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Ευχαριστίες	
	

 
 
Προσαρμογή	 στην	 κυπριακή	 πραγματικότητα	 όπου	 ένας	 τίτλος	 σπουδών	 στην	
διοίκηση	 επιχειρήσεων	 προσφέρει	 περισσότερες	 ευκαιρίες	 εργοδότησης	 και	
ανέλιξης	 από	 ένα	 διδακτορικό	 στις	 θετικές	 επιστήμες	 με	 ώθησε	 στην	
παρακολούθηση	του	συγκεκριμένου	κύκλου	σπουδών,	παράλληλα	με	την	εργασία	
την	οποία	είχα	και	τις	προσπάθειες	μου	για	εξεύρεση	μιας	εργασίας	πιο	κατάλληλης	
για	το	άτομο	μου.	Στο	πλευρό	μου	τα	τελευταία	αυτά	δύο	και	πλέον	χρόνια	ήταν	η	
κοπέλα	 αλλά	 και	 καλύτερη	 μου	 φίλη	 πλέον	 Σωτηρία	 Τσιάπου	 την	 οποία	 και	
ευχαριστώ	από	τα	βάθη	της	καρδιάς	μου	για	την	υπομονή	και	υποστήριξη	που	μου	
έχει	δείξει.	Επίσης	ευχαριστώ	από	καρδιάς	τους	γονείς	μου	για	την	συναισθηματική	
αλλά	και	οικονομική	υποστήριξη	που	μου	παρείχαν	στην	ολοκλήρωση	του	κλάδου	
αυτού	σπουδών.	Δεν	μπορώ	να	μην	ευχαριστήσω	και	τον	επιβλέπων	μου	καθηγητή	
Λυκούργο	 Χατζηφανή	 χωρίς	 τον	 οποίο	 δεν	 θα	 μπορούσα	 να	 ορίσω	 το	 θέμα	 και	
περιεχόμενο	της	εργασίας	μου	αυτής.	
	
	
«Life	 doesn't	 always	 turn	 out	 exactly	 how	 you	 planned	 it.	 Sometimes,	 just	
sometimes,	it	turns	out	better.		
	
Mitch	Planko:	The	Change-Up
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Πρόλογος	
	

 
 
Η	σημαντικότητα	της	διαφήμισης	στο	σύνολο	των	δραστηριοτήτων	μιας	επιχείρησης	
διαφαίνεται	από	το	γεγονός	ότι	τα	τελευταία	30	και	πλέον	χρόνια	στον	τομέα	αυτό	
παρουσιάζεται	 κατά	 μέσον	 όρο	 ετήσια	 αύξηση	 δαπανών	 της	 τάξης	 του	 7%	
(Τραϊφόρου,	2013).	Μια	μεγάλη	καινοτομία	των	τελευταίων	ετών	είναι	η	προσθήκη	
στα	παραδοσιακά	εργαλεία	επικοινωνίας	όπως	ραδιόφωνο,	τηλεόραση,	προσωπικές	
πωλήσεις	κ.α.,	του	διαδικτυακού	μάρκετινγκ.	Την	ίδια	στιγμή	οι	εταιρίες	προσπαθούν	
να	 προσαρμόσουν	 τα	 μηνύματα	 από	 τα	 διάφορα	 εργαλεία	 επικοινωνίας	 που	
χρησιμοποιούν	ώστε	να	εκπέμπεται	ένα	κοινό,	συναφές	μήνυμα	για	μεγιστοποίηση	
της	συνδυασμένης	αποτελεσματικότητας	τους.	
	
Ο	 ανταγωνισμός	 μεταξύ	 πανεπιστημίων	 στο	 νησί,	 αλλά	 και	 γενικότερα,	 ωθεί	 τα	
ιδρύματα	 να	 υιοθετήσουν	 τις	 διάφορες	 πρακτικές	 και	 εργαλεία	 επικοινωνίας	 που	
χρησιμοποιούνται	και	από	τις	επιχειρήσεις	στην	προσπάθεια	τους	για	προσέλκυση	
μεγαλύτερου	αριθμού	αλλά	 και	πιο	ψηλού	 επιπέδου	φοιτητών	στα	προγράμματα	
σπουδών	που	προσφέρουν.	Η	 εργασία	αυτή	 επικεντρώνεται	 στην	 διερεύνηση	 της	
αποτελεσματικότητας	 των	 διαφόρων	 εργαλείων	 επικοινωνίας	 για	 προώθηση	
προγραμμάτων	σπουδών	αλλά	και	της	συνδυασμένης	δράσης	που	μπορεί	να	έχουν	
στις	κατηγορίες,	«Μαθητές»,	«Φοιτητές»	και	«Γονείς»	αλλά	και	στις	υποκατηγορίες	
«Άριστοι	 μαθητές»	 και	 «Άριστοι	 φοιτητές».	 Έχει	 εντοπιστεί	 ότι	 για	 όλες	 τις	
κατηγορίες	η	πιο	σημαντική	μέθοδος	επικοινωνίας	είναι	οι	διάφορες	εκδηλώσεις	του	
διαδικτυακού	 μάρκετινγκ	 και	 ο	 συνδυασμός	 τους.	 Έχει	 εντοπιστεί	 όμως	 ότι	 άλλοι	
μέθοδοι	 επικοινωνίας	 διαφέρουν	 σε	 αποτελεσματικότητα	 μεταξύ	 των	 διαφόρων	
κατηγοριών.	
	
Η	εργασία	αυτή	αναζητεί	επίσης	να	εντοπίσει	τα	πιο	σημαντικά	κριτήρια	από	πλευράς	
της	αγοράς	στην	επιλογή	πανεπιστημιακού	ιδρύματος.	Σε	όλες	τις	κατηγορίες	αλλά	
και	υποκατηγορίες	η	εικόνα	είναι	παρόμοια	με	τα	δύο	πιο	σημαντικά	κριτήρια	να	
είναι	η	ύπαρξη	 του	κλάδου	σπουδών	που	ψάχνει	ο	μαθητής/φοιτητής	αλλά	και	η	
ευκολία	εξεύρεσης	εργασίας	μετά	την	ολοκλήρωση	των	σπουδών	του.	Το	λιγότερο	
σημαντικό	 κριτήριο	 στην	 επιλογή	 πανεπιστημιακού	 ιδρύματος,	 από	 αυτά	 που	
ρωτήθηκαν	οι	συμμετέχοντες	όλων	των	κατηγοριών,	έχει	εντοπιστεί	να	είναι	η	γνώμη	
των	φίλων	τους	για	το	ίδρυμα.	
	
Περεταίρω,	η	εργασία	διερευνά	την	επίδραση	που	έχουν	στην	αγορά	οι	εκδηλώσεις	
δημοσίας	προβολής	από	πλευράς	πανεπιστημιακών	 ιδρυμάτων.	Τα	δεδομένα	που	
έχουν	 συλλεγεί	 υποστηρίζουν	 ότι	 η	 επίδραση	 των	 εκδηλώσεων	 αυτών	 έχει	 πολύ	
μεγαλύτερο	 αντίκτυπο	 στις	 ομάδες	 «Μαθητές»	 και	 «Φοιτητές»	 από	 ότι	 στην	
κατηγορία	 «Γονείς».	 Επίσης	 έχει	 εντοπιστεί	 ότι	 η	 εκδήλωση	 με	 την	 μεγαλύτερη	
επίδραση	 για	 κάθε	 μία	 κατηγορίες	 «Μαθητές»,	 «Φοιτητές»	 και	 «Γονείς»	 είναι	
διαφορετική,	με	τους	πρώτους	να	προτιμούν	το	πανεπιστήμιο	να	έχει	περιβαλλοντική	
δράση,	τους	δεύτερους	να	ασχολείται	με	τον	εθελοντισμό	ενώ	τους	τελευταίους	να	
διοργανώνει	εκπαιδευτικούς	διαγωνισμούς	και	παιχνίδια.				
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Τέλος	 η	 εργασία	 πραγματεύεται	 με	 διάφορες	 πτυχές	 της	 φοίτησης	 οι	 οποίες	 θα	
μπορούσαν	 να	 ωθήσουν	 ένα	 απόφοιτο/φοιτητή	 στο	 να	 προωθήσει	 το	
πανεπιστημιακό	 ίδρυμα	 που	 σπούδασε	 σε	 κάποιο	 φίλο/συγγενή	 του	 και	 άρα	 να	
χρησιμοποιήσει	με	τον	τρόπο	αυτό	το	πανεπιστήμιο	το	εργαλείο	επικοινωνίας	«Από	
στόμα	 σε	 στόμα»	 (Word	 of	 mouth).	 Έχει	 διαφανεί	 ότι	 οι	 παράγοντες	 που	
διερευνήθηκαν	μπορούν	 	μόνο	μερικώς	 να	προβλέψουν	 την	 ένταση	με	 την	οποία	
ένας	 φοιτητής	 μπορεί	 να	 προωθήσει	 το	 πανεπιστημιακό	 ίδρυμα	 σπουδών	 του.	 Η	
διαδικασία	χρήζει	περεταίρω	διερεύνησης.		
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1. Εισαγωγή	
	

1.1. Υπόβαθρο		
Η	 βιομηχανία	 της	 τριτοβάθμιας	 εκπαίδευσης	 έχει	 εισέλθει	 σε	 ένα	 πολύ	 ανταγωνιστικό	
στάδιο,	τόσο	στο	νησί	όσο	και	στον	κόσμο	γενικότερα.	Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	στην	Κύπρο	
τα	 τελευταία	20	 χρόνια	ο	αριθμός	 των	πανεπιστημίων	έχει	διπλασιαστεί	 (από	4	σε	8	και	
σύντομα	 σε	 9	 με	 την	 προσθήκη	 ακόμη	 ενός	 ιδιωτικού	 πανεπιστημίου).	 Ο	 ανταγωνισμός	
εντείνεται	επιπλέον	και	λόγω	του	διαδικτύου	που	αναγκάζει	τα	εγχώρια	πανεπιστήμια	να	
ανταγωνιστούν	 όχι	 μόνο	 τα	 υπόλοιπα	 πανεπιστήμια	 του	 νησιού	 αλλά	 και	 άλλα	 του	
εξωτερικού.	Σύμφωνα	με	δεδομένα	από	την	στατιστική	υπηρεσία	από	το	1995	μέχρι	και	το	
2012	 ο	 αριθμός	 των	 φοιτητών	 που	 σπουδάζουν	 στο	 νησί	 έχει	 ακολουθήσει	 παρόμοια	
ανοδική	πορεία	με	τον	αριθμό	τους	να	ανεβαίνει	από	τις	~17000	στις	~42000	(Αύξηση	της	
τάξης	του	250%,	Στατιστική	Υπηρεσία1	).		
	
Για	τον	σκοπό	αυτό	τα	πανεπιστήμια	του	τόπου	ξοδεύουν	μεγάλα	ποσά	για	επικοινωνία	των	
υπηρεσιών	 τους,	 σε	 Κύπρο	 και	 εξωτερικό,	 χρησιμοποιώντας	 αριθμό	 από	 τα	 εργαλεία	
επικοινωνιών	 μάρκετινγκ,	 όπως	 το	 διαδικτυακό	 μάρκετινγκ,	 τις	 προσωπικές	 πωλήσεις	 με	
επισκέψεις	 σε	 σχολεία	 και	 φοιτητικές	 εκθέσεις,	 μαζικό	 μάρκετινγκ	 σε	 ραδιόφωνο	 και	
τηλεόραση,	 δημόσιες	 σχέσεις,	 προσφορές	 και	 άλλα.	 Στην	 βιβλιογραφία	 τονίζεται	 η	
σημαντικότητα	του	σταδίου	της	επικοινωνίας	όσον	αφορά	την	βιομηχανία	της	τριτοβάθμιας	
εκπαίδευσης,	 μιας	 και	 η	 υπηρεσία	 που	 προσφέρεται	 έχει	 την	 ιδιαιτερότητα	 να	
προπληρώνεται	 και	 να	 εκτιμάται	 σε	 μεταγενέστερο	 στάδιο	 (με	 την	 ολοκλήρωση	 των	
σπουδών).	Συνεπώς	είναι	μεγάλης	σημασίας	να	μεταφέρουν	τα	ιδρύματα	στους	δυνητικούς	
πελάτες	 τους	 τα	 πλεονεκτήματα	 των	 δικών	 τους	 προγραμμάτων	 σπουδών	 αλλά	 και	 των	
πανεπιστημίων	τους	έναντι	του	ανταγωνισμού.	
	
Το	 κάθε	 ένα	 από	 τα	 πανεπιστημιακά	 ιδρύματα	 στο	 νησί,	 λόγω	 και	 προϋπολογισμού,	
φαίνεται	 να	 έχει	 διαφορετική	 προσέγγιση	 για	 επικοινωνία	 με	 την	 αγορά,	 κάποια	 να	
χρησιμοποιούν	 μαζικό	 μάρκετινγκ,	 άλλα	 να	 εστιάζονται	 σε	 διαδικτυακό	 μάρκετινγκ	 και	
επισκέψεις	 σε	 σχολεία	 και	 εκθέσεις	 ενώ	 άλλα	 να	 χρησιμοποιούν	 άλλους	 συνδυασμούς	
εργαλείων	μάρκετινγκ.	Συνεπώς	μία	μελέτη	σχετική	για	τα	διάφορα	εργαλεία	επικοινωνίας	
μάρκετινγκ	και	της	επίδρασης	που	έχει	ο	συνδυασμός	τους	στην	διαδικασία	προσέλκυσης	
ντόπιων	αλλά	και	ξένων	φοιτητών	θα	ήταν	πολύ	ευεργετική	για	τις	σχετικές	δραστηριότητες	
που	εκτελούν	όλα	τα	κυπριακά	ιδρύματα	ανώτερης	εκπαίδευσης,	το	κάθε	ένα	στο	τμήμα	της	
αγοράς	στο	οποίο	επικεντρώνεται.		
	

1.2. Σκοπός	της	μελέτης	
Η	μελέτη	αυτή	έχει	σαν	στόχο	να	μελετήσει	τις	διάφορες	επικοινωνίες	μάρκετινγκ	οι	οποίες	
χρησιμοποιούνται	 από	 τα	 ιδιωτικά	 και	 κρατικά	 πανεπιστημιακά	 ιδρύματα	 για	 σκοπούς	
προσέλκυσης	φοιτητών,	την	αποτελεσματικότητα	τους	ως	ανεξάρτητες	μεθόδους	αλλά	και	
τον	τυχών	ενισχυτικό	παράγοντα	που	μπορεί	να	υπάρξει	ο	συνδυασμός	δύο	ή	περισσότερων	
από	 αυτών.	 Επιπλέον	 θα	 διερευνηθούν	 και	 εργαλεία	 επικοινωνίας	 μάρκετινγκ	 που	
χρησιμοποιούν	άλλα	πανεπιστημιακά	ιδρύματα	του	εξωτερικού	για	προσέλκυση	φοιτητών	
τα	 οποία	 δεν	 χρησιμοποιούνται	 από	 τα	 εγχώρια	 ιδρύματα.	 Η	 έρευνα	 αυτή	 θέλει	 να	

																																																								
1	Στατιστική	Υπηρεσία	Κύπρου:	http://www.highereducation.ac.cy/en/statistics.html	
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επικεντρωθεί	τόσο	στην	μελέτη	των	μεθόδων	αύξησης	του	αριθμού	των	φοιτητών	αλλά	και	
του	ακαδημαϊκού	επιπέδου	τους.	
	

