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EΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η υγεία αποτελεί ένα θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και η πρόσβαση στην περίθαλψη 

ανθρώπινο δικαίωμα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την Υγεία ως την 

κατάσταση εκείνη που χαρακτηρίζεται από πλήρη σωματική, ψυχική και κοινωνική 

ευεξία. Κατά συνέπεια, οι υπηρεσίες υγείας έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα 

ζωής των ανθρώπων και αποτελούν την πιο κρίσιμη και εξατομικευμένη υπηρεσία που 

μπορεί να αγοραστεί (Dagger et al, 2007). 

Στη σύγχρονη εποχή, λαμβάνοντας υπόψιν την παρούσα οικονομική κατάσταση 

παγκοσμίως και ακόμη περισσότερο της Ελλάδας, η παροχή υπηρεσιών υγείας και ο 

τομέας της υγείας γενικότερα, δοκιμάζονται καθημερινά και καλούνται να 

βελτιώνονται συνεχώς προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες με το 

λιγότερο δυνατό κόστος, προσαρμοζόμενοι άμεσα στις ολοένα και αυξανόμενες 

ανάγκες τους. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον της 

επιστημονικής κοινότητας και κυρίως της ιατρικής, για τις μεθόδους μέτρησης της 

ποιότητας ζωής. Η πολυδιάστατη αυτή έννοια δυσκολεύει τη δυνατότητα υιοθέτησης 

ενός κοινού ορισμού από τους επιστήμονες, καθώς αποτελεί υποκειμενική έννοια και 

για τον καθένα μπορεί να έχει διαφορετική σημασία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας (1998·2003), η ποιότητα ζωής είναι μια πολυσύνθετη έννοια που 

αναφέρεται σε ατομικές, κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους 

που μπορούν να καθορίσουν ουσιαστικά την ευημερία ενός ατόμου. Ακόμη όμως και 

η οικογενειακή ζωή, η ικανοποίηση από την εργασία και τη ζωή, η εκπαίδευση, η 

ισότητα, η οικονομική και πολιτική κατάσταση και το περιβάλλον θεωρούνται 

σημαντικές παράμετροι της ποιότητας ζωής του ατόμου (WHO, 2003· Υφαντόπουλος, 

2001). 

Για τον ΟΟΣΑ, μια ομάδα κοινωνικών θεμάτων σχετικών με την ποιότητα ζωής 

περιλαμβάνει την υγεία, τον έλεγχο στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών, την εργασία 

και την ποιότητα της εργασιακής ζωής (Βowling,1995). 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας, γίνεται μια βιβλιογραφική αναφορά στις βασικές 

έννοιες και διαστάσεις της ποιότητας. Πιο αναλυτικά, δίνεται ο ορισμός της ποιότητας, 

γίνεται ένας διαχωρισμός ανάμεσα στην ποιότητα προϊόντων και στην ποιότητα 

υπηρεσιών γενικότερα αλλά και συγκεκριμένα στην ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια, αναλύεται η 
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μέθοδος SERVQUAL,αλλά και οι κριτικές που έχει δεχθεί και αναφέρονται 

επιγραμματικά άλλα μοντέλα μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών. Έπειτα, δίνονται 

πληροφορίες για το εσωτερικό μάρκετινγκ και για τα αντίστοιχα μοντέλα μέτρησης της 

εσωτερικής ποιότητας υπηρεσιών (internal model). 

Τέλος, υποστηρίζεται με επιχειρήματα οτι το μοντέλο αυτό ακόμη και σήμερα -σχεδόν 

30 χρόνια μετά - συνεχίζει να είναι ενεργό, παρουσιάζονται παλιότερες μελέτες για τη 

μέτρηση ποιότητας υπηρεσιών υγείας, που έχουν χρησιμοποιήσει ως βασικό εργαλείο 

μέτρησης τους ερωτηματολόγια τύπου SERVQUAL και παρατίθενται συνοπτικά τα 

βασικά συμπεράσματα τους. Η ανασκόπηση περιλαμβάνει ξένες αλλά και ελληνικές 

μελέτες σε οργανισμούς υγείας. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, το ειδικό, παρουσιάζεται η πρωτογενής έρευνα που 

διενεργήθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις, σε μια δημόσια και δυο ιδιωτικές μονάδες 

υγείας της Θεσσαλονίκης. Για τη μελέτη δόθηκαν σε εργαζομένους των οργανισμών, 

ερωτηματολόγια που φιλοξενούσαν τις μεταβλητές του θεωρητικού υποδείγματος 

SERVQUAL, τα δεδομένα επεξεργάστηκαν και αναλύονται τα αποτελέσματα. 

Ακολουθούν τα συμπεράσματα, προτάσεις για διοικητικές βελτιώσεις, οι περιορισμοί 

και κάποιες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

Η προσπάθεια αυτή είναι χρήσιμη γιατί θα βοηθήσει να εξαχθούν συμπεράσματα ώστε 

να γίνουν βελτιώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των εσωτερικών 

πελατών, η οποία κατά συνέπεια θα επηρεάσει έμμεσα και την ποιότητα παροχής 

υπηρεσιών των εξωτερικών πελατών, που είναι και ο τελικός στόχος. 

Επίσης, φιλοδοξεί να καλύψει το ερευνητικό κενό που παρατηρείται στη χώρα μας 

τόσο στην αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από την πλευρά 

των εσωτερικών πελατών όσο και στην αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα. Όπως θα αποδειχθεί και μέσα από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, οι μελέτες στα συγκεκριμένα πεδία είναι περιορισμένες παγκοσμίως 

αλλά κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος, καθώς λόγω των εποχών, τόσο ο 

εσωτερικός πελάτης όσο και ο ιδιωτικός τομέας αναδεικνύονται σε πρωταγωνιστές 

στη διασφάλιση της παροχής ποιότητας υπηρεσιών στον τομέα της υγείας τα 

τελευταία χρόνια. 
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Το θεωρητικό μέρος ξεκινά δίνοντας τους βασικούς ορισμούς κύριων εννοιών που θα 

μας απασχολήσουν σε όλη την εργασία. Πιο συγκεκριμένα, δίνονται οι ορισμοί της 

ποιότητας, της διασφάλισης ποιότητας, της ποιότητας υπηρεσιών και επιμέρους της 

ποιότητας υπηρεσιών υγείας και μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην ποιότητα υγείας. 

1.1.1. Ορισμός Ποιότητας 

 
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δοθούν πολλοί ορισμοί και ερμηνείες για τον όρο 

ποιότητα καθώς ο ρόλος της είναι καθοριστικός για τις επιχειρήσεις που 

αναπτύσσονται σε ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και έχουν ως βασικό 

στόχο τους τον καταναλωτή του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Στη συνέχεια 

παραθέτουμε κάποιους από αυτούς: 

Σύμφωνα με τους Laffel & Blumental (1989), η ποιότητα είναι μια συνεχής προσπάθεια 

από όλα τα μέλη ενός οργανισμού για την ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών 

των πελατών. 

Για τους Evans και Lindsay (1996), «ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι 

οτιδήποτε ανταποκρίνεται ή ξεπερνά τις προσδοκίες των καταναλωτών». 

Για τον H.L. Gilmore, ποιότητα είναι «ο βαθμός με τον οποίο ένα συγκεκριμένο 

προϊόν συμμορφώνεται με το σχεδιασμό και την αρχική θεώρηση». 

Για τον ΕΛΟΤ (ΕΝ ISO8402), ποιότητα είναι «το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας 

οντότητας που της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασμένες ή 

συνεπαγόμενες ανάγκες». 

Αρχικά οι «γκουρού» της ποιότητας ασχολήθηκαν με την ποιότητα των προϊόντων 

λόγω της ανάγκης ποιοτικού ελέγχου στη γραμμή παραγωγής στις αρχές του 20ου 

αιώνα με τη βιομηχανική επανάσταση και τη μαζική παραγωγή (Παπακωστίδη και 

Τσουκαλάς, 2012). Ξεχωρίζουν οEdwards W. Deming και ο Joseph M. Juran. 

Για το θεωρητικό Deming (1986), «η ποιότητα οφείλεται στη διακύμανση της αγοράς 

ενώ προκαλείται αύξηση της ποιότητας με τη μείωση της ποικιλίας». Ο Deming, ο 

οποίος θεωρείται πατέρας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, πίστευε ότι η βασική 

ευθύνη για την ποιότητα ανήκει πρωταρχικά στη διοίκηση και διατύπωσε τις 14 

βασικές αρχές τις οποίες θα πρέπει να υιοθετήσει μια επιχείρηση ώστε να αλλάξει 

τρόπο λειτουργίας αλλά και τα 7 βασικά σημεία που πρέπει να ισχύουν ώστε να είναι 
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δυνατή η εισαγωγή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε έναν οργανισμό. Η εφαρμογή 

άλλωστε του κύκλου του Deming δείχνει την ανάγκη για συνεχή προσπάθεια των 

επιχειρήσεων για βελτίωση. 

Για τον Joseph M. Juran (Quality Control Handbook), η έννοια ποιότητα έχει 

πολλαπλές έννοιες. Ξεχωρίζει όμως τις ακόλουθες δυο: 

α. ποιότητα είναι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που πληρούν τις ανάγκες του 

πελάτη και επομένως του παρέχουν ικανοποίηση από το προϊόν και 

β. η ποιότητα έγκειται στην απαλλαγή από ελαττώματα ή ατέλειες. 

 
Ο Juran πίστευε επίσης στην καταλυτική υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης και 

σύνδεσε την ποιότητα με το κόστος. Υποστήριζε ότι η ποιότητα σχεδιάζεται και δεν 

είναι ποτέ τυχαία και έχει διατυπώσει την τριλογία του ως εξής: α. σχεδιασμός 

ποιότητας, β. έλεγχος ποιότητας και γ. βελτίωση ποιότητας. 

Ο Phillip B.Crosby εισήγαγε τη θεωρία «κάνε το σωστά με την πρώτη φορά» και την 

αρχή των «μηδέν ελαττωματικών» και το 1980 με το βιβλίο του υποστήριξε ότι η 

ποιότητα είναι δωρεάν. 

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, την σκυτάλη πήραν οι Ιάπωνες ερευνητές και 

συγκεκριμένα ο Kaoru Ishikawaπου εστίασε στη δημιουργία μιας κουλτούρας σε 

όλους τους εργαζομένους του οργανισμού. 

Ο Kaoru Ishikawa εισήγαγε τα πολύτιμα επτά εργαλεία για το σχεδιασμό και τη 

διαχείριση της ποιότητας. Ξεχωρίζουν το διάγραμμα αίτιου – αποτελέσματος - 

θεωρείται ο πατέρας του «διαγράμματος αίτιου – αποτελέσματος» ή γνωστού ως 

«ψαροκόκκαλου» - και το διάγραμμα Pareto, αλλά και πολλών άλλων εργαλείων για 

τη βελτίωση της ποιότητας που χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα. 

1. 1. 2. Διασφάλιση Ποιότητας 

 
Η έννοια της διασφάλισης ποιότητας (quality assurance) περικλείει το σχεδιασμό, την 

ανάπτυξη των στόχων ποιότητας, τον καθορισμό των προτύπων ποιότητας, την 

παρακολούθηση με τη χρήση δεικτών και τη δράση με τη συμμετοχή όλων. Με λίγα 

λόγια, αφορά όλες εκείνες τις αναγκαίες οργανωμένες και συστηματοποιημένες 

ενέργειες που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία ικανοποιεί 

τις απαιτήσεις ποιότητας (π.χ. ISO). Έχει ευρεία εφαρμογή, καλύπτει όλες τις 

διαδικασίες λειτουργίας ενός οργανισμού και αφορά όλους τους εργαζομένους. 
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(Παπακωστίδη και Τσουκαλάς, 2012). Περιλαμβάνει την εκτίμηση (μέτρηση) του 

επιπέδου ποιότητας και στη συνέχεια την υιοθέτηση μηχανισμών για τη βελτίωση του. 

Με το σχεδιασμό που γίνεται στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας παρέχεται η 

δυνατότητα κατανομής και αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων, παράλληλα με την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου σε σχέση με προκαθορισμένους 

στόχους. Επιπλέον, με την καταγραφή των διαδικασιών περιορίζονται οι διακυμάνσεις, 

γίνονται προβλέψιμα τα αποτελέσματα και μπορούν να αναδειχθούν σημεία που 

χρειάζονται βελτίωση. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η διασφάλιση της ποιότητας για να 

τεθεί ο στόχος της διαρκούς βελτίωσης ποιότητας. (Παπακωστίδη και Τσουκαλάς, 

2012). 

 
Τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας αποτελούν πρότυπα διαρκούς βελτίωσης των 

διαδικασιών και παρέχουν σε έναν οργανισμό τη δυνατότητα πιστοποίησης του, ενώ η 

αποτελεσματική εφαρμογή τους οδηγεί τον οργανισμό σε μια ανταγωνιστική θέση 

(Jencks, 1992). 

 
Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία βελτίωσης ποιότητας αποτελούν: η 

χαρισματική ηγεσία, η δέσμευση στο στόχο, η επικέντρωση στους χρήστες και η 

ικανοποίηση των αναγκών τους, οι διαρκείς βελτιώσεις διαδικασιών με στόχο το 

καλύτερο αποτέλεσμα, η ενδυνάμωση των εσωτερικών πελατών, οι προληπτικές 

βελτιώσεις και η αναζήτηση καινοτομίας, η τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και η 

ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας (Τούντας, 2003). 

 
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – Total Quality Management που αναπτύχθηκε στην 

Ιαπωνία από το 1950 και εξαπλώθηκε στην Αμερική αρκετά χρόνια μετά, μόλις τη 

δεκαετία του 1980 έφτασε στην Ευρώπη. Αποτελεί μια νέα ουσιαστικά φιλοσοφία 

μάνατζμεντ που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία της βιομηχανίας και των 

επιχειρήσεων γενικότερα. 

 
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι το σύστημα διοίκησης με βάση το οποίο 

επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της αξίας του παρεχόμενου προϊόντος όπως αυτή γίνεται 

αντιληπτή από τον πελάτη με την πλήρη συμμετοχή όλων των εργαζομένων (Τσιότρας, 

2002) . 
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Για τους T. L Wheelen και J. D. Hunger, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σημαίνει 

«διοικητική φιλοσοφία λειτουργιών, η οποία είναι αφοσιωμένη στην ικανοποίηση του 

πελάτη και στη συνεχή βελτίωση». 

Άλλος ορισμός κοινά αποδεκτός υποστηρίζει ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι η 

φιλοσοφία και οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη συνεχή ικανοποίηση των 

απαιτήσεων του πελάτη, με ελαχιστοποίηση του κόστους και ενεργοποιώντας όλους 

τους εργαζόμενους στην επιχείρηση ή τον οργανισμό. Η ολική ποιότητα άλλωστε, 

σύμφωνα με τους Evans και Lindsay (1996), στηρίζεται σε τρεις αρχές: 

α. την ικανοποίηση του πελάτη, 

β. τη συνεχή βελτίωση και 

γ. την ενεργό συμμετοχή όλου του εργατικού δυναμικού 

 
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, λοιπόν, αναδεικνύεται μια εξαιρετικής σημασίας 

στρατηγική επιλογή από την ανώτατη διοίκηση αλλά η δυσκολία στην εφαρμογή της 

έγκειται στο γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει καθολική αλλαγή κουλτούρας και 

φιλοσοφίας σε έναν οργανισμό, κάτι που χρειάζεται χρόνο και επιμονή. 

1. 1. 3. Ποιότητα στις Υπηρεσίες 

 
Η υπηρεσία όμως διαφέρει σημαντικά από το προϊόν λόγω τεσσάρων σημαντικών 

στοιχείων (Zeithaml at al, 1985): 

α. είναι άυλη, (γεγονός που οφείλεται στην απουσία υλικής υπόστασης που οδηγεί 

στην αδυναμία νομικής προστασίας, στη δυσκολία επίδειξης και προβολής και στη 

δυσκολία τιμολόγησης), 

β. είναι ετερογενής, και ιδιαίτερα αυτές που είναι εντάσεως εργασίας, όπως οι 

υπηρεσίες υγείας. Δηλαδή μπορεί να διαφέρει από παραγωγό σε παραγωγό, από 

πελάτη σε πελάτη, από ώρα σε ώρα. Έτσι η ικανοποίηση του πελάτη εξαρτάται από 

τον πάροχο άμεσα αλλά και από το ανθρώπινο δυναμικό με το οποίο έρχεται σε 

επαφή. Οι υπηρεσίες λοιπόν προσφέρονται εξατομικευμένα και είναι μοναδικές για 

κάθε πελάτη, όπως και η ψυχολογία κι η κρίση του κάθε πελάτη είναι διαφορετική. 

γ. είναι αδιαίρετη και ενιαία. Η παραγωγή και η κατανάλωση δηλαδή της υπηρεσίας 

δε διαχωρίζονται, γίνονται σε μηδενικό χρόνο και αυτό καθιστά τον καταναλωτή 
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ρυθμιστή. Ειδικά στο χώρο της υγείας, που όπως αναφέραμε είναι εντάσεως εργασίας, 

οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στον πελάτη και στις απαιτήσεις του. 

δ. δεν αποθηκεύεται αλλά καταναλώνεται την στιγμή που παράγεται. Το 

χαρακτηριστικό αυτό μαζί με τα δυο προηγούμενα μπορεί να δημιουργήσει πολλά 

προβλήματα τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση. 

Αυτά τα τέσσερα διακριτά χαρακτηριστικά σημαίνουν ότι η ποιότητα των υπηρεσιών 

είναι περισσότερο φευγαλέα και αφηρημένη κατασκευή από την ποιότητα του 

προϊόντος (Parasuraman et al., 1985, 1988) και αυτό αμέσως καθιστά πολύ δύσκολη 

την αξιολόγηση της ποιότητας τους. Γι αυτό η εκτίμηση ποιότητας των υπηρεσιών 

βασίζεται στις αντιλήψεις των πελατών για την ποιότητα (Abramowitz, 1987), οι 

οποίες όμως μπορεί να είναι υποκειμενικές. 

Οι Kotler et al. (1996) υποστηρίζουν οτι: «υπηρεσία είναι κάθε δραστηριότητα ή 

ωφέλεια που κάποιος μπορεί να δώσει σε κάποιον άλλον και που είναι κατά βάση άυλη 

και δεν καταλήγει στην ιδιοκτησία κάποιου πράγματος. Η παραγωγή της μπορεί ή δεν 

μπορεί να σχετίζεται με την παραγωγή ενός φυσικού αγαθού…». 

Σύμφωνα με τον Black (1990), «υψηλής ποιότητας υπηρεσία είναι η υπηρεσία που 

παρέχει αποτελεσματική φροντίδα, ικανοποιεί τις ανάγκες του κάθε πελάτη και 

παρέχεται δίκαια, αποδοτικά, αποτελεσματικά και ανθρώπινα». 

Ο Grönroos (1984) όρισε την ποιότητα της υπηρεσίας ως: [. . .] το αποτέλεσμα μιας 

διαδικασίας αξιολόγησης, κατά την οποία ο καταναλωτής συγκρίνει τις προσδοκίες του 

με την υπηρεσία που αντιλαμβάνεται ότι έχει λάβει, δηλαδή βάζει την αντιληπτή 

υπηρεσία ενάντια στην αναμενόμενη υπηρεσία. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας 

θα είναι η αντιληπτή ποιότητα της υπηρεσίας. 

1. 1. 4. Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας 

 
Ο όρος Υπηρεσίες Υγείας περιλαμβάνει το σύνολο των παρεχόμενων ιατρικών 

υπηρεσιών, προληπτικών και θεραπευτικών καθώς και τους μηχανισμούς παροχής και 

διανομής τους. 

Οι υπηρεσίες υγείας ανήκουν στο ευρύτερο σύνολο των υπηρεσιών ωστόσο διαφέρουν 

από τις υπόλοιπες. Ανήκουν στις σπάνιες υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τον 

άνθρωπο αλλά όχι απαραίτητα επιθυμητές (Seiders, 2009). Αποτελούν αδιαμφισβήτητα 
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την πιο προσωπική και σημαντική υπηρεσία που αγοράζει ο άνθρωπος. Αρκεί να δούμε 

τα ποσά που δαπανούνται ετησίως για αυτές τις υπηρεσίες σε κάθε χώρα ξεχωριστά. 

Υπάρχουν όμως και επιπλέον ιδιομορφίες στον τομέα της υγείας που τον καθιστούν 

πιο πολύπλοκο από τους άλλους τομείς υπηρεσιών: 

α. η έντονη προσωπική φύση, είναι αυστηρά προσωπική και εξιδανικευμένη η 

υπηρεσία που προσφέρεται, 

β. η αδυναμία μέτρησης της απόδοσης της υπηρεσίας από τον καταναλωτή λόγω της 

έλλειψης γνώσης του ασθενή, 

γ. η ψυχολογική φόρτιση του ασθενή, ο οποίος δε γνωρίζει τη σοβαρότητα της 

κατάστασης του και σε καμιά περίπτωση δε θέλει επιπρόσθετη ταλαιπωρία – δεν 

πρέπει να ξεχνάμε οτι οι «πελάτες» είναι άρρωστοι και βρίσκονται κάτω από 

συναισθηματική φόρτιση, 

δ. η επιθυμία ασθενών για πιο ανθρώπινους οργανισμούς (Sloan 1992). Οι ασθενείς 

λόγω της κατάστασης τους αναζητούν ψυχολογική υποστήριξη, κατανόηση, ευγένεια, 

φροντίδα από τους επαγγελματίες υγείας (Breedlove). 

Ο «πατέρας» της βελτίωσης της ποιότητας στην υγεία ο αμερικανός επιστήμονας Α. 

Donabedian και καθηγητής της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του 

Michigan (1996), την ορίζει ως τη « μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του ασθενή 

λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη και τις ζημίες που υπάρχουν στη διαδικασία 

περίθαλψης». Σύμφωνα με τη θεωρία του η ποιότητα μπορεί να ταξινομηθεί σε τρεις 

βασικές κατηγορίες: 

α. την ποιότητα σχετικά με τη δομή, δηλαδή τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος 

όπου παρέχεται η φροντίδα αυτή (κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, ανθρώπινο 

δυναμικό), 

β. την ποιότητα σχετικά με τις διαδικασίες, δηλαδή όσα συμβαίνουν κατά τη 

διαδικασία της παροχής και λήψης της υπηρεσίας (οργάνωση και λειτουργία 

οργανισμού και παροχή υπηρεσιών υγείας - εξέταση, διάγνωση, θεραπεία), 

γ. και την ποιότητα του αποτελέσματος, δηλαδή τα αποτελέσματα της φροντίδας στο 

επίπεδο υγείας των ασθενών και του πληθυσμού γενικότερα. 
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Για τον Donabedian, η ποιότητα είναι απτή και μπορεί να μετρηθεί. Κάθε μια από τις 

τρεις κατηγορίες, και ειδικά οι δυο πρώτες, έχει ποσοτικά χαρακτηριστικά που 

μπορούν να μετρηθούν, όπως η εκπαίδευση και τα έτη εμπειρίας των ιατρών, οι χρόνοι 

αναμονής των ασθενών, ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών, τα ποσοστά επιτυχίας 

των θεραπευτικών παρεμβάσεων (Παπακωστίδη και Τσουκαλάς, 2012). Αυτό γίνεται 

μέσω των δεικτών ποιότητας που μας βοηθούν στη διαρκή βελτίωση. 

Παρόμοια ο Grönroos (1990) υποστηρίζει ότι η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας είναι 

τρισδιάστατη αναφερόμενος: 

α. στην τεχνική διάσταση ποιότητας, που αναφέρεται στην ποιότητα του τελικού 

αποτελέσματος από τη χρήση μιας υπηρεσίας, 

β. στη λειτουργική διάσταση της υπηρεσίας, που αναφέρεται στην αλληλεπίδραση 

μεταξύ προμηθευτών, χρηστών και περιβάλλοντος και 

γ. στη συνολική εικόνα, που αφορά τη συνολική εντύπωση που αποκομίζει ο χρήστης 

(Αlrubaieeet Al’ kaaida, 2011). 

Ομοίως για τους Parasuraman, Zeithaml και Berry (1985) υπάρχουν 10 διαστάσεις 

ποιότητας και είναι οι ακόλουθες: 

Aξιοπιστία (reliability), που αναφέρεται στην ικανότητα παροχής υπηρεσιών με τρόπο 

έγκυρο, ακριβή και αξιόπιστο και στην υποχρέωση του οργανισμού να τηρεί τις 

υποσχέσεις του (ακρίβεια στη διαδικασία χρεώσεων, σωστή τήρηση ιατρικών αρχείων, 

εκτέλεση των υπηρεσιών σε προγραμματισμένο χρόνο). 

Ανταπόκριση (responsiveness), που αναφέρεται στην προθυμία και την ετοιμότητα 

των εργαζομένων να παρέχουν ορθές υπηρεσίες. Περιλαμβάνει την έγκαιρη 

εξυπηρέτηση και την ταχύτητα προγραμματισμού των ραντεβού. 

Ικανότητα (competence), αφορά την κατοχή των απαιτούμενων δεξιοτήτων και 

γνώσεων για την εκτέλεση των υπηρεσιών και περιλαμβάνει τις επαγγελματικές 

γνώσεις και ικανότητες του συνόλου του προσωπικού ενός οργανισμού. 

Προσβασιμότητα (access), καλύπτει την προσβασιμότητα και την ευκολία 

προσέγγισης του οργανισμού, περιλαμβάνει την εύκολη τηλεφωνική πρόσβαση, το 

μειωμένο χρόνο αναμονής για την εκτέλεση υπηρεσιών, το βολικό ωράριο 

εξυπηρέτησης, τη βολική γεωγραφική τοποθεσία του οργανισμού. 
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Ευγένεια (courtesy), περιλαμβάνει την επίδειξη της απαιτούμενης ευγένειας, 

διακριτικότητας, σεβασμού και φιλικότητας του προσωπικού προς τους πελάτες 

καθώς και την αρμόζουσα εμφάνιση του προσωπικού. 

Επικοινωνία (communication), αφορά την παροχή όλων των απαραίτητων 

πληροφοριών στον πελάτη, με τρόπο απλό και κατανοητό (με βάση το μορφωτικό 

επίπεδο και την αντίληψη του) και την ικανότητα ενεργητικής ακρόασης. 

Αξιοπιστία (credibility), αναφέρεται στην εμπιστοσύνη, την πιστότητα, την τιμιότητα 

και τη συνεκτίμηση του προσωπικού οφέλους του πελάτη και επηρεάζεται από το 

όνομα, τη φήμη του οργανισμού, τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων 

κτλ. 

Ασφάλεια (security), αφορά την απουσία κινδύνου, ρίσκου και αμφιβολίας, την 

σωματική και οικονομική ασφάλεια αλλά και την εχεμύθεια. 

Κατανόηση πελάτη (understanding/knowing the customer), αναφέρεται στην 

ικανότητα διάκρισης των προσωπικών και εξατομικευμένων αναγκών των πελατών 

και τη δυνατότητα ικανοποίησης τους, όπως και την αναγνώριση των τακτικών 

πελατών. 

Υλικά - ορατά στοιχεία (tangibles), περιλαμβάνουν τις συνθήκες παροχής των 

υπηρεσιών, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, την εμφάνιση του οργανισμού, όσο και του 

προσωπικού που απασχολεί, τον περιβάλλοντα χώρο, την κατάσταση του 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 

Σύμφωνα με το Department of Health, UK (2003· Παπακωστίδη και Τσουκαλάς, 

2012), ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας σημαίνει την παροχή της καλύτερης διαθέσιμης 

περίθαλψης στον ασθενή, δηλαδή να πραγματοποιείται αυτό που χρειάζεται στον 

κατάλληλο χρόνο, με το σωστό τρόπο στο άτομο που το έχει ανάγκη, εξασφαλίζοντας 

το βέλτιστο αποτέλεσμα. Από διοικητική σκοπιά, σημαίνει την παροχή 

αποτελεσματικής φροντίδας με οικονομικό τρόπο και ορθολογική κατανομή των 

περιορισμένων διαθέσιμων πόρων. Από την πλευρά των ασθενών, σημαίνει 

δυνατότητα επιλογής και πρόσβασης στις επιθυμητές και κατάλληλες υπηρεσίες στο 

συντομότερο χρόνο. Είναι φανερό λοιπόν ότι η έννοια της ποιότητας μπορεί να έχει 

διαφορετικούς ορισμούς για τους άμεσα εμπλεκόμενους (εσωτερικούς, εξωτερικούς 

πελάτες) (Παπακωστίδη και Τσουκαλάς, 2012). 
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Ποιότητα είναι το μέγιστο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για κάθε ασθενή, στη διάγνωση, 

τη θεραπεία, αποκατάσταση, αποφυγή ιατρικών λαθών και την ευαισθητοποίηση και 

προσοχή στις ανάγκες του ασθενή και της οικογένειας τους, με ένα τρόπο που 

ενσωματώνει το κόστος, όσο και την αποτελεσματικότητα και παράλληλα καταγράφει 

το σύνολο των αποτελεσμάτων (Thompson, 1980). 

Η ποιότητα ορίζεται ως η αναζήτηση τρόπων συνεχούς βελτίωσης της φροντίδας υγείας 

(Harvey, 1996). 

Η ποιότητα επιτυγχάνεται, κατά τον Al Assaf (1996), όταν οι διαδικασίες και οι 

δράσεις ενός οργανισμού είναι σχεδιασμένες κατά τέτοιο τρόπο που ανταποκρίνονται 

αρχικά στις ανάγκες και ακολούθως στις απαιτήσεις των εσωτερικών και εξωτερικών 

πελατών. 

Σήμερα, στον τομέα της υγείας, κυριαρχεί η έννοια της συνεχούς βελτίωσης - τα λάθη 

μπορούν να αποφευχθούν και τα ελαττωματικά να μηδενιστούν. Δίνεται έμφαση στην 

«συλλογική προσπάθεια», την ατομική ευθύνη αλλά και τις ανάγκες και προσδοκίες 

του ίδιου του ασθενή. Έτσι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, η αξιολόγηση δηλαδή της 

ποιότητας σαν εκτίμηση (μέτρηση) του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών, γίνεται ο 

δρόμος για τη βελτίωση ποιότητας και η διασφάλιση της ποιότητας, δηλαδή η 

υιοθέτηση μηχανισμών για τη βελτίωση της, μονόδρομος. 
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Η εφαρμογή της συστηματικής και οργανωμένης Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο 

χώρο της υγείας μπορεί να ξεκίνησε στις αρχές τις δεκαετίας του 1990 σε μεγάλα 

νοσοκομεία του κόσμου αλλά από τη σύντομη ιστορική αναδρομή που ακολουθεί 

φαίνεται ότι η διασφάλιση ποιότητας απασχολούσε τον τομέα της υγεία από την 

αρχαιότητα. 

1. 1. 5. Ιστορική αναδρομή στην ποιότητας υγείας 

 
Την πρώτη αναφορά για την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας στον τομέα της 

υγείας την συναντάμε στους δεοντολογικούς κανόνες και τους κώδικες ηθικής στον 

όρκο του Ιπποκράτη, ο οποίος το 5ο αιώνα π. Χ. γράφει: «Ωφελείν, μη βλάπτειν». 

Παρόμοια αναφορά καταγράφεται και σε πάπυρο στην αρχαία Αίγυπτο (Madhok, 

2002). 

Στη νεότερη εποχή, ο ποιοτικός έλεγχος ξεκινά για πρώτη φορά, το 1858, από τη 

νοσηλεύτρια του Κριμαϊκού Πολέμου,Florence Nightgale, η οποία προσπάθησε να 

εφαρμόσει πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου βασιζόμενη στους δείκτες θνησιμότητας 

των νοσηλευόμενων ασθενών της (Cherry, 1997). Στη συνέχεια, ο Dr. Groves, το 

1908, διεξάγει μια σειρά από έρευνες προκειμένου να συνδέσει την ποιότητα των 

ιατρικών υπηρεσιών με τους δείκτες θνησιμότητας αλλά και ανικανότητας των ιατρών 

στις χειρουργικές επεμβάσεις. Λίγο αργότερα, το 1910, ο Codman, γενικός χειρούργος 

σε νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, καθιέρωσε ένα σύστημα παρακολούθησης της 

μετεγχειρητικής πορείας των ασθενών του για ένα τουλάχιστον χρόνο, δημιουργώντας 

έτσι μια βάση δεδομένων που περιλάμβανε διαγνώσεις, θεραπείες, τελικά 

αποτελέσματα και δημογραφικά στοιχεία των ασθενών του (Neuhauser, 2002). 

