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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) προσφέρει στους εσωτερικούς της 

πελάτες, υπηρεσίες καίριας σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ). Η μέτρηση των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών θα 

βοηθούσε σημαντικά στον εντοπισμό πιθανών ελλείψεων και στην υιοθέτηση ενός 

εξειδικευμένου προγράμματος ποιοτικής αναβάθμισης. 

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη αποσκοπεί: 

 1. Στην επιλογή του πλέον κατάλληλου εργαλείου μέτρησης της ποιότητας για το 

συγκεκριμένο ερευνητικό περιβάλλον. 

 2. Στη διερεύνηση των διαστάσεων του επιλεχθέντος εργαλείου. 

 3. Στη μέτρηση του επίπεδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που 

προσφέρει η ΔΑΔ της ΠΚΜ στους εσωτερικούς της πελάτες και στον προσδιορισμό 

του βαθμού ικανοποίησής των τελευταίων. 

Η μεθοδολογία για τη διερεύνηση του 1
ου

 ζητήματος βασίστηκε κυρίως στη 

βιβλιογραφική αξιολόγηση και σύγκριση μεταξύ των διαθέσιμων εργαλείων. Εν τέλει 

προκρίθηκε η χρήση του μοντέλου χασμάτων και του εργαλείου Servqual. 

Η παραγοντική ανάλυση έδειξε, σχετικά με το 2
ο
 ζήτημα, μία 5-διάστατη δομή για την 

κλίμακα των προσδοκιών και μία 2-διάστατη (‘τεχνικής’ και ‘λειτουργικής’ ποιότητας) 

για την κλίμακα των αντιλήψεων και των χασμάτων. 

Τέλος, το 3
ο
 ζήτημα εξετάστηκε με την βοήθεια ενός ερωτηματολογίου που 

διανεμήθηκε στους εσωτερικούς πελάτες της ΔΑΔ ΠΚΜ. Τα αποτελέσματα της 

στατιστικής του επεξεργασίας, έδειξαν ότι η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η 

ΔΑΔ υπολείπεται των αναμενόμενων προσδοκιών, βρίσκεται όμως πάνω από την 

ουδέτερη ζώνη του 4 (σε μία 7βάθμια κλίμακα), ενώ οι εσωτερικοί της πελάτες είναι 

μάλλον ικανοποιημένοι από αυτή.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ   

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ 

Η αξιολόγηση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών προσελκύει για πάνω από 

τέσσερις δεκαετίες το ενδιαφέρον των ερευνητών που ασχολούνται με την επιστήμη 

του μάρκετινγκ. Καθώς πολυάριθμες έρευνες επισημαίνουν ότι η ικανοποίηση του 

εξωτερικού πελάτη είναι στενά συνδεδεμένη και καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την 

ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη και επειδή η τελευταία απορρέει από την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών που αυτός απολαμβάνει, ο εντοπισμός και η μέτρηση των 

διαστάσεων ποιότητας καθίσταται κεφαλαιώδους σημασίας για οποιονδήποτε 

οργανισμό ενδιαφέρεται για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του ή έστω για την 

ποιοτική του ενίσχυση.  

Στη βιβλιογραφία εντοπίζεται πληθώρα ερευνών που αξιολογούν την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον εξωτερικό πελάτη. Ο αριθμός των αντίστοιχων 

ερευνών στα πλαίσια εσωτερικού πελάτη είναι αισθητά μικρότερος, ενώ ακόμα 

λιγότερες είναι αυτές που εστιάζουν στο περιβάλλον ενός δημόσιου οργανισμού.  

Καμία όμως δεν εξετάζει την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών εντός ενός μεγάλου 

ελληνικού δημόσιου οργανισμού. 

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) αποτελεί ένα ιδανικό αντικείμενο μελέτης 

για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, καθώς η εύρυθμη λειτουργία της είναι 

κομβικής σημασίας για την ομαλή διεκπεραίωση των προβλημάτων που μπορεί να 

αντιμετωπίσει το υπόλοιπο προσωπικό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΠΚΜ), όπως περιγράφεται στην ενότητα σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΔΑΔ.  

Η μέτρηση επομένως των ποιοτικών χαρακτηριστικών της, εκτός από τον εντοπισμό 

πιθανών ελλείψεων, εξυπηρετεί και την συνολική ποιοτική ενίσχυση της ΠΚΜ, μέσα 

στα πλαίσια δόμησης ενός εξειδικευμένου σχεδίου αναβάθμισης των υπηρεσιών που 

προσφέρει η ΔΑΔ στους εσωτερικούς της πελάτες. 

Η παρούσα εργασία σκοπεύει: 

Α) Με την βιβλιογραφική ανασκόπηση του γενικού μέρους:  

1. Να αναδείξει την ιστορική εξέλιξη στον συγκεκριμένο τομέα, ερμηνεύοντας το 

θεωρητικό του υπόβαθρο μέσα από το πρίσμα μίας διοίκησης ολικής ποιότητας και 

αρχών του εσωτερικού μάρκετινγκ. 

2. Να περιγράψει τις βασικές εννοιολογικές διαφορές και τους ορισμούς μεταξύ 

εξωτερικού-εσωτερικού πελάτη και ποιότητας-ικανοποίησης.  
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3. Να συγκρίνει τα βασικότερα ερευνητικά εργαλεία μέτρησης της ποιότητας 

παρεχόμενης υπηρεσίας προς τον εσωτερικό πελάτη. 

Β) Και με την ερευνητική προσπάθεια του ειδικού μέρους: 

 1. Να αναλύσει την μεθοδολογική προσέγγιση επιλογής του εργαλείου μέτρησης 

και διερεύνησης των ερευνητικών ερωτημάτων. 

 2. Να παρουσιάσει τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του 

εργαλείου εντός ενός μεγάλου ελληνικού δημόσιου οργανισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη έχει ως στόχους: 

 1. Να επιλέξει το πλέον κατάλληλο εργαλείο μέτρησης της ποιότητας για το 

συγκεκριμένο ερευνητικό περιβάλλον. 

 2. Να διερευνήσει τις διαστάσεις του επιλεχθέντος εργαλείου. 

 3. Να αξιολογήσει το επίπεδο της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών που 

προσφέρει η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΠΚΜ) στους εσωτερικούς της πελάτες και να προσδιορίσει τον βαθμό 

ικανοποίησής των τελευταίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.   ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ, 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η διοίκηση ολικής ποιότητας (ΔΟΠ) τα τελευταία χρόνια αποτελεί μία αρκετά 

διαδεδομένη πρακτική στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και ενώ οι έρευνες 

δείχνουν μεγάλη ποικιλομορφία όσον αφορά στις βασικές αρχές της, η υλοποίηση της 

ομόφωνα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και τις επιδόσεις ενός οργανισμού (Das et 

al., 2008). 

Οι ραγδαίες αλλαγές στην αγορά και η οικονομική ανάπτυξη που χαρακτηρίζονται από 

φαινόμενα όπως παγκοσμιοποίηση, απορρύθμιση, έντονο ανταγωνισμό και 

τεχνολογικές εξελίξεις, επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της ΔΟΠ εκτός από τον τομέα 

της παραγωγής υλικών αγαθών και στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών. Σκοπός της 

ΔΟΠ είναι η εναρμόνιση όλων των οργανωσιακών λειτουργιών προς την κατεύθυνση 

της κάλυψης και υπέρβασης των πελατειακών απαιτήσεων και οργανωσιακών στόχων, 

ενισχύοντας κάθε μέλος του οργανισμού και προσφέροντάς του δυνατότητες 

συμμετοχής, συνεισφοράς και αίσθησης ιδιοκτησίας. Η ΔΟΠ επιθυμεί να προωθήσει 

μία κουλτούρα μακρόχρονης, συνεχούς βελτίωσης στην ποιότητα και την 

παραγωγικότητα, εξαλείφοντας τον φόβο της αλλαγής (Talib et al., 2012). 

Αποσκοπώντας στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του οργανισμού, η ΔΟΠ 

επικεντρώνεται στην ανάγκη ποιοτικής βελτίωσης αγαθών και υπηρεσιών, ενώ 

ταυτόχρονα αναβαθμίζει την ποιότητα της οργανωσιακής διοίκησης, αυξάνει την 

ανταγωνιστικότητα και προσθέτει αξία στον πελάτη (Das et al., 2008).  

Βιβλιογραφικά, τα βασικά δομικά της στοιχεία διαφέρουν από συγγραφέα σε 

συγγραφέα, υπάρχουν όμως ορισμένες κοινές απαιτήσεις όπως: δέσμευση της ανώτερης 

διοίκησης στην ποιότητα, ποιοτική διαχείριση των προμηθευτών, συνεχιζόμενη 

βελτίωση, καινοτομία, συγκριτική αξιολόγηση, εμπλοκή των υπαλλήλων, ανταμοιβή 

και αναγνώριση, εκπαίδευση και επιμόρφωση, επικέντρωση στον πελάτη και ομαδικό 

πνεύμα (Dale, 2003; Kuei, 1999; Claver et al., 2003).  

Όσον αφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι κεφαλαιώδους 

σημασίας για τη ΔΟΠ η αξιολόγηση των παρακάτω ζητημάτων: 

- Ο ρόλος των υπαλλήλων 

- Τα προγράμματα φροντίδας πελάτη 

- Οι πελατειακές αντιλήψεις για την ποιότητα 

- Ο ρόλος του πελάτη 

- Η ποικιλομορφία των υπηρεσιών 

- Τα μοντέλα ποιότητας  
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 - Η μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Αν ο ρόλος του υπαλλήλου είναι σημαντικός για την ποιότητα ενός υλικού αγαθού, 

γίνεται καίριος όταν σχετίζεται με την ποιότητα μίας υπηρεσίας. Αυτό οφείλεται εν 

μέρει, στο γεγονός ότι ο εξωτερικός πελάτης συνήθως είναι παρών κατά τη διαδικασία 

παραγωγής της υπηρεσίας και έρχεται σε αυξημένη επαφή με τον υπάλληλο που τον 

εξυπηρετεί. Αυτή η διεπαφή δεν εξαλείφεται από την εισαγωγή νέων τεχνολογικών 

εφαρμογών ή από την τάση των οργανισμών να μειώνουν τη συχνότητα επαφής 

πελάτη-υπαλλήλου, καθώς συνεχώς δημιουργούνται καινούριες υπηρεσίες στα πλαίσια 

προγραμμάτων προσαρμογής στα σύγχρονα δεδομένα, που απαιτούν αυξημένη 

συνεργασία για την υλοποίησή τους (Dotchin και Oakland, 1994). 

 

1.2 Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

H έννοια του εσωτερικού πελάτη προέκυψε από την ιδέα «πώλησης» της εργασίας στον 

τομέα παροχής υπηρεσιών, με σκοπό να την κάνει περισσότερο ελκυστική για τον 

υπάλληλο (Sasser και Arbeit, 1976). Η περαιτέρω εξέλιξη αυτής της ιδέας οδήγησε 

αρκετούς ερευνητές στην υιοθέτηση του όρου ''εσωτερικό μάρκετινγκ'' (Berry, 1981; 

Grönroos, 1990), υποστηρίζοντας ότι, ''αν η διοίκηση ενός οργανισμού θέλει οι πελάτες 

του να απολαμβάνουν εξαιρετική εξυπηρέτηση, οφείλει να ικανοποιήσει πρώτα τους 

υπαλλήλους'' (εσωτερικούς πελάτες). Υπό αυτό το πρίσμα, ο Berry (1981) εισάγει και 

την έννοια του ''υπαλλήλου ως πελάτη'' στο πεδίο του εσωτερικού μάρκετινγκ, 

ισχυριζόμενος ότι, όπως και οι εξωτερικοί πελάτες, έτσι και οι εσωτερικοί έχουν την 

ίδια επιθυμία ικανοποίησης των αναγκών τους. Η λογική αυτής της προσέγγισης είναι 

πως η ικανοποίηση των εσωτερικών πελατών προσφέρει στον οργανισμό τη 

δυνατότητα να εξυπηρετήσει τον εξωτερικό πελάτη ποιοτικά, ικανοποιώντας τις 

απαιτήσεις του. 

Σύμφωνα με τον Juran (1989), ο οποίος προσέγγισε τον εσωτερικό πελάτη από την 

σκοπιά της διοίκησης ολικής ποιότητας, οι οργανισμοί αποτελούνται από ένα δίκτυο 

λειτουργικών μονάδων, αλληλοσυνδεδεμένων και εξαρτώμενων, που στοχεύουν στην 

εξυπηρέτηση του εξωτερικού πελάτη (Marshall et al, 1998). Κάθε τμήμα στην αλυσίδα 

εξυπηρέτησης, δέχεται ένα προϊόν/υπηρεσία, το επεξεργάζεται και το παραδίδει στον 

επόμενο κρίκο της αλυσίδας (στην επόμενη διαδικασία/τμήμα), που αποτελεί και τον 

εσωτερικό του πελάτη. Η εξυπηρέτηση του εσωτερικού πελάτη μπορεί να θεωρηθεί ως 

μία αμφίδρομη ανταλλακτική διαδικασία μεταξύ υπαλλήλων από διαφορετικά τμήματα 
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του οργανισμού, κατά την οποία ο εσωτερικός προμηθευτής είναι επιφορτισμένος με το 

καθήκον κάλυψης των απαιτήσεων του εσωτερικού του πελάτη (Finn et al., 1996).  

Οποιοσδήποτε αποδέχεται υπηρεσίες ή προϊόντα από άλλους υπαλλήλους ή τμήματα 

εντός του οργανισμού, λογίζεται ως εσωτερικός πελάτης (Nagel και Cilliers, 1990), η 

ικανοποίηση δε των αναγκών του είναι ίδια με αυτή του εξωτερικού, που δεν σχετίζεται 

εργασιακά με τον οργανισμό (Gremler et al., 1994). Στα πλαίσια της ΔΟΠ και του 

εσωτερικού μάρκετινγκ, το μοντέλο του εσωτερικού πελάτη βασίζεται στη φιλοσοφία 

πως η επόμενη διαδικασία στην αλυσίδα αξιών (value chain) είναι πελάτης κάποιας 

προηγούμενης (Heskett et al., 1994). 

Οι εξωτερικοί πελάτες γίνονται αποδέκτες υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών όταν 

οι εσωτερικές υπηρεσίες προσπαθούν να εντοπίσουν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 

τόσο των εσωτερικών πελατών όσο και των εσωτερικών προμηθευτών (Varey, 1995). 

Επίσης, η δυνατότητα ποιοτικής εξυπηρέτησης των εξωτερικών πελατών συνδέεται 

θετικά με τις επιδόσεις ενός εσωτερικού τμήματος μίας επιχείρησης (Stanley και 

Wisner, 2001). 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη, που 

αποτελεί πρωταρχικό στόχο για οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται για την 

μακροβιότητα του, πηγάζει σε μεγάλο βαθμό από την ικανοποίηση του εσωτερικού και 

ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση αυτής της σχέσης αποτελούν οι αρχές 

του εσωτερικού μάρκετινγκ. 

 Τέλος, η έννοια του εσωτερικού πελάτη εμφανίζει κάποιες ομοιότητες με το εσωτερικό 

μάρκετινγκ, το οποίο όμως εστιάζει κυρίως στον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός 

εξυπηρετεί τους εσωτερικούς του πελάτες (Marshall et al., 1998). 

Στην παρούσα εργασία, ως εσωτερικός προμηθευτής νοείται ένα τμήμα ή/και οι 

υπάλληλοι του, οι οποίοι εξυπηρετούν άλλους υπαλλήλους (εσωτερικούς πελάτες) ή/και 

τμήματα εντός του οργανισμού (Heskett et al., 1994). 

 

1.3 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

Α) Ο εξωτερικός πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει άλλο προμηθευτή αν ο 

προηγούμενος δεν τον ικανοποίησε. Αυτό το δεδομένο (της ελεύθερης αγοράς), 

αναγκάζει τις επιχειρήσεις να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες 

προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να μην χάσουν τους πελάτες του. 

Κάτι τέτοιο φυσικά δεν ισχύει, όταν ο οργανισμός είναι μονοπωλιακής φύσεως ή 
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δημόσιος με αποκλειστική προσφορά υπηρεσιών (πχ. ο πολίτης δεν μπορεί να επιλέξει 

από πού θα προμηθευτεί διαβατήριο). 

 Οι εσωτερικοί πελάτες απ’ την άλλη, ‘είναι όμηροι του εσωτερικού τους προμηθευτή’ 

(Nagel και Cilliers, 1990) και η έλλειψη εναλλακτικών τους αναγκάζει να αποδέχονται 

υπηρεσίες οποιασδήποτε μορφής, ανεξαρτήτως κόστους ή ποιότητας. Αυτή η σχέση 

επομένως, προκύπτει από ανάγκη, ενώ στην ελεύθερη αγορά υπάρχει η δυνατότητα 

επιλογής εναλλακτικού προμηθευτή, κάτι που εν τέλει ωφελεί τον οργανισμό (και τον 

εξωτερικό πελάτη). 

Β) Οι εξωτερικοί πελάτες κρίνουν την ποιότητα με διαφορετικό τρόπο από τους 

εσωτερικούς. Από τη στιγμή που οι υπάλληλοι εντός ενός οργανισμού είναι 

καταναλωτές εσωτερικών υπηρεσιών με την επαγγελματική τους ιδιότητα, η επίγνωσή 

τους σχετικά με την αξιολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας (και ιδιαίτερα διαστάσεών 

της όπως η επάρκεια, για παράδειγμα) είναι κατά πολύ μεγαλύτερη απ’ την αντίστοιχη 

των εξωτερικών πελατών. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, σε κάποιες έρευνες εσωτερικού 

πελάτη (Brooks et al., 1999; Kuei 1999; Large και König, 2009) η διάσταση ‘υποδομή’ 

παραλείπεται, αφού οι εσωτερικοί πελάτες εκτιμούν πως το όμορφο γραφείο ή η 

περιποιημένη εμφάνιση του εσωτερικού τους προμηθευτή δεν επηρεάζει καθόλου το 

επίπεδο της προσφερόμενης ποιότητας, αφού άλλες διαστάσεις είναι για αυτούς οι 

πλέον σημαντικές. Επίσης συχνά, η πρόσωπο με πρόσωπο επαφή εσωτερικού πελάτη 

και προμηθευτή είναι αραιή (Young και Varble, 1997). 

Γ) Τέλος, οι γνώσεις και η εμπειρία των εσωτερικών πελατών τους κάνει περισσότερο 

ρεαλιστές και λιγότερο απαιτητικούς όσον αφορά στο προσδοκώμενο επίπεδο 

ποιότητας του εσωτερικού τους προμηθευτή. Εν αντιθέσει, οι εξωτερικοί πελάτες συχνά 

χαρακτηρίζονται από παράλογα υψηλές απαιτήσεις ποιότητας, όπως αυτές προκύπτουν 

από τα σύγχρονα κοινωνικά πρότυπα. Κατά συνέπεια, οι προσδοκίες των εσωτερικών 

πελατών είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες των εξωτερικών (Large και König, 2009). 

 

1.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Κατ’ αναλογία με τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων, ο Berry (1981), εστιάζοντας 

στον τραπεζικό τομέα, προκρίνει τη χρήση εργαλείων του εσωτερικού μάρκετινγκ στις 

συναλλαγές υπαλλήλων-οργανισμού, μία προσέγγιση όπου στόχος της διοίκησης είναι 

να προσφέρει δουλειές που ικανοποιούν τις ανάγκες και τα θέλω των υπαλλήλων, στον 

αγώνα της ποιοτικής αναβάθμισης και καλύτερης εξυπηρέτησης του εξωτερικού 
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πελάτη, κάτι που επιβεβαιώνει και η έρευνα των Bellou και Andronikidis (2008) σε 

ελληνικές τράπεζες μίας μεγάλης πόλης. 

Το εσωτερικό μάρκετινγκ (Internal marketing) γενικά θεωρείται ως η εφαρμογή των 

εργαλείων του μάρκετινγκ εντός ενός οργανισμού, δηλαδή στην εσωτερική αγορά των 

υπαλλήλων (Strauss και Schulze, 1990; Piercy, 1995; Lings, 2004). 

Επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους ο οργανισμός εξυπηρετεί τους 

υπαλλήλους τους (Berry, 1981), ενώ σύμφωνα με τους Rafiq και Ahmed (2000) 

προσπαθεί: 

α) με ένα πρόγραμμα που αξιοποιεί τις αρχές του μάρκετινγκ,  

β) να υπερβεί την οργανωσιακή αντίσταση στην αλλαγή, να ευθυγραμμίσει, να 

κινητοποιήσει, να συντονίσει δια-λειτουργικά και, 

γ) να κατευθύνει τους υπαλλήλους προς την αποτελεσματική εφαρμογή των εταιρικών 

και λειτουργικών στρατηγικών, 

δ) ώστε να ικανοποιήσει τον πελάτη, 

ε) μέσα από μία διαδικασία καλλιέργειας ενός κλίματος τέτοιου όπου ο υπάλληλος 

είναι προσανατολισμένος προς τον πελάτη. 

Αυτός ο προσανατολισμός (Internal Customer Orientation - ICO) εστιάζει στη 

διαδικασία αυτή καθ' εαυτή της παροχής υπηρεσίας, μέσα από τη σκοπιά της διοίκησης 

ολικής ποιότητας (Lings, 2004). Στην εσωτερική αγορά του οργανισμού, όλοι οι 

υπάλληλοι και τα τμήματα, είναι ταυτόχρονα εσωτερικοί πελάτες και εσωτερικοί 

προμηθευτές άλλων υπαλλήλων και τμημάτων, ενώ η αύξηση της ποιότητας 

εξυπηρέτησης προς τον εσωτερικό πελάτη, βοηθά τον οργανισμό να επηρεάσει θετικά 

την ποιότητα εξυπηρέτησης του εξωτερικού πελάτη (Marshall et al., 1998; Brooks et 

al., 1999; Frost και Kumar, 2000). Τα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει αυτή η 

προσέγγιση, σύμφωνα με τους Reynoso και Moores (1996), είναι τα ακόλουθα: 

α) Υιοθέτηση ενδοεταιρικής επίγνωσης σχετικά με την έννοια της εσωτερικής 

ποιότητας εξυπηρέτησης. 

β) Προσδιορισμός εσωτερικών πελατών και προμηθευτών. 

γ) Εντοπισμός των προσδοκιών των εσωτερικών πελατών. 

δ) Ενημέρωση των προμηθευτών σχετικά με τις προαναφερθείσες προσδοκίες, ώστε να  

εξεταστούν οι δυνατότητες κι οι δυσκολίες κάλυψής τους. 

ε) Ταυτοποίηση και υλοποίηση των αλλαγών που χρειάζεται να κάνουν οι εσωτερικοί  

προμηθευτές προκειμένου να προσφέρουν το απαιτούμενο επίπεδο εξυπηρέτησης. 

ζ) Μέτρηση της εσωτερικής ποιότητας εξυπηρέτησης και μεταβίβαση αυτής προς τους  

εσωτερικούς προμηθευτές. 
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Σύμφωνα με μία διαφορετική προσέγγιση, το εσωτερικό μάρκετινγκ είναι ένα εργαλείο 

βελτίωσης της ποιότητας εξυπηρέτησης (Grönroos, 1984; George, 1990; Piercy, 1995), 

με στόχο να κινητοποιηθεί το προσωπικό πελατο-κεντρικά (Strauss και Schulze, 1990). 

Εκλαμβάνει τους υπαλλήλους ως εσωτερικούς πελάτες και επιχειρεί την αναβάθμιση 

της διατμηματικής εξυπηρέτησης, στοχεύοντας στην οργανωσιακή ενίσχυση (Ahmed 

και Rafiq, 2003). Επιμέρους στόχοι του είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με το 

προσωπικό (πχ στην αλληλεπίδραση με τον πελάτη), η ενίσχυση αποδοχής του 

πελατειακού προσανατολισμού, η εκπαίδευση των υπαλλήλων στη διαχείριση της 

διεπαφής τους με τον πελάτη κι η καλλιέργεια ενός οργανωσιακού περιβάλλοντος που 

ενισχύει αυτήν την πελατο-κεντρική στάση (Brooks et al., 1999).  

Το εσωτερικό μάρκετινγκ εστιάζει στην προσέλκυση, κινητοποίηση, εξέλιξη και 

διατήρηση υπαλλήλων με έμφαση στην ποιότητα (Berry και Parasuraman, 1992), 

προσανατολισμένων προς τον πελάτη, ενώ σύμφωνα με την εμπειρική έρευνα των 

Ewing και Caruana (1999) στο δημόσιο τομέα της Αυστραλίας, η συνεισφορά του στην 

αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

Επίσης, προσπαθεί να εδραιώσει στη συνείδηση των υπαλλήλων το ενδιαφέρον της 

διοίκησης για τους ίδιους και για τις ανάγκες τους. Η επιτυχής εφαρμογή του 

συνεπάγεται θετική στάση των υπαλλήλων προς την εργασία τους, αυξημένη 

οργανωσιακή δέσμευση και εμπλοκή, όπως και ενισχυμένη κινητοποίηση και 

ικανοποίηση (Tansuhaj et al., 1991).  

Αρκετές έρευνες επιβεβαιώνουν τη σχέση εσωτερικού μάρκετινγκ και ικανοποίησης 

καταναλωτή (Tansuhaj et al., 1987), όπως και εσωτερικού μάρκετινγκ και ποιότητας 

εξυπηρέτησης (Richardson και Robinson, 1986). Η επιτυχής εφαρμογή των αρχών του, 

οδηγεί τους υπαλλήλους στην καταβολή της μέγιστης δυνατής προσπάθειας, οπότε 

ικανοποιούνται καλύτερα οι ανάγκες και τα θέλω του εξωτερικού πελάτη (Berry, 1981; 

George, 1990). 

Ο επιτυχημένος οργανισμός παροχής υπηρεσιών οφείλει σε πρώτη φάση να "πουλήσει" 

την εργασία στους υπαλλήλους του προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πελάτες του και 

η ικανοποίηση των εσωτερικών πελατών είναι σημαντική για την επιτυχία του 

οργανισμού (Ewing και Caruana, 1999). Μάλιστα οι Rosenbluth και Peters (1992) 

ισχυρίζονται ότι οι ανάγκες των εξωτερικών πελατών έπονται των εσωτερικών, καθώς 

απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη τους είναι η ικανοποίηση των εσωτερικών 

πελατειακών απαιτήσεων.  

Η λογική του εσωτερικού μάρκετινγκ είναι να "βλέπει" τους υπαλλήλους ως 

εσωτερικούς πελάτες και τις εργασίες ως εσωτερικά προϊόντα. Τα εργασιακά αυτά 
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προϊόντα πρέπει να ελκύουν, να εξελίσσουν και να κινητοποιούν τους υπαλλήλους, έτσι 

ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες και τα θέλω αυτών των εσωτερικών πελατών, ενώ 

ταυτόχρονα επιτυγχάνονται και οι βασικοί στόχοι του οργανισμού (Berry, 1981; Berry 

και Parasuraman, 1992). 

Οι Brooks et al., (1999) υποστηρίζουν ότι η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων  

εσωτερικού μάρκετινγκ αυξάνεται όταν αυτά εξατομικεύονται στις προσδοκίες 

συγκεκριμένων εσωτερικών τμημάτων.  

Η διαδικασία της εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τον Grönroos (1990), είναι μία αλυσίδα, 

όπου κάθε κρίκος αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο (εσωτερικός πελάτης) που 

εξυπηρετείται από τον προηγούμενο κρίκο (εσωτερικός προμηθευτής). Έτσι προκύπτει 

μία αλυσίδα ενδοεταιρικής εξυπηρέτησης που αντανακλάται τελικά στον εξωτερικό 

πελάτη. Ο George (1990), συμπληρώνει ότι τα ενδιάμεσα τμήματα που δεν έρχονται σε 

άμεση επαφή με τον εξωτερικό πελάτη, επηρεάζουν εμμέσως την ποιότητα της 

υπηρεσίας που παρέχεται στους τελικούς αποδέκτες. Κινούμενος στο ίδιο πλαίσιο, ο 

Gilbert (2000), μετρώντας διαστάσεις εσωτερικής ικανοποίησης, διακρίνει ομάδες-

τμήματα εντός του οργανισμού που λειτουργούν ως εσωτερικοί προμηθευτές 

υπηρεσιών προς άλλες ομάδες-τμήματα-υπαλλήλους (εσωτερικούς πελάτες). Σύμφωνα 

επίσης με τη θεωρία της αλυσίδας εξυπηρέτησης - κέρδους, η ποιότητα εξυπηρέτησης 

του εξωτερικού πελάτη συνδέεται άμεσα με την εμπιστοσύνη (loyalty) των υπαλλήλων, 

η οποία καθορίζεται από την ικανοποίησή τους, η οποία με τη σειρά της επηρεάζεται 

από την ποιότητα της εσωτερικής εξυπηρέτησης (Heskett et al., 1997; Loveman, 1998). 