1.3. Ερευνητικά	Ερωτήματα	
Η	μελέτη	αυτή	επικεντρώνεται	στην	κατανόηση	των	διαφόρων	επικοινωνιών	μάρκετινγκ	που	
χρησιμοποιούνται	για	προσέλκυση	φοιτητών	και	στην	απήχηση	που	έχει	η	κάθε	μία	στην	
αγορά	αλλά	και	ο	συνδυασμός	τους.	Η	εργασία	αυτή	διερευνά	επίσης	την	σημαντικότητα	
διαφόρων	χαρακτηριστικών	σχετικών	με	τα	πανεπιστημιακά	ιδρύματα	τα	οποία	μπορεί	να	
επηρεάσουν	 την	 απόφαση	 των	 μαθητών/φοιτητών	 στην	 επιλογή	 πανεπιστημιακού	
ιδρύματος.	Η	διερεύνηση	αυτή	εκτελείται	τόσο	για	μαθητές	όσο	και	για	τους	φοιτητές	σαν	
συνάρτηση	των	επιδόσεων	τους	στο	σχολείο/πανεπιστήμιο.	Επίσης	διερευνάται	η	επίδραση	
των	πιο	πάνω	και	στους	γονείς	αυτών	μιας	και	πιθανών	να	επηρεάζουν	την	απόφαση	των	
παιδιών.	Αξιολογείται	επίσης	η	επίδραση	που	έχουν	οι	γονείς	(αλλά	και	οι	φίλοι)	των	ατόμων	
αυτών	στην	επιλογή	τους	για	πανεπιστημιακό	ίδρυμα.	Για	τον	σκοπό	αυτό	η	εργασία	έχει	
σαν	στόχο	την	απάντηση	των	πιο	κάτω	ερευνητικών	ερωτημάτων.	
	

1. Ποιος	 είναι	 ο	 πιο	 σημαντικός	 παράγοντας/κριτήριο	 για	 επιλογή	 πανεπιστημιακού	
ιδρύματος	από	τους	πιο	κάτω:	

• Η	κατάταξη	του	πανεπιστημίου	σε	διεθνείς	δείκτες	
• Το	επίπεδο	διδασκαλίας	που	προσφέρεται	
• Το	επίπεδο	έρευνας	που	λαμβάνει	χώρα	στο	πανεπιστήμιο	
• Τα	ακαδημαϊκά	κριτήρια	για	εισδοχή	
• Η	ευκολία	ολοκλήρωσης	του	κύκλου	σπουδών	
• Η	πόλη	που	βρίσκεται	το	πανεπιστημιακό	ίδρυμα	
• Η	ευκολία	ευρέσεως	εργασίας	μετά	την	ολοκλήρωση	των	σπουδών	
• Η	ύπαρξη	του	κλάδου	σπουδών	που	ενδιαφέρει	τον	μαθητή/φοιτητή	
• Η	γνώμη	των	γονέων	για	το	πανεπιστήμιο	
• Η	γνώμη	των	φίλων	για	το	πανεπιστήμιο	
• Η	γνώμη	καθηγητών	που	τυγχάνουν/αν	σεβασμό	από	τους	μαθητές	
• Υποτροφία	που	καλύπτει	το	κόστος	φοίτησης	

2. Ποιος	είναι	ο	πιο	αποδοτικός	τρόπος	διαφήμισης	των	διαφόρων	κύκλων	σπουδών	
και	ποια	η	επίδραση	του	συνδυασμού	δύο	από	τους	τρόπους	αυτούς	

• Επισκέψεις	σε	σχολεία	
• Εκπαιδευτικές	εκθέσεις	
• Μέρες	γνωριμίας	
• Μέσα	κοινωνικής	δικτύωσης	
• Διαδίκτυο	
• Ιστοσελίδα	του	πανεπιστημίου	
• Τηλεόραση	
• Ραδιόφωνο	
• Συγγενείς/φίλοι	
• Αφίσες	σε	αυτοκινητόδρομο	
• Τύπος	

3. Η	σημαντικότητα	των	διαφόρων	εκδηλώσεων	δημόσιας	προβολής	
• Περιβαλλοντική	δράση	
• Εθελοντισμός	
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• Διοργάνωση	διαγωνισμών/	εκπαιδευτικών	παιχνιδιών	
4. Η	σημαντικότητα	της	εικόνας	του	πανεπιστημίου	-	Ποια	η	εικόνα	για	κάθε	ένα	από	

τα	πανεπιστήμια	της	Κύπρου	
i. Πανεπιστήμιο	Κύπρου	
ii. Τεχνολογικό	Πανεπιστήμιο	Κύπρου	
iii. Ανοικτό	Πανεπιστήμιο	Κύπρου	
iv. Ευρωπαϊκό	πανεπιστήμιο	Κύπρου	
v. Πανεπιστήμιο	Λευκωσίας	
vi. Πανεπιστήμιο	Νεάπολης	Πάφου	
vii. 	UClan	
viii. Πανεπιστήμιο	Frederic		

5. Η	ηλικία	επιλογής	κλάδου	σπουδών	
6. Κατά	 πόσον	 ένας	 απόφοιτος/φοιτητής	 θα	 μπορούσε	 να	 χρησιμοποιηθεί	 ως	 μέσο	

προώθησης	του	πανεπιστημίου	(Word	of	mouth)	
	

1.4. Αιτιολόγηση	της	μελέτης	
Η	επιλογή	του	θέματος	της	μελέτης	αυτής	έγινε	μιας	και	είναι	άμεσα	συνυφασμένο	με	τον	
ρόλο	του	συγγραφέα	σε	πανεπιστημιακό	ίδρυμα	στο	νησί.	Αυτό	συνεπάγεται	ότι	θα	είναι	
ωφέλιμο	για	τις	αρμοδιότητες	του.	Επιπλέον,	λόγω	των	αρμοδιοτήτων	του	υπάρχει	εύκολη	
και	με	 χαμηλό	κόστος	πρόσβαση	σε	μεγάλο	αριθμό	 του	σχετικού	πληθυσμού	 (φοιτητών,	
αποφοίτων	αλλά	και	μαθητών	γυμνασίων	και	λυκείων)	οι	οποίοι	μπορεί	να	ερωτηθούν	και	
να	 εξαχθούν	 οι	 σχετικές	 πληροφορίες	 που	 χρειάζονται.	 Η	 μελέτη	 έχει	 επιλεγεί	 ώστε	 να	
μπορεί	να	ολοκληρωθεί	στις	καθορισμένες	ημερομηνίες	που	σχετίζονται	με	το	μάθημα,	αλλά	
επιπλέον,	η	ολοκλήρωση	της	να	συμπίπτει	με	τον	στόχο	που	έχει	το	πανεπιστήμιο	εντός	του	
2020	να	προσαρμόσει	τις	δραστηριότητες	του	όσον	αφορά	την	προσέλκυση	φοιτητών.	
	
Τα	αποτελέσματα	της	μελέτης	αυτής	θα	είναι	χρήσιμα	για	τα	πανεπιστημιακά	ιδρύματα	τόσο	
από	πλευράς	της	βιομηχανίας	στην	οποία	δραστηριοποιούνται,	η	οποία	είναι	η	εκπαίδευση,	
αλλά	και	από	ακαδημαϊκής	απόψεως	γιατί	θα	εξεταστούν	οι	διάφοροι	μέθοδοι	επικοινωνιών	
μάρκετινγκ	σε	μία	βιομηχανία	για	την	οποία	δεν	έχει	γίνει	εμπεριστατωμένη	μελέτη.	Με	την	
ολοκλήρωση	 της	 εργασίας	 αυτής	 τα	 πανεπιστημιακά	 ιδρύματα	 θα	 είναι	 σε	 θέση	 να	
γνωρίζουν	 τις	 πιο	 κατάλληλες	 (αλλά	 και	 ακατάλληλες)	 επικοινωνιακές	 μεθόδους	 που	
μπορούν	να	εφαρμοστούν	για	αύξηση	του	αριθμού	των	φοιτητών/πελατών	τους	αλλά	και	
προσέλκυσης	υψηλότερου	ακαδημαϊκού	επιπέδου	σπουδαστών.		
	

1.5. Μεθοδολογία	
Η	εργασία	αυτή	καταπιάνεται	με	εφαρμοσμένη	έρευνα	τύπου	2	μιας	και	η	απάντηση	των	
ερωτημάτων	έχει	τόσο	ακαδημαϊκό	ενδιαφέρον	όσο	και	άμεση	και	πρακτική	αξία	αλλά	και	
κοινωνικές	επιπτώσεις.	Η	ερευνητική	προσέγγιση	που	θα	ακολουθηθεί	στην	αυτή	είναι	ως	
επί	 το	 πλείστων	 ποσοτική.	 Με	 τον	 τρόπο	 αυτό	 η	 εργασία	 αυτή	 θέλει	 να	 αποφύγει	 την	
υποκειμενική	ανάλυση	των	δεδομένων.	Αντίθετα	με	μια	διαδικασία	που	χαρακτηρίζεται	από	
εγκυρότητα	και	αξιοπιστία	να	συλλέξει	στοιχεία	που	σχετικά	με	τα	πιο	πάνω	ερωτήματα	και	
μέσω	μιας	διαδικασίας	που	μπορεί	στην	συνέχει	να	επαναληφθεί	και	να	ελεγχθεί.	Μέσω	της	
ανάλυσης	των	δεδομένων	στόχος	είναι	η	συσχέτιση	της	επίδρασης	που	έχουν	οι	διάφορες	
επικοινωνίες	μάρκετινγκ	στην	διαδικασία	επιλογής	τριτοβάθμιου	ιδρύματος	για	φοίτηση,	η	
μέτρηση	της	επίδρασης	τους,	η	σύγκριση	μεταξύ	των	μεθόδων	και	η	ταξινόμηση	τους	για	
εξαγωγή	 συμπερασμάτων.	 	Με	 βάση	 την	 διαδικασία	 ή	 έρευνα	 που	 παρουσιάζεται	 είναι	
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αναλυτική	 μιας	 και	 έχει	 σαν	 σκοπό	 να	 αναγνωρίσει	 τις	 σχέσεις	 μεταξύ	 μεταβλητών	 και	
επαγωγική	μιας	και	σκοπός	είναι	να	αναπτυχθεί	μια	θεωρητική	ερμηνεία	των	δεδομένων	
που	θα	συλλεγούν.			
	
Η	συλλογή	των	πρωτογενών	δεδομένων	για	χρήση	στην	εργασία	αυτή	έχει	γίνει	με	την	χρήση	
ανώνυμων	ερωτηματολογίων	τυποποιημένων	ερωτήσεων	διαφόρων	κατηγοριών,	κλειστού	
τύπου.	Επιλέχτηκε	η	χρήση	ανώνυμων	αυτοσυμπληρούμενων	ερωτηματολογίων	διαδικτύου	
αλλά	 και	 	 παράδοσης	 και	 συλλογής.	 Στόχος	 ήταν	 να	 αποφευχθεί	 η	 ταυτοποίηση	 του	
συμμετέχοντα	 και	 η	 μεροληπτική	 απάντηση	 που	 μπορεί	 να	 δοθεί.	 Με	 τον	 τρόπο	 αυτό	
περιορίζεται	η	μεροληψία	των	συμμετεχόντων	αλλά	και	περιορίζονται	οι	κίνδυνοι	η	μέθοδος	
να	αντιβαίνει	στον	ΓΚΠΔ.	Το	ποσοστό	απόκρισης	ήταν	πέραν	του	82%.	Η	χρονική	διάρκεια	
παράδοσης	 και	 συλλογής	 των	 ερωτηματολογίων	 ήταν	 3	 βδομάδες	 ενώ	 το	 κόστος	
περιορίστηκε	στο	κόστος	εκτύπωσης	τους.	Για	τα	διαδικτυακά	ερωτηματολόγια	δεν	υπάρχει	
κόστος	 δημιουργίας	 τους.	 Οι	 τύποι	 μεταβλητών	 που	 χρησιμοποιήθηκαν	 ήταν	 τόσο	
χαρακτηριστικών,	όσο	και	συμπεριφοράς	και	γνώμης.	Τα	χαρακτηριστικά	του	πληθυσμού	
που	απευθύνθηκε	η	μελέτη	αυτή	ήταν	άντρες,	γυναίκες	και	παιδιά	12-65	ετών.	
	
Για	 τους	 σκοπούς	 της	 εργασίας,	 λόγω	 του	 διαθέσιμου	 πλαισίου	 δειγματοληψίας	 και	 η	
απαίτηση	 για	 εξαγωγή	 στατιστικών	 συμπερασμάτων	 επιλέχθηκε	 η	 συγκέντρωση	 των	
δεδομένων	μέσω	της		διαστρωματικής	δειγματοληψίας	με	τυχαία	πιθανότητα.	Τα	διάφορα	
στρώματα	τα	οποία	χωρίζεται	το	σύνολο	των	συμμετεχόντων	είναι	μαθητές,	φοιτητές,	και	
γονείς.	Μια	υποκατηγορία	η	οποία	διερευνήθηκε	είναι	και	οι	μαθητές	και	φοιτητές	με	ψηλό	
ακαδημαϊκό	επίπεδο.	Η	εργασία	θέλησε	να	συγκρίνει	τα	συμπεριφορικά	δεδομένα	μεταξύ	
των	Κυπρίων	και	άλλων	υπηκοοτήτων	(όπως	Ελλαδιτών)	όμως	αυτό	δεν	κατέστη	δυνατόν.	
Λόγω	κυρίως	των	χρονικών	περιορισμών	και	περιορισμών	προϋπολογισμού	το	μέγεθος	του	
δείγματος	που	χρησιμοποιήθηκε,	σύμφωνα	και	με	τις	οδηγίες	για	εκτέλεση	της	εργασίας,	
είναι	~300	άτομα.	Υποθέτοντας	ότι	το	δείγμα	αντιπροσωπεύει	τον	κυπριακό	πληθυσμό	στο	
νησί	που	αριθμεί	~850000	το	υπολογιζόμενο	περιθώριο	λάθους	(μετρούμενο	σαν	ποσοστό	
της	τιμής	που	υπολογίζεται)	στα	αποτελέσματα	της	εργασίας	αυτής	με	95%	βεβαιότητα	είναι	
στο	5%.	
	