Εισήγαγε έτσι, ένα σύστημα μέτρησης δεικτών πρωτοποριακό για την εποχή του στο 

οποίο είχε πρόσβαση όλο το προσωπικό και η διοίκηση, με απώτερο σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (Reynard, 2000· Kanh, 2003). 

Το 1951, δημιουργήθηκε στις Η.Π.Α. και επίσημα πια, μια επιτροπή διαπίστευσης των 

οργανισμών υγείας (Join Commission on Accreditation of Health Organizations), με 

στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των νοσοκομείων μέσα από την αξιολόγηση τους 

(Roberts, 1987). 

Από τη δεκαετία του 1960 και μετά, η ποιότητα αρχίζει να έρχεται στο προσκήνιο 

προσανατολισμένη όμως πια στις διαδικασίες και στον έλεγχο του κόστους και στα 

τέλη του 1970 πια απασχολεί εκτενώς τόσο τους ακαδημαϊκούς όσο και τους 

επαγγελματίες του χώρου. 
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Το στοιχείο που κάνει ξεχωριστή μια υπηρεσία και βοηθάει στη δημιουργία πιστών 

και μόνιμων πελατών είναι η ικανοποίηση των πελατών, η οποία επιτυγχάνεται μέσα 

από τη διαδικασία παροχής της υπηρεσίας. Μέσα από τη διαδικασία προκύπτει και η 

ποιότητα στις υπηρεσίες. Η ποιότητα, η οποία αποτελεί πεδίο έρευνας και είναι 

μετρήσιμη. Έχουν προταθεί πολλά μοντέλα μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών 

παγκοσμίως. Τα μοντέλα αυτά θα μελετήσουμε στην παρούσα εργασία, δίνοντας όμως 

έμφαση σε ένα από αυτά, το μοντέλο SERVQUAL. 

1. 2. 1. Το μοντέλο SERVQUAL 

 
Οι Parasuraman, Zeithaml και Berry (1985) αναγνώρισαν τις διαφορές μεταξύ 

παραγωγής και υπηρεσιών με βάση τα 4 χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, που 

προαναφέρθηκαν παραπάνω και έτσι ανέπτυξαν ένα μοντέλο μέτρησης της ποιότητας 

υπηρεσιών, γνωστό ως μοντέλο SERVQUAL (quality of service), το οποίο αποτελεί 

πλέον «κλειδί» για την επιτυχία οργανισμών παροχής υπηρεσιών. 

Το μοντέλο SERVQUAL δημιουργήθηκε, το 1985, όταν οι Parasuraman, Zeithaml και 

Berry ξεκίνησαν μια εκτενής έρευνα σε τέσσερις αντιπροσωπευτικές κλάδους 

υπηρεσιών με συνεντεύξεις τόσο καταναλωτών όσο και ανώτερων στελεχών τους. 

Αποτέλεσμα της έρευνας αποτελεί το Σχήμα 1 που δίνει έμφαση στους παράγοντες 

που είναι κρίσιμοι για την προσφορά της επιθυμητής υπηρεσίας. Στο σχήμα 

διακρίνουμε 4 κενά (gap) από την πλευρά της προσφοράς των υπηρεσιών, τα οποία 

μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα ποιότητας και να την επηρεάσουν 

άμεσα και το 5ο κενό (gap), που δείχνει τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις 

προσδοκίες και στις αντιλήψεις των καταναλωτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Εξ 

ου και το υπόδειγμα ονομάστηκε μοντέλο χασμάτων, «gap model». 

Πιο συγκεκριμένα, τα τρία πρώτα χάσματα αποτελούν δείκτες διάστασης μεταξύ της 

αντίληψης του παρόχου υπηρεσιών και του καταναλωτή της υπηρεσίας. 

Χάσμα 1: Οφείλεται στην άγνοια για τις προσδοκίες του πελάτη. Όταν οι επιχειρήσεις 

αγνοούν πλήρως τις προσδοκίες και τις ανάγκες των πελατών τους. The Knowledge 

Gap. 

Χάσμα 2: Οφείλεται στη λανθασμένη μετατροπή των προσδοκιών σε προδιαγραφές. 

Αυτό συμβαίνει, όταν η επιχείρηση γνωρίζει τις προσδοκίες του πελάτη αλλά αδυνατεί 
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Αντίληψη της Διοίκησης 

για τις προσδοκίες 
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να τις μετατρέψει σε συγκεκριμένες προδιαγραφές ώστε η παρεχόμενη υπηρεσία να 

ικανοποιεί τις προσδοκίες. The Policy Gap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1: Το υπόδειγμα των αποκλίσεων (χασμάτων) των Parasuraman, Zeithaml και Berry (1985). 

 
Χάσμα 3: Οφείλεται στη μη τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας από την 

προσφερόμενη υπηρεσία. Συμβαίνει όταν η υπηρεσία που παρέχεται στον πελάτη είναι 

έξω από τα πρότυπα που έχει θέσει η επιχείρηση. The Delivery Gap. 

Χάσμα 4: Οφείλεται στη μη ικανοποίηση των υποσχέσεων από την προσφερόμενη 

υπηρεσία. Εμφανίζεται όταν η επιχείρηση δεν ικανοποιεί αυτά που έχει υποσχεθεί 

στους πελάτες της μέσω της επικοινωνίας. The Communications Gap. 

 
Χάσμα 5: Αναμενόμενο χάσμα υπηρεσιών που αντιμετωπίζει η υπηρεσία. Οφείλεται 

στη μη ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών από την αντιλαμβανόμενη 

εξυπηρέτηση. Συμβαίνει όταν η υπηρεσία που εν τέλει αντιλαμβάνεται ο πελάτης δεν 

είναι αυτή που προσδοκούσε αλλά είναι χαμηλότερης ποιότητας. The Service Quality 

Gap. 

Το κενό 5 επηρεάζεται από τα κενά 1-4, τα οποία είναι όλα υπό τον έλεγχο ενός 

οργανισμού και που πρέπει να αναλυθούν για να εντοπιστούν οι αλλαγές που πρέπει 
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να εφαρμοστούν για να μειωθούν ή να εξαλείψουν το κενό 5. Συνεπώς, αφού το χάσμα 

5 δημιουργείται ως αποτέλεσμα όλων των προηγούμενων, πρώτα πρέπει να λυθούν τα 

4 προηγούμενα. Οι Parasuraman et al. (1985) υποστήριξαν ότι τέτοιες "αναλύσεις 

κενών" είναι κρίσιμες για τον εντοπισμό των αποκλίσεων μεταξύ των αντιλήψεων του 

παρόχου σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών για τις διαστάσεις και τις αντιλήψεις 

των καταναλωτών για τις διαστάσεις αυτές. 

Το μοντέλο αυτό είναι μια τεχνική μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών 

λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των προσδοκώμενων και των 

αντιλαμβανόμενων υπηρεσιών. Ως προσδοκία ορίζουμε τις μεροληπτικές πεποιθήσεις 

σχετικά με ένα προϊόν/υπηρεσία, οι οποίες λειτουργούν ως πρότυπο ή σημείο αναφοράς 

με βάση το οποίο το προϊόν/υπηρεσία κρίνεται από τους καταναλωτές (Zeithaml et al, 

1993). Οι προσδοκίες προκύπτουν, σύμφωνα με τους ίδιους, από τις προσωπικές 

ανάγκες των χρηστών, από την προηγούμενη τους εμπειρία με το προϊόν ή υπηρεσία, 

από την word-of-mouth επικοινωνία καθώς και από την επικοινωνία του προσωπικού 

με τον πελάτη. Ο Grönroos (1984) επίσης τόνισε οτι το «από στόμα σε στόμα» (word of 

mouth) έχει μια σημαντική επίδραση στον πιθανό πελάτη. Στοιχείο που επιβεβαιώνουν 

και οι έρευνες στη βιβλιογραφία που έδειξαν ότι οι πελάτες που είναι δυσαρεστημένοι 

με μια υπηρεσία επικοινωνούν τις εμπειρίες τους σε περισσότερους από τρεις άλλους 

ανθρώπους (Horovitz, 1990). 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Gilbert (1992), ως προσδοκία στο χώρο της υγείας 

ορίζεται η πεποίθηση του ασθενή για τη μελλοντική επίδοση που θα λάβει ενώ ως 

αντίληψη νοείται η ήδη διαμορφωμένη εικόνα που έχει ο ασθενής για υπηρεσία υγείας 

που έχει λάβει στο παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση οι προσδοκίες είναι συγκεκριμένες 

και σαφείς. 

Υπάρχουν βέβαια και οι βασικές προσδοκίες που είναι κοινά αποδεκτές για όλους. Η 

ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, χωρίς αποκλίσεις, η επαρκής πληροφόρηση και το 

δικαίωμα επιλογής, η ρύθμιση κόστους ή κάλυψης του από τους ασφαλιστικούς φορείς, 

οι ανθρώπινες συνθήκες μεταχείρισης, ο σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων, οι 

πολιτισμένες και άνετες συνθήκες διαβίωσης στις μονάδες υγείας. 

Αντίθετα, οι αντιλήψεις διαμορφώνονται κατά τις επονομαζόμενες στιγμές της 

αλήθειας (moments of truth), δηλαδή κατά την κάθε επαφή του πελάτη με οποιαδήποτε 

διάσταση της υπηρεσίας. 
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Για τη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών ανέπτυξαν μέσα από την έρευνα τους 10 

διαστάσεις - μεταβλητές που οι πελάτες χρησιμοποιούν για να αξιολογήσουν την 

ποιότητα που λαμβάνουν, οι οποίες αναφέρθηκαν αναλυτικά παραπάνω: υλικά 

στοιχεία (Tangibles), σιγουριά (reliability), ανταπόκριση(responsiveness), 

ικανότητα(competence), ευγένεια (Courtesy), αξιοπιστία (Credibility), ασφάλεια 

(Security), πρόσβαση (Access), επικοινωνία (Communication), κατανόηση του πελάτη 

(Understanding). 

Το 1988, οι δέκα διαστάσεις αυτές συγχωνεύτηκαν σε πέντε μετά από εμπειρική 

έρευνα σε πέντε επιχειρήσεις υπηρεσιών. Έτσι οδηγήθηκαν στις ακόλουθες: 

Υλικά στοιχεία. Η μεταβλητή αυτή παρέμεινε ως έχει. 

 
Αξιοπιστία. Η μεταβλητή αυτή παρέμεινε ως έχει. 

 
Ανταπόκριση. Η μεταβλητή αυτή παρέμεινε ως έχει. 

 
Ασφάλεια. Η μεταβλητή περιέλαβε τις διαστάσεις ικανότητα, ευγένεια, ασφάλεια και 

αξιοπιστία (credibility). 

Κατανόηση ή συναισθηματική ενσυναίσθηση. Η μεταβλητή περιέλαβε τις 

διαστάσεις προσβασιμότητα, επικοινωνία και κατανόηση του πελάτη. 

Έτσι ανέπτυξαν ένα εργαλείο 22 προσδιοριστικών παραγόντων - τυποποιημένων 

προτάσεων (ερωτήσεων). Για κάθε μια διάσταση - μεταβλητή δημιουργήθηκαν 

τέσσερις με πέντε ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση - προσδιοριστικός παράγοντας 

διατυπώνονταν δυο φορές: στην πρώτη για να μπορέσουν να μετρηθούν οι προσδοκίες 

των καταναλωτών της υπηρεσίας και στη δεύτερη για να μετρηθούν οι αντιλήψεις των 

καταναλωτών από την εμπειρία τους με την εταιρεία ή οργανισμό του οποίου την 

ποιότητα υπηρεσιών χρησιμοποίησαν και καλούνταν να αξιολογήσουν. Για την 

αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε η 7βαθμη κλίμακα Likert (με τιμές από 1= διαφωνώ 

απόλυτα έως 7 = συμφωνώ απόλυτα) ώστε να μπορούν οι ερωτώμενοι να δηλώσουν 

το βαθμό προτίμησης τους. Το παραπάνω μοντέλο μέτρησης της ποιότητας 

χρησιμοποιήθηκε από πολλές υπηρεσίες και η αξιοπιστία και εγκυρότητα του 

αξιολογήθηκαν επανειλημμένα.. 

Για κάθε διάσταση υπολογίζεται μια μέση τιμή για όλους τους πελάτες. Στη συνέχεια 

υπολογίζεται και μια συνολική μέση τιμή της ποιότητας των υπηρεσιών, 

χρησιμοποιώντας τις μέσες τιμές των 5 διαστάσεων. Θετικές τιμές δείχνουν ποιότητα 
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υπηρεσιών υψηλότερη των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών, ενώ 

αρνητικές τιμές δείχνουν ποιότητα χαμηλότερη της προσδοκώμενης ποιότητας 

υπηρεσιών. Μηδενική τιμή δηλώνει ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών. 

Η προσέγγιση αξιολογεί την ποιότητα της υπηρεσίας υπολογίζοντας τη διαφορά 

(χάσμα) μεταξύ των προσδοκιών των πελατών και των αντιλήψεων των πελατών 

(ποιότητα υπηρεσιών = A - Π). Το «A» δηλώνει την αντίληψη του πελάτη για την 

υπηρεσία που του προσφέρθηκε ή την απόδοση της και το «Π» υποδηλώνει οι 

προσδοκίες που είχε ο πελάτης πριν από τη συνάντηση του με την υπηρεσία (Lewis 

and Booms, 1983·, Parasuraman et al., 1985). Εάν η διαφορά είναι αρνητική, τότε 

υπάρχει δυσαρέσκεια, αν το πρόσημο είναι θετικό τότε υπάρχει ικανοποίηση του 

πελάτη και επιτυγχάνεται η ποιότητα της υπηρεσίας. 

Είναι ενδιαφέρον ότι η ανάλυση δεδομένων μπορεί να πάρει διάφορες μορφές 

προσφέροντας χρήσιμα συμπεράσματα. Μπορεί, δηλαδή, να συγκριθεί κάθε αντίληψη 

με την αντίστοιχη προσδοκία, κάθε διάσταση αντίληψης με την αντίστοιχη διάσταση 

προσδοκίας, αλλά και συνολικά ως αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών με την 

αντίστοιχη προσδοκώμενη ποιότητα υπηρεσιών. 

1. 2. 2. Αναθεώρηση μεθόδου 

 
Το 1991 μετά από μια σειρά κριτικών που διατυπώθηκαν για το μοντέλο, οι 

Parasuraman, Zeithaml και Berry προχώρησαν σε βελτιωτικές αλλαγές του 

SERVQUAL. Οι βασικές αλλαγές ήταν οι εξής: 

Άλλαξε η διατύπωση των ερωτήσεων για τον προσδιορισμό των προσδοκιών με 

σκοπό να αποφευχθούν τα υψηλά επίπεδα προσδοκιών. Η νέα διατύπωση εστιάζει 

περισσότερο στο τι περιμένουν οι καταναλωτές από τις «άριστες» επιχειρήσεις 

υπηρεσιών. 

Η αρνητική διατύπωση των 9 από τις συνολικά 22 ερωτήσεις άλλαξε σε θετική. 

Οδηγήθηκαν σε αυτή την αλλαγή μετά από δήλωση των συμμετεχόντων ότι θα 

προτιμούσαν θετική διατύπωση αλλά και στατιστική ανάλυση που τους οδήγησε στο 

συμπέρασμα ότι η αρνητική διατύπωση τους μπέρδευε (οι αρνητικές προτάσεις 

εμφάνιζαν μεγαλύτερη διακύμανση). 

Αντικαταστάθηκαν δυο αρχικές ερωτήσεις με δυο νέες, μια από τη διάσταση - 

μεταβλητή «υλικά» (αφορούσε την εμφάνιση των υλικών επικοινωνίας π.χ. καρτέλες 
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ασθενών, ανακοινώσεις κ.α.) και μια από τη διάσταση «ασφάλεια» (αφορούσε τις 

γνώσεις του προσωπικού της εταιρείας). 

Τα επίπεδα σημαντικότητας δεν καθορίζονταν πια έμμεσα με τη μορφή των 

εκτιμήσεων αλλά προστέθηκε στο τέλος η δυνατότητα στους καταναλωτές να 

αξιολογούν τις πέντε διαστάσεις μοιράζοντας συνολικά 100 πόντους μεταξύ των πέντε 

αυτών διαστάσεων. 

Η μέθοδος SERVQUAL είναι ένα πολυδιάστατο εργαλείο με υψηλή αξιοπιστία και 

εγκυρότητα. Πλεονεκτήματα της αποτελούν η δημιουργία αποδεκτού προτύπου για 

την αξιολόγηση των διαστάσεων ποιότητας, η αυστηρά δομημένη διαδικασία 

ανάλυσης και η άμεση εξαγωγή συμπερασμάτων (Buttle, 1994). 

Το τελικό αναθεωρημένο μοντέλο του 1991 χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα σε ένα 

ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως τραπεζικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πιστωτικών καρτών 

(Papanikolaou and Zygiaris, 2012), προσαρμοσμένο βέβαια στις ανάγκες της κάθε 

υπηρεσίας όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Σύμφωνα με τους Parasuraman et al. (1991), το SERVQUAL είναι ένα γενικό εργαλείο 

με καλή αξιοπιστία, εγκυρότητα και ευρεία εφαρμοσιμότητα. Ο σκοπός του είναι να 

χρησιμεύσει ως διαγνωστική μεθοδολογία για την αποκάλυψη των ελλείψεων και των 

δυνατοτήτων βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών μιας εταιρείας. Οι διαστάσεις 

και τα στοιχεία του SERVQUAL αντιπροσωπεύουν βασικά κριτήρια αξιολόγησης που 

ξεπερνούν συγκεκριμένες εταιρείες και βιομηχανίες. 

Οι Swartz και Brown (1989) και Lam (1997) θεωρούν ότι μπορεί να εφαρμοστεί στην 

υγεία. Το μοντέλο προσαρμόστηκε προκειμένου να ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά του 

τομέα της υγείας και αποδείχθηκε αξιόπιστο (Babakus and Mangold, 1992). 

Χρησιμοποιήθηκε ευρέως για τη μέτρηση της ποιότητας στην υγεία στις Η.Π.Α., στην 

Ευρώπη και στην Αυστραλία, για τη μέτρηση ικανοποίησης τόσο εσωτερικών όσο και 

εξωτερικών ασθενών. Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης έχουμε σημαντικές 

μελέτες των Carman (1990), Headley and Miller (1993), Lam (1997), Kilbourne και 

συν. (2004), μερικές από τις οποίες θα παρουσιάσουμε και παρακάτω, σε πολλές χώρες 

όπως Η.Π.Α, Κίνα, Αυστραλία, Χονγκ Κονγκ, Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο. 

Οι εμπνευστές του, τα επόμενα χρόνια, δημοσίευσαν και άλλα άρθρα σχετικά 

απαντώντας κυρίως σε κριτικές που τους είχαν ασκηθεί αλλά και για να δώσουν το 
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έναυσμα σε άλλους επιστήμονες για περαιτέρω έρευνα στην προσπάθεια μέτρησης της 

ποιότητας υπηρεσιών. 
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1. 2. 3. Κριτική για το μοντέλο SERVQUAL 

 
Η μεθοδολογία SERVQUAL δέχτηκε κριτικές τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 

πρακτικό επίπεδο: 

Δέχτηκε επικρίσεις για: τη χρήση βαθμολογίας διαφοράς, την αξιοπιστία της, τη 

συγκλίνουσα εγκυρότητα της, την μεροληπτική ισχύ της, την προγνωστική ισχύ του 

οργάνου, την έμφαση στη διαδικασία (παρά στην έκβαση), τον ιεραρχικό χαρακτήρα 

των διαστάσεων ποιότητας υπηρεσιών, τη χρήση ανακλαστικών (παρά σχηματικών) 

κλιμάκων, την εφαρμογή μιας γενικής κλίμακας για τη μέτρηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών σε όλες τις υπηρεσίες, την εφαρμογή του SERVQUAL στο διαδικτυακό 

περιβάλλον και την εφαρμογή του SERVQUAL σε διαφορετικά πολιτιστικά πλαίσια, 

οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο του Ladhari (2009). 

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τις βασικότερες απ’ αυτές: 

 
Οι Cronin και Taylor, το 1992, μίλησαν για λανθασμένη βάση στήριξης δεδομένων, 

από τη στιγμή που η μέθοδος βασίζεται στη σύγκριση προσδοκιών - αντιλήψεων και 

υποστήριξαν ότι η αντιλαμβανόμενη ποιότητα είναι περισσότερο κατανοητή ως στάση 

για τους ερωτώμενους. Οι Parasuraman, Zeithaml και Berry απάντησαν στην κριτική, 

γράφοντας ότι «μια τέτοια κριτική μοιάζει να στερείται σημαντικής έρευνας στη 

βιβλιογραφία της ποιότητας υγείας», όμως στη συνέχεια οι Cronin και Taylorδεν 

μπόρεσαν να τεκμηριώσουν την άποψη τους. Οι ίδιοι θεώρησαν ότι το μοντέλο δίνει 

έμφαση στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα. 

Οι Babakus και Boller, επίσης το 1992, διαφώνησαν με τη μέτρηση της ποιότητας με 

τη μορφή διαφοράς (κενού) μεταξύ προσδοκιών - αντιλήψεων και υποστήριξαν ότι η 

χρήση των προσδοκιών είναι περιττή αφού οι προσδοκίες των καταναλωτών είναι 

πάντα υψηλές ενώ η μέτρηση των αντιλήψεων είναι αρκετές για τα μέτρηση της 

ποιότητας. Αμφισβήτησαν μάλιστα και την εφαρμογή του σε όλους τους τομείς, ως 

καθολικό μοντέλο. Οι Parasuraman, Zeithaml και Berry όμως προσπάθησαν να 

αποδείξουν ότι οι υποτιθέμενες αδυναμίες της μεθόδου δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές 

μπροστά στα πρακτικά της πλεονεκτήματα. Επιπλέον, οι επικριτές τους υποστήριξαν 

ότι ο αριθμός των μεταβλητών θα πρέπει να εξαρτάται από την υπηρεσία που 

εξετάζεται κάθε φορά και ότι πολλές από τις ερωτήσεις παρουσιάζουν υψηλή 

αυτοσυσχέτιση. Οι ίδιοι οι δημιουργοί (1988) ακόμη υποστήριξαν ότι η μέθοδος 

παρέχει ένα βασικό σκελετό, ο οποίος όμως μπορεί να προσαρμοστεί ή να 
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εμπλουτιστεί ώστε να εξυπηρετήσει τις ερευνητικές ανάγκες της εκάστοτε έρευνας και 

τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπηρεσίας. 

Για τον Teas (1993), οι προσδοκίες είναι μια πολυδιάστατη έννοια και υποστήριξε ότι 

οι καταναλωτές χρησιμοποιούν κάποια κριτήρια παρά τις προσδοκίες τους για να 

αξιολογήσουν κάποιες υπηρεσίες. Έτσι έκρινε αναγκαία την προσθήκη και άλλων 

διαστάσεων αξιολόγησης. Σε συνέχεια αυτών, ο Iacobucci (1994) υποστήριξε 

επιπλέον ότι η μέθοδος SERVQUAL μετρά τις σχετικές και όχι τις απόλυτες 

προσδοκίες των καταναλωτών. 

Οι Brown, Churchill και Peter (1993) ισχυρίστηκαν ότι η μέτρηση της ποιότητας ως 

διαφορά παρουσιάζει ψυχομετρικές αδυναμίες και ανέπτυξαν ένα καλύτερο μοντέλο 

μέτρησης της ποιότητας, κατά τη γνώμη τους, χωρίς διαφορές. Οι Parasuraman, 

Zeithaml και Berry με τη σειρά τους προσπάθησαν να αποδείξουν πως οι υποτιθέμενες 

ψυχομετρικές αδυναμίες δεν είναι τόσο σοβαρές κάνοντας μια πιο διαγνωστική 

ανάλυση της μεθόδου και δικαιολογώντας την υιοθέτηση των διαφορών. 

Σύμφωνα με τον Carman (1990), οι διαστάσεις δεν είναι ίδιες για όλες τις υπηρεσίες, 

οπότε απαιτείται προσαρμογή του μοντέλου ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας όσον 

αφορά το πλήθος και το είδος των διαστάσεων ποιότητας της εκάστοτε υπηρεσίας. Ο 

αριθμός των ερωτήσεων ανά διάσταση θεώρησε ότι είναι μικρός, το μέγεθος του 

ερωτηματολογίου και ο διαχωρισμός του σε δυο μέρη (προσδοκίες – αντιλήψεις) κάνει 

τους ερωτώμενους να μπερδεύονται με αποτέλεσμα τα τελικά αποτελέσματα να είναι 

λανθασμένα. Ή ακόμη και να βαριούνται, σύμφωνα με το Σταθακόπουλο (1999). Σε 

νεότερη κριτική του Carman (2000) υποστήριξε ότι η αξιολόγηση των διαστάσεων με 

συντελεστές βαρύτητας από τους ασθενείς όπου αξιολογούν τις τεχνικές διαστάσεις 

ως περισσότερο σημαντικές από τις λειτουργίες φιλοξενίας συμβαίνει γιατί οι 

διαστάσεις υφίστανται σημαντική συσχέτιση. 

Οι Butler et al (1996) έχουν αμφισβητήσει την εφαρμοσιμότητα του στον τομέα της 

υγείας. 

Ο Lam S. K. S. (1997) εξετάζει την αξιοπιστία, την εγκυρότητα του SERVQUALκαι τη 

δυνατότητα εφαρμογής του στον τομέα υγείας του Χονγκ Κονγκ. Τα αποτελέσματα 

αναδεικνύουν το μοντέλο σε αξιόπιστη μέθοδο μέτρησης της ποιότητας παροχής 

υπηρεσιών στον τομέα της υγείας και παρέχουν στη διοίκηση χρήσιμη πληροφόρηση 

για την ποιότητα υπηρεσιών ώστε να φτάσουν τις προσδοκίες των ασθενών. 
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Οι Sixma, Kerssens et al (1998) υποστηρίζουν ότι αντί να εστιάζει στην ικανοποίηση 

ή μη, επικεντρώνεται μόνο στις προσδοκίες και τις εμπειρίες των χρηστών. 

Σε πρόσφατη έρευνα τους οι Hakan και Fidan (2017) στην Τουρκία σε δείγμα 308 

εξωτερικών ασθενών υποστηρίζουν ότι ένα γενικό μοντέλο, όπως το SERVQUAL, δεν 

είναι καλή επιλογή όταν έχουμε στη διάθεση μας εναλλακτικές λύσεις, πιο 

εξειδικευμένες ως προς τον τομέα που μελετάμε, όπως το ειδικό μοντέλο των 

Shemwell και Yavas (1999) για τον τομέα της υγείας συγκρίνοντας τα αποτελέσματα 

των δυο μοντέλων, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποδείξουν την αδιαμφισβήτητη 

υπεροχή του δεύτερου (παρατηρούνται μόνο μικρές αποκλίσεις του SERVQUAL, 

σχεδόν ασήμαντες). 

Οι Luk και Layton (2002) ανέπτυξαν το παραδοσιακό μοντέλο των Parasuraman et al. 

(1998) προσθέτοντας δύο ακόμα κενά. Τα κενά αυτά αντικατοπτρίζουν τις διαφορές 

ανάμεσα στην κατανόηση των προσδοκιών των καταναλωτών από τη διοίκηση και 

τους παρόχους υπηρεσιών πρώτης γραμμής και τις διαφορές ανάμεσα στις προσδοκίες 

των καταναλωτών και την αντίληψη των παρόχων υπηρεσιών για τέτοιες προσδοκίες. 

Οι Shahin και Samea (2010) ασκούν κριτική στα παραδοσιακά μοντέλα ποιότητας και 

προτείνουν ένα διευρυμένο μοντέλο κενών ποιότητας των υπηρεσιών που αποτελείται 

από πέντε νέα στοιχεία και οκτώ νέα κενά, όπως αυτό προκύπτει μέσα από 

συνεντεύξεις 16 εμπειρογνωμόνων, το οποίο όμως, όπως παραδέχονται, χρειάζεται 

επαλήθευση και επικύρωση με πρακτικές έρευνες. 

Αρχικά, το SERVQUAL σχεδιάστηκε για υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με την υγεία 

και η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του επιβεβαιώνονται από διάφορους ερευνητές 

(Wang, 2002). Τα τελευταία χρόνια, έχει χρησιμοποιηθεί και για την αξιολόγηση των 

υπηρεσιών υγείας (Babakus and Mangold, 1992· Vandamme and Leunis, 1993· 

Anderson, 1995 ·Youssef et al., 1995· Lim και Tang, 2000). Με βάση την έρευνα των 

Bakar et al. (2008α, 2008β), η χρήση της κλίμακας SERVQUAL είναι αρκετά 

αποτελεσματική για την αξιολόγηση της λειτουργικής ποιότητας του νοσοκομείου και 

σύμφωνα με τη μελέτη των Babakus και Mangold (1992), του Sohail (2003) και των 

Taner και Antony (2006), απέδειξε την αξιοπιστία και την εγκυρότητα για την 

αξιολόγηση της ποιότητας των νοσοκομειακών υπηρεσιών. Ομοίως, οι Kilbourne et al 

(2004) απέδειξαν ότι το SERVQUAL μπορεί να αποτελέσει ακόμα ένα εύχρηστο και 

αξιόπιστο μοντέλο μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών για τη διοίκηση ενός 

οργανισμού υγείας ως μέτρο ρουτίνας της ποιότητας των υπηρεσιών του. 
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Αν και οι πέντε ποιοτικές διαστάσεις του SERVQUAL περιλαμβάνουν την τεχνική 

ποιότητα και λειτουργική ποιότητα του Grönroos (1984), η έρευνα των Bakar et al. 

(2008a, 2008b) χρησιμοποιεί την κλίμακα SERVQUAL για την αξιολόγηση της 

λειτουργικής ποιότητας ενός νοσοκομείου και θεωρεί ότι είναι αρκετά αποτελεσματική, 

ενώ ο Wang (2002) υποστηρίζει ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία στην ποιότητα των 

νοσοκομειακών υπηρεσιών που είναι δύσκολα για την αξιολόγηση των ασθενών και 

αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη σχετικής επαγγελματικής γνώσης, ως εκ τούτου, η 

τεχνική ποιότητα όσον αφορά τη νοσοκομειακή υπηρεσία είναι δύσκολο να 

αξιολογηθεί (Hsiu-Yuan Hu, Yu-Cheng Lee και Tieh-Min Yen, 2010). 

Σε κάθε περίπτωση όμως είναι αδιαμφισβήτητο, ότι η χρήση του εργαλείου 

SERVQUAL (Parasuraman et al, 1985) οδήγησε στην εξαγωγή σημαντικών 

συμπερασμάτων σε πολλές υπηρεσίες αλλά και στον κλάδο της υγειονομικής 

περίθαλψης. 
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1. 2. 4. Άλλα μοντέλα μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών 

 
Ο Seth (2005) σε βιβλιογραφική έρευνα έχει εντοπίσει πάνω από 19 μοντέλα που έχουν 

αναπτυχθεί για τις διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών από το 1984 μέχρι και το 2003, 

τα οποία αναφέρονται επιγραμματικά, για κάποια έχει γίνει αναφορά ήδη. 

1. Technical and functional quality model (Grönroos, 1984).Σύμφωνα με το 

σκανδιναβικό υπόδειγμα, η επιχείρηση πρέπει να ταιριάξει την προσδοκώμενη 

υπηρεσία και την αντιλαμβανόμενη υπηρεσία, ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση 

των καταναλωτών. Έτσι διέκρινε στην ποιότητα υπηρεσιών τρία βασικά συστατικά: την 

τεχνική διάσταση, τη λειτουργική και την εικόνα, τα οποία αναλύθηκαν πιο πάνω (στο 

κεφάλαιο ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας). 

2. Gap model (Ρarasuraman et al, 1985). Υποστηρίζει ότι η ποιότητα υπηρεσιών είναι 

μια συνάρτηση από τις διαφορές μεταξύ προσδοκιών και των αντιλήψεων των 

διαστάσεων ποιότητας. Έτσι δημιούργησαν ένα μοντέλο μέτρησης ποιότητας 

υπηρεσιών, το οποίο βασίζεται στην ανάλυση χασμάτων, το μοντέλοSERVQUAL, το 

οποίο αναλύθηκε εκτενώς παραπάνω. 

3. Attribute service quality model (Haywood-Farmer, 1988). Το μοντέλο υποστηρίζει 

ότι ένας οργανισμός εξυπηρέτησης έχει «υψηλή ποιότητα» εάν αυτός συναντά τις 

προτιμήσεις και τις προσδοκίες των πελατών σταθερά και με συνέπεια. Το μοντέλο 

περιλαμβάνει τρία βασικά γνωρίσματα: τις φυσικές εγκαταστάσεις και διαδικασίες, 

την ανθρώπινη συμπεριφορά και την επαγγελματική κρίση. Τα χαρακτηριστικά 

ποιότητας της υπηρεσίας του Haywood - Farmer συσχετίστηκαν σε καθοριστικούς 

παράγοντες ποιότητας υπηρεσιών των Parasuraman et al. (1985). 

4. Synthesized model of service quality (Brogowicz et al, 1990). Το συγκεκριμένο 

μοντέλο προσπαθεί να ενσωματώσει το παραδοσιακό διοικητικό πλαίσιο, το σχεδιασμό, 

τη διαχείριση εξυπηρέτησης και τις δραστηριότητες προώθησης (marketing). Θεωρεί 

ότι η εικόνα του οργανισμού, οι εξωτερικές επιδράσεις και οι παραδοσιακές 

δραστηριότητες προώθησης επηρεάζουν τις τεχνικές και λειτουργικές προσδοκίες 

ποιότητας. 

5. Performance only model (Cronin and Taylor, 1992). Οι CroninκαιTaylor μετά από 

έρευνα καταλήγουν στο ότι μόνο οι αντιλήψεις είναι ο καλύτερος δείκτης πρόβλεψης 

για την ποιότητα υπηρεσιών. Βασιζόμενοι στο πλαίσιο των Parasuraman et al 

ανέπτυξαν τη δική τους μέθοδο που ονόμασαν SERVPERFυποστηρίζοντας πως και 
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μόνο οι αποδόσεις είναι αρκετές για τη μέτρηση της ποιότητας με εμπειρικές μελέτες 

στον τραπεζικό τομέα, στον έλεγχο επιβλαβών οργανισμών, στο στεγνό καθάρισμα 

και στους τομείς γρήγορου φαγητού. Το SERVQUAL θεωρούν ότι μπερδεύει την 

ικανοποίηση με την συμπεριφορά, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στο κεφάλαιο 

κριτική SERVQUAL). 

6. Ιdeal value model of service quality (Mattson, 1992). Το μοντέλο προτείνει τη χρήση 

του αντιλαμβανόμενου ιδανικού προτύπου ενάντια στη συγκρινόμενη εμπειρία. 

7. Εvaluated performance and normed quality model (Teas 1993). Το μοντέλο αποτελεί 

μια κριτική στο SERVQUALκαι αντιπροτείνει την εκτιμώμενη απόδοση (evaluated 

performance). 

8. ΙΤ (information technology) alignment model (Berkley and Cupta, 1994). Το μοντέλο 

αυτό συνδέει την υπηρεσία με τα στοιχεία στρατηγικής του οργανισμού. 

9. Attribute and over all affect model (Dabholkar, 1996). Το εν λόγω μοντέλο 

βασίζεται στα αισθήματα του καταναλωτή προς τη χρήση της τεχνολογίας. Οι 

Dabholkar et al (1996)προτείνουν ένα εμπειρικά επικυρωμένο πολυεπίπεδο μοντέλο 

που ονομάζεται Retail Quality Quality Scale (RSQS)έχει 5 διαστάσεις, 6 

υποδιαστάσεις και 28 στοιχεία. Η κλίμακα θεωρήθηκε γενικό μοντέλο για τη μέτρηση 

της ποιότητας των υπηρεσιών των λιανοπωλητών, όπως τα πολυκαταστήματα και τα 

καταστήματα ειδών. 

10. Μodel of perceived service quality and satisfaction (Spreng and Mackoy, (1996). Το 

μοντέλο αυτό προσπαθεί να βελτιώσει την αντίληψη από την έννοια της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών και την ικανοποίηση του καταναλωτή. Είναι 

στην ουσία μια τροποποίηση του μοντέλου του Oliver(1993). 

11. PCP attribute model (Phillip and Hazlett 1997). Οι Philip και Hazlett (1997) 

πρότειναν ένα μοντέλο ιεραρχικής δομής που ονομάζεται P-CP για τη μέτρηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών στους οργανισμούς εξυπηρέτησης. Συνδύασαν την κλίμακα 

του Webster και Hung (1994), μία κλίμακα με πέντε βαθμούς από το -2 έως το 2 και 

τη σχετική P-C-P με το SERVQUAL. 

12. Retail service quality and perceived value model (Sweeney et al, 1997).Οι 

δημιουργοί προτείνουν δυο εναλλακτικά μοντέλα και μελετούν την επίδραση της 

ποιότητας υπηρεσιών στην αξία και στην προθυμία των πελατών να αγοράσουν τη 

συγκεκριμένη υπηρεσία. 
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13. Service quality, customer value and customer satisfaction model (Oh,1999). 

Πρόκειται για ένα ενοποιητικό μοντέλο της ποιότητας υπηρεσιών και της ικανοποίησης 

του πελάτη. Το προτεινόμενο μοντέλο επικεντρώνεται στην διαδικασία απόφασης μετά 

την αγορά της υπηρεσίας. 

14. Antecedents and mediator model (Dabholkar et al, 2000). Πρόκειται για ένα 

πλήρες μοντέλο ποιότητας υπηρεσιών που εξετάζει τα προγενέστερα, τα ακόλουθα και 

τα ενδιάμεσα που παρέχουν μια βαθύτερη αντίληψη των εννοιολογικών θεμάτων που 

σχετίζονται με την ποιότητα υπηρεσιών. 

15. Internal Service quality model (Frost and Kumar, 2000). Οι δημιουργεί του 

εξέλιξαν ένα μοντέλο εσωτερικής ποιότητας υπηρεσιών βασισμένο στη θεωρία των 

χασμάτων του Ρarasuraman et al, το οποίο αξιολογεί τις διαστάσεις και τις σχέσεις που 

έχουν οι εσωτερικοί πελάτες (προσωπικό πρώτης γραμμής) με τους εσωτερικούς 

προμηθευτές (προσωπικό υποστήριξης) μέσα σε ένα μεγάλο οργανισμό (θα 

ακολουθήσει εκτενέστερη αναφορά στο μοντέλο παρακάτω στο κεφάλαιο 

INTSERVQUAL: Ένα μοντέλο εσωτερικής μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών). 

16. Internal service quality DEA model (Soteriou and Stavrinides, 2000). Σχεδιάστηκε 

και αναφέρεται στο τραπεζικό κλάδο. 

17. Internet banking model (Broderick and Vachirapornpuk, 2002). Αφορά το 

internet banking. 

18. ΙΤ- based model (Zhuetal, 2002).Επισημαίνει τη σημασία της τεχνολογίας 

πληροφοριών όπου βασίζονται οι επιλογές της εξυπηρέτησης. 

19. Model of e-service quality (Santos, 2003).Μετρά την ποιότητα υπηρεσιών στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Όπως προκύπτει και από τα παραπάνω, το gap model και το SERVQUALείναι αυτά 

που έχουν τραβήξει την προσοχή των περισσότερων ερευνητών και φυσικά έχουν 

δεχτεί και τη μεγαλύτερη κριτική (Asubonteng et al 1996· Buttle 1996). Οι προσδοκίες 

των πελατών από μια συγκεκριμένη υπηρεσία αλλάξουν από παράγοντες, όπως ο 

χρόνος, το ανταγωνιστικό περιβάλλον, η συχνότητα χρήσης της υπηρεσίας κ.τ.λ. 

Από τη μελέτη των παραπάνω μοντέλων προκύπτει σύμφωνα με το Seth, ότι το κλειδί 

της επιτυχίας για συνεχή βελτίωση είναι: 

1. η ξεκάθαρη αγορά και η επικέντρωση στον πελάτη, 
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2. το υποκινούμενο προσωπικό, 

 
3. η κατανόηση των εννοιών της ποιότητας υπηρεσιών και των παραγόντων που την 

επηρεάζουν, 

4. η αποτελεσματική μέτρηση και επανατροφοδότηση του συστήματος, 

 
5. η αποτελεσματική εκπλήρωση των διαδικασιών και 

 
6. το αποδοτικό σύστημα φροντίδας πελατών (efficient customer care system). 

 
Οι Brady και Cronin (2001) ανέπτυξαν ένα μοντέλο μέτρησης της ποιότητας των 

υπηρεσιών, το οποίο αναφέρει η Kursunluoglu (2014) στην ανασκόπηση της. Σύμφωνα 

με το μοντέλο αυτό η ποιότητα υπηρεσιών προκύπτει από τρία στοιχεία: την ποιότητα 

αλληλεπίδρασης (περιλαμβάνει τη στάση, τη συμπεριφορά και τη γνώση), την ποιότητα 

φυσικού περιβάλλοντος υπηρεσιών(περιλαμβάνει τις συνθήκες περιβάλλοντος, το 

σχεδιασμό και τους κοινωνικούς παράγοντες) και την ποιότητα των αποτελεσμάτων 

(περιλαμβάνει το χρόνος αναμονής, τα υλικά στοιχεία και το σθένος). Χρησιμοποίησαν 

επτά σημεία Likert για να μετρήσουν τη στάση των καταναλωτών απέναντι στα 

αντικείμενα του διαστάσεις. Οι Martinez Caro και Martinez Garcia (2007) 

χρησιμοποίησαν αυτό το μοντέλο στη δική τους εμπειρική έρευνα για τη μέτρηση της 

αντίληψης της ποιότητας των υπηρεσιών στην επείγουσα υπηρεσία μεταφοράς και 

τόνισαν ότι αυτό το ιεραρχικό και πολυδιάστατο μοντέλο ήταν ένας συνδυασμός των 

μοντέλων των Rust και Oliver (1994) και ιεραρχικό μοντέλο RSQS των Dabholkar et al 

(1996). 

Στη βιβλιογραφική μελέτη, η Kursunluoglu (2014) παρουσιάζει τις κυριότερες τεχνικές 

μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών και τις διαστάσεις τους από τη δεκαετία του 

’80 έως το 2000. Σύμφωνα με την ανασκόπηση της, μπορεί να ειπωθεί ότι το 

SERVQUAL ήταν το πιο χρησιμοποιημένο μοντέλο κατά τη μέτρηση της ποιότητας 

των υπηρεσιών και πάρα τις πολλές επικρίσεις που δέχτηκε τα τελευταία χρόνια 

(Carman, 1990· Babakus and Boller, 1992· Brown et al. 1993), έχει γίνει η πιο ευρέως 

εφαρμοσμένη κλίμακα στις έρευνες. Η SERVPERF αποτελεί μια εναλλακτική κλίμακα 

μέτρησης του SERVQUAL. Το SERVPERF παρουσιάζει την ποιότητα από 

διαφορετική οπτική γωνία γι αυτό και ονομάζεται μοντέλο αντίληψης. Οι διαστάσεις 

των μοντέλων SERVQUAL, RSQS και το μοντέλο ποιότητας Brady και Cronin 

ταξινομήθηκαν σύμφωνα με τα τρία στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ υπηρεσιών (7P): 

το φυσικό περιβάλλον, οι άνθρωποι και η διαδικασία. Σε αυτή τη μελέτη, διαπιστώθηκε 
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ότι για να επιτευχτεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών που αναμένεται από τους 

πελάτες οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να αυξήσουν την ικανοποίηση των 

εργαζομένων και να βελτιώσουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ υπαλλήλων και πελατών 

(στοιχείο People), να σχεδιάσουν εργαλεία φυσικού περιβάλλοντος σύμφωνα με τις 

προσδοκίες των πελατών της αγοράς, να διαχειρίζονται τη διαδικασία σε στάδια πριν 

την πώληση, κατά τη συνάντηση υπηρεσιών και μετά την πώληση (στοιχείο 

διεργασίας). Συνεπώς, οι επαγγελματίες θα πρέπει να δώσουν προσοχή στα εργαλεία 

μάρκετινγκ των υπηρεσιών και στα 7P για να αυξήσουν την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών τους. 

Σε μια εξαντλητική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ο Ladhari (2009) μέσα σε μια 

20ετία (1988-2008) εξετάζει μια σειρά από μελέτες στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί ως 

κλίμακα μέτρησης της ποιότητας το SERVQUAL. Το συμπέρασμα του είναι ότι παρά 

τις επικρίσεις το μοντέλο παραμένει ένα χρήσιμο και ενεργό εργαλείο για την ποιότητα 

των υπηρεσιών και αυτό το αποδεικνύουν οι 30 εφαρμογές του. 

Μεταξύ πολλών μέσων που έχουν προταθεί για τη μέτρηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών, το εργαλείο SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985· 1988· 1991· 1994) 

έλαβε την περισσότερη αναγνώριση. Παρά τις εμφανείς ελλείψεις του, πολλοί 

ερευνητές και επαγγελματίες εξακολουθούν να βρίσκουν ότι το εργαλείο αυτό είναι 

χρήσιμο για τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών. Οι Pitt et al. (1995) σημείωσαν 

ότι οι επαγγελματίες χρειάζονται ένα γενικό μοντέλο που παρέχει τη δυνατότητα 

διεπιστημονικών και διαλειτουργικών συγκρίσεων. Το όργανο SERVQUAL συνεχίζει 

να απευθύνεται τόσο σε ακαδημαϊκούς όσο και σε επαγγελματίες. Μετά την 

επανεξέταση των πολυάριθμων εφαρμογών και κριτικών της μεθόδου SERVQUAL, η 

παρούσα μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρά τις εύλογες ανησυχίες σχετικά με 

την εγκυρότητα της κλίμακας, παραμένει ένα χρήσιμο εργαλείο μέτρησης και 

διαχείρισης της ποιότητας των υπηρεσιών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η 

κλίμακα SERVQUAL δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στην αρχική της μορφή, σε όλες 

τις περιπτώσεις. Οι ερευνητές πρέπει είτε να προσαρμόζουν τη μεθοδολογία 

SERVQUAL για να αναπτύξουν το δικό τους εργαλείο για μια συγκεκριμένη 

βιομηχανία ή ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μελέτης είτε να επικυρώνουν το όργανο μετά 

τη συλλογή δεδομένων μέσω ανάλυσης αξιοπιστίας και εγκυρότητας, ή ακόμη να 

προσαρμόζουν τις βασικές διαστάσεις στην υπηρεσία που μελετούν. 
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Η ίδια μελέτη αφιερώνει μεγάλο μέρος της αναλύοντας τις διοικητικές επιπτώσεις που 

έχει η εφαρμογή SERVQUAL στους οργανισμούς. Πρώτον, αν και ορισμένοι επικριτές 

ισχυρίστηκαν ότι οι βαθμολογίες αντίληψης παρέχουν ένα καλύτερο μέτρο της 

ποιότητας των υπηρεσιών από τις βαθμολογίες κενών σε ορισμένες βιομηχανίες, οι 

βαθμολογίες κενών είναι γενικά πιο χρήσιμες στον εντοπισμό των περιοχών αδυναμίας 

και αντοχής. Η Διοίκηση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το επίπεδο υπηρεσιών 

ανταποκρίνεται ή υπερβαίνει το επίπεδο υπηρεσιών που αναμένεται από τους πελάτες 

της. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν τη διοίκηση να εντοπίσει πού πρέπει 

να στοχεύσει με βελτιώσεις. Δεύτερον, η διοίκηση υπηρεσιών μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το SERVQUAL για να αξιολογήσει την ποιότητα των υπηρεσιών της 

και να συγκριθεί με αυτό των ανταγωνιστών της. Το SERVQUAL μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την κατάτμηση πελατών με βάση τις βαθμολογίες αντίληψης 

(υψηλή, μεσαία και χαμηλή). Είναι επίσης δυνατό να αναλύσει τις προσδοκίες, τις 

αντιλήψεις και τις διαφορές μεταξύ των δημογραφικών, συμπεριφορικών, ψυχολογικών 

και γεωγραφικών χαρακτηριστικών (τμηματοποίηση αγοράς). Οι προσδοκίες μπορούν 

ακόμη να διαφέρουν μεταξύ διαφορετικών τμημάτων πελατών. Τρίτον, η διοίκηση 

μπορεί να παρακολουθήσει τα επίπεδα προσδοκιών και αντιλήψεων μέσω της ετήσιας 

διεξαγωγής του SERVQUAL (συστηματική χρήση του και αξιολόγηση). Τέταρτον, η 

διοίκηση πρέπει να γνωρίζει ότι η κλίμακα SERVQUAL πρέπει να προσαρμοστεί σε 

συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται αλλαγή της διατύπωσης των 

στοιχείων, προσθήκη ή διαγραφή στοιχείων από τις αρχικές κλίμακες. Επιπλέον, πρέπει 

να γίνει μια ποιοτική μελέτη προκειμένου να εξακριβωθεί εάν πρέπει να προστεθούν 

και άλλες διαστάσεις εκτός από τις πέντε βασικές SERVQUAL διαστάσεις. Μια τέτοια 

ποιοτική μελέτη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω συνεντεύξεων με πελάτες για 

να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις προσδοκίες τους και το πόσο καλά εκτελεί η 

επιχείρηση τα καθήκοντα της. Τέλος, επειδή η κλίμακα SERVQUAL αναπτύχθηκε στο 

αμερικανικό πλαίσιο, η διοίκηση πρέπει να είναι προσεκτική όταν χρησιμοποιεί το 

SERVQUAL σε άλλες χώρες και πολιτισμούς. Μπορεί να είναι απαραίτητο να 

διεξαχθούν διερευνητικές έρευνες για να διαπιστωθεί η εφαρμοσιμότητα των 

υφιστάμενων διαστάσεων του SERVQUAL και η ανάγκη προσθήκης νέων. 
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1. 2. 5. Γιατί το μοντέλο παραμένει ενεργό; 

 
Η μέθοδος SERVQUAL μέσα από την πορεία της στο χρόνο και τη χρήση της από 

ποικίλες υπηρεσίες απέδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στα χέρια 

της διοίκησης των εκάστοτε επιχειρήσεων ή οργανισμών με στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας. Σε συνδυασμό μάλιστα με άλλα επίσης δοκιμασμένα εργαλεία μπορεί να 

κάνει έναν οργανισμό να ξεχωρίσει στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα 

από την υπεροχή και την καινοτομία του. 

Τα πλεονεκτήματα του μοντέλου παρατίθενται συμπερασματικά παρακάτω: 

 
Το SERVQUAL είναι ένα δοκιμασμένο εργαλείο μέτρησης που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως συγκριτικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης. Είναι στατιστικά 

έγκυρο όργανο λόγω των εκτενών δοκιμών του. Εφαρμόστηκε σε πολλές και 

διαφορετικού τύπου υπηρεσίες έτσι ώστε να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα και η 

καθολικότητα της εφαρμογής της με ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Έχει χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται με επιτυχία από διάφορους κλάδους, όπως η 

βιομηχανία, τα τραπεζικά συστήματα, τα ξενοδοχεία, νη εκπαίδευση, οι αεροπορικές 

εταιρείες και τα μέσα μεταφοράς, τα μαγαζιά εστίασης, οι ασφαλιστικές εταιρείες και 

τα supermarkets, η υγεία και οι δημόσιοι φορείς αποδεικνύοντας την εγκυρότητα και 

την αξιοπιστία του. 

Είναι ικανό να προσδιορίσει ποιοτικά τις προσδοκίες των πελατών και την 

αντιλαμβανόμενη απόδοση. Έτσι η ποιότητα προσδιορίζεται από τους ίδιους τους 

καταναλωτές και όχι βάσει κάποιων προδιαγραφών που θέτει η ίδια ή επιχείρηση. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε περιοδικά (2-3 φορές το χρόνο) για να ερευνηθεί κατά 

πόσο οι βελτιώσεις στην ποιότητα επηρέασαν τις προσδοκίες και αντιλήψεις των 

καταναλωτών, είτε παράλληλα με άλλες μεθόδους ώστε να επανατροφοδοτούν η μια 

μέθοδος την άλλη και να λειτουργούν συμπληρωματικά. 

Ακόμη, θα μπορούσε να αποτελέσει ανεκτίμητο εργαλείο των οργανισμών για να 

κατανοήσουν καλύτερα τι εκτιμούν οι πελάτες και πόσο καλά οι ήδη υπάρχουσες 

επιχειρήσεις καλύπτουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών (Buttle, 1996). 

Διερευνά τις διαστάσεις και τη σημαντικότητα τους με αποτέλεσμα κάθε επιχείρηση ή 

οργανισμός να μπορεί να δίνει βάση στη διάσταση που την ενδιαφέρει ή βαρύτητα στη 

διάσταση που χρήζει περαιτέρω βελτίωσης. 
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Μπορεί να αντλήσει στοιχεία για τους πελάτες της και να αναπτύξει τις κατάλληλες 

στρατηγικές μέσα από την τμηματοποίηση των πελατών της. 

Μπορεί να λειτουργήσει ως μέτρο σύγκρισης με τους ανταγωνιστές για συγκριτική 

αξιολόγηση. Σύμφωνα με τους Arasli et al. (2005), η χρήση του SERVQUAL 

διευκολύνει τη συγκρισιμότητα με άλλες μελέτες που έγιναν στο παρελθόν (Ladhari, 

2009). 

Συμπεράσματα 

 
Τα τελευταία 34 χρόνια έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ερευνητών για την μέτρηση 

της ποιότητας υπηρεσιών. Η σημασία της οποίας αποδεικνύεται από την πληθώρα των 

μοντέλων μέτρησης που έχουν προταθεί και ξεπερνούν τα 20. Από τη βιβλιογραφία 

προκύπτει ακόμη ότι το πιο πολυσυζητημένο μοντέλο μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών 

είναι το SERVQUAL, το οποίο παραμένει επίκαιρο και ενεργό ακόμη και σήμερα. Η 

ερευνητική μελέτη που θα ακολουθήσει στοχεύει να αποτελέσει άλλη μια προσπάθεια 

επιβεβαίωσης των παραπάνω. 
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1. 3. 1. Από το εξωτερικό μάρκετινγκ στο εσωτερικό μάρκετινγκ 

 
H ποιότητα των υπηρεσιών εξετάστηκε διεξοδικά από την άποψη του πελάτη που είναι 

ο αποδέκτης της υπηρεσίας, δηλαδή, ο "εξωτερικός πελάτης", και οι ερευνητικές 

προσπάθειες επικεντρώθηκαν προσδιορίζοντας τις διαστάσεις της ποιότητας αυτής ως 

"συνάντηση εξωτερικής υπηρεσίας". Στις περισσότερες από αυτές τις μελέτες, η 

"αξιοπιστία" έχει εντοπιστεί ως η πιο σημαντική διάσταση μεταξύ των διαφόρων 

διαστάσεων. Τον τελευταίο καιρό όμως, οι ερευνητές έχουν επίσης τονίσει τη σημασία 

των "εσωτερικών πελατών" και την ύπαρξη μιας "εσωτερικής συνάντησης υπηρεσιών" 

(Gunawardane, 2011). 

Οι οικονομικές υφέσεις και η εφαρμογή της λιτότητας από τις επιχειρήσεις - 

οργανισμούς ανάγκασαν τη διοίκηση να στραφεί στους ανθρώπινους πόρους για την 

εξασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας, τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας, την 

εξοικονόμηση πόρων και την παρακίνηση των εργαζομένων, δηλαδή το εσωτερικό 

μάρκετινγκ ως μέσο για την επίτευξη των στόχων των επιχειρήσεων - οργανισμών. 

1. 3. 2. Λίγα λόγια για το εσωτερικό Μάρκετινγκ 

 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η έννοια του εσωτερικού μάρκετινγκ εμφανίστηκε 

για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία υπηρεσιών μάρκετινγκ (Grönroos, 1978· 1981· 

1985· Berry, 1981) για να υιοθετηθεί αργότερα από τη βιβλιογραφία διοίκησης 

υπηρεσιών (Carlzon, 1987·Normann, 1984).Ο Heskett (1987) παρατήρησε ότι αυτή η 

στροφή προς την κατεύθυνση του εσωτερικού μάρκετινγκ ήταν επειδή «οι εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών υψηλής απόδοσης είχαν αποκτήσει την κατάστασή τους σε 

μεγάλο βαθμό μετατρέποντας το όραμα της στρατηγικής υπηρεσίας προς τα μέσα». 

Σύμφωνα με τον Grönroos(1981), το εσωτερικό μάρκετινγκ θα έπρεπε να δημιουργήσει 

ένα εσωτερικό περιβάλλον που υποστηρίζει τη συνείδηση των πελατών μεταξύ του 

προσωπικού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν αντιμετωπιστούν οι άνθρωποι της 

πρώτης γραμμής και οι ίδιοι ως πελάτες. Ως εκ τούτου, είναι έργο της διοίκησης και του 

προσωπικού υποστήριξης να στηρίξει και να βοηθήσει το προσωπικό της πρώτης 

γραμμής στην αποστολή του να ευχαριστήσουν τον τελικό χρήστη, τον πελάτη. Και για 

το τον Varey (1995), το εσωτερικό μάρκετινγκ αποτελεί το κλειδί για την ανώτερη 

υπηρεσία και το αποτέλεσμα του είναι η εξωτερική εμπορική επιτυχία.To εσωτερικό 

Μάρκετινγκ για το Parasuraman et al (1991) και τον Grönroos (1990) χαρακτηρίζεται 

ως δραστηριότητα πρώτης τάξης και προϋπόθεση για την αποτελεσματική εμπορία των 

υπηρεσιών. Οι Panigirakis και Theodoridis (2009) μάλιστα θεωρούν οτι η απουσία του 
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μπορεί να αποτελέσει μια από τις κύριες αιτίες αδυναμίας της ικανοποίησης των 

πελατών για τους οργανισμούς. 

Ο Papasolomou (2006) επισημαίνει ότι στόχος του εσωτερικού μάρκετινγκ είναι να 

δημιουργήσει τα κίνητρα και τη συνείδηση των πελατών - εργαζομένων προκειμένου 

να επιτευχθεί η άριστη εξυπηρέτηση. 

Οι εργαζόμενοι επίσης, κατά τον Τούντα (2003·2008), θα πρέπει να θεωρούνται ως οι 

«εσωτερικοί» πελάτες των υπηρεσιών αυτών, καθώς εκτός από την ικανοποίηση των 

ασθενών ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία κατέχει και η επαγγελματική ικανοποίηση των 

επαγγελματιών υγείας. 

Οι Berry et al. (1994) παρέχουν τρεις λόγους για τους οποίους οι οργανισμοί παροχής 

υπηρεσιών πρέπει να διεξάγουν έρευνα των εργαζομένων: Πρώτον, οι ίδιοι οι 

εργαζόμενοι είναι πελάτες στις εσωτερικές υπηρεσίες. Από τη στιγμή που η ποιότητα 

της εσωτερικής υπηρεσίας επηρεάζει την εξωτερική ποιότητα της υπηρεσίας, η 

μέτρηση της εσωτερικής ποιότητας της υπηρεσίας είναι απαραίτητη. Δεύτερον, οι 

εργαζόμενοι προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες που επηρεάζουν την 

ποιότητα υπηρεσιών ενός οργανισμού καθώς βιώνουν το σύστημα παροχής υπηρεσιών 

σε καθημερινή βάση. Η έρευνα των εργαζομένων βοηθά να αποκαλυφθεί ο λόγος για 

τον οποίο προκύπτουν ορισμένα προβλήματα παροχής υπηρεσιών και πώς αυτά 

μπορούν να ξεπεραστούν. Τρίτον, η έρευνα των εργαζομένων μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης στους οργανισμούς, καθώς 

οι εργαζόμενοι μπορούν να προσδιορίσουν πότε το σύστημα πρόκειται να 

καταρρεύσει. 

Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι 

παράγουν καλύτερες υπηρεσίες, επειδή υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ της 

ικανοποίησης από την εργασία και της ικανοποίησης του πελάτη. Μελέτες στις 

υπηρεσίες υγείας διαπίστωσαν ότι η ικανοποίηση των πελατών ήταν μεγαλύτερη σε 

οργανισμούς όπου οι εργαζόμενοι ευαισθητοποιήθηκαν από το εσωτερικό μάρκετινγκ 

για να παράγουν υψηλά ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες. Μελέτη σε δύο 

νοσοκομεία στη νότια Ταϊβάν απέδειξε ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ είχε θετική 

επιρροή ικανοποίησης από την εργασία των νοσοκόμων (Chang CS, Chang HH 2007· 

Iliopoulos and Priporas, 2011). 
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Εμπειρικές μελέτες επίσης έχουν δείξει ότι η κακή εσωτερική ποιότητα της υπηρεσίας 

ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών(Mc Dermott and Emerson, 1991·Pfau et al., 1991). 

Ελληνική εμπειρική μελέτη των Bouranta, Chitiris και Paravantis (2009) στον κλάδο 

της εστίασης στην Ελλάδα αποδεικνύει ότι η εσωτερική ποιότητα της υπηρεσίας έχει 

άμεση επίδραση στην εξωτερική ποιότητα της υπηρεσίας. Η μέτρηση έγινε με τη 

χρήσης του μοντέλου SERVPERF για τους εξωτερικούς πελάτες και με ένα νέο 

τροποποιημένο εργαλείο βασισμένο στο SERVPERF για τους εσωτερικούς πελάτες. Η 

ανάλυση παραγόντων της εξωτερικής ποιότητας των υπηρεσιών αποκάλυψε έξι 

παράγοντες (το προϊόν, την οργανωτική εικόνα, την ασφάλεια και την επιλογή, την 

ενσυναίσθηση, την αξιοπιστία καθώς και την ανταπόκριση). Οι παράγοντες 

εσωτερικής ποιότητας της υπηρεσίας, πέραν εκείνων που βρέθηκαν στην έρευνα για 

την εξωτερική ποιότητα των υπηρεσιών, περιελάμβαναν τον επαγγελματισμό και το 

διαδίκτυο. Ο συσχετισμός αποκάλυψε ότι οι εσωτερικές διαστάσεις της ποιότητας της 

ασφάλειας, της αξιοπιστίας και του διαδικτύου επηρεάζουν άμεσα τις εξωτερικές 

διαστάσεις της ποιότητας της οργανωτικής εικόνας, της ενσυναίσθησης και της 

απόκρισης. Η έρευνα αποδεικνύει ότι οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να 

επικεντρωθούν στην εσωτερική ποιότητα των υπηρεσιών τους προκειμένου να 

βελτιωθεί η εξωτερική ποιότητα των υπηρεσιών τους. 

Όπως αποδεικνύεται λοιπόν η ποιότητα της εσωτερικής υπηρεσίας επηρεάζει την 

εξωτερική ποιότητα της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα η μέτρηση και της εσωτερικής 

ποιότητας της υπηρεσίας να κρίνεται απαραίτητη. Το εσωτερικό μάρκετινγκ είναι 

σημαντικό για όλους τους κλάδους, ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης. Το 

πρώτο κλασικό τεκμηριωμένο παράδειγμα μιας εσωτερικής στρατηγικής μάρκετινγκ 

ήταν αυτό που εφαρμόστηκε από το Scandinavian Airline System (SAS) (Carlzon, 

1987). 

Στον τομέα της υγείας, δυστυχώς παρά την ισχυρή ανθρώπινη σχέση που 

καλλιεργείται μεταξύ ασθενή και παρόχου και την ισχυρή εξάρτηση αυτής από την 

ποιότητα συναντάμε λίγες μελέτες σχετικά με το θέμα. 

Οι μοναδικές τέτοιες αναφορές που εντόπισε η Gunawardane (2009· 2011) στη 

βιβλιογραφία όσον αφορά την εσωτερική ποιότητα υπηρεσιών ήταν εκείνες του Sayles 

(1964) και Davis (1992). Ο Sayles (1964) διακρίνει τις εσωτερικές οργανωτικές 

συνδέσεις σε "σχέσεις ροή εργασιών» και σε «σχέσεις εξυπηρέτησης». Στον πρώτο 
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τύπο, τα στάδια της ροής εργασίας είναι διαδοχικά και ο εσωτερικός πελάτης 

λαμβάνει την ολοκληρωμένη εργασία του εσωτερικού προμηθευτή και προχωρά στην 

εκτέλεση της επόμενης δραστηριότητας. Στην δεύτερη, οι σχέσεις περιλαμβάνουν 

πολλαπλές διεπαφές και δεν επηρεάζουν άμεσα τα στάδια της ροής εργασίας. Ο Davis 

(1992) επέκτεινε τις "σχέσεις εξυπηρέτησης" σε δύο άλλους τύπους και πρότεινε μια 

ταξινόμηση τριών τύπων: "συνάντηση ροής εργασίας", "συνάντηση υποστήριξης και 

συμβουλών" και "συσκέψεις εκτίμησης αξιολόγησης". 