Οι υποστηρικτές τέλος της θεωρίας του εσωτερικού μάρκετινγκ, ισχυρίζονται πως η 

επικέντρωση των υπαλλήλων στον εξωτερικό πελάτη βελτιώνεται όταν η διοίκηση 

εισάγει στον οργανισμό μία νοοτροπία προσανατολισμένη στις αρχές του μάρκετινγκ. 

Έτσι, κάθε υπάλληλος αντιμετωπίζει τους συναδέλφους του εντός του οργανισμού 

(όταν συναλλάσσεται μαζί τους), ως αξιοσέβαστους πελάτες (George και Grönroos, 

1991; Joseph, 1996), κάτι που αποτελεί και έναν από τους άξονες πάνω στους οποίους 

κινείται η διοίκηση ολικής ποιότητας (ποιότητα με επίκεντρο τον πελάτη), μία έννοια 

που ενσωματώνει όχι μόνο τους εξωτερικούς αλλά και τους εσωτερικούς πελάτες, όπου 

ο κάθε υπάλληλος οφείλει να αντιμετωπίζει τα υπόλοιπα μέλη του οργανισμού ως 

αξιόλογους πελάτες (Finn et al., 1996).  

Ο ρόλος επομένως, του εσωτερικού μάρκετινγκ είναι η δημιουργία συνθηκών τέτοιων 

εντός του οργανισμού, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και τα θέλω των εσωτερικών 

πελατών, μέσω κατάλληλης διαχείρισης των σχέσεων εσωτερικού πελάτη-προμηθευτή 

(Brooks et al., 1999).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

2.1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ο όρος ‘ικανοποίηση’ αποδίδεται στα αγγλικά με την λέξη ‘satisfaction’, η οποία 

προέρχεται από τις λατινικές λέξεις ‘satis’ και ‘facere’, που σημαίνουν ‘αρκετά’ και 

‘φτιάχνω’ αντίστοιχα. Στα ελληνικά προκύπτει από τις λέξεις ‘ικανός’ και ‘ποιώ’, 

σημαίνοντας, ‘κάνω αυτό που μπορώ, ότι είναι αρκετό’. Είναι μία αίσθηση χαράς για 

κάτι που συνέβη, η πράξη του να παρέχεις κάτι χρήσιμο, η ευχάριστη κάλυψη μίας 

ανάγκης ή επιθυμίας (Merriam-Webster's Learner's Dictionary).  

Οι Farris et al. (2010) ορίζουν την ικανοποίηση ως τον αριθμό ή το ποσοστό επί του 

συνόλου των πελατών, των οποίων η εμπειρία με έναν οργανισμό, τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες του, υπερβαίνει ορισμένους στόχους (ικανοποίησης). Ο συγκεκριμένος 

ορισμός στηρίζεται και από το «Marketing Accountability Standards Board», μία 

ανεξάρτητη, ιδιωτική επιτροπή ακαδημαϊκών και ερευνητών που προσπαθεί να 

τυποποιήσει τους ορισμούς και τις μετρήσεις στο χώρο του μάρκετινγκ, με τρόπο 

αντίστοιχο μ’ αυτόν που τυποποιούνται τα πρότυπα ISO.  

Στο επιστημονικό πεδίο του μάρκετινγκ, κάποιοι ερευνητές ορίζουν την ικανοποίηση 

ως το συναίσθημα ευχαρίστησης ή απογοήτευσης που εκδηλώνει ο καταναλωτής αφού 

αξιολογήσει μία υπηρεσία (μετά την κατανάλωσή της), σε συνδυασμό βέβαια πάντα και 

με τις ανάγκες του (Fournier και Mick, 1999). Άλλοι πιστεύουν ότι πρόκειται για μία 

συναισθηματική ή γνωστική αντίδραση που εστιάζεται στην εμπειρία της 

κατανάλωσης, καθώς και στις προσδοκίες και τις αντιλήψεις του καταναλωτή (Giese 

και Cote, 2000), που πολλές φορές μάλιστα δε συμβαδίζουν με την πραγματικότητα 

(Parasuraman et al., 1988).  

Όσον αφορά στην ικανοποίηση από την ποιότητα μίας παρεχόμενης υπηρεσίας, είναι σε 

μεγάλο βαθμό η αξιολόγηση που βασίζεται στην εκπλήρωση των προσδοκιών 

(Williams, 1994), το αποτέλεσμα της αντιληπτής ποιότητας των υπηρεσιών 

(Parasuraman et al., 1988), ενώ αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα εξασφάλισης της 

πιστότητας των καταναλωτών (Kristensen et al., 1999). 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών ως 

προς την ακριβή έννοια του όρου. Ο Oliver (1997), αναφέρει χαρακτηριστικά: “…όλοι 

γνωρίζουν τι είναι η ικανοποίηση μέχρι να ζητηθεί να την ορίσουν. Τότε φαίνεται, ότι 

κανένας δε γνωρίζει”.  
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Όλοι όμως οι ορισμοί συμφωνούν (Giese και Cote, 2000) ότι πρόκειται για μια 

αντίδραση (γνωστική ή συναισθηματική), συγκεκριμένης εστίασης (προσδοκίες, αγαθό, 

εμπειρία κατανάλωσης κλπ) και συγκεκριμένου χρόνου (μετά την επιλογή, μετά την 

κατανάλωση, βασισμένη σε συσσωρευμένη εμπειρία). Επίσης, συμφωνία υπάρχει και 

στη λογική του να επιλέγεται ο ορισμός εκείνος που προσαρμόζεται καλύτερα στις 

ιδιαιτερότητες του εκάστοτε πλαισίου έρευνας (Fournier και Mick, 1999; Giese και 

Cote, 2000).  

Όσον αφορά στην ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη, σύμφωνα με την Schmalensee 

(1991), αυτή περιλαμβάνει τρία στοιχεία:  

α) Την προθυμία των υπαλλήλων να συμμετάσχουν ενεργά σε προσπάθειες ποιοτικής 

βελτίωσης, κάτι που εύκολα μετριέται σε οργανισμούς που εκτελούν συχνά έρευνες 

στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. 

β) Την παροχή των κατάλληλων εργαλείων στους υπαλλήλους που εξυπηρετούν τον 

πελάτη, έτσι ώστε να είναι γρήγοροι, αποτελεσματικοί, να έχουν τη δυνατότητα και την 

αρμοδιότητα να τον εξυπηρετήσουν καλά. Η έρευνα σε αυτό το στοιχείο είναι κατά 

βάση λειτουργική, αφορά στην κατανόηση των μεθόδων που υλοποιούνται εντός ενός 

οργανισμού. 

γ) Την ‘αγνή’, ‘τεχνική’ ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη (Ικανοποίηση = 

Αντιλήψεις - Προσδοκίες). Για να ενισχυθεί αυτή θα πρέπει οι υπάλληλοι ενός 

οργανισμού: 

- να γνωρίζουν ποιος είναι ο εσωτερικός τους πελάτης, 

- να γνωρίζουν τους ανταγωνιστές τους, 

- να αντιλαμβάνονται τι προσδοκούν οι εσωτερικοί τους πελάτες, 

- να έχουν ξεκάθαρους στόχους ποιότητας προκειμένου να είναι μετρήσιμη η απόδοσή 

τους. 

Η ‘αγνή’ ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη υποδιαιρείται: 

ι) στην λειτουργική ικανοποίηση που σχετίζεται με τη δυνατότητα ενός εσωτερικού 

λειτουργικού τμήματος (πχ αυτό της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή των 

προμηθειών) να ικανοποιεί τους εσωτερικούς του πελάτες. 

ιι) στην ‘κομβική’ ικανοποίηση που σχετίζεται με τη δυνατότητα των υπαλλήλων να 

ικανοποιήσουν τους υπαλλήλους που εξυπηρετούν τον εξωτερικό πελάτη. Αυτή η 

μορφή ερευνάται αφού έχει προηγηθεί η αξιολόγηση της ικανοποίησης του εξωτερικού 

πελάτη, αφού μόνο τότε θα έχουν προσδιοριστεί οι διαστάσεις στην ποιότητα 

εξυπηρέτησης που ο εξωτερικός πελάτης εκτιμά ως πλέον σημαντικές. 
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2.2 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σύμφωνα με το μοντέλο που πρότειναν οι Heskett et al. (1997), η ικανοποίηση του 

υπαλλήλου μεταδίδεται στον πελάτη. Ιδιαίτερο ρόλο σ’ αυτήν την αντανάκλαση 

διαδραματίζουν οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής, αυτοί δηλαδή που έρχονται σε άμεση 

επαφή μαζί του και τον εξυπηρετούν.  

Ο υπάλληλος πρώτης γραμμής έχει δύο άτυπα ‘συμβόλαια’ ψυχολογικής φύσεως, ένα 

με τον οργανισμό, που περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις του προς αυτόν και τις 

προσδοκίες του από αυτόν και ένα με τον πελάτη. 

Ο καθρέφτης ικανοποίησης δείχνει τη θετική σχέση μεταξύ πελατειακής και 

εργασιακής ικανοποίησης. Όσο πιο ικανοποιημένος είναι από την εργασία του ο 

υπάλληλος, τόσο πιο ικανοποιημένος θα είναι και ο πελάτης από την υπηρεσία που του 

παρασχέθηκε (Johnson et al., 2007). 

Η ανάλυση συσχέτισης έχει δείξει ότι ο καθρέφτης υφίσταται σε μία ποικιλία 

οργανισμών (Heskett et al. 1997), συνήθως όμως περιγράφει τη σχέση μίας 

συγκεκριμένης διάστασης εργασιακής ικανοποίησης (πχ ικανοποίηση από τη φύση της 

εργασίας) με την ικανοποίηση του πελάτη, οπότε δε δείχνει τη συσχέτιση της 

συνολικής πελατειακής ικανοποίησης με τη συνολική εργασιακή ικανοποίηση (Johnson 

et al., 2007). 

Στην παρούσα εργασία, δεν εξετάζεται η εργασιακή ικανοποίηση, που είναι μία 

συνολική αξιολόγηση της ικανοποίησης ενός υπαλλήλου από την εργασία του, αλλά η 

ικανοποίηση από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πελάτη 

(εσωτερικό ή εξωτερικό), η οποία ορίστηκε στην προηγούμενη ενότητα. Παρόλα αυτά, 

κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μία σύντομη αναφορά στον καθρέφτη ικανοποίησης για να 

αναδειχθεί καλύτερα η δυναμική δύο σχέσεων, αυτής μεταξύ υπαλλήλου – πελάτη και 

αυτής μεταξύ ικανοποίησης – ποιότητας. Για τη δεύτερη θα γίνει αναφορά ξανά, σε 

επόμενη ενότητα (κεφ. 3.3, σελ 16). 

Η θετική σχέση ικανοποίησης πελάτη – εργαζόμενου καθρεφτίζεται στην επιτυχία του 

οργανισμού, οπότε παράγοντες με αρνητική επίδραση σε οποιονδήποτε από τους δύο 

συντελεστές αντανακλώνται συμβολικά στον καθρέφτη και επηρεάζουν αντίστοιχα τον 

οργανισμό. Ο βαθμός του ενδιαφέροντος και της προστασίας που παρέχει μία 

επιχείρηση στους εργαζομένους της αποτελεί ιδιαίτερο κίνητρο για κάθε εργαζόμενο, 

προκειμένου να εξαντλήσει τις δυνατότητές του και όχι μόνο να παρέχει υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, αλλά και να μεταβιβάσει αυτή του την ικανοποίηση στον πελάτη 

(Heskett et al, 1997).  
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Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών από έναν δημόσιο οργανισμό, τα αποτελέσματα 

της έρευνας των Vermeeren et al. (2011) δείχνουν αναπάντεχα, εκτός από την προφανή 

θετική συσχέτιση εργασιακής - πελατειακής ικανοποίησης και μία αρνητική σχέση. Πιο 

συγκεκριμένα, φαίνεται ότι όταν οι υπάλληλοι είναι ικανοποιημένοι από την εργασία 

τους, οι χρόνοι αναμονής αυξάνονται. Αυτό ίσως σημαίνει πως εργάζονται σε πιο 

αργούς ρυθμούς επειδή δίνουν μεγαλύτερη προσοχή και αφιερώνουν περισσότερο 

χρόνο για κάθε πελάτη. Όπως όμως επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των Taris και 

Schreurs (2009), η σχέση μεταξύ αποδοτικότητας και ικανοποίησης υπαλλήλου είναι 

αρνητική, δηλαδή ο ευτυχισμένος υπάλληλος δεν είναι απαραίτητα και παραγωγικός. Ο 

Quinn (1988) συμπληρώνει πως συχνά οι αξίες της οργανωσιακής κουλτούρας είναι 

αντιφατικές, δηλαδή οι οργανισμοί μπορεί να επικεντρώνονται στη σημασία του 

ανθρώπινου δυναμικού και ταυτόχρονα να επιζητούν μεγαλύτερη αποδοτικότητα και 

παραγωγικότητα. 

Επίσης, στην ίδια έρευνα (Vermeeren et al., 2011) η θετική συσχέτιση οφείλεται κυρίως 

στην πελατειακή αντίληψη της ενσυναίσθησης του υπαλλήλου, κατά συνέπεια η 

ικανοποίηση του πελάτη απορρέει κατά βάση από τα συναισθηματικά προσόντα του 

υπαλλήλου που τον εξυπηρετεί και όχι τόσο από το βαθμό της εργασιακής του 

ικανοποίησης. Τέλος, η εργασιακή ικανοποίηση μπορεί να επηρεάζει θετικά τη θέληση 

μόνο, όχι και την ικανότητα για καλύτερη αποδοτικότητα.  

Υπό αυτό το πρίσμα, η ισχύς του καθρέφτη ικανοποίησης σε δημόσιους οργανισμούς 

εμφανίζει αρκετές ιδιαιτερότητες και θα πρέπει να αξιοποιείται με προσοχή, 

λαμβάνοντας υπόψη του τους προαναφερθείσες περιορισμούς. 

 

2.3. ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΨΕΥΣΗΣ 

Σύμφωνα με τους Parasuraman et al. (1988, p. 17), “οι προσδοκίες είναι οι επιθυμίες, τα 

θέλω του καταναλωτή, αυτά που πιστεύει ότι θα έπρεπε να του προσφέρει μία υπηρεσία”. 

Στην επιστήμη του μάρκετινγκ, ο όρος προσδοκίες έχει διαφορετικό νόημα όταν 

χρησιμοποιείται στα πλαίσια της ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με τη 

βιβλιογραφία της ικανοποίησης του πελάτη, διότι οι προσδοκίες από μία υπηρεσία δεν 

αντικατοπτρίζουν προβλέψεις σχετικά με το τί θα έδιναν οι προμηθευτές μίας 

υπηρεσίας αλλά δείχνουν αυτό που θα έπρεπε να προσφέρουν. 

To μοντέλο διάψευσης [διάγραμμα 2.3.1] του Oliver (1980), συγκρίνει τις προσδοκίες 

με την αντιληπτή απόδοση, για να συνδέσει την ικανοποίηση του πελάτη, μετά την 

αγορά ενός υλικού αγαθού ή τη χρήση μίας υπηρεσίας, με την διάψευση ή την 
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επιβεβαίωσή των προσδοκιών. Σύμφωνα με αυτό, όταν η αντιληπτή απόδοση 

υπερβαίνει τις προ χρήσης προσδοκίες, η διάψευση είναι θετική, γεγονός που επιδρά 

θετικά και στην ικανοποίηση. 

Για τις ανάγκες τις παρούσας εργασίας, όπως αναλύεται και σε παρακάτω ενότητες, 

υιοθετείται η άποψη πως, ανεξαρτήτως αν η διάψευση προσδοκιών παρεμβαίνει ή όχι 

στη σχέση αντιληπτής ποιότητας – ικανοποίησης, η ικανοποίηση προκύπτει ως 

αποτέλεσμα της αντιληπτής ποιότητας.   

 

  

Διάψευση 

Ικανοποίηση 

Στάση 

Πρόθεση Πρόθεση 

Στάση 

Χρονική περίοδος διάψευσης 

Προσδοκία 

Διάγραμμα 2.3.α: Το μοντέλο διάψευσης προσδοκιών του Oliver (1980) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

3.1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πελάτη παραμένει ένα ενεργό πεδίο 

έρευνας τα τελευταία 30 χρόνια, αφού εκτιμάται ότι: 

- καθοδηγεί το εταιρικό μάρκετινγκ και την οικονομική απόδοση, 

- καθορίζει την ανταγωνιστικότητα, 

- αποτελεί πηγή ενίσχυσης ενός οργανισμού μέσω της υπηρεσιακής διαφοροποίησης, 

- επηρεάζει την πελατειακή πρόθεση επαναγοράς – επαναχρησιμοποίησης μίας 

υπηρεσίας, 

- δυσχεραίνει την προσπάθεια μίας επιχείρησης να προσελκύσει νέους πελάτες, όταν η 

δυσαρέσκεια του πελάτη μεταφέρεται στόμα με στόμα, 

- η χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υποβαθμίζει τη φήμη ενός 

οργανισμού, ακόμα κι όταν πρόκειται για μία δημόσια υπηρεσία (Smith et al., 2007). 

Όπως και με την ικανοποίηση, δεν υπάρχει ομόφωνα αποδεκτός ορισμός. Το πρώτο 

βήμα στην αξιολόγηση της ποιότητας μίας υπηρεσίας είναι η μέτρηση και η ανάλυσή 

της […η ποιότητα μπορεί να βελτιωθεί μόνο όταν υπόκειται σε μετρήσεις… (Reichheld 

και Sasser, 1990 pp.105)], όμως, παρόλο που η απουσία-παρουσία της ποιότητας 

γίνεται εύκολα αντιληπτή, ως έννοια δύσκολα ορίζεται. Όπως με την ομορφιά ή την 

αρετή, δεν είναι γνωστό αν πηγάζει απ’ τον ίδιο τον άνθρωπο ή απ’ τους υπόλοιπους 

που τον παρατηρούν, είναι δηλαδή αντικειμενική ή υποκειμενική (Oberoi και Hales, 

1990). 

Αρκετοί ερευνητές συμφωνούν πως πρόκειται για την παροχή ενός άυλου στοιχείου με 

έναν τρόπο τέτοιο που να ευχαριστεί και να δίνει αξία στον καταναλωτή (Brysland και 

Curry, 2001). Ακόμη πιο γενικά, η ποιότητα αφορά στα χαρακτηριστικά ενός υλικού 

αγαθού ή  μίας υπηρεσίας που ικανοποιούν ρητές ή υπονοούμενες ανάγκες (ISO 

9000:2000). 

Η δυσκολία ορισμού της ποιότητας, όταν αφορά μία υπηρεσία, πηγάζει και από τις 

διαφορές που αυτή εμφανίζει σε σχέση με ένα υλικό αγαθό, οι οποίες συνοψίζονται στα 

παρακάτω: 

α) Η υπηρεσία είναι άυλη: Πρόκειται για μία πράξη, μία διαδικασία και όχι για ένα 

αντικείμενο που μπορεί να φτιαχτεί με προδιαγραφές ακριβείας. Είναι δύσκολα 

μετρήσιμη, αξιολογήσιμη και επαληθεύσιμη πριν χρησιμοποιηθεί, κάτι που αν ήταν 

εφικτό, θα διασφάλιζε την ποιότητά της. 
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β) Η υπηρεσία είναι ετερογενής: Η απόδοσή της, διαφέρει από μέρα σε μέρα, από 

παραγωγό σε παραγωγό, από πελάτη σε πελάτη.  

γ) Η υπηρεσία είναι αδιαίρετη: Η παραγωγή και η κατανάλωση της λαμβάνουν χώρα  

ταυτόχρονα, όταν η υπηρεσία παραδίδεται κατά τη διάρκεια μίας συναλλαγής, από τον 

υπάλληλο στον πελάτη (Grönroos (1984); Parasuraman et al., 1985; Oberoi και Hales, 

1990). 

Η διάκριση αυτή βέβαια, δεν είναι ομόφωνα αποδεκτή, καθώς ορισμένοι ερευνητές 

θεωρούν ότι δεν μπορούν να διαχωριστούν πλήρως τα υλικά αγαθά από τις υπηρεσίες 

(Levitt, 1976) και υπάρχουν μόνο διαφορετικές αναλογίες υπηρεσίας-αγαθού σε μία 

συναλλαγή (Shostack, 1977), οπότε είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ο όρος 

‘προϊόν’, που συμπεριλαμβάνει και τις δύο έννοιες (Shams και Hales, 1989).  

 

3.2 ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Ο Grönroos (1984), υποστηρίζει ότι δεν έχει νόημα η συζήτηση σχετικά με την 

αναβάθμιση της ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας σ’ έναν οργανισμό αν πρώτα δεν 

προσδιοριστούν: 

α) οι τρόποι με τους οποίους γίνεται αυτή αντιληπτή από τον πελάτη και  

β) οι παράγοντες που την επηρεάζουν.  

Σχετικά με το πρώτο ερώτημα, η συνολική ποιότητα της υπηρεσίας θα είναι το 

αποτέλεσμα της σύγκρισης μεταξύ των προσδοκιών που είχε ο πελάτης και αυτού που 

εκτιμά ότι εξέλαβε. Στο δεύτερο ερώτημα, αυτό που πρέπει να εντοπιστεί είναι οι 

δραστηριότητες και διαδικασίες εντός του οργανισμού που, ελεγχόμενες ή όχι από την 

επιχείρηση, επηρεάζουν τις μεταβλητές του πρώτου ερωτήματος. 

Η αντιληπτή ποιότητα δηλαδή, είναι μία υποκειμενική κρίση ή στάση του πελάτη 

σχετικά με το επίπεδο της παρεχόμενης υπηρεσίας που εξέλαβε (Parasuraman et al., 

1985, 1988). Ο όρος αυτός έχει τελείως διαφορετική έννοια από τον όρο “αντικειμενική 

ποιότητα” και ο λόγος που γίνεται αυτή η διάκριση είναι επειδή στην επιστήμη του 

μάρκετινγκ το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ανθρώπινη αντίληψη της εξυπηρέτησης, που 

φυσικά διαφέρει από κριτή σε κριτή.  

 

3.3 Η ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Παρόλο που οι δύο αυτοί όροι χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη βιβλιογραφία της 

ποιότητας υπηρεσιών, η διαφοροποίησή τους εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Οι Spreng 
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και Mackoy (1996) για παράδειγμα, ισχυρίζονται, βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της 

ερευνητικής τους εργασίας, ότι πρόκειται για δύο διακριτές έννοιες. 

Στην περίπτωση των υλικών αγαθών ο διαχωρισμός είναι εύκολος. Η ποιότητα ορίζεται 

ως ο βαθμός ‘υπεροχής’ ενός προϊόντος σε σχέση με κάποια αντικειμενικά κριτήρια και 

η ικανοποίηση ως ο βαθμός ‘εκπλήρωσης’ των προσδοκιών, μετά την κατανάλωση του 

προϊόντος. Στην περίπτωση των υπηρεσιών όμως, ο ορισμός της ποιότητας δεν μπορεί 

να στηριχθεί σε αντικειμενικά κριτήρια εξαιτίας της ‘αϋλότητας’ του αγαθού. Για αυτό 

χρησιμοποιείται η διαφορά αντιληπτής – προσδοκώμενης ποιότητας υπηρεσίας, οπότε η 

υπηρεσία εκλαμβάνεται ως ποιοτική όταν υπερβαίνει τις προσδοκίες που υπήρχαν πριν 

τη χρήση της.  

Οι δύο έννοιες (αντιληπτή ποιότητα και ικανοποίηση) είναι σχεδόν ταυτόσημες όταν 

αναφέρονται σε υπηρεσίες και ο ασαφής ορισμός τους οδηγεί συχνά στην αδιάκριτη 

χρήση τους (Bigné et al., 2003). Ορισμένοι ερευνητές μάλιστα, θεωρούν τις δύο έννοιες 

συνώνυμες, εξαιτίας του μεγάλου βαθμού συσχέτισής τους (Oliva et al., 1992). Γενικώς 

γίνεται αποδεκτό πως και τα δύο είναι εκτιμήσεις του καταναλωτή για ένα υλικό αγαθό 

ή μία υπηρεσία. 

Το χάσμα μεταξύ των δύο εννοιών, σύμφωνα με τους De Ruyter et al. (1997) 

συνοψίζεται στα ακόλουθα:  

α) Η ικανοποίηση του πελάτη επηρεάζεται άμεσα από τις μεταβλητές της διάψευσης 

των προσδοκιών ενώ η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας όχι.  

β) Η ικανοποίηση βασίζεται στην προβλεπόμενη προσδοκία ενώ η ποιότητα στην 

ιδανική προσδοκία.  

γ) Ο αριθμός και το είδος των διαστάσεων διαφέρει μεταξύ των δύο εννοιών. 

Σε αντίθεση με την ικανοποίηση, που προκύπτει από μία μεμονωμένη συναλλαγή, η 

ποιότητα είναι μία μακροπρόθεσμη, ολική κρίση ή στάση σχετικά με την ανωτερότητα 

μίας υπηρεσίας. Αρκετά συχνά, οι πελάτες μπορεί να μένουν ικανοποιημένοι με μία 

συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας (επειδή πχ ήταν πολύ ευγενικός ο υπάλληλος που τους 

εξυπηρέτησε) και ταυτόχρονα να θεωρούν ότι η εταιρεία δεν έχει υψηλή ποιότητα 

(επειδή πχ η υπηρεσία που τους προσφέρθηκε δεν ήταν καλή). Μ’ αυτόν τον τρόπο 

όμως, οι δύο έννοιες συνδέονται, αφού επαναλαμβανόμενα/συσσωρευμένα περιστατικά 

ικανοποίησης σε βάθος χρόνου, οδηγούν στην αναβάθμιση της αντιληπτής ποιότητας 

παρεχόμενης υπηρεσίας (Parasuraman et al., 1985).   
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Οι Cronin και Taylor (1992), απ’ την άλλη, ισχυρίζονται ότι η αντιληπτή ποιότητα της 

παρεχόμενης υπηρεσίας είναι αυτή που καθορίζει την ικανοποίηση του πελάτη και αυτή 

η ικανοποίηση σε δεύτερη φάση επιδρά θετικά στην πρόθεση επαναγοράς. Η 

αντίστοιχη σχέση ποιότητας – πρόθεσης αγοράς, είναι ασθενέστερη.  

Σε μεταγενέστερη εργασία (1994), η ομάδα του Parasuraman συγκλίνει εν μέρει με την 

άποψη των Cronin και Taylor, προτείνοντας ένα μοντέλο στο οποίο η συνολική 

ικανοποίηση του πελάτη είναι συνάρτηση της εκτίμησής του σχετικά με: 

α) την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, 

β) την ποιότητα του αγαθού, 

γ) την τιμή. 

Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν πλέον πως η ποιότητα των υπηρεσιών καθορίζει 

την ικανοποίηση του πελάτη (Finn et al., 1996; De Ruyter et al., 1997; Stanley και 

Wisner, 1998; Kuei, 1999; Dabholkar et al., 2000; Jun και Cai, 2010). 

Σύμφωνα με τους Caruana και Pitt (1997), οι ερευνητές της ποιότητας υπηρεσιών 

συνήθως βλέπουν αυτή τη σχέση, ενώ οι ερευνητές της ικανοποίησης του πελάτη 

βλέπουν την αντίστροφη. Αυτό μπορεί και να οφείλεται στη συνολική αντίληψη των 

πρώτων, ενώ οι δεύτεροι εστιάζουν σε μία συγκεκριμένη συναλλαγή (Teas, 1993). 

Πάντως  πρόκειται για μία προσωπική, υποκειμενική εκτίμηση που επηρεάζεται σε 

μεγάλο βαθμό από τις προσδοκίες. 

Όπως και να ‘χει, τα στοιχεία που αξιολογούνται είτε στην μία είτε στην άλλη 

περίπτωση είναι τα ίδια. Αυτό που έχει μεγαλύτερη πρακτική σημασία είναι η σύνδεση 

του ικανοποιημένου πελάτη με την οικονομική απόδοση και με έναν πιο ξεκάθαρο 

διοικητικό στόχο ποιοτικής αναβάθμισης της εξυπηρέτησης. 

 

3.4 ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ως το 2005, τουλάχιστον δεκαεννιά διαφορετικά μοντέλα [πίνακας 3.4.α] είχαν 

δημιουργηθεί με σκοπό τη μέτρηση και τον εντοπισμό διαστάσεων ποιότητας 

παρεχόμενης υπηρεσίας (Seth et al., 2005). Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα πιο 

αντιπροσωπευτικά, εστιάζοντας κυρίως σ’ αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

εντός ενός οργανισμού για τη μέτρηση της εσωτερικής ποιότητας. Κάθε μοντέλο 

επιχειρεί να αναδείξει τις σχέσεις μεταξύ διαφόρων μεταβλητών περιγράφοντας 

απλοποιημένα μία πραγματική κατάσταση, με στόχο να βοηθήσει τη διοίκηση στον 

εντοπισμό προβλημάτων και στο σχεδιασμό ενός προγράμματος ποιοτικής βελτίωσης. 

Στις παρακάτω υποενότητες θα γίνει μία σύντομη περιγραφή ορισμένων εξ’ αυτών. 