Για	 τους	 σκοπούς	 ανάλυσης	 και	 παρουσίασης	 των	 δεδομένων	 της	 εργασίας	 αυτής	
χρησιμοποιήθηκε	το	πακέτο	Python	και	οι	βιβλιοθήκες	σε	αυτό	Numpy,	Matplotlib,	SKlearn	
και	Math.	
	

1.6. Σύντομη	ανασκόπηση	βιβλιογραφίας	
Το	 μάρκετινγκ	 περιγράφει	 την	 διαδικασία	 που	 ακολουθεί	 μια	 εταιρία	 με	 στόχο	 να	
δημιουργήσει	 ένα	 νέο	 προϊόν	 και	 να	 το	 λανσάρει	 στην	 αγορά	με	 σκοπό	 να	 καλύψει	 μια	
ανάγκη	 και	 την	 ίδια	 στιγμή	 να	 αποκομίσει	 κέρδος.	 Αναπόσπαστο	 μέρος	 της	 διαδικασίας	
αυτής	είναι	η	επικοινωνία	του	προϊόντος/υπηρεσίας	προς	το	κοινό.	Στόχος	να	ενημερώσει	
το	 κοινό	 για	 το	 προϊόν/υπηρεσία	 που	 προσφέρει	 και	 τα	 πλεονεκτήματα	 έναντι	 του	
ανταγωνισμού.	Τα	διάφορα	εργαλεία	που	χρησιμοποιούνται	για	την	επικοινωνία	μάρκετινγκ	
είναι:	

• Το	μαζικό	μάρκετινγκ	ή	διαφήμιση	
• Η	προώθηση	του	προϊόντος/υπηρεσίας	μέσω	εκπτώσεων,	κουπονιών	και	άλλων	
• Οι	δημόσιες	σχέσεις	που	αποσκοπούν	να	βελτιώσουν	την	εικόνα	της	εταιρίας	ώστε	

να	βελτιώσουν	τις	πωλήσεις	σε	μεταγενέστερο	στάδιο	



	

 13 

• Το	άμεσο	μάρκετινγκ	με	την	χρήση	καταλόγων,	μηνυμάτων	και	άλλων	
• Οι	 προσωπικές	 πωλήσεις	 που	 εκτελούνται	 με	 την	 απευθείας	 πώληση	 της	

υπηρεσίας/προϊόντος	από	κάποιο	αντιπρόσωπο	της	εταιρίας	
• Το	διαδικτυακό	μάρκετινγκ.	

	
Η	σημαντικότητα	του	σταδίου	της	επικοινωνίας		στον	κύκλο	δραστηριοτήτων	του	μάρκετινγκ	
μιας	εταιρίας	διαφαίνεται	από	το	γεγονός	ότι	στις	ΗΠΑ	από	το	1980	μέχρι	το	2007	υπήρξε	
μια	αύξηση	στις	δαπάνες	για	διαφήμιση	από	τις	εταιρίας	από	$102	δις	στα	$584	(>5	φορές,	
ή	ετήσια	αύξηση	της	τάξης	του	7%,	(Τραϊφόρου,	2013)).		
	
Στο	 παρελθόν	 τα	 εργαλεία	 επικοινωνίας	 του	 προϊόντος/υπηρεσίας	 χρησιμοποιούνταν	
ανεξάρτητα	το	ένα	από	το	άλλο	για	σκοπούς	προώθησης	από	τις	εταιρίες.	Αυτό	είχε	σαν	
αποτέλεσμα	να	αποστέλλονται	σε	αρκετές	περιπτώσεις	συγκρουόμενα	μηνύματα	προς	την	
αγορά	και	να	εξασθενίζουν	την	επίδραση	των	εργαλείων	αυτών.	Την	δεκαετία	του	1980	οι	
επιχειρήσεις	και	οι	διαφημιστικές	εταιρίες	άρχισαν	να	αντιλαμβάνονται	την	σημαντικότητα	
της	 χρησιμοποίησης	 των	 εργαλείων	 αυτών	 με	 συντονισμένο	 τρόπο.	 Η	 διαδικασία	 που	
ενσωματώνει	την	δραστηριότητα	όλων	αυτών	των	εργαλείων	κάτω	από	ένα	πρίσμα	λέγεται	
ενοποιημένες	επικοινωνίες	Μάρκετινγκ	 (IMC).	Έκτοτε	οι	εταιρίες	προσπαθούν	ολοένα	και	
περισσότερο	 να	 ευθυγραμμίσουν	 τα	 εργαλεία	 αυτά	 ώστε	 να	 προβάλλουν	 μία	 συνεπής	
εικόνα	για	την	εταιρία	και	να	εκμεταλλευτούν	τις	θετικές	επιπτώσεις	από	τις	συνέργειες	που	
δημιουργούνται	από	την	συνεργασία	των	εργαλείων	αυτών.	
	
Έχει	γίνει	πλέον	αντιληπτό	ότι	και	η	βιομηχανία	της	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης	υπόκειται	
στους	ίδιους	κανόνες	και	νόμους	της	αγοράς	όπως	και	οι	υπόλοιπες	βιομηχανίες.	Στη	αγορά	
της	βιομηχανίας	υπάρχουν	διάφορα	τμήματα	όπως	άτομα	με	δυνατό	ακαδημαϊκό	υπόβαθρο	
και	 σημαντικούς	 πόρους,	 χαμηλό	 ακαδημαϊκό	 υπόβαθρό	 χωρίς	 πόρους	 (και	 υπόλοιποι	
συνδυασμοί),	άτομα	στο	εξωτερικό	που	θέλουν	να	ταξιδέψουν	και	άλλα.	Επίσης	ο	κάθε	ένας	
από	 τους	 δυνητικούς	 πελάτες	 φαίνεται	 να	 έχει	 άλλη	 άποψη	 για	 τα	 συστατικά	 που	 θα	
καθιστούσαν	την	εμπειρία	φοίτησης	ευχάριστη	και	επιτυχής.		
	
Στο	(Brennan,	και	συν.,	2000)	παρουσιάζεται	η	σημαντικότητα	της	επικοινωνίας	μάρκετινγκ	
ενός	οργανισμού	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης	ώστε	με	αποδοτικό	τρόπο	να	μεταδοθούν	οι	
πληροφορίες	τόσο	για	το	προσωπικό	και	επαγγελματικό	όφελος	του	πελάτη	που	θα	επιλέξει	
την	δική	τους	εταιρία,	όσο	και	της	κοινωνίας	γενικότερα	με	την	δημιουργία	ατόμων	με	την	
συγκεκριμένη	κατάρτιση.		
	
Το	διαδικτυακό	μάρκετινγκ	αποτελεί	έναν	από	τους	πλέον	δημοφιλείς	τρόπους	προώθησης	
των	 προγραμμάτων	 σπουδών	 ενός	 πανεπιστημίου.	 Μέσω	 της	 ιστοσελίδας	 του	
πανεπιστημίου	 ο	 δυνητικός	 σπουδαστής	 ενημερώνεται	 για	 τα	 προγράμματα	 σπουδών,	
επικοινωνεί	με	αρμόδιους	για	επίλυση	τυχών	αποριών	και	γνωρίζει	το	πανεπιστήμιο	πριν	
ακόμη	αρχίσει	την	φοίτηση	του.	Σύμφωνα	με	τον	(Liu,	και	συν.,	2000)	οι	σωστά	δομημένες	
σελίδες	 με	 τα	 κατάλληλα	 χρώματα	 και	 σχήματα	 και	 λεκτικό	 βελτιώνουν	 τις	 πιθανότητες	
κάποιος	να	επιλέξει	το	ίδρυμα	αυτό	για	τις	σπουδές	του.		
	
Στο	(Foroudi,	και	συν.,	2017)	επίσης	παρουσιάζεται	η	σημαντικότητα	των	δημόσιων	σχέσεων	
όσον	αφορά	τους	οργανισμούς	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης.	Η	σημαντικότητα	των	δημόσιων	
σχέσεων	 ενισχύεται	 στην	 περίπτωση	 οργανισμών	 με	 μειωμένο	 προϋπολογισμό	 για	
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διαφήμιση	όπως	είναι	τα	δημόσια	αλλά	και	τα	πιο	μικρά	σε	μέγεθος	ιδιωτικά	πανεπιστήμια	
του	 νησιού.	 Η	 έμφαση	 που	 δίνουν	 όλα	 τα	 πανεπιστήμια	 του	 τόπου	 στο	 συγκεκριμένο	
εργαλείο	μάρκετινγκ	και	η	απήχηση	που	έχει	φαίνεται	από	τον	μεγάλο	αριθμό	εκδηλώσεων	
κοινωνικού	χαρακτήρα	που	διοργανώνονται	από	κάθε	ένα	από	τα	πανεπιστήμια	ξεχωριστά	
αλλά	και	σε	συνεργασία.	Για	παράδειγμα	παρατίθεται	η	γνωστή	σε	όλους	εκδήλωση	βραδιά	
του	ερευνητή	στην	οποία	συμμετέχουν	όλα	τα	ιδρύματα	του	τόπου	και	επισκέπτονται	πέραν	
των	8000	ατόμων	ετησίως.		
	
Τέλος,	 στο	 (Temizera,	 και	 συν.,	 2012)	 παρουσιάζεται	 η	 σημαντικότητα	 της	 εικόνας	 ενός	
πανεπιστημιακού	 ιδρύματος,	 η	 οποία	 κρίνεται	 εξίσου	 σημαντική	 με	 την	 βελτίωση	 των	
υπηρεσιών	που	προσφέρονται.	Είναι	ιδιαίτερα	σημαντική	η	εικόνα	μιας	και	η	ιδιαιτερότητα	
της	βιομηχανίας	της	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης	είναι	η	παροχή	υπηρεσιών	για	τις	οποίες	ο	
καταναλωτής	δεν	γνωρίζει	όλες	τις	πληροφορίες	πριν	τις	αγοράσει.	Στο	(Fajcíková,	και	συν.,	
2019)	παρουσιάζεται	ότι	2	στους	3	επιλέγουν	 ίδρυμα	για	σπουδές	από	πληροφορίες	που	
έλαβαν	από	οικία	πρόσωπα	τους	 (συγγενείς	και	φίλους).	Το	δυνατό	εμπορικό	σήμα	ενός	
ιδρύματος	δεν	βοηθά	μόνο	στην	αύξηση	εμπιστοσύνης	επιλογής	του	για	σπουδές	,αλλά	και	
στο	γεγονός	ότι	παρακινεί	τους	ενδιαφερόμενους	να	μάθουν	περισσότερες	πληροφορίες	για	
αυτό	και	άρα	να	αυξάνεται	και	η	αναγνωσιμότητα	του.	
	
Η	διαδικασία	επικοινωνίας	των	προγραμμάτων	σπουδών	και	της	ποιότητας	ενός	ιδρύματος	
είναι	η	πολύπλοκη	διαδικασία	η	οποία	χρειάζεται	προσαρμογής	ανάλογα	με	τις	δυνατότητες	
και	τα	πλεονεκτήματα	του	ιδρύματος,	την	περιοχή	που	βρίσκεται	και	το	τμήμα	της	αγοράς	
στόχου.	Συνεπώς	τα	ιδρύματα	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης	στο	νησί	πρέπει	να	μελετήσουν	τα	
πλεονεκτήματα	 και	 μειονεκτήματα	 τους	 και	 να	 προσαρμόσουν	 και	 να	 συνδυάσουν	 τα	
διάφορα	εργαλεία	επικοινωνίας	μάρκετινγκ	κάτω	από	το	πρίσμα	των	IMC	ώστε	να	πετύχουν	
το	βέλτιστο	δυνατό	αποτέλεσμα	στον	στόχο	τους	για	προσέλκυση	φοιτητών.		
	

1.7. Ορισμοί		
• ΓΚΠΔ	:	Γενικό	Κανόνα	Προσωπικών	Δεδομένων		
• IMC:	 Intagrated	 margeting	 communications	 (Ενοποιημένες	 επικοινωνίες	

μάρκετινγκ)	
• ΠΚ	–	Πανεπιστήμιο	Κύπρου	
• ΤΠΚ	–	Τεχνολογικό	Πανεπιστήμιο	Κύπρου	
• ΑΠΚ	–	Ανοικτό	Πανεπιστήμιο	Κύπρου	
• ΕΠΚ	–	Ευρωπαικό	Πανεπιστήμιο	Κύπρου	
• ΠΛ	–	Πανεπιστήμιο	Λευκωσίας	
• ΠF	–	Πανεπιστήμιο	Frederic	
• ΠΝΠ	–	Πανεπιστήμιο	Νεάπολης	Πάφου	
• ΜΠ	–	Μέσο	προώθησης	
• ΕΔΠ	–	Εκδήλωση	Δημόσιας	προβολής	

	
	 	



	

 15 

2. Ανασκόπηση	της	βιβλιογραφίας	
	

2.1. Ορισμός	του	Μάρκετινγκ	
Ο	 όρος	 μάρκετινγκ	 περιγράφει	 τον	 κύκλο	 προγραμματισμού	 μιας	 εταιρίας	 με	 στόχο	 την	
σύλληψη	ενός	νέου	προϊόντος	(ή	υπηρεσίας),	τιμολόγησης,	προώθησης	και	διανομής	του,	
με	σκοπό	να	εξυπηρετήσει	ένα	τμήμα	της	αγοράς	με	την	δημιουργία	αξίας	και	την	ίδια	στιγμή	
να	αποφέρει	κέρδη	στον	οργανισμό.	Αξία	δεν	είναι	άλλο	από	την	αντίληψη	του	πελάτη	ότι	
τα	οφέλη	ενός	προϊόντος	ή	υπηρεσίας	είναι	περισσότερα	από	το	κόστος	αγοράς	τους.	Οφέλη	
μπορεί	να	είναι	λειτουργικά,	εμπειρικά,	ψυχολογικά	και	άλλα.		
	
Αναμφίβολα	 στις	 μέρες	 μας	 το	 μάρκετινγκ	 αποτελεί	 ένα	 αναπόσπαστο	 κομμάτι	 της	
καταναλωτικής	 μας	 συνήθειας,	 που	 εξυπηρετεί	 τόσο	 τις	 επιχειρήσεις	 όσο	 και	 τον	
καταναλωτή.	Μέσω	του	μάρκετινγκ	οι	εταιρίες	δημιουργούν	προϊόντα	που	εξυπηρετούν	τις	
ανάγκες	του	καταναλωτή	σε	όλο	και	μεγαλύτερο	βαθμό	και	την	 ίδια	ώρα	κερδίζουν	στον	
ανταγωνιστικό	αγώνα	που	έχουν	έναντι	άλλων	επιχειρήσεων	που	δραστηριοποιούνται	στην	
ίδια	βιομηχανία.		
	

2.2. Στόχευση	
Με	 τον	 όρο	 στόχευση	 δηλώνεται	 η	 στρατηγική	 της	 εταιρίας	 για	 δημιουργία	 προϊόντος	 ή	
υπηρεσίας	που	θα	στοχεύει	όλο	ή	μέρος	της	αγοράς.	Οι	διάφορες	στρατηγικές	στόχευσης	
είναι	οι	ακόλουθες	
	

• Μη	Διαφοροποιημένο	Μάρκετινγκ:	Η	εταιρία	αγνοεί	τις	διαφορές	που	υπάρχουν	στα	
τμήματα	 της	 αγοράς	 που	 αφορούν	 την	 βιομηχανία	 στην	 οποία	 εξειδικεύεται	 και	
δημιουργεί	ένα	προϊόν/υπηρεσία	που	σκοπό	έχει	να	προωθηθεί	σε	όλη	την	αγορά.	
Παράδειγμα	ήταν	μέχρι	πρότινος	η	Coca-Cola	με	τη	δημιουργία	μόνο	ενός	προϊόντος.	

• Διαφοροποιημένο	Μάρκετινγκ:	Η	εταιρία	αναγνωρίζει	τις	διαφορές	που	υπάρχουν	
στα	τμήματα	της	αγοράς	στα	οποία	εξειδικεύεται	και	δημιουργεί	διάφορα	προϊόντα	
για	να	καλύψει	τις	ανάγκες	όλων	των	τμημάτων	αυτών.	Χαρακτηριστικό	παράδειγμα	
μιας	τέτοιας	εταιρίας	είναι	η	Samsung	με	την	δημιουργία	κινητών	τηλεφώνων	για	
όλες	τις	ανάγκες	και	αναλόγως	οικονομικών	δυνατοτήτων.	

• Εστιασμένο	Μάρκετινγκ:	Η	εταιρία	και	πάλι	αναγνωρίζει	τις	διαφορές	που	υπάρχουν	
στα	τμήματα	της	αγοράς	που	επηρεάζουν	τον	κύκλο	εργασιών	της,	όμως	επιλέγει	να	
δημιουργήσει	προϊόν	για	ένα	ή	περισσότερα	από	αυτά	αλλά	για	μέρος	της	συνολικής	
αγοράς.	Χαρακτηριστικό	παράδειγμα	ήταν	μέχρι	πρότινος	η	Apple	με	την	δημιουργία	
μόνο	ενός	τηλεφώνου	του	IPhone	που	λόγω	της	τιμής	του	ήταν	απαγορευτικό	για	το	
μεγαλύτερο	μέρος	της	αγοράς.		

	
Η	στρατηγική	στόχευσης	που	επιλέγει	μια	εταιρία	επηρεάζει	σε	σημαντικό	βαθμό	και	την	
στρατηγική	 προώθησης	 του	 προϊόντος,	 θέμα	 το	 οποίο	 καταπιάνεται	 η	 συγκεκριμένη	
εργασία.		
	

2.3. Προώθηση	
Αναπόσπαστο	 κομμάτι	 του	 μάρκετινγκ	 είναι	 και	 η	 προώθηση	 των	 προϊόντων	 από	 την	
επιχείρηση	 (επικοινωνία).	 Στόχος	 του	 είναι	 να	 πληροφορήσει	 το	 κοινό	 για	 το	
προϊόν/υπηρεσία	της	και	τι	αυτό	προσφέρει.	Επίσης	μέσω	της	επικοινωνίας	μάρκετινγκ	η	
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εταιρία	προσπαθεί	να	πείσει	τον	καταναλωτή	για	την	υπεροχή	του	δικού	της	προϊόντος	(ή	
υπηρεσίας)	έναντι	του	ανταγωνισμού.	Το	επικοινωνιακό	αυτό	τμήμα	του	κύκλου	μάρκετινγκ	
είναι	ζωτικής	σημασίας	για	τις	εταιρίες.	Για	αυτό	το	λόγο	οι	εταιρίες	αφιερώνουν	ολοένα	και	
περισσότερους	 πόρους	 για	 προώθηση	 και	 διαφήμιση	 ώστε	 να	 κερδίσουν	 στρατηγικό	
πλεονέκτημα	 έναντι	 του	 ανταγωνισμού.	 Αξίζει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 ενώ	 το	 1980	 στις	 ΗΠΑ	
ξοδεύονταν	για	διαφήμιση	και	προώθηση	πωλήσεων	$102	δις	μέχρι	το	2007	ο	αριθμός	αυτός	
εκτοξεύτηκε	στα	$584	δις,	αριθμός	που	ισοδυναμεί	σε	~7%	αύξηση	τον	χρόνο	(Τραϊφόρου,	
2013).		
	
Τα	διάφορα	εργαλεία	που	παραδοσιακά	χρησιμοποιούνταν	για	την	επικοινωνία	μάρκετινγκ	
είναι		
	

• Μαζικό	Μάρκετινγκ	είναι	το	παραδοσιακό	κανάλι	διαφήμισης	μέσω	της	τηλεόρασης,	
του	ραδιοφώνου	και	διαφόρων	περιοδικών.	

• Προώθηση	είναι	η	διαδικασία	αύξησης	της	εμπορικότητας	του	προϊόντος/υπηρεσίας	
της	 εταιρίας	 μέσω	 διαγωνισμών,	 εκπτώσεων,	 δωρεάν	 δειγμάτων,	 επιστροφές	
μετρητών,	εκθέσεων,	επιδείξεων	και	κουπονιών.		

• Οι	 δημόσιες	 σχέσεις	 σχετίζονται	 με	 την	 βελτίωση	 της	 εικόνας	 της	 εταιρίας	 για	
μετέπειτα	 πιο	 εύκολη	 προώθηση	 των	 προϊόντων	 της	 στους	 αγοραστές.	 	 Οι	
δραστηριότητες	 δημοσίων	 σχέσεων	 σχετίζονται	 με	 συνεντεύξεις,	 οι	 ομιλίες	 και	
συνέδρια,	οι	χορηγίες,	οι	εκδηλώσεις,	οι	φιλανθρωπικές	δωρεές	και	οι	κοινωνικές	
σχέσεις.		

• Άμεσο	 μάρκετινγκ	 είναι	 η	 χρήση	 καταλόγων,	 ταχυδρομικών	 επιστολών,	
ηλεκτρονικών	 μηνυμάτων,	 τηλεφωνικών	 συνδιαλέξεων	 για	 προώθηση	 των	
προϊόντων/υπηρεσιών	της	επιχείρησης.		

• Προσωπικές	πωλήσεις	 είναι	 η	 χρήση	από	 τις	 εταιρίες	ανθρώπων	 για	πώληση	 των	
προϊόντων/υπηρεσιών	 τους	 μετά	 από	 προσωπική	 συνάντηση	 με	 τον	 πιθανό	
αγοραστή.		

	
Τα	 τελευταία	 χρόνια	 στα	 εργαλεία	 για	 προβολή	 και	 σημαντικό	 μέρος	 των	 επικοινωνιών	
μάρκετινγκ,	έχει	γίνει	το	διαδικτυακό	Μάρκετινγκ.	Οι	εταιρίες	πλέον	έχουν	αντιληφθεί	την	
αποτελεσματικότητα	 του	 διαδικτύου	 ως	 μέσω	 προώθησης	 των	 προϊόντων	 τους.	 Η	
χρησιμοποίηση	 των	 μέσων	 κοινωνικής	 δικτύωσης	 όπως	 είναι	 το	 Facebook,	 Instagram,	
YouTube	 και	 twitter,	 σε	 συνδυασμό	με	 τις	 διαδικτυακές	 πωλήσεις,	 αποτελούν	πλέον	 τον	
προτιμητέο	τρόπο	προώθησης	προϊόντων/υπηρεσιών	από	μεγάλο	αριθμό	εταιριών,	καθώς	
όχι	 μόνο	 μειώνουν	 το	 κόστος	 διαφήμισης,	 αλλά	 προσεγγίζουν	 τμήματα	 της	 αγοράς	 που	
διαφορετικά	 θα	 ήταν	 αδύνατον.	 Επίσης	 σημαντικό	 πλεονέκτημα	 του	 τρόπου	 αυτού	
διαφήμισης	είναι	η	διπλής	κατεύθυνσης	επικοινωνία	με	τους	πελάτες,	αλλά	και	των	πελατών	
μεταξύ	 τους	 	 για	 ανταλλαγή	 απόψεων	 και	 σκέψεων,	 κάτι	 που	 δεν	 ήταν	 δυνατόν	 με	 την	
παραδοσιακή	διαφήμιση	μέσω	της	τηλεόρασης	και	του	ραδιοφώνου.	Τα	μέσα	κοινωνικής	
δικτύωσης	έχουν	μετατρέψει	το	μάρκετινγκ	από	την	στρατηγική	«one	solution	fits	all”	όπου	
ένα	προϊόν	και	μία	μέθοδος	επικοινωνίας	εφαρμοζόταν	σε	όλη	την	αγορά	στην	δημιουργία	
και	προώθηση	πολύ	εξατομικευμένων	προϊόντων	(Constantinides,	et	al.,	2008).	 	Τέλος,	το	
διαδίκτυο	διευκολύνει	και	τον	Business	to	Business	(B2B)	κύκλο	εργασιών.	Χαρακτηριστικά	
αναφέρουμε	πως	το	1998	που	μόνο	9	στα	100	νοικοκυριά	είχαν	πρόσβαση	στο	διαδίκτυο	
στον	 Ηνωμένο	 Βασίλειο.	Μέχρι	 το	 2018	 ο	 αριθμός	 αυτός	 δεκαπλασιάστηκε	 με	 9	 στα	 10	
νοικοκυριά	να	είναι	πλέον	χρήστες	του	διαδικτύου	(Statistica,	2019).		
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Σύμφωνα	 με	 το	 (Τραϊφόρου,	 2013)	 και	 περεταίρω	 παραπομπές	 εκεί,	 στο	 παρελθόν	 η	
διαδικασία	προώθησης	των	προϊόντων	των	περισσότερων	επιχειρήσεων	εκτελείτο	κυρίως	
μέσω	 της	 διαφήμισης	 από	 κανάλια	 μαζικής	 ενημέρωσης.	 Η	 εμπλοκή	 των	 διαφημιστικών	
εταιριών	ήταν	απαραίτητη	ενώ	την	ίδια	στιγμή	άλλα	κανάλια	επικοινωνιών	μάρκετινγκ	όπως	
η	δημόσια	εικόνα	και	οι	σχέσεις	του	οργανισμού	με	το	κοινό	εκτελείτο	από	διαφορετικούς	
οργανισμούς	που	συχνά	προωθούσαν	αντικρουόμενα	μηνύματα	στην	αγορά.	Ήταν	κατά	την	
δεκαετία	 του	 1980	 όπου	 οι	 επιχειρήσεις	 αλλά	 και	 οι	 διαφημιστές	 που	 άρχισαν	 να	
αντιλαμβάνονται	ευρύτερα	την	επικοινωνία	μάρκετινγκ	και	την	σημαντικότητα	τα	διάφορα	
επικοινωνιακά	 κανάλια	 να	 εκπέμπουν	 συντονισμένα	 μηνύματα.	 Έτσι	 σχεδίασαν	 μια	 πιο	
ολοκληρωμένη	 στρατηγική	 προώθησης.	 Με	 την	 διαδικασία	 αυτή	 δημιουργήθηκε	 και	
εξελίχθηκε	 ο	 όρος	 ολοκληρωμένες	 επικοινωνίες	 μάρκετινγκ	 (Integrated	 marketing	
Communications,	IMC	(Schultz,	et	al.,	1993a;	Schultz,	et	al.,	1993b)).	
	

2.4. Ενοποιημένες	επικοινωνίες	Μάρκετινγκ		
Ενοποιημένες	 (ή	 ολοκληρωμένες)	 επικοινωνίες	Μάρκετινγκ	 ορίζεται	 ως	 η	 στρατηγική	 με	
στόχο	την	ενοποίηση	των	διαφορετικών	μεθόδων	επικοινωνίας	μάρκετινγκ	όπως	το	μαζικό	
μάρκετινγκ,	 το	 άμεσο	 μάρκετινγκ,	 οι	 δημόσιες	 σχέσεις,	 η	 προώθηση	 προϊόντων,	 οι	
προσωπικές	 πωλήσεις	 και	 το	 διαδικτυακό	 μάρκετινγκ.	 	 Το	 εργαλείο	 αυτό	 δεν	 σαν	 στόχο	
ακροατήριο	 μόνο	 τους	 πελάτες	 αλλά	 και	 εσωτερικούς	 χρήστες	 όπως	 τους	 συνεργάτες,	
υπαλλήλους	 και	 επενδυτές.	 Σκοπός	 να	συμπληρώσει	 και	 να	 ενισχύσει	 το	αντίκτυπο	κάθε	
μεθόδου	στην	αγορά	και	να	χρησιμοποιήσει	τα	δεδομένα	της	αγοράς	για	ανάπτυξη	νέων	
προϊόντων,	τιμολόγηση,	διανομή	και	εξυπηρέτηση	πελατών.	Συνεπώς	οι	 IMC	μπορούν	να	
θεωρηθούν	 ως	 μια	 φυσική	 εξέλιξη,	 παρά	 σαν	 μια	 αλλαγή	 στον	 τρόπο	 σκέψης	 των	
επικοινωνιών	Μάρκετινγκ	(Kliatchko,	2005).	Επίσης	εφ’	όσον	πλέον	μπορεί	να	οριστεί	σαν	
μία	επιχειρηματική	δραστηριότητα,	οι	ολοκλήρωνες	επικοινωνίες	μάρκετινγκ	έχουν	και	ένα	
αυξημένο	βαθμό	μέτρησης	της	απόδοσης	τους	(Belch,	και	συν.,	2006).	
	
Εταιρίες	 παραγωγής	 προϊόντων	 όπως	 η	 Coca-Cola	 από	 την	 διαφήμιση	που	παραδοσιακά	
χρησιμοποιούσαν	την	διαφήμιση	σε	μέσα	μαζικής	ενημέρωσης	έκαναν	την	μετάβαση	στις	
IMC.		Η	καμπάνια	της	εταιρίας	το	2009	«Open	Happiness»	καλούσε	όλους	τους	κατοίκους	
της	γης	να	ενωθούν	και	να	νιώσουν	χαρά	με	το	να	καταναλώσουν	ένα	κουτί	Coca-Cola	(King,	
2013).	 Την	 μετάβαση	 αυτή	 έκαναν	 και	 εταιρίες	 στον	 τομέα	 της	 ψυχαγωγίας	 και	 της	
φιλοξενίας.	 Χαρακτηριστικά	 αναφέρουμε	 την	 Harrah’s	 Entertainment,	 την	 πιο	 μεγάλη	
εταιρία	παιγνίων	η	οποία	χρησιμοποίησε	τις	 IMC	στο	πρόγραμμα	τους	για	το	πρόγραμμα	
ανταμοιβής	τους	και	για	πρόγραμμα	διαχείρισης	των	πελατών	τους	με	μεγάλη	επιτυχία	 (	
(King,	2013)	και	παραπομπές	εκεί).	
	