Η μελέτη της Gunawardane (2009· 2011) διεξήχθη σε τέσσερις οργανισμούς υγείας 

διαχείρισης νοσημάτων στη Νότια Καλιφόρνια που εξυπηρετούσαν περίπου 300.000 

πελάτες υγειονομικής περίθαλψης και χρησιμοποιούσαν παρόμοιες διαδικασίες. Η 

μελέτη αυτή διαπίστωσε ότι οι διαστάσεις της εσωτερικής ποιότητας υπηρεσιών, όπως 

φαίνεται από τα τμήματα και τους υπαλλήλους που παρέχουν υπηρεσίες σε 

εξωτερικούς πελάτες, ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της σχέσης που έχουν με τα 

τμήματα και τους εργαζόμενους που τους προμηθεύουν προϊόντα ή υπηρεσίες 

εσωτερικά. Αυτό σημαίνει ότι η διοίκηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στον τύπο της 

σχέσης μεταξύ των εσωτερικών τμημάτων κατά την προσπάθεια βελτίωσης της 

ποιότητας της εσωτερικής υπηρεσίας στο εσωτερικό της επιχείρησης επειδή ένας μόνο 

μηχανισμός για τη βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας της υπηρεσίας δεν ταιριάζει σε 

όλους τους τύπους εσωτερικών σχέσεων παροχής υπηρεσιών. 

Στην ίδια μελέτη (Gunawardane, 2011) εξετάζεται αν η αξιοπιστία είναι εξίσου 

σημαντική διάσταση για τον εσωτερικό πελάτη όσο και για τον εξωτερικό, καθώς 

αποτελεί πρώτη διάσταση για τους εξωτερικούς πελάτες και αν σημασία της 

διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στον εσωτερικό 

πάροχο και τους εσωτερικούς πελάτες που εμπλέκονται. Για τη μελέτης της 

χρησιμοποίησε ένα τροποποιημένο μοντέλο βασισμένο στο τριπλό διαχωρισμό του 

Davis (1992) που αναφέρθηκε παραπάνω. Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα η σημασία 

που αποδίδει στην "αξιοπιστία" ο εσωτερικός πελάτης είναι όντως παρόμοια με εκείνη 

που καθορίστηκε από τον εξωτερικό. Συγκεκριμένα, και οι δύο επικεντρώνονται στην 

ακρίβεια του αποτελέσματος και την αξιοπιστία. Μια νέα διάσταση της "αξιοπιστίας" 

όμως έγινε εμφανής στο εσωτερικό μάρκετινγκ και αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Η 

ανάγκη ευελιξίας, επικοινωνίας και υποστήριξης στην επίλυση προβλημάτων από τη 

διοίκηση ήταν έκδηλη, υποδεικνύοντας την ανάγκη του εσωτερικού πελάτη να είναι σε 

θέση να συζητά ανοιχτά τις ανάγκες και τα προβλήματα του με τον εσωτερικό πάροχο 

υπηρεσιών. 
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Ένα από τα θέματα που έχουν τραβήξει την προσοχή είναι η αξιολόγηση της 

εσωτερικής υπηρεσίας, η οποία παρακίνησε τους ερευνητές να διεξάγουν μελέτες 

σχετικά με την εσωτερική ποιότητα υπηρεσιών (ISQ). Από πριν, ερευνητές (Reynoso 

and Moores, 1995· Caruana and Pitt, 1997) επεσήμαναν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση 

μεταξύ της εσωτερικής ποιότητας υπηρεσιών, των επιχειρηματικών επιδόσεων και των 

υπηρεσιών που παραδίδονται στους πελάτες, παρακινώντας κάποιες προσπάθειες 

μέτρησης της εσωτερικής ποιότητας εφαρμόζοντας το εργαλείο SERVQUAL. 

1. 3. 3. Μελέτες μέτρησης της εσωτερικής ποιότητας υπηρεσιών 

 
Η εσωτερική ποιότητα υπηρεσιών (ISQ) ορίζεται ως η αντιληπτή ποιότητα της 

υπηρεσίας που παρέχεται από διακεκριμένες οργανωτικές μονάδες ή τους ανθρώπους 

που εργάζονται σε αυτές, σε άλλες μονάδες ή υπαλλήλους του οργανισμού (Stauss, 

1995). 

Σε σύγκριση με την έρευνα εξωτερικών υπηρεσιών, υπάρχει σχετικά περιορισμένη 

έρευνα που επικεντρώνεται στη μέτρηση ISQ. Η πιο συνηθισμένη προσέγγιση είναι η 

μέτρηση ISQ με βάση το χάσμα, συνήθως με την εφαρμογή της κλίμακας 

SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988), η οποία αξιολογεί τις προσδοκίες και τις 

αντιλήψεις των εργαζομένων σε πέντε διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών. 

Μέσω της μέτρησης του ISQ, οι μονάδες εξυπηρέτησης θα κατανοήσουν ποσοτικά 

την κατάσταση παροχής υπηρεσιών και, αξιολογώντας τις αδυναμίες και τις δυνάμεις 

τους, θα κατανείμουν άριστα τους περιορισμένους πόρους. Ταυτόχρονα, οι οργανισμοί 

θα κατανοήσουν την ποιότητα των διαστάσεων που βρίσκονται στις προτεραιότητες 

του προσωπικού και εξετάζοντας το παρεχόμενο χάσμα σε κάθε μία από τις 

διαστάσεις, θα είναι σε θέση να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

Κάποιοι ερευνητές υποδεικνύουν ότι είναι σκόπιμο να μετρηθεί η ποιότητα της 

εσωτερικής υπηρεσίας χρησιμοποιώντας τεχνικές και εργαλεία που αναπτύχθηκαν για 

τη μέτρηση της εξωτερικής ποιότητας της υπηρεσίας αυτούσιες (Bowers et al., 1990· 

Gremler et al., 1994), ή και με κάποιες τροποποιήσεις (Zeithaml et al., 1990). 

Η εφαρμογή της κλίμακας SERVQUALέχει εφαρμοστεί σε μελέτες για τη μέτρηση της 

εσωτερικής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών με ποικίλους τρόπους. ΟιYoung and 

Varble (1997), Kang et al. (2002), Boshoff and Mels (1995), Sa'nchez - Rodr'ıguez και 

Mart'ınez - Lorente (2004), White και Rudall (1999) χρησιμοποίησαν τη σχεδόν ακριβή 

ανατύπωση της. Οι Frost και Kumar (2000), τη χρησιμοποίησαν με μικρές αλλαγές. Οι 



38  

Kuei (1999) και Large and Konig (2009) στις μελέτες τους προχώρησαν στην 

προσθήκη και διαγραφή κάποιων διαστάσεων. 

Άλλοι ερευνητές θεωρούν ότι η μέτρηση της ποιότητας της εσωτερικής υπηρεσίας είναι 

υπερβολικά πολύπλοκη ως προς την υλοποίησή της με την απλή προσαρμογή των 

υφιστάμενων οργάνων από την εξωτερική έρευνα πελατών (Finn et al., 1996· Marshall 

et al., 1998· Vandermerwe and Gildert, 1991). Αυτοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για 

ένα νέο εργαλείο που θα είναι στενά τοποθετημένο στις εσωτερικές ανάγκες και 

προσδοκίες των πελατών και θα προσπαθήσει να διερευνήσει εσωτερικές διαστάσεις 

ποιότητας. 

Οι Newman et al. (2001) αναγνώρισαν ότι η εξυπηρέτηση των εργαζομένων εξαρτάται 

από την ποιότητα των εσωτερικών διαδικασιών, τους διαθέσιμους πόρους και την 

αναγνώριση. Τα τρία αυτά στοιχεία επηρεάζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων από 

την εργασία, την επιθυμία του προσωπικού να παραμείνει στην οργάνωση και την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, επηρεάζοντας έτσι την ικανοποίηση των 

εξωτερικών πελατών. 

Οι Farmer et al. (2001) εξέτασαν τον αντίκτυπο που έχει η εσωτερική εξυπηρέτηση 

πελατών στην εξωτερική εξυπηρέτηση πελατών ενός μεγάλου χονδρεμπόρου τροφίμων 

και παντοπωλείου και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εσωτερική εξυπηρέτηση 

πελατών φαίνεται να έχει μια μικτή και πολύπλοκη σχέση με την εξωτερική 

εξυπηρέτηση πελατών. 

Σε άλλη μελέτη, οι Stanley και Wisner (2001) επικεντρώθηκαν στην ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχει το τμήμα προμηθειών στους εσωτερικούς πελάτες και στην 

επιρροή του στην ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών. H ικανοποίηση των 

εσωτερικών και εξωτερικών πελατών αξιολογήθηκε έμμεσα (βάσει της γνώμης του 

προσωπικού προμηθειών). 

Οι Kang et al. (2002) τροποποίησαν το όργανο SERVQUAL και το χρησιμοποίησαν 

εμπειρικά. Επιβεβαίωσαν ότι το SERVQUAL είναι κατάλληλο για τη μέτρηση του ISQ 

καθώς και την εγκυρότητα και την αξιοπιστία και των πέντε πεδίων SERVQUAL. Ο 

Miguel (2006) αξιολόγησε με αυτό την εσωτερική ποιότητας των υπηρεσιών σε μια 

κατασκευαστική εταιρεία με επιτυχία. Ο Abolhasani (2008) στην έρευνα του μέτρησε 

τα κενά ISQ με βάση το εργαλείο SERVQUAL και το αναμορφωμένο μοντέλο κενών 

ποιότητας των υπηρεσιών (Shahin, 2006· Parasuraman, 1985) και ανέλυσε τη σχέση 

μεταξύ ικανοποίησης θέσεων εργασίας των εργαζομένων και κενών ISQ. Τα 
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αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει αρνητική και έμμεση σχέση μεταξύ ικανοποίησης 

θέσεων εργασίας των εργαζομένων και κενών ISQ. Με την αποδυνάμωση των κενών 

ISQ, η ικανοποίηση από την εργασία των εργαζομένων αυξήθηκε. 

Σε σχετικά πρόσφατη μελέτη των Mehrparvar et al (2012), όπου εφάρμοσαν την 

κλίμακα SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988) για να μετρήσουμε το ISQ σε μονάδες 

υπηρεσιών και να δώσουν προτεραιότητα στις διαστάσεις της ποιότητας της υπηρεσίας 

χρησιμοποιώντας την τεχνική TOPSIS, έχει ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί ότι το 

SERVQUAL είναι κατάλληλο για τη μέτρηση ISQ και απέδειξε την εγκυρότητα και 

την αξιοπιστία και των πέντε διαστάσεων SERVQUAL σε μια υπηρεσία παραγωγής 

χάλυβα του Ιράν. Σε σύγκριση με τα ευρήματα άλλων μελετών, τα αποκτηθέντα 

αποτελέσματα είναι τα ίδια με τα Kang et al. (2002). Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να 

συναχθεί το συμπέρασμα ότι η κλίμακα SERVQUAL είναι ένα κατάλληλο όργανο για 

τη μέτρηση της ISQ στη ρύθμιση των υπηρεσιών. 

 
Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι 

παράγουν καλύτερες υπηρεσίες, επειδή υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ της 

ικανοποίησης από την εργασία και της ικανοποίησης του πελάτη. Γεγονός που 

αποδεικνύεται και από μελέτες στις υπηρεσίες υγείας. Η ικανοποίηση των πελατών 

ήταν μεγαλύτερη σε οργανισμούς όπου οι εργαζόμενοι ήταν ευαισθητοποιημένοι από 

το εσωτερικό μάρκετινγκ για να παράγουν υψηλά ποιοτικές υπηρεσίες προς τους 

πελάτες. (Iliopoulos and Priporas, 2011). 

Συνολικά, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ερευνητών έχει υποδείξει ότι χρειάζεται 

περισσότερη δουλειά στον τομέα αυτό (Brooks et al., 1999· Conduit and Mavondo, 

2001· Farmer et al., 2001· Kang et al., 2002· Lings, 2000· Parente et al., 2002), καθώς 

υπάρχει όπως αποδεικνύεται ελάχιστη έρευνα σχετικά με τη σχέση μεταξύ εσωτερικής 

και εξωτερικής ποιότητας υπηρεσιών. 

1. 3. 4. Άλλα μοντέλα μέτρησης εσωτερικής ποιότητας υπηρεσιών 

 
Οι Nagel και Cilliers (1990) συζήτησαν ένα μοντέλο ικανοποίησης που παρείχε πιθανές 

συνδέσεις μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ποιότητας υπηρεσίας και επέκτεινε το 

μοντέλο των Parasuraman et al. (1985) για να συμπεριλάβει εσωτερικούς πελάτες, αν 

και η εργασία τους δεν δοκιμάστηκε εμπειρικά. 

Οι Heskett et al. (1994) πρότειναν την έννοια της αλυσίδας υπηρεσιών - κέρδους που 

δημιουργεί μια σχέση μεταξύ της κερδοφορίας και της ανάπτυξης λόγω της πελατείας 



40  

και της ικανοποίησης των πελατών, η οποία, με τη σειρά της, οφείλεται στις υπηρεσίες 

που παρέχονται από ικανοποιημένους και παραγωγικούς υπαλλήλους από μεγάλους 

παρόχους υπηρεσιών. Λίγες προσπάθειες έγιναν για διερεύνηση ολόκληρης της 

αλυσίδας εμπειρικά (Burleson, 1997· Loveman, 1998· Silvestro and Cross, 2000). 

Ο Chaston (1994) και οι Caruana και Pitt (1997) προσπάθησαν να εντοπίσουν τα 

εσωτερικά κενά και να εξηγήσουν τους λόγους που τα δημιούργησαν, με βάση τη 

θεωρία των κενών των Parasuraman et al. (1985). Οι Caruana και Pitt (1997) μάλιστα 

ανέπτυξαν το εργαλείο SERVQUAL και σχεδίασαν το INTQUAL για τη μέτρηση του 

ISQ, διερευνώντας επίσης τη σχέση μεταξύ ποιότητας υπηρεσιών και επιχειρηματικών 

αποδόσεων που περιγράφουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εσωτερικών δομών και 

της διαδικασίας που εξυπηρετούν. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ποιότητα της 

υπηρεσίας που παρέχεται από μια επιχείρηση επηρεάζει την απόδοση της. 

Οι Hallowell et al. (1996) εξέτασαν την έννοια της εσωτερικής ποιότητας της 

υπηρεσίας. Προσδιόρισαν έξι στοιχεία της εσωτερικής ποιότητας των υπηρεσιών 

(εργαλεία, πολιτικές και διαδικασίες, ομαδική εργασία, υποστήριξη διοίκησης, 

ευθυγράμμιση στόχων και εκπαίδευση) και δημιούργησαν ένα πλαίσιο που υποδηλώνει 

ότι η ποιότητα της εσωτερικής υπηρεσίας σχετίζεται με την ποιότητα των υπηρεσιών 

εξυπηρέτησης πελατών μέσω της ικανοποίησης των εργαζομένων. 

Ο Kuei (1999) πρότεινε ένα μοντέλο για να περιγράψει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

εσωτερικών δομών και της διαδικασίας που εξυπηρετούν. Μια εμπειρική μελέτη 

διεξάγεται βάσει ενός τέτοιου μοντέλου. Ο συγγραφέας εντόπισε καθοριστικές 

μεταβλητές για την ποιότητα της εσωτερικής υπηρεσίας, όπως είναι το κλίμα 

προσανατολισμένο στην ποιότητα, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η διατήρηση 

των καλύτερων συμφερόντων των πελατών και η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των 

πελατών. Με βάση τα ευρήματα αυτά, ο συντάκτης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 

εργαλείο SERVQUAL (χωρίς τη διάσταση υλικά στοιχεία) είναι χρήσιμο για την 

αξιολόγηση της εσωτερικής ποιότητας της υπηρεσίας. 

Ο Frost και ο Kumar (2001) σχεδίασαν ένα εννοιολογικό μοντέλο, το INTSERVQUAL, 

βασισμένο στο πρότυπο μοντέλο «Gap», για να διερευνήσουν το βαθμό στον οποίο η 

δομή της ποιότητας των υπηρεσιών επηρεάζει το εσωτερικό περιβάλλον μάρκετινγκ. Οι 

κλίμακες προσδοκιών και αντιλήψεων έχουν δοκιμαστεί ως μέτρα με εξαιρετική 

αξιοπιστία της εσωτερικής συνοχής και οι κλίμακες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 
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επιτυχία για να εκτιμηθεί το μέγεθος του χάσματος μεταξύ των εσωτερικών 

αντιλήψεων των πελατών και των προσδοκιών. 

Ο Large και Konig (2009) ανέπτυξαν ένα εργαλείο για τη μέτρηση της ποιότητας των 

εσωτερικών υπηρεσιών των μονάδων αγορών, με βάση το SERVQUAL και το γενικό 

μοντέλο χάσματος της ποιότητας των υπηρεσιών. 

Οι Νejati et al. (2009) αναθεώρησαν τους παράγοντες ποιότητας της υπηρεσίας της 

αεροπορικής βιομηχανίας και προσάρμοσαν αυτούς τους παράγοντες στην ιρανική 

κοινωνία. Προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στην ποιότητα των αεροπορικών 

υπηρεσιών σε ιρανικό πλαίσιο. Οι παράγοντες ποιότητας της υπηρεσίας μετρήθηκαν 

από το μοντέλο SERVQUAL και επεξεργάστηκαν με τη χρήση της προσέγγισης Fuzzy 

TOPSIS. 

Μια άλλη προσέγγιση για τους ερευνητές ήταν να αναπτύξουν μέτρα αντίληψης μόνο 

για ISQ σύμφωνα με το εργαλείο SERVPERF των Cronin και Taylor (1992).Έρευνα 

των Brandon και Silvestro (2010) στην οποία «συγκρίνουν» με διάφορες δοκιμές τοgap 

model με τις αντιλήψεις μόνο (ως μοναδική προσέγγιση) αποδεικνύουν ότι και τα δυο 

μοντέλα μέτρησης της εσωτερικής ποιότητας είναι αξιόπιστα και έγκυρα, δεδομένου ότι 

το τελευταίο έχει οριακά υψηλότερη απόδοση. Και οι δύο προσεγγίσεις βρέθηκαν να 

έχουν οφέλη και περιορισμούς, και έτσι η εμπειρική μελέτη, σε συνδυασμό με τις 

συνεισφορές της βιβλιογραφίας, δημιουργεί κάποια κατανόηση του πλαισίου των 

εσωτερικών υπηρεσιών στις οποίες οι δύο προσεγγίσεις μπορεί να είναι κατάλληλη. 

1. 3. 5. INTSERVQUAL: Ένα μοντέλο εσωτερικής μέτρησης ποιότητας 

υπηρεσιών 

Οι Frost και Kumar (2000) προσάρμοσαν το SERVQUAL μοντέλο σε ένα 

INTSERVQUAL μοντέλο (Σχήμα 2) και τροποποίησαν την αρχική θεωρία των 

χασμάτων των Parasuraman et al. με σκοπό να μετρήσουν την ποιότητα υπηρεσιών 

μεταξύ εσωτερικών πελατών (προσωπικό πρώτης γραμμής) και εσωτερικών 

προμηθευτών (προσωπικό υποστήριξης) μέσα σε έναν μεγάλο οργανισμό και 

συγκεκριμένα στις αερογραμμές της Σιγκαπούρης. Χρησιμοποίησαν τις ίδιες πέντε 

διαστάσεις - μεταβλητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι προσδοκίες και οι αντιλήψεις 

των εσωτερικών πελατών και προμηθευτών παίζουν σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση 

του επιπέδου της εσωτερικής ποιότητας που γίνεται αντιληπτή. Τα 3 κενά που 

εντόπισαν, είναι τα εξής: 
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Internal Gap 3 

Front line staff 

Support staff 

Internal G 

Service delivery 

Perceived service 

Expected service 

ap 2  

Translation of 

perceptions into 

service quality 

specifications 

 

Employee 

perceptionsof 

Front line 

expectations 

Εσωτερικό χάσμα 1: Διαφορά στην αντίληψη του προσωπικού υποστήριξης 

(εσωτερικός προμηθευτής) και της προσδοκίας του προσωπικού της πρώτης 

γραμμής(εσωτερικοί πελάτες). 

Εσωτερικό χάσμα 2: Διαφορά μεταξύ των προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών και 

της υπηρεσίας που πράγματι παραδόθηκε με αποτέλεσμα ένα κενό εσωτερικής 

απόδοσης της υπηρεσίας. 

Εσωτερικό χάσμα 3: Διαφορά μεταξύ των προσδοκιών του προσωπικού της πρώτης 

γραμμής και των αντιλήψεων του προσωπικού υποστήριξης (εσωτερική προμηθευτή). 

Αυτό είναι και το κύριο κενό που επικεντρώνεται στο προσωπικό της πρώτης γραμμής 

(εσωτερικοί πελάτες). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2. INTERSERVQUAL model, Frost and Kumar (2000). 
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Η έρευνα απέδειξε ότι οι χρησιμοποιούμενες κλίμακες εμφανίστηκαν ως μέτρα με 

εξαιρετική εσωτερική συνοχή αξιοπιστίας, συνεπώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 

επιτυχία για την εκτίμηση του μεγέθους του χάσματος μεταξύ αντιλήψεων και 

προσδοκιών του προσωπικού της πρώτης γραμμής. Όσον αφορά τις συγκεκριμένες 

διαστάσεις, διαπιστώθηκε ότι η ανταπόκριση επηρεάζει την ποιότητα της εσωτερικής 

υπηρεσίας. Στοιχείο που δε συμφωνεί με τα ευρήματα των Parasuraman et al. (1988· 

1991), των οποίων η έρευνα βρήκε την αξιοπιστία να έχει το την πιο σημαντική 

επίδραση όλων των διαστάσεων του SERVQUAL στο σύνολο την αντίληψη της 

ποιότητας των υπηρεσιών, χωρίς να είμαστε σίγουροι αν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα 

θα μπορούσε να γενικευτεί για την εσωτερική ποιότητα (ότι είναι πιο σημαντική η 

ανταπόκριση) ή αφορά μόνο το συγκεκριμένο δείγμα. 

Συμπεράσματα 

 
Η εσωτερική ποιότητα υπηρεσιών αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι των υπηρεσιών 

που έχει αντίκτυπο άμεσα στην εξωτερική ποιότητα υπηρεσιών. Είναι ένα ενδιαφέρον 

πεδίο έρευνας το οποίο έχει ακόμη πολλά περιθώρια μελέτης. Στην Ελλάδα, το 

ερευνητικό κενό που υπάρχει στη μέτρηση εσωτερική ποιότητας είναι ακόμη 

μεγαλύτερο. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει την άποψη των εργαζομένων 

για την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και να προσφέρει χρήσιμα 

συμπεράσματα και προτάσεις για τη βελτίωση της. 
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1. 4. Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας 

 
Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με 

τους Zeppou and Sotirakou (2003). Ο ιδιωτικός τομέας θεωρείται πιο αποτελεσματικός 

σε σύγκριση με το δημόσιο τομέα λόγω των διαφορετικών κινήτρων, του 

προσανατολισμού του προς την αγορά και ενός αποκεντρωμένου επιχειρηματικού 

μοντέλου (Bhatta, 2001). Αυτές οι βασικές διαφορές όμως παρέχουν στρατηγικά 

πλεονεκτήματα που οδηγούν στην ανάπτυξη και την κερδοφορία του ιδιωτικού τομέα, 

παρά το γεγονός ότι τα πλεονεκτήματα αυτά είναι δαπανηρά. Το μεγαλύτερο είναι η 

αύξηση της προσδοκίας των πελατών όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών (SQ) 

που παρέχεται από την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη. 

Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούν να διαχειριστούν οι ιδιωτικοί φορείς παροχής 

υγειονομικής περίθαλψης και να ξεπεράσουν τις προσδοκίες των πελατών τους είναι η 

συνεχής μέτρηση των προσδοκιών και της αντίληψης των πελατών τους, ώστε να 

καταφέρει ο ιδιώτης πάροχος υπηρεσιών να ευθυγραμμιστεί καλύτερα, στους όλο και 

πιο απαιτητικούς πελάτες, χωρίς να τους χάσει. Αυτό απαιτεί ένα ισχυρό και αξιόπιστο 

εργαλείο που συλλαμβάνει τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις ποιότητας υπηρεσιών από 

την πλευρά του πελάτη. 

Σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η παροχή 

υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες του πελάτη είναι σημαντική για την 

ικανοποίηση του ενώ η διατήρηση του απαιτεί στρατηγική. 
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Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται ενδεικτικές μελέτες στον τομέα της υγείας σε 

παγκόσμιο επίπεδο, που διεξήχθησαν με τη βοήθεια του μοντέλου SERVQUAL. Οι 

έρευνες αφορούν κυρίως την μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών από την πλευρά των 

ασθενών και λιγότερο την μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών από την πλευρά των 

εργαζομένων. Αφορούν επίσης στον μεγαλύτερο μέρος τους τη μέτρηση της ποιότητας 

κρατικών οργανισμών υγείας και λιγότερο ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών 

υγείας. Μέσα από τις μελέτες αναδεικνύεται και η επίδραση των δημογραφικών 

στοιχείων αλλά και των πολιτισμικών πλαισίων στις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των 

συμμετεχόντων. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει αναφορά και σε εφαρμογές του 

μοντέλου στην Ελλάδα. 

1. 5. 1. Εφαρμογές του μοντέλου SERVQUAL στις Υπηρεσίες Υγείας 
 

Οι Reidenbach και Sandifer - Smallwood (1990) χρησιμοποίησαν ένα τροποποιημένο 

μοντέλο SERVQUAL θέλοντας να συγκρίνουν την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των 

εξωτερικών ασθενών, των εσωτερικών ασθενών και των ασθενών επειγόντων 

περιστατικών ενός νοσοκομείου, να αξιολογήσουν την ικανοποίηση τους από τις 

υπηρεσίες που τους παρείχαν και την προθυμία τους να προτείνουν το συγκεκριμένο 

νοσοκομείο σε άλλους ασθενείς. Τα αποτελέσματα και για τα τρία τμήματα ήταν 

διαφορετικά ενώ το ενδιαφέρον ήταν ότι εντόπισαν μια καινούρια μεταβλητή - 

διάσταση, την «αυτοπεποίθηση των ασθενών», που επηρεάζει άμεσα την ικανοποίηση 

τους και την αξιολόγηση της ποιότητας και στα τρία τμήματα. 

Οι Vartiainen και Hart (1996) ερεύνησαν συγκριτικά την ικανοποίηση 72 εξωτερικών 

ασθενών από τέσσερις κλινικές στο Leicestershire του Ηνωμένου Βασιλείου και 135 

εξωτερικών ασθενών από τρεις κλινικές στη Vassa της Φιλανδίας. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας παρουσιάζουν μια γενική ομοιότητα αλλά παρατηρούνται και διαφορές στη 

βαρύτητα που δίνουν οι ασθενείς σε κάποιες διαστάσεις. Οι ασθενείς του Ηνωμένου 

Βασιλείου δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη μεταβλητή αξιοπιστία και έχουν 

μεγαλύτερες προσδοκίες για τη μεταβλητή αυτή. Σε αντίθεση με τους ασθενείς της 

Φιλανδίας, οι οποίοι δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη μεταβλητή υλικά, μεταβλητή 

στην οποία παρουσιάζεται και το μεγαλύτερο χάσμα. 

Οι Youssef, Nel και Bovaird (1996) σε έρευνα τους σε 175 ασθενείς διαφόρων 

κλινικών της περιοχής West Midlands διαπίστωσαν ότι οι προσδοκίες των 

καταναλωτών ξεπερνούσαν τις αντίστοιχες αντιλήψεις τους και στις πέντε διαστάσεις- 

μεταβλητές με βάση την εμπειρία τους. 
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Οι Anderson και Zwelling (1996) αξιολόγησαν την ποιότητα υπηρεσιών τεσσάρων 

κλινικών του “University of Texas M.D. Anderson Cancer Center”. Τα αποτελέσματα 

των κλινικών παρουσίασαν διαφορές μεταξύ τους, οι οποίες οφείλονταν κατά τη γνώμη 

των ερευνητών, κυρίως στις διαφορετικές προσδοκίες των ασθενών οι οποίες 

επηρέαζαν άμεσα την αξιολόγηση της ποιότητας και όχι τις αντιλήψεις τους. 

Βασικότερα προβλήματα των ασθενών αναδείχθηκαν ο υψηλός χρόνος αναμονής και το 

σημαντικό κόστος χρεώσεων του νοσοκομείου. Το ίδιο μοντέλο, προσαρμοσμένο 

βέβαια στα χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος υγείας θα χρησιμοποιήσει ο 

Christoglou et al. (2005) δέκα χρόνια αργότερα (Papanikolaou and Sotiris, 2012). 

H Sewell (1997) μελέτησε την ποιότητα υπηρεσιών ενός «πρωτοποριακού» φορέα 

παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζοντας το μοντέλο SERVQUAL σε ασθενείς και 

παράλληλα κάνοντας έρευνα μέσω ενός άλλου, διαφορετικού ερωτηματολογίου και στο 

προσωπικό του νοσοκομείου. Τα ευρήματα έδειξαν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη 

προσπάθεια και συμμετοχή γιατρών και προσωπικού και καλύτερη συνεργασία με τους 

ασθενείς για τη βελτίωση της ποιότητας. Διαπίστωσε ακόμη ότι βασικά εμπόδια στην 

εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης ποιότητας αποτέλεσαν η έλλειψη χρόνου και 

χρηματικών πόρων. 

Οι Lim και Tang (2000) εφάρμοσαν τη μέθοδο SERVQUAL σε 252 ασθενείς τεσσάρων 

νοσοκομείων της Σιγκαπούρης χρησιμοποιώντας όμως 7 μεταβλητές αντί για 5 

(αξιοπιστία, ετοιμότητα, ασφάλεια, υλικά, κατανόηση, προσβασιμότητα και οικονομική 

ανεκτικότητα). Τα αποτελέσματα και πάλι έδειξαν ένα κενό ανάμεσα στις προσδοκίες 

και αντιλήψεις των ασθενών και δυνατότητα βελτίωσης τους. Πιο σημαντικές 

διαστάσεις αποδείχθηκαν η ασφάλεια και η ανταπόκριση. 

Αντίστοιχα, ένα χρόνο μετά οι Smith και Engelbrecht (2001) σε μελέτη τους σε 

νοσοκομεία του Kokstad και της Gordonia της Νοτίου Αφρικής χρησιμοποίησαν επίσης 

7 μεταβλητές (τις 5 γνωστές διαστάσεις, την «πρόσβαση» και τη «γενική 

ικανοποίηση»). Όλες οι διαστάσεις με εξαίρεση την πρόσβαση απέσπασαν θετικό 

αποτέλεσμα αν και χαμηλό και τα ευρήματα βοήθησαν σημαντικά τη διοίκηση στη 

βελτίωση των λειτουργιών της. 

Το 2001, έρευνα στο Εθνικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ταιβάν από τους Huei- 

Ming, Kuo-Piao, Chung-Liang, Hsueh, Jia-Yu και Wen-Jone, προχώρησε σε 

αξιολόγηση των τμημάτων έκτακτης ανάγκης. Ερωτήθηκαν 283 εργαζόμενοι και 314 

πελάτες. Υπήρχε χάσμα μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων (-0,29). Το μεγαλύτερο 
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χάσμα παρατηρήθηκε στη διάσταση ασφάλεια (-0,33), ακολουθούν η ενσυναίσθηση (- 

0,25) και τα υλικά στοιχεία (-0,20), ενώ στην αξιοπιστία δεν υπήρχε χάσμα (0,00). Τα 

αποτελέσματα διέφεραν από τα ιατρικά κέντρα και τα περιφερικά νοσοκομεία αλλά τα 

δημογραφικά στοιχεία (όπως ηλικία, φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης, σοβαρότητα 

ασθένειας και εμπειρία εργαζομένων) δεν τα επηρέασαν. Σε όλα οι εργαζόμενοι 

εκτίμησαν και τις πέντε διαστάσεις υπηρεσιών υψηλότερα από τους ασθενείς. 

Οι Chan, Entrekin και Anderson (2003) σε έρευνα τους σε κεντρικό νοσοκομείο της 

Αυστραλίας αξιολόγησαν τις ψυχομετρικές ιδιότητες του SERVQUAL στην αντίληψη 

ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Οι εσωτερικοί πελάτες κλήθηκαν να εκτιμήσουν την 

ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν. Τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών 

αξιολογήσεων έδειξαν ότι μια τροποποιημένη προσέγγιση του μοντέλου θα μπορούσε 

να εφαρμοστεί ώστε να παρέχει στους εσωτερικούς πελάτες μια αντίληψη του επιπέδου 

ποιότητας που προσφέρουν. Από την έρευνα βέβαια απουσίαζαν οι προσδοκίες, 

απέδειξε όμως ότι το SERVQUAL μπορεί να προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα στη 

διοίκηση για το επίπεδο ποιότητας ενός οργανισμού. 

Ο Sohail (2003) μέτρησε την ποιότητα υπηρεσιών σε ιδιωτικά νοσοκομεία στη 

Μαλαισία με 150 ερωτηματολόγια. Οι αντιλήψεις των ασθενών ξεπερνούσαν τις 

προσδοκίες τους στα ιδιωτικά νοσοκομεία και σε αυτό συμβάλλει η κουλτούρα των 

Μαλαισιανών, οι οποίοι εμπιστεύονται περισσότερο τις υπηρεσίες κρατικών 

νοσοκομείων και κατά συνέπεια έχουν χαμηλές προσδοκίες υπηρεσιών στα ιδιωτικά 

νοσοκομεία. 

Το 2005, οι Jabnoun, Juma και Al Rasasi θέλοντας να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ 

Transformational Leadership και ποιότητας υπηρεσιών σε νοσοκομεία στα Αραβικά 

Εμιράτα με ερωτηματολόγια τύπου SERVQUAL που μοίρασαν σε ασθενείς 6 

νοσοκομείων και με ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής που μοίρασαν στους 

εργαζομένους έδειξαν ότι οι ασθενείς είχαν ικανοποιηθεί γενικά από την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ενώ οι υπάλληλοι είχαν μια σχετικά χαμηλή εκτίμηση για τους 

προϊσταμένους τους. Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στο συνδυασμό των δυο 

ερωτηματολογίων. 

Ο Jungki (2005) μελετά σε μια πόλη της Ουκρανίας (αναπτυσσόμενη χώρα) σε δείγμα 

218 ατόμων τη χρησιμότητα του αντιληπτού μοντέλου SERVQUAL. Τα ευρήματα 

επιβεβαιώνουν ότι η αξιοπιστία και η ασφάλεια αποτελούν σημαντικά κριτήρια για τις 

υπηρεσίες υγείας, αν και η μελέτη απέτυχε να μελετήσει τις πέντε διαστάσεις του 
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αρχικού SERVQUAL, κάτι που σύμφωνα με το μελετητή οφείλεται στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης έρευνας (περιορισμένες επιλογές προμηθευτών 

λόγω προκαθορισμού από την πολιτεία του νοσοκομείου που ανήκουν, αδυναμία 

ικανοποίησης αναγκών τους από ιδιωτικό νοσοκομείο λόγω εισοδήματος). Ενισχύει 

όμως την υπόθεση ότι οι παράγοντες που ορίζουν την ποιότητα στις υπηρεσίες 

διαφέρουν από κουλτούρα σε κουλτούρα. 

Σε έρευνα των Rohini και Mahadevappa (2006) για την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των 

υπηρεσιών του τομέα υγείας σε 5 νοσοκομεία της περιοχής Bangalore με τη χρήση του 

ερωτηματολογίου SERVQUAL που διεξήχθη σε δείγμα 500 ασθενών και 40 ατόμων 

του διοικητικού προσωπικού και οι πέντε διαστάσεις παρουσίασαν αρνητικές 

βαθμολογίες οπότε θεωρείται εμφανής η ανάγκη για βελτίωση τους. Οι διαστάσεις με 

τις μεγαλύτερες αρνητικές βαθμολογίες δεν ήταν ίδιες για όλα τα νοσοκομεία. Όλα 

όμως αποδείχθηκε ότι αποδίδουν ικανοποιητικά στη διάσταση της ασφάλειας. 

Οι Tolga και Jiju (2006) σε άρθρο τους συγκρίνουν τη δημόσια και ιδιωτική παροχή 

υπηρεσιών υγείας σε νοσοκομεία της Κωνσταντινούπολης. Το ερωτηματολόγιο τύπου 

SERVQUAL, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της υπηρεσίας υγείας, δόθηκε σε 400 

ασθενείς (200 από κάθε νοσοκομείο) με σκοπό να ανακαλύψει τις προσδοκίες και τις 

αντιλήψεις των ασθενών για την ποιότητας της υπηρεσίας και να διερευνήσει εάν 

αυτές διαφέρουν στα δυο είδη νοσοκομείων. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από 

τηλεφωνικές συνεντεύξεις ασθενών που είχαν νοσηλευτεί το τελευταίο εξάμηνο. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι βαθμολογίες των ιδιωτικών νοσοκομείων ήταν 

υψηλότερες από αυτές των δημόσιων. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Τουρκία 

υπερέχουν στην ασφάλεια. Καθοριστικοί παράγοντες για τα δημόσια νοσοκομεία 

είναι η ικανοποίηση των ασθενών από το ιατρικό προσωπικό και το χρηματικό 

κόστος. Το SERVQUAL αναδεικνύεται μέσα από τη μελέτη σε αξιόπιστο εργαλείο 

για τη μέτρηση της λειτουργικής ποιότητας υπηρεσιών στην υγεία σύμφωνα με τους 

ερευνητές. 

Μελέτη των Lee και Yom (2007), στην οποία συγκρίνουν την ικανοποίηση 272 

ασθενών και 282 ατόμων του νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία της Κορέας 

συμπεραίνει ότι οι προσδοκίες και αντιλήψεις του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν 

υψηλότερες από αυτές των ασθενών ενώ η συνολική ικανοποίηση των ασθενών με τη 

νοσηλευτική και ιατρική περίθαλψη ήταν υψηλότερη από την ικανοποίηση του 

νοσηλευτικού προσωπικού. Υπήρξε μια ισχυρή θετική σχέση ανάμεσα στην 
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ικανοποίηση από τη νοσηλευτική και την ιατρική περίθαλψη και την πρόθεση να 

επισκεφθεί κανείς ξανά το νοσοκομείο και για τις δύο ομάδες. 

Σε μελέτη των Mohsin και de Run, (2010) για τη μέτρηση της ποιότητας παροχής 

υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας της Μαλαισίας σε 340 τυχαίους ερωτηθέντες πελάτες σε 

διάστημα 3 μηνών τα αποτελέσματα δείχνουν μέτρια αρνητικό ποιοτικό χάσμα για κάθε 

μια από τις πέντε διαστάσεις-μεταβλητές της ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης στη 

Μαλαισία, αλλά και ελαφρώς αρνητικό συνολικό χάσμα (-0,29). Τις υψηλότερες 

αρνητικές βαθμολογίες συγκέντρωσαν η αξιοπιστία και η ανταπόκριση, ενώ η διάσταση 

της διασφάλισης το μικρότερο. Ωστόσο, προέκυψαν από την ανάλυση ανάπτυξης 

κλίμακας άριστα αποτελέσματα, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε 

ευρύτερη πολιτική και πρακτική στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ενώ για 

άλλη μια φορά το SERVQUAL απέδειξε ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη μέτρηση 

των παρόχων υπηρεσιών υγείας της Μαλαισίας. Ως εκ τούτου, η κλίμακα είναι ένα 

εξαιρετικό εργαλείο για την αντικειμενική μέτρηση της προσδοκίας για την παροχή 

υπηρεσιών υγείας και την αντίληψη. 

 
Έρευνα στις δημόσιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης της Ρουμανίας από τους 

Purcarea et al. (2013) με τη κλίμακα SERVQUAL δείχνει ότι η μεγαλύτερη διαφορά 

ανάμεσα σε προσδοκίες και αντιλήψεις παρατηρείται στα υλικά στοιχεία και 

ακολουθούν η ανταπόκριση και η αξιοπιστία. 

Οι Al‐Borie και Sheikh Damanhouri, (2013) ασχολήθηκαν με την απόδοση των 

νοσοκομείων στη Σαουδική Αραβία, σε σχέση με την ικανοποίηση των ασθενών από 

την παροχή υπηρεσιών. Συγκεντρώθηκαν 749 ερωτηματολόγια ασθενών από τα 1000 

που διανεμήθηκαν αρχικά (100 σε κάθε νοσοκομείο). Στην έρευνα συμμετείχαν πέντε 

κρατικά και πέντε ιδιωτικά νοσοκομεία της Σαουδικής Αραβίας (ένα ιδιωτικό και ένα 

δημόσιο σε κάθε μια από τις επαρχίες της). Μέσα από 27 ερωτήσεις μετρήθηκε το 

χάσμα αντιλήψεων – προσδοκιών. Η ιδιωτική ποιότητα των νοσοκομειακών υπηρεσιών 

ήταν υψηλότερη από τα επίπεδα των κρατικών νοσοκομείων σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα. Οι μέσοι όροι σε ιδιωτικά νοσοκομεία ήταν υψηλότεροι από τα δημόσια 

νοσοκομεία. Οι τρεις καλύτερες διαστάσεις στα δημόσια νοσοκομεία ήταν τα υλικά, η 

ενσυναίσθηση και η ασφάλεια. Στα ιδιωτικά νοσοκομεία ήταν η ασφάλεια, η 

ενσυναίσθηση και τα υλικά. Όσον αφορά τα δημογραφικά: Οι άντρες ήταν περισσότερο 

ικανοποιημένοι από τις γυναίκες ασθενείς, ενώ δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές με 

βάση την ηλικία. 
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Το εκπαιδευτικό επίπεδο είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ικανοποίηση των ασθενών, οι 

ασθενείς που ήταν υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα και επιχειρηματίες είχαν υψηλότερα 

επίπεδα ικανοποίησης σε σύγκριση με τους φοιτητές και τους δημόσιους υπαλλήλους. 

Τέλος, υπήρχαν μεγάλες στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ποιότητα των 

υπηρεσιών σε διάφορες περιοχές στα δημόσια νοσοκομεία (0,02 στο Ριάντ έως 0,99 στο 

Dammam) και σε ιδιωτικά νοσοκομεία. 

Προηγούμενες μελέτες στη Σαουδική Αραβία (Al-Shekh, 2003·Al-Doghaither, 2004), 

την Αίγυπτο (Mostafa, 2005), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Naceur και Chaker, 

2003), το Μπαχρέιν (Luke, 2008), την Τουρκία (Taner και Antony, 2006) και την 

Υεμένη (Anborietal., 2010) οδηγούν στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

1. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε σύγκριση με τα δημόσια νοσοκομεία, οι 

ιδιωτικοί νοσοκομειακοί ασθενείς ήταν πιο ικανοποιημένοι από τους γιατρούς, 

τους νοσηλευτές και το προσωπικό υποστήριξης. Η ικανοποίηση από τους 

γιατρούς και ένα λογικό κόστος υπηρεσίας ήταν μεταξύ των κυριότερων 

καθοριστικών παραγόντων στα δημόσια νοσοκομεία (Taner και Antony, 2006). 

2. Οι ασθενείς συνήθως προτιμούν τα ιδιωτικά νοσοκομεία με την ελπίδα για 

υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών. Σε αντίθεση με το δημόσιο νοσοκομειακό 

προσωπικό που πιέζεται από την κυβέρνηση να βελτιώσει την ποιότητα των 

υπηρεσιών για να ανταγωνιστεί τον ιδιωτικό τομέα. 

 
Μελέτη των Andaleeb και Kara (2014) σε 400 νοσοκομειακούς ασθενείς στο 

Μπαγκλαντές υποστηρίζει ότι υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της ποιότητας των 

υπηρεσιών και της ικανοποίησης, καθώς και μεταξύ ικανοποίησης και αφοσίωσης, 

αντανακλώντας έναν μεσολαβητικό ρόλο της ικανοποίησης των ασθενών. 

 
Οι Manulik, Rosińczuk και Karniej (2016) σε πρόσφατη μελέτη τους στην Πολωνία 

διερευνούν με τη βοήθεια του SERVQUAL των πέντε διαστάσεων και μια κλίμακα 

Likert 5 σημείων, εάν οι απόψεις των 412 ασθενών από δημόσιες και μη δημόσιες 

εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης που συμμετείχαν στην έρευνα (2013-2015) 

διέφεραν από την άποψη των ποιοτικών προτεραιοτήτων και των αξιολογήσεων των 

υπηρεσιών που έλαβαν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τόσο σε δημόσιες όσο και σε μη 

δημόσιες εγκαταστάσεις υγείας, οι προσδοκίες των ασθενών για την ποιότητα 

υπηρεσιών διαφέρουν σημαντικά από τις αντιλήψεις τους. Όλοι οι ασθενείς έδωσαν τις 

υψηλότερες βαθμολογίες στους τομείς που αποτελούν τις βασικές πτυχές των 
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υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Οι ερωτώμενοι της ιδιωτικής μονάδας είχαν τις 

μεγαλύτερες προσδοκίες όσον αφορά τον εξοπλισμό και την υποδομή και στους 

κρατικούς φορείς όσον αφορά τις σχέσεις με το ιατρικό προσωπικό. 

Δημόσιο και ιδιωτικό διαφέρουν ως προς τις ποιοτικές προτεραιότητές τους και την 

αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους ασθενείς. Καταλήγουν 

λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η διαχείριση της ποιότητας σε μια μονάδα υγείας πρέπει να 

επικεντρώνεται στη βελτιστοποίησή της σε όλες τις διαστάσεις και όχι μόνο σε μία που 

χαρακτηρίζεται ως προτεραιότητα για τους πελάτες μιας συγκεκριμένης εγκατάστασης. 

 
Μελέτη των Mohebifar, Hasani, Barikaniκαι Rafiei (2016) σε έξι ακαδημαϊκά 

νοσοκομεία του Qazvin, στο Ιράν σε δείγμα 360 ασθενών με τη χρήση του 

ερωτηματολογίου SERVQUAL αποκαλύπτει χάσμα και στις πέντε διαστάσεις του 

μοντέλου. Μεγαλύτερο χάσμα παρατηρείται στις διαστάσεις αξιοπιστία και ασφάλεια 

ενώ η ανταπόκριση εμφανίζει το μικρότερο χάσμα αναδεικνύοντας την ανάγκη 

βελτίωσης σε όλους τους τομείς. 

Η μελέτη των Kansra και Jha (2016) εφαρμόζει το μοντέλο SERVQUAL που παρέχεται 

από τους Parasuraman et al. Για τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών στα 

νοσοκομεία της περιοχής Jalandhar, στην Ινδία. Ένα δομημένο ερωτηματολόγιο έχει 

διαμορφωθεί χρησιμοποιώντας τις πέντε διαστάσεις (αξιοπιστία, ασφάλεια, απτά, 

ανταπόκριση και ενσυναίσθηση), συμπεριλαμβανομένων 25 μεταβλητών. Τα 

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αμφισβητούν τις πέντε διαστάσεις του μοντέλου 

SERVQUAL στην Ινδία, λόγω κυρίως της διαφορετικής κουλτούρας και έτσι 

μειώνονται σε τέσσερις παράγοντες (διαστάσεις) για τη μέτρηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών των νοσοκομείων στο Jalandhar της Ινδίας. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι 

οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και η διοίκηση των νοσοκομείων θα πρέπει να 

επικεντρωθούν σε αυτούς τους τέσσερις παράγοντες για τη βελτίωση της ποιότητας και 

την ικανοποίηση των πελατών τους. 

Οι Nyandwe et al. (2017) χρησιμοποίησαν το SERVQUAL μεταφρασμένο 

διαπολιτισμικά, προσαρμοσμένο και τροποποιημένο για τη Λαϊκή Δημοκρατία του 

Κονγκό (ΛΔΚ) προκειμένου να αποδείξουν εάν η αντίληψη των ασθενών για την 

ποιότητα της περίθαλψης εξαρτάται από την κοινωνικοοικονομική κατηγορία του 

ασθενούς. Συμμετείχαν 608 ασθενείς, κυρίως από αστικές περιοχές, από 3 νοσοκομεία 

(περίπου 200 άτομα από το καθένα). Η μέτρηση αφορούσε μόνο την αντίληψη, όχι την 

προσδοκία. Η αξιοπιστία της κλίμακας αποδείχθηκε εξαιρετική (0,851) σύμφωνα με τα 
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αποτελέσματα. Βρέθηκε μια άμεση σχέση μεταξύ των αντιλήψεων των ασθενών 

σχετικά με την ποιότητα της περίθαλψης και την κοινωνικοοικονομική τους 

κατάστασης. Το ερωτηματολόγιο αποτελούντα από 2 μέρη: το πρώτο μέρος σύλλεξε τα 

κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων και είχε δώδεκα ερωτήσεις. 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου περιελάμβανε την κλίμακα SERVQUAL, 

τροποποιημένη. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι η αντίληψη των ασθενών 

για την ποιότητα της περίθαλψης εξαρτάται από την κοινωνικοοικονομική τους 

κατάσταση. Οι ασθενείς με καλή αντίληψη της ποιότητας της περίθαλψης ανήκαν την 

υψηλή κατηγορία κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και οι ασθενείς με χαμηλή  ή 

κακή αντίληψη της ποιότητας της περίθαλψης σε χαμηλή κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση ασθενείς. 

Η μελέτη των Ojo και Owolabi (2017) αξιολόγησε τη σχέση μεταξύ της αντίληψης της 

ποιότητας των υπηρεσιών του τμήματος «διαχείρισης της υγείας»(διοικητικό τμήμα  

των νοσοκομείων) και την ικανοποίηση των ασθενών από αυτά σε επιλεγμένα 

τριτοβάθμια νοσοκομεία της Νιγηρίας. Διεξήχθη από το συγκεκριμένο τμήμα μια 

έρευνα σε 280 ασθενείς από 3 τριτοβάθμια νοσοκομεία σε μια περιοχή της Νιγηρίας. Η 

διάσταση υλικά είχε μεγαλύτερη επιρροή στην ικανοποίηση των ασθενών σύμφωνα με 

τα ευρήματα. Οι ασθενείς που εξετάστηκαν ήταν μέτρια ικανοποιημένοι από τις 

υπηρεσίες του προσωπικού του τμήματος. Συγκεκριμένα, ήταν περισσότερο 

ικανοποιημένοι από το επίπεδο εμπιστευτικότητας και την ασφάλεια των ιατρικών τους 

φακέλων στο τμήμα (Μέσος όρος = 2,68 ± 0,93). Αναδείχθηκε ο στρατηγικός ρόλος 

του τμήματος αλλά και η δυνατότητα βελτίωσης του. 

Μελέτη των Fatim, Humayun, Anwar, Iftikhar, Aslam και Shafiq (2017), 817 ασθενών 

ή συνοδών σε ακαδημαϊκά νοσοκομεία τριτοβάθμιας περίθαλψης στη μητροπολιτική 

πόλη του Πακιστάν, με μια τροποποιημένη έκδοση του SERVQUAL (SERV- service, 

QUAL- quality)αποκάλυψε ότι τα κενά ποιότητας των υπηρεσιών υπήρχαν και στις 

πέντε διαστάσεις. Οι προσδοκίες και οι αντιλήψεις δεν επηρεάζονταν από το φύλο 

(παρά μόνο στη διάσταση της ανταπόκρισης και της ενσυναίσθησης) και την ηλικία, 

αλλά επηρεάζονται από το μορφωτικό επίπεδο. 
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1. 5. 2. Ελληνικές μελέτες με τη χρήση του SERVQUAL 

 
Δεδομένου ότι η οικονομική κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα δημιούργησε διάφορα 

προβλήματα στη δημόσια υγεία, είναι σημαντικό να εξεταστεί η εντύπωση των 

ασθενών σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών. Η σημασία της ποιότητας των 

υπηρεσιών έχει αυξηθεί λόγω της αυξανόμενης έμφασης που δίνεται στην ικανοποίηση 

των ασθενών που απαιτούν η υγειονομική περίθαλψη να είναι προσανατολισμένη στον 

ασθενή (Chang & Chang, 2012· Finn, 2011· Macinati, 2008). Η τρέχουσα βιβλιογραφία 

δείχνει μια θετική σχέση μεταξύ της ποιότητας των υπηρεσιών και της ικανοποίησης 

του πελάτη,η οποία με τη σειρά της επηρεάζει θετικά τη μελλοντική συμπεριφορά του, 

όπως η διάδοση της εμπειρίας από στόμα σε στόμα (Akter, Ambra, & Ray, 

2013·Packwood, 1997· Zhao & Benedetto, 201 3· Vassiliadis, Fotiadis & Tavlaridou, 

2014). 

Παρά το γεγονός πως σε άλλες χώρες η μέτρηση ποιότητας και η αξιολόγηση της 

ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και αποτελεί κοινή πρακτική, στην Ελλάδα δυστυχώς δεν είναι 

ικανοποιητικός ο βαθμός στον οποίο πραγματοποιείται αυτό (Καμπάνταη και Νιάκας, 

2004). Μάλιστα παρατηρείται μια εμμονή στη μέτρηση απλά της 

αποτελεσματικότητας. 

Στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον για την ποιότητα στην υγεία άργησε πολύ να εκφραστεί. 

Μεγάλη έρευνα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τη βοήθεια του 

Υπουργείου Υγείας διεξήχθη την άνοιξη του 2002 για την μέτρηση της γνώμης των 

ασθενών σε όλα τα νοσοκομεία ΕΣΥ με 60.000 ερωτηματολόγια. Απαντήθηκαν τα 

4.209 (8,5%). 

Οι Chaniotakis και Lymperopoulos (2009) στην έρευνα τους υποστηρίζουν ότι 

πρόσφατα παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον από ακαδημαϊκούς αλλά και 

εργαζόμενους στο χώρο της υγείας για τη μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Στη μελέτη τους για την ικανοποίηση ασθενών σε μαιευτήρια της Ελλάδας 

ως σημαντικότερη διάσταση αναδεικνύεται η ενσυναίσθηση. 

Σύμφωνα με έρευνα της Καμπούτα (2002), που διεξήχθη σε 52 ασθενείς 4 κλινικών 

του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, οι ασθενείς δίνουν 

μεγαλύτερη έμφαση πρώτα στην ασφάλεια, μετά στην αξιοπιστία, ακολουθούν με 

μικρή διαφορά η ετοιμότητα και η ενσυναίσθηση και τέλος στα υλικά στοιχεία με 

14%. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι αντιλήψεις των ασθενών συναντούν τις προσδοκίες 
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τους όσον αφορά τα υλικά στοιχεία κατά 77% ενώ υπολείπονται για τα άλλα 4 

χαρακτηριστικά, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει αναγκαστικά χαμηλό επίπεδο 

προσφερόμενων υπηρεσιών αφού οι διαφορές που παρατηρήθηκαν είναι μικρές (< -1). 

Έρευνα επίσης, σε ελληνικά νοσοκομεία μέσω του ερωτηματολόγιου SERVQUAL 

έγινε και από τον Cristoglou (2005· 2006). Η πρώτη διεξήχθη το 2005 στο 

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης Θεαγένειο σε 151 ασθενείς 

(εσωτερικούς και εξωτερικούς) και 155 εργαζομένους του νοσοκομείου (ιατρικό, 

νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό).Τα ευρήματα παρουσιάζουν απόκλιση 

ανάμεσα στις προσδοκίες και τις αντιλήψεις και των δυο ομάδων σε όλες τις διαστάσεις 

με εξαίρεση την ανταπόκριση στην ομάδα των ασθενών όπου το SERVQUAL Score 

είναι 0. Οι ασθενείς βαθμολογούν υψηλότερα απ ότι το προσωπικό ενώ υψηλότερη 

βαθμολόγηση των διαστάσεων ποιότητας παρατηρείται και από τους εξωτερικούς 

ασθενείς συγκριτικά με τους εσωτερικούς. Διαφορετική βαθμολόγηση υπάρχει από τις 

τρεις υποομάδες του προσωπικού καθώς υψηλότερη βαθμολόγηση της 

μέσης σταθμισμένης τιμής SERVQUAL έχει το Διοικητικό προσωπικό (-1,62), 

ακολουθεί το Νοσηλευτικό Προσωπικό (-1,58) και την χαμηλότερη έχει το Ιατρικό 

προσωπικό (-1,38) (p=0.05). Σε αντίστοιχη συγκριτική έρευνα των Χρίστογλου και 

Βασιλειάδη (2006) στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης σε συνολικά 150 ερωτηθέντες 

(75 εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς και 75 εργαζομένους - διοικητικό, 

νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό) και πάλι εντοπίστηκε απόκλιση μεταξύ 

αντιλήψεων και προσδοκιών. Οι προσδοκίες των ασθενών είναι υψηλότερες (-1,58) από 

του προσωπικού (-1,14). Μεγαλύτερο χάσμα για το ιατρικό προσωπικό παρουσιάζει η 

διάσταση υλικά στοιχεία ενώ το μικρότερο χάσμα για το διοικητικό προσωπικό 

παρατηρείται στη διάσταση της ενσυναίσθησης. Τα υψηλότερα χάσματα 

παρατηρήθηκαν κατά σειρά στην ασφάλεια, στην αξιοπιστία και τα υλικά στοιχεία 

τόσο για το προσωπικό όσο για τους εσωτερικούς ασθενείς κυρίως που φαίνεται να 

συμφωνούν. Έτσι η στατιστική διαδικασία ανάλυσης κενών ενισχύει τη διαπίστωση 

προηγούμενων ερευνών σχετικά με τη σημασία της γνώσης του προσωπικού και της 

ευγένειας των υπαλλήλων του νοσοκομείου και την ικανότητά τους να μεταφέρουν 

εμπιστοσύνη (διάσταση αξιοπιστίας). 

 
Σε έρευνα των Karassavidou et al (2009), όπου μελετάται η ποιότητα παροχής υγείας σε 

έξι δημόσια νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας παρατηρείται χάσμα μεταξύ αντιλήψεων 

και προσδοκιών σε όλες τις διαστάσεις ποιότητας. Γεγονός που κάνει ολοφάνερα τα 

περιθώρια βελτιώσεις σε όλες τις διαστάσεις. 
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Μια ακόμη ελληνική έρευνα των Papanikolaou και Zygiaris, (2012), που 

χρησιμοποίησε το SERVQUAL για να εξετάσει αν οι ασθενείς στην Ελλάδα έχουν 

διαφορετικές προσδοκίες από τους παρόχους πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης 

και εάν οι διαφορετικές ομάδες ασθενών μπορούν να δίνουν διαφορετική βαρύτητα στις 

διαστάσεις θέτει κάποια ζητήματα για τη χρήση του SERVQUAL στις υπηρεσίες υγείας 

και θεωρεί ότι ίσως θα έπρεπε να επαναπροσδιοριστεί συμπεριλαμβάνοντας 

περισσότερες διαστάσεις. Για την έρευνα συλλέχθηκαν 450 ερωτηματολόγια σε ΙΚΑ 

της Αττικής σε διάστημα 3 μηνών (καλοκαίρι 2009). Το μεγαλύτερο χάσμα 

διαπιστώθηκε στη διάσταση της ενσυναίσθησης. Η ανταπόκριση και η αξιοπιστία ήταν 

οι διαστάσεις με το μικρότερο κενό. Διαφορές επίσης υπήρχαν στην αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα ανάλογα με την ηλικία και την εκπαίδευση των ασθενών. Τις διαφορές αυτές 

τις αποδίδουν οι ερευνητές, όχι στο οτι οι συμμετέχοντες έφτασαν στον πάροχο με 

διαφορετικές προσδοκίες αλλά μάλλον στο οτι αντιλαμβανόταν διαφορετικά την 

υπηρεσία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η παρατήρηση τους, ότι οι ασθενείς με 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο τείνουν να είναι πιο ικανοποιημένοι από αυτούς με υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο. 

 
Στη διπλωματική της εργασία, η Σαράντη (2016) μέτρησε το επίπεδο ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών της Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Γενικού 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου μέσω της εκτίμησης της ικανοποίησης των 

ασθενών με τη βοήθεια του μοντέλου SERVQUAL σε δείγμα 200 ασθενών σε 

διάστημα 4 μηνών μέσω προσωπικής συνέντευξης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 

νοσοκομείο παρέχει σχετικά υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε σύγκριση με το ιδεατό- 

άριστο νοσοκομείο αλλά φυσικά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Οι ασθενείς δίνουν 

ίση βαρύτητα στην ασφάλεια, την αξιοπιστία, την ετοιμότητα και την κατανόηση και 

μικρότερη στα υλικά στοιχεία. 

 
Σε έρευνα της Βαφείδου (2017) στα πλαίσια επίσης διπλωματικής εργασίας 

αξιολογήθηκε η ποιότητα υπηρεσιών στο Κέντρο Υγείας της Αλεξάνδρειας από 175 

ασθενείς. Σύμφωνα με τα ευρήματα, σημειώνεται μεγάλο χάσμα σε όλες τις διαστάσεις 

ποιότητας και ιδιαίτερα στο συνολικό (-1,514). Μεγαλύτερο χάσμα εμφανίζει η 

διάσταση της ασφάλειας και ακολουθεί η διάσταση υλικά στοιχεία. Εντυπωσιακό είναι 

επίσης το γεγονός ότι οι ασθενείς εμφανίζουν πολύ υψηλές προσδοκίες σε όλες τις 

διαστάσεις. Όσον αφορά τα δημογραφικά βρέθηκε ότι η ηλικία και το μορφωτικό 
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επίπεδο επηρεάζουν την αντιλαμβανόμενη ποιότητα, καθώς και η συχνότητα επίσκεψης 

των ασθενών στο χώρο. 

 
1. 6. Ελληνικές μελέτες με άλλα μοντέλα 

 
Καταγράφονται όμως και ελληνικές μελέτες με τη χρήση άλλων μοντέλων μέτρησης 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Κάποιες από αυτές παρουσιάζονται 

στη συνέχεια. 

Σκοπός της μελέτης των Iliopoulos και Pripora (2011) ήταν η διερεύνηση των 

επιπτώσεων του εσωτερικού μάρκετινγκ στην ικανοποίηση των εργαζομένων στις 

υπηρεσίες της υγείας και ιδίως σε 3 δημόσια νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας. 

Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια τύπου Foreman and Money’s scale (15 ερωτήσεις 

- κλίμακα Likert 5βαθμη, για τη μέτρηση του εσωτερικού μάρκετινγκ) και Stamps and 

Piermonte’s work (για τη μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης, χρησιμοποιήθηκε 

μόνο το ένα μέρος του ερωτηματολογίου- κλίμακα Likert 5βαθμη σε τρεις κατηγορίες 

προσωπικού, γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό του νοσοκομείου 

Συνολικά δόθηκαν 450 ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το εσωτερικό 

μάρκετινγκ έχει θετική επίδραση στην εργασιακή ικανοποίηση του νοσοκομειακού 

προσωπικού στη Βόρεια Ελλάδα. 

Επίσης, οι γιατροί και οι άνδρες φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο επίπεδο ικανοποίησης 

από την εργασία τους, σε αντίθεση με τους νοσηλευτές και τις γυναίκες στα ίδια 

νοσοκομεία αντίστοιχα. Προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με το νοσοκομείο 

είναι πιο ικανοποιημένοι από το μόνιμο προσωπικό και με βάση την ηλικία του 

προσωπικού, παρατηρείται μια ελαφρά μείωση της εργασιακής ικανοποίησης. Η 

οικογενειακή κατάσταση, η θέση και το μορφωτικό επίπεδο δεν έχουν στατιστικά 

σημαντική επίπτωση στην ικανοποίηση από την εργασία, όπως αποδεικνύεται. 

 
Σε άλλη μελέτη των Βασιλειάδη, Φωτιάδη και Ταυλαρίδου (2014),διερευνώνται οι 

αντιλήψεις των ασθενών σε δημόσια δευτεροβάθμια νοσοκομεία στην Ελλάδα 

χρησιμοποιώντας το μοντέλο Kano ως εργαλείο κατηγοριοποίησης των 

χαρακτηριστικών ποιότητας που θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν οδηγό για τη 

λήψη αποφάσεων και με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου SERVQUAL.Πιο 

συγκεκριμένα, δόθηκαν 100 ερωτηματολόγια σε ασθενείς του Γενικού Νοσοκομείου 

Κατερίνης με σκοπό να διερευνήσουν κατά πόσο η αλλαγή της διάστασης υλικά 

στοιχεία, λόγω της μεταφοράς του Νοσοκομείου Κατερίνης σε νέες σύγχρονες 
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εγκαταστάσεις, επηρέασε τις αντιλήψεις των ασθενών. Η έρευνα αναδεικνύει ως 

σημαντικούς παράγοντες ικανοποίησης των ασθενών «την ευκολία των εργαζομένων 

στην υγεία να δίνουν στους ασθενείς προσωπική προσοχή» και «την ευκολία των 

εργαζομένων στην υγεία να λένε στους ασθενείς πότε ακριβώς θα λάβουν μια 

υπηρεσία». Αποδεικνύεται ότι οι ασθενείς εξετάζουν τις νέες εγκαταστάσεις ως 

υποχρεωτικό στοιχείο και όχι ως ελκυστικό στοιχείο. Τα χαρακτηριστικά μιας 

μονοδιάστατης υπηρεσίας είναι ταυτοχρόνως κοντά στα χαρακτηριστικά «must - be» 

συνεπώς πρέπει να υπάρχουν, αν όχι τότε οι χρήστες είναι ανικανοποίητοι. Το 

μεγαλύτερο πρόβλημα για αυτό το νοσοκομείο, αν και μόλις μεταφέρθηκε σε νέα 

εγκατάσταση ήταν ότι δεν υπήρχαν ελκυστικά χαρακτηριστικά. Αυτός ο τύπος 

χαρακτηριστικών μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ των υπηρεσιών υγείας που 

προσφέρουν τα ιδρύματα υγείας. 

 

 

Συμπεράσματα 

 
Όπως αποδεικνύεται η βιβλιογραφία έχει αρκετά πλούσιο υλικό να προσφέρει και στο 

τομέα της υγείας για τη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Είναι ξεκάθαρη 

βέβαια η προτεραιότητα που δίνεται στη μέτρηση της ικανοποίησης των εξωτερικών 

πελατών αλλά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα ενδιαφέρον και για τον εσωτερικό 

πελάτη αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα. Και στην Ελλάδα όμως, τελευταία έχουν γίνει 

αξιόλογες προσπάθειες μέτρησης της ποιότητας, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Παρουσίαση δεδομένων και ερμηνεία της μελέτης. 
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2. 1. Σκοπός έρευνας 

 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθεί η ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

στην υγεία από την πλευρά των εργαζομένων σε μονάδες υγείας της Θεσσαλονίκης, 

δημόσιες και ιδιωτικές. Να διερευνηθούν οι προσδοκίες και οι αντιλήψεις των ίδιων 

των εργαζομένων στις υπηρεσίες υγείας, να αναδειχθεί η διάσταση της ποιότητας που 

θεωρούν ότι υπάρχει το μεγαλύτερο και το μικρότερο χάσμα μεταξύ προσδοκώμενης 

και αντιλαμβανόμενης ποιότητας, να προσδιοριστεί η σημασία που δίνει το ίδιο το 

προσωπικό σε κάθε διάσταση, να διαπιστωθεί εάν υπάρχει διαφορά στις προσδοκίες 

και αντιλήψεις των εργαζομένων ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό 

επίπεδο, τον τομέα και το φορέα απασχόλησης στον οποίο εργάζονται και τέλος να 

διευκρινιστεί εάν η αδυναμία ικανοποίησης των προσδοκιών σε μια συγκεκριμένη 

διάσταση επηρεάζει και τις υπόλοιπες. Επιχειρείται δηλαδή μέσα από τη μελέτη, οι 

εργαζόμενοι του κλάδου της υγείας να μας υποδείξουν πως θα ήθελαν ένα ιδεατό - 

ιδανικό φορέα υγείας σύμφωνα με τις προσδοκίες τους, βάση των πέντε διαστάσεων 

ποιότητας των Parasuraman et al., ώστε μέσα από βελτιώσεις και διορθωτικές κινήσεις 

η διοίκηση να φτάσει στην υπηρεσία πρότυπο, ικανοποιώντας βέβαια πάντα και τις 

προσδοκίες των πελατών. 

Συνοπτικά θα δοθούν απαντήσεις στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

 
Σε ποια χαρακτηριστικά των πέντε διαστάσεων του υποδείγματος SERVQUAL δίνουν 

τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη βαρύτητα οι εργαζόμενοι των φορέων υγείας της 

Θεσσαλονίκης; 

Η μη ικανοποίηση από μια διάσταση ποιότητας επηρεάζει τις υπόλοιπες; 

 
Τα δημογραφικά στοιχεία δηλαδή το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο των 

εργαζομένων επηρεάζουν την αντιλαμβανόμενη ποιότητα και την ικανοποίηση των 

εσωτερικών πελατών; 

Υπάρχει διαφορά όσον αφορά τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις μεταξύ των 

εργαζομένων της κάθε υπηρεσίας ή του κάθε φορέα; 

2. 2. Μεθοδολογία 

 
Για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας ζητήθηκε και εξασφαλίστηκε 

η απαραίτητη έγκριση από την επιτροπή του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, μετά από την υποβολή της ανάλογης 
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αίτησης προς αυτήν αλλά και η αντίστοιχη άδεια από τη διοίκησης δυο μη δημόσιων 

φορέων που συμμετείχαν επίσης στη μελέτη. 

2. 2. 1. Εργαλείο μέτρησης ποιότητας 

 
Η συλλογή των δεδομένων για την έρευνα έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου, η 

δομή του οποίου βασίστηκε στο διεθνές μοντέλο μέτρησης της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών SERVQUAL (Parasuraman et al. 1985). To ερωτηματολόγιο 

αυτό, όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό μέρος, αποτελείται από 22 ερωτήσεις που 

αφορούν τις προσδοκίες των εργαζομένων από ένα άριστο - ιδεατό χώρος παροχής 

υπηρεσιών υγείας και από 22 ερωτήσεις που εξετάζουν τις αντιλήψεις των 

εργαζομένων σχετικά με την υπηρεσία που προσφέρουν στο χώρο υγείας, όπου 

εργάζονται. Χρησιμοποιήθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο που δοκιμάσθηκε και 

χρησιμοποιήθηκε και στην έρευνα του Χρίστογλου (2006). Έτσι θα μπορέσουν να 

γίνουν και οι ανάλογες συγκρίσεις των αποτελεσμάτων με την αντίστοιχη έρευνα. 

Κάθε μια από τις ερωτήσεις αντιστοιχεί σε μια από τις πέντε διαστάσεις ποιότητας: 

υλικά στοιχεία, αξιοπιστία, ανταπόκριση, ασφάλεια, ενσυναίσθηση. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρία μέρη: 

 
Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου ο ερωτώμενος - εργαζόμενος απαντά σχεδόν 

ταυτόχρονα για τις προσδοκίες του για ένα ιδανικό χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας και 

τις αντιλήψεις του για το χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας, στον οποίο εργάζεται. Στο 

δεύτερο μέρος, οι εργαζόμενοι διατυπώνουν την άποψη τους με τη μορφή βαθμολογίας 

για τις πέντε διαστάσεις αξιολόγησης του μοντέλου (υλικά, αξιοπιστία, ετοιμότητα, 

ασφάλεια, ενσυναίσθηση),  κατανέμοντας ένα σύνολο εκατό πόντων ανάμεσα στις 

πέντε αυτές διαστάσεις, με βάση το πόσο σημαντική είναι η καθεμία από αυτές για την 

προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Στη συνέχεια, τους ζητείται να 

επιλέξουν ποια από τις πέντε είναι η πιο σημαντική και ποια η λιγότερο σημαντική 

σύμφωνα με την κρίση τους. 

Στο τρίτο μέρος με τη χρήση κλειστού τύπου ερωτήσεων συλλέγονται τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των ερωτώμενων - εργαζόμενων (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, 

τόπος διαμονής, τομέας εργασίας, έτη προϋπηρεσίας). 

Το πρόθεμα «ex» στις ερωτήσεις της πρώτης στήλης προέρχεται από τη λέξη 

«expectations» (προσδοκίες), ενώ το πρόθεμα «pe» στις ερωτήσεις της δεύτερης στήλης 

από τη λέξη «perceptions» (αντιλήψεις). 
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Η κάθε ερώτηση - πρόταση του ερωτηματολογίου αντιστοιχεί σε μια μεταβλητή, η 

οποία με τη σειρά της αντιστοιχεί σε μια ομάδα μεταβλητών που προσδιορίζει μια από 

τις πέντε διαστάσεις μέτρησης ποιότητας της μεθόδου SERVQUAL. 

Πιο συγκεκριμένα η αντιστοιχία είναι η εξής: 

 
Οι ερωτήσεις 1 έως 4 εξετάζουν τη διάσταση των υλικών στοιχείων. Αναφέρονται 

δηλαδή στις φυσικές εγκαταστάσεις, την εμφάνιση των εργαζομένων και τα εργαλεία 

που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό. 

Οι ερωτήσεις 5 έως 9 αφορούν τη διάσταση τη αξιοπιστίας. Ερευνούν δηλαδή, εάν ο 

χώρος υγείας παρέχει τις υπηρεσίες με τον τρόπο που υποσχέθηκε με ακρίβεια και 

χωρίς λάθη, αν οι εργαζόμενοι δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον και εάν διατηρεί τα 

αρχεία του σωστά. 

Οι ερωτήσεις 10 έως 13 αφορούν τη διάσταση της ανταπόκρισης. Ερευνούν δηλαδή 

εάν οι ασθενείς ενημερώνονται σωστά από το προσωπικό του χώρου υγείας, την 

προθυμία του προσωπικού για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του 

ασθενούς καθώς και το βαθμό απόκρισης στα αιτήματα τους. 

Οι ερωτήσεις 14 έως 17 αφορούν τη ασφάλεια. Ερευνούν δηλαδή, τις προσδοκίες και 

αντιλήψεις σχετικά με τη διασφάλιση, επικεντρώνονται στο αίσθημα εμπιστοσύνης 

και ασφάλειας που εμπνέει το προσωπικό αλλά και τις γνώσεις, την ευγένεια και τη 

συνέπεια του. 

Οι ερωτήσεις 18 έως 22 αφορούν την ενσυναίσθηση. Ερευνούν δηλαδή, τις προσδοκίες 

και αντιλήψεις σχετικές με τη κατανόηση, τη φροντίδα και την εξατομικευμένη 

προσοχή που δείχνει ο οργανισμός για τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη, το 

ενδιαφέρον του για το συμφέρον του ασθενούς και τις βολικές ώρες λειτουργίας. 

Οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις τους, 

μέσα από 22 ερωτήσεις με τη βοήθεια μιας επτάβαθμης κλίμακα Likert όπου το «1» 

αντιστοιχεί στο «Διαφωνώ απόλυτα», το «7» αντιστοιχεί στο «Συμφωνώ απόλυτα» και 

το «4» στο «Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ». 

2. 2. 2. Δείγμα έρευνας 

 
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από εργαζομένους του δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα που ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην έρευνα. Οι συμμετέχοντες 

εργάζονται στην ιατρική, νοσηλευτική, διοικητική και τεχνική υπηρεσία. Τα 
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ερωτηματολόγια διαμοιράστηκαν στους χώρους εργασίας των εργαζομένων. 

Προτιμήθηκε η προσωπική μέθοδος διανομής ερωτηματολογίου από την ερευνήτρια 

ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να επιλύσει απορίες ή να κάνει διευκρινίσεις. 

Θεωρήθηκε ακόμη ότι έτσι θα εξασφαλιζόταν μεγαλύτερος βαθμός ανταπόκρισης, με 

αποτέλεσμα να επιστραφεί μεγαλύτερος αριθμός συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, 

όπως και έγινε (Σιώμκος και Μαύρος, 2008). Συνολικά συγκεντρώθηκαν 117 έγκυρα 

ερωτηματολόγια. 

Οι συμμετέχοντες διαβεβαιώθηκαν για την ανωνυμία τους. Ο μέσος χρόνος 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν περίπου 10-15 λεπτά. Σε περιπτώσεις που οι 

εργαζόμενοι είχαν φόρτο εργασίας τους δόθηκε το περιθώριο να το συμπληρώσουν 

αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ιδιαίτερες απορίες δεν παρατηρήθηκαν. Στη 

μελέτη συμμετείχε προσωπικό από τα Εξωτερικά Ιατρεία του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου 

και από δυο ιδιωτικούς οργανισμούς υγείας της Θεσσαλονίκης. 

Η καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων έγινε με τη βοήθεια του 

στατιστικού προγράμματος IBM SPSS 22 (Statistical Package for Social Sciences). 

2. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Αρχικά θα παρουσιαστεί το προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα με βάση τα 

δημογραφικά στοιχεία και στη συνέχεια θα γίνει στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων. 

2. 3. 1. Δημογραφικά Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 
Στη μελέτη συμμετείχαν 85 γυναίκες (72,6%) και 32 άντρες (27,4) γεγονός που 

οφείλεται στο ότι ο νοσηλευτικός και διοικητικός χώρος των υπηρεσιών υγείας είναι 

κυρίως γυναικοκρατούμενος (Γράφημα 1). 
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Γράφημα 1: Φύλο συμμετεχόντων. 

 

 
Όσον αφορά την ηλικία των ερωτηθέντων (Γράφημα 2), το μεγαλύτερο μέρος του 

δείγματος ήταν άτομα ηλικίας 35-49 ετών (50,4%), ακολουθούν τα άτομα ηλικίας 

μεταξύ 20-34 (35%) και λιγότερα άτομα ηλικίας 50-64 (14,5%). 

 

 
Γράφημα 2: Ηλικία συμμετεχόντων. 
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Το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων ποικίλλει (Γράφημα 3). Η πλειοψηφία είναι 

απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. (35%). Ακολουθούν οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι (17,9%), οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. 

(17,1%), οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος (14,5%), οι απόφοιτοι Λυκείου και 

Τ.Ε.Ε. (6,8%) αντίστοιχα και οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (1,7%). 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 3: Μορφωτικό επίπεδο συμμετεχόντων. 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων διαμένουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης 

(91,5%) ενώ ένα πολύ μικρό μέρος ζει στην περιφέρεια (8,5%). 

 
Οι περισσότεροι εργαζόμενοι (44,4%) του δείγματος ανήκουν στην διοικητική 

υπηρεσία, σχεδόν αντίστοιχοι (41,88%) ανήκουν στη νοσηλευτική, ενώ σημαντικά 

λιγότεροι (14%) ανήκουν στην ιατρική και (2%) στη τεχνική υπηρεσία (Γράφημα 4). 
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Γράφημα 4: Τομέας εργασίας συμμετεχόντων. 

 
Η πλειοψηφία του προσωπικού εργάζεται στο συγκεκριμένο χώρο παροχής υπηρεσιών 

υγείας περισσότερο από 10 χρόνια (52,1%), λιγότεροι (27,4%) εργάζονται από 3 έως 

10 χρόνια και ακολουθούν προσωπικό με 6 μήνες έως ενάμιση χρόνο προϋπηρεσία 

στο συγκεκριμένο χώρο (12,8%), με ενάμιση χρόνο με 3 χρόνια (4,3%) και λιγότερο 

από 6 μήνες (3,4%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί (54,7%) 

δεν έχουν εργαστεί σε άλλο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας εκτός από αυτόν στον 

οποίο εργάζονται ενώ οι υπόλοιποι (45,3%) έχουν αντίστοιχες συγκρίσιμες εμπειρίες 

από άλλους χώρους. 

Τέλος, σχεδόν ισόποσο είναι το δείγμα των εργαζομένων που απασχολούνται στο 

δημόσιο (47%) και ιδιωτικό (53%) τομέα παροχής υπηρεσιών (Γράφημα 5). 
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Γράφημα 5: Φορέας απασχόλησης συμμετεχόντων. 

 

 
2. 3. 2. Εύρεση χάσματος 

 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 τα αποτελέσματα από την επεξεργασία 

των αποτελεσμάτων, ο μέσος όρος των προσδοκιών και των αντιλήψεων των 

εργαζομένων από την παροχή υπηρεσιών υγείας στο χώρο που εργάζονται για την 

κάθε ερώτηση - μεταβλητή. Από τη διαφορά μεταξύ αντιλήψεων και προσδοκιών 

προκύπτει το χάσμα της κάθε διάστασης. Το επόμενο βήμα είναι να υπολογιστεί το 

συνολικό χάσμα, το οποίο θα αξιολογήσει τη συνολική αντιλαμβανόμενη ποιότητα 

των συμμετεχόντων για την υπηρεσία που παρέχουν. Αν η τιμή του χάσματος είναι 

αρνητική υποδηλώνει ότι η αντιλαμβανόμενη ποιότητα της υπηρεσίας υπολείπεται της 

προσδοκώμενης, αντίθετα αν η τιμή είναι θετική υποδηλώνει ότι η αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα υπηρεσιών υπερτερεί της προσδοκώμενης. 

Μελετώντας τα αποτελέσματα του πίνακα παρατηρούνται κενά και στις πέντε 

διαστάσεις ποιότητας, γεγονός που σημαίνει ότι οι προσδοκίες των εργαζομένων είναι 

υψηλότερες από την ποιότητα της τελικής υπηρεσίας που παρέχουν. Πιο 

συγκεκριμένα, το συνολικό χάσμα έχει αρνητικό (-0,705), αποδεικνύοντας ότι η 

αντιλαμβανόμενη παροχή υπηρεσιών υπολείπεται της προσδοκώμενης, γεγονός που 

μπορεί να επηρεάζει και τις αντιλήψεις των ασθενών - πελατών και χρήζει 

βελτιώσεων. 
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Πίνακας 1: Παρουσίαση προσδοκιών και αντιλήψεων συμμετεχόντων. 
 

 
 

Διαστάσεις Ερώτηση Προσδοκία Αντίληψη Χάσμα 

Υλικά Στοιχεία 1 6,78 5,85 -0,93 

2 6,44 5,63 -0,80 

3 6,32 5,91 -0,41 

4 6,94 6,35 -0,59 

Μέσο χάσμα Υλικά Στοιχεία: 6,62 5,94 -0,68 

Αξιοπιστία 5 6,19 5,32 -0,87 

6 6,36 5,62 -0,74 

7 6,62 5,81 -0,81 

8 6,30 5,38 -0,92 

9 6,75 6,01 -0,74 

Μέσο χάσμα Αξιοπιστία: 6,44 5,63 -0,82 

Ανταπόκριση 10 6,40 5,80 -0,60 

11 6,0 5,48 -0,52 

12 6,32 5,78 -0,54 

13 5,16 5,03 -0,14 

Μέσο χάσμα Ανταπόκριση: 5,97 5,52 -0,45 

Ασφάλεια 14 6,53 5,74 -0,79 

15 6,61 5,87 -0,74 

16 3,53 5,80 -0,73 

17 6,77 4,94 -1,83 

Μέσο χάσμα Ασφάλεια: 6,61 5,59 -1,02 

Ενσυναίσθηση 18 6,31 5,42 -0,89 

19 5,72 5,50 -0,21 

20 5,95 5,39 -0,56 

21 6,04 5,38 -0,66 

22 6,23 5,74 -0,49 

Μέσο χάσμα Ενσυναίσθηση: 6,05 5,49 -0,70 

Συνολικό μέσο χάσμα: 6,338 5,632 -0,705 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι σε καμία από τις ερωτήσεις δε σημειώθηκε θετικό χάσμα και 

αυτό κατ’ επέκταση σημαίνει ότι υπάρχει μια γενικότερη αδυναμία ικανοποίησης των 

προσδοκιών του προσωπικού σε όλους τους τομείς. 

Μελετώντας περισσότερο τα στοιχεία, παρατηρείται ότι η διάσταση που εμφανίζει το 

μεγαλύτερο χάσμα είναι αυτή της ασφάλειας (-1,02), ενώ ακολουθούν με διαφορά η 

διάσταση της αξιοπιστίας (-0,82), της ενσυναίσθησης (-0,70), των υλικών στοιχείων (- 

0,68) και τελευταία η διάσταση της ανταπόκρισης (-0,45). Οι εργαζόμενοι δηλαδή των 

χώρων υγείας που συμμετείχαν θεωρούν ότι η μεγαλύτερη μη ικανοποίηση από την 

ποιότητα υπηρεσιών σημειώνεται στη διάσταση της ασφάλειας, που περιλαμβάνει τις 

γνώσεις και τη συμπεριφορά του προσωπικού, καθώς και το αίσθημα ασφάλειας και 

σιγουριάς που εμπνέουν στους ασθενείς, ενώ η μεγαλύτερη ικανοποίηση από την 

ποιότητα υπηρεσιών παρέχεται από τη διάσταση της ανταπόκρισης, δηλαδή την 

ικανότητα τους να εξυπηρετούν άμεσα, αποτελεσματικά, και με προθυμία τους 

ασθενείς. 

Οι τρεις ερωτήσεις που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο χάσμα είναι η ερώτηση 17 (Οι 

εργαζόμενοι του χώρου παροχής υπηρεσιών υγείας - θα πρέπει να - λαμβάνουν την 

ανάλογη υποστήριξη ώστε να κάνουν καλά τη δουλειά τους) (-1,83) και ακολουθούν 

με διαφορά η ερώτηση 1 (Ο χώρος παροχής υπηρεσιών υγείας - θα πρέπει να - έχει 

σύγχρονο εξοπλισμό (-0,93) και η ερώτηση 8 (Ο χώρος παροχής υπηρεσιών υγείας - 

θα πρέπει να - παρέχει τις υπηρεσίες του τη στιγμή που υποσχέθηκε να το κάνει) (- 

0,92). Στον αντίποδα, οι δυο ερωτήσεις με αισθητά μικρό χάσμα μεταξύ προσδοκιών 

και αντιλήψεων είναι η ερώτηση 13 (Το προσωπικό του χώρου παροχής υπηρεσιών 

υγείας - πρέπει να - ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα των ασθενών, όσο 

απασχολημένο και να είναι) (-0,14) και η ερώτηση 19 (Οι ώρες λειτουργίας του χώρου 

παροχής υπηρεσιών υγείας - θα πρέπει να - ταιριάζουν σε όλους τους ασθενείς) (- 

0,21). Ευρήματα που αναδεικνύουν την ανάγκη του προσωπικού να νιώθει την 

υποστήριξη των ανωτέρων του και της διοίκησης, να έχει στη διάθεση του μέσα 

τελευταίας τεχνολογίας για να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και να τηρεί τις 

υποσχέσεις του. Ενώ κατά την άποψη τους είναι ικανοποιημένοι με την ανταπόκριση 

τους στους στα αιτήματα των ασθενών και με το ωράριο λειτουργίας τους. 

Με βάση το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αντλούνται στοιχεία για τη 

βαρύτητα που αποδίδουν οι εργαζόμενοι σε κάθε μια από τις πέντε διαστάσεις, όταν 

αξιολογούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Η βαρύτητα που δίνουν 

οι συμμετέχοντες σε κάθε διάσταση απεικονίζεται στο Γράφημα 6. 
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Έτσι ως πιο σημαντικό χαρακτηριστικό για τον καθορισμό της ικανοποίησης τους από 

την ποιότητα υπηρεσιών εμφανίζεται η ασφάλεια (25,68), ακολουθεί η αξιοπιστία 

(22,91), τα υλικά και η ανταπόκριση με μικρή διαφορά μεταξύ τους (18,14 και 17,73 

αντίστοιχα) και τελευταία η ενσυναίσθηση (15,53). 

 

 
Γράφημα 6: Βαρύτητες 5 διαστάσεων. 

 
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ξεχωριστά οι προσδοκίες, οι αντιλήψεις, τα χάσματα 

και οι βαρύτητες της κάθε διάστασης για κάθε υπηρεσία ξεχωριστά (Ιατρική, 

Νοσηλευτική, Διοικητική). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 2, 3 και 4, οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες 

του ιατρικού προσωπικού είναι αυτές που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο συνολικό 

χάσμα (-1,23). Τα επιμέρους χάσματα στις τέσσερις από τις πέντε διαστάσεις είναι > - 

1 με εξαίρεση τη διάσταση των υλικών στοιχείων. Οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες 

των άλλων δυο υποομάδων (νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού) φαίνεται να 

συμπίπτουν, παρατηρώντας το συνολικό χάσμα για τους νοσηλευτές (-0,63) και το 

συνολικό χάσμα για τους διοικητικούς (-0,62). Για το νοσηλευτικό προσωπικό το 

μεγαλύτερο χάσμα παρατηρείται στη διάσταση της ασφάλειας (-1,07) και το 

μικρότερο στη διάσταση της ανταπόκρισης (-0,26). Για το διοικητικό προσωπικό το 

μεγαλύτερο χάσμα εντοπίζεται στη διάσταση της ασφάλειας (-0,83) και το μικρότερο 

στη διάσταση της ενσυναίσθησης (-0,44). Και οι τρεις υποομάδες αποδίδουν τη 

μεγαλύτερη βαρύτητα στις διαστάσεις της ασφάλειας και της αξιοπιστίας με εμφανή 

διαφορά από τις υπόλοιπες. 
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Πίνακας 2: Προσδοκίες και αντιλήψεις Ιατρικού Προσωπικού. 

 
Διάσταση Βαρύτητα Ιατρικό Προσωπικό 

 Προσδοκίες Αντιλήψεις Χάσμα 

Υλικά 17,71 6,50 5,62 -0,88 

Αξιοπιστία 23,21 6,35 5,07 -1,27 

Ανταπόκριση 18,64 5,80 4,71 -1,09 

Ασφάλεια 26,79 6,55 5,00 -1,55 

Ενσυναίσθηση 13,64 6,15 4,78 -1,37 

Σταθμισμένη 

μέση τιμή 

 6,27 5,04 -1,23 

Διάστημα 

εμπιστοσύνης 

με α= 0,05 

 ± 0,021 ± 0,139  

 

 
Πίνακας 3: Προσδοκίες και αντιλήψεις Νοσηλευτικού Προσωπικού. 

 
Διάσταση Βαρύτητα Νοσηλευτικό Προσωπικό 

 Προσδοκίες Αντιλήψεις Χάσμα 

Υλικά 17,08 6,66 6,03 -0,63 

Αξιοπιστία 20,65 6,40 5,67 -0,73 

Ανταπόκριση 17,88 5,85 5,60 -0,26 

Ασφάλεια 27,24 6,61 5,55 -1,07 

Ενσυναίσθηση 17,10 5,90 5,43 -0,47 

Σταθμισμένη 

μέση τιμή 

 6,29 5,66 -0,63 

Διάστημα 

εμπιστοσύνης 

με α= 0,05 

 ± 0,194 ± 0,302  

 

Πίνακας 4: Προσδοκίες και αντιλήψεις Διοικητικού Προσωπικού. 

 
Διάσταση Βαρύτητα Διοικητικό Προσωπικό 

 Προσδοκίες Αντιλήψεις Χάσμα 

Υλικά 19,08 6,60 5,94 -0,66 

Αξιοπιστία 25,08 6,49 5,75 -0,74 

Ανταπόκριση 17,15 6,13 5,68 -0,44 

Ασφάλεια 24,21 6,60 5,78 -0,83 

Ενσυναίσθηση 14,48 6,13 5,72 -0,42 

Σταθμισμένη 

μέση τιμή 

 6,39 5,77 -0,62 

Διάστημα 

εμπιστοσύνης 

με α= 0,05 

 ± 0,05 ± 0,039  

 

 
Προχωρώντας σε μια σύγκριση των αποτελεσμάτων με βάση το φορέα απασχόλησης 

(δημόσιο και ιδιωτικό) παρατηρείται λίγο μεγαλύτερο συνολικό χάσμα στην 
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ικανοποίηση των εργαζομένων του δημόσιου τομέα (-0,926) έναντι του ιδιωτικού 

τομέα (-0,70), όπως φαίνεται στον Πίνακα 5 και 6. Οι απόψεις των εργαζομένων του 

δημόσιου και ιδιωτικό φορέα φαίνεται ότι συμπίπτουν. Το μεγαλύτερο χάσμα και για 

τις δυο ομάδες εντοπίζεται στη διάσταση της ασφάλειας (-1,37 στο δημόσιο και -1,03 

στον ιδιωτικό φορέα) και της αξιοπιστίας (-1,05 στο δημόσιο και -0,81 στον ιδιωτικό 

φορέα) ενώ το μικρότερο στη διάσταση της ανταπόκρισης (-0,65 και -0,45 

αντίστοιχα). 

Πίνακας 5: Προσδοκίες και αντιλήψεις εργαζομένων στο δημόσιο φορέα. 

 
Διάσταση Βαρύτητα Δημόσιος Φορέας 

 Προσδοκίες Αντιλήψεις Χάσμα 

Υλικά 16,10 6,52 5,82 -0,70 

Αξιοπιστία 22,25 6,43 5,37 -1,05 

Ανταπόκριση 18,65 5,83 5,18 -0,65 

Ασφάλεια 25,65 6,59 5,22 -1,37 

Ενσυναίσθηση 16,53 5,95 5,08 -0,86 

Σταθμισμένη 

μέση τιμή 

 6,26 5,33 -0,926 

Διάστημα 

εμπιστοσύνης 

με α= 0,05 

 ± 0,005 ±0,005  

 

Πίνακας 6: Προσδοκίες και αντιλήψεις εργαζομένων στον ιδιωτικό φορέα. 

 
Διάσταση Βαρύτητα Ιδιωτικός Φορέας 

 Προσδοκίες Αντιλήψεις Χάσμα 

Υλικά 19,23 6,62 5,93 -0,67 

Αξιοπιστία 23,50 6,44 5,63 -0,81 

Ανταπόκριση 16,90 5,97 5,52 -0,45 

Ασφάλεια 25,69 6,61 5,58 -1,03 

Ενσυναίσθηση 14,65 6,05 5,48 -0,56 

Σταθμισμένη 

μέση τιμή 

 6,33 5,63 -0,70 

Διάστημα 

εμπιστοσύνης 

με α= 0,05 

 ± 0,0 ± 0,003  
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2. 4. Έλεγχος αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής 

 
Ο έλεγχος αξιοπιστίας (Πίνακας 7) χρειάζεται ώστε να ελεγχτεί εάν η κλίμακα του 

ερωτηματολογίου είναι ικανή να δίνει ίδια αποτελέσματα κάτω από τις ίδιες συνθήκες 

και κατά συνέπεια τα ακριβή αποτελέσματα (Αναστασιάδου, 2012). Ο έλεγχος 

πραγματοποιήθηκε με το συντελεστή Cronbach Alpha. Οι τιμές που μπορεί να πάρει ο 

συντελεστής αυτός είναι από 0 έως 1. Η τιμή του θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 

0,7 για να είναι αποδεκτή (Αναστασιάδου, 2012). Ο συντελεστής της παρούσας 

μελέτης παίρνει τιμή 0,954, που σημαίνει ότι η κλίμακα είναι αξιόπιστη. 

2. 5. Συσχέτιση χασμάτων μεταξύ τους 

 
Στο σημείο αυτό θα διερευνηθεί εάν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των χασμάτων των 

πέντε διαστάσεων. Η ανάλυση συσχέτισης ελέγχει τη σχέση μεταξύ δυο μεταβλητών 

χρησιμοποιώντας το συντελεστή συσχέτισης του Pearson. Ο συντελεστής συσχέτισης 

του Pearson μπορεί να πάρει τιμές από -1 έως 1 και μας δείχνει το βαθμό εξάρτησης 

της μιας μεταβλητής από την άλλη καθώς και το αν υπάρχει θετική ή αρνητική 

συσχέτιση (Σιώμκος, Μαύρος 2008). Εάν οι τιμές του συντελεστή κυμαίνονται από - 1 

έως 0, τότε η συσχέτιση μεταξύ των δυο μεταβλητών είναι αρνητική, εάν οι τιμές του 

κυμαίνονται από 0 έως 1 τότε η συσχέτιση μεταξύ των δυο μεταβλητών είναι θετική, 

και εάν η τιμή του είναι 0 τότε δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δυο αυτών 

μεταβλητών (Σιώμκος, Μαύρος 2008). 

Όπως αποκαλύπτει ο Πίνακας 7, οι τιμές του συντελεστή Pearson είναι μεσαίες προς 

υψηλές, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των πέντε 

διαστάσεων της ποιότητας. Αρκετά ισχυρή συσχέτιση παρατηρείται ανάμεσα στη 

διάσταση της αξιοπιστίας και στη διάσταση της ανταπόκρισης (r=0,734) αλλά και 

μεταξύ ασφάλειας και αξιοπιστίας (r=0,724). Μέτρια προς ισχυρή συσχέτιση υπάρχει 

μεταξύ της ανταπόκρισης και κατανόησης (r=0,675), της ασφάλειας και ανταπόκρισης 

(r=0,658) και της ασφάλειας και της κατανόησης (r=0,597). Μικρότερες συσχετίσεις 

παρατηρούνται μεταξύ της διάστασης των υλικών με καθεμιά από τις άλλες τέσσερις 

διαστάσεις. Τα παραπάνω ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η μη ικανοποίηση 

των προσδοκιών σε μια διάσταση μπορεί να επηρεάσει τη μη ικανοποίηση των 

προσδοκιών και σε άλλες διαστάσεις, ειδικά αν ο συντελεστής Pearson μεταξύ των 

δυο αυτών διαστάσεων έχει υψηλή τιμή. 



73  

Πίνακας 7: Έλεγχος συσχέτισης χασμάτων. 

 
  

 
χάσμα_υλικά 

χάσμα_αξι 

οπιστία 

χάσμα_ανταπ 

όκριση 

 
 

χάσμα_ασφάλεια 

 
 

χάσμα_κατανόηση 

χάσμα_υλικά Pearson Correlation 1 ,459**
 ,395**

 ,518**
 ,340**

 

 Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

 N 117 117 117 117 117 

χάσμα_αξιοπιστία Pearson Correlation ,459**
 1 ,734**

 ,724**
 ,526**

 

 Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

 N 117 117 117 117 117 

χάσμα_ανταπόκριση Pearson Correlation ,395**
 ,734**

 1 ,658**
 ,675**

 

 Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

 N 117 117 117 117 117 

χάσμα_ασφάλεια Pearson Correlation ,518**
 ,724**

 ,658**
 1 ,597**

 

 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

 N 117 117 117 117 117 

χάσμα_κατανόηση Pearson Correlation ,340**
 ,526**

 ,675**
 ,597**

 1 

 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

 N 117 117 117 117 117 

 

 
2. 5. 1. Συσχέτιση χασμάτων με τα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας 

 
Ακολουθεί ο έλεγχος συσχέτισης των χασμάτων με τα δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Οι μηδενικές υποθέσεις ορίζονται ως εξής: 

 
ΗΟ: Δεν υπάρχει διαφορά στο χάσμα αντιλήψεων - προσδοκιών ανάλογα με το φύλο. 

 
ΗΟ: Δεν υπάρχει διαφορά στο χάσμα αντιλήψεων - προσδοκιών ανάλογα με την 

ηλικιακή ομάδα. 

ΗΟ: Δεν υπάρχει διαφορά στο χάσμα αντιλήψεων - προσδοκιών ανάλογα με το 

μορφωτικό επίπεδο. 

ΗΟ: Δεν υπάρχει διαφορά στο χάσμα αντιλήψεων - προσδοκιών ανάλογα με τον τομέα 

εργασίας των συμμετεχόντων. 

ΗΟ: Δεν υπάρχει διαφορά στο χάσμα αντιλήψεων - προσδοκιών ανάλογα με το φορέα 

απασχόλησης. 
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Για τον έλεγχο των παραπάνω υποθέσεων χρησιμοποιήθηκαν δυο είδη ελέγχου: το t- 

testκαι η ανάλυση διακύμανσης one – way ANOVA. 

Το t-test χρησιμοποιείται όταν η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι διχοτομική και 

εξετάζεται η διαφορά των μέσων της εξαρτημένης μεταβλητής στα δυο επίπεδα της 

ανεξάρτητης (Σιώμκος, Μαύρος 2008). Έτσι το t-test χρησιμοποιείται για τον έλεγχο 

της πρώτης υπόθεσης που αφορά το φύλο των συμμετεχόντων (δυο ομάδες: άντρας, 

γυναίκα). 

Στον Πίνακα 8, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης. Η πρώτη γραμμή 

αφορά τον έλεγχο Levene σχετικά με την ισότητα των διακυμάνσεων. Εφόσον η ισχύς 

της υπόθεσης ίσων διακυμάνσεων είναι μεγαλύτερη από 0,05 και στις πέντε 

διαστάσεις, δεχόμαστε ότι οι διακυμάνσεις είναι ίσες. Συνεπώς ελέγχουμε τη 

σημαντικότητα του t-test. Η ισχύς της μηδενικής υπόθεσης είναι πάνω από 0,05 σε 

κάθε διάσταση, άρα δεχόμαστε ότι η μηδενική υπόθεση ισχύει, δηλαδή δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στο χάσμα αντιλήψεων - προσδοκιών ανάμεσα σε 

άντρες και γυναίκες. 

Η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) χρησιμοποιείται όταν ελέγχεται εάν ένας υπό 

μελέτη παράγοντας συμβάλει στη μεταβλητότητα του δείγματος (Αναστασιάδου, 

2012). Ελέγχει διαφορές ανάμεσα σε περισσότερες από δυο ομάδες, σε αντίθεση με το 

t-test (Σιώμκος, Μαύρος 2008). Στη παρούσα μελέτη εξαρτημένη μεταβλητή αποτελεί 

το χάσμα μεταξύ αντιλήψεων - προσδοκιών για κάθε διάσταση και ανεξάρτητες 

μεταβλητές είναι η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, ο φορέας απασχόλησης. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα ,9 το επίπεδο σημαντικότητας είναι μεγαλύτερο από 0,05 

επομένως η μηδενική υπόθεση είναι αποδεκτή, δηλαδή δεν υπάρχει διαφορά στο 

χάσμα αντιλήψεων - προσδοκιών ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων. 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 10, δεν υπάρχει διαφορά στο χάσμα αντιλήψεων - 

προσδοκιών ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Το επίπεδο 

σημαντικότητας είναι μεγαλύτερο από 0,05 επομένως η μηδενική υπόθεση είναι 

αποδεκτή. 
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Πίνακας 8: Συσχέτιση χασμάτων με το φύλο. 
 

 

 
 Levene's Test 

for Equality of 
Variances 

 
 

t-test for Equality of Means 

 

 

 

 
F 

 

 

 

 
Sig. 

 

 

 

 
t 

 

 

 

 
df 

 

 
Sig. 
(2- 

tailed) 

 

 

 
Mean 

Difference 

 

 

 
Std. Error 
Difference 

95% 

Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

χάσμα_υλικά Equal 
variances 
assumed 

 
,749 

 
,389 

 
1,807 

 
115 

 
,073 

 
,274 

 
,152 

 
-,026 

 
,575 

 Equal 
variances 
not 
assumed 

 
 

2,036 

 
 

72,463 

 
 

,045 

 
 

,274 

 
 

,135 

 
 

,006 

 
 

,543 

χάσμα_αξιοπιστία Equal 
variances 
assumed 

 
,099 

 
,753 

 
,358 

 
115 

 
,721 

 
,058 

 
,162 

 
-,263 

 
,379 

 Equal 
variances 
not 
assumed 

 
 

,372 

 
 

60,470 

 
 

,711 

 
 

,058 

 
 

,156 

 
 

-,253 

 
 

,369 

χάσμα_ανταπόκριση Equal 
variances 
assumed 

 
,009 

 
,924 

 
,025 

 
115 

 
,980 

 
,005 

 
,190 

 
-,371 

 
,381 

 Equal 
variances 
not 
assumed 

 
 

,025 

 
 

57,178 

 
 

,980 

 
 

,005 

 
 

,188 

 
 

-,371 

 
 

,380 

χάσμα_ασφάλεια Equal 
variances 
assumed 

 
,207 

 
,650 

 
1,082 

 
115 

 
,281 

 
,220 

 
,203 

 
-,183 

 
,623 

 Equal 
variances 
not 
assumed 

 
 

1,079 

 
 

55,446 

 
 

,285 

 
 

,220 

 
 

,204 

 
 

-,189 

 
 

,629 

χάσμα_κατανόηση Equal 
variances 
assumed 

 
,004 

 
,948 

 
,493 

 
115 

 
,623 

 
,115 

 
,234 

 
-,347 

 
,578 

 Equal 
variances 
not 
assumed 

 
 

,516 

 
 

61,246 

 
 

,608 

 
 

,115 

 
 

,223 

 
 

-,331 

 
 

,561 
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Πίνακας 9: Συσχέτιση χασμάτων με την ηλικία. 

 
 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

χάσμα_υλικά Between Groups 2,176 2 1,088 2,025 ,137 

 Within Groups 61,248 114 ,537 

 Total 63,424 116  

χάσμα_αξιοπιστία Between Groups 1,014 2 ,507 ,835 ,436 

 Within Groups 69,192 114 ,607 

 Total 70,206 116  

χάσμα_ανταπόκριση Between Groups ,028 2 ,014 ,016 ,984 

 Within Groups 96,290 114 ,845 

 Total 96,317 116  

χάσμα_ασφάλεια Between Groups ,400 2 ,200 ,205 ,815 

 Within Groups 111,244 114 ,976 

 Total 111,644 116  

χάσμα_κατανόηση Between Groups ,037 2 ,019 ,015 ,986 

 Within Groups 146,117 114 1,282 

 Total 146,155 116  

 

 
Πίνακας 10: Συσχέτιση χασμάτων με το μορφωτικό επίπεδο. 

 
 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

χάσμα_υλικά Between Groups 3,281 6 ,547 1,000 ,429 

 Within Groups 60,143 110 ,547 

 Total 63,424 116  

χάσμα_αξιοπιστία Between Groups 3,265 6 ,544 ,894 ,502 

 Within Groups 66,941 110 ,609 

 Total 70,206 116  

χάσμα_ανταπόκριση Between Groups 5,019 6 ,836 1,008 ,424 

 Within Groups 91,299 110 ,830 

 Total 96,317 116  

χάσμα_ασφάλεια Between Groups 1,841 6 ,307 ,307 ,932 

 Within Groups 109,803 110 ,998 

 Total 111,644 116  

χάσμα_κατανόηση Between Groups 9,828 6 1,638 1,322 ,254 

 Within Groups 136,327 110 1,239 

 Total 146,155 116  
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Πίνακας 11: Συσχέτιση χασμάτων με υπηρεσίες. 

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

χάσμα_υλικά Between Groups 1,742 3 ,581 1,064 ,367 

 Within Groups 61,682 113 ,546 

 Total 63,424 116  

χάσμα_αξιοπιστία Between Groups 4,703 3 1,568 2,704 ,049 

 Within Groups 65,503 113 ,580 

 Total 70,206 116  

χάσμα_ανταπόκριση Between Groups 8,090 3 2,697 3,454 ,019 

 Within Groups 88,228 113 ,781 

 Total 96,317 116  

χάσμα_ασφάλεια Between Groups 5,770 3 1,923 2,053 ,111 

 Within Groups 105,874 113 ,937 

 Total 111,644 116  

χάσμα_κατανόηση Between Groups 15,206 3 5,069 4,374 ,006 

 Within Groups 130,948 113 1,159 

 Total 146,155 116  

 
Σύμφωνα με τον Πίνακα 11, αποκαλύπτεται η συσχέτιση των χασμάτων αντιλήψεων 

και προσδοκιών με βάση την υπηρεσία στην οποία ανήκουν οι εργαζόμενοι. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα σε τρεις διαστάσεις από τις πέντε το επίπεδο σημαντικότητας 

είναι μικρότερο από 0,05 επομένως απορρίπτεται κατά ένα μέρος η μηδενική υπόθεση. 

Οι διαστάσεις της κατανόησης (0,06), της ανταπόκρισης (0,019) και της αξιοπιστίας 

(0,049) επηρεάζονται από τον τομέα στον οποίο ανήκουν οι συμμετέχοντες (ιατρική, 

νοσηλευτική, διοικητική υπηρεσία). 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 12, μετά από τον έλεγχο t-test προκύπτει συσχέτιση των 

τεσσάρων από των πέντε διαστάσεων με το φορέα απασχόλησης των συμμετεχόντων. 

Το επίπεδο σημαντικότητας είναι μικρότερο από 0,05 για τις διαστάσεις της 

ασφάλειας (0,000), της κατανόησης (0,000), της αξιοπιστίας (0,002) και της 

ανταπόκρισης (0,024). Συνεπώς απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση αφού στις τέσσερις 

από τις πέντε διαστάσεις παρατηρείται ισχυρή συσχέτιση της αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας υπηρεσιών με το είδος του φορέα απασχόλησης. Γεγονός που 

επιβεβαιώνεται και από το συντελεστή συσχέτισης των τάξεων Spearman για μη 

παραμετρικούς ελέγχους. 
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Πίνακας 12: Συσχέτιση χασμάτων με φορέα απασχόλησης. 
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2. 6. Συζήτηση αποτελεσμάτων 

 
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η ποιότητα των αντιλαμβανόμενων 

παρεχόμενων υπηρεσιών σε μονάδες υγείας της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις των εργαζομένων στο χώρο είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις προσδοκίες 

που αυτοί έχουν. Από την αξιολόγηση των προσδοκιών και των αντιλήψεων του 

προσωπικού με τη χρήση του εργαλείου SERVQUAL προκύπτει αρνητικό συνολικό 

χάσμα (-0,705) με επιμέρους χάσματα σε όλες τις διαστάσεις μέτρησης της ποιότητας, 

αποτέλεσμα που συγκλίνει με παλαιότερες μελέτες στην Ελλάδα κυρίως βέβαια σε 

ασθενείς αλλά και σε εργαζομένους στις λίγες που έχουν διεξαχθεί (Cristoglou, 2006· 

Karassavidou et al, 2009· Καμπούτα, 2012· Papanikolaou and Zygiaris, 2012· Σαράντη, 

2016· Βαφείδου, 2017). 

Επίσης, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με τα αποτελέσματα της 

έρευνας των Huei-Ming, Kuo-Piao, Chung-Liang, Hsueh, Jia-Yu και Wen-Jone (2001), 

από το Εθνικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ταιβάν, η οποία βέβαια διεξήχθη τόσο 

σε εργαζομένους όσο και σε ασθενείς. Το χάσμα μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων 

στην παρούσα μελέτη είναι μεγαλύτερο (-0,705) συγκριτικά με των τμημάτων έκτακτης 

ανάγκης της Ταιβάν (-0,29). Μάλιστα το μεγαλύτερο χάσμα παρατηρείται και στις δυο 

μελέτες στη διάσταση της ασφάλειας. Και στις δυο μελέτες επίσης, δεν φαίνεται να 

επηρεάζεται το αποτέλεσμα από τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων. 

Χάσμα βρέθηκε και στην έρευνα Rohini και Mahadevappa (2006) σε 5 νοσοκομεία της 

περιοχής Bangalore σε ασθενείς και διοικητικό προσωπικό αν και εκεί η διάσταση της 

ασφάλειας απέδιδε ικανοποιητικά σε αντίθεση με την παρούσα μελέτη όπου στη 

διάστασης της ασφάλειας εντοπίζεται το μεγαλύτερο χάσμα. 

Το μεγαλύτερο χάσμα παρατηρήθηκε και στην παρούσα μελέτη στη διάσταση της 

ασφάλειας αναδεικνύοντας την στη διάσταση με τη μεγαλύτερη βαρύτητα για τους 

εργαζομένους στο χώρος της υγείας. Εύρημα το οποίο παρατηρηθεί και σε άλλες 

μελέτες, όπως αυτή των Vassiliadis, Priporas, Bellou, και Andronikidis (2013), όπου η 

επαγγελματική ικανότητα του προσωπικού αποδείχθηκε καθοριστική για την 

ικανοποίηση τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών πελατών. Η διάσταση της 

ασφάλειας λοιπόν αποδεικνύεται κρίσιμη, τουλάχιστον για τον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης. 

Σύμφωνα με την έρευνα των Tolga και Jiju (2006), αν και στην έρευνα τους 

ασχολούνται με τη σύγκριση αντιλήψεων και προσδοκιών μόνο εξωτερικών πελατών, 
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σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Κωνσταντινούπολης και όχι των εσωτερικών 

πελατών, αν δεν ήταν παράτολμη μια συσχέτιση θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το 

συνολικό χάσμα στον ιδιωτικό τομέα (-0,7) είναι μικρότερο από το συνολικό χάσμα στο 

δημόσιο τομέα (-0,926) και από την πλευρά των εσωτερικών πελατών στην παρούσα 

μελέτη, στοιχείο που συμφωνεί με τη τουρκική μελέτη για τις προσδοκίες και 

αντιλήψεις των εξωτερικών πελατών. Ακόμη στη συγκεκριμένη μελέτη η διάσταση της 

ασφάλειας στους ιδιωτικούς φορείς παρουσιάζει μικρότερο χάσμα (-1,03) συγκριτικά 

με την αντίστοιχη του δημόσιου φορέα (-1,37), όπως και στην τουρκικής μελέτη όπου 

στην ασφάλεια του ιδιωτικού φορέα παρατηρείται μικρότερο χάσμα σε σύγκριση με το 

δημόσιο. 

Σε αντίθεση με τα στοιχεία της μελέτης των Mohsin και de Run (2010), στην ποιότητα 

παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής φροντίδας της Μαλαισίας από τους εξωτερικούς πελάτες, 

όπου τα ευρήματα δε φαίνεται να συμφωνούν με την παρούσα μελέτη. Αν επιχειρηθεί 

μια συσχέτιση των απόψεων των εξωτερικών πελατών της Μαλαισίας με των 

εργαζομένων των ιδιωτικών φορέων της Θεσσαλονίκης παρατηρείται και στις δυο 

περιπτώσεις αρνητικό χάσμα αν και το χάσμα αυτό από την πλευρά των εργαζομένων 

φαίνεται να είναι υψηλότερο (-0,70) για εσωτερικούς πελάτες Θεσσαλονίκης έναντι (- 

0,29) για εξωτερικούς πελάτες Μαλαισίας, αλλά και οι διαστάσεις στις οποίες 

παρατηρείται το μεγαλύτερο χάσμα διαφέρουν. 

Και στη μελέτη των Al‐Borie και Sheikh Damanhouri, (2013) για την απόδοση των 

νοσοκομείων στη Σαουδική Αραβία αξιολογείται μόνο η άποψη των εξωτερικών 

ασθενών για το δημόσιο και ιδιωτικό φορέα υγείας. Επιχειρώντας μια συσχέτιση και 

πάλι εσωτερικών - εξωτερικών πελατών και εδώ το χάσμα για τους εσωτερικούς 

πελάτες ιδιωτικών φορέων της Ελλάδας είναι χαμηλότερο σε σχέση με τους δημόσιους 

γεγονός που συμφωνεί με την έρευνα τους. Βέβαια παρατηρείται μια διαφορά σε 

κάποιες από τις διαστάσεις που αξιολογούν οι πολίτες της Σαουδικής Αραβίας, για 

παράδειγμα οι ασθενείς της Σαουδικής Αραβίας βαθμολογούν με μικρό χάσμα τόσο την 

ασφάλεια στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά νοσοκομεία σε αντίθεση με τους 

εργαζόμενους της Θεσσαλονίκης και στους δυο φορείς όπου στη διάσταση της 

ασφάλειας εντοπίζουν το μεγαλύτερο χάσμα. 

Στην έρευνα των Manulik, Rosińczuk και Karniej (2016) στην Πολωνία που και πάλι 

μετρώνται μόνο οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες εξωτερικών πελατών δημόσιων και 

ιδιωτικών φορέων αλλά όχι των εσωτερικών πελατών, παρατηρούνται υψηλότερες 

προσδοκίες από τους ιδιωτικούς φορείς. Από την πλευρά των εσωτερικών πελατών στη 
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Θεσσαλονίκη στο συνολικό χάσμα δε φαίνεται να υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ 

προσδοκιών και αντιλήψεων των εργαζομένων στους δυο φορείς (προσδοκίες: 6,26 

έναντι 6,33, αντιλήψεις 5,33 έναντι 5,63 αντίστοιχα). Οι δυο μελέτες όμως καταλήγουν 

στο συμπέρασμα ότι η διαχείριση της ποιότητας πρέπει να επικεντρώνεται στη 

βελτιστοποίησή όλων των διαστάσεων και όχι μόνο σε μία που χαρακτηρίζεται ως 

προτεραιότητα, αφού υπάρχει συσχέτιση μεταξύ τους. 

 
Συγκριτικά με την έρευνα της Καμπούτα (2002) σε 52 ασθενείς 4 κλινικών του Γενικού 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου παρατηρούμε ότι και οι εργαζόμενοι της 

παρούσας μελέτης τόσο μαζικά όσο και με γνώμονα μόνο τα αποτελέσματα του 

δημόσιου τομέα (δηλαδή των συμμετεχόντων του Νοσοκομείο Παπαγεωργίου) 

συμφωνούν στη βαρύτητα που δίνουν σε κάθε διάσταση ασθενείς και προσωπικό με 

εξαίρεση μια αντιστροφή στις διαστάσεις της 3ης και της 4η θέσης (ανταπόκριση - 

ενσυναίσθηση). Οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου νοσοκομείου αποδίδουν υψηλότερο 

χάσμα στις διαστάσεις ασφάλεια (-1,37) και αξιοπιστία (-1,05) σε αντίθεση με τις 

αξιολογήσεις των ασθενών, το 2002, που φαίνεται να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι 

καθώς τα χάσματα όλων των διαστάσεων είναι μικρότερα (< -1). Βέβαια έχουν περάσει 

16 χρόνια από τη μελέτη της οπότε πολύ πιθανόν και οι αντιλήψεις και προσδοκίες των 

ασθενών να έχουν αλλάξει. 

Συγκριτικά με την πιο πρόσφατη μελέτη της Σαράντη (2016) στο 

Μαιευτικό/Γυναικολογικό τμήμα του ίδιου Νοσοκομείου επιχειρώντας και πάλι μια 

συσχέτιση των αποτελεσμάτων ασθενών και προσωπικού θα μπορούσε να ειπωθεί ότι 

οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου βαθμολόγησαν αυστηρότερα και στις πέντε διαστάσεις 

το νοσοκομείο τους αλλά και οι δυο κατηγορίες (ασθενείς και προσωπικό) απέδωσαν 

ομόφωνα τη μεγαλύτερη βαρύτητα στις διαστάσεις αξιοπιστία και ασφάλεια ενώ τη 

μικρότερη στα υλικά στοιχεία. 

Σε σύγκριση με την επιμέρους μελέτη του Χρίστογλου (2005) στο νοσοκομείο της 

Θεσσαλονίκης Θεαγένειο, που αφορά τους εργαζομένους, το συνολικό χάσμα είναι 

μικρότερο στην παρούσα μελέτη (-0,705) σε αντίθεση με το (-1,78) και αυτό ίσως να 

οφείλεται και στη διαφορετικότητα των χώρων υγείας που μελετήθηκαν 

(εγκαταστάσεις, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός). Όσον αφορά τον κάθε τομέα 

ξεχωριστά και εδώ έχουμε διαφοροποίηση. Οι απόψεις του διοικητικού και του 

νοσηλευτικού προσωπικού και στις δυο περιπτώσεις φαίνεται να συγκλίνουν 

αριθμητικά αφού κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα αν και η ικανοποίηση της 

παρούσας μελέτης είναι αισθητά μεγαλύτερη, για το διοικητικό προσωπικό (-0,62 
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έναντι -1,62 στη μελέτη του Θεαγενείου) και για το νοσηλευτικό προσωπικό (-0,63 

έναντι -1,58 στη μελέτη του Θεαγενείου). Εντελώς διαφορετική είναι η αξιολόγηση 

του ιατρικού προσωπικού αφού ενώ στη μελέτη του Θεαγενείου έχουν τη μεγαλύτερη 

ικανοποίηση συγκριτικά με τις άλλες υποομάδες (-1,38), σε σύγκριση με τους άλλους 

δυο τομείς στην παρούσα μελέτη εμφανίζουν το μεγαλύτερο χάσμα (-1,23). Σχεδόν 

διπλάσιο συγκριτικά με τις δυο άλλες υποομάδες. Γεγονός που ίσως οφείλεται στο 

σημαντικά μικρότερο δείγμα ιατρών στην παρούσα έρευνα ή ακόμη και στην αλλαγή 

των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών στη χώρα τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει. 

Στη μελέτη του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης (2006) τα δυο μεγαλύτερα χάσματα 

σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εργαζομένων συμπίπτουν με την παρούσα μελέτη, είναι 

η ασφάλεια και η αξιοπιστία. Μεγαλύτερο χάσμα για το ιατρικό προσωπικό του 

Νοσοκομείου Κατερίνης εμφανίζει η διάσταση υλικά και μικρότερο η διάσταση 

ανταπόκριση, σε αντίθεση με την παρούσα μελέτη στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 

όπου για το ιατρικό προσωπικό μεγαλύτερο χάσμα παρατηρείται στη διάσταση της 

ασφάλειας και μικρότερο στη διάσταση υλικά στοιχεία. 

Το διοικητικό προσωπικό στο Νοσοκομείο Κατερίνης εμφανίζει μεγαλύτερο χάσμα στη 

διάσταση υλικά στοιχεία και μικρότερο στη διάσταση ενσυναίσθηση. Στη σημερινή 

μελέτη όσον αφορά το διοικητικό προσωπικό μεγαλύτερο χάσμα παρουσιάζει η 

διάσταση της ασφάλειας ενώ το χαμηλότερο χάσμα η διάσταση της ενσυναίσθησης, το 

τελευταίο συμπίπτει με την μελέτη της Κατερίνης. Το νοσηλευτικό προσωπικό του 

Νοσοκομείου Κατερίνης εντοπίζει το μεγαλύτερο χάσμα στη διάσταση της ασφάλειας 

(-1,81) και το μικρότερο στη διάσταση της ανταπόκρισης (-0,84), στοιχεία που 

συμφωνούν πλήρως με την παρούσα μελέτη για το νοσηλευτικό προσωπικό. 

Και στην πρόσφατη έρευνα της Βαφείδου (2017), στο Κέντρο Υγείας της 

Αλεξάνδρειας, οι ασθενείς αποδίδουν το μεγαλύτερο χάσμα στη διάσταση της 

ασφάλειας, στοιχείο που συμπίπτει με τις απόψεις των εσωτερικών πελατών της 

παρούσας μελέτης αποδεικνύοντας τη σημαντικότητα της συγκεκριμένης διάστασης και 

για τις δυο ομάδες πελατών (εξωτερικούς και εσωτερικούς). Αντίθετα, ως δεύτερη 

διάσταση, οι εξωτερικοί πελάτες του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας αναδεικνύουν τα 

υλικά στοιχεία, στοιχείο που δε συμφωνεί με την παρούσα μελέτη και την άποψη των 

εσωτερικών πελατών της Θεσσαλονίκης, δικαιολογείται όμως καθώς το Κέντρο Υγείας 

Αλεξάνδρειας είναι λογικό να υστερεί σε υλικά στοιχεία έναντι χώρων παροχής 

τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Θεσσαλονίκης και κυρίως λόγω της οικονομικής 

κρίσης και των περιορισμένων πόρων που διατίθενται. 



83  

Η μελέτη των Iliopoulos και Pripora (2011), αν και διεξήχθη με άλλο εργαλείο 

μέτρησης παρουσιάζει κάποια κοινά ευρήματα με την παρούσα μελέτη, όπως το ότι η 

οικογενειακή κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο δεν επηρεάζουν το βαθμό 

ικανοποίησης των τριών ομάδων. Παρουσιάζει όμως και διαφορές, όπως το γεγονός ότι 

παρατηρείται μικρή διαφορά στην ικανοποίηση με βάση την ηλικία. Σε αντίθεση με την 

παρούσα μελέτη που απέδειξε ότι δεν παρατηρείται διαφορά των προσδοκιών και των 

αντιλήψεων των εργαζομένων από αυτά τα δημογραφικά στοιχεία και οι γιατροί 

παρουσιάζουν το μεγαλύτερο συνολικό χάσμα συγκριτικά με τις άλλες δυο υποομάδες, 

ενώ οι γιατροί σύμφωνα με τη μελέτη των Iliopoulos και Pripora (2011), έχουν τη 

μεγαλύτερη ικανοποίηση συγκριτικά με τις άλλες δυο ομάδες. 

Σε γενικές γραμμές, το SERVQUAL για ακόμη μια φορά, αποδείχθηκε αξιόπιστο και 

χρήσιμο εργαλείο στην σκιαγράφηση του επιπέδου ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών 

ενός οργανισμού υγείας και στη χάραξη πολιτικής από την πλευρά της διοίκησης 

(Chan, Entrekin and Anderson, 2003· Tolga and Jiju, 2006· Mohsinand de Run,2010), 

χωρίς βέβαια να παραμελείται το γεγονός ότι τα αποτελέσματα μπορεί να επηρεάζονται 

από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση μιας χώρας και του πληθυσμού της, από 

γεωγραφικές και πολιτισμικές επιρροές αλλά και από την πορεία του χρόνου και την 

επίδραση που αυτός ασκεί στις ανάγκες και την ικανοποίηση των πολιτών (εσωτερικών 

και εξωτερικών πελατών), που συνεχώς μεταβάλλονται. 
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2. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
2. 7. 1. Γενικά συμπεράσματα 

 

Η παρούσα μελέτη αποτέλεσε μια προσπάθεια να αξιολογηθεί η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από την οπτική των εργαζομένων, πεδίο στο οποίο η 

παγκόσμια βιβλιογραφία υστερεί και η ελληνική ακόμη περισσότερο. Κατάφερε λοιπόν 

να εξυπηρετήσει το βασικό της στόχο, που ήταν η μέτρηση της άποψης του 

προσωπικού για τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

Αλλά και να ικανοποιήσει τους επιμέρους σκοπούς της, να εντοπίσει τις διαστάσεις με 

τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη βαρύτητα για την ποιότητα υπηρεσιών σύμφωνα με 

τους εργαζομένους, να διερευνήσει εάν υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στις πέντε 

διαστάσεις, να μελετήσει εάν τα δημογραφικά στοιχεία επηρεάζουν την 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών και να εξετάσει εάν οι προσδοκίες και οι 

αντιλήψεις τους ποικίλλουν ανάλογα με την υπηρεσία ή το φορέα όπου ανήκουν. Τα 

ευρήματα φαίνεται να συνάδουν με τα βασικά ευρήματα της βιβλιογραφίας. 

Κατά συνέπεια, η έρευνα έχει ικανοποιήσει τους στόχους της αφού έχει απαντήσει στο 

σύνολο των ερευνητικών ερωτημάτων - στόχων που είχε θέσει. 

2. 7. 2. Περιορισμοί έρευνας και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 
Είναι αλήθεια πως υπήρχαν αρκετοί περιορισμοί στην παρούσα έρευνα. Το δείγμα που 

χρησιμοποιήθηκε σίγουρα δεν είναι επαρκές και αντιπροσωπευτικό ώστε να μπορεί να 

επιτρέψει μια πιθανή γενίκευση των αποτελεσμάτων. Τόσο ο μικρός αριθμός του 

δείγματος, όσο και ο γεωγραφικός περιορισμός του (στην περιοχή της Θεσσαλονίκης 

αρχικά και σε τρεις συγκεκριμένους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας του νομού 

ειδικότερα) καθιστά την ανάγκη για μεγαλύτερο αριθμητικά αλλά και γεωγραφικά 

δείγμα επιτακτική. 

Βέβαια αξίζει να αναφερθεί ότι οι προσδοκίες και οι αντιλήψεις του προσωπικού δεν 

μπορούν να αποτυπωθούν πλήρως από ένα ερωτηματολόγιο. Απαιτείται η χρήση 

συνδυαστικά ποιοτικών αλλά και ποσοτικών μεθόδων σε μελλοντικές έρευνες ώστε να 

μπορούν να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα για τον ευαίσθητο χώρο της 

ποιότητας υπηρεσιών στον τομέα της υγείας. 

Αναγκαία κρίνεται και η συμπληρωματική μέτρηση της ποιότητας παρεχόμενων 

υπηρεσιών από την πλευρά των ασθενών, εσωτερικών και εξωτερικών, και της 

ικανοποίησης τους με το ίδιο τυποποιημένο ερωτηματολόγιο SERVQUAL, 
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ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη αποτύπωση των προσδοκιών και των αντιλήψεων 

όλων των πλευρών που συμμετέχουν στην πολύπλευρη και πολύπλοκη διαδικασία της 

υπηρεσίας υγείας, όπως έχει συμβεί και σε πολλές μελέτες (Lee και Yom, 2007· 

Mohsin and de Run,2010). 

Ακόμη θα είχε ενδιαφέρον για τη μέτρηση της εσωτερικής ποιότητας υπηρεσιών υγείας 

να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά και άλλα ερωτηματολόγια που θα δίνουν έμφαση 

στην επικοινωνία μεταξύ των υπαλλήλων, στην ηγεσία, στην συγκριτική αξιολόγηση 

και στην ποιότητα εργασίας, στην επιβράβευση, στις δυνατότητες εξέλιξης και στο 

όραμα ενός οργανισμού (Foreman and Money, 1995· Jabnoun, Juma and Al Rasasi, 

2005· Gounaris, 2008· Chang and Chang, 2007· Jou, Chou and Fu, 2008· Panigyrakis 

and Theodoris, 2009· Iliopoulos and Priporas,2011). 

2. 7. 3. Διοικητικές Υποδείξεις 

 
Τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν τη μέτρηση της ποιότητας παρεχόμενων 

υπηρεσιών από την πλευρά των εργαζομένων θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια 

χρήσιμη πηγή πληροφοριών αρχικά για τη διοίκηση των οργανισμών που 

μελετήθηκαν και να συμβάλλουν στη βελτίωση τους και δευτερευόντως να 

αποτελέσουν ένα χρήσιμο οδηγό και μέτρο σύγκρισης για αντίστοιχους οργανισμούς. 

Άλλωστε το συνολικό αρνητικό χάσμα αφήνει πολλά περιθώρια για βελτίωση σε όλες 

τις διαστάσεις, υπογραμμίζοντας βέβαια την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις στη 

διάσταση της ασφάλειας, όπου παρατηρείται και το μεγαλύτερο χάσμα. 

Η διαχείριση της ποιότητας σε μια μονάδα υγείας όμως πρέπει να επικεντρώνεται στη 

βελτιστοποίησή της σε όλες τις διαστάσεις και όχι μόνο σε μία που χαρακτηρίζεται ως 

προτεραιότητα για τους πελάτες μιας συγκεκριμένης εγκατάστασης (Manulik, 

Rosińczuk και Karniej, 2016), καθώς η μη ικανοποίηση από μια διάσταση μπορεί να 

επηρεάσει όλες τις υπόλοιπες καταλήγοντας σε χαμηλή αντιλαμβανόμενη ποιότητα, 

όπως έχει βιβλιογραφικά αποδειχθεί. 

Το μοντέλο SERVQUAL αποτελεί ένα σημαντικό διοικητικό εργαλείο λήψης 

αποφάσεων που «εντοπίζει» τη διάσταση ή τις διαστάσεις όπου υπάρχει διευρυμένο 

χάσμα στο επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας. Σε συνδυασμό με άλλα μέσα 

αξιολόγησης, όπως το blueprint, το balance score, διοικητικά πρωτόκολλα, kano model, 

σε τακτά χρονικά διαστήματα θα μπορούσε να αποτελέσει οδηγό για τις δράσεις ενός 

οργανισμού και συνεπώς τη βελτίωση του. 
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Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση θα πρέπει να ερευνήσει με ερωτηματολόγια εστιασμένα 

στη διάσταση της ασφάλειας, τους λόγους για τους οποίους οι εσωτερικοί πελάτες 

νιώθουν ότι δεν παρέχουν ασφάλεια και δεν εμπνέουν την εμπιστοσύνη στους πελάτες, 

ώστε να προχωρήσει σε στοχευμένες βελτιώσεις, μπορεί επίσης να ενθαρρύνει και να 

προωθήσει τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων και να επιβραβεύει την σωστή 

συμπεριφορά του προσωπικού. 

Σε αντίστοιχες ενέργειες πρέπει να προχωρήσει και για τις υπόλοιπες διαστάσεις της 

αξιοπιστίας, της ενσυναίσθησης και των υλικών στοιχείων, αλλά και για τη διάσταση 

της ανταπόκρισης που παρά το γεγονός ότι εμφανίζει το μικρότερο χάσμα υπάρχουν 

περιθώρια μείωσης ή και μηδενισμού του χάσματος μέσα από τη βελτίωση της. 

Οι παραπάνω προτάσεις θα μπορούσαν να βάλουν ένα λιθαράκι στη γενική αλλαγή 

στο σύστημα υγείας καθώς, όπως είναι γνωστό, η αλλαγή ξεκινά από τη μονάδα. Δεν 

είναι ολιστική και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών έρχεται μέσα από τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

Η βελτίωση και η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν είναι 

σίγουρα εύκολη υπόθεση, ιδίως στη σημερινή εποχή, όπου οι οικονομικοί πόροι είναι 

σημαντικά περιορισμένοι. Ακόμη και μικρές όμως βελτιώσεις σε οποιαδήποτε 

διάσταση θα μπορούσαν να επηρεάσουν το γενικό χάσμα, όπως αποδείχθηκε λόγω της 

συσχέτισης μεταξύ των πέντε διαστάσεων. Σίγουρα θα υπάρχουν ενέργειες που με 

χαμηλό έως μηδενικό κόστος θα μπορούσαν να αποφέρουν αποτελέσματα. Ειδικά με 

την υποστήριξη μιας εμπνευσμένης και προσιτής ηγεσίας που θα μπορούσε να κερδίσει 

την εμπιστοσύνη του προσωπικού, την καλλιέργεια ενός πνεύματος συνεργασίας και 

ομαδικότητας, την προθυμία για άμεση συζήτηση και επίλυση των προβλημάτων και 

την συνεχή παρακολούθηση των αναγκών και επιθυμιών των ασθενών σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι θεαματικά. 

Όλα αυτά φυσικά προϋποθέτουν οργανισμούς με το βλέμμα στραμμένο στον αγώνα για 

την καθημερινή διασφάλιση της ποιότητας και την καθημερινή ικανοποίηση του 

πελάτη μέσα από την εδραίωση μιας κουλτούρας που θα διαπερνά όλο τον οργανισμό 

και αυτό σίγουρα απαιτεί χρόνο και υπομονή. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΣ 
 

 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

 
Τι αναμένω 

να συμβεί 

 

Βαθμολογείστε από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 

(συμφωνώ απόλυτα) τις προσδοκίες σας για τις υπηρεσίες 

που θα πρέπει να προσφέρει ένα Νοσοκομείο. 

 
Τι τελικά 

συνέβη 

 

Βαθμολογείστε από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (συμφωνώ 

απόλυτα) τις αντιλήψεις σας για τις υπηρεσίες που προσφέρει το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ στο οποίο εργάζεστε. 

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

Διαφωνώ  Συμφωνώ  Διαφωνώ     Συμφωνώ 

Απόλυτα Μέσος  Απόλυτα  Απόλυτα  Μέσος   Απόλυτα 

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

  

(ex1). Τα Νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν 

σύγχρονο εξοπλισμό. 

 (pe1). Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΣ, έχει σύγχρονο 

εξοπλισμό. 

 

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

(ex2). Οι φυσικές εγκαταστάσεις των 

Νοσοκομείων (π.χ. χώρος αναμονής, Ιατρεία, 

Θάλαμοι νοσηλείας, τουαλέτες) θα πρέπει να 

είναι οπτικά ελκυστικές. 

 (pe2). Οι φυσικές εγκαταστάσεις του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΣ (π.χ. χώρος αναμονής, 

Ιατρεία, Θάλαμοι νοσηλείας τουαλέτες), είναι 

οπτικά ελκυστικές. 

 

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

(ex3). Οι εργαζόμενοι των Νοσοκομείων θα 

πρέπει να είναι ομοιόμορφα ντυμένοι και 

καθαροί. 

 (pe3). Οι εργαζόμενοι του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΣ, 

είναι ομοιόμορφα ντυμένοι και καθαροί. 

 

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

(ex4). Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για 

την θεραπευτική αντιμετώπιση, πρέπει να 

είναι πάντα τακτοποιημένα και καθαρά 

 (pe4). Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για την 

θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών μας, είναι 

πάντα τακτοποιημένα και καθαρά 

 

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

(ex5). Όταν το προσωπικό των Νοσοκομείων 

υπόσχεται να κάνει κάτι σε μια συγκεκριμένη 

στιγμή, θα πρέπει να το κάνει. 

 (pe5). Όταν το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΣΑΣ, υπόσχεται να κάνει κάτι σε μια συγκεκριμένη 

στιγμή, το κάνει. 

 

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



 

Διαφωνώ Συμφωνώ Διαφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα Μέσος Απόλυτα Απόλυτα Μέσος Απόλυτα 

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

  

(ex6). Όταν ο ασθενής έχει ένα πρόβλημα, το 

προσωπικό των Νοσοκομείων πρέπει να δείχνει 

πραγματικό ενδιαφέρον να το λύσει. 

 (pe6). Όταν ο ασθενής έχει ένα πρόβλημα, το 

προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΣ, δείχνει 

πραγματικό ενδιαφέρον να το λύσει. 

 

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

(ex7). Τα Νοσοκομεία θα πρέπει να είναι 

αξιόπιστα και να παρέχουν από την αρχή πάντα 

σωστές υπηρεσίες. 

 (pe7). Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ ΣΑΣ είναι αξιόπιστο 

και παρέχει από την αρχή πάντα σωστές 

υπηρεσίες. 

 

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

(ex8). Τα Νοσοκομεία θα πρέπει να παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους τη στιγμή που υποσχέθηκαν να το 

κάνουν. 

 (pe8). Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΣ παρέχει τις 

υπηρεσίες του τη στιγμή που υποσχέθηκε να 

το κάνει. 

 

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

(ex9). Τα Νοσοκομεία θα πρέπει να διατηρούν τα 

αρχεία τους σωστά (π.χ. Ιατρικός Φάκελος, 

Ραντεβού, κλπ) 

 (pe9). Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΣ, διατηρεί τα 

αρχεία του σωστά (π.χ. Ιατρικός Φάκελος, 

Ραντεβού, κλπ) 

 

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

(ex10). Το προσωπικό των Νοσοκομείων πρέπει 

να ενημερώνει τον ασθενή. 

 (pe10). Το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΣΑΣ ενημερώνει τους ασθενείς. 

 

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

(ex11). Το προσωπικό των Νοσοκομείων θα 

πρέπει να παρέχει γρήγορες υπηρεσίες στους 

ασθενείς. 

 (pe11). Το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΣΑΣ παρέχει γρήγορες υπηρεσίες στους 

ασθενείς. 

 

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

(ex12). Το προσωπικό των Νοσοκομείων θα 

πρέπει να είναι πάντα πρόθυμο να βοηθήσει τους 

ασθενείς του. 

 (pe12). Το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΣΑΣ είναι πάντα πρόθυμο να βοηθήσει τους 

ασθενείς του. 

 

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

(ex13). Το προσωπικό των Νοσοκομείων πρέπει 

να ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα των 

ασθενών, όσο απασχολημένο και να είναι. 

 (pe13). Το προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

ΣΑΣ ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα των  

ασθενών, όσο απασχολημένο και να είναι. 

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

(ex14). Η συμπεριφορά των εργαζομένων των 

Νοσοκομείων, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη 

στους ασθενείς. 

 (pe14). Η συμπεριφορά των εργαζομένων του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΣ εμπνέει εμπιστοσύνη 

στους ασθενείς. 

 

  1   2   3   4   5   6  7  
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106 
 

Διαφωνώ Συμφωνώ Διαφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα Μέσος Απόλυτα Απόλυτα Μέσος Απόλυτα 

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

  

(ex15). Οι ασθενείς πρέπει να 

νοιώθουν ασφαλείς στις συναλλαγές 

τους με τους εργαζόμενους των 

Νοσοκομείων. 

 (pe15). Οι ασθενείς νιώθουν ασφαλείς στις 

συναλλαγές τους με τους εργαζόμενους 

του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΣ. 

 

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

(ex16). Οι εργαζόμενοι των Νοσοκομείων 

πρέπει να είναι συνεπείς και ευγενικοί με 

τους ασθενείς. 

 (pe16). Οι εργαζόμενοι στο 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΣ είναι πάντα συνεπείς 

και ευγενικοί. 

 

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

(ex17). Οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία 

πρέπει να λαμβάνουν την ανάλογη 

υποστήριξη ώστε να κάνουν καλά τη 

δουλειά τους. 

 (pe17). Οι εργαζόμενοι στο 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΣ λαμβάνουν την 

ανάλογη υποστήριξη ώστε να κάνουν 

καλά τη δουλειά τους. 

 

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

(ex18). Οι εργαζόμενοι των 

Νοσοκομείων πρέπει να δίνουν 

ξεχωριστή προσοχή στον κάθε ασθενή. 

 (pe18). Οι εργαζόμενοι του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΣ δίνουν ξεχωριστή 

προσοχή στον κάθε ασθενή. 

 

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

(ex19). Οι ώρες λειτουργίας των 

Νοσοκομείων πρέπει να ταιριάζουν σε όλους 

τους ασθενείς. 

 (pe19). Οι ώρες λειτουργίας του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΣ ταιριάζουν σε 

όλους τους ασθενείς. 

 

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

(ex20). Οι υπάλληλοι των Νοσοκομείων 

πρέπει να καταλαβαίνουν και να γνωρίζουν 

τις ανάγκες των ασθενών. 

 (pe20). Οι υπάλληλοι του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΣ καταλαβαίνουν και 

γνωρίζουν τις ανάγκες των ασθενών. 

 

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

(ex21). Τα Νοσοκομεία πρέπει να έχουν τα 

συμφέροντα των ασθενών τους κατά νου. 

 (pe21). Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΣ έχει τα 

συμφέροντα των ασθενών του κατά νου. 

 

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

(ex22). Το προσωπικό των Νοσοκομείων 

πρέπει να αντιλαμβάνεται τις ειδικές ανάγκες 

των ασθενών του. 

 (pe22). Το προσωπικό του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΣ αντιλαμβάνεται τις 

ειδικές ανάγκες των ασθενών του. 

 

  1   2   3   4   5   6  7    1   2   3   4   5   6  7  
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΝΤΩΝ 

Παρακάτω σας παραθέτουμε πέντε χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα στα Νοσοκομεία και στις 

υπηρεσίες που προσφέρουν. Θα θέλαμε να ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για εσάς το κάθε ένα 

χαρακτηριστικό όταν αξιολογείτε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός Νοσοκομείου. Σας 

παρακαλούμε να κατανείμετε ένα σύνολο 100 πόντων ανάμεσα στα πέντε αυτά χαρακτηριστικά 

σύμφωνα με το πόσο σημαντικό είναι το κάθε ένα από αυτά για εσάς (όσο πιο σημαντικό είναι για 

εσάς, τόσο περισσότερους πόντους πρέπει να του βάλετε). Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το σύνολο 

των πόντων έχουν άθροισμα 100. 

 
 

 
b1. Εμφάνιση των φυσικών εγκαταστάσεων του 

Νοσοκομείου, εξοπλισμός και προσωπικό 

  πόντοι 

b2. Ικανότητα εκτέλεσης των υποσχόμενων υπηρεσιών με 

αξιοπιστία και με ακρίβεια 

  πόντοι 

b3. Προθυμία για βοήθεια των ασθενών και για γρήγορη 

εξυπηρέτηση 

  πόντοι 

b4. Υπάλληλοι με γνώσεις, με καλούς τρόπους και με ικανότητα 

να εμπνέουν εμπιστοσύνη 

  πόντοι 

b5. Παροχή ατομικού ενδιαφέροντος και προσοχής στους 

ασθενείς 

  πόντοι 

 Σύνολο πόντων 100 πόντοι 

 

 

(Υψηλό) Ανάμεσα στα παραπάνω πέντε χαρακτηριστικά, ποιο είναι το πιο σημαντικό για εσάς στον 

καθορισμό της ικανοποίησής σας σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΣ (παρακαλώ βάλτε το νούμερο του χαρακτηριστικού με βάση τον παραπάνω 

πίνακα)    
 

(Χαμηλό)Ποιο χαρακτηριστικό είναι το λιγότερο σημαντικό για εσάς;   
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Φύλο 

1 Άνδρας  2 Γυναίκα 
 

2. Ηλικία 

1 20 - 34 

2 35 - 49 

3 50 - 64 

4 άνω των 65 

 

3. Μορφωτικό επίπεδο 

1 Δημοτικό 4–  Τ.Ε.Ε. 7 Τ.Ε.Ι. 10 Διδακτορικό 

2 Γυμνάσιο 5 Κολέγιο 8 Α.Ε.Ι 

3–  Λύκειο 6 ΙΕΚ 9 Μεταπτυχιακό 

 

4. Τόπος Κατοικίας 

ΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΝΟΜΟΣ    
 

5. Εργάζομαι στην Υπηρεσία 

1 ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ / ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ 

Α ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 

Γ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ 

 

2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ / ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Α ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΥΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Β ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Δ ΒΟΗΘ. ΘΑΛΑΜΩΝ 

 

3 ΔΙΟΚΗΤΙΚΗ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η 

Α ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Β ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ ΥΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

4 ΤΕΧΝΙΚΗ & ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Α ΠΕ    

Β ΤΕ     

Γ ΔΕ    

Δ ΥΕ    
 

6. Εργάζομαι στο συγκεκριμένο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

1 Εδώ και 6 μήνες 

2 6 μήνες – 1,5 χρόνο 

3 1,5 χρόνο – 3 χρόνια 

4 3 – 10 χρόνια 

5 Πάνω από 10 χρόνια 

 

7. Έχετε εργαστεί σε άλλα Νοσοκομεία; 

1 ναι 2 όχι 

Εάν ΝΑΙ αναφέρετε:    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του 

τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η 

μεταπτυχιακή φοιτήτρια Βράνα Αναστασία, με επιβλέποντα καθηγητή τον Βασιλειάδη 

Χρήστο, διεξάγει έρευνα για την εκπόνηση της διπλωματικής της εργασίας με τίτλο: 

«Διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών στις μονάδες υγείας μέσα από το 

βαθμό ικανοποίησης των χρηστών». 

Η συμμετοχή σας στην έρευνα θα είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε εκ των 

προτέρων για αυτήν. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

ηλεκτρονικά στο chris@uom.edu.gr, anastasiavra1@gmail.comή τηλεφωνικώς στο 

6976675057, 6936855642. 

Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. 

mailto:chris@uom.edu.gr
mailto:anastasiavra1@gmail.com


110 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ 
 

 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

 
Τι αναμένω 

να συμβεί 

 

Βαθμολογείστε από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 

(συμφωνώ απόλυτα) τις προσδοκίες σας για τις υπηρεσίες 

που θα πρέπει να προσφέρει ένας σύγχρονος χώρος 

παροχής υπηρεσιών υγείας. 

 
Τι τελικά 

συνέβη 

 

Βαθμολογείστε από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (συμφωνώ 

απόλυτα) τις αντιλήψεις σας για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο 

χώρος παροχής υπηρεσιών υγείας στον οποίο εργάζεστε. 

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

Διαφωνώ     Συμφωνώ  Διαφωνώ     Συμφωνώ 

Απόλυτα   Μέσος  Απόλυτα  Απόλυτα  Μέσος   Απόλυτα 

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

  

(ex1). Ένας σύγχρονος χώρος παροχής υπηρεσιών 

υγείας θα πρέπει να έχουν σύγχρονο 

εξοπλισμό. 

 (pe1). Ο χώρος παροχής υπηρεσιών υγείας, όπου 

εργάζεστε, έχει σύγχρονο εξοπλισμό. 

 

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

(ex2). Οι φυσικές εγκαταστάσεις των 

σύγχρονων χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας (π.χ. 

χώρος αναμονής, Ιατρεία, Θάλαμοι 

νοσηλείας, τουαλέτες) θα πρέπει να είναι 

οπτικά ελκυστικές. 

 (pe2). Οι φυσικές εγκαταστάσεις του χώρου παροχής 

υπηρεσιών υγείας, όπου εργάζεστε (π.χ. χώρος 

αναμονής, Ιατρεία, Θάλαμοι νοσηλείας τουαλέτες), 

είναι οπτικά ελκυστικές. 

 

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

(ex3). Οι εργαζόμενοι των σύγχρονων χώρων 

παροχής υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να είναι 

ομοιόμορφα ντυμένοι και καθαροί. 

 (pe3). Οι εργαζόμενοι του χώρου παροχής υπηρεσιών 

υγείας, όπου εργάζεστε, είναι ομοιόμορφα ντυμένοι 

και καθαροί. 

 

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

(ex4). Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για 

την θεραπευτική αντιμετώπιση, πρέπει να 

είναι πάντα τακτοποιημένα και καθαρά 

 (pe4). Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για την 

θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών μας, είναι 

πάντα τακτοποιημένα και καθαρά 

 

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

(ex5). Όταν το προσωπικό των σύγχρονων 

χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας υπόσχεται να 

κάνει κάτι σε μια συγκεκριμένη στιγμή, θα 

πρέπει να το κάνει. 

 (pe5). Όταν το προσωπικό του χώρου παροχής 

υπηρεσιών υγείας, όπου εργάζεστε, υπόσχεται να 

κάνει κάτι σε μια συγκεκριμένη στιγμή, το κάνει. 

 

  1   2   3   4   5   6  7   1   2  3  4  5  6  7  
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Διαφωνώ Συμφωνώ Διαφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα Μέσος Απόλυτα Απόλυτα  Μέσο

ς 

   Απόλυτα 

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

  

(ex6). Όταν ο ασθενής έχει ένα πρόβλημα, το 

προσωπικό των σύγχρονων χώρων παροχής 

υπηρεσιών υγείας πρέπει να δείχνει 

πραγματικό ενδιαφέρον να το λύσει. 

 (pe6). Όταν ο ασθενής έχει ένα πρόβλημα, το 

προσωπικό του χώρου παροχής υπηρεσιών 

υγείας, όπου εργάζεστε, δείχνει πραγματικό 

ενδιαφέρον να το λύσει. 

 

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

(ex7). Οι σύγχρονοι χώροι παροχής υπηρεσιών 

υγείας θα πρέπει να είναι αξιόπιστα και να 

παρέχουν από την αρχή πάντα σωστές υπηρεσίες. 

 (pe7). Ο χώρος παροχής υπηρεσιών υγείας, 

όπου εργάζεστε, είναι αξιόπιστο και παρέχει 

από την αρχή πάντα σωστές υπηρεσίες. 

 

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

(ex8). Οι σύγχρονοι χώροι παροχής υπηρεσιών υγείας 

θα πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες τους τη 

στιγμή που υποσχέθηκαν να το κάνουν. 

 (pe8). Ο χώρος παροχής υπηρεσιών υγείας, 

όπου εργάζεστε, παρέχει τις υπηρεσίες του 

τη στιγμή που υποσχέθηκε να το κάνει. 

 

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

(ex9). Οι σύγχρονοι χώροι παροχής υπηρεσιών υγείας 

θα πρέπει να διατηρούν τα αρχεία τους σωστά 

(π.χ. Ιατρικός Φάκελος, Ραντεβού, κλπ) 

 (pe9). Ο χώρος παροχής υπηρεσιών υγείας, 

όπου εργάζεστε, , διατηρεί τα αρχεία του 

σωστά (π.χ. Ιατρικός Φάκελος, Ραντεβού, 

κλπ) 

 

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

(ex10). Το προσωπικό των σύγχρονων χώρων 

παροχής υπηρεσιών υγείας πρέπει να ενημερώνει 

τον ασθενή. 

 (pe10). Το προσωπικό του χώρου παροχής 

υπηρεσιών υγείας, όπου εργάζεστε, 

ενημερώνει τους ασθενείς. 

 

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

(ex11). Το προσωπικό των σύγχρονων χώρων 

παροχής υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να 

παρέχει γρήγορες υπηρεσίες στους ασθενείς. 

 (pe11). Το προσωπικό του χώρου παροχής 

υπηρεσιών υγείας, όπου εργάζεστε, 

παρέχει γρήγορες υπηρεσίες στους 

ασθενείς. 

 

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

(ex12). Το προσωπικό των σύγχρονων χώρων 

παροχής υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να είναι 

πάντα πρόθυμο να βοηθήσει τους ασθενείς του. 

 (pe12). Το προσωπικό του χώρου παροχής 

υπηρεσιών υγείας, όπου εργάζεστε, είναι 

πάντα πρόθυμο να βοηθήσει τους ασθενείς 

του. 

 

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

(ex13). Το προσωπικό των σύγχρονων χώρων 

παροχής υπηρεσιών υγείας πρέπει να 

ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα των 

ασθενών, όσο απασχολημένο και να είναι. 

 (pe13). Το προσωπικό του χώρου παροχής 

υπηρεσιών υγείας, όπου εργάζεστε, 

ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα των 

ασθενών, όσο απασχολημένο και να είναι. 

 

 1   2  3  4  5  6  7    1  2  3  4  5  6  7  
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(ex14). Η συμπεριφορά των εργαζομένων των 

σύγχρονων χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, 

πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη στους ασθενείς. 

 (pe14). Η συμπεριφορά των εργαζομένων 

του χώρου παροχής υπηρεσιών υγείας, όπου 

εργάζεστε, εμπνέει εμπιστοσύνη στους 

ασθενείς. 

 

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



113 
 

Διαφωνώ Συμφωνώ Διαφωνώ Συμφωνώ 

Απόλυτα Μέσος Απόλυτα Απόλυτα Μέσος  Απόλυτα 

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

  

(ex15). Οι ασθενείς πρέπει να νοιώθουν 

ασφαλείς στις συναλλαγές τους με τους 

εργαζόμενους των σύγχρονων χώρων παροχής 

υπηρεσιών υγείας . 

 (pe15). Οι ασθενείς νιώθουν ασφαλείς στις 

συναλλαγές τους με τους εργαζόμενους 

του χώρου παροχής υπηρεσιών υγείας, όπου 

εργάζεστε,. 

 

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

(ex16). Οι εργαζόμενοι των σύγχρονων 

χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας πρέπει να 

είναι συνεπείς και ευγενικοί με τους 

ασθενείς. 

 (pe16). Οι εργαζόμενοι στο χώρο παροχής 

υπηρεσιών υγείας, όπου εργάζεστε, είναι 

πάντα συνεπείς και ευγενικοί. 

 

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

(ex17). Οι εργαζόμενοι στους σύγχρονους 

χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας πρέπει να 

λαμβάνουν την ανάλογη υποστήριξη ώστε να 

κάνουν καλά τη δουλειά τους. 

 (pe17). Οι εργαζόμενοι στο χώρο παροχής 

υπηρεσιών υγείας, όπου εργάζεστε, 

λαμβάνουν την ανάλογη υποστήριξη ώστε 

να κάνουν καλά τη δουλειά τους. 

 

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

(ex18). Οι εργαζόμενοι των σύγχρονων 

χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας πρέπει να 

δίνουν ξεχωριστή προσοχή στον κάθε 

ασθενή. 

 (pe18). Οι εργαζόμενοι του χώρου 

παροχής υπηρεσιών υγείας, όπου 

εργάζεστε, δίνουν ξεχωριστή προσοχή 

στον κάθε ασθενή. 

 

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

(ex19). Οι ώρες λειτουργίας των 
σύγχρονων χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας 

πρέπει να ταιριάζουν σε όλους τους 

ασθενείς. 

 (pe19). Οι ώρες λειτουργίας του χώρου 

παροχής υπηρεσιών υγείας, όπου εργάζεστε, 

ταιριάζουν σε όλους τους ασθενείς. 

 

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

(ex20). Οι υπάλληλοι των σύγχρονων χώρων 

παροχής υπηρεσιών υγείας πρέπει να 

καταλαβαίνουν και να γνωρίζουν τις ανάγκες 

των ασθενών. 

 (pe20). Οι υπάλληλοι του χώρου παροχής 

υπηρεσιών υγείας, όπου εργάζεστε, 

καταλαβαίνουν και γνωρίζουν τις ανάγκες 

των ασθενών. 

 

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

(ex21). Οι σύγχρονοι χώροι παροχής υπηρεσιών 

υγείας πρέπει να έχουν τα συμφέροντα των 

ασθενών τους κατά νου. 

 (pe21). Ο χώρος παροχής υπηρεσιών 

υγείας, όπου εργάζεστε, έχει τα 

συμφέροντα των ασθενών του κατά 

νου. 

 

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

(ex22). Το προσωπικό των σύγχρονων 

χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας πρέπει να 

αντιλαμβάνεται τις ειδικές ανάγκες των 

ασθενών του. 

 (pe22). Το προσωπικό του χώρου 

παροχής υπηρεσιών υγείας, όπου 

εργάζεστε, αντιλαμβάνεται τις ειδικές 

ανάγκες των ασθενών του. 
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  1   2   3   4   5   6  7    1   2   3   4   5   6  7  
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΝΤΩΝ 

Παρακάτω σας παραθέτουμε πέντε χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα στους χώρους παροχής υπηρεσιών 

υγείας, όπου εργάζεστε, και στις υπηρεσίες που προσφέρουν. Θα θέλαμε να ξέρουμε πόσο σημαντικό 

είναι για εσάς το κάθε ένα χαρακτηριστικό όταν αξιολογείτε την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ενός τέτοιου χώρου. Σας παρακαλούμε να κατανείμετε ένα σύνολο 100 πόντων ανάμεσα 

στα πέντε αυτά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το πόσο σημαντικό είναι το κάθε ένα από αυτά για εσάς 

(όσο πιο σημαντικό είναι για εσάς, τόσο περισσότερους πόντους πρέπει να του βάλετε). Παρακαλούμε 

επιβεβαιώστε ότι το σύνολο των πόντων έχουν άθροισμα 100. 

 
 

 
b1. Εμφάνιση των φυσικών εγκαταστάσεων των σύγχρονων 

χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, όπου εργάζεστε,, εξοπλισμός 

και προσωπικό 

  πόντοι 

b2. Ικανότητα εκτέλεσης των υποσχόμενων υπηρεσιών με 

αξιοπιστία και με ακρίβεια 

  πόντοι 

b3. Προθυμία για βοήθεια των ασθενών και για γρήγορη 

εξυπηρέτηση 

  πόντοι 

b4. Υπάλληλοι με γνώσεις, με καλούς τρόπους και με ικανότητα 

να εμπνέουν εμπιστοσύνη 

  πόντοι 

b5. Παροχή ατομικού ενδιαφέροντος και προσοχής στους 

ασθενείς 

  πόντοι 

 Σύνολο πόντων 100 πόντοι 

 

 

(Υψηλό) Ανάμεσα στα παραπάνω πέντε χαρακτηριστικά, ποιο είναι το πιο σημαντικό για εσάς στον 

καθορισμό της ικανοποίησής σας σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από στο του 

χώρου παροχής υπηρεσιών υγείας, όπου εργάζεστε,(παρακαλώ βάλτε το νούμερο του χαρακτηριστικού με 

βάση τον παραπάνω πίνακα)    
 

(Χαμηλό)Ποιο χαρακτηριστικό είναι το λιγότερο σημαντικό για εσάς;   
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Φύλο 

1 Άνδρας  2 Γυναίκα 
 

2. Ηλικία 

1 20 - 34 

2 35 - 49 

3 50 - 64 

4 άνω των 65 

 

3. Μορφωτικό επίπεδο 

1 Δημοτικό 4 Τ.Ε.Ε. 7 Τ.Ε.Ι. 10 Διδακτορικό 

2 Γυμνάσιο  5 Κολέγιο 8 Α.Ε.Ι 

3 Λύκειο 6 ΙΕΚ 9 Μεταπτυχιακό 

 

4. Τόπος Κατοικίας 

ΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΝΟΜΟΣ    
 

5. Εργάζομαι στην Υπηρεσία 

1 ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΤΟΜΕΑΣ: 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ /2. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ /3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ 

1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 

3. ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ 

 

2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
ΤΟΜΕΑΣ: 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ / 2. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ / 3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ 

1. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

2. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

3. ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

4. ΥΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

5. ΒΟΗΘ. ΘΑΛΑΜΩΝ 

 

3 ΔΙΟΚΗΤΙΚΗ 
1. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η 

2. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

3. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

4. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

5. ΥΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

4 ΤΕΧΝΙΚΗ & ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
1. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

2. ΠΕ    

3. ΔΕ    

4. ΤΕ     

5. ΥΕ    

 

6. Εργάζομαι στο συγκεκριμένο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας 
1. Εδώ και 6 μήνες 

2. 6 μήνες – 1,5 χρόνο 

3. – 1,5 χρόνο – 3 χρόνια 

4. 3 – 10 χρόνια 

5. Πάνω από 10 χρόνια 

 

7. Έχετε εργαστεί σε άλλα σύγχρονους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας; 
1 ναι 2 όχι 

Εάν ΝΑΙ αναφέρετε:    