19 
 

Πίνακας 3.4.α: Ενδεικτικά μοντέλα ποιότητας εξυπηρέτησης (τροποποιημένος από Seth et al., 2005) 

Μοντέλο Σύντομη περιγραφή Περιορισμοί 

1. Τεχνική και 

λειτουργική 

ποιότητα 

(Grönroos, 1984) 

[διάγραμμα 3.4.β] 

Η επιτυχία ενός οργανισμού προϋποθέτει: α) Την 

κατανόηση της αντίληψης του καταναλωτή και β) την 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτή, επηρεάζει την 

ποιότητα εξυπηρέτησης. Η τεχνική, η λειτουργική 

ποιότητα και η εταιρική εικόνα καθορίζουν συνολικά την 

ποιότητα των υπηρεσιών. Η λειτουργική ποιότητα είναι 

πιο σημαντική από την τεχνική. 

Δεν εξηγεί πως μετριέται 

η λειτουργική και η 

τεχνική ποιότητα 

2. Χάσματα 

(Parasuraman et 

al., 1985) 

[διάγραμμα 3.4.γ] 

Η ποιότητα είναι συνάρτηση της διαφοράς προσδοκίας-

αντίληψης, για κάθε διάσταση. Υπάρχουν 5 χάσματα στην 

ποιότητα εξυπηρέτησης με το 5
ο
 (που είναι το άθροισμα 

των 4
ων

 πρώτων να μετράει το σύνολο). 

Εργαλείο μέτρησης: SERVQUAL (1988) 

Θεωρητικό μοντέλο. Δεν 

εξηγεί την ακριβή 

διαδικασία μέτρησης των 

χασμάτων. 

3.Χαρακτηριστικά 

(Haywood-

Farmer, 1988) 

Προϋπόθεση ποιοτικής επιτυχίας είναι η συστηματική 

κάλυψη των πελατειακών προτιμήσεων και προσδοκιών. 

Οι υπηρεσίες έχουν 3 βασικά χαρακτηριστικά: α) Φυσικές 

εγκαταστάσεις και διαδικασίες, β) Ανθρώπινη συμπεριφο- 

ρά, γ) Επαγγελματική κρίση. Κάθε χαρακτηριστικό 

αποτελείται από αρκετά επιμέρους στοιχεία. 

Δεν εξηγεί πως μετριέται 

η ποιότητα υπηρεσιών. 

Δεν προσφέρει έναν 

πρακτικό τρόπο που να 

βοηθά τη διοίκηση στον 

εντοπισμό προβλημάτων. 

4. Σύνθετο 

(Brogowicz et al., 

1990) 

Τα χάσματα υφίστανται ακόμη και όταν ο πελάτης δεν έχει 

δοκιμάσει την υπηρεσία, αλλά έχει ακούσει γι αυτήν από 

άλλους. Μαζί με τις αντιλήψεις των πραγματικών 

πελατών, χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη και αυτές των 

πιθανών. Οι προσδοκίες επηρεάζονται από: α) εταιρική 

εικόνα, β) εξωτερικές επιδράσεις, γ) παραδοσιακές 

τεχνικές του μάρκετινγκ. 

Δεν έχει επαρκή 

εμπειρική τεκμηρίωση. 

Δεν έχει δοκιμαστεί σε 

διάφορους τύπους 

υπηρεσιών. 

5. Μόνο απόδοση 

(Cronin and 

Taylor, 1992) 

Η μέτρηση μόνο της αντίληψης, προβλέπει καλύτερα την 

ποιότητα των υπηρεσιών. Η ποιότητα εξυπηρέτησης, όντας 

μία ‘στάση’, οδηγεί στην ικανοποίηση. 

Εργαλείο μέτρησης: SERVPERF 

Δεν γενικεύει σε όλο το 

φάσμα των υπηρεσιών. 

Δεν μετρά το χάσμα 

προσδοκίας – αντίληψης. 

6. Ιδανικά 

πρότυπα 

(Mattsson, 1992) 

Οι προσδοκίες διακρίνονται περαιτέρω σε: εμπειρικές, 

ιδανικές, ελάχιστα ανεκτές και επιθυμητές. Η ικανοποίηση 

καθορίζει την ποιότητα των υπηρεσιών. Γίνεται χρήση 

ενός εξιδανικευμένου μέτρου αντιληπτής ποιότητας, βάσει 

του οποίου συγκρίνεται η εμπειρία. 

Ο αριθμός των στοιχείων 

για το πρότυπο και την 

ικανοποίηση είναι 

μικρός. 

7. Μόνο απόδοση 

και πρότυπη 

ποιότητα 

(Teas, 1993) 

Ο δείκτης πρότυπης ποιότητας συγκρίνει την εκτιμώμενη 

απόδοση δύο διαφορετικών διαστάσεων. Η έρευνα 

ανέδειξε τα προβλήματα με τον ορισμό των προσδοκιών. 

Μικρό ερευνητικό 

δείγμα, δοκιμή μόνο σε 

μία εταιρεία παροχής 

υπηρεσιών. 

8. Αντιληπτή 

ποιότητα και 

ικανοποίηση 

(Spreng and 

Mackoy, 1996) 

Βασισμένο στο μοντέλο του Oliver (1980), επιχειρεί να 

εμβαθύνει στην κατανόηση αντιληπτής ποιότητας και 

ικανοποίησης. Επικεντρώνεται στην επίδραση των 

προσδοκιών, των επιθυμιών και του μοντέλου διάψευσης. 

Χρησιμοποιεί δέκα διαστάσεις και εστιάζει στην 

συμβουλευτική. 

Δεν δείχνει πώς 

επιτυγχάνεται η ποιότητα 

εξυπηρέτησης, ούτε 

προσφέρει κατευθύνσεις 

βελτίωσης. 

9. Ποιότητα 

εσωτερικών 

υπηρεσιών 

(Frost and Kumar, 

2000) 

[διάγραμμα 3.4.δ] 

Τροποποιημένο μοντέλο χασμάτων που αξιολογεί τις 

διαστάσεις και τις σχέσεις τους, εντός ενός οργανισμού. 

Το 1
ο
 χάσμα δείχνει τη διαφορά μεταξύ αντίληψης 

εσωτερικού προμηθευτή και προσδοκίας εσωτερικού 

πελάτη. Το 2
ο
 τη διαφορά μεταξύ ποιοτικών 

προδιαγραφών και πραγματικής αποδιδόμενης ποιότητας. 

Το 3
ο
 δείχνει τη διαφορά προσδοκίας-αντίληψης του 

εσωτερικού πελάτη. 

Χρήζει γενίκευσης για 

όλους τους τύπους 

εσωτερικού 

περιβάλλοντος. Δεν 

λαμβάνει υπ’ όψιν του τις 

επιδράσεις του 

εξωτερικού 

περιβάλλοντος. 
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3.4.1 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο Grönroos (1984) υποστηρίζει ότι η επιτυχία ενός οργανισμού προϋποθέτει: α) την 

κατανόηση της αντίληψης του καταναλωτή και β) την κατανόηση του τρόπου με τον 

οποίο αυτή επηρεάζει την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Στο μοντέλο του 

[διάγραμμα 3.4.β] διακρίνει μία ‘τεχνική’ και μία ‘λειτουργική’ διάσταση στην 

ποιότητα, που μαζί φτιάχνουν την εικόνα της εταιρείας. Η τεχνική διάσταση αφορά σε 

αυτό που λαμβάνει ο εξυπηρετούμενος καταναλωτής (πχ, ένα δάνειο απ’ την τράπεζα, 

μία μεταφορά με το τρένο), κάτι που, όπως και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός 

προϊόντος, είναι ευκολότερα μετρήσιμο αντικειμενικά. Η λειτουργική διάσταση απ’ την 

άλλη, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο πελάτης λαμβάνει την τεχνική διάσταση 

(πχ. Ήταν ευγενικοί οι υπάλληλοι που τον εξυπηρέτησαν; Έγινε η δουλειά του σωστά 

και γρήγορα;). Εδώ, σαφέστατα το υποκειμενικό στοιχείο επικρατεί. Κατά την άποψη 

του συγγραφέα, η λειτουργική ποιότητα είναι πιο σημαντική από την τεχνική. 

Ο Grönroos δεν προχωρά στη μέτρηση της αντιληπτής ποιότητας, η έρευνά του 

(ερωτηματολόγιο προς μάνατζερ διαφόρων επιχειρήσεων) απλά επιβεβαιώνει πως το 

μοντέλο του έχει βάση. Επίσης, δεν εξηγεί πως μετριέται η λειτουργική και η τεχνική 

ποιότητα.  

 

  

Προσδοκώμενη 

εξυπηρέτηση 

Αντιληπτή 

ποιότητα 

υπηρεσίας 

Αντιληπτή 

υπηρεσία 

Τεχνική 

ποιότητα 

Εταιρική 

εικόνα 
Λειτουργική 

ποιότητα 

Κλασικές τεχνικές μάρκετινγκ 

(διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, 

πωλήσεις πρόσωπο με πρόσωπο,κλπ) 

Εξωτερικές επιδράσεις 

(έθιμα, κουλτούρα, ιδεολογία και η 

διαφήμιση από στόμα σε στόμα) 

Τί; Πώς; 

Διάγραμμα 3.4.β: Το μοντέλο τεχνικής και λειτουργικής ποιότητας του Grönroos (1984) 
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3.4.2 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΚΛΙΜΑΚΑ SERVQUAL 

Ο Grönroos (1984), επισημαίνει ότι η διαφήμιση από στόμα σε στόμα έχει σαφέστατα 

πιο σημαντική επίδραση στους πιθανούς πελάτες σε σχέση με τις παραδοσιακές 

τεχνικές του μάρκετινγκ, μία παρατήρηση που σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους 

τον οδηγεί στο συμπέρασμα πως η ποιότητα μίας παρεχόμενης υπηρεσίας θα πρέπει να 

εστιάσει στον καταναλωτή και στις προτιμήσεις του.  

Οι Parasuraman et al. (1985), αξιοποιώντας το μοντέλο διάψευσης προσδοκιών του 

Oliver (1980) [διάγραμμα 2.3.α] και το μοντέλο του Grönroos [διάγραμμα 3.4.β], 

εισάγουν το μοντέλο χασμάτων [διάγραμμα 3.4.γ], στο οποίο ορίζουν το συνολικό 

επίπεδο ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας ως τη διαφορά μεταξύ προσδοκιών και 

αντίληψης του καταναλωτή:  

 𝑆𝑄 =  ∑ (𝑃𝑖𝑗  −  𝐸𝑖𝑗)𝑘
𝑗=1  

όπου:    𝑆𝑄 = συνολική ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας, 𝑘 = αριθμός διαστάσεων, 

  𝑃𝑖𝑗 = αντιληπτή ποιότητα της πρότασης 𝑖 που ανήκει στη διάσταση 𝑗, 

  𝐸𝑖𝑗 = προσδοκώμενη ποιότητα της πρότασης 𝑖 που ανήκει στη διάσταση 𝑗. 

Το μοντέλο επιχειρεί, στα πλαίσια ενός οργανισμού παροχής υπηρεσιών: 

α) να καταδείξει τους βασικούς μηχανισμούς που επηρεάζουν την αντίληψη της 

ποιότητας,  

β) να επισημάνει τη αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των μηχανισμών, 

γ) να μετρήσει την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, 

δ) να εντοπίσει τις ενέργειες του οργανισμού ή του τμήματος μάρκετινγκ που 

σχετίζονται με την παροχή ενός ικανοποιητικού επιπέδου ποιότητας. 

Με τον τελευταίο στόχο προσδιορίζονται τα χάσματα, δηλαδή σημαντικά εμπόδια στην 

επίτευξη μίας άρτιας ποιοτικά υπηρεσίας. 

Οι ίδιοι ερευνητές σε μεταγενέστερη εργασία τους (1988), δημιουργούν το αντίστοιχο 

εργαλείο μέτρησης (Servqual) και προχωρούν, υπό το βάρος κριτικής (Carman, 1990; 

Babacus και Boller, 1992; Cronin και Taylor, 1992; Brown et al., 1993; Teas, 1993), σε 

μία σειρά από διορθώσεις, τροποποιήσεις και αναβαθμίσεις (1988, 1990, 1991, 1993, 

1994) του μοντέλου τους [διάγραμμα 3.4.γ]. 

Σύμφωνα με αυτό, υπάρχουν κάποια χάσματα ανάμεσα στην αντίληψη που έχουν οι 

υπεύθυνοι του μάρκετινγκ για την ποιότητα της υπηρεσίας και στις διαδικασίες που 

ακολουθούνται προκειμένου να παρασχεθεί αυτή στον τελικό πελάτη, τον καταναλωτή.  
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Διάγραμμα 3.4.γ: Το μοντέλο χασμάτων στην τελική του μορφή (Zeithaml et al., 1993) 

Το 1
ο
 χάσμα προκύπτει από τη λανθασμένη εκτίμηση των υπευθύνων σχετικά με τις 

προσδοκίες του πελάτη. Μπορεί να οφείλεται στην ανεπαρκή έρευνα της αγοράς ή στην 

απουσία καλής επικοινωνίας εντός της εταιρείας.  

Το 2
ο
 χάσμα προκύπτει όταν οι υπεύθυνοι δε ‘μεταφράζουν’ σωστά τις προσδοκίες του 

πελάτη σε κατάλληλες ποιοτικές προδιαγραφές. Μπορεί να οφείλεται στην αδυναμία ή 

στην αδιαφορία αξιοποίησης των αποκτηθέντων γνώσεων από τη μελέτη των 

πελατειακών προσδοκιών.  
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Το 3
ο
 χάσμα προκύπτει από την αδυναμία του προσωπικού να υλοποιήσει τις ποιοτικές 

προδιαγραφές. Μπορεί να οφείλεται στην ακαταλληλότητα του εξοπλισμού εξαιτίας 

οργανωσιακών προβλημάτων ή σε κακή ‘προς τα κάτω’ επικοινωνία.  

Το 4
ο
 χάσμα προκύπτει όταν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ανέμενε ο πελάτης 

(επειδή έτσι τα περίμενε εξαιτίας κάποιας διαφήμισης ή προωθητικής ενέργειας από 

πωλητή) είναι διαφορετικά από αυτά που απολαμβάνει κατά την παροχή της 

εξυπηρέτησης. Η εταιρεία υπόσχεται κάτι που δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που τελικά  

των τμημάτων και ασυνεπή εξωτερική επικοινωνία. 

Το 5
ο
 χάσμα (το χάσμα του πελάτη) είναι το κυριότερο, αφού εντοπίζει τη διαφορά 

μεταξύ πελατειακών προσδοκιών (πΠ) και αντίληψης (πΑ). Το χάσμα αυτό οφείλεται 

στη σωρευτική δράση των 4 προηγουμένων [𝐺𝐴𝑃5 =  𝑓(𝐺𝐴𝑃1, 𝐺𝐴𝑃2, 𝐺𝐴𝑃3, 𝐺𝐴𝑃4)].  

Η εντόπιση των πιθανών αιτιών του 5
ου

 χάσματος είναι καίριας σημασίας αφού οι 

εταιρείες που επιθυμούν να το εξαλείψουν (αν θέλουν να προσφέρουν πιο ποιοτικές 

υπηρεσίες στον πελάτη τους), πρέπει να προσπαθήσουν να μειώσουν τα υπόλοιπα 

τέσσερα (Mauri et al., 2013). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα χάσματα του μάρκετινγκ μπορεί να δράσουν τόσο θετικά 

όσο και αρνητικά στο επίπεδο της αντιληπτής ποιότητας. Για παράδειγμα, το 3
ο
 χάσμα 

δρα θετικά όταν το επίπεδο της πραγματικής παρεχόμενης υπηρεσίας υπερβαίνει αυτό 

των προδιαγραφών.  

Έτσι, όταν πΠ > πΑ, η ποιότητα της υπηρεσίας είναι μη ικανοποιητική. Όσο μεγαλώνει 

η διαφορά πΠ – πΑ τόσο η ποιότητα τείνει να γίνει απαράδεκτη. Όταν πΠ = πΑ, η 

ποιότητα είναι ικανοποιητική. Τέλος, όταν πΠ < πΑ η ποιότητα είναι παραπάνω από 

καλή και όσο η διαφορά πΑ – πΠ αυξάνεται, τόσο τείνει να γίνει ιδανική. 

To εργαλείο μέτρησης Servqual (Parasuraman et al., 1988), αποτελείται από δύο 

κλίμακες των είκοσι δύο προτάσεων. Οι προτάσεις είναι παρόμοιες, με την πρώτη 

κλίμακα να αξιολογεί τις προσδοκίες των πελατών (πριν τη χρήση της υπηρεσίας) και 

τη δεύτερη την αντίληψη τους, για την ποιότητα της υπηρεσίας που τους παρασχέθηκε 

(μετά τη χρήση της υπηρεσίας). Οι πελάτες αξιολογούν κάθε πρόταση βάσει 7-βάθμιας 

κλίμακας Likert (1 = Διαφωνώ απόλυτα … 7 = Συμφωνώ απόλυτα). Σύμφωνα με τους 

συγγραφείς, η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι μία πολυδιάστατη μεν έννοια, 

μετρήσιμη δε με είκοσι δύο προτάσεις που καλύπτουν πέντε καθολικές διαστάσεις 

(αξιοπιστία, ανταπόκριση, εξασφάλιση, ενσυναίσθηση, υποδομές - περιγράφονται στο 

κεφ.3.9), ανεξαρτήτως υπηρεσιακού πλαισίου. 
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Το μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα για την μέτρηση της ποιότητας 

εξυπηρέτησης σε διαφορετικές χώρες, κουλτούρες και εργασιακό περιβάλλον όπως: 

τράπεζες (Lam, 2002), τηλεπικοινωνίες (Van der Wal et al., 2002), υγεία (Kilbourne et 

al., 2004), μεταπώληση (Naik et al., 2010), ξενοδοχεία (Mey et al., 2006) κλπ. Αρκετές 

ανάλογες μελέτες έχουν γίνει και σε ελληνικούς δημόσιους οργανισμούς και πιο 

συγκεκριμένα στους τομείς της εκπαίδευσης (Zafiropoulos και Vrana, 2008), 

δευτεροβάθμιας περίθαλψης (Karassavidou et al., 2009), ΚΕΠ (Chatzoglou et al., 

2013), εφορίες (Kakouris και Meliou, 2011), υπουργεία (Kontogeorgos et al., 2014). 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως, ενώ το εργαλείο Servqual αρχικά σχεδιάστηκε για 

τον εξωτερικό πελάτη (τον καταναλωτή), αρκετοί ερευνητές το προσάρμοσαν / 

τροποποίησαν στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε οργανισμού που μελετούσαν και το 

χρησιμοποίησαν για να μετρήσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εντός 

ενός οργανισμού, δηλαδή την ποιότητα που απολαμβάνει ο εσωτερικός πελάτης 

(Young και Varble, 1997; Kuei, 1999; Frost και Kumar 2000; Kang et al., 2002; Jun και 

Cai, 2010; Dhurup, 2012). 

Αντίστοιχη έρευνα όμως, που να εξετάζει την ποιότητα εξυπηρέτησης εσωτερικού 

πελάτη σε ελληνικό δημόσιο οργανισμό δεν υπάρχει. 

 

3.4.3 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ INTSERVQUAL 

Οι Frost και Kumar (2001), κατασκευάζουν ένα μοντέλο (Intservqual) [διάγραμμα 

3.4.δ] στα πρότυπα του Servqual, με το οποίο μετρούν τις προσδοκίες και την 

αντιληπτή ποιότητα υπαλλήλων πρώτης γραμμής σε μία αεροπορική εταιρεία. 

Στην έρευνά τους, τα τμήματα υποστήριξης είναι οι εσωτερικοί προμηθευτές και οι 

υπάλληλοι πρώτης γραμμής οι εσωτερικοί πελάτες. Επικεντρώνονται στη διαφορά 

ποιότητας που προκύπτει μεταξύ της αντίληψης των τμημάτων υποστήριξης και των 

προσδοκιών των υπαλλήλων πρώτης γραμμής (Εσωτερικό χάσμα 1). Επίσης, 

αξιολογούν και το 3
ο
 εσωτερικό χάσμα, που προκύπτει όταν η απόδοση του τμήματος 

υποστήριξης είναι κατώτερη των εσωτερικών προδιαγραφών.  

Χρησιμοποιούν: 

α) Για τους υπαλλήλους πρώτης γραμμής (εσωτερικούς πελάτες): 

i) δύο κλίμακες των είκοσι τεσσάρων προτάσεων, μία για τις προσδοκίες και μία 

για την αντιληπτή ποιότητα, 
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ii) μία ενότητα αξιολόγησης της σχετικής βαρύτητας των πέντε διαστάσεων (Να 

μοιράσουν εκατό βαθμούς, δίνοντας περισσότερους στην πιο σημαντική διάσταση), 

iii) μία ενότητα, όπου ζητούσαν από τους ερωτηθέντες να συμπληρώσουν τις 

εντυπώσεις τους συνολικά για το επίπεδο των υπηρεσιών που τους παρασχέθηκε. 

 
 
Διάγραμμα 3.4.δ: Το μοντέλο INTSERVQUAL (Frost και Kumar, 2001) με τα χάσματα ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον εσωτερικό πελάτη. 

β) Για το προσωπικό υποστήριξης (εσωτερικοί προμηθευτές): 

i) μία κλίμακα είκοσι τεσσάρων προτάσεων για τη μέτρηση των προσδοκιών, ίδια 

με αυτή των υπαλλήλων πρώτης γραμμής, με τις κατάλληλες λεκτικές 

τροποποιήσεις, 

ii) μία κλίμακα είκοσι δύο προτάσεων για τη μέτρηση της αντιληπτής ποιότητας και 

του 3
ου

 χάσματος, βασισμένη σε επτά διαστάσεις που είχαν περιγράψει οι 

Parasuraman et al. (1985), 

iii) μία ενότητα αξιολόγησης της σχετικής βαρύτητας των πέντε διαστάσεων. 

Η έρευνα τους δείχνει ότι η ανταπόκριση είναι η πιο σημαντική διάσταση και ότι το 

Intservqual είναι ικανό να μετρήσει την εσωτερική ποιότητα. 
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3.5 ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΑΣΜΑΤΩΝ 

Α) Ο Carman (1990) διατυπώνει επιφυλάξεις σχετικά με: 

α) την εφαρμογή του Servqual σε υπηρεσίες με πολλαπλές λειτουργίες, 

β) την εγκυρότητα μέτρησης της διαφοράς προσδοκιών - αντίληψης, 

γ) την αναγκαιότητα μέτρησης των προσδοκιών, 

δ) τη σχέση προσδοκιών - βαρύτητας. 

Β) Oι Cronin και Taylor (1992) αντιπροτείνουν το μοντέλο Servperf, που μετρά μόνο 

την απόδοση (αντιληπτή ποιότητα), χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν τις προσδοκίες στον 

υπολογισμό της συνολικής ποιότητας. Η άποψή τους είναι πως δεν υπάρχουν 

αποδείξεις που να αιτιολογούν ότι το 5
ο
 χάσμα μπορεί να μετρήσει και να προβλέψει 

την ποιότητα μίας υπηρεσίας.  Ισχυρίζονται επίσης, ότι αυτή θα πρέπει να 

εκλαμβάνεται και να μετριέται ως στάση, ενώ το Servqual βασίζεται στην ικανοποίηση 

και αποτυγχάνει όταν δοκιμάζεται σε διαφορετικής φύσης οργανισμούς. Σύμφωνα με 

τους ίδιους, το δικό τους μοντέλο είναι πιο αξιόπιστο και πιο εύκολο (αφού μειώνει τις 

προτάσεις από σαράντα τέσσερεις σε είκοσι δυο). Το μοντέλο τους είναι κατά βάση 

θεωρητικό, ενώ το ερωτηματολόγιο τους βασίζεται στο Servqual. 

Γ) Oi Babakus και Boller (1992) προβληματίζονται με: 

i) την ύπαρξη αρνητικά διατυπωμένων προτάσεων, 

ii) το αν είναι διακριτές οι διαστάσεις, 

iii) την καθολική ισχύ των διαστάσεων, ανεξαρτήτως οργανωσιακής φύσεως, 

iv) τη μέτρηση των χασμάτων, 

v) την αναγκαιότητα μέτρησης των προσδοκιών. 

Παρόλα αυτά, καταλήγουν πως πρόκειται για ένα αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο, 

αρκεί οι προτάσεις να μην έχουν αρνητική διατύπωση και η κλίμακα να είναι της 

μορφής “7=Υπερβαίνει τις προσδοκίες μου … 1=δεν τις καλύπτει καθόλου”. Αν και είναι 

επιφυλακτικοί ως προς τη χρήση του, θεωρούν ότι είναι χρήσιμο στον εντοπισμό 

παραγόντων που εμποδίζουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.  

Δ) Ο Teas (1993), εισάγοντας κι αυτός ένα μοντέλο που μετράει μόνο την απόδοση 

(αντιληπτή ποιότητα), ισχυρίζεται ότι το Servqual είναι αμφισβητούμενης αξιοπιστίας, 

λόγω του ότι οι προσδοκίες δεν είναι επαρκώς προσδιορισμένες εννοιολογικά. Δεν 

διαφωνεί ως προς τη χρησιμότητα του Servqual, εκφράζει όμως ορισμένες επιφυλάξεις 

τις οποίες διευθετούν εν μέρει, οι εμπνευστές του εργαλείου με μεταγενέστερες 

τροποποιήσεις. 
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Ε) Οι Brown et al. (1993), συγκλίνοντας με την άποψη των Cronin και Taylor (1992) 

και του Teas (1993), πιστεύουν πως ένα εργαλείο που μετρά μόνο την αντιληπτή 

ποιότητα, είναι περισσότερο αξιόπιστο σε σχέση με το Servqual (που μετράει τη 

διαφορά αντιληπτής  - προσδοκώμενης ποιότητας). Επίσης, ισχυρίζονται ότι οι 

διαστάσεις του δεν είναι επαρκώς διακριτές και αμφισβητούν την καθολικότητα 

εφαρμογής του σε διαφορετικού τύπου υπηρεσίες. 

ΣΤ) Οι Orwig et al. (1997) δοκιμάζουν το Servqual στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τα 

πρότυπα παρόμοιων δημοσιευμένων ερευνών, αλλά στη δική τους περίπτωση η 

παραγοντική ανάλυση αποτυγχάνει, οπότε καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι 

διαστάσεις του εργαλείου είναι προβληματικές. Διατηρούν μία επιφύλαξη καθώς η 

έρευνά τους έγινε σε έναν μόνο οργανισμό, οπότε η αποτυχία μπορεί να μην οφείλεται 

στο εργαλείο αλλά στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης. 

Ζ) Oι Marshall et al. (1998) εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά με τη δυνατότητα του 

Servqual να μετρήσει την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας εντός ενός οργανισμού, 

από τη στιγμή που οι εσωτερικοί υπάλληλοι του τεχνικού τμήματος, οι διοικητικοί και 

οι υπάλληλοι γραφείου, εστιάζουν ο καθένας σε διαφορετικές διαστάσεις. 

Η διακριτότητα των διαστάσεων του Servqual είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ακόμη 

και σήμερα τους ερευνητές της ποιότητας εξυπηρέτησης, χωρίς να υπάρχει μέχρι 

στιγμής ομοφωνία, ούτε ως προς τον αριθμό ούτε ως προς το περιεχόμενό τους. Το 

συγκεκριμένο ζήτημα εξετάζεται και στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. 

Οι Seth et al. (2005), συγκρίνοντας τα υπάρχοντα μοντέλα εξυπηρέτησης, αναφέρουν 

πως παρόλο που δεν υπάρχει ένα καθολικά αποδεκτό μοντέλο, ομοφωνία στον ορισμό 

της ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας και σαφής προσδιορισμός του τρόπου μέτρησής 

της, οι περισσότεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τη σύγκριση προσδοκιών - αντιληπτής  

ποιότητας, δηλαδή το μοντέλο χασμάτων. Μάλιστα, εξαιτίας της μεγάλης βαρύτητας 

και σημασίας του εργαλείου Servqual, οι ίδιοι ερευνητές ταξινομούν τα διάφορα 

μοντέλα σε 2 μεγάλες κατηγορίες:  

(i) μοντέλα χασμάτων (Servqual ή ανάλογου τύπου), και  

(ii) όλα τα υπόλοιπα.  

To μοντέλο χασμάτων, ανεξαρτήτως υπηρεσιακού περιβάλλοντος (υγειονομική 

περίθαλψη, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ανώτερη εκπαίδευση, υπηρεσίες μεταφορικών 

μέσων, τράπεζες, δημόσιες επιχειρήσεις), παραμένει η πρώτη επιλογή για τους 
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ερευνητές που αξιολογούν τη γνωστική διαδικασία της ποιότητας παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τον πελάτη (Gunawardane, 2011). 

 

3.6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ 

Α) Οι Vandermerwe και Gilbert (1991), εντοπίζουν κατόπιν έρευνας σε διοικητικά 

στελέχη πολυεθνικών εταιρειών, έξι διαστάσεις (αξιοπιστία, ανταπόκριση, κόστος, 

χρησιμότητα-ευκολία χρήσης, εντός προϋπολογισμού, τήρηση προθεσμίας), παρόμοιες 

μ’ αυτές του Servqual. Ζητούν από τα ίδια στελέχη να αξιολογήσουν: α) την βαρύτητα 

(σημαντικότητα) κάθε διάστασης και β) την απόδοση των εσωτερικών και των 

εξωτερικών προμηθευτών στην κάλυψη αυτών των διαστάσεων. Στην ουσία, με το 

πρώτο ερωτηματολόγιο εντοπίζουν τις ανάγκες (θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και 

προσδοκίες) των στελεχών και με το δεύτερο μετρούν την αντιληπτή ποιότητα των 

υπηρεσιών, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τη βαρύτητα κάθε διάστασης.  

Η έρευνα τους αποκαλύπτει: 

α) το αναμενόμενο χάσμα μεταξύ βαρύτητας και αντιληπτής απόδοσης για όλες τις 

διαστάσεις είτε πρόκειται για εσωτερικό είτε για εξωτερικό προμηθευτή. 

β) ότι στις σπουδαιότερες διαστάσεις, οι προμηθευτές έχουν την τάση να μην 

καλύπτουν τις απαιτήσεις των εσωτερικών τους πελατών.  

Γενικά, όπως προκύπτει και από την έρευνα του Gilbert (2000), oι εσωτερικοί 

προμηθευτές έχουν την τάση να υπερεκτιμούν την ποιότητα των υπηρεσιών που 

προσφέρουν στους εσωτερικούς τους πελάτες, οι οποίοι με τη σειρά τους την 

αντιλαμβάνονται ως υποδεέστερη των προσδοκιών τους. Το ίδιο ακριβώς εντόπισε και 

η έρευνα των Frost και Kumar (2001) μετρώντας το 1
ο
 εσωτερικό χάσμα με το μοντέλο 

Intservqual.  

Β) Οι Reynoso και Moores (1995), εκφράζοντας αρχικώς τις ακόλουθες επιφυλάξεις 

σχετικά με το Servqual:  

i) οι προσδοκίες θα αξιολογούνται πάντα στο μέγιστο βαθμό οπότε ποιό το νόημα 

αξιολόγησής τους, 

ii) εκτός από τις γενικές διαστάσεις των Parasuraman et al., λογικό είναι να υπάρχουν 

και κάποιες ειδικές, που σχετίζονται με την ιδιαίτερη φύση του εκάστοτε οργανισμού, 

iii) οι ίδιες επιφυλάξεις θα ισχύουν και για τον εσωτερικό πελάτη,  
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παίρνουν συνέντευξη από εσωτερικούς πελάτες σε δυο νοσοκομεία (ένα κρατικό και 

ένα ιδιωτικό), ζητώντας τους να περιγράψουν αναλυτικά τις προσδοκίες τους. 

Εξετάζοντας το περιεχόμενο των απαντήσεων, καταλήγουν σε κάποιες κοινές 

προτάσεις που τις ταξινομούν σε δέκα διαστάσεις ποιότητας (αξιοπιστία, ανταπόκριση, 

επάρκεια, επικοινωνία, κατανόηση, ευγένεια, τιμιότητα, προσβασιμότητα, υποδομή, 

εμπιστευτικότητα). Μ’ αυτόν τον τρόπο αποκτούν μία πρώτη εικόνα για τις προσδοκίες 

του εσωτερικού πελάτη. 

Σε δεύτερη φάση, μετρούν την αντιληπτή ποιότητα με ένα 6-βάθμιο ερωτηματολόγιο 

του τύπου “1 = Αποτυγχάνει πλήρως να καλύψει τις προσδοκίες μου … 6 = Υπερβαίνει 

τις προσδοκίες μου”. Ο λόγος που χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο οφείλεται στους 

προβληματισμούς που είχαν εκφράσει προηγούμενοι ερευνητές (Babakus και Boller, 

1992) σχετικά με τη χρήση διπλού ερωτηματολογίου με ανάμεικτα διατυπωμένες 

προτάσεις (αρνητικές και θετικές), όπως δηλαδή ήταν τότε το Servqual.  

Καταλήγουν τελικώς, σε ένα ερωτηματολόγιο με: 

α) σαράντα πέντε προτάσεις που καλύπτουν τις δέκα αρχικές διαστάσεις και 

αξιολογούνται σύμφωνα με  την 6-βάθμια προαναφερθείσα κλίμακα, 

β) δέκα περιληπτικές προτάσεις (μία για κάθε διάσταση) μετρούμενες με 5-βάθμια 

κλίμακα (1 = διαφωνώ πλήρως … 5 = συμφωνώ πλήρως), 

γ) δέκα προτάσεις (μία για κάθε έναν από τους δέκα εσωτερικούς προμηθευτές) 

συνολικής αξιολόγησης της ικανοποίησης σε 5-βάθμια κλίμακα (1 = πολύ 

δυσαρεστημένος … 5 – πολύ ικανοποιημένος). 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του εργαλείου τους σε ένα μεγάλο δημόσιο 

νοσοκομείο καταδεικνύουν δέκα διακριτές διαστάσεις (προθυμία, αμεσότητα, 

επικοινωνία, υποδομή, επαγγελματισμός, αξιοπιστία, εμπιστευτικότητα, ευελιξία, 

ετοιμότητα, υπόληψη). Από την έρευνά τους προκύπτει ότι υπάρχουν κάποιες 

ομοιότητες διαστάσεων με αυτές του Servqual, όμως δεν δικαιολογείται η αυτούσια 

μεταφορά του για τη μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον 

εσωτερικό πελάτη. Χρειάζεται να γίνει διάκριση μεταξύ γενικών διαστάσεων (κοινές 

για όλους τους οργανισμούς) και ειδικών (συγκεκριμένες κατά περίπτωση). 

Γ) Οι Young και Varble (1997) χρησιμοποιούν στην έρευνά τους το Servqual (5-

διάστατο και με 22 προτάσεις) για να μετρήσουν την ποιότητα που απολαμβάνουν οι 

εσωτερικοί πελάτες ενός πανεπιστημίου από το τμήμα προμηθειών του. Τροποποιώντας 

ελαφρώς την φρασεολογία, αφού το εργαλείο είχε σχεδιαστεί για επιχειρήσεις 

μεταπώλησης και εξωτερικό πελάτη, ζητούν αρχικά από τους ερωτηθέντες: 
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α) να μοιράσουν εκατό βαθμούς στις πέντε διαστάσεις ανάλογα με το πόσο σημαντική 

θεωρούν ότι θα έπρεπε να είναι η κάθε μία, 

β) να προσδιορίσουν (σε 7-βάθμια κλίμακα) το βαθμό στον οποίο οι προτάσεις των 

διαστάσεων είναι απαραίτητες στην αξιολόγηση της αντιληπτής ποιότητας, 

εντοπίζοντας έτσι τις προσδοκίες του εσωτερικού πελάτη από ένα ‘ιδανικό’ τμήμα 

προμηθειών, 

γ) να προσδιορίσουν (πάλι σε 7-βάθμια κλίμακα) τον βαθμό συμφωνίας τους με τις 

ίδιες προτάσεις, σε σχέση με τις αντιλήψεις τους για το τμήμα προμηθειών, 

εντοπίζοντας έτσι το επίπεδο αντιληπτής ποιότητας για το συγκεκριμένο τμήμα. 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους δείχνουν ότι: 

α) πιο σημαντική διάσταση είναι η αξιοπιστία, ακολουθούμενη από την ανταπόκριση 

την εξασφάλιση, την ενσυναίσθηση και τελευταία την υποδομή. 

β) υπάρχουν χάσματα σχεδόν σε κάθε πρόταση, τα περισσότερα αρνητικά, που 

δείχνουν ποιοί τομείς χρήζουν βελτίωσης. 

γ) το Servqual μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τη μέτρηση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον εσωτερικό πελάτη. 

δ) από τη στιγμή που και το καλύτερο τμήμα προμηθειών δεν μπορεί να φτάσει το 

‘ιδανικό’, ίσως θα έπρεπε να υπάρχουν καθορισμένα εκ των προτέρων ‘ανεκτά’ όρια 

χασμάτων, πριν τη χρήση του ερωτηματολογίου. 

Δ) Ο Kuei (1999), χρησιμοποιεί το Servqual σε δείγμα 341 εσωτερικών πελατών από 

διάφορους οργανισμούς, εξετάζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών που απολαμβάνουν 

από το τμήμα προμηθειών τους. Δε χρησιμοποιεί τη διάσταση της υποδομής, με το 

σκεπτικό ότι οι εσωτερικοί πελάτες είναι υποχρεωμένοι να εξυπηρετούνται μόνο από το 

τμήμα προμηθειών της εταιρείας τους και η υπηρεσία που απολαμβάνουν είναι άυλη. 

Στην έρευνά του εξετάζει επίσης την ύπαρξη (ή όχι) ενός οργανωσιακού κλίματος 

προσανατολισμένου προς την ποιότητα και την παρουσία/απουσία πρακτικών 

ποιοτικού προσανατολισμού.  

Καταλήγει στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

α) Το Servqual, χωρίς τη διάσταση των υποδομών, είναι ικανό να μετρήσει την 

εσωτερική ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας. 

β) Το επίπεδο της άυλης, αντιληπτής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον 

εσωτερικό πελάτη, καθορίζεται κυρίως από το αντιληπτό κλίμα ποιοτικού  

προσανατολισμού. 
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γ) Είτε με, είτε χωρίς πρακτικές ποιοτικού προσανατολισμού, οι οργανισμοί που έχουν 

υψηλό επίπεδο αντιληπτής εσωτερικής ποιότητας ή ένα κλίμα προσανατολισμένο προς 

τον πελάτη, τείνουν να προσφέρουν καλύτερες ποιοτικά υπηρεσίες. 

E) Οι Kang et al. (2002) τροποποιούν τις προτάσεις του Servqual χωρίς να αλλάξουν 

την 5-διάστατη δομή του και η έρευνά που πραγματοποιούν με δείγμα τους 

διοικητικούς υπαλλήλους ενός μεγάλου πανεπιστημίου αποκαλύπτει ότι: 

α) Το εργαλείο που κατασκεύασαν μετρά αξιόπιστα την ποιότητα παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τον εσωτερικό πελάτη. 

β) Οι 5 διαστάσεις του Servqual είναι διακριτές, εννοιολογικά ξεκάθαρες και θα πρέπει 

απαραιτήτως να περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε λίστα διαστάσεων. 

γ) Πιο σημαντική διάσταση είναι η αξιοπιστία, ακολουθούμενη από την ανταπόκριση. 

ΣΤ) Οι Brandon-Jones και Silvestro (2010), στα πλαίσια έρευνας σε 274 εσωτερικούς 

πελάτες τεσσάρων οργανισμών, σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που 

απολαμβάνουν από το τμήμα προμηθειών, συγκρίνουν τους δύο τύπους μέτρησης, 

αυτόν με τα χάσματα και αυτόν που μετράει μόνο την αντιληπτή ποιότητα (που δεν 

λαμβάνει υπ όψιν του τις προσδοκίες.) Καταλήγουν πως και οι δύο τύποι είναι έγκυροι 

και αξιόπιστοι, οπότε το δίλημμα έγκειται στην επιλογή εκείνου που βοηθάει 

περισσότερο στην κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη μέτρηση. 

 

3.7 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ 

Από τη στιγμή που οι οργανισμοί έχουν δύο είδη αγορών και πελατών (Piercy, 1995; 

Hauser et al., 1996), οι έρευνες δείχνουν τα ακόλουθα:  

α)  Η ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το 

επίπεδο της εσωτερικής ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας (Gremler et al., 1994; Finn 

et al., 1996; De Ruyter et al., 1997, Stanley και Wisner, 1998; Jun και Cai, 2010). 

β) Η ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη αντανακλάται στην ικανοποίηση του 

εξωτερικού πελάτη (Pfau et al., 1991; Davis, 1992; Reynoso, 1994). Η σχέση αυτή 

προκύπτει εξαιτίας της παροχής καλύτερων ποιοτικά υπηρεσιών προς τον τελευταίο 

(Parasuraman et al., 1991) και ενδυναμώνεται όταν η διοίκηση ενδιαφέρεται για την 

κάλυψη των εσωτερικών αναγκών, δείχνει υπευθυνότητα και έχει την ικανότητα να 

εντοπίσει τις διαστάσεις που χρήζουν βελτίωσης (Varey, 1995). Η έλλειψη επαρκούς 

προσοχής στη σχέση εσωτερικού πελάτη - προμηθευτή θέτει σε κίνδυνο την 
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ικανοποίηση του εξωτερικού, οπότε οι εταιρείες οφείλουν να διασφαλίσουν την 

ικανοποίηση όλων των πελατών τους (εντός και εκτός του οργανισμού) (Pfau et al., 

1991). 

γ) η μέτρηση της μπορεί να βοηθήσει στο σχεδιασμό ενός επιχειρησιακού 

προσανατολισμού με επίκεντρο τον πελάτη (Bruhn, 2003) και απαιτείται για την 

επιτυχία οποιασδήποτε στρατηγικής εσωτερικού μάρκετινγκ (Schmalensee, 1991). 

δ) επηρεάζει θετικά την πίστη του εξωτερικού πελάτη (Schlesinger και Heskett, 1991). 

ε) η ικανοποίηση/δυσαρέσκεια των εσωτερικών πελατών είναι παρόμοια με αυτής των  

εξωτερικών και καθορίζεται από την συμπεριφορά του εσωτερικού/εξωτερικού 

προμηθευτή (Gremler et al., 1994). 

στ) είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία ενός οργανισμού παροχής υπηρεσιών 

(Gremler et al., 1994). 

 

3.8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Σε αντίθεση με τις έρευνες για την ποιότητα των υπηρεσιών προς τον εξωτερικό 

πελάτη, οι αντίστοιχες έρευνες για τον εσωτερικό είναι αρκετά λιγότερες και 

ακολουθούν ή το μοντέλο χασμάτων ή τη μέτρηση μόνο της αντιληπτής ποιότητας. 

Στην πρώτη περίπτωση, η μεθοδολογία συνήθως είναι μία από τις παρακάτω: 

α) Ακριβής αναπαραγωγή του SERVQUAL (Young και Varble, 1997; Auty και Long, 

1999; Kang et al., 2002), 

β) Μικρές τροποποιήσεις (Chaston, 1994; Frost και Kumar, 2000), 

γ) Αλλαγές διαστάσεων (Kuei, 1999; Large και König, 2009), 

δ) Μεγάλες διαφοροποιήσεις (Boshoff και Mels, 1995; Reynoso και Moores, 1995; 

Βrooks et al., 1999; Stanley και Wisner, 2001). 

Στη δεύτερη περίπτωση, οι ερευνητές συνήθως αναπτύσσουν απ’ το μηδέν, μία κλίμακα 

εντοπισμού και μέτρησης διαστάσεων, μόνο για την αντιληπτή ποιότητα της 

παρεχόμενης υπηρεσίας (Finn et al., 1996; Gilbert, 2000; Bruhn, 2003). 

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μεθόδου, περιγράφονται συνοπτικά στον 

πίνακα 3.8.α. 
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Πίνακας 3.8.α: Σύγκριση μοντέλων (τροποποιημένος από: Brandon-Jones και Silvestro, 2010) 

σσ) 
Xάσματα (πχ SERVQUAL) Αντιληπτή ποιότητα μόνο (πχ SERVPERF) 

Πλεονεκτήματα 

1. Έγκυρο και αξιόπιστο 

2. Ικανοποιητικό εύρος δεδομένων 

3. Καλύτερη κατανόηση των προσδοκιών 

4. Καλύτερος εντοπισμός προτεραιοτήτων 

βελτίωσης 

1. Κατά τι μεγαλύτερη αξιοπιστία και εγκυρότητα 

2. Αυξημένη δυνατότητα πρόβλεψης 

3. Υψηλότερο ποσοστό απαντήσεων 

Μειονεκτήματα 

1. Μακροσκελές ερωτηματολόγιο 

2. Μικρότερο ποσοστό απαντήσεων 

3. Πλήξη των συμμετεχόντων εξαιτίας μεγάλου 

μεγέθους 

4. Μεγάλος όγκος δεδομένων 

1. Αδυναμία παρακολούθησης αλλαγών στις 

προσδοκίες 

2. Ίσως λάθος στην επιλογή των κριτηρίων βελτίωσης 

3. Δυσκολία στην ερμηνεία αναπάντεχων αλλαγών 

της αντιληπτής ποιότητας 

4. Υπερεκτίμηση στην αξιολόγηση της ποιότητας 

παρεχόμενης υπηρεσίας 

 

3.9 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

Η έρευνα μέτρησης της ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας στηρίζεται στην αξιολόγηση 

των διαστάσεων. Το εννοιολογικό περιεχόμενο κάθε διάστασης και κατ’ επέκταση το 

όνομα της, καθορίζεται από την συνάφεια των προτάσεων του ερωτηματολογίου και 

προκύπτει κατόπιν ομαδοποίησης αυτών και στατιστικής τους επεξεργασίας. Γενικώς, 

δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών όσον αφορά στον αριθμό των 

διαστάσεων, στη σχετική τους βαρύτητα και στο περιεχόμενο τους. Αυτό προκύπτει 

επειδή: 

α) το υπηρεσιακό περιβάλλον κάθε έρευνας διαφέρει, 

β) δεν υπάρχει κοινή μεθοδολογία,  

γ) ο αριθμός και το περιεχόμενο των προτάσεων αξιολόγησης ποικίλει,  

δ) οι ορισμοί βασικών εννοιών δεν είναι σαφείς ούτε ομόφωνα αποδεκτοί, 

ε) συχνά οι ερευνητές χρησιμοποιούν την παραγοντική ανάλυση στα πλαίσια 

αξιολόγησης της εγκυρότητας δομής. Αυτή όμως είναι μία στατιστική ανάλυση της 

διακύμανσης των απαντήσεων που αγνοεί το εννοιολογικό περιεχόμενο των 

προτάσεων, οπότε είναι συνηθισμένο εύρημα στις έρευνες ποιότητας υπηρεσιών να 

ανακαλύπτονται καινούριες διαστάσεις.  

Σε γενικές γραμμές πάντως, υπάρχει μία σχετική αποδοχή των πέντε καθολικών 

διαστάσεων [πίνακας 3.9.α] που πρότειναν οι Parasuraman et al. (1988), οι οποίες, 

ανεξαρτήτως υπηρεσιακού περιβάλλοντος ή τύπου πελάτη, μπορούν να καλύψουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό το φάσμα της εσωτερικής ποιότητας.  
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Πίνακας 3.9.α: Οι 5 διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσίας, των Parasuraman et al., 1985,1988 

1. Αξιοπιστία (Reliability) 

(μερικές φορές χρησιμοποιείται από τους ερευνητές και ο ταυτόσημος όρος ‘Dependability’) 

Είναι η ικανότητα εκτέλεσης της υποσχόμενης υπηρεσίας αξιόπιστα και με ακρίβεια (Parasuraman et al., 

1985, 1988; Chaston, 1994; Boshoff και Mels, 1995; Farner et al., 2001).  

Σημαίνει:  

- συνέπεια στην απόδοση, τήρηση των εταιρικών δεσμεύσεων και παροχή της υπηρεσίας σύμφωνα με 

την υπόσχεση που είχε δοθεί στον πελάτη (Edvardsson et al., 1997; Paraskevas, 2001; Kang et al., 2002). 

- ολοκλήρωση της υπηρεσίας στον καθορισμένο χρόνο (Reynoso και Moores, 1995; Young και Varble, 

1997; Gilbert, 2000). 

- ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας με την πρώτη φορά και τήρηση αρχείων δίχως λάθη (Parasuraman et al., 

1985; Edvardsson et al., 1997; Kang et al., 2002). 

- Ακριβής παροχή των απαραίτητων πληροφοριών (Reynoso και Moores, 1995; Kang et al., 2002). 

- Ικανότητα/Προθυμία επίλυσης προβλημάτων (Young και Varble 1997; Kang et al., 2002). 

- Εκδήλωση ειλικρινούς ενδιαφέροντος για την επίλυση κάποιου προβλήματος (Reynoso και Moores, 

1995). 

Εντοπίζεται ως αυτόνομη διάσταση στις περισσότερες μελέτες και ορισμένοι ερευνητές την αξιολογούν 

ως την πλέον σημαντική στην συνολική ποιότητα υπηρεσιών, τόσο του εσωτερικού (Young και Varble, 

1997; Kang et al., 2002; Gunawardane, 2011), όσο και του εξωτερικού πελάτη (Parasuraman, 1988), 

ιδιαίτερα σε υπηρεσίες όπου η διάσταση της υποδομής δεν παίζει σημαντικό ρόλο (Chowdhary και 

Prakash, 2007). 

2. Ανταπόκριση (Responsiveness) 

Είναι η προθυμία, η ετοιμότητα, η προσφορά βοήθειας απ’ την πλευρά των υπαλλήλων κατά την παροχή 

της υπηρεσίας (Parasuraman et al., 1988).  

Σημαίνει: 

- Χρονική ομαλότητα στην εκτέλεση της υπηρεσίας (χωρίς χρονοτριβή) 

- Άμεση εξυπηρέτηση (γρήγορα ραντεβού, μικρή αναμονή) (Parasuraman et al., 1985). Αντιστοιχεί με τη 

διάσταση ‘Promptness’, όπως περιγράφεται από τους Reynoso και Moores (1995). 

- Ετοιμότητα στην κάλυψη των πελατειακών απαιτήσεων 

- Προθυμία εξυπηρέτησης του πελάτη (Kang et al., 2002). 

- Ελαστικότητα στο ωράριο εργασίας (Reynoso και Moores, 1995). 

- Αποτελεσματική επικοινωνία και υπηρεσιακός προσανατολισμός (Edvardsson et al., 1997). 

Στην έρευνα των Frost και Kumar (2001) για εσωτερικούς πελάτες, προκύπτει ως η διάσταση με την 

πλέον βαρύνουσα σημασία για την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

3. Εξασφάλιση (Assurance) 

Είναι η γνώση του αντικειμένου και η ευγένεια των υπαλλήλων, η ικανότητά τους να εμπνέουν 

εμπιστοσύνη και σιγουριά (Parasuraman et al., 1988).  

Σημαίνει: 

- Ότι ο υπάλληλος κατέχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και την εμπειρία για να λύσει απορίες και 

προβλήματα. 

- Είναι ευγενικός, έχει αυτοπεποίθηση και τον εμπιστεύεται ο πελάτης. 

- Καλλιεργεί αίσθημα ασφάλειας στον πελάτη όταν παρέχει την υπηρεσία (Parasuraman et al., 1988; 

Kang et al., 2002). 

- Προσφέρει την ίδια ποιότητα μ’ αυτήν που θα πρόσφερε και ο πελάτης στον εαυτό του, αν ήταν 

υπάλληλος (Reynoso και Moores, 1995). 

4. Ενσυναίσθηση (Empathy) 

Είναι η ικανότητα συναισθηματικής ταύτισης του υπαλλήλου με τον πελάτη και η προσφορά 

εξατομικευμένης εξυπηρέτησης (Parasuraman et al., 1988). 

Σημαίνει: 

- Εκδήλωση ειλικρινούς ενδιαφέροντος. 

- Ευαισθησία στις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης. 

- Εξατομικευμένη προσοχή στις πελατειακές ανάγκες (Edvardsson et al., 1997). 

{Η εξασφάλιση και η ενσυναίσθηση δημιουργήθηκαν κατόπιν παραγοντικής ανάλυσης το 1988, από τους 

ίδιους ερευνητές, και περιέχουν τις ακόλουθες επτά (7) από τις δέκα (10) αρχικές διαστάσεις που είχαν 

προσδιοριστεί το 1985: Επικοινωνία (Communication), Εμπιστοσύνη (Credibility), Ασφάλεια (Security), 

Επάρκεια (Competence), Ευγένεια (Courtesy), Κατανόηση πελάτη (Understanding/Knowing the 

customer), Προσβασιμότητα (Access) (Parasuraman et al., 1988).} 
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5. Υποδομές (Tangibles) 

Είναι τα υλικά στοιχεία της υπηρεσίας (Parasuraman et al., 1985). 

Σημαίνει ότι: 

- Η εικόνα των εγκαταστάσεων είναι καλή 

- Η εμφάνιση του προσωπικού περιποιημένη 

- Ο εξοπλισμός κατάλληλος 

- Οι τρόποι επικοινωνίας με τον πελάτη είναι ολοκληρωμένοι (πχ , τα έγγραφα είναι άρτια δομημένα και 

εμφανίσιμα) (Parasuraman et al., 1985). 

Συχνά αυτή η διάσταση στις έρευνες εσωτερικών πελατών παραλείπεται, όπως προαναφέρθηκε. 

Στον πίνακα που ακολουθεί [3.9.β], γίνεται μία απόπειρα αποτύπωσης των διαφόρων 

διαστάσεων ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας προς τον εσωτερικό πελάτη, όπως αυτές 

εντοπίστηκαν από διάφορες έρευνες. Για λόγους ευκολίας και προς αποφυγή 

παρερμηνεύσεων επιλέχτηκε οι διαστάσεις να αναγραφούν στην αγγλική γλώσσα. 

Επίσης, δεν κρίθηκε σκόπιμο να αναλυθούν οι ορισμοί που δίνονται από τους 

ερευνητές για κάθε διάσταση, επειδή κάτι τέτοιο ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας και επιπρόσθετα διότι, όπως συχνά και οι ίδιοι αναφέρουν, το όνομα της 

διάστασης δεν έχει μεγάλη σημασία και είναι τελείως υποκειμενικό, αυτό που παίζει 

σημαντικό ρόλο είναι το εννοιολογικό της περιεχόμενο. Το κίνητρο επομένως για την 

αποτύπωσή τους με αυτή την μορφή, είναι η παρουσίαση των ομοιοτήτων και 

διαφορών που αυτές εμφανίζουν, ένα γεγονός που συντελεί στην καλύτερη κατανόηση 

της εσωτερικής ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Πίνακας 3.9.β: Διαστάσεις εσωτερικής ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας 

Έρευνα Διαστάσεις Δείγμα και Μεθοδολογία 

Parasuraman et 

al., 1985 

Εξωτερικού 

πελάτη 

1. Reliability 

2. Responsiveness 

3. Tangibles 

4. Credibility 

5. Competence 

6. Access 

7. Security 

8. Communication 

9. Courtesy 

10. Understanding 

the customer 

- Συνεντεύξεις με διοικητικά στελέχη 4 

εταιρειών (καταναλωτική τράπεζα, πιστωτικό 

ίδρυμα, πρακτορείο ασφάλειας,  εταιρεία 

συντήρησης και επισκευών). 

- Συνεντεύξεις με 3 ομάδες πελατών από κάθε 

εταιρεία. 

- Ποιοτική αξιολόγηση ευρημάτων. 

Parasuraman et 

al., 1988 

Εξωτερικού 

πελάτη 

1. Reliability 

2. Responsiveness 

3. Tangibles 

4. Assurance 

5. Empathy 

Έρευνα 3 σταδίων με ερωτηματολόγια και στατιστική επεξεργασία 

παραγοντικής ανάλυσης πλάγιας περιστροφής που κατέληξε μετά 

από δείγμα 200 πελατών 4 εταιριών σε 2 σετ των 22 ερωτήσεων 

(Προσδοκίες – Αντιληπτή ποιότητα). 

1
η
 εφαρμογή του SERVQUAL. 

Vandermerwe 

και Gilbert, 

1991 

1. Reliability 

2. Responsiveness 

3. Cost 

4. Relevance 

5. On time 

6. Within budget 

216 ανώτερα στελέχη πολυεθνικών 

οργανισμών. Αξιολόγηση βαρύτητας 

διαστάσεων με ερωτηματολόγιο και 

εντοπισμός χασμάτων. 

Chaston, 1994 

1. Reliability 

2. Responsiveness 

3. Tangibles 

4. Assurance 

5. Empathy 

Τροποποιημένο SERVQUAL 36 προτάσεων για την αξιολόγηση 

της βαρύτητας διαστάσεων ποιότητας και την εκτίμηση της 

επίγνωσης 72 ανώτερων στελεχών σχετικά με την υλοποίηση 

αρχών του εσωτερικού μάρκετινγκ σε εταιρείες κατασκευής 

προϊόντων. 

Gremler et al., 

1994. Έρευνα 

ικανοποίησης  

1. Recovery 

2. Adaptability 

3. Spontaneity 

Δείγμα 183 τραπεζικών υπαλλήλων. Ερωτηματολόγιο προτάσεων 

για κάθε διάσταση και περιγραφή συμβάντων 

ικανοποίησης/δυσαρέσκειας. Ποιοτική αξιολόγηση. 
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Reynoso και 

Moores, 1995 

1. Reliability 

2. Promptness 

3. Tangibles 

4. Helpfulness 

5.Professionalism 

6. Preparedness 

 

7.Consideration 

8. Communication 

9. Confidentiality 

10. Flexibility 

165 υπάλληλοι δημόσιου νοσοκομείου, 

5σέλιδο ερωτηματολόγιο 45 προτάσεων 

ποιότητας, 10 προτάσεων αξιολόγησης 

διαστάσεων και διερεύνησης συνολικής 

ικανοποίησης. Συνεντεύξεις, ποιοτική 

αξιολόγηση και στατιστική επεξεργασία με 

παραγοντική ανάλυση κύριων συνιστωσών 

πλάγιας περιστροφής. 

Edvardsson et 

al., 1997 

Αντιληπτή 

ποιότητα μόνο 

και 

ψυχοκοινωνικό 

περιβάλλον 

1. Reliability           

2.Responsiveness 

3. Work load          

4.Salary 

5. Decision latitude 

6. Ergonomical 

conditions 
495 υπάλληλοι εταιρείας παροχής υπηρεσιών 

στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Ένα ερωτηματολόγιο 20 προτάσεων 

βασισμένο στο SERVQUAL για την 

αξιολόγηση μόνο της αντιληπτής ποιότητας 

και ένα 52 προτάσεων για το ψυχοκοινωνικό 

εργασιακό περιβάλλον. Διερεύνηση της 

μεταξύ τους σχέσης με στατιστική 

επεξεργασία παραγοντικής ανάλυσης. 

7. Decision latitude 

8. Personal and material resources 

9. Relationship to supervisor 

10. Relationship to co-workers 

11. Relationship to management 

12. Worry about employment 

13. Stimulation from work 

14. Goals and information 

15. Interpersonal consideration 

Young και 

Varble, 1997 

1. Reliability 

2. Responsiveness 

3. Tangibles 

4.Assurance 

5. Empathy 

80 πανεπιστημιακοί υπάλληλοι αξιολογούν το τμήμα προμηθειών. 

Ακριβής μεταφορά του SERVQUAL με τα 2 σετ των 22 

προτάσεων στον εσωτερικό πελάτη. Εκτίμηση βαρύτητας 

διαστάσεων από τους υπαλλήλους.  

Caruana και 

Pitt, 1997 

1. Service reliability 

2. Management of 

expectations 

Διερεύνηση της σχέσης ποιότητας υπηρεσιών και απόδοσης του 

οργανισμού. Ερωτηματολόγιο 17 προτάσεων (βασισμένο στο 

SERVQUAL) με δείγμα 131 διευθυντών μάρκετινγκ από 

διάφορους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. Ποιοτική ανάλυση 

και στατιστική επεξεργασία παραγοντικής ανάλυσης κύριων 

συνιστωσών με περιστροφή μέγιστης διακύμανσης. 

Lings και 

Brooks, 1998 

 

1. Reliability 

2. Responsiveness 

3. Attention to 

detail 

4. Credibility 

5. Competence 

6. Access 

7. Proactive 

decision making 

8. Communication 

9. Courtesy 

10. Understanding 

the customer 

Τροποποιημένο SERVQUAL σε άγνωστο 

δείγμα υπαλλήλων εταιρείας παροχής 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η έρευνα 

εξέταζε το εσωτερικό μάρκετινγκ ως 

εργαλείο αναβάθμισης της εσωτερικής 

ποιότητας με στόχο την ενίσχυση της 

εξωτερικής ποιότητας. 

Marshall et al., 

1998 

1. Treated with respect 

2. Delivering value 

3. Problem solving 

4. Order processing 

5. Conscientiousness 

6. Vendor management 

114 εσωτερικοί υπάλληλοι πολυεθνικής 

εταιρείας κατασκευής προϊόντων. 

Ερωτηματολόγιο με 24 προτάσεις προς 

αξιολόγηση της βαρύτητας κάθε μίας. 

Στατιστική επεξεργασία παραγοντικής 

ανάλυσης. 

Kuei, 1999 

1. Reliability 

2. Responsiveness 

3. Assurance 

4. Empathy 

341 εσωτερικοί υπάλληλοι από διάφορους οργανισμούς 

αξιολόγησαν την ποιότητα που απολαμβάνουν από το τμήμα 

προμηθειών τους. Στατιστική επεξεργασία παραγοντικής 

ανάλυσης. 

Gilbert, 2000 

1. Technical 

competence 

2. Personal service 

Ομάδες 465 εσωτερικών υπαλλήλων αξιολόγησαν την απόδοση 

των εσωτερικών προμηθευτών τους με ένα ερωτηματολόγιο 

7βάθμιας κλίμακας (7 = συμφωνώ πλήρως … 1 = διαφωνώ 

πλήρως), 15 προτάσεων ποιότητας και μίας πρότασης συνολικής 

αξιολόγησης της. 

Brysland και 

Curry, 2001 

1. Reliability 

2. Responsiveness 

3. Tangibles 

4. Assurance 

5. Empathy 

235 εσωτερικοί δημόσιοι υπάλληλοι αξιολόγησαν την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών από το τμήμα συντήρησης και το 

τμήμα τροφίμων με κλασικό ερωτηματολόγιο SERVQUAL στο 

οποίο επιπρόσθετα οι ερωτηθέντες καλούνταν να μοιράσουν 100 

βαθμούς ανάλογα με τη βαρύτητα που έδιναν σε κάθε διάσταση. 
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3.10 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Από την αναλυτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας επομένως, προκύπτουν τα 

ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

1) Από τα διάφορα διαθέσιμα μοντέλα και εργαλεία, ποιό είναι το πλέον κατάλληλο - 

ικανό για να μετρήσει έγκυρα και αξιόπιστα την ποιότητα προς τον εσωτερικό πελάτη 

μέσα στο περιβάλλον ενός μεγάλου ελληνικού δημόσιου οργανισμού; 

2) Ποιές είναι οι διαστάσεις ποιότητας του επιλεχθέντος εργαλείου; Tαυτίζονται με τα 

ευρήματα αντίστοιχων ερευνών; 

3) Ποιά είναι η εκτίμηση των εσωτερικών πελατών σχετικά με την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών που απολαμβάνουν από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου 

Δυναμικού; Πόσο ικανοποιημένοι είναι;  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.   ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

4.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ – Η ΔΑΔ ΤΗΣ ΠΚΜ 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία σύντομη περιγραφή της διεύθυνσης που 

θα αποτελέσει το αντικείμενο της ερευνητικής μελέτης που ακολουθεί. Διοικητικά, η 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείρισης Ποιότητας (ΔΑΔ) υπάγεται στην 

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΠΚΜ) και αποτελείται από 3 επιμέρους τμήματα:  

- ανθρώπινου δυναμικού,  

- διοικητικής υποστήριξης και μέριμνας, 

- διαχείρισης ποιότητας και προτυποποίησης.  

Βασικός σκοπός της είναι ο σχεδιασμός, η προετοιμασία, η εποπτεία, ο έλεγχος, ο 

συντονισμός, η καθοδήγηση και η υλοποίηση όλων των διοικητικών διαδικασιών που 

απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της ΠΚΜ σε θέματα 

που ανάγονται στο ανθρώπινο δυναμικό και την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

(ΠΚΜ – Επίσημος Διαδικτυακός Κόμβος, 2017).  

Κατά συνέπεια, οι αρμοδιότητές της και η αποκλειστικότητα των συναλλαγών της μόνο 

με εσωτερικούς πελάτες (υπόλοιπο προσωπικό της ΠΚΜ) την καθιστούν ιδανικό 

αντικείμενο μελέτης όσον αφορά στην ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών εντός ενός 

ελληνικού δημόσιου οργανισμού. 

 

4.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 

Η απάντηση στο 1
ο
 ερευνητικό ερώτημα είναι κατά βάση θεωρητική και βασίζεται στη 

συζήτηση που προηγήθηκε στο γενικό μέρος της παρούσας εργασίας. Επιπρόσθετα, τα 

αποτελέσματα αξιολόγησης της αξιοπιστίας και εγκυρότητας που αναλύονται 

παρακάτω, θα επιβεβαιώσουν ή θα διαψεύσουν την ορθότητα αυτής της επιλογής. Το 2
ο
 

ερώτημα θα εξεταστεί με τη βοήθεια της παραγοντικής ανάλυσης στα πλαίσια 

διερεύνησης της εγκυρότητας δομής. Η διερεύνηση του 3
ου

 ερωτήματος βασίζεται στην 

ερμηνεία των ευρημάτων που θα προκύψουν από την περιγραφική στατιστική ανάλυση 

του διανεμηθέντος ερωτηματολογίου στους εσωτερικούς πελάτες της ΔΑΔ ΠΚΜ. 

Η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθείται για τη διερεύνηση των παραπάνω, 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: 
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1) Επιλογή εργαλείου 

2) Σχεδιασμός ερωτηματολογίου 

3) Πιλοτική έρευνα 

4) Επιλογή δείγματος 

5) Συλλογή δεδομένων 

7) Αξιολόγηση αξιοπιστίας και εγκυρότητας 

8) Ανάλυση δεδομένων 

9) Συζήτηση – Συμπεράσματα 

 

4.2.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας προκρίνεται η χρήση του μοντέλου χασμάτων 

και του ερωτηματολογίου Servqual, με μικρές λεκτικές τροποποιήσεις των προτάσεων 

του, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο ιδιαίτερο περιβάλλον του εσωτερικού πελάτη 

ενός μεγάλου δημόσιου ελληνικού οργανισμού. Τα κριτήρια για αυτή την επιλογή είναι 

τα ακόλουθα: 

1) Με το συγκεκριμένο εργαλείο καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση των προσδοκιών και 

ο υπολογισμός των χασμάτων, δύο στοιχεία που δεν μπορούν να προσφέρουν τα 

υπόλοιπα μοντέλα και τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα για μία αξιολόγηση της 

ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. 

2) Η μέθοδος Servqual μετράει αξιόπιστα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, 

έχει χρησιμοποιηθεί (ελαφρώς τροποποιημένη) και στο παρελθόν για να μετρήσει τον 

βαθμό ικανοποίησης του εσωτερικού πελάτη και είναι επαρκώς τεκμηριωμένη 

βιβλιογραφικά. 

3) Χρησιμοποιείται περίπου 30 χρόνια για αυτό το σκοπό, σε ένα μεγάλο εύρος 

εφαρμογών (εντός και εκτός ενός οργανισμού, δημόσιου ή ιδιωτικού), είναι η πλέον 

δημοφιλής (Smith et al, 2007), ενώ τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της έχουν 

αναλυθεί διεξοδικά. 

4) Βοηθά τη διοίκηση να ανακαλύψει περιοχές υψηλών προσδοκιών, χαμηλών 

αντιλήψεων και μεγάλων χασμάτων, επομένως παρέχει μία πλήρη εικόνα της ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών σε 3 διαφορετικά επίπεδα, κάτι που κανένα άλλο μοντέλο δεν 

προσφέρει. Ακόμη κι αν αρκετοί συγγραφείς προβληματίζονται σχετικά με τη 

χρησιμότητα μέτρησης των προσδοκιών, είναι γεγονός πως ο υπολογισμός των 

χασμάτων είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, σε αντίθεση 
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με τον προσδιορισμό μόνο των αντιλήψεων όπου η συνολική εικόνα σίγουρα 

υπολείπεται.  

5) Το περιορισμένο χρονικά περιθώριο για την ολοκλήρωση της έρευνας και το σχετικά 

μικρό μέγεθος του δείγματος υπαγόρευαν τη χρήση ενός υφιστάμενου μοντέλου. Η 

δόμηση ενός νέου προϋποθέτει αρκετά στάδια δοκιμών, χρονοβόρα στατιστική 

ανάλυση και λογική επεξεργασία των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων, εφαρμογή των 

κατάλληλων τροποποιήσεων και δοκιμή σε μεγάλο δείγμα για την εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων ως προς την αποτελεσματικότητά του.  

6) Βασικότερο μειονέκτημα των διαθέσιμων εναλλακτικών μοντέλων, τα 

δημοφιλέστερα εκ των οποίων αναλύθηκαν στο γενικό μέρος της εργασίας [πίνακας 

3.4.α], ήταν η απουσία επαρκούς βιβλιογραφίας και ερευνών που να στηρίζουν τη 

χρήση τους. Κάποια από αυτά ήταν σε μεγάλο βαθμό θεωρητικά και δεν παρείχαν το 

ανάλογο εργαλείο μέτρησης. Εξαίρεση αποτελεί το μοντέλο Servperf, το οποίο όμως 

και αυτό προέκυψε από την κατάργηση της κλίμακας των προσδοκιών του Servqual, οι 

συγκριτικές έρευνες όμως [πίνακας 3.8.α] δεν έχουν δείξει σαφή υπεροχή κάποιου εκ 

των δύο. Επίσης, το μοντέλο Intservqual που στοχεύει στον εσωτερικό πελάτη, 

χρησιμοποιεί το ίδιο εργαλείο με το Servqual για τη μέτρηση της ποιότητας προς τον 

εσωτερικό πελάτη. Τέλος, μία άλλη βιώσιμη εναλλακτική θα ήταν η δημιουργία ενός 

νέου εργαλείου μέτρησης και η εξαγωγή συμπερασμάτων μετά τη χρήση του, κάτι που 

απορρίφθηκε εξαιτίας του 5
ου

 κριτηρίου. 

 

4.2.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Όπως προαναφέρθηκε, βάση για τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου αποτέλεσε το 

μοντέλο χασμάτων των Parasuraman et al. (1988) που χρησιμοποιεί ως εργαλείο 

μέτρησης το Servqual. Το συγκεκριμένο εργαλείο αποτελείται από 22 ζεύγη προτάσεων 

που αξιολογούν σε 5 διαστάσεις τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις από την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα χάσματα μεταξύ αυτών των δύο κλιμάκων 

προκύπτουν αφαιρώντας τις προσδοκίες από τις αντιλήψεις. Οι προτάσεις αυτές 

χρειάστηκε να τροποποιηθούν κατάλληλα [ενότητα 4.2.3] ώστε να ανταποκρίνονται στο 

εργασιακό περιβάλλον της έρευνας (ελληνικός δημόσιος οργανισμός, εσωτερικός 

πελάτης) και η τελική μορφή τους φαίνεται παρακάτω [πίνακας 4.2.2.α].  

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 4 ενότητες και η γραπτή του μορφή παρουσιάζεται 

στο Παράρτημα 1. Ξεκινούσε με γενικές οδηγίες και τη συμπλήρωση των 
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δημογραφικών στοιχείων (Φύλο, ηλικία, έτη εργασίας, επίπεδο σπουδών, βαθμός, 

προαιρετικά τμήμα εργασίας) και στη 2
η
 ενότητα περιελάμβανε 22 ζεύγη προτάσεων με 

αξιολόγηση σε 7-βάθμια κλίμακα Likert (στα πρότυπα του SERVQUAL, 1988). Πρώτα 

παρουσιάζονταν οι προτάσεις των προσδοκιών και αμέσως μετά με την ίδια σειρά, οι 

προτάσεις των αντιλήψεων.  

Στη συνέχεια ζητούνταν από τους συμμετέχοντες να ιεραρχήσουν τις διαστάσεις κατά 

βαρύτητα (1=Λιγότερο σημαντική … 5=Πλέον σημαντική) ενώ η τελευταία ενότητα 

είχε 2 προτάσεις συνολικής αξιολόγησης της ποιότητας και της ικανοποίησης, μία 

πρόταση σχετικά με την επίγνωση του τρόπου λειτουργίας της ΔΑΔ ΠΚΜ, μία 

πρόταση αξιολόγησης της συχνότητας συναλλαγών και χώρο για προαιρετική 

συμπλήρωση σχολίων-παρατηρήσεων.  

Πίνακας 4.2.2.α: Προτάσεις αξιολόγησης ποιότητας ανά διάσταση και κλίμακα 

Υποδομές 

1 Π1 Τα γραφεία μίας ΔΑΔ θα πρέπει να διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό 

      Α1 Τα γραφεία της ΔΑΔ στην ΠΚΜ διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό 

2 Π2 Τα γραφεία μίας ΔΑΔ θα πρέπει να δείχνουν καθαρά και τακτοποιημένα 

      Α2 Τα γραφεία της ΔΑΔ στην ΠΚΜ φαίνονται καθαρά και τακτοποιημένα 

3 Π3 Το προσωπικό μίας ΔΑΔ θα πρέπει να έχει αξιοπρεπή εμφάνιση 

      Α3 Το προσωπικό της ΔΑΔ στην ΠΚΜ έχει αξιοπρεπή εμφάνιση 

4 Π4 Τα έντυπα / ηλεκτρονικές υπηρεσίες μίας ΔΑΔ θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρη και ελκυστική  

          εμφάνιση 

      Α4 Τα έντυπα / ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΑΔ στην ΠΚΜ έχουν ξεκάθαρη και ελκυστική εμφάνιση 

Αξιοπιστία 

1 Π5  Όταν μία ΔΑΔ δεσμεύεται να προσφέρει μία υπηρεσία, θα πρέπει να το κάνει 

      Α5  Όταν η ΔΑΔ της ΠΚΜ δεσμεύεται να προσφέρει μία υπηρεσία, το κάνει 

2 Π6  Όταν ένας συνάδελφος έχει κάποιο πρόβλημα, μία ΔΑΔ θα πρέπει να δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον  

           για την επίλυσή του 

      Α6  Όταν ένας συνάδελφος έχει κάποιο πρόβλημα, η ΔΑΔ της ΠΚΜ δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον  

             για την επίλυσή του 

3 Π7  Μία ΔΑΔ θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες της σωστά με την πρώτη φορά 

      Α7  Η ΔΑΔ της ΠΚΜ μου παρέχει τις υπηρεσίες της σωστά από την πρώτη φορά 

4 Π8  Μία ΔΑΔ θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες της μέσα στο χρονικό περιθώριο που υπόσχεται 

      Α8  Η ΔΑΔ της ΠΚΜ παρέχει τις υπηρεσίες της μέσα στο χρονικό περιθώριο που υπόσχεται 

5 Π9  Μία ΔΑΔ θα πρέπει να επιδιώκει την απουσία λαθών στις συναλλαγές της 

      Α9  Η ΔΑΔ της ΠΚΜ επιδιώκει την απουσία λαθών στις συναλλαγές της 

Ανταπόκριση 

1 Π10  Μία ΔΑΔ θα πρέπει να ενημερώνει τον συνάδελφο σχετικά με το πότε θα εξυπηρετηθεί η αίτησή  

             του 

      Α10  Η ΔΑΔ της ΠΚΜ ενημερώνει τον συνάδελφο σχετικά με το πότε θα εξυπηρετηθεί το αίτημά του 

2 Π11  Μία ΔΑΔ θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των συναδέλφων 

      Α11  Η ΔΑΔ της ΠΚΜ ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των συναδέλφων 

3 Π12  Μία ΔΑΔ θα πρέπει να είναι πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τον/την συνάδελφο που απευθύνεται σε  

            αυτή 

      Α12  Η ΔΑΔ της ΠΚΜ είναι πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους συναδέλφους που απευθύνονται σε  

              αυτήν 

4 Π13  Μία ΔΑΔ θα πρέπει να εξυπηρετεί τα αιτήματα των συναδέλφων, όσο απασχολημένη κι αν είναι 

      Α13  Η ΔΑΔ στην ΠΚΜ εξυπηρετεί τα αιτήματα των συναδέλφων, όσο απασχολημένη κι αν είναι 
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Οι διαστάσεις αυτές προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση που είχαν κάνει οι 

εμπνευστές του εργαλείου (Parasuraman et al., 1988), αρκετοί ερευνητές όμως 

διατυπώνουν επιφυλάξεις τόσο ως προς τον αριθμό τους όσο και ως προς το 

περιεχόμενό τους [κεφ.2.5]. Το συγκεκριμένο ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί 

αντικείμενο που διερευνάται από πολλούς συγγραφείς και θα εξεταστεί και στα πλαίσια 

της παρούσας εργασίας.  

 

4.2.3 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Μετά την ολοκλήρωση σχεδίασης του ερωτηματολογίου, αυτό διανεμήθηκε πιλοτικά 

σε 6 εργαζόμενους της ΠΚΜ και στον επιβλέποντα της έρευνας ακαδημαϊκό. Η τελική 

του μορφή προέκυψε αφού πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες διορθώσεις. Οι 

σημαντικότερες επισημάνσεις και αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι ακόλουθες: 

1) Τροποποίηση της κλίμακας βαρύτητας διαστάσεων, με τον αριθμό ‘5’ να 

αντιπροσωπεύει την πιο σημαντική διάσταση και το ‘1’ την λιγότερο σημαντική, σε 

αντίθεση με την αρχική μορφή που ήταν αντίστροφη. Έτσι υπάρχει λογική συνέχεια με 

την προηγούμενη ενότητα, αφού και εκεί το ‘7’ (ο μεγαλύτερο αριθμός), 

αντιπροσώπευε την απόλυτη συμφωνία. 

2) Μικρές λεκτικές τροποποιήσεις στις προτάσεις των προσδοκιών και της αντίληψης 

για να καταστεί σαφέστερο το εννοιολογικό τους περιεχόμενο. Ταυτόχρονα, οι 

Εξυπηρέτηση 

1 Π14  Το προσωπικό σε μία ΔΑΔ θα πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη στους συναδέλφους που εξυπηρετεί 

      Α14  Το προσωπικό στη ΔΑΔ της ΠΚΜ εμπνέει εμπιστοσύνη στους συναδέλφους 

2 Π15  Οι συνάδελφοι θα πρέπει να νιώθουν ασφαλείς στις συναλλαγές τους με μία ΔΑΔ 

      Α15  Οι συνάδελφοι νιώθουν ασφαλείς στις συναλλαγές τους με τη ΔΑΔ της ΠΚΜ 

3 Π16  Το προσωπικό σε μία ΔΑΔ θα πρέπει να είναι ευγενικό με τους συναδέλφους που εξυπηρετεί 

      Α16  Το προσωπικό στη ΔΑΔ της ΠΚΜ είναι ευγενικό με τους συναδέλφους 

4 Π17  Το προσωπικό σε μία ΔΑΔ θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες γνώσεις για να ανταποκρίνεται στα  

             αιτήματα των συναδέλφων 

      Α17  Το προσωπικό στη ΔΑΔ της ΠΚΜ διαθέτει την κατάλληλη γνώση για να ανταποκριθεί στα   

               αιτήματά των συναδέλφων 

Ενσυναίσθηση 

1 Π18  Μία ΔΑΔ θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε συνάδελφο 

      Α18  Η ΔΑΔ της ΠΚΜ δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε συνάδελφο που εξυπηρετεί 

2 Π19  Οι ώρες εξυπηρέτησης των συναδέλφων σε μία ΔΑΔ θα πρέπει να είναι βολικές 

      Α19  Οι ώρες εξυπηρέτησης των συναδέλφων στη ΔΑΔ της ΠΚΜ είναι βολικές 

3 Π20  Μία ΔΑΔ θα πρέπει να παρέχει εξατομικευμένη προσοχή στις ανάγκες του κάθε συναδέλφου που  

            εξυπηρετεί 

      Α20  Η ΔΑΔ της ΠΚΜ παρέχει εξατομικευμένη προσοχή στις ανάγκες του κάθε συναδέλφου 

4 Π21  Μία ΔΑΔ θα πρέπει να λειτουργεί με βάση το συμφέρον των συναδέλφων 

      Α21  Η ΔΑΔ της ΠΚΜ λειτουργεί με βάση το συμφέρον των συναδέλφων 

5 Π22  Το προσωπικό σε μία ΔΑΔ θα πρέπει να έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις ιδιαίτερες  

             ανάγκες του κάθε συναδέλφου 

      Α22  Το προσωπικό της ΔΑΔ στην ΠΚΜ διαθέτει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις ιδιαίτερες  

               ανάγκες του κάθε συναδέλφου που εξυπηρετεί 
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προτάσεις συμπυκνώθηκαν για εξοικονόμηση χρόνου και κατεβλήθη προσπάθεια ώστε 

να χρησιμοποιούνται οι ίδιες εκφράσεις για να είναι ευκολότερη η επεξεργασία τους 

από τους συμμετέχοντες.  

3) Επιλέχθηκε η συμπλήρωση του τμήματος εργασίας να είναι προαιρετική, ώστε να 

αποφευχθούν πιθανές ανησυχίες των υπαλλήλων σχετικά με την εμπιστευτικότητα των 

απαντήσεών τους. 

4) Καταργήθηκε η τυχαία σειρά εμφάνισης των προτάσεων και προτιμήθηκε οι 22 

προτάσεις των προσδοκιών να παρουσιάζονται πρώτα όλες μαζί και αμέσως μετά, με 

την ίδια σειρά, να παρουσιάζονται οι 22 προτάσεις των αντιλήψεων. Αυτό έγινε ώστε 

να καταστεί σαφέστερο στους ερωτώμενους ότι αρχικώς αξιολογούνται οι προσδοκίες 

τους από μία ‘ιδανική’ ΔΑΔ και στη συνέχεια οι αντιλήψεις τους για τη ΔΑΔ της ΠΚΜ. 

Παρόλα αυτά, ένας πολύ μικρός αριθμός συμμετεχόντων φάνηκε να μην κατανοεί 

αυτόν τον διαχωρισμό (ενότητα 4.2.4).  

Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων τροποποιήσεων το ερωτηματολόγιο 

(Παράρτημα 1) διανεμήθηκε στο προσωπικό της ΠΚΜ. 

 

4.2.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Αφού η έρευνα λάμβανε χώρα εντός ενός οργανισμού, ως δείγμα επιλέχτηκε το 

προσωπικό της ΠΚΜ που εξυπηρετείται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, 

δηλαδή όλοι, πλην των εργαζομένων της εν λόγω διεύθυνσης. Το ερωτηματολόγιο 

σχεδιάστηκε με τη βοήθεια της φόρμας Google® και διανεμήθηκε αρχικώς μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά τη διανομή του εφαρμόστηκε ειδικό φίλτρο που δεν 

επέτρεπε στο προσωπικό της ΔΑΔ ΠΚΜ να συμμετάσχει. Επίσης, οι συμμετέχοντες 

δεν είχαν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν παραπάνω από ένα ερωτηματολόγια. Η 

συμπλήρωση όλων των προτάσεων ήταν υποχρεωτική με εξαίρεση την προαιρετική 

συμπλήρωση του τμήματος εργασίας και των παρατηρήσεων. Για να διασφαλιστεί 

περεταίρω η ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα των απαντήσεων δεν έγινε συλλογή των 

ηλεκτρονικών διευθύνσεων όσων συμμετείχαν στην έρευνα. 

Από την πρώτη ηλεκτρονική διανομή του ερωτηματολογίου (23-31 Μαρτίου 2017) 

συγκεντρώθηκαν 62 απαντήσεις και η συμμετοχή κρίθηκε ανεπαρκής οπότε έγινε νέα 

διανομή του, τόσο σε ηλεκτρονική όσο και γραπτή μορφή. Όσοι συμμετείχαν στην 1
η
 

διανομή αποκλείστηκαν από τη 2
η
 και τελικά μαζεύτηκαν 25 γραπτές και 38 
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ηλεκτρονικές επιπλέον απαντήσεις (03-19 Απριλίου 2017). Η γραπτή μορφή δεν είχε 

ουσιαστικές διαφορές από την ηλεκτρονική και κανένα ερωτηματολόγιο δεν είχε κενές 

απαντήσεις. 

Το δείγμα των 125 απαντήσεων (επί συνόλου 875 εργαζομένων στην ΠΚΜ χωρίς το 

προσωπικό της ΔΑΔ, ποσοστό συμμετοχής 14,28%) κρίθηκε φτωχό αλλά επαρκές για 

περεταίρω στατιστική επεξεργασία, ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων, αν και θα 

ήταν επιθυμητό να είναι μεγαλύτερο. Κάποιοι από τους λόγους που μπορεί να 

αιτιολογούν την σχετικά χαμηλή συμμετοχή είναι οι ακόλουθοι: 

α) Ο φόρτος εργασίας αρκετών εργαζομένων δεν τους επέτρεψε να ασχοληθούν με το 

ερωτηματολόγιο. 

β) Σε κάποιες διευθύνσεις της ΠΚΜ, μία παλιότερη εγκατεστημένη έκδοση του 

προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, δεν επέτρεπε στους εργαζομένους να 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. 

γ) Ορισμένοι επέλεξαν να μην το συμπληρώσουν, είτε επειδή δεν επιθυμούσαν να 

ασχοληθούν με αυτό, είτε επειδή δεν έλεγξαν εκείνο το χρονικό διάστημα την 

ηλεκτρονική τους αλληλογραφία. 

δ) Κάποιοι λανθασμένα υπέθεσαν ότι το ερωτηματολόγιο αξιολογεί τους δημόσιους 

υπαλλήλους και συνειδητά το αγνόησαν. 

ε) Τέλος, μερικοί διατύπωσαν την άποψη ότι δεν επιθυμούν να το συμπληρώσουν για 

να μην εκθέσουν τη ΔΑΔ της ΠΚΜ ή αν το συμπλήρωναν θα απαντούσαν με τεχνητά 

υψηλή βαθμολογία στις αντιλήψεις για λόγους συναδελφικής αλληλεγγύης. Με λίγα 

λόγια, δεν ήθελαν να το συμπληρώσουν για να μην πουν ψέματα.  

Επειδή στην ηλεκτρονική μορφή η συμπλήρωση των προτάσεων ήταν υποχρεωτική, 

δεν υπήρξαν κενές απαντήσεις. Κενές απαντήσεις δεν υπήρξαν ούτε στο γραπτό 

ερωτηματολόγιο, το οποίο διέθετε το πλεονέκτημα της ορθότερης συμπλήρωσης, 

καθώς η παρουσία μου βοηθούσε τους συμμετέχοντες να εκθέσουν και να λύσουν 

τυχών απορίες τους. 

Παρόλο που και στην ηλεκτρονική μορφή υπήρχαν σαφείς οδηγίες συμπλήρωσης, 

υπήρξε ένας μικρός αριθμός απαντήσεων όπου και οι δύο κλίμακες (προσδοκιών και 

αντιλήψεων) ήταν συμπληρωμένες αποκλειστικά με ‘εφτάρια’ ή απέκλιναν ελαχίστως 

από την ανώτατη αθροιστικά βαθμολογία. Η συμπλήρωση των προσδοκιών με την 

ανώτατη βαθμολογία κρίνεται φυσιολογική αφού είναι λογικό αρκετοί εργαζόμενοι να 
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θέλουν το καλύτερο όσον αφορά στην ποιότητα εξυπηρέτησής τους. Όταν όμως και η 

συμπλήρωση των αντιλήψεων είναι ίδια, αυτό σημαίνει ότι απολαμβάνουν και την 

καλύτερη εξυπηρέτηση, κάτι όμως που δεν συνάδει με τα σχόλια που έκαναν 

(«Χρειάζεται πολύ δουλειά», «…Όσο για την ποιότητα της ΔΑΔ, με εξέθεσε 2 φορές τον 

τελευταίο μήνα…»). Επίσης, οι μονοδιάστατες απαντήσεις (ίδια βαθμολογία σε όλες τις 

προτάσεις) είναι συνήθως ένδειξη αγνόησης των προτάσεων και βιαστικής 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Τέλος, ένας συμμετέχοντας δήλωσε προφορικά 

ότι θα έδινε στο τμήμα τη μέγιστη βαθμολογία αντιλήψεων, πιστεύοντας ότι αν 

μελλοντικά γινόταν η ίδια έρευνα στο δικό του τμήμα, οι συνάδελφοι θα το 

αξιολογούσαν ανταποδοτικά με υψηλή βαθμολογία. 

Προκειμένου επομένως να διασφαλιστεί η ειλικρίνεια των απαντήσεων, αποφασίστηκε 

να αποκλειστούν από περαιτέρω επεξεργασία, ερωτηματολόγια με πολύ υψηλή 

βαθμολογία αντιλήψεων.  Αφού η μέγιστη αθροιστικά βαθμολογία στις 22 προτάσεις 

της αντίληψης είναι 154 (22 x 7), τέθηκε σε ισχύ ένα φίλτρο στο πρόγραμμα 

στατιστικής επεξεργασίας, που απέκλειε απαντήσεις με σκορ μεγαλύτερο ή ίσο με 148. 

Έτσι αποκλείστηκαν 8 δείγματα και παρέμειναν 117 χρήσιμα ερωτηματολόγια για 

στατιστική ανάλυση. 

 

4.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Η αξιοπιστία (reliability), στην επιστήμη της στατιστικής, εκφράζει την συνολική 

συνέπεια, την ‘επαναληψιμότητα’ ενός εργαλείου μέτρησης. Με άλλα λόγια, δείχνει το 

βαθμό στον οποίο μία μέτρηση μπορεί να επαναληφθεί, όταν γίνεται από άλλους, σε 

διαφορετική χρονική στιγμή και με εναλλακτικά εργαλεία, που μετρούν όμως το ίδιο 

πράγμα. Είναι συνώνυμη της συνέπειας, της σταθερότητας ενός εργαλείου μέτρησης σε 

ποικίλες καταστάσεις, όπου βασικά θα πρέπει να παραχθούν τα ίδια αποτελέσματα. 

Ένα αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης είναι απαλλαγμένο από τυχαία σφάλματα. Η 

αξιοπιστία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα, που αναλύεται 

παρακάτω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ένα αξιόπιστο εργαλείο είναι ταυτόχρονα και 

έγκυρο (Drost, 2011). 

Οι δύο αυτές έννοιες γίνονται εύκολα κατανοητές αν αναλογιστεί κάποιος το ανάλογο 

παράδειγμα μίας ζυγαριάς που μετρά το βάρος ενός ανθρώπου. Η ζυγαριά θεωρείται 

αξιόπιστη, όταν σε μία σειρά διαδοχικών μετρήσεων του ίδιου ανθρώπου, η τιμή που 

δίνει για το βάρος του είναι η ίδια (με την προϋπόθεση ότι μεταξύ των μετρήσεων το 

υποκείμενο δεν έχει πάρει ή χάσει κιλά). Η εγκυρότητα πάλι, αξιολογεί αν η ζυγαριά 
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μετράει αυτό για το οποίο κατασκευάστηκε, δηλαδή κιλά και όχι κάτι άλλο (πχ την 

θερμοκρασία). 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας επιλέγεται η αξιολόγηση της αξιοπιστίας με τη 

μέθοδο της εσωτερικής συνέπειας (Internal Consistency) στην οποία χρησιμοποιείται ο 

συντελεστής Cronbach άλφα (Cronbach, 1951). Κριτήριο επιλογής για τη συγκεκριμένη 

μέθοδο είναι η πολλαπλότητα των διαστάσεων (5) και η ύπαρξη 3 βασικών δομών 

(προσδοκίες – αντιλήψεις – χάσματα). Τα αποτελέσματά της είναι ενδεικτικά της 

ομοιογένειας των στοιχείων από τα οποία δομείται η εννοιολογική κατασκευή, δείχνουν 

δηλαδή, μέχρι ποιο βαθμό οι προτάσεις κάθε διάστασης εμφανίζουν υψηλό βαθμό 

συσχέτισης μεταξύ τους και οι συμμετέχοντες αποδίδουν σε αυτές κοινό νόημα 

(Sekaran, 2003, pp.205). Ταυτόχρονα αξιολογείται (με κάποιους περιορισμούς) και 

συνολικά η κάθε κλίμακα (προσδοκίες - αντιλήψεις - χάσματα). 

Με τη θεωρητική τιμή του συντελεστή Cronbach α να κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1, μία 

τιμή από 0,70 και πάνω είναι επιθυμητή, αν και για ορισμένα εργαλεία μέτρησης αρκεί 

να ξεπερνάει το 0,50 (O’Leary-Kelly και Vokurka, 1998). Στον πίνακα που ακολουθεί 

[4.3.α] φαίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου αξιοπιστίας ανά διάσταση, κλίμακα και 

συνολικά. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με τη βοήθεια του 

λογισμικού προγράμματος SPSS 22®. 

Πίνακας 4.3.α: Τιμές συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach α, ανά διάσταση, κλίμακα και συνολικά 

Μέγεθος δείγματος: 117 

Ν 
Συντελεστής Cronbach α 

Διάσταση Προτάσεις Προσδοκίες Αντιλήψεις Χάσματα 

Υποδομές 4  0,884   (0,860  5*) 0,717 0,773 

Αξιοπιστία 5 0,762   (0,753  3*) 0,940 0,927 

Ανταπόκριση 4 0,845   (0,887  6*) 0,918 0,914 

Εξασφάλιση 4 0,819   (0,858  4*) 0,931 0,906 

Ενσυναίσθηση 5 0,783   (0,759  4*) 0,890 0,877 

Σύνολο** 22 0,899 0,966 0,952 

‘Τεχνική’*** 4  0,717 0,773 

‘Λειτουργική’*** 18  0,973 0,963 

* Στις παρενθέσεις φαίνεται ο συντελεστής αξιοπιστίας για τις συνιστώσες που προέκυψαν από την 

παραγοντική ανάλυση της κλίμακας των προσδοκιών (πίνακας 4.4.3.β  σελ.51). Ο αριθμός μέσα στο 

κουτάκι δείχνει το πλήθος των προτάσεων για κάθε διάσταση μετά την παραγοντική ανάλυση. 

** Ο συνολικός συντελεστής δεν μπορεί να υπολογιστεί απολύτως έγκυρα με αυτή τη μέθοδο, καθώς οι 

προτάσεις του ερωτηματολογίου υποκρύπτουν ανά ομάδες, 5 διαστάσεις. Αν και υπερεκτιμημένος, 

καθώς η πραγματική τιμή του είναι κατά τι μικρότερη (αφού θα έπρεπε να υπολογιστεί μέσω της 

μεθόδου των γραμμικών συνδυασμών), σίγουρα βρίσκεται αρκετά πάνω από το όριο του 0,7. 

*** Είναι οι δύο συνιστώσες που προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση των αντιλήψεων και των 

χασμάτων (πίνακας 4.4.3.γ και 4.4.3.δ).  

Όπως φαίνεται, το μοντέλο εμφανίζει ικανοποιητική αξιοπιστία (και εσωτερική 

συνοχή) τόσο στις τρεις κλίμακες όσο και συνολικά, με μικρότερη τιμή στις αντιλήψεις 
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των υποδομών (0,717) και μεγαλύτερη στις αντιλήψεις της αξιοπιστίας (0,940), οπότε 

μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο. 

 

4.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

Η εγκυρότητα (Validity) ενός εργαλείου μέτρησης σχετίζεται με το εννοιολογικό του 

περιεχόμενο και δείχνει εάν και κατά πόσο, το εργαλείο όντως μετρά αυτό για το οποίο 

κατασκευάστηκε (και όχι κάτι άλλο) (Drost, 2011). 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας επιλέγεται:  

α) η αξιολόγηση της εγκυρότητας περιεχομένου (content validity),  

β) η αξιολόγηση της εγκυρότητας δομής (construct validity) και  

γ) η αξιολόγηση της εγκυρότητας στη βάση κριτηρίων προβλεπτικής μορφής (criterion 

related predictive validity). 

Τονίζεται ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι μόνο ενδεικτικά καθώς η εγκυρότητα 

είναι μία συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία, παρόλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

 

4.4.1 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

Η εγκυρότητα περιεχομένου (content validity) αφορά στον βαθμό που το εργαλείο 

καλύπτει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου των αντικειμένων που υποτίθεται 

ότι μετρά ή αλλιώς, αν οι προτάσεις του ερωτηματολογίου καλύπτουν όλο το φάσμα 

της έννοιας που τίθεται προς αξιολόγηση. Η επιβεβαίωση αυτής της μορφής 

εγκυρότητας δεν είναι στατιστική αλλά διασφαλίζεται κατά κύριο λόγο με λογική 

επιχειρηματολογία, κατά συνέπεια είναι υποκειμενική και στηρίζεται περισσότερο σε 

ποιοτικά, παρά σε ποσοτικά κριτήρια (Drost, 2011). 

Η εγκυρότητα περιεχομένου στην παρούσα έρευνα διασφαλίστηκε κατόπιν ενδελεχούς 

ανασκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας (θεωρητικής, πρακτικής και εμπειρικής), τα 

βασικά στοιχεία της οποίας αναλύθηκαν στις προηγούμενες ενότητες. Η επιλογή του 

εργαλείου αιτιολογήθηκε στην ενότητα 4.2.1 και κατόπιν τούτων προέκυψε ότι η χρήση 

του εργαλείου Servqual στη μέτρηση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι 

άρτια επιστημονικά τεκμηριωμένη από τους κατασκευαστές του, όπως τεκμηριωμένη 

είναι και η επιτυχής εφαρμογή του από άλλους ερευνητές σε διαφορετικό περιβάλλον 

(πχ σε εσωτερικό πελάτη).  

Επιπρόσθετα, το Servqual, 30 χρόνια μετά την δημιουργία του, εξακολουθεί να είναι 

μέτρο σύγκρισης και αναφοράς σχεδόν σε κάθε έρευνα μέτρησης ποιότητας 
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παρεχόμενων υπηρεσιών και ικανοποίησης, ενώ πολύ συχνά χρησιμοποιείται αυτούσιο 

ή αποτελεί τη βάση για το χτίσιμο ενός ερωτηματολογίου. Συνεπώς φαίνεται ότι το 

ελαχίστως τροποποιημένο εργαλείο που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία και 

βασίζεται σε αυτό, είναι ικανό και κατάλληλο να μετρήσει αυτό για το οποίο 

κατασκευάστηκε.  

Τέλος, η εγκυρότητα περιεχομένου τεκμηριώθηκε επιπρόσθετα κατόπιν εκτεταμένης 

συνεργασίας και επισκόπησής του με τον επιβλέποντα της έρευνας ακαδημαϊκό και με 

πιλοτική εφαρμογή του σε 6 εργαζόμενους του υπηρεσιακού περιβάλλοντος στο οποίο 

διεξήχθη η έρευνα. 

Η κάλυψη των εξεταζόμενων θεμάτων φαίνεται να είναι ισορροπημένη, οι διαστάσεις 

έχουν παρόμοια και ίση αντιπροσώπευση στο εργαλείο μέτρησης, οι προτάσεις 

σχετίζονται με τις διαστάσεις [κεφ. 4.4.2], τις καλύπτουν επαρκώς και το εργαλείο 

φαίνεται έγκυρο επιφανειακά. 

Από τη στιγμή βέβαια που η εγκυρότητα περιεχομένου βασίζεται σε καθαρά 

υποκειμενικά κριτήρια, δεν μπορεί να σταθεί από μόνη της ως αποκλειστικό κριτήριο 

εγκυρότητας.  

 

4.4.2 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΣ 

Η εγκυρότητα δομής (Construct validity) χαρακτηρίζεται ως η πλέον σημαντική 

(Bagozzi et al, 1991), καθώς αξιολογεί το βαθμό στον οποίο ένα εργαλείο μετρά με 

ακρίβεια αυτό για το οποίο σχεδιάστηκε. Με άλλα λόγια, δείχνει το πόσο καλά 

υλοποιήθηκε η μεταφορά του θεωρητικού πλαισίου, στην πραγματικότητα ενός 

λειτουργικού ερωτηματολογίου (Drost, 2011). Αν το εργαλείο μέτρησης αποτελείται 

αποκλειστικά από στοιχεία που καλύπτουν πλήρως την εννοιολογική κατασκευή και 

είναι απαλλαγμένο από στοιχεία άσχετα με αυτήν, τότε εκτιμάται ως έγκυρο 

εννοιολογικά (Forza, 2002). 

Εφόσον το εργαλείο μέτρησης χαρακτηρίζεται από πολλαπλότητα διαστάσεων, η 

εγκυρότητα δομής αξιολογείται κυρίως με επιμέρους ανάλυση της συγκλίνουσας 

(convergent) και διακρίνουσας (discriminant) εγκυρότητας. Η συγκλίνουσα εγκυρότητα 

εξετάζει αν οι προτάσεις που ανήκουν στην ίδια διάσταση εμφανίζουν μεταξύ τους 

ισχυρό βαθμό συσχέτισης. Η διακρίνουσα ελέγχει αν οι διαστάσεις είναι όντως 

διακριτές και εναλλακτικά, αν οι προτάσεις μίας διάστασης εμφανίζουν χαμηλό βαθμό 

συσχέτισης με τις προτάσεις των υπολοίπων διαστάσεων (Drost, 2011). Οι τιμές για 

τους συντελεστές της συγκλίνουσας εγκυρότητας θα πρέπει να είναι υψηλές και πάντα 

μεγαλύτερες απ’ τις αντίστοιχες των συντελεστών τις διακρίνουσας που θα πρέπει να 
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είναι χαμηλές (Trochim, 2006). Για να έχει ένα εργαλείο μέτρησης ικανοποιητικό 

βαθμό εγκυρότητας δομής, θα πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα και οι δύο 

προϋποθέσεις. 

Αρκετά συχνά στη σχετική βιβλιογραφία, η συγκλίνουσα και διακρίνουσα εγκυρότητα 

ελέγχονται μέσω μίας στατιστικής διαδικασίας μείωσης του αριθμού των δεδομένων, 

που ονομάζεται παραγοντική ανάλυση (factor analysis) (Sekaran, 2003 pp.207). 

 

4.4.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η παραγοντική ανάλυση είναι μία στατιστική μέθοδος που επιχειρεί να εντοπίσει ‘μη 

εμφανείς’ (latent) μεταβλητές, που ‘κρύβονται’ πίσω από τις εμφανείς (observed 

variables), με τρόπο τέτοιο ώστε να ερμηνεύεται ένα ικανοποιητικό ποσοστό της 

διακύμανσης. Στην περίπτωση του προκείμενου εργαλείου μέτρησης, οι εμφανείς 

μεταβλητές είναι οι 22 προτάσεις των αντιλήψεων, των προσδοκιών ή ακόμη και των 

χασμάτων, ενώ οι μη εμφανείς μεταβλητές είναι οι συνιστώσες που θα προκύψουν από 

την παραγοντική ανάλυση. Αυτές, μέχρι κάποιο βαθμό αντικατοπτρίζουν τις διαστάσεις 

ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον εσωτερικό πελάτη. 

Ταυτόχρονα, η παραγοντική ανάλυση δίνει επαρκείς ενδείξεις σχετικά με την 

συγκλίνουσα και την διακρίνουσα εγκυρότητα, καθώς ομαδοποιεί τις προτάσεις σε 

συνιστώσες, με κριτήριο τον υψηλό βαθμό συσχέτισής τους, ενώ ταυτόχρονα διακρίνει 

συνιστώσες, με κριτήριο την χαμηλή μεταξύ τους συσχέτιση (Lewis-Beck et al., 2003). 

Η δυσκολία της συγκεκριμένης μεθόδου έγκειται στην υποκειμενικότητα ερμηνείας των 

ευρημάτων, η οποία βασίζεται κυρίως στο θεωρητικό υπόβαθρο του εργαλείου 

μέτρησης, ενώ αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η ύπαρξη αρκετών τεχνικών 

παραγοντικής ανάλυσης με πολλαπλές παραμέτρους επιλογής, πολύ συχνά έχει ως 

αποτέλεσμα διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με τον ερευνητή, για τα ίδια 

δεδομένα. Όλοι βέβαια προσπαθούν να ανιχνεύσουν απλούστερες δομές, δηλαδή 

αποτελέσματα στα οποία οι εμφανείς μεταβλητές να ‘φορτώνουν’ ικανοποιητικά σε μία 

μόνο συνιστώσα. 

Η παραγοντική ανάλυση απαιτεί ένα σχετικά μεγάλο μέγεθος δείγματος. Επειδή 

βασίζεται στους συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των εμφανών μεταβλητών, οι 

συσχετισμοί συνήθως χρειάζονται ένα μεγάλο σχετικά δείγμα μέχρι να 

σταθεροποιηθούν. Σύμφωνα με τους Tabachnick και Fidell (2013), μέγεθος δείγματος 

ίσο με 50 θεωρείται πολύ φτωχό, 100 φτωχό, 200 μέτριο, 300 καλό, 500 πολύ καλό και 

από 1000 και πάνω εξαιρετικό. Το δείγμα της παρούσας έρευνας είναι 117 περιπτώσεις 
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και κρίνεται με βάση τα παραπάνω (και την ύπαρξη 22 μεταβλητών) ως φτωχό, παρόλα 

αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγοντική ανάλυση και κατ’ επέκταση για να 

παράσχει κάποιες ενδείξεις όσον αφορά στην εγκυρότητα δομής. 

Τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να καλύπτει ένα δείγμα ώστε να κριθεί ικανό για 

παραγοντική ανάλυση είναι τα παρακάτω: 

α) Ο δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) να είναι 

μεγαλύτερος από το ελάχιστα αποδεκτό όριο του 0,50 (Hair et al, 1995) ή του 0,60 που 

συνίσταται από άλλους ερευνητές. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα είναι κατάλληλα για 

ανίχνευση εσωτερικών δομών, δηλαδή η αναλογία της διακύμανσης που ενδεχομένως 

να προκαλείται από ‘κρυφές’ διαστάσεις μπορεί να δικαιολογήσει την παραγοντική 

ανάλυση.  

β) Το τεστ ελέγχου σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) που ελέγχει 

την μηδενική υπόθεση (H0) ότι ο πίνακας συσχετίσεων είναι πίνακας ταυτότητας. Αυτή 

η υπόθεση πρέπει να απορριφθεί. 

Αρχικά διερευνήθηκε αν μέσω της παραγοντικής ανάλυσης καθίστανται διακριτές οι 2 

κλίμακες (προσδοκιών - αντιλήψεων) του εργαλείου μέτρησης. Επιλέχτηκε η τεχνική 

της ανάλυσης κύριων συνιστωσών (Principal components factor analysis), με ορθόγωνη 

περιστροφή (varimax rotation) και a priori επιλογή 2 παραγόντων, στα 22 ζεύγη 

προτάσεων των 2 κλιμάκων [πίνακας 4.4.3.α]. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το εργαλείο έχει επαρκή διακρίνουσα και συγκλίνουσα 

εγκυρότητα, καθώς οι δύο κλίμακες (προσδοκιών και αντιλήψεων) είναι ξεκάθαρα 

διακριτές, ενώ οι προτάσεις κάθε κλίμακας συσχετίζονται ικανοποιητικά μεταξύ τους. 

Ο μικρός βαθμός συσχέτισής που εμφανίζουν οι δύο κλίμακες (Component 

transformation matrix) δικαιολογεί την επιλογή της ορθόγωνης περιστροφής (Abdi, 

2003 in Lewis-Beck). 

Στη βιβλιογραφία γενικά, δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς το ποιά κλίμακα (των 

προσδοκιών, των αντιλήψεων ή των χασμάτων) θα πρέπει να υποβληθεί σε 

παραγοντική ανάλυση. Οι Karassavidou et al. (2009) και Kontogeorgos et al. (2014) για 

παράδειγμα, σε αντίστοιχες έρευνες, ανέλυσαν μόνο την κλίμακα των προσδοκιών. 

Στην παρούσα έρευνα, ακολουθώντας το παράδειγμά των εμπνευστών του εργαλείου 

(Parasuraman et al., 1991) επιλέγεται να γίνει παραγοντική ανάλυση (Principal Axis 

factoring) με πλάγια περιστροφή (oblique rotation) και στις τρεις κλίμακες (προσδοκιών 

- αντιλήψεων - χασμάτων). 



51 
 

Πίνακας 4.4.3.α: Συνολική παραγοντική ανάλυση προσδοκιών και αντιλήψεων 

Παραγοντική ανάλυση κλίμακας προσδοκιών 

και κλίμακας αντιλήψεων (22 ζεύγη προτάσεων) 

 

Δείκτης KMO και τεστ σφαιρικότητας 

 

 

Συντελεστές συσχέτισης συνιστωσών 

 

Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ανάλυση αυτή έχει κατά βάση 

διερευνητικό χαρακτήρα (exploratory factor analysis), δηλαδή επιχειρεί να αποκαλύψει 

τις κρυφές συνιστώσες, χωρίς να λαμβάνει εκ των προτέρων, ως δεδομένη, την πέντε 

διαστάσεων δομή του Servqual, αγνοώντας ταυτόχρονα την διακύμανση σφάλματος 

(την διακύμανση που δεν δικαιολογείται από τους συντελεστές συσχέτισης). 

Η επιλογή της μεθόδου των κυρίων αξόνων αιτιολογείται, επειδή επιτρέπει στις 

εμφανείς μεταβλητές να είναι γραμμικοί συνδυασμοί των ‘κρυφών’ συνιστωσών, είναι 

μία περιγραφική διαδικασία που εστιάζει στο συγκεκριμένο δείγμα και μπορεί να 

εντοπίσει τις μη εμφανείς δομές πίσω από τις παρατηρήσεις (De Winter και Dodou, 

2012). Στην ουσία πρόκειται για μία διαδικασία αναζήτησης του ελάχιστου αριθμού 

συνιστωσών, που μπορούν να ερμηνεύσουν την κοινή διακύμανση (και εν τέλει τις 

συσχετίσεις) μίας ομάδας μεταβλητών (Tabachnick και Fidell, 2013). 

Όσον αφορά στον τύπο περιστροφής, οι ίδιοι συγγραφείς προτείνουν τη χρήση 

‘πλάγιας’ περιστροφής (‘oblimin’ ή ‘promax’), όταν ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των 

κρυφών συνιστωσών είναι από 0,32 και πάνω (Θεωρητικά, οι διαστάσεις θα πρέπει να 
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εμφανίζουν κάποιο βαθμό συσχέτισης μεταξύ τους, αφού αντικατοπτρίζουν συνολικά 

την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών). Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα 

[4.4.3.β, factor correlation matrix], κάτι τέτοιο ισχύει στην παρούσα έρευνα, γεγονός 

που δικαιολογεί την επιλογή αυτής της περιστροφής. Τα κριτήρια για τις παραγοντικές 

αναλύσεις που ακολουθούν ήταν: 

α) Τιμή ‘eigenvalue’>1. Πρόκειται για ένα μέτρο που δείχνει πόση από την διακύμανση 

των εμφανών μεταβλητών μπορεί να ερμηνευθεί από μία συνιστώσα (κάθε συνιστώσα 

με τιμή eigenvalue ≥ 1 ερμηνεύει μεγαλύτερη διακύμανση από μία μεμονωμένη 

μεταβλητή). Δηλαδή δεν επιλέχθηκε εκ των προτέρων καθορισμός του αριθμού των 

εξαχθέντων στοιχείων). 

β) απόκρυψη των συσχετίσεων που είναι μικρότερες από 0,31 διότι δεν παίζουν 

ιδιαίτερο ρόλο στην ερμηνεία των συνιστωσών που προκύπτουν. 

Στον πίνακα που ακολουθεί [4.4.3.β] παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αυτών των 

αναλύσεων. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ερμηνεία των ευρημάτων είναι 

τα ακόλουθα: 

Συμπέρασμα 1. Και στις τρεις περιπτώσεις η υπόθεση H0 του τεστ ελέγχου 

σφαιρικότητας απορρίπτεται:  

Προσδοκίες:  x
2
=1664,924   df=231   Sig=0,000   

Αντιλήψεις:   x
2
=2613,865   df=231   Sig=0,000   

Χάσματα:      x
2
=2306,232   df=231   Sig=0,000  

Επίσης, ο δείκτης ΚΜΟ είναι αρκετά υψηλότερος από τα ελάχιστα αποδεκτά όρια: 

Προσδοκίες:  ΚΜΟ=0,850 

Αντιλήψεις:   ΚΜΟ=0,932 

Χάσματα:      ΚΜΟ=0,916 

Κατά συνέπεια, το δείγμα είναι κατάλληλο για παραγοντική ανάλυση. 

Συμπέρασμα 2. Το επαρκές αλλά φτωχό μέγεθος δείγματος δεν βοηθά στη 

σταθεροποίηση των συσχετίσεων, οπότε τα επακόλουθα συμπεράσματα διατυπώνονται 

με κάποια επιφυλακτικότητα. 

Συμπέρασμα 3. Η κλίμακα των προσδοκιών (Α) εμφανίζει 5-διάστατη δομή με τις 

κρυφές συνιστώσες να ερμηνεύουν ποσοστό 70,759% της συνολικής διακύμανσης. Το 

ποσοστό αυτό υπερβαίνει το όριο του 60% που χρησιμοποιείται συχνά στις κοινωνικές 

επιστήμες (Hair et al., 1995). Οι βαθμοί συσχέτισης των συνιστωσών δικαιολογούν την  
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Πίνακας 4.4.3.β: Παραγοντική ανάλυση προσδοκιών, αντιλήψεων, χασμάτων 
(*Μέγεθος δείγματος=117   *Αριθμός προτάσεων=22) 

Α. Προσδοκίες 

 

 

 

 

Β. Αντιλήψεις 

 

 

 

 

Γ. Χάσματα 
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πλάγια περιστροφή. Ο αριθμός των συνιστωσών (5) είναι ίδιος και το περιεχόμενο τους 

(οι προτάσεις) μοιάζει, όχι όμως πλήρως, με το Servqual. Πιο συγκεκριμένα: 

- Η 1
η
 ερμηνεύει 36,728% της συνολικής διακύμανσης και περιλαμβάνει: Όλες τις 

προτάσεις της ανταπόκρισης (πρότυπο Servqual), μία πρόταση ενσυναίσθησης και μία 

αξιοπιστίας.- Η 2
η
 (13,352% της συνολικής διακύμανσης) περιλαμβάνει: Όλες τις 

προτάσεις των υποδομών (πρότυπο Servqual) και μία πρόταση εξασφάλισης με αρκετά 

χαμηλό συντελεστή όμως (0,316), ενώ η αναλογία διακύμανσης της που μπορεί να 

ερμηνευθεί από τις μη εμφανείς συνιστώσες (Communalities ή h
2
) είναι επίσης χαμηλή 

(0,339). 

- Η 3
η
 (9,373%): Τρεις προτάσεις εξασφάλισης και μία αξιοπιστίας. 

- Η 4
η
 (6,368%): Τέσσερις προτάσεις ενσυναίσθησης.  

- Η 5
η
 (4,938%): Τρεις προτάσεις αξιοπιστίας. 

Συμπέρασμα 4. Η κλίμακα των αντιλήψεων (Β) εμφανίζει 3-διάστατη δομή με τις 

κρυφές συνιστώσες να ερμηνεύουν ποσοστό 72,965% της συνολικής διακύμανσης. Ο 

αριθμός των συνιστωσών διαφέρει από τα πρότυπα του SERVQUAL, γεγονός που 

έρχεται σε συμφωνία με ανάλογες έρευνες που εντόπισαν περισσότερες ή λιγότερες 

διαστάσεις από 5 (Carman, 1990; Asubonteng et al, 1996; Zhao et al., 2002; Arasli et 

al., 2005). 

Η 1
η
 συνιστώσα ερμηνεύει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό της συνολικής διακύμανσης 

(60,059%) και περιλαμβάνει: Όλες τις προτάσεις της ανταπόκρισης και της 

εξυπηρέτησης (πρότυπο SERVQUAL), τέσσερις ενσυναίσθησης και δύο αξιοπιστίας 

που “φορτώνουν” όμως και στην 2
η
 συνιστώσα. 

H 2
η
 (7,188%): Τρεις προτάσεις αξιοπιστίας, μία ενσυναίσθησης και μία υποδομών. 

Η 3
η 

(5,718%): Τρεις προτάσεις υποδομών. 

Το σχετικά χαμηλό ποσοστό της διακύμανσης που ερμηνεύεται από τη 2
η
 και 3

η
 

συνιστώσα, ο μικρός αριθμός (3) των συμπεριλαμβανομένων προτάσεων και η ύπαρξη 

προτάσεων με συντελεστές συσχέτισης σε πάνω από μία συνιστώσες, δικαιολογούν την 

πραγματοποίηση μίας νέας παραγοντικής ανάλυσης, αυτή την φορά με εκ των 

προτέρων καθορισμό δύο μόνο συνιστωσών [πίνακας 4.4.3.γ]. 

Συμπέρασμα 5. Οι 2 προκύπτουσες συνιστώσες ερμηνεύουν ποσοστό 67,247% της 

συνολικής διακύμανσης, έχουν βαθμό συσχέτισης 0,458 και ερμηνεύονται ευκολότερα 

από το προηγούμενο μοντέλο καθώς δείχνουν μία ‘λειτουργική’ και μία ‘τεχνική’ 

διάσταση στην ποιότητα αντιληπτής εξυπηρέτησης εσωτερικού πελάτη.  
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Η 1
η
 συνιστώσα (λειτουργική διάσταση) περιλαμβάνει όλες τις προτάσεις πλην των 

υποδομών (πρότυπο SERVQUAL) και η 2
η 

(τεχνική διάσταση) τις τέσσερις προτάσεις 

των υποδομών. Υπό αυτό το πρίσμα, η κλίμακα των αντιλήψεων μοιάζει αρκετά με το 

μοντέλο τεχνικής και λειτουργικής ποιότητας του Grönroos (1984), διαμορφώνοντας 

έτσι μία εικόνα 2 διαστάσεων στην ποιότητα εξυπηρέτησης, αντίστοιχη με αυτή που 

πρόεκυψε από την έρευνα εσωτερικού πελάτη του Gilbert (2000).  

Πίνακας 4.4.3.γ: Ανάλυση κλίμακας αντιλήψεων Πίνακας 4.4.3.δ: Ανάλυση κλίμακας χασμάτων 

  

Η ίδια 2-διάστατη δομή εντοπίστηκε και στην παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών προς 

τον εξωτερικό πελάτη (Oberoi και Hales, 1990; Gundersen et al., 1996; Ekinci και 

Riley, 2001; Ekinci et al., 2003). 

Συμπέρασμα 6. Κατ’ αναλογία, η εφαρμογή του προηγούμενου συλλογισμού στην 

κλίμακα των χασμάτων, δέχεται αντίστοιχη ερμηνεία. Οι 2 προκύπτουσες συνιστώσες 

ερμηνεύουν ποσοστό 63,762% της συνολικής διακύμανσης και έχουν βαθμό 

συσχέτισης 0,387. Η 1
η
 συνιστώσα (53,59%) περιλαμβάνει όλες τις προτάσεις πλην των 

υποδομών (πρότυπο Servqual) και η 2
η 

(10,16%) τις τέσσερις προτάσεις των υποδομών. 

Και εδώ δηλαδή φαίνεται να επικρατεί μία 2-διάστατη δομή, λειτουργικής και τεχνικής 

ποιότητας 

Οι παραπάνω αναλύσεις έγιναν με σκοπό να διερευνήσουν τις διαστάσεις του 

εργαλείου μέτρησης και την ομοιότητά τους με το πρότυπο μοντέλο των Parasuraman 

et al. (1991), ενώ ταυτόχρονα παρείχαν ενδείξεις συγκλίνουσας και διακρίνουσας 

εγκυρότητας. Συνολικά, φαίνεται το εργαλείο να εμφανίζει ικανοποιητική εγκυρότητα 

δομής στο συγκεκριμένο περιβάλλον (εσωτερικός πελάτης δημόσιου οργανισμού). 
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4.4.4 ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 

Η εγκυρότητα αυτής της μορφής (predictive validity or criterion-related validity) έχει 

να κάνει με το βαθμό στον οποίο το εργαλείο μέτρησης προβλέπει ή τουλάχιστον 

συσχετίζεται με ένα η περισσότερα εξωγενή χαρακτηριστικά (κριτήρια). Για 

παράδειγμα, αν σε ένα ερωτηματολόγιο ρωτούσαμε τους υπαλλήλους τί μισθό παίρνουν 

και είχαμε πρόσβαση στα μισθολογικά αρχεία, η διασταύρωση αυτών των δύο 

στοιχείων θα αποκάλυπτε το βαθμό προβλεπτικής εγκυρότητας του ερωτηματολογίου 

(Drost, 2011).  

Στην περίπτωση της παρούσας έρευνας, η προβλεπτική εγκυρότητα υπολογίζεται με τη 

μέθοδο της διμεταβλητής συσχέτισης (bivariate correlation), λαμβάνοντας ως εξωγενή 

κριτήρια (μεταβλητές) τις δύο προτάσεις απ’ την τελευταία ενότητα του 

ερωτηματολογίου, που αξιολογούν την συνολική ποιότητα και την ικανοποίηση. Αυτές 

συγκρίνονται με τον μέσο όρο και το άθροισμα των 22 προτάσεων για τις αντιλήψεις 

και οι συντελεστές συσχέτισης (Spearman’s rho) παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα [4.4.4.α]. 

Πίνακας 4.4.4.α: Συντελεστές συσχέτισης 

 
Μέσος όρος και άθροισμα 

Αντιλήψεων 

Μέσος όρος και 

άθροισμα Χασμάτων 

Συνολική ποιότητα 0,749* 0,608* 

Ικανοποίηση 0,803* 0,703* 

* Η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed) 

Μέγεθος δείγματος: 117 περιπτώσεις 

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι το εργαλείο μέτρησης έχει επαρκή προβλεπτική 

εγκυρότητα αφού οι συντελεστές συσχέτισης είναι υψηλοί και στατιστικά σημαντικοί. 

Συμπερασματικά, η αξιολόγηση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας του εργαλείου 

μέτρησης με τις μεθόδους που προηγήθηκαν, παρέχει σαφείς ενδείξεις υπέρ των δύο 

αυτών απαραίτητων προϋποθέσεων, ώστε να αναλυθούν τα ευρήματα της έρευνας με 

όρους περιγραφικής στατιστικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

5.1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Στον παρακάτω πίνακα [5.1.α] φαίνονται τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων 

στην έρευνα, τα οποία συλλέχτηκαν από την πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου. 

Πίνακας 5.1.α: Δημογραφικά στοιχεία 

Μέγεθος δείγματος: 117     Σύνολο εργαζομένων στην ΠΚΜ: 875      Ποσοστό συμμετοχής: 14,28% 

Φύλο 

Άντρας: 39 

Γυναίκα: 78 

 

Ηλικιακή 

ομάδα 

27-35:     6 

36-44:   55 

45-53 :   47 

54-62:     8 

63+:     1 
 

Έτη 

εργασίας 

στην ΠΚΜ 

0-6:   13 

7-13:   56 

14-20:   32 

21-27:   10 

28-34:     6 

 

Σπουδές 

Γυμνάσιο:  1 

Λύκειο:  6 

ΙΕΚ:  4 

ΤΕΙ: 16 

ΑΕΙ: 33 

Μετα- 

πτυχιακό: 47 

Διδακτο- 

ρικό: 10                                 
 

Βαθμός 

Υπάλ- 

ληλος: 97 

Προϊστά- 

μενος: 12 

Διευθυ- 

ντής:  8 

 

Τμήμα 

εργασίας 

Δεν συμπλη- 

ρώθηκε:  82 

Κοινωνικής 

μέριμνας:  11 

Άλλο:  24 

 

 

 

Προαιρετικά σχόλια 

και παρατηρήσεις 

Δεν συμπληρώθηκε: 103 

Συμπληρώθηκε: 14 
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1. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν γυναίκες (66,7%), σε αναλογία 

2 προς 3. Το αντίστοιχο ποσοστό επί συνόλου εργαζομένων στην ΠΚΜ είναι περίπου 

53%, που σημαίνει ότι περισσότερες γυναίκες έναντι των αντρών, επέλεξαν να 

συμμετάσχουν στην έρευνα. 

2. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχών προήλθε από την ηλικιακή ομάδα 36-44 (47%), 

με 7 ως 13 χρόνια (48%) εργασίας στην ΠΚΜ. 

3. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το αρκετά υψηλό μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, 

καθώς το 77% είχε πτυχίο πανεπιστημίου, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, ενώ η 

πλειοψηφία κατείχε μεταπτυχιακό τίτλο (40,2%). 

4. Τέλος, ο βαθμός του υπαλλήλου συγκέντρωσε ποσοστό 82,9%, το 70,1% επέλεξε να 

μην συμπληρώσει το τμήμα εργασίας του και το 88% δεν έγραψε κάποιο σχόλιο. 

 

5.2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ, ΧΑΣΜΑΤΩΝ 

Στον ακόλουθο πίνακα [5.2.α] παρουσιάζονται οι μέσες τιμές προσδοκιών, αντιλήψεων 

και χασμάτων για τα 22 ζεύγη προτάσεων, βασισμένες στις απαντήσεις 118 εσωτερικών 

πελατών της ΔΑΔ ΠΚΜ. Οι προτάσεις εμφανίζονται διαδοχικά, από το μεγαλύτερο 

προς το μικρότερο χάσμα. Στις στήλες των αντιλήψεων και προσδοκιών, οι αριθμοί 

μέσα στα κουτάκια δείχνουν την αύξουσα σειρά των αντιλήψεων (η αρίθμηση ξεκινά 

με την πρόταση που συγκέντρωσε την χαμηλότερη βαθμολογία) και τη φθίνουσα των 

προσδοκιών (η αρίθμηση ξεκινά με την πρόταση που συγκέντρωσε την υψηλότερη 

βαθμολογία). Μέσα στις αγκύλες, δίπλα σε κάθε πρόταση, φαίνεται πρώτα η διάσταση 

του προτύπου Servqual και στη συνέχεια η διάσταση που προέκυψε από την 

παραγοντική ανάλυση (Τ= ‘Τεχνική’, Λ= ‘Λειτουργική’) των δύο κλιμάκων 

(αντιλήψεων και χασμάτων). Υπενθυμίζεται ότι η τεχνική διάσταση δεν διαφέρει 

ουσιαστικά από τη διάσταση των υποδομών.  
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Πίνακας 5.2.α: Μέσες τιμές προσδοκιών, αντιλήψεων, χασμάτων 

Πρόταση [*διάσταση Servqual και παραγοντικής ανάλυσης] Προσδοκία Αντίληψη Χάσμα 

1 Σύγχρονος εξοπλισμός [Υποδομές, Τ] 6,14  16 3,86   1 -2,27 

2 Καθαρά γραφεία [Υποδομές, Τ] 6,41   8 4,38   3 -2,03 

3 Ασφάλεια [Εξασφάλιση, Λ] 6,62   4 4,68  10 -1,93 

4 Ενημέρωση για το πότε [Ανταπόκριση, Λ] 6,38  10 4,48   6 -1,91 

5 Εμπιστοσύνη [Εξασφάλιση, Λ] 6,53   5 4,80  12 -1,73 

6 Κατάλληλες γνώσεις [Εξασφάλιση, Λ] 6,63   3 4,91  17 -1,73 

7 Ελκυστικά έγγραφα [Υποδομές, Τ] 6,20  14 4,50   7 -1,70 

8 Γνήσιο ενδιαφέρον [Αξιοπιστία, Λ] 6,50   6 4,82  14 -1,68 

9 Εντός χρόνου [Αξιοπιστία, Λ] 6,49   7 4,85  15 -1,63 

10 Ιδιαίτερη προσοχή [Ενσυναίσθηση, Λ] 6,26  12 4,63   9 -1,63 

11 Δέσμευση να κάνει [Αξιοπιστία, Λ] 6,67   2 5,04  18 -1,62 

12 Προθυμία [Ανταπόκριση, Λ] 6,41   9 4,86  16 -1,55 

13 Άμεση ανταπόκριση [Ανταπόκριση, Λ] 6,24  13 4,74  11 -1,50 

14 Ικανότητα αντίληψης αναγκών [Ενσυναίσθηση, Λ] 5,83  19 4,35   2 -1,48 

15 Προσοχή στις ανάγκες [Ενσυναίσθηση, Λ] 5,99  18 4,52   8 -1,47 

16 Σωστά με την πρώτη [Αξιοπιστία, Λ] 6,18  15 4,82  13 -1,36 

17 Όσο απασχολημένη κι αν είναι [Ανταπόκριση, Λ] 5,73  21 4,42   5 -1,31 

18 Ευγένεια [Εξασφάλιση, Λ] 6,67   1 5,37  21 -1,30 

19 Απουσία λαθών [Αξιοπιστία, Λ] 6,38  11 5,16  19 -1,22 

20 Συμφέρον συναδέλφων [Ενσυναίσθηση, Λ] 5,40  22 4,38   4 -1,03 

21 Αξιοπρεπής εμφάνιση [Υποδομές, Τ] 6,11  17 5,42  22 -0,69 

22 Βολικές ώρες εξυπηρέτησης [Ενσυναίσθηση, Λ] 5,79  20 5,25  20 -0,55 

 

1. Οι τιμές των χασμάτων και για τις 22 προτάσεις του ερωτηματολογίου αποδείχτηκαν 

Πίνακας 5.2.β: Αποτελέσματα ελέγχου 

στατιστικής σημαντικότητας χασμάτων 

στατιστικά σημαντικές, 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

ελέγχου της ισότητάς των μέσων 

τιμών τους με το μηδέν (One 

sample t-test). H μηδενική υπόθεση 

αυτού του τεστ απορρίπτεται όταν 

ο βαθμός σημαντικότητας είναι 

μικρότερος από 0,05 (Sig<0,05), 

κάτι που ισχύει για όλες τις 

προτάσεις [πιν. 5.2.β]. 

2. Τα χάσματα και για τα 22 ζεύγη 

προτάσεων είναι αρνητικά (από -

0,55 ως -2,27), γεγονός που 

υποδηλώνει ότι οι αντιλήψεις των 

εσωτερικών πελατών σχετικά με 
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την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών που απολαμβάνουν από τη ΔΑΔ της ΠΚΜ, 

υπολείπονται των προσδοκιών τους από αυτήν. Οι αντιλήψεις κυμάνθηκαν όλες πάνω 

από την ουδέτερη ζώνη του 4 (από 4,35 ως 5,42) με μία μόνο εξαίρεση (3,86), γεγονός 

που υποδηλώνει ότι σε γενικές γραμμές οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι μάλλον 

ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που τους προσφέρει η ΔΑΔ. 

3. Τα 2 μεγαλύτερα χάσματα σχετίζονται με την τεχνική διάσταση των υποδομών και 

έχουν να κάνουν με την ύπαρξη σύγχρονου εξοπλισμού (-2,27) και την εμφάνιση – 

καθαριότητα των γραφείων (-2,03). Αξίζει να επισημανθεί ότι η διάσταση των 

υποδομών [πιν.5.3.β σελ.61] αξιολογήθηκε από τους συμμετέχοντες ως η λιγότερο 

σημαντική. Οι συγκεκριμένες προτάσεις έλαβαν την 1
η
 και 3

η
 χαμηλότερη θέση στις 

αντιλήψεις (3,86 και 4,38 αντίστοιχα), ενώ οι προσδοκίες παραδόξως δεν ήταν πολύ 

υψηλές (16
η
 και 8

η
 θέση). Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θεωρούν απίθανη κάποια ορατή 

βελτίωση στο άμεσο μέλλον. Επίσης, φαίνεται πως οι μεγάλες αρνητικές τιμές των 

χασμάτων στις 2 προτάσεις των υποδομών, δεν εστιάζουν απαραίτητα στη ΔΑΔ της 

ΠΚΜ. Επειδή η έρευνα έγινε ενδοϋπηρεσιακά, ίσως να αντικατοπτρίζουν μία 

γενικότερη εικόνα δυσαρέσκειας των εργαζομένων, από τις ελλείψεις της ΠΚΜ σε 

υλικοτεχνικές υποδομές και καθαριότητα. 

4. Οι προτάσεις που αξιολογούσαν την αίσθηση ασφάλειας, την εμπιστοσύνη, την 

επάρκεια γνώσεων και την ενημέρωση σχετικά με τον χρόνο περαίωσης είχαν κατά 

σειρά, τις αμέσως υψηλότερες βαθμολογίες χάσματος (από -1,93 ως -1,73). Μάλιστα οι 

τρεις εξ αυτών (με εξαίρεση τον χρόνο περαίωσης) ανήκαν στην ίδια διάσταση του 

προτύπου Servqual (εξασφάλιση) και συγκέντρωσαν αρκετά υψηλή βαθμολογία 

προσδοκιών (από 6,63 ως 6,53, θέσεις 3 ως 5). Οι αντιλήψεις για τις τέσσερις προτάσεις 

ήταν πάνω από την ουδέτερη ζώνη του 4 (από 4,48 ως 4,91). 

Φαίνεται πως οι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν εντοπίσει κάποιο έλλειμμα σε σχέση 

με τις ‘κοινωνικές δεξιότητες’ και την εξυπηρέτηση της ΔΑΔ ΠΚΜ (δέσμευση, 

ασφάλεια, εμπιστοσύνη, επάρκεια γνώσεων). Θα μπορούσε να δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα σ’ αυτά τα ζητήματα κατά τη δόμηση ενός σχεδίου ποιοτικής βελτίωσης της 

ΔΑΔ, με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των εσωτερικών της πελατών. 

Ειδικά για την πρόταση που αξιολογεί την επάρκεια γνώσεων, από τα λίγα σχόλια που 

συγκέντρωσε η έρευνα, υπήρχαν ορισμένα που επεσήμαιναν ακριβώς αυτό το έλλειμμα 

( «Διαρκής επιμόρφωση και κατάρτιση των στελεχών σε ζητήματα νομοθεσίας του 

δημόσιου τομέα, ώστε η διοικητική διαδικασία να στηρίζεται σε σύγχρονη και 

επικαιροποιημένη γνώση», «Η ΔΑΔ της ΠΚΜ πρέπει να είναι στελεχωμένη με προσωπικό 
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και επικεφαλής που να διαθέτουν το απαιτούμενο γνωστικό και επιστημονικό υπόβαθρο 

ώστε να ανταποκρίνονται στις υπηρεσιακές ανάγκες και απαιτήσεις», «Η ΔΑΔ πρέπει να 

απαρτίζεται αφενός από γνώστες τόσο του δημόσιου (διοικητικού) δικαίου…», «…οι 

ενέργειες μίας ΔΑΔ θα πρέπει να προσανατολίζονται και στην πλήρη και τακτική 

ενημέρωση των υπαλλήλων για εκπαιδεύσεις/σεμινάρια του δημοσίου τομέα, καθώς και 

σε πρωτοβουλίες για την οργάνωση ανάλογων σεμιναρίων» ). Φαίνεται επομένως, ότι οι 

εσωτερικοί πελάτες της ΔΑΔ, επιθυμούν υψηλότερο γνωστικό επίπεδο, πιθανότατα πιο 

ενημερωμένο - επικαιροποιημένο σε θέματα νομικής φύσεως και διαδικασιών. 

5. Αναμενόμενο και λογικό ήταν, οι βολικές ώρες εξυπηρέτησης να εμφανίσουν το 

μικρότερο χάσμα (-0,55), αφού ταυτίζονται με το ωράριο εργασίας όλου του 

προσωπικού της ΠΚΜ. Επίσης, η αξιοπρεπής εμφάνιση των εργαζομένων σε μία ΔΑΔ 

(χάσμα -0,69) δεν φάνηκε να προβληματίζει ιδιαίτερα τους συμμετέχοντες. 

6. Η ευγένεια συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία προσδοκιών (6,67) και τη 

δεύτερη υψηλότερη αντιλήψεων (5,37), με χάσμα -1,30. Αυτό σημαίνει ότι οι 

συμμετέχοντες την εκλαμβάνουν ως εξαιρετικά σημαντική κατά την εξυπηρέτησή τους, 

ταυτόχρονα όμως φαίνεται ότι η ΔΑΔ της ΠΚΜ τους καλύπτει σε αυτό το κομμάτι, σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό. 

7. Τη 2
η
 ψηλότερη θέση προσδοκιών (6,67) κατέλαβε η πρόταση που αξιολογούσε τη 

δέσμευση μίας ΔΑΔ στην εκτέλεση κάποιας υπηρεσίας. Η βαθμολογία στην κλίμακα 

των αντιλήψεων ήταν 5,04 (4
η
 υψηλότερη) και το χάσμα αρνητικό (-1,62) με μεσαία 

θέση. Τόσο αυτή, όσο και οι υπόλοιπες τέσσερις προτάσεις που σχετίζονται με τη 

διάσταση της αξιοπιστίας (πρότυπο Servqual), έλαβαν σχετικά υψηλή βαθμολογία 

αντιλήψεων, όλες όμως είχαν αρνητικά χάσματα. Αυτό σημαίνει ότι η ΔΑΔ της ΠΚΜ 

χρειάζεται να επιδείξει περισσότερη προσοχή και ευαισθησία στον συγκεκριμένο 

τομέα. 

 

5.3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ, ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Στον πρώτο πίνακα [5.3.α] παρουσιάζονται οι μέσες συνολικές τιμές ανά κλίμακα και 

διάσταση. Για τις διαστάσεις, οι μέσες τιμές προέκυψαν από την ταξινόμηση των 

προτάσεων όπως ήταν στο πρότυπο Servqual. Η τεχνική διάσταση (της παραγοντικής 

ανάλυσης) δεν εμφανίζεται, αφού το περιεχόμενό της είναι ίδιο με τις υποδομές (4 

προτάσεις). Αντίθετα, παρουσιάζεται η λειτουργική διάσταση, που περιλαμβάνει τις 
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υπόλοιπες 18 προτάσεις. Οι αριθμοί μέσα στα κουτάκια μετά από κάθε μέση τιμή, 

δείχνουν τη φθίνουσα σειρά προσδοκιών και χασμάτων (1 = υψηλότερη προσδοκία, 

μεγαλύτερο χάσμα  …  5 = χαμηλότερη προσδοκία, μικρότερο χάσμα) και την αύξουσα 

σειρά των αντιλήψεων (1 = χαμηλότερη αντίληψη …  5 = υψηλότερη αντίληψη).  

Πίνακας 5.3.α: Μέσες τιμές συνολικά και ανά διάσταση 

Διάσταση 
Κλίμακα 

Προσδοκιών Αντίληψης Χάσματος 

Υποδομές 6,21  3 4,53  1 -1,67  1 

Εξασφάλιση 6,61  1 4,94  5 -1,67  2 

Ανταπόκριση 6,19  4 4,62  3 -1,56  3 

Αξιοπιστία 6,44  2 4,94  4 -1,50  4 

Ενσυναίσθηση 5,85  5 4,62  2 -1,23  5 

Σύνολο 6,26 4,73 -1,52 

‘Λειτουργική’ 6,27 4,78 -1,49 

Μέγεθος δείγματος=117   Σύνολο προτάσεων=22 

Ακολουθεί ο πίνακας βαρύτητας διαστάσεων [5.3.β], για τη συμπλήρωση του οποίου 

ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να ιεραρχήσουν τις διαστάσεις από το 1(λιγότερο 

σημαντική) ως το 5(περισσότερο σημαντική), χρησιμοποιώντας κάθε νούμερο μόνο μία 

φορά. Στον πίνακα φαίνεται το συνολικό άθροισμα των βαθμολογιών ανά διάσταση, 

μαζί με το αντίστοιχο ποσοστό. 

Πίνακας 5.3.β: Βαρύτητα διαστάσεων 

Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου 

έγινε διότι η πλατφόρμα κατασκευής του 

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου δεν 

παρείχε τη δυνατότητα διαμοιρασμού 

100 βαθμών στις 5 διαστάσεις (όπως 

συνηθίζεται σε αντίστοιχες έρευνες). Τα 

μειονεκτήματα της ήταν τα ακόλουθα: 

 

- Οι συμμετέχοντες στερήθηκαν της δυνατότητας να αξιολογήσουν 2 ή περισσότερες 

διαστάσεις με την ίδια βαρύτητα (αν το επιθυμούσαν). 

- Τα αποτελέσματα δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με επαρκή αξιοπιστία 

ως συντελεστές ‘βάρους’ στις διαστάσεις (ή στις προτάσεις). (Οι συντελεστές 

βαρύτητας βέβαια, θα είχαν περιορισμένη χρησιμότητα αφού στην παρούσα έρευνα, οι 

διαστάσεις δεν είναι ευδιάκριτες). 
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Η τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου ζητούσε από τους συμμετέχοντες να 

αξιολογήσουν σε 7-βάθμια κλίμακα Likert τα ακόλουθα: 

α) Συνολικά την ποιότητα των υπηρεσιών που τους προσφέρει η ΔΑΔ της ΠΚΜ 

(1=φτωχή  …  7=Εξαιρετική) 

β) Συνολικά τον βαθμό ικανοποίησής τους από αυτήν (1= Πολύ δυσαρεστημένος/η  …  

7=Πολύ ικανοποιημένος/η) 

γ) Τη συχνότητα συναλλαγών τους με τη ΔΑΔ (1=Καμία συναλλαγή  …  7= Πάνω από 

7 συναλλαγές τον μήνα) 

δ) Το πόσο καλά γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας της (1=Δεν γνωρίζω καθόλου  …  

7=Γνωρίζω πολύ καλά) 

Τα αποτελέσματα της στατιστικής περιγραφικής ανάλυσης αυτών των προτάσεων 

παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα [5.3.γ]. 

Πίνακας 5.3.γ: Μέσες, διάμεσες τιμές και αποκλίσεις συνολικής αξιολόγησης και γενικών ερωτήσεων 

Συνολική βαθμολογία 

επιπέδου ποιότητας 

 

Μέση τιμή: 4,86 

 

Διάμεση τιμή: 5 

 

Απόκλιση: 1,196 

 

Συνολική βαθμολογία  

επιπέδου ικανοποίησης 

 

Μέση τιμή: 4,91 

 

Διάμεση τιμή: 5 

 

Απόκλιση: 1,239 

 

Συνολική βαθμολογία 

γνώσης τρόπου λειτουργίας 

 

Μέση τιμή: 4,28 

 

Διάμεση τιμή: 4 

 

Απόκλιση: 1,536 
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Συνολική βαθμολογία 

συχνότητας συναλλαγών  

 

Μέση τιμή: 3,49 

 

Διάμεση τιμή: 3 

 

Απόκλιση: 1,595 

 

 

1. Και οι 5 διαστάσεις ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών έχουν αρνητικά χάσματα, 

δηλαδή αντιλήψεις που υπολείπονται των προσδοκιών, όσον αφορά στην ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχει η ΔΑΔ προς τον εσωτερικό πελάτη. Το εύρημα αυτό ήταν 

φυσικά αναμενόμενο, καθώς σπανίως απαντάται προσφορά ποιότητας υπηρεσιών 

τέτοια, που να υπερκαλύπτει τις προσδοκίες (δηλαδή θετικό χάσμα). Οι μέσες τιμές των 

αντιλήψεων πάντως, βρίσκονται πάνω από την ουδέτερη θέση του 4 (δηλαδή είναι 

μάλλον θετικές), ενώ οι μέσες τιμές των προσδοκιών είναι αρκετά υψηλές.  

2. Οι μέσες τιμές [πιν.5.3.γ] συνολικής ποιότητας (4,86) και ικανοποίησης (4,91), όπως 

προέκυψαν από τις 2 προτάσεις της τελευταίας ενότητας του ερωτηματολογίου, είναι 

πάνω από την ουδέτερη ζώνη του 4 (δηλαδή ελαφρώς θετικές) και σχεδόν συμπίπτουν. 

Επίσης, η κατανομή των απαντήσεων στα αντίστοιχα γραφήματα φαίνεται παρόμοια 

και ο μέσος όρος των 22 προτάσεων αξιολόγησης των αντιλήψεων (4,73) είναι αρκετά 

κοντά με αυτές τις τιμές.  

Όπως φαίνεται και από τις τιμές του συντελεστή ‘Spearman’s rho’ [πίν. 5.3.δ], ο οποίος 

μετρά το βαθμό γραμμικής συνάφειας, μεταξύ αυτών των τριών μεταβλητών υπάρχει 

στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση (η αύξηση της μίας οδηγεί σε αντίστοιχη 

αύξηση και των υπολοίπων). Ο συντελεστής λαμβάνει τιμές από  

-1 (αρνητική σχέση) ως +1 (θετική σχέση) ενώ οι τιμές κοντά στο μηδέν υποδηλώνουν 

απουσία σχέσης. 

Πίνακας 5.3.δ: Συσχετίσεις συνολικής ποιότητας, ικανοποίησης, μέσου όρου αντιλήψεων 

 
Συνολική 

ποιότητα 

Συνολική 

ικανοποίηση 

Μέσος όρος 

αντιλήψεων 

Συνολική ποιότητα 
Spearman’s rho 1 848* 749* 

Βαθμός σημαντικότητας - ,000 ,000 

Συνολική 

ικανοποίηση 

Spearman’s rho  1 803* 

Βαθμός σημαντικότητας  - ,000 

*Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 1% 

Η πιο ισχυρή συσχέτιση εντοπίζεται μεταξύ συνολικής ποιότητας και ικανοποίησης, 

υποδηλώνοντας ότι η αύξηση του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών από τη ΔΑΔ της 
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ΠΚΜ, θα οδηγήσει σε αύξηση της ικανοποίησης των εσωτερικών πελατών της. 

Έπονται οι συσχετίσεις της συνολικής ικανοποίησης και ποιότητας με τον μέσο όρο 

των αντιλήψεων.  

3. Η πρόταση που αξιολογούσε το κατά πόσο γνωρίζουν οι εσωτερικοί πελάτες τον 

τρόπο λειτουργίας της ΔΑΔ ΠΚΜ, συγκέντρωσε βαθμολογία (4,28), πολύ κοντά στη 

διάμεση (4), με τα άκρα της κλίμακας να είναι: 1=Δεν γνωρίζω καθόλου … 7=Γνωρίζω 

πολύ καλά. Φαίνεται πως οι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν μία γενική εικόνα των 

διαδικασιών που ακολουθεί η ΔΑΔ, χωρίς να γνωρίζουν όμως πολλές λεπτομέρειες. 

4. Η πρόταση που αξιολογούσε τη συχνότητα των συναλλαγών τους με τη ΔΑΔ της 

ΠΚΜ είχε μέση τιμή 3,49 και διάμεση 3, οχτώ συμμετέχοντες όμως δήλωσαν ότι δεν 

έχουν χρειαστεί κάτι από αυτήν. Το 93,5% του δείγματος πάντως, έχει κάνει 

τουλάχιστον μία συναλλαγή με τη ΔΑΔ και το 48% συναλλάσσεται με αυτήν τακτικά. 

Συμπεραίνεται επομένως ότι στην έρευνα συμμετείχε προσωπικό της ΠΚΜ που 

χρησιμοποιεί και γνωρίζει τις υπηρεσίες της ΔΑΔ. 

5. Το 56,4% του δείγματος (66 συμμετέχοντες), αξιολόγησε τη διάσταση της 

αξιοπιστίας ως την πλέον σημαντική [πιν.5.3.β], ένα εύρημα που συμφωνεί με 

ανάλογες έρευνες που έγιναν σε περιβάλλον εσωτερικού πελάτη [πίν.3.9.α. σελ.34]. 

Τελευταία, με ποσοστό 69,2% (81 συμμετέχοντες), ήρθε η διάσταση των υποδομών, 

παρουσιάζοντας όμως το υψηλότερο χάσμα και τη χαμηλότερη βαθμολογία αντίληψης. 

Δεύτερη σε βαρύτητα ήρθε η διάσταση της ανταπόκρισης, τρίτη η εξασφάλιση και 

προτελευταία η ενσυναίσθηση. 

6. Από τη στιγμή που η ύπαρξη των 5 διαστάσεων, με εξαίρεση τις υποδομές, δεν είναι 

ευδιάκριτη στην παραγοντική ανάλυση (ενότητα 4.4.3, σελ.54), τα επακόλουθα 

συμπεράσματα σχετικά με τις διαστάσεις, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με κάποια 

επιφυλακτικότητα. 

7. Η εξασφάλιση [πιν.5.5.α] συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία προσδοκιών 

(6,61) και αντιλήψεων (4,94), ισοβαθμώντας με τις υποδομές στο μεγαλύτερο χάσμα (-

1,67). Η ανάλυση των προτάσεών της περιγράφηκε στη σελ. 59. Προφανώς, το 

προσωπικό της ΠΚΜ έχει ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε αυτόν τον τομέα, οι οποίες, 

με εξαίρεση την ευγένεια, φαίνεται να μην καλύπτονται πλήρως από την ΔΑΔ. 

8. Η αξιοπιστία είχε τις 2
ες

 υψηλότερες προσδοκίες (6,44) και χάσμα (-1,50) λίγο 

μικρότερο από τις προαναφερθείσες διαστάσεις. Στη σελ. 59 έγινε μία πρώτη ανάλυση 
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των χαρακτηριστικών της. Αξιοσημείωτο είναι ότι η πρόταση που αξιολογούσε την 

σημαντικότητα απουσίας λαθών σε μία συναλλαγή, συγκέντρωσε το μικρότερο χάσμα 

(-1,22) σε σχέση με τις υπόλοιπες τέσσερις, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι 

ερωτώμενοι, όντας εσωτερικοί πελάτες και γνώστες του τρόπου λειτουργίας και των 

διαδικασιών, δείχνουν μεγαλύτερη ανοχή στα λάθη, κάτι που πιθανότατα δεν θα 

συνέβαινε αν η έρευνα γινόταν με εξωτερικούς πελάτες. 

Η βαρύνουσα σημασία της διάστασης στις αντιλήψεις των συμμετεχόντων, κατευθύνει 

τη ΔΑΔ στην υιοθέτηση πρακτικών βελτίωσης στα περισσότερα πεδία της αξιοπιστίας. 

9. Η ανταπόκριση εμφάνισε επίσης ένα μέτρια αρνητικό χάσμα (-1,56), είχε τις 

δεύτερες χαμηλότερες αντιλήψεις (4,62), ενώ στις προτάσεις της το μεγαλύτερο 

έλλειμμα παροχής υπηρεσιών εντοπίστηκε στην ενημέρωση σχετικά με τον χρόνο 

περαίωσης ενός αιτήματος (-1,91), και το μικρότερο στην εξυπηρέτηση ανεξαρτήτως 

φόρτου εργασίας (-1,31). Φαίνεται ότι οι εσωτερικοί πελάτες της ΔΑΔ εκτιμούν ως πιο 

σημαντικό το να γνωρίζουν πότε θα ολοκληρωθεί το αίτημά τους (χάσμα -1,91), παρά 

το πόσο γρήγορα θα εξυπηρετηθούν (χάσμα -1,50). Το σχετικά χαμηλό χάσμα της 

πρότασης για τον φόρτο εργασίας, οφείλεται εν μέρει στην αυξημένη ενδοϋπηρεσιακή 

ενσυναίσθηση που εκδηλώνει το προσωπικό της ΠΚΜ. 

10. Η ενσυναίσθηση τέλος, ιεραρχήθηκε χαμηλά στην βαρύτητα των διαστάσεων (ένα 

12% μόνο, την αξιολόγησε ως πιο σημαντική), εμφανίζοντας το μικρότερο χάσμα (-

1,23), τις 2
ες

 χαμηλότερες αντιλήψεις (4,62) και τις χαμηλότερες προσδοκίες (5,85). 

Εμπεριείχε 5 προτάσεις, εκ των οποίων αυτή που σχετιζόταν με τις βολικές ώρες δεν 

είχε ιδιαίτερη ουσία, καθώς οι ώρες λειτουργίας της ΠΚΜ είναι οι ίδιες για όλο το 

προσωπικό. 

Από τις υπόλοιπες προτάσεις, το μεγαλύτερο χάσμα (-1,63) παρουσίασε η εκδήλωση 

ιδιαίτερης, εξατομικευμένης προσοχής στις ανάγκες του κάθε υπαλλήλου. Φαίνεται ότι 

οι εσωτερικοί πελάτες της ΔΑΔ επιθυμούν από αυτή, μία περισσότερο προσωπική 

σχέση εξυπηρέτησης, που να προσαρμόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις και να μην είναι 

δέσμια γραφειοκρατικών διαδικασιών. Αυτό γίνεται περισσότερο ευδιάκριτο και από τη 

βαθμολόγηση της ικανότητας μίας ΔΑΔ να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες όσων 

εξυπηρετεί, που παρουσίασε αρνητικό χάσμα (-1,48), τη 2
η
 χαμηλότερη βαθμολογία 

αντιλήψεων (4,35) και την 3
η
 χαμηλότερη προσδοκιών (5,83). Τα ζητήματα επομένως 

της εξατομικευμένης εξυπηρέτησης και αντίληψης των αναγκών, αν και δεν 

ιεραρχήθηκαν ως τα πλέον σημαντικά, σίγουρα χρήζουν βελτίωσης. Με λίγο μικρότερο 
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χάσμα αλλά κινούμενη στην ίδια λογική και η προάσπιση του συμφέροντος των 

συναδέλφων που εξυπηρετούνται από τη ΔΑΔ, οδηγεί στο προηγούμενο συμπέρασμα. 

Προκύπτει επομένως ότι και στον τομέα της ενσυναίσθησης, χρειάζεται να γίνουν 

προσπάθειες βελτίωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Βασικός περιορισμός στην παρούσα έρευνα ήταν το πολύ συγκεκριμένο περιβάλλον 

στο οποίο αυτή διεξήχθη – παροχή υπηρεσιών υποστήριξης από τη Διεύθυνση 

Ανθρώπινου Δυναμικού της ΠΚΜ προς τους εργαζόμενους των υπολοίπων τμημάτων 

εντός του οργανισμού. Σε αντίθεση με παρόμοιες έρευνες όπου εξετάζονταν 

ταυτόχρονα πολλαπλοί εσωτερικοί προμηθευτές ή οργανισμοί (Parasuraman et al., 

1988; Reynoso και Moores, 1995; Finn et al., 1996), στην προκειμένη περίπτωση 

εξετάστηκε μόνο ένας. Η έρευνα παρείχε απτά στοιχεία εγκυρότητας, χρειάζεται όμως 

να γίνουν ανάλογες μετρήσεις σε αντίστοιχα τμήματα άλλων περιφερειών, ώστε να 

σχηματιστεί μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα, τόσο για το εργαλείο μέτρησης, όσο και για 

την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον εσωτερικό πελάτη ενός ελληνικού 

δημόσιου οργανισμού. 

Παρά το μέγεθός του, το ερωτηματολόγιο συγκέντρωσε κατά κύριο λόγο θετικά σχόλια 

από τους συμμετέχοντες και η αποδοχή του από τους εργαζόμενους στην ΠΚΜ ήταν 

ικανοποιητική. Όπως όμως επισημαίνουν οι Large και König (2009), η μέτρηση της 

εσωτερικής ποιότητας με αυτή τη μέθοδο, ίσως να μην είναι κατάλληλη για μικρούς ή 

μεσαίου μεγέθους οργανισμούς, καθώς τα δείγματα που προκύπτουν είναι συνήθως 

φτωχά οπότε η στατιστική τους ανάλυση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με 

επιφυλακτικότητα. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη αναζήτησης πιθανών εναλλακτικών μεθόδων 

μέτρησης της εσωτερικής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών σε αντίστοιχες δομές 

(Brandon-Jones και Silvestro, 2010). Παρά τους περιορισμούς της πάντως, η μελέτη 

συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η μέτρηση 

της εσωτερικής ποιότητας σε δημόσιους οργανισμούς.  

 

Στο 5
ο
 κεφάλαιο αποτυπώθηκαν τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής 

ανάλυσης του ερωτηματολογίου και ταυτόχρονα διατυπώθηκαν ορισμένα 

συμπεράσματα. Φάνηκε ότι και για τις 22 προτάσεις, τα χάσματα ήταν αρνητικά (από  

-1,23 ως -1,67), δηλαδή οι προσδοκίες υπερτερούσαν των αντιλήψεων. Το εύρημα αυτό 

έρχεται σε συμφωνία με ανάλογες έρευνες όπου χρησιμοποιείται το Servqual σε 

εσωτερικό πελάτη δημόσιου οργανισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βιβλιογραφία στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο είναι εξαιρετικά φτωχή. Για παράδειγμα, οι Brysland και 

Curry (2001) σε μία δημοτική επιχείρηση τροφοδοσίας, εντόπισαν αρνητικά χάσματα 

(από -1,40 ως -1,70) και μάλιστα με εύρος τιμών παρόμοιο με την παρούσα εργασία. Ο 
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Hirmukhe (2012) πάλι, εξετάζοντας ένα μικρό δείγμα 33 εργαζομένων σε μία 

διεύθυνση διοίκησης, βρήκε αρνητικά χάσματα με μέση τιμή -2,52. Η διερεύνηση της 

ποιότητας εξυπηρέτησης εξωτερικών πελατών από δημόσιους οργανισμούς, είναι 

πλουσιότερη βιβλιογραφικά. Για παράδειγμα, οι Dalrymple et al. (1995) βρήκαν σχεδόν 

ίσες προσδοκίες και αντιλήψεις για μία δημοτική βιβλιοθήκη, ενώ οι Donnelly και Shiu 

(1999) μετρίως αρνητικά χάσματα σε μία υπηρεσία συντήρησης. Στην Ελλάδα, οι 

Kontogeorgos et al. (2014) εντόπισαν αρνητικά χάσματα (από -0,40 ως -0,60) στην 

ικανοποίηση των γεωργών από τις υπηρεσίες του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης. 

Αξιοσημείωτο είναι πως στη συγκεκριμένη έρευνα οι προσδοκίες κυμάνθηκαν 

εξαιρετικά χαμηλά (από 2,96 ως 5,17, σε 7βάθμια κλίμακα). Η ποιότητα εξυπηρέτησης 

εσωτερικού πελάτη πάντως, όπως επισημαίνουν οι Marshall et al. (1998), «είναι μία 

από τις πιο σημαντικές και λιγότερο κατανοητές έννοιες στις σύγχρονες επιχειρήσεις».  

 

Μία ακόμα ενδιαφέρουσα παρατήρηση έχει να κάνει με τις μέσες τιμές προσδοκιών και 

αντιλήψεων, ιδιαίτερα με τις υψηλές τιμές των πρώτων. Αυτές κυμάνθηκαν από 5,4 ως 

6,6 ενώ οι δεύτερες από 3,8 ως 5,4. Δηλαδή η υψηλότερη βαθμολογία αντιλήψεων 

ισοδυναμούσε με την χαμηλότερη των προσδοκιών. Πολύ συχνά βέβαια, σύμφωνα με 

τους Brandon-Jones και Silvestro (2010), οι άνθρωποι επηρεάζονται από το κοινωνικό 

πρότυπο του «έχω υψηλές προσδοκίες» και υπερβάλλουν στις απαντήσεις τους 

προκειμένου να συμβαδίζουν με την κοινωνικά αποδεκτή νόρμα. Με αυτή τη λογική, τα 

χάσματα καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό μόνο από τις αντιλήψεις. Επίσης, ο εσωτερικός 

πελάτης σύμφωνα με τους Large και König (2009), έχει συνήθως χαμηλότερες 

προσδοκίες έναντι του εξωτερικού, αφού διαθέτει  αυξημένη επίγνωση σχετικά με τον 

τρόπο λειτουργίας του οργανισμού καθώς εργάζεται σ’ αυτόν. Στην έρευνά τους οι 

τιμές των προσδοκιών ήταν χαμηλότερες από αντίστοιχες εξωτερικού πελάτη (4,8 ως 

6,4 με μέση τιμή 5,96). Κάτι ανάλογο πάντως, δεν εντοπίστηκε ούτε στην παρούσα 

έρευνα ούτε σε αυτή των Smith et al. (2007).  

 

Σχετικά με την χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, οι Brandon Jones και 

Silvestro (2010) εικάζοντας ότι οι ευχαριστημένοι πελάτες έχουν την τάση να 

υποεκτιμούν τις προσδοκίες και οι δυσαρεστημένοι να τις υπερεκτιμούν, υποθέτουν ότι 

η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μετά τη χρήση μίας υπηρεσίας μπορεί να 

επηρεάζει την αξιοπιστία των δεδομένων. Ακόμα κι αν ισχύει κάτι τέτοιο, στην 

προκειμένη περίπτωση (παροχή υπηρεσιών προς τους εργαζόμενους της ΠΚΜ από μία 

εσωτερική διεύθυνση) οι εσωτερικοί πελάτες είναι αδύνατο να μην έχουν επίγνωση του 
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τρόπου λειτουργίας μίας εσωτερικής υπηρεσίας ενός οργανισμού στον οποίο 

εργάζονται. Εξάλλου, το 93% των συμμετεχόντων έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 

μία συναλλαγή και το 95% γνωρίζει σε κάποιο βαθμό τον τρόπο λειτουργίας της ΔΑΔ 

ΠΚΜ (πιν.5.3.γ  σελ.63). 

 

Όσον αφορά στις διαστάσεις του εργαλείου μέτρησης (Servqual), πραγματοποιήθηκε 

διερευνητική παραγοντική ανάλυση και στις τρεις κλίμακες ακολουθώντας παρόμοια 

μεθοδολογία με τους εμπνευστές του εργαλείου (Parasuraman et al., 1991, pp. 424-425) 

και άλλες αντίστοιχες έρευνες (Zhao et al., 2002). Οι προσδοκίες βρέθηκαν να έχουν 

μία 5-διάστατη δομή (πιν.4.4.3.β, Α, σελ.53), ενώ οι αντιλήψεις και τα χάσματα 

εμφάνισαν μία κοινή 2-διάστατη δομή (πιν.4.4.3.γ  και  πιν.4.4.3.δ,  σελ.55). Το εύρημα 

αυτό διαφέρει από την ενιαία 5-διάστατη δομή και στις τρεις κλίμακες (Parasuraman et 

al., 1988), δεν είναι όμως πρωτοφανές. Ο Carman (1990) για παράδειγμα, ήταν από 

τους πρώτους που διαπίστωσαν ότι οι προτάσεις δεν ‘φορτώνουν’ στις ανάλογες 

διαστάσεις. Στην έρευνά του εντόπισε οχτώ διαστάσεις στις προσδοκίες και από πέντε 

ως εφτά στις αντιλήψεις. Επίσης, οι Parasuraman et al. (1991) σε μεταγενέστερη έρευνά 

τους, όπως και οι Babacus και Boller (1992), εντόπισαν διαφοροποιήσεις στο πλήθος 

των διαστάσεων ανά κλίμακα. Μάλιστα οι τελευταίοι, βρήκαν δύο διαστάσεις 

αντιλήψεων (όσες και η παρούσα εργασία), αιτιολογώντας τις όμως ως αποτέλεσμα της 

ύπαρξης αρνητικά διατυπωμένων προτάσεων. Φυσικά, το ερωτηματολόγιο που 

διανεμήθηκε στους εργαζόμενους της ΠΚΜ (Παράρτημα 1), δεν είχε τέτοιες προτάσεις. 

Πάντως, η ποικιλία στον αριθμό και στο περιεχόμενο των διαστάσεων (Arasli et al., 

2005; Smith et al., 2007), παρουσιάζεται αρκετά συχνά στις έρευνες με Servqual. Όσον 

αφορά στους εξωτερικούς πελάτες για παράδειγμα, ο Lam (1997) εντόπισε μία 

διάσταση, οι Wong et al. (1999) όπως και οι Kontogeorgos et al. (2014) τρεις, οι 

Kilbourne et al. (2004) τέσσερις, οι Headley και Miller (1993) έξι, οι Freeman και Dart 

(1993) επτά. Αντίστοιχα, σε εσωτερικούς πελάτες, όπου το πλήθος των ερευνών είναι 

σαφέστατα μικρότερο, οι Kang et al. (2002) εντόπισαν πέντε διαστάσεις, ο Galloway 

(1998) μία, οι Abu‐El Samen et al. (2013) τρεις, οι Smith et al. (2007) τέσσερις, οι 

Brandon-Jones και Silvestro (2010) έξι.  

 

Το κοινό 2-διάστατο μοντέλο αντιλήψεων και χασμάτων (της ‘τεχνικής’ και 

‘λειτουργικής’ διάστασης) που βρέθηκε στην παρούσα εργασία, φαίνεται να ταιριάζει 

περισσότερο με αντίστοιχα μοντέλα παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό τομέα 

(Oberoi και Hales, 1990; Ekinci et al., 2003). Εκεί γίνεται διάκριση μεταξύ 
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εμπράγματων (υποδομών) και άυλων υπηρεσιών (οι υπόλοιπες διαστάσεις), παρόμοια 

με το θεωρητικό μοντέλο (κεφ. 3.4.1 σελ.20) που είχε διατυπώσει πρώτος ο Grönroos 

(1984). Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ευρήματα της παραγοντικής ανάλυσης, η 

ποιότητα εξυπηρέτησης των εσωτερικών πελατών σε έναν ελληνικό δημόσιο 

οργανισμό, εμπεριέχει μία ‘τεχνική’ διάσταση η οποία αποτυπώνει αυτό που 

λαμβάνουν οι εσωτερικοί πελάτες από τη ΔΑΔ (το εμπράγματο στοιχείο), και μία 

λειτουργική διάσταση η οποία δείχνει τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούνται (το άυλο 

στοιχείο) από τη ΔΑΔ. Αυτό το συμπέρασμα φυσικά, χρειάζεται να επιβεβαιωθεί ή να 

διαψευστεί με ανάλογες μελλοντικές μελέτες. 

 

Απ’ τη στιγμή πάντως που η ταξινόμηση σε διαστάσεις γίνεται τη μέθοδο της 

παραγοντικής ανάλυσης, η οποία πέρα από τη διακύμανση των αριθμητικών τιμών δεν 

λαμβάνει υπ’ όψιν της το εννοιολογικό περιεχόμενο των προτάσεων, η βαρύτητα των 

αποτελεσμάτων της είναι σχετική και για αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για να ενισχύσει 

/ αποδυναμώσει ένα προϋπάρχον θεωρητικό μοντέλο. Σε γενικές γραμμές, υπάρχει ένας 

σημαντικός βαθμός υποκειμενικότητας, τόσο στις απαντήσεις όσο και στην ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων, όταν εξετάζονται στάσεις, συμπεριφορές ή αντιλήψεις, μη 

μετρήσιμες με κάποια απτή φυσική μέθοδο (όπως πχ μία ζυγαριά για το βάρος).  

Ένα δεύτερο ζήτημα σχετικά με την παραγοντική ανάλυση, προκύπτει απ’ την 

επεξεργασία της κλίμακας Likert  με παραμετρικές στατιστικές μεθόδους. Παρόλο που 

η κλίμακα αποτελείται από αριθμούς, παραμένει ένα σετ από διαβαθμισμένες 

κατηγορίες. Ορισμένοι ερευνητές ισχυρίζονται ότι η απόσταση μεταξύ των 

διαβαθμίσεων δεν είναι η ίδια, κατά συνέπεια δεν μπορούν να εφαρμοστούν πράξεις 

συσχετισμών, μέσων τιμών ή παραγοντική ανάλυση (Jamieson, 2004), ενώ κάποιοι 

άλλοι (Lubke και Muthén, 2004) ισχυρίζονται ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατό, υπό 

προϋποθέσεις. Όπως και να ‘χει, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη στατιστική 

ανάλυση, οφείλουν να είναι επαρκώς τεκμηριωμένα θεωρητικά και να αποφεύγεται η 

εύκολη ‘ονοματοδοσία’ διαστάσεων, που μάλλον περισσότερη σύγχυση προκαλεί.     

 

Στα κεφάλαια 3.5, 3.8, 4.2.1 αλλά και σε άλλες ενότητες της παρούσας εργασίας, 

ανέκυπτε συνεχώς το ζήτημα της χρησιμότητας μέτρησης των προσδοκιών. 

Συμπερασματικά, η μέτρησή τους για τον καθορισμό της ποιότητας παρεχόμενων 

υπηρεσιών είναι σημαντική, καθώς εκτός από τα προαναφερθέντα επιχειρήματα, η 

διοίκηση μπορεί να αυξήσει την ικανοποίηση μειώνοντας τις προσδοκίες (Carman, 
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1990). Αυτοί που παρέχουν μία υπηρεσία χρειάζεται να γνωρίζουν τι προσδοκούν οι 

πελάτες τους. 

Ένα ακόμα ζήτημα που εντοπίστηκε κατά την ερευνητική διαδικασία είναι η απουσία 

‘ανεκτών’ ορίων στα χάσματα. Από τη στιγμή που και το καλύτερο τμήμα ανθρώπινου 

δυναμικού δεν μπορεί να φτάσει το ‘ιδανικό’, ίσως θα έπρεπε να υπάρχουν 

καθορισμένα εκ των προτέρων ‘ανεκτά’ όρια χασμάτων, πριν τη χρήση του 

ερωτηματολογίου. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε ιδιαίτερα στην ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων βελτίωσης. 

Τέλος, παρόλο που το εργαλείο μέτρησης μαζί με το ερωτηματολόγιο του προϋπήρχαν, 

η υλοποίηση της έρευνας στο πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον και η ανάλυση του 

παρουσίασαν κάποιες δυσκολίες, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν ξεπεραστεί 

ευκολότερα, αν υπήρχε διαθέσιμο κάποιο πρότυπο μοντέλο με αναλυτικές οδηγίες 

εφαρμογής του εργαλείου και κατευθυντήριες γραμμές ως προς την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων του. 

Εξαιρετικά σημαντική είναι και η αξιολόγηση της βαρύτητας κάθε πρότασης 

μεμονωμένα (Carman, 1990). Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε ιδιαίτερα στη θέσπιση ενός 

πλάνου βελτίωσης (πχ ο συνδυασμός του μεγαλύτερου χάσματος και βαρύτητας θα 

ήταν πρώτη προτεραιότητα). Στην παρούσα εργασία αξιολογήθηκαν οι βαρύτητες πέντε 

διαστάσεων, που δεν ήταν όμως ξεκάθαρα διακριτές και στις τρεις κλίμακες. Ίσως θα 

έπρεπε να υπάρχει σε ένα μελλοντικό ερωτηματολόγιο, έπειτα από κάθε πρόταση και 

μία ερώτηση εκτίμησης του βαθμού σημαντικότητας σε κλίμακα Likert. 

 

Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια 

υιοθέτησης ενός προγράμματος ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει 

η ΔΑΔ στους εσωτερικούς της πελάτες. Ιεραρχικό κριτήριο προτεραιοτήτων σ’ αυτή 

την προσπάθεια θα μπορούσε να είναι ο συνδυασμός των μεγαλύτερων αρνητικών 

χασμάτων με τις χαμηλότερες αντιλήψεις ή τις υψηλότερες προσδοκίες. Η υλοποίηση 

ενός τέτοιου προγράμματος με ταυτόχρονη εφαρμογή των αρχών του εσωτερικού 

μάρκετινγκ, θα βοηθούσε τη διοίκηση στην καλύτερη κατανόηση της σπουδαιότητας 

δημιουργίας ενός αναβαθμισμένου ενδοϋπηρεσιακού περιβάλλοντος (Lings, 1998).  

Στην παρούσα έρευνα δεν εξετάστηκε η σχέση της εσωτερικής ικανοποίησης από τις 

υπηρεσίες της ΔΑΔ με την συνολική απόδοση του οργανισμού. Ένα βασικό επομένως 

ζήτημα, που θα μπορούσε να αξιολογηθεί σε μία μεταγενέστερη έρευνα, είναι ο βαθμός 

συνεισφοράς της ΔΑΔ στην ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών της ΠΚΜ. 

Ταυτόχρονα, θα μπορούσε να διερευνηθεί, εάν και κατά πόσο, οι δημόσιες υπηρεσίες 
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με μία εξαιρετική ΔΑΔ είναι πιο αποδοτικές σε σχέση με αυτές που έχουν μία ΔΑΔ με 

χαμηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης.  

 

Το μοντέλο χασμάτων γενικά, είναι καθολικά αποδεκτό ακόμα και από τους 

αυστηρότερους επικριτές του (Cronin και Taylor, 1992), όσον αφορά στην ικανότητά 

του να μετρά αξιόπιστα την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Ανεξάρτητα επομένως 

από τον αριθμό και το περιεχόμενο των διαστάσεων, το συγκεκριμένο εργαλείο, που 

χρησιμοποιήθηκε ελαφρά τροποποιημένο στην παρούσα έρευνα, μπορεί να μετρήσει 

σχετικά έγκυρα και με ακρίβεια την ποιότητα εξυπηρέτησης εσωτερικού πελάτη σε 

έναν ελληνικό δημόσιο οργανισμό. 
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