.2016.1201644 [Accessed: 9 January 2018] 

42.  Manivannan, M. and Premila, K. S. (2009) Application Of Principles Of 

Total Quality Management (TQM) In Teacher Education Institutions, 

Journal of College Teaching and Learning [online], Vol. 6, No.6, pp. 77-

88 Available from: 

https://search.proquest.com/docview/218942557/fulltextPDF/3CDCC346

A93B4612PQ/1?accountid=14631  [Accessed: 05 October 2017] 

43.  Marquardt, K., Olaru, M. and Ceausu, I., (2017) Study on the 

Development Quality Measurements Models for Steering Business 

https://doi.org/10.1108/IJEM-08-2014-0113
https://doi.org/10.1108/09684880310501377
https://doi.org/10.1108/09684881011079125
https://search.proquest.com/docview/218942557/fulltextPDF/3CDCC346A93B4612PQ/1?accountid=14631
https://search.proquest.com/docview/218942557/fulltextPDF/3CDCC346A93B4612PQ/1?accountid=14631


85 
 

Services in Relation to Customer Satisfaction. Amfiteatru 

Economic[online], Vol.19,No.44, pp. 95-109 Available from:  

https://search.proquest.com/docview/1874041212/fulltextPDF/A887AB8

E00B847F1PQ/1?accountid=14631 [Accessed: 26 December 2017] 

44. Moores, B. (1996) "A glossary of terms encountered in quality and 

customer service", International Journal of Health Care Quality 

Assurance[ online], Vol. 9 Issue: 5, pp.24-36, Available from: 

https://doi.org/10.1108/09526869610125019 [Accessed: 28 December 

2017] 

45. Naidoo, P. and Ramseook-MunHurrun, P. (2010) A proposed Model for 

measuring service quality in secondary education, International Journal 

of Quality and Service Science[online], Available from: DOI 

10.1108/17566691011090062 [Accessed: 05 November 2017] 

46. Nawelwa, J., Sichinsambwe, C. and Mwanza B. G.(2015) An analysis of 

total quality management (TQM) practices in Zambian secondary 

schools: A survey of Lusaka district, The TQM Journal [online],Vol. 27, 

No. 6, pp. 716-731 Available from: DOI 10.1108/TQM-06-2015-0080 

[Accessed: 10 May 2017]  

47.  Nawelwa, J., Sichinsambwe, C. and Mwanza, G. (2015) An analysis of 

total quality management (TQM) practices in Zambian secondary 

schools :A survey of Lusaka district, The TQM Journal [online],Vol. 27 

No. 6, pp. 716-731 Available from: DOI 10.1108/TQM-06-2015-0080 

[Accessed: 05 October 2017] 

48. Øvretveit, J. (2000) The economics of quality – a practical approach, 

International Journal of Health Care Quality Assurance[online], Vol. 13 

Issue: 5, pp.200-207, Available from: 

https://doi.org/10.1108/09526860010372803 [Accessed: 28 December 

2017] 

49. Parasuraman, A., ZelthamI, V. A. and Berry, L. (1985)A Conceptual 

Model of Service Quality and Its Implications for Future Research, 

Journal of Marketing[online], Vol. 49, No.4, pp 41-50. Available from: 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=d59f58

1c-1461-4b80-ae80-32064fd21a7c%40pdc-v-sessmgr01 [Accessed: 05 

November 2017] 

https://search.proquest.com/docview/1874041212/fulltextPDF/A887AB8E00B847F1PQ/1?accountid=14631
https://search.proquest.com/docview/1874041212/fulltextPDF/A887AB8E00B847F1PQ/1?accountid=14631
https://doi.org/10.1108/09526869610125019
https://doi.org/10.1108/09526860010372803
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=d59f581c-1461-4b80-ae80-32064fd21a7c%40pdc-v-sessmgr01
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=d59f581c-1461-4b80-ae80-32064fd21a7c%40pdc-v-sessmgr01


86 
 

50. Park, M. and Park, J. (2016) Qualitative versus Quantitative research 

methods: Discovery or Justification? , Journal of Marketing thought 

[online], Vol.3, No.1, pp1-7. Available from: 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=21&sid=2176d

d2d-919b-4562-9349-ffb8d706d96b%40sessionmgr4009 [Accessed: 26 

December2017] 

PhD thesis, Glasgow Theses Service: University of Glasgow Available 

from: http://theses.gla.ac.uk/4023/  [Accessed: 25 May 2017] 

51.  Psomas, E., Antony, J. (2017) Total quality management elements and 

results in higher education institutions: The Greek case, Quality 

Assurance in Education[online], Vol. 25,  Issue: 2, pp.206-223, 

Available from:  https://doi.org/10.1108/QAE-08-2015-0033 [Accessed: 

18 September 2017] 

52.  Ramseook-Munhurrun, P. and Nundlall, P. (2013) Service quality 

measurement for secondary school setting, Quality Assurance in 

Education[online], Vol. 21 Issue: 4, pp.387-401, Available from:  

https://doi.org/10.1108/QAE-05-2011-0025 [Accessed: 05 October 2017] 

53.  Rao, A. and VCSMR, P.(2011) Applying Servqual Model to the 

Dimensions of Service Quality in Education Sector, International 

Journal of Excellence in Education[online], Vol. 4, No. 2, pp 1-9 

Available from: 

http://search.shamaa.org/AdvancedFullRecord.aspx?ID=91582 [Accesse

d: 25 May 2017]  

54.  Sahney, S., Banwet, D.K. and Karunes, S. (2006) An Integrated 

Framework for Quality in Education: Application of Quality Function 

Deployment, Interpretive Structural Modelling and Path Analysis, Total 

Quality Management[online], Vol. 17, No. 2, pp 265–285, Available 

from: DOI: 10.1080=14783360500450376 [Accessed: 25 May 2017] 

55. Santouridis, I. and Trivellaw, P. (2010) Investigating the impact of 

service quality and customer satisfaction on customer loyalty in mobile 

telephony in Greece, The TQM Journal, Vol. 22, Issue:3, pp330-343 

Available from: DOI: 10.1108/17542731011035550 [Accessed: 9 

January 2018] 

56. Scrabec Jr., Q. (2000) A Quality Education Is Not Customer Driven, 

Journal of Education for Business[online] , Vol. 75 Issue: 5, pp.298-300 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=21&sid=2176dd2d-919b-4562-9349-ffb8d706d96b%40sessionmgr4009
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=21&sid=2176dd2d-919b-4562-9349-ffb8d706d96b%40sessionmgr4009
https://doi.org/10.1108/QAE-08-2015-0033
https://doi.org/10.1108/QAE-05-2011-0025
http://search.shamaa.org/AdvancedFullRecord.aspx?ID=91582


87 
 

Available from: 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=264275

02-92ad-4828-b8df-5ee9883fa095%40sessionmgr4009 [Accessed: 28 

December 2017] 

57. Seth, N., Deshmukh, S.G and Vrat, P.(2005) Service quality models: a 

review, International Journal of Quality & Reliability Management[ 

online], Vol. 22, Issue: 9, pp.913-949, Available from: 

https://doi.org/10.1108/02656710510625211 [Accessed: 26 December 

2017] 

58. Shahin, A. and Samea, M.(2010)  Developing the Models of Service 

Quality Gaps: A Critical Discussion, Business Management and Strategy 

[online], Vol. 1, No. 1:E2, pp 1-11, Available from: 

www.macrothink.org/bms [Accessed: 25 May 2017] 

59. Sharabi,  M. (2013) Managing and improving service quality in higher 

education, International Journal of Quality and Service Sciences 

[online], Vol. 5, No. 3,            pp. 309-320 Available from:  DOI 

10.1108/IJQSS-03-2013-0016 [Accessed: 05 October 2017] 

60. Silva, D. S. et al. (2017) Measurement of perceived service quality in 

higher education institutions: A review of HEdPERF scale use , Quality 

Assurance in Education[online], Vol. 25, Issue: 4, pp.415-439, Available 

from: https://doi.org/10.1108/QAE-10-2016-0058 [Accessed: 26 

December 2017] 

61. Svensson, M. and Klefsjö, B. (2006) TQM‐based self‐assessment in the 

education sector: Experiences from a Swedish upper secondary school 

project, Quality Assurance in Education [online], Vol. 14 Issue: 4, 

pp.299-323, Available from: 

http://dx.doi.org/10.1108/09684880610703929 [Accessed: 25 May 2017] 

62. Sweis, R., Diab, H. et al. (2016) Assessing service quality in secondary 

schools: the case of Jordan, Benchmarking: An International 

Journal[online], Vol. 23 Issue: 5, pp.1207-1226, Available from:  doi: 

10.1108/BIJ-04-2015-0031 [Accessed: 25 May 2017] 

63. Teas, K.R. (1993) Expectations, Performance Evaluation and customer’s 

Perceptions of Quality, Journal of Marketing, Vol.57, No.9, pp.18-34  In: 

Shahin, A. and Samea, M.(2010)  Developing the Models of Service 

Quality Gaps: A Critical Discussion, Business Management and Strategy 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=26427502-92ad-4828-b8df-5ee9883fa095%40sessionmgr4009
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=26427502-92ad-4828-b8df-5ee9883fa095%40sessionmgr4009
https://doi.org/10.1108/02656710510625211
http://www.macrothink.org/bms
https://doi.org/10.1108/QAE-10-2016-0058
http://dx.doi.org/10.1108/09684880610703929


88 
 

[online], Vol. 1, No. 1:E2, pp 1-11, Available from: 

www.macrothink.org/bms [Accessed: 25 May 2017] 

64. The H.W. Wilson Company (2002) Quality Glossary, Quality Progress 

[online], Vol. 35, No7, pp 43-61 Available from: 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=10&sid=26427502-

92ad-4828-b8df-

5ee9883fa095%40sessionmgr4009&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU

%3d#AN=000177205700009&db=edswsc [Accessed: 28 December 

2017] 

65.  Wallet, P. (2015) The UNESCO Institute for Statistics (UIS) Strategy on 

Teacher Statistics: Developing Effective Measures of Quantity and 

Quality in Education, Promoting and Sustaining a Quality Teacher 

Workforce [online], pp 39-85. Available from: 

https://doi.org/10.1108/S1479-367920140000027002 [Accessed: 26 

December 2017] 

66. Wang , L., Luor, T. et al.(2015) Contribution and Trend to Quality 

Research—a literature review of SERVQUAL model from 1998 to 2013, 

Informatica Economică[online] vol. 19, No. 1, pp.34-45 Available from: 

DOI: 10.12948/issn14531305/19.1.2015.03 [Accessed: 26 December 

2017] 

 

ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

67. ICAP GROUP (2009), Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ιδιωτική 

Εκπαίδευση 2009, Icap Group, Μάϊος 2009.  Available from:  

http://www.icap.gr [Accessed 28 DECEMBER 2017] 

68. ICAP GROUP (2010), Κλαδική μελέτη για την Ιδιωτική εκπαίδευση, 

Δελτίο Τύπου: Icap group, 15 Μαρτίου 2010. Available from:  

http://www.ePR.gr [Accessed 28 DECEMBER 2017] 

69. Ελληνική Στατιστική Αρχή (2016), Έρευνες Δευτεροβάθμιας Γενικής 

Εκπαίδευσης 2014-2015, Δελτίο Τύπου: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 9 

Νοεμβρίου 2016. Available from:  www.statistics.gr [Accessed 5 

NOVEMBER 2017] 

70.  Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

(2012), Έρευνα στάσεων γονέων προς Φροντιστήρια 2011-2012, 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Available from:  

http://www.macrothink.org/bms
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=10&sid=26427502-92ad-4828-b8df-5ee9883fa095%40sessionmgr4009&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=000177205700009&db=edswsc
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=10&sid=26427502-92ad-4828-b8df-5ee9883fa095%40sessionmgr4009&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=000177205700009&db=edswsc
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=10&sid=26427502-92ad-4828-b8df-5ee9883fa095%40sessionmgr4009&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=000177205700009&db=edswsc
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=10&sid=26427502-92ad-4828-b8df-5ee9883fa095%40sessionmgr4009&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=000177205700009&db=edswsc
https://doi.org/10.1108/S1479-367920140000027002
http://www.icap.gr/
http://www.epr.gr/
http://www.statistics.gr/


89 
 

https://www.europalso.gr/downloads/Announcements/4_2_2013/melpan

mak.pdf  [Accessed 27 NOVEMBER 2017] 

71. ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (2017), Τάσεις Οικονομικού κλίματος Ιούλιος 2017, 

Ινστιτούτο Μικρών επιχειρήσεων Της γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος,  Ιούλιος 2017. Available 

from:  http://www.gsevee.gr  [Accessed 5 NOVEMBER 2017] 

 

ΝΟΜΟΙ 

1. ΦΕΚ 3057/Β/18-11-2012 «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 

για τη μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου 

Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια 

Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις 

προσώπων και ΝΠΔΔ.», Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 18 Νοεμβρίου 

2012. Available from: https://www.et.gr  [Accessed 2 Ιανουαρίου 2017 

2. Ν. 4111/2013 -ΦΕΚ Α 18/25-01-2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης 

της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 

Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο 

«Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης 

Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης 

Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής 

Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή 

εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες 

επείγουσες διατάξεις.»  ΝΟΜΟΣ-Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών, 

Available from: https://lawdb.intrasoftnet.com [Accessed 2 Ιανουαρίου 

2017] 

 

 

https://www.europalso.gr/downloads/Announcements/4_2_2013/melpanmak.pdf
https://www.europalso.gr/downloads/Announcements/4_2_2013/melpanmak.pdf
http://www.gsevee.gr/
https://www.et.gr/
https://lawdb.intrasoftnet.com/


90 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ 

ΓΛΩΣΣΩΝ 

 

 

 

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ 

ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΟΥ Ά ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 

Δρ. Γκοτζαμάνη Αικατερίνη 

 

Φοιτήτρια 

Δασίλα Ζωή 

 

Η έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια Διπλωματικής εργασίας του Μεταπτυχιακού 

προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

Αγαπητοί μαθητές, 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί για την εκπόνηση της διπλωματικής 

μου εργασίας  στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Η συμμετοχή σας στην διεξαγωγή της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στόχος 

μας είναι η συλλογή πληροφοριών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα 

Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών. Για αυτό το λόγο, θα σας παρακαλούσα για την 

ειλικρινή  απάντηση των παρακάτω ερωτήσεων. 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και ο χρόνος συμπλήρωσής του δεν ξεπερνά τα 10 

λεπτά. 

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή σας στην επιστημονική μου ερευνητική 

προσπάθεια. 

 

Με εκτίμηση, 

Δασίλα Ζωή 

 

 

Η ανωνυμία των  ερωτηθέντων μαθητών διαφυλάσσεται απόλυτα. Οι 

πληροφορίες που θα συλλεγούν  είναι  εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. 

 

 

Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2017. 
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Παρακαλώ απαντήστε τις ερωτήσεις με τη σειρά που εμφανίζονται. Το ερωτηματολόγιο 

χρησιμοποιεί την πενταβάθμια κλίμακα Likert: 

 Όπου 1 Διαφωνώ Απόλυτα, 2 Διαφωνώ, 3 Ούτε συμφωνώ-Ούτε Διαφωνώ, 4 Συμφωνώ, 

5 Συμφωνώ Απόλυτα. Διαλέξτε ένα νούμερο σε κάθε ερώτηση, που αντιπροσωπεύει 

την άποψή σας. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 4 ενότητες. Στην 1η Ενότητα ερευνούμε τις 

Προσδοκίες σας ( Τι θα ήθελα να Συμβαίνει!) στο Ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων 

Γλωσσών. Στην 2η Ενότητα ερευνούμε τις Αντιλήψεις σας ( Τι πραγματικά συμβαίνει!) 

στο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών που φοιτάτε. Στην 3η Ενότητα ερευνούμε ποια 

διάσταση υπηρεσιών είναι η σημαντικότερη για εσάς. Στην 4η Ενότητα συλλέγουμε 

δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  1 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΣΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ. 
Παρακαλώ κυκλώστε τον βαθμό που συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

 

 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

  Συμφωνώ 

  Απόλυτα 

 

1. Το ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει 

να έχει καθαρές εγκαταστάσεις. 

1 2 3 4 5 

2. Το ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει 

να έχει μοντέρνες εγκαταστάσεις. 

1 2 3 4 5 

3. Το ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει 

να έχει σύγχρονο διδακτικό εξοπλισμό. 

1 2 3 4 5 

4. Οι εγκαταστάσεις ενός ιδανικού Φροντιστηρίου 

Ξένων Γλωσσών πρέπει να είναι κατάλληλα 

σχεδιασμένες για άτομα με κινητικές δυσκολίες. 

1 2 3 4 5 

5. Στο ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών  πρέπει 

η διδακτική ύλη να είναι σύγχρονη και ενημερωμένη. 

1 2 3 4 5 

6. Στο ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών οι 

καθηγητές πρέπει να έχουν επαγγελματική εμφάνιση. 

1 2 3 4 5 

7. Στο ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών οι 

καθηγητές πρέπει να έχουν μακροχρόνια διδακτική 

εμπειρία . 

1 2 3 4 5 



92 
 

8. Στο ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών οι 

καθηγητές πρέπει να έχουν υψηλή ακαδημαϊκή μόρφωση. 

1 2 3 4 5 

9. Στο ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει 

οι καθηγητές να μιλούν άπταιστα την ξένη γλώσσα 

που διδάσκουν. 

1 2 3 4 5 

10. Στο ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών οι 

καθηγητές πρέπει να απαντούν άμεσα και πρόθυμα 

στις απορίες των μαθητών. 

1 2 3 4 5 

11. Το ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει 

να τηρεί το διδακτικό πρόγραμμα ακράδαντα. 

1 2 3 4 5 

12. Το ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει 

να παρέχει τις υπηρεσίες του στον τόπο και το χρόνο 

που τις υπόσχεται. 

1 2 3 4 5 

13. Στο ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών οι 

γραμματείς πρέπει να παρέχουν γρήγορη 

εξυπηρέτηση. 

1 2 3 4 5 

14. Στο ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών τα 

προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα. 

1 2 3 4 5 

15. Το ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει 

να διατηρεί ακριβή αρχεία σπουδαστών. 

1 2 3 4 5 

16. Στο ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών το 

προσωπικό πρέπει να είναι ευγενικό. 

1 2 3 4 5 

17. Το ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει 

να γνωρίζει τις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή. 

1 2 3 4 5 

18. Στο ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών  οι 

καθηγητές πρέπει να προσφέρουν εξατομικευμένες 

λύσεις στις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών.  

1 2 3 4 5 

19. Το ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει 

να παρέχει αξιοπιστία- ασφάλεια γνώσεων. 

1 2 3 4 5 

20. Το ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει 

να προσφέρει κοινωνικό έργο π.χ. αγαθοεργίες. 

1 2 3 4 5 

21. Στο ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει 

να νιώθει κάποιος ασφαλής ανεξαρτήτου εθνικότητας. 

1 2 3 4 5 

22. Το ιδανικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει 

να έχει πρόγραμμα πυρασφάλειας σε περίπτωση 

πυρκαγιάς. 

1 2 3 4 5 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  2 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΩ. 
Παρακαλώ κυκλώστε τον βαθμό που συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

     Συμφωνώ 

    Απόλυτα 

 

1. Το συγκεκριμένο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών 

έχει καθαρές εγκαταστάσεις. 

1 2 3 4 5 

2. Το συγκεκριμένο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών 

έχει μοντέρνες εγκαταστάσεις. 

1 2 3 4 5 

3. Το συγκεκριμένο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών 

έχει σύγχρονο διδακτικό εξοπλισμό. 

1 2 3 4 5 

4. Οι εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου 

Φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών είναι κατάλληλα 

σχεδιασμένες για άτομα με κινητικές δυσκολίες. 

1 2 3 4 5 

5. Στο συγκεκριμένο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών 

η διδακτική ύλη είναι σύγχρονη και ενημερωμένη. 

1 2 3 4 5 

6. Στο συγκεκριμένο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών 

οι καθηγητές έχουν επαγγελματική εμφάνιση. 

1 2 3 4 5 

7. Στο συγκεκριμένο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών 

οι καθηγητές έχουν μακροχρόνια διδακτική εμπειρία.  

1 2 3 4 5 

8. Στο συγκεκριμένο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών 

οι καθηγητές έχουν υψηλή ακαδημαϊκή μόρφωση. 

1 2 3 4 5 

9. Στο συγκεκριμένο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών 

οι καθηγητές μιλούν άπταιστα την ξένη γλώσσα που 

διδάσκουν. 

1 2 3 4 5 

10.  Στο συγκεκριμένο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών 

οι καθηγητές απαντούν άμεσα και πρόθυμα στις 

απορίες των μαθητών. 

1 2 3 4 5 

11. Το συγκεκριμένο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών 

τηρεί το διδακτικό πρόγραμμα ακράδαντα. 

1 2 3 4 5 

12. Το συγκεκριμένο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών 

παρέχει τις υπηρεσίες του στον τόπο και το χρόνο που 

υπόσχεται. 

1 2 3 4 5 
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13. Στο συγκεκριμένο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών 

οι γραμματείς παρέχουν γρήγορη εξυπηρέτηση. 

1 2 3 4 5 

14. Στο συγκεκριμένο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών 

τα προβλήματα αντιμετωπίζονται άμεσα. 

1 2 3 4 5 

15. Το συγκεκριμένο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών 

διατηρεί ακριβή αρχεία σπουδαστών. 

1 2 3 4 5 

16. Στο συγκεκριμένο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών 

το προσωπικό είναι ευγενικό. 

1 2 3 4 5 

17. Το συγκεκριμένο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών 

γνωρίζει τις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή. 

1 2 3 4 5 

18. Στο συγκεκριμένο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών  

οι καθηγητές προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις 

στις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών.  

1 2 3 4 5 

19. Το συγκεκριμένο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών 

παρέχει αξιοπιστία-ασφάλεια γνώσεων. 

1 2 3 4 5 

20. Το συγκεκριμένο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών 

προσφέρει κοινωνικό έργο π.χ. αγαθοεργίες. 

1 2 3 4 5 

21. Στο συγκεκριμένο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών 

νιώθει κάποιος ασφαλής ανεξαρτήτου εθνικότητας. 

1 2 3 4 5 

22. Το συγκεκριμένο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών 

έχει πρόγραμμα πυρασφάλειας σε περίπτωση 

πυρκαγιάς. 

 

 

 

1 2 3 4 5 

ΕΝΟΤΗΤΑ  3 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Πόσο σημαντική είναι για εσάς κάθε διάσταση ποιότητας παροχής υπηρεσιών; 

Παρακαλώ κατανείμετε τους 100 πόντους ανάμεσα στις πέντε διαστάσεις ( όσο 

περισσότερο σημαντική είναι για εσάς μια διάσταση, τόσο περισσότερους πόντους 

πρέπει να βάλετε σε αυτή τη διάσταση). Παρακαλώ για τη προσοχή σας: Το σύνολο 

των πόντων των πέντε διαστάσεων πρέπει να έχουν άθροισμα 100 πόντους (π.χ. 

ΑΠΤΟΤΗΤΑ 10 πόντοι + ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 20 πόντοι + ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 40πόντοι + 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 20 πόντοι + ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10 πόντοι = 100 πόντοι .) 
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ΟΙ 5 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΝΤΟΙ 

ΑΠΤΟΤΗΤΑ - Εγκαταστάσεις σχολείου, εμφάνιση διδακτικού 

προσωπικού, διδακτικός εξοπλισμός κλπ.  

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - Η δυνατότητα να εκτελεσθεί η υποσχόμενη υπηρεσία 

µε ακρίβεια.  

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ - Η θέληση και διάθεση του προσωπικού του 

φροντιστηρίου για βοήθεια και εξυπηρέτηση των μαθητών κατά τη 

διδακτική και τη διοικητική υπηρεσία.  

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ - Η φροντίδα και η εξατομικευμένη προσοχή που 

το φροντιστήριο παρέχει στον μαθητή.  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ - Οι γνώσεις του προσωπικού, η ευγένεια και η ικανότητά 

τους να εμπνέουν εμπιστοσύνη.  

ΣΥΝΟΛΟ 100 πόντοι 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  4 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

ΦΥΛΟ: 

 Άνδρας 

 Γυναίκα 

 

ΗΛΙΚΙΑ: 

 16-21 

 22-27 

 28-33 

 34-39 

 40-45 

 πάνω από 46 

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 

 Αγράμματος-η 

 Δημοτικό 

 Γυμνάσιο 

 Λύκειο 

 Πανεπιστήμιο 

 Μεταπτυχιακό 

 Διδακτορικό 

 Άλλο 

  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 

 Δημόσιος Υπάλληλος 

 Ιδιωτικός Υπάλληλος 

 Ελεύθερος Επαγγελματίας 

 Συνταξιούχος 

 Οικιακά 

 Φοιτητής-τρια 

 Άνεργος-η 

Άλλο………………………….  

  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ: 

 Ναι 

 Όχι  

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ!! 

 