Το	1997	έγινε	η	πρώτη	προσπάθεια	για	συστηματικό	υπολογισμό	του	βαθμού	ολοκλήρωσης	
των	IMC	στις	πρακτικές	μίας	εταιρίας.	Η	μελέτη	χρησιμοποίησε	δεδομένα	από	22	εθνικές	
εταιρίες.	Τα	αποτελέσματα	της	μελέτης	παρουσίασαν	τα	4	στάδια	προσαρμογής	των	 IMC	
στις	πρακτικές	μίας	εταιρίας	(Schultz,	et	al.,	2003):	

1. Συσχέτιση	των	μηνυμάτων	που	αποστέλλονται	–	Συσχετισμός	των	μηνυμάτων	που	
αποστέλλονται	εντός	και	εκτός	του	οργανισμού	για	δημιουργία	μίας	εικόνας	

2. Χρησιμοποίηση	 της	 έρευνας	 αγοράς	 για	 υποστήριξη	 των	 IMC	 –	 Δημιουργία	 και	
διατήρηση	 καναλιών	 για	 συλλογή	 δεδομένων.	 Εκτέλεση	 πρωτογενούς	 και	
δευτερογενούς	έρευνας	αγοράς	για	υποστήριξη	των	μηνυμάτων	που	αποστέλλονται		
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3. Εφαρμογή	 της	 τεχνολογίας	 πληροφοριών	 για	 υποστήριξη	 του	 εργαλείου	 IMC	 –	
Χρησιμοποίηση	όσον	το	δυνατόν	σε	μεγαλύτερο	βαθμό	των	τελευταίων	τεχνολογιών	
τόσο	για	την	συλλογή	δεδομένων	όσο	και	για	την	μετάδοση	των	μηνυμάτων	προς	την	
αγορά		

4. Στρατηγική	ολοκλήρωση	του	εργαλείου	IMC	–	Υποστήριξη	του	IMC	από	την	διοίκηση.	
Εργοδότηση	προσωπικού	που	θα	υποστηρίζεται	από	υψηλόβαθμο	προσωπικό	του	
οποίου	 η	 εργασία	 θα	 είναι	 η	 επικοινωνιακή	 πολιτική	 της	 εταιρίας.	 Μέτρηση	 της	
απόδοσης	των	επικοινωνιών	που	χρησιμοποιήθηκαν	και	χρήση	των	αποτελεσμάτων	
για	διαμόρφωση	και	τροποποίηση	της	στρατηγικής	που	χρησιμοποιείται.			

		
Η	 χρησιμοποίηση	 των	 ολοκληρωμένων	 επικοινωνιών	 Μάρκετινγκ	 προσφέρει	 αριθμό	
πλεονεκτημάτων	στην	εταιρία	όπως	(Τραϊφόρου,	2013):	
	

• Μετακίνηση	κεφαλαίων	από	την	παραδοσιακή	διαφήμιση	προς	μορφές	προώθησης	
που	συνδέονται	πιο	άμεσα	με	το	αγορά	του	προϊόντος.	

• Η	 ελαχιστοποίηση	 της	 εξάρτησης	 των	 εταιριών	από	 τα	μέσα	μαζικής	 ενημέρωσης	
όπως	είναι	ο	τύπος	και	η	τηλεόραση.	

• Η	ραγδαία	εξέλιξη	του	μάρκετινγκ	με	βάση	δεδομένα	που	συλλέγονται.	
• Ο	μεγαλύτερος	έλεγχος	των	διαφημιστικών	εταιριών	και	η	αλλαγή	στον	τρόπο	που	

αμείβονται.		
• Η	ραγδαία	ανάπτυξη	του	διαδικτύου	που	είχε	πλεονεκτήματα	τόσο	στο	εμπόριο	αλλά	

και	σε	τόσους	άλλους	τομείς	της	ζωής	του	ανθρώπου.	
• Η	 βελτίωση	 επικοινωνίας	 μεταξύ	 εταιριών	 και	 καταναλωτών,	 με	 αριθμό	 θετικών	

συνεπειών	(μεγαλύτερη	κάλυψη	αναγκών,	μείωση	τιμών)	
	

2.5. Προκλήσεις	για	τις	ενοποιημένες	επικοινωνίες	μάρκετινγκ	
Σύμφωνα	 με	 την	 βιβλιογραφία	 (	 (King,	 2013)	 και	 περεταίρω	 παραπομπές	 εκεί)	 στην	
υιοθέτηση	των	IMC	από	τους	διάφορους	οργανισμούς	παρατηρούνται	αριθμός	προκλήσεων.	
Η	πιο	σημαντική	από	αυτές	 είναι	η	μέτρηση	 της	απόδοσης	 των	επενδύσεων.	Δεν	μπορεί	
εύκολα	κατά	την	αγορά	ενός	προϊόντος	από	κάποιο	καταναλωτή	να	υπολογιστεί	ο	ρόλος	που	
διαδραμάτισε	 κάθε	 εργαλείο	 από	 τις	 IMC	 και	 άρα	 να	 αναγνωριστεί	 πιο	 είναι	 το	 πιο	
αποδοτικό.	Επίσης	είναι	δύσκολο	να	πεισθεί	μία	εταιρία	να	επενδύσει	μεγάλα	ποσά	για	τις	
IMC	ένα	εργαλείο	με	μακροπρόθεσμες	αποδόσεις	σε	μία	οικονομία	που	μεταβάλλεται	τόσο	
γρήγορα.	Συνήθως	αναζητούνται	λύσεις	με	άμεσα	ή	βραχυπρόθεσμα	αποτελέσματα.	Τέλος	
για	να	λειτουργήσουν	τα	IMC	αποδοτικά	όλα	τα	τμήματα	της	εταιρίας	πρέπει	να	εκτελέσουν	
τον	ρόλο	τους	σωστά.	Αν	έστω	και	ένας	χαμηλόβαθμος	εργοδοτούμενος	δεν	συμβαδίζει	με	
την	 στρατηγική	 και	 εικόνα	 της	 εταιρίας	 η	 απόδοση	 των	 IMC	 αποδυναμώνεται.	 Συνεπώς	
χρειάζεται	συνεχής	εποπτεία	σε	όλα	τα	επίπεδα	της	εταιρίας,	κάτι	το	οποίο	δεν	είναι	πάντοτε	
εύκολα	εφικτό.		
	

2.6. Ενοποιημένες	επικοινωνίες	Μάρκετινγκ	και	η	εμπορική	επωνυμία		
Οι	 IMC	 είναι	 αναγκαίες	 για	 την	 επιχείρηση	 γιατί	 έχουν	 σαν	 σκοπό	 να	 της	 αποφέρουν	
βραχυπρόθεσμα	το	κέρδος	αλλά	και	μακροπρόθεσμα	να	δημιουργήσουν,	να	διατηρήσουν	
και	να	βελτιώσουν	την	σχέση	τους	με	τους	πελάτες	τους	ώστε	να	μεγιστοποιηθεί	η	αξία	των	
δεύτερων	κατά	την	διάρκεια	των	επιχειρήσεων	της		(Lifetime	value	of	customer).	Σύμφωνα	
με	το	(Belch,	et	al.,	2006)	η	συμπεριφορά	των	καταναλωτών	έναντι	προϊόντων/υπηρεσιών	
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δεν	είναι	τίποτα	περισσότερο	από	την	εικόνα	που	έχουν	για	την	επιχείρηση	την	ίδια,	μέσω	
των	συντονισμένων	μηνυμάτων	επιρροής	που	λαμβάνουν	καθημερινά	από	όλα	τα	κανάλια	
επικοινωνίας	μάρκετινγκ.	Με	την	προώθηση	τόσο	μεγάλο	αριθμό	παρόμοιων	προϊόντων	στις	
μέρες	μας	από	τόσες	διαφορετικές	εταιρίες,	ο	καταναλωτής	συχνά	βρίσκεται	σε	δύσκολη	
θέση	 να	 επιλέξει.	 Οι	 δημοφιλείς	 επωνυμίες	 με	 τον	 τρόπο	 αυτό	 αποκτούν	 σημαντικό	
πλεονέκτημα	έναντι	του	ανταγωνισμού	μιας	και	ο	πελάτης	τις	εμπιστεύεται	περισσότερο,	
παρέχοντας	 τους	 την	 δυνατότητα	 πώλησης	 προϊόντων/υπηρεσιών	 σε	 αυξημένες	 τιμές.	
Χαρακτηριστικά	αναφέρεται	ότι	η	πιο	αναγνωρισμένη	επωνυμία	είναι	 της	Apple	η	οποία	
σύμφωνα	με	το	(Forbes,	2019)	το	2019	αξίζει	$205.5	δις.		
	
Τα	διάφορα	στοιχεία	μιας	επωνυμίας	επικοινωνούν	και	συνοψίζουν	την	προσωπικότητα	της	
εταιρίας	 και	 τις	 αξίες	 της.	 Η	 εμπορική	 επωνυμία	 μεταξύ	 άλλων	 συνδυάζει	 τα	 ακόλουθα	
(Τραϊφόρου,	2013;	Foroudi,	και	συν.,	2017):	

• Το	όνομα	 της	 εταιρίας	–	 Το	πιο	διαδεδομένο	στοιχείο	 επικοινωνίας	 και	αυτό	που	
αυξάνει	στο	μεγαλύτερο	βαθμό	την	αναγνωρισιμότητα		

• Το	σήμα	της	–	Η	υπογραφή	της	εταιρίας		
• Τα	 χρώματα	 –	Μέσω	 επικοινωνίας	 συναισθημάτων,	 διάθεσης,	 και	 επηρεάζει	 την	

αντίληψη	των	καταναλωτών.	Βοηθά	στην	διαφοροποίηση	από	τον	ανταγωνισμό		
• Τον	σχεδιασμό	
• Την	συσκευασία	

	
Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	η	διατήρηση	υφιστάμενων	πελατών	είναι	λιγότερο	δαπανηρή	από	
την	προσπάθεια	να	προσελκύσουν	νέους	(Μείωση	κατά	5%	σε	αυτούς	που	φεύγουν	αυξάνει	
την	κερδοφορία	κατά	30-90%	μελλοντική	κερδοφορία).	Καθώς	νέοι	και	πιο	αποτελεσματικοί	
τρόποι	επικοινωνίας	με	τους	πελάτες	αναπτύσσονται,	με	τον	σωστό	συντονισμό	γίνεται	όλο	
και	πιο	αποδοτική	η	επικοινωνία	με	τους	πελάτες	με	την	μορφή	που	πρέπει	και	την	στιγμή	
που	χρειάζεται.	
	

2.7. Αποτελέσματα	ερευνών	μάρκετινγκ		
Για	να	τονίσουμε	την	σημαντικότητα	της	έρευνας	στην	στρατηγική	μάρκετινγκ	μιας	εταιρίας	
χαρακτηριστικά	 αναφέρουμε	 διάφορα	 αποτελέσματα	 ερευνών	 που	 παραθέτονται	 στην	
βιβλιογραφία	(	(Talon,	2019;	PROmotion,	2019)	και	περεταίρω	παραπομπές	εκεί):	
	

• 34%	 της	 γνωστής	 ηλικιακής	 ομάδας	 millennials	 (γεννήθηκαν	 μεταξύ	 1980-2000)	
ψάχνουν	σε	εβδομαδιαία	βάση	εκπτωτικά	 	κουπόνια	στο	διαδίκτυο	για	τις	αγορές	
που	θέλουν	να	κάνουν.	

• Καταναλωτές	 που	 χρησιμοποιούν	 σε	 σχέση	 με	 αυτούς	 που	 δεν	 χρησιμοποιούν	
κουπόνια	ξοδεύουν	κατά	μέσο	όρο	47%	πιο	πολύ.		

• Η	ανάγνωση	 των	 ηλεκτρονικών	 μηνυμάτων	 από	 τηλεφωνικές	 συσκευές	 αυξήθηκε	
κατά	180%	τα	τελευταία	3	χρόνια.	

• 64%	των	διαφημιστών	πιστεύουν	ότι	η	διαφήμιση	από	στόμα	σε	στόμα	είναι	το	πιο	
αποτελεσματικό	εργαλείο	μάρκετινγκ.	

• Οι	 πωλήσεις	 μέσω	 τηλεφώνου	 αυξήθηκαν	 τον	 τελευταίο	 χρόνο	 κατά	 23.7%	 στο	
ηνωμένο	βασίλειο.		

• 79%	των	καταναλωτών	απάντησαν	ότι	τους	κίνησε	το	ενδιαφέρον	μια	διαφήμιση	αν	
ήταν	βασισμένη	σε	προηγούμενες	κινήσεις	στους	στο	διαδίκτυο.	
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• 90%	των	ατόμων	που	έλαβαν	ένα	προϊόν	προώθησης	θυμούνται	την	εταιρία.	
• 80%	των	καταναλωτών	έχουν	τουλάχιστον	1	προϊόν	προώθησης	στην	κατοχή	τους	

	
Όλα	αυτά	αποδεικνύουν	ότι	σε	κάθε	βιομηχανία	κάποια	εργαλεία	επικοινωνιών	μάρκετινγκ	
ίσως	είναι	πιο	αποδοτικά	από	άλλα,	ενώ	το	διαδικτυακό	μάρκετινγκ	και	το	μάρκετινγκ	μέσω	
τηλεφώνου	φαίνεται	να	γίνονται	όλο	και	πιο	δημοφιλής.	Τέλος	πρέπει	να	γίνει	εστιασμένη	
έρευνα	 στα	 εργαλεία	 επικοινωνιών	 μάρκετινγκ	 που	 πρέπει	 να	 εφαρμοστούν	 και	 στον	
συνδυασμό	τους	ώστε	τα	πανεπιστημιακά	ιδρύματα	να	πετύχουν	τους	στόχους	τους	για	τους	
αριθμούς	και	επίπεδο	φοιτητών	που	θέλουν	να	προσελκύσουν.			
	

2.8. Μάρκετινγκ	στα	πανεπιστημιακά	ιδρύματα		
Όπως	έχει	γίνει	αντιληπτό	από	το	προηγούμενο	κεφάλαιο	οι	εταιρίες	ξοδεύουν	σημαντικούς	
πόρους	για	να	δημιουργήσουν	και	να	βελτιώσουν	την	αναγνωρισιμότητα	της	εμπορικής	τους	
επωνυμίας.	 Δεν	 θα	 μπορούσε	 από	 αυτό	 να	 ξεφύγουν	 και	 οι	 σχολές	 τριτοβάθμιας	
εκπαίδευσης,	με	τον	ανταγωνισμό	που	παρατηρείται	στον	τομέα	αυτό	στις	μέρες	μας.	Οι	
IMC	μάρκετινγκ	παίζουν	σημαντικό	πλέον	ρόλο	στην	προσπάθεια	αυτή	για	επηρεασμό	του	
σχετικού	κοινού-στόχο	(Kitchen,	et	al.,	2004)	
	

2.8.1. Δείκτες	απόδοσης	πανεπιστημίων	
Η	Ανώτερη	εκπαίδευση	είναι	ένας	τομέας	της	αγοράς	που	θεωρείται	στις	μέρες	μας	ότι	είναι	
δυναμικός,	 επεκτείνεται	 έξω	 από	 τα	 όρια	 κάθε	 χώρας	 και	 στον	 οποίο	 υπάρχει	 μεγάλος	
ανταγωνισμός	 (Ghemawat,	 2008;	Altbach,	 et	 al.,	 2010;	Royo-Vela,	 et	 al.,	 2016).	Ο	 τομέας	
αυτός	επηρεάζεται	από	τάσεις	καθώς	και	οικονομικές	και	κοινωνικές	αλλαγές	που	μπορεί	να	
συντελούνται	ανά	το	παγκόσμιο.	Λόγω	της	σημαντικής	θέσης	στην	κοινωνία	αλλά	και	του	
δυναμικού	 περιβάλλοντος	 στο	 οποίο	 ενεργούν	 τα	 πανεπιστημιακά	 ιδρύματα,	 δίνεται	
έμφαση	στις	μέρες	μας,	τόσο	από	τις	κυβερνήσεις,	αλλά	και	ευρύτερα	της	κοινωνίας,	της	
διασφάλισης	της	ποιότητας	υπηρεσιών	που	προσφέρουν	αλλά	και	της	βιώσιμης	ανάπτυξης.	
Η	διασφάλιση	ποιότητας	θεωρείται	τόσο	σημαντική	που	ελέγχεται	από	διάφορους	οίκους,	
ενώ	τα	αποτελέσματα	χρησιμοποιούνται	ευρέως	από	τα	πανεπιστημιακά	ιδρύματα	τόσο	για	
βελτίωση	 τους,	 αλλά	 και	 στις	 διάφορες	 διαφημιστικές	 καμπάνιες	 που	 εκτελούν.	 Την	
κατάταξη	 αυτή	 λαμβάνουν	 υπόψη	 και	 οι	 ακαδημαϊκοί	 κατά	 την	 διαδικασία	 επιλογής	
πανεπιστημιακού	ιδρύματος	για	να	εργαστούν.	Η	φήμη	των	ακαδημαϊκών	που	εργάζονται	
σε	 ένα	πανεπιστημιακό	 ίδρυμα	είναι	 και	αυτό	με	 τη	σειρά	 του	ένα	από	 τα	 κριτήρια	που	
χρησιμοποιούν	οι	δυνητικοί	φοιτητές	για	να	επιλέξουν	ίδρυμα	για	συνέχιση	των	σπουδών	
τους.	Ενδεικτικά	στην	παρούσα	εργασία	αναφέρουμε	τον	δείκτη	που	παρατίθεται	από	τα	
πανεπιστήμια	γνωστό	ως	Times	Higher	Education	(THE)	World	University	Ranking.	Ο	δείκτης	
αυτός	ελέγχει	 το	επίπεδο	των	επιστημονικών	ερευνών	που	λαμβάνουν	χώρα,	 το	επίπεδο	
εκπαίδευσης,	συνεργασίας	του	ιδρύματος	με	την	βιομηχανία	και	άλλα	ιδρύματα,	ίδια	έσοδα	
και	το	επίπεδο	διεθνοποίησης	του.	Στο	παρόν	στάδιο	όμως	γίνεται	παρατηρείται	μία	αλλαγή	
στον	τρόπο	αξιολόγησης	της	απόδοσης	ενός	ιδρύματος,	από	ποσοτικά	κριτήρια	σε	ποιοτικά,	
όπως	 για	 παράδειγμα	 το	 επίπεδο	 ικανοποίησης	 των	 φοιτητών	 και	 την	 επαγγελματική	
αποκατάσταση	των	αποφοίτων	(Mossmayer,	et	al.,	2012).	Στον	νέο	αυτό	τρόπο	αξιολόγησης	
των	πανεπιστημίων	σημαντική	συνεισφορά	μπορεί	να	διαδραματίσει	το	μάρκετινγκ,	τόσο	
για	την	σωστή	ανάγνωση	των	αναγκών	των	φοιτητών	και	προώθησης	προϊόντων/υπηρεσιών	
που	χρειάζονται,	όσο	και	για	το	σωστό	πλασάρισμα	της	εικόνας	του	πανεπιστημίου	αλλά	και	
των	υπηρεσιών	που	προσφέρει.		
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2.8.2. Η	ανάπτυξη	της	βιομηχανίας	ανώτερης	εκπαίδευσης		
Στοιχεία	που	παραθέτονται	στο	(Valero,	et	al.,	2019)	δείχνουν	ότι	από	το	1800μχ	μέχρι	και	
τις	μέρες	μας,	κατά	μέσο	όρο	κάθε	40	χρόνια	διπλασιάζεται	ο	αριθμός	των	πανεπιστημίων	
ανά	 το	 παγκόσμιο.	 Η	 ίδια	 έρευνα	 υποστηρίζει	 ότι	 10%	 αύξηση	 στον	 αριθμό	 των	
πανεπιστημίων	 μιας	 περιοχής	 ανά	 άτομο	 σχετίζεται	 με	 αύξηση	 0.4%	 στο	 κατά	 κεφαλήν	
ακαθάριστο	 εγχώριο	 προϊόν	 της	 περιοχής.	 Αξίζει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 στις	 περιοχές	 που	
ελέγχονται	από	την	Κυπριακή	Δημοκρατία	πριν	το	2000	υπήρχαν	4	πανεπιστήμια	(3	ιδιωτικά	
πανεπιστήμια	και	1	δημόσιο)	ενώ	σήμερα	ο	αριθμός	αυτός	αυξήθηκε	σε	8	(5	ιδιωτικά	και	3	
δημόσια),	με	όλες	τις	πόλεις	να	παρέχουν	τριτοβάθμια	εκπαίδευση	είτε	από	τον	 ιδιωτικό	
είτε	από	τον	δημόσιο	τομέα.	Στοιχεία	από	την	Στατιστική	Υπηρεσία	Κύπρου2	δείχνουν	ότι	
από	 το	 1995	μέχρι	 το	 2012	ο	συνολικός	αριθμός	Κύπριων	φοιτητών	που	σπουδάζουν	σε	
εγχώρια	αλλά	και	στο	εξωτερικό	αυξάνεται.		
	
	

	
Σχήμα	1	Αριθμός	Κύπριων	φοιτητών	για	την	περίοδο	1995-2012.	Δεδομένα	από	την	Στατιστική	Υπηρεσία	Κύπρου	

	
Η	αύξηση	της	ζήτησης	εκπαίδευσης	σε	τριτοβάθμιο	επίπεδο,	με	την	ταυτόχρονη	αύξηση	του	
ανταγωνισμού	των	πανεπιστημιακών	ιδρυμάτων	ανά	το	παγκόσμιο	αλλά	και	στην	Κύπρο	πιο	
συγκεκριμένα,	 αλλά	 και	 την	 ραγδαία	 πρόοδο	 στην	 τεχνολογία	 δημιούργησε	 την	 ανάγκη	
τροποποίησης	 και	 διαμόρφωσης	 των	 πολιτικών	 του	 μάρκετινγκ	 από	 τα	 πανεπιστημιακά	
ιδρύματα.	Έχει	αναγνωριστεί	ότι	η	προσέγγιση	πλέον	πρέπει	να	είναι	πιο	πελατοκεντρική,	
ενώ	έχει	αναγνωριστεί	ότι	οι	αρχές	του	μάρκετινγκ	που	ισχύουν	για	διάφορες	εταιρίες	σε	
διάφορες	βιομηχανίες,	ισχύουν	και	στην	τριτοβάθμια	εκπαίδευση.		
	

2.8.3. Κατηγορίες	φοιτητών	και	κάλυψη	των	αναγκών	τους	
Τα	τελευταία	χρόνια,	λόγω	και	της	οικονομική	κρίσης	και	συνεπώς	αυξημένης	ανεργίας	ανά	
το	παγκόσμιο,	αλλά	και	της	αύξησης	του	κόστους	φοίτησης,	παρατηρείται	μια	μετατόπιση	
στους	λόγους	για	τους	οποίους	κάποιος	θα	αναζητήσει	να	παρακολουθήσει	τριτοβάθμιες	
σπουδές.	 Το	 (Fajcíková,	 et	 al.,	 2019)	 έχει	 αποδείξει	 ότι	 οι	 κύριοι	 λόγοι	 αναζήτησης	
τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης	κυρίως	αφορούν	την	αύξηση	εισοδημάτων	(88.7%),	την	πιθανώς	
καλύτερες	ευκαιρίες	εργοδότησης	και	ανέλιξης	(86.7%).	Σύμφωνα	με	την	 ίδια	μελέτη,	για	

																																																								
2	Στατιστική	Υπηρεσία	Κύπρου:	http://www.highereducation.ac.cy/en/statistics.html 
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αυτό	το	λόγο	φαίνεται	να	προτιμούν	σπουδές	που	είναι	συνδεδεμένες	με	επαγγελματική	
εμπειρία	και	σπουδές	με	πρακτικές	εφαρμογές.		
	
Σύμφωνα	με	τους	(Maringe,	et	al.,	2009;	Oana,	2019)	η	ικανοποίηση	του	φοιτητή	ως	πελάτη	
πρέπει	να	είναι	βρίσκεται	στο	επίκεντρο	των	δραστηριοτήτων	του	πανεπιστημίου,	είτε	αυτό	
πραγματοποιείται	λόγω	του	τρόπου	εκμάθησης,	 των	διδασκάλων,	των	εκπαιδευτικών	και	
συνάμα	ενδιαφέρων	εργασιών.	Το	δύσκολο	στο	όλο	εγχείρημα	σύμφωνα	με	τους	(Douglas,	
et	al.,	2015;	Akareem,	et	al.,	2016)	είναι	τα	ακόλουθα:	

• Δεν	έχουν	όλοι	οι	φοιτητές	 τις	 ίδιες	απαιτήσεις	από	τα	πανεπιστημιακά	 ιδρύματα	
που	φοιτούν.	

• Τα	 χαρακτηριστικά	 ενός	 φοιτητή	 μπορούν	 να	 τον	 επηρεάσουν	 στην	 διαδικασία	
επιλογής	πανεπιστημιακού	ιδρύματος.	

• Δεν	αντιλαμβάνονται	όλοι	οι	φοιτητές	την	ποιότητα	εκπαίδευσης	με	τον	ίδιο	τρόπο.	
• Η	 επιλογή	 επικοινωνιακών	 καναλιών	 και	 εργαλείων	 προώθησης	 ενός	

πανεπιστημιακού	 ιδρύματος	 παίζει	 καίριο	 παράγοντα	 στην	 προσέλκυση	 και	
μετέπειτα	διατήρηση	των	φοιτητών	του.	

• Οι	παράγοντες	που	επηρεάζουν	τους	φοιτητές	για	περεταίρω	συνέχιση	των	σπουδών	
τους	 διαφέρουν	 και	 πιθανώς	 να	 σχετίζονται	 με	 το	 επίπεδο	 εκπαίδευσης	 που	
δέχτηκαν,	το	αντικείμενο	σπουδών	αλλά	και	την	προσωπικότητα	των	διδασκόντων	
τους.	

	
Εντούτοις	σύμφωνα	με	το	(Dill,	και	συν.,	2003)	τα	άτομα	που	ζητούν	να	φοιτήσουν	σε	σχολές	
τριτοβάθμιας	 εκπαίδευσης	 κατά	 κύριο	 λόγο	 για	 να	 επιλέξουν	 πανεπιστήμιο	 αναζητούν	
πληροφορίες	για	τα	ακόλουθα:	

• Η	φήμη	του	ακαδημαϊκού	προσωπικού.	
• Τα	κριτήρια	εισδοχής	για	το	συγκεκριμένο	πρόγραμμα.	
• Οι	προοπτικές	εργοδότησης	μετά	την	αποφοίτηση.	
• Το	πρόγραμμα	σπουδών.	
• Οι	εγκαταστάσεις.	
• Οι	 κοινωνικές	 δραστηριότητες	 που	 μπορούν	 να	 συνδυαστούν	 κατά	 την	 διάρκεια	

σπουδών.	
• Το	κόστος	σπουδών	(δίδακτρα	και	κόστος	ζωής).	

	
Για	να	 ικανοποιηθεί	αυτό,	 το	πανεπιστήμιο	πρέπει	να	επιλέξει	στρατηγική	στόχευσης	και	
είτε	 να	 δημιουργήσει	 προγράμματα	 σπουδών	ανεξαρτήτως	 τμηματοποίησης	 της	 αγοράς,	
είτε	 να	 τροποποιήσει	 τους	 κύκλους	 σπουδών	 του	 κατάλληλα	 και	 να	 εξειδικευτεί	 στο	 να	
προσελκύει	και	να	εκπαιδεύει	τμήμα	της	αγοράς	με	συγκεκριμένα	κοινωνικά,	οικονομικά,	
ψυχογραφικά	 κριτήρια.	 Αξίζει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 τα	 τελευταία	 χρόνια	 παρατηρείται	 μια	
μεγάλης	 κλίμακας	 ζήτηση	 από	 πλευράς	φοιτητών	 να	φοιτήσουν	 σε	 πανεπιστήμια	 άλλων	
χωρών.	Αυτό	το	φαινόμενο	κυρίως	παρατηρείται	από	φοιτητές	της	ανατολικής	Ασίας	προς	
δυτικές	χώρες.	Η	τμηματοποίησης	της	αγοράς	αυτής	η	οποία	έγινε	από	το	World	Educational	
Services	το	2012	και	παρουσιάζεται	στο	(Oana,	2019)	είναι	η	ακόλουθη:	
	

• Εξερευνητές	 (Explorers):	 Χαμηλές	 πανεπιστημιακές	 επιδόσεις,	 σημαντικούς	
οικονομικούς	πόρους	

• Υψηλού	 Δυναμικού	 (Highfliers):	 Ψηλές	 πανεπιστημιακές	 επιδόσεις,	 σημαντικούς	
οικονομικούς	πόρους	
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• Χαμηλού	 Δυναμικού	 (strugglers):	 Χαμηλές	 πανεπιστημιακές	 επιδόσεις,	 χαμηλούς	
οικονομικούς	πόρους	

• Αγωνιστές	 (Strivers):	 Ψηλές	 πανεπιστημιακές	 επιδόσεις,	 χαμηλούς	 οικονομικούς	
πόρους	

	
Την	ίδια	ώρα	στην	ΕΕ,	σύμφωνα	με	την	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	και	την	έκθεση	της	τον	Απρίλιο	
του	2018	(European-Commission,	2018),	90%	των	ατόμων	μεταξύ	15-30	ετών	θεωρούν	πολύ	
σημαντικό	να	έχουν	ευκαιρίες	να	σπουδάσουν	σε	μία	άλλη	χώρα.	Εντούτοις	μόνο	το	26%	
έχουν	καταφέρει	να	κάνουν	αυτό	το	βήμα,	μεταξύ	των	κύριων	λόγων	να	είναι	η	έλλειψη	
πληροφοριών	 για	 το	 πρόγραμμα	 (22%)	 ή	 πληροφορίες	 για	 το	 πρόγραμμα	 αυτό	 στο	
πανεπιστήμιο	που	θα	φοιτήσουν	(γλώσσα	φοίτησης	και	κατανόηση	του	βαθμού	δυσκολίας	
του,	37%).		
	
Στοιχεία	από	την	ΕΕ	(EU,	2017)	δείχνουν	πως	από	το	2014	μέχρι	και	το	2017	~2.8εκ	άτομα	
χρησιμοποίησαν	το	πρόγραμμα	Erasmus+	για	να	ταξιδέψουν	σε	μία	άλλη	χώρα	ως	μέρος	των	
σπουδών	τους	ή	για	μετέπειτα	εργασιακή	εμπειρία,	ενώ	η	τάση	αυτή	φαίνεται	να	αυξάνεται	
με	ρυθμό	4%	ετησίως.	Συνεπώς		έχει	γίνει	κατανοητό	από	τα	πανεπιστημιακά	ιδρύματα,	ότι	
η	προσέλκυση	φοιτητών	από	άλλες	 χώρες	 είναι	μια	σπουδαία	πηγή	 εισοδημάτων	 για	 τα	
ιδρύματα,	 ευκαιρίας	 εξεύρεσης	 φοιτητών	 πιο	 καλού	 επιπέδου	 και	 ταυτόχρονα	 τρόπο	
δημιουργίας	 καναλιών	 επικοινωνίας	 με	 άλλα	 πανεπιστήμια	 του	 εξωτερικού,	 τόσο	 για	
μεταφορά	 τεχνογνωσίας	 όσο	 και	 για	 συνεργασίες.	 Είναι	 σημαντικό	 συνεπώς,	 μέσω	 της	
ολοκληρωμένης	στρατηγικής	μάρκετινγκ	τα	πανεπιστήμια	να	κατανοήσουν	τις	ανάγκες	του	
κάθε	τμήματος	της	αγοράς	και	να	προσαρμόσουν	τις	υπηρεσίες	που	προσφέρουν	ώστε	και	
να	γίνουν	ελκυστικοί	αλλά	και	να	μεταδώσουν	το	μήνυμα	ότι	το	πανεπιστήμιο	αυτό	είναι	το	
κατάλληλο	για	 το	συγκεκριμένο	 τμήμα	της	αγοράς	 το	οποίο	προβλέπει	η	στρατηγική	 του	
πανεπιστημίου.		
	

2.8.4. Η	σημαντικότητα	των	ενοποιημένων	επικοινωνιών	Μάρκετινγκ	για	προώθηση	
του	πανεπιστημίου		

2.8.4.1. Μείγμα	μάρκετινγκ		
Αρχικά	 το	 εργαλείο	 που	 χρησιμοποιούταν	 ως	 επί	 το	 πλείστων	 από	 τις	 εταιρίες	 για	 το	
μάρκετινγκ	υπηρεσιών	ονομαζόταν	μείγμα	μάρκετινγκ	7p.	Το	εργαλείο	μείγμα	μάρκετινγκ	
χρησιμοποιείται	από	εταιρίες	ακόμη	και	σήμερα	για	να	ρυθμίσουν	το	προϊόν/υπηρεσία	που	
προσφέρουν	ώστε	να	ικανοποιήσει	τις	απαιτήσεις	των	πελατών	τους.	Στη	μελέτη	(Ivy,	2008)	
γίνεται	 αναφορά	 για	 τα	 7p	 του	μείγματος	 μάρκετινγκ	 στην	 βιομηχανία	 της	 τριτοβάθμιας	
εκπαίδευσης	ως	ακολούθως:	

• Προϊόν	–	Το	υλικό	εκπαίδευσης	και	οι	γνώμες	και	εμπειρίες	των	αποφοίτων.	
• Τιμή	–	Η	τιμή	των	διδάκτρων	αλλά	και	των	κοστών	διαβίωσης,	σε	σύγκριση	με	άλλα	

πανεπιστήμια	που	προσφέρουν	το	ίδιο	προϊόν.	
• Τοποθεσία	 –	 Που	 παραδίδονται	 τα	 μαθήματα,	 σε	 κάποιο	 αμφιθέατρο,	 μέσω	 του	

διαδικτύου,	μέσω	τηλεδιάσκεψης,	ηχογραφημένα	κτλ.	
• Φυσικές	 εγκαταστάσεις	 –	 Υλικά	 για	 μελέτη,	 εξωτερική	 εμφάνιση	 κτιρίων	 και	

εγκαταστάσεις	αιθουσών	και	εργαστηρίων.	
• Διαδικασίες	–	Οι	γραφειοκρατικές	διαδικασίες	του	πανεπιστημίου,	όπως	η	εγγραφή,	

αξιολόγηση	μαθήματος,	εξετάσεις,	αποδεικτικά	έγγραφα	σπουδών.	
• Προώθηση	–	Τα	εργαλεία	που	χρησιμοποιεί	το	πανεπιστήμιο	για	να	προωθήσει	τα	

προγράμματα	σπουδών	του.	
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• Άτομα	 –	 Το	 προσωπικό	 το	 οποίο	 αλληλοεπιδρά	 με	 τους	 φοιτητές,	 ακαδημαϊκό,	
διοικητικό	και	υποστηρικτικό	προσωπικό.		

	
Η	εργασία	(Prabowo,	και	συν.,	2019)	έχει	αποδείξει	την	σημαντικότητα	που	παίζει	το	μείγμα	
μάρκετινγκ	 στην	 διαδικασία	 δημιουργίας	 εμπορικού	 σήματος	 και	 εμπιστοσύνης	 από	
πλευράς	καταναλωτών	στην	βιομηχανία	αυτή.	Στην	αντίπερα	όχθη	η	εργασία	(Rajh,	2005)	
υποστηρίζει	ότι	για	την	δημιουργία	εμπορικού	σήματος	για	εταιρίες	παροχής	υπηρεσιών	πιο	
σημαντικό	από	τα	7p	είναι	τα	άτομα	και	οι	αλληλεπίδραση	με	τον	πελάτη	παρά	η	ένταση	της	
διαφήμισης	που	χρησιμοποιείται,	και	άρα	οι	ολοκληρωμένες	επικοινωνίες	μάρκετινγκ.		
	
Οι	 διάφοροι	 φορείς	 τριτοβάθμιας	 εκπαίδευσης	 χρησιμοποιούν	 μία	 γκάμα	 από	 εργαλεία	
επικοινωνίας	μάρκετινγκ	για	να	προωθήσουν	τις	υπηρεσίες	τους.	Οι	πιο	κύριες	από	αυτές	
είναι	οι	ακόλουθες.	

2.8.4.2. Μαζικό	μάρκετινγκ	–	Διαφήμιση	
Το	μαζικό	μάρκετινγκ	για	τις	σχολές	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης	παίρνει	διάφορες	μορφές.	
Μεταξύ	 άλλων	 αναφέρονται	 οι	 διαφημίσεις	 σε	 αφίσες	 στους	 δρόμους,	 διαφημίσεις	 στο	
ραδιόφωνο	και	την	τηλεόραση	αλλά	και	διαφημίσεις	στον	έντυπο	τύπο.	Η	σημαντικότητα	
του	μάρκετινγκ	στις	σχολές	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης	ξεκινά	από	την	ανάγκη	του	«πελάτη»	
να	γνωρίσει	και	να	ενημερωθεί	για	προγράμματα	σπουδών,	σημαντικές	ημερομηνίες,	κόστη	
και	προσόντα	τα	οποία	πρέπει	να	έχει	για	να	γίνει	δεκτός.	Το	προϊόν/υπηρεσία	το	οποίο	
προσφέρει	 ένα	 πανεπιστημιακό	 ίδρυμα	 έχει	 την	 ιδιαιτερότητα	 ότι	 η	 ποιότητα	 του	 θα	
εκτιμηθεί	 σε	 μεταγενέστερο	 βαθμό	 από	 την	 αγορά	 του,	 ενώ	 τα	 αποτελέσματα	 του	 θα	
επηρεάσουν	το	επαγγελματικό	μέλλον	του	«πελάτη».	Το	γεγονός	αυτό	που	ορίζεται	στην	
βιβλιογραφία	 ως	 «good	 experience»	 (Dill,	 et	 al.,	 2003)	 υποχρεώνει	 τα	 πανεπιστήμια	 να	
χρησιμοποιήσουν	online	αλλά	και	offline	κανάλια	για	να	μεταφέρουν	όσο	πιο	αποδοτικά	
μπορούν	 σε	 δυνητικούς	φοιτητές	 τους	 την	 ποιότητα	 των	πτυχιακών	 τους	 προγραμμάτων	
αλλά	και	της	ευχάριστης	εμπειρίας	που	θα	έχουν	κατά	την	διάρκεια	των	σπουδών	τους.	
	
Σύμφωνα	 με	 τους	 (Brennan,	 et	 al.,	 2000)	 η	 σημαντικότητα	 του	 μάρκετινγκ	 των	
προγραμμάτων	ενός	οργανισμού	τριτοβάθμιάς	εκπαίδευσης	διαφαίνεται	και	στην	ανάγκη	
με	 αποδοτικό	 τρόπο	 να	 μεταφέρουν	 τόσο	 την	 πληροφορία	 για	 το	 κέρδος	 σε	 προσωπικό	
επίπεδο	που	θα	αποκτήσει	ο	δυνητικός	φοιτητής	με	τις	γνώσεις	που	θα	αποκτήσει	και	την	
επαγγελματική	αποκατάσταση	που	θα	έχει,	αλλά	και	το	κέρδος	που	θα	αποσοβήσει	και	η	
κοινωνία	η	ίδια	έχοντας	κάποιο	με	τις	γνώσεις	αυτές	στο	ενεργητικό	της	δυναμικό.	Με	τον	
τρόπο	 αυτό	 δημιουργείται	 ώθηση	 και	 υποστήριξη	 στον	 τομέα	 αυτό	 με	 την	 προσφορά	
υποτροφιών	 από	 διάφορους	 οργανισμούς	 στους	 πιο	 αξιόλογους	 από	 τους	 φοιτητές	 των	
προγραμμάτων	 αυτών.	 Οι	 υποτροφίες	 αυτές	 πρέπει	 και	 πάλι	 με	 την	 σειρά	 τους	 με	
αποτελεσματικότητα	να	διαφημιστούν	ώστε	να	προσελκυστούν	οι	κατάλληλοι	φοιτητές.		
	

2.8.4.3. Διαδικτυακό	Μάρκετινγκ		
Στο	 κτίσιμο	 της	 επωνυμίας	 και	 της	 ταυτότητας	 του	 πανεπιστημίου	 σημαντικό	 ρόλο	
διαδραματίζει	και	η	ιστοσελίδα	του.	Μέσω	της	ιστοσελίδας	παρουσιάζονται	οι	επιδιώξεις	
και	αξίες	του	οργανισμού,	επικοινωνούνται	χρήσιμες	πληροφορίες	και	νέα	που	επηρεάζουν	
τον	οργανισμό	 	ενώ	είναι	και	η	εικόνα	που	παρουσιάζεται	στους	δυνητικούς	πελάτες	του	
(Tarafdar,	 et	 al.,	 2008).	 Καλά	 δομημένες	 ιστοσελίδες	 βελτιώνουν	 την	 εμπειρία	 των	
καταναλωτών	αυξάνοντας	την	πιθανότητα	να	αγοράσουν	την	υπηρεσία	που	προσφέρει	και	
να	τον	συστήσουν	σε	κάποιο	τρίτο	(Liu,	et	al.,	2000).	Συνεπώς	οι	σύνδεσμοι,	χρώματα	και	
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σχήματα	και	λεκτικό	που	χρησιμοποιείται	πρέπει	να	επιλεχθεί	με	προσοχή	αναλόγως	των	
μηνυμάτων	που	θέλει	ο	οργανισμός	να	μεταφέρει.		
	
Η	 διαφήμιση	 μέσω	 των	 κοινωνικών	 δικτύων	 και	 ομάδων	 στο	 διαδίκτυο	 επιτρέπει	 στα	
πανεπιστημιακά	 ιδρύματα	 να	 βελτιώσουν	 τις	 υπηρεσίες	 τους	 μέσω	 των	 σχόλιων	 που	
λαμβάνουν	 από	 τους	 πελάτες	 τους.	 Την	 ίδια	ώρα	 δημιουργεί	 μία	 έννοια	 κοινότητας	 του	
πανεπιστημίου	 που	 ενδυναμώνει	 την	 εμπλοκή	 τους	 με	 τον	 οργανισμό	 και	 την	 οργανική	
διαφήμιση	του.		
	
Στην	αντίπερα	όχθη	τα	αποτελέσματα	της	μελέτης		(Foroudi,	et	al.,	2017)	έδειξαν	πως	ούτε	
τα	μέσα	κοινωνικής	δικτύωσης	αλλά	ούτε	η	 ιστοσελίδα	ενός	πανεπιστημιακού	 ιδρύματος	
επηρεάζουν	σημαντικά	την	επωνυμία	του.	
	

2.8.4.4. Προσωπικές	Πωλήσεις	
Η	 μέθοδος	 αυτή	 χρησιμοποιείται	 ευρέως	 από	 τα	 πανεπιστημιακά	 ιδρύματα.	 Κυρίως	
εφαρμόζεται	με	επισκέψεις	των	πανεπιστημίων	τόσο	σε	σχολεία	όσο	σε	πανεπιστημιακές	
εκθέσεις	και	open	day	events	τα	οποία	μπορεί	να	διοργανώνει	το	ίδιο	το	ίδρυμα.	Κατά	την	
διάρκεια	 των	 εκδηλώσεων	 αυτών	 οι	 δυνητικοί	 φοιτητές	 και	 γονείς	 τους	 μπορούν	 να	
ενημερωθούν	 για	 τα	 προγράμματα	 που	 προσφέρει	 το	 πανεπιστήμιο,	 να	 δουν	 διάφορες	
εφαρμογές	των	όσων	διδάσκονται,	να	απευθύνουν	ερωτήσεις	σε	μέλη	του	προσωπικού	και	
να	 τους	 τα	 απαντήσουν.	 Στην	 διάρκεια	 τέτοιων	 ημερίδων	 ο	 πελάτης	 αποκτά	 κάποια	
προσωπική	σχέση	με	το	πανεπιστήμιο,	μιας	και	έρχεται	σε	συνομιλία	με	αντιπρόσωπο	του,	
που	αυξάνει	την	οικειότητα	με	το	ίδρυμα	και	μεγιστοποιεί	τις	πιθανότητες	να	το	επιλέξει.		
	

2.8.4.5. Δημόσιες	σχέσεις	
Σύμφωνα	με	το	(Foroudi,	και	συν.,	2017)	οι	δημόσιες	σχέσεις	είναι	ιδιαίτερα	ευεργετικές	για	
την	εικόνα	ενός	πανεπιστημίου.	Γνωρίζοντας	το	αυτό	τα	πανεπιστημιακά	ιδρύματα	αλλά	και	
λόγω	 του	ρόλου	που	 κατέχουν	σε	μία	 κοινωνία	διοργανώνουν	αλλά	 και	συμμετέχουν	σε	
αριθμό	 εκπαιδευτικών	 εκδηλώσεων,	 τόσο	 ομιλίες	 για	 θέματα	 της	 επικαιρότητας	 όσο	 και	
εκδηλώσεις	 για	 ευαισθητοποίηση	 του	 κοινού	 στις	 επιστήμες	 και	 τις	 τέχνες.	 Ενδεικτικά	
αναφέρεται	 η	 γνωστή	 πλέον	 σε	 όλους	 στην	 Κύπρο	 βραδιά	 του	 ερευνητή	 στην	 οποία	
συμμετέχουν	όλα	τα	πανεπιστημιακά	ιδρύματα	του	τόπου,	για	το	2019	παρευρέθηκαν	πέραν	
των	8000	ατόμων,	αριθμός	πολύ	μεγάλος	για	τα	κυπριακά	δεδομένα.	Τα	ιδρύματα	επίσης	
κατά	 καιρούς	 διοργανώνουν	 και	 άλλες	 κοινωνικές	 δραστηριότητες	 όπως	 μαραθωνίους,	
καθαρισμούς	 παραλιών,	 δενδροφύτευση,	 διαγωνισμούς	 και	 άλλα.	 Όλα	 αυτά	 έχουν	 σαν	
σκοπό	 τόσο	 να	 εκπληρώσουν	 τις	 κοινωνικές	 τους	 ευθύνες	 σαν	 οργανισμοί	 αλλά	 και	 να	
βελτιώσουν	την	εικόνα	τους	
	

2.8.4.6. Επωνυμία	
Στο	 (Temizera,	et	al.,	 2012)	υποδηλώνεται	ότι	 τα	πανεπιστήμια	δεν	πρέπει	 να	στοχεύουν	
μόνο	 στην	 βελτίωση	 των	 υπηρεσιών	 που	 προσφέρουν,	 αλλά	 πρέπει	 να	 επιδιώκουν	 την	
βελτίωση	 της	 γενικής	 τους	 εικόνας	 στην	 κοινωνία.	 Η	 εικόνα	 εμπεριέχει	 ένα	 σετ	 από	
πεποιθήσεις,	 ιδέες	και	 εντυπώσεις	 	που	έχει	 κάποιος	για	ένα	προϊόν/υπηρεσία.	 Συνεπώς	
μύζουσας	σημασίας	ρόλο	έχει	η	σωστή	προώθηση	των	μηνυμάτων	που	θέλει	να	προωθήσει	
το	 πανεπιστήμιο	 στην	 κοινωνία.	 Τα	 αποτελέσματα	 της	 μελέτης	 (Fajcíková,	 et	 al.,	 2019)	
δείχνουν	ότι	2	στους	3	φοιτητές	ενημερώνονται	για	τον	τμήμα	και	πανεπιστήμιο	φοίτησης	
από	την	κοινότητα	τους	(συγγενείς	και	φίλους)	και	άρα	η	εικόνα	που	έχει	ένα	πανεπιστήμιο.	
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Επίσης	μία	δυνατή	επωνυμία	ωθεί	ένα	πιθανό	πελάτη	να	ενημερωθεί	για	τις	υπηρεσίες	που	
προσφέρει	 ο	 οργανισμός.	 Σύμφωνα	 με	 την	 βιβλιογραφία	 μια	 ισχυρή	 επωνυμία	 είναι	
ιδιαίτερα	βοηθητική	στις	για	τις	οποίες	ο	καταναλωτής	δεν	μπορεί	να	γνωρίζει	επαρκώς	όλες	
τις	παραμέτρους	της	υπηρεσίας	που	αγοράζει	πριν	από	την	κατανάλωση	(Brow,	1998)	και	
χρειάζεται	να	αντλήσει	συμπεράσματα	από	τον	οργανισμό	που	βρίσκεται	πίσω	από	αυτή.	
Αυτό	είναι	ιδιαίτερα	σημαντικό	εύρημα	μιας	και	όπως	έχει	ήδη	προαναφερθεί	η	τριτοβάθμια	
εκπαίδευση	έχει	αυτό	το	χαρακτηριστικό.			
	
Συνδυάζοντας	όλα	τα	πιο	πάνω,	η	ανταγωνιστικότητα	των	πανεπιστημίων	φαίνεται	και	από	
το	εμπορικό	σήμα	και	την	φήμη	που	ακολουθεί	το	πανεπιστήμιο.	Πανεπιστήμια	με	ισχυρή		
επωνυμία	μπορούν	να	προσελκύσουν	περισσότερους	φοιτητές	αλλά	και	φοιτητές	πιο	καλού	
επιπέδου	 έναντι	 πανεπιστημίων	 του	 ίδιου	 επιπέδου	 που	 δεν	 είναι	 τόσο	 αναγνωρίσιμα.	
Μόνο	αναγνωρίζοντας	τις	διαφορετικές	ανάγκες,	προτιμήσεις,	κίνητρα,	και	χαρακτηριστικά	
των	φοιτητών	μπορεί	ένα	πανεπιστημιακό	ίδρυμα	να	προσαρμόσει	την	στρατηγική	του	τόσο	
για	να	προσελκύσει	αλλά	και	να	διατηρήσει	τους	κατάλληλους	φοιτητές	και	για	να	βελτιώσει	
τις	υπηρεσίες	που	προσφέρει.	
	
Σκοπός	των	IMC	είναι	να	δημιουργήσουν	ένα	δυνατό	εμπορικό	σήμα	για	το	πανεπιστήμιο	
ώστε	να	μεγιστοποιήσει	την	δυναμική	του	στο	να	προσελκύει	φοιτητές	για	τα	προγράμματα	
του.	 Για	 την	 επίτευξη	 του	στόχου	αυτού	στην	 τριτοβάθμια	 εκπαίδευση,	σύμφωνα	με	 την	
βιβλιογραφία	 (	 (Foroudi,	 και	 συν.,	 2017)	 και	 περεταίρω	 εκεί	 βιβλιογραφία),	 πρέπει	 να	
εναρμονιστούν	τα	στοιχεία	της	επωνυμίας	(βλέπε	πιο	πάνω),	ο	χαρακτήρας	των	υπηρεσιών	
που	 προσφέρονται,	 τα	 μέσα	 κοινωνικής	 δικτύωσης,	 η	 ιστοσελίδα	 του	 οργανισμού,	 οι	
δημόσιες	σχέσεις,	το	άμεσο	μάρκετινγκ	και	το	μέρος/χώρα	εκτέλεσης	των	υπηρεσιών.	Αυτά	
θα	δημιουργήσουν	μία	ταυτότητα	για	το	πανεπιστήμιο	που	θα	οδηγήσει	με	την	σειρά	της	
στην	αναγνώριση	και	ταυτοποίηση.	
	
Σύμφωνα	με	τους	(Keller,	2003;	Radder,	et	al.,	2008;	Laurie,	et	al.,	2011)	είναι	σημαντικό	να	
κατανοήσει	ο	οργανισμός	 τα	πιο	αποδοτικά	εργαλεία	διαφήμισης	από	τις	 IMC,	οι	οποίες	
σχετίζονται	με	την	βιομηχανία	στην	οποία	βρίσκεται.	Σκοπός	της	εργασίας	αυτής	είναι	να	
βελτιώσει	 τις	 γνώσεις	 και	 κατανόηση	 μας	 όσον	 αφορά	 τις	 ολοκληρωμένες	 επικοινωνίες	
μάρκετινγκ	 στην	 βιομηχανία	 της	 ανώτερης	 εκπαίδευσης	 και	 να	 κτίσει	 στις	 εργασίες	 των	
(Foroudi,	 et	 al.,	 2017).	 Πιο	 συγκεκριμένα	 η	 εργασία	 προσπαθεί	 να	 αναγνωρίσει	 τους	
βέλτιστους	τρόπους	μορφών	επικοινωνίας	με	την	αγορά	για	αύξηση	του	αριθμού	αλλά	και	
του	επιπέδου	των	φοιτητών	που	προσελκύονται.	
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3. Μεθοδολογία	εργασίας	
3.1. Εισαγωγή	

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τύπος της έρευνας που θα χρησιμοποιηθεί, ο 
τρόπος με τον οποίο θα συλλεγούν και θα αναλυθούν τα δεδομένα. Ο καθορισμός των 
παραμέτρων αυτών είναι πολύ σημαντικός μιας και τα αποτελέσματα μιας έρευνας 
πρέπει να μπορούν να αναπαραχθούν και να ελεγχθούν από τρίτους και να 
διαπιστωθεί η εγκυρότητα τους. Οι έρευνες που εκτελούνται μπορούν να χωριστούν 
σε δύο κύριες κατηγορίες, την ποιοτική και την ποσοτική μέθοδο. Σύμφωνα με το 
(Abusabha, et al., 2003) η φιλοσοφία των δύο αυτών προσεγγίσεων είναι εξ’ ορισμού 
αντίθετες εφόσον η πρώτη χρησιμοποιεί αφηγηματικού τύπου δεδομένα που δεν είναι 
απολύτως διακριτά και μετρήσιμα.  
 

3.2. Μέθοδοι		
3.2.1. Ποσοτική	Μέθοδος	

Η	 ποσοτική	 μέθοδος	 κυρίως	 απαντά	 σε	 ερωτήσεις	 του	 τύπου	 «πως»	 και	 «γιατί».	 Οι	
διερευνητικού	 τύπου	 εργασίες,	 είναι	 στην	 πλειοψηφία	 τους	 ποιοτικού	 τύπου,	 μιας	 και	
αφορά	προβλήματα	που	δεν	έχουν	καθοριστεί	με	σαφήνεια,	βοηθώντας	στον	σωστό	ορισμό	
τους,	ώστε	εν	συνεχεία	να	ακολουθήσει	ποσοτικού	τύπου	έρευνα.		
	
Το	 (Hadjiphanis,	 2011)	 υποστηρίζει	 ότι	 οργανώνοντας	 συνεντεύξεις	 με	 ομάδες	 εστίασης,	
μέσω	 του	 μείγματος	 ανθρώπων	 που	 συμμετέχουν	 και	 των	 συζητήσεων	 που	 λαμβάνουν	
χώρα,	οι	διαφημιστές	μπορούν	να	αναλύσουν	διάφορες	συμπεριφορές	καταναλωτών	και	να	
εντοπίσουν	νέες	ιδέες	για	πιο	επιτυχημένες	διαφημιστικές	καμπάνιες.	Συνεπώς,	όπως	έχει	
λεχθεί	το	πλεονέκτημα	των	ποσοτικών	(διερευνητικών)	μεθόδων	είναι	ότι	με	την	χρήση	τους	
ο	ερευνητής	μπορεί	να	εντοπίσει	νέες	παραμέτρους	για	την	επίλυση	του	προβλήματος	οι	
οποίες	δεν	είχαν	πρωτίστως	προταθεί.	Επιπλέον,	με	εργασίες	αυτού	του	τύπου	μπορούν	να	
διερευνηθούν	 προβλήματα	 της	 καθημερινότητας	 που	 δεν	 μπορούν	 με	 εύκολο	 τρόπο	 να	
ποσοτικοποιηθούν,	όπως	για	παράδειγμα	η	ανθρώπινη	συμπεριφορά.	
	
Σύμφωνα	με	το	(Boodhoo,	et	al.,	2009)	το	κύριο	μειονέκτημα	των	μεθόδων	αυτών	είναι	ο	
κίνδυνος	για	προκατάληψη	και	τα	λάθη	που	δημιουργούνται	στην	συλλογή	και	ανάλυση	των	
δεδομένων	όταν	 δεν	υπάρχει	 μια	 συστηματική	 	 μέθοδος	υλοποίησης	 του	στόχου	αυτού.	
Υπάρχει	για	παράδειγμα	ο	κίνδυνος	η	ομάδα	εστίασης	να	μην	αντιπροσωπεύει	τον	γενικό	
πληθυσμό,	 ενώ	 η	 ανάλυση	 των	 δεδομένων	 υπόκειται	 στην	 κατανόηση	 και	 προσωπικές	
πεποιθήσεις	του	ερευνητή.		
	

3.2.2. Ποσοτική	Μέθοδος	
Σε	 αντίθεση	 η	 ποσοτική	 μέθοδος	 χρησιμοποιεί	 διακριτά	 και	 μετρήσιμα	 δεδομένα	 των	
οποίων	 η	 ανάλυση	 είναι	 κυρίως	 στατιστική.	 Η	 μέθοδος	 αυτή	 απαντά	 σε	 ερωτήματα	 του	
τύπου	«πόσοι»	και	«πόσο	συχνά».	Το	(Creswell,	2003)	υποστηρίζει	ότι	αν	το	δείγμα	ατόμων	
είναι	αντιπροσωπευτικό	του	πληθυσμού	που	διερευνάται,	οι	ποσοτικές	μέθοδοι	παράγουν	
αποτελέσματα	των	οποίων	η	ακρίβεια	μπορεί	να	υπολογιστεί.	Συνεπώς	αυτού	του	τύπου	
έρευνες	 δημιουργούν	 προβλέψεις	 και	 μοντέλα	 των	 οποίων	 η	 εγκυρότητα	 μπορούν	 να	
ελεγχθούν.	Στην	κατηγορία	αυτή	ανήκουν	οι	περιγραφικού	τύπου	και	αιτιώδεις	έρευνες.	Οι	
περιγραφικού	 τύπου	 έρευνες	 επιχειρούν	 να	 προσδιορίσουν	 και	 να	 περιγράψουν	 την	
πραγματικότητα	χωρίς	όμως	ο	ερευνητής	να	έχει	έλεγχο	επί	των	μεταβλητών.	Οι	αιτιώδους	
τύπου	έρευνες	προσπαθούν	να	προσδιορίσουν	την	σχέση	μεταξύ	διάφορων	μεταβλητών	οι	
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οποίες	 διερευνώνται.	 Στις	 δύο	 αυτές	 κατηγορίες	 χρησιμοποιούνται	 ως	 επί	 το	 πλείστων	
δομημένα	δεδομένα	αριθμητικής	φύσης	τα	οποία	έχουν	συλλεγεί	μέσω	δημοσκόπησης.		
	
Ένα	από	τα	πλεονεκτήματα	των	ποσοτικών	μεθόδων	μεταξύ	άλλων	είναι	η	αντικειμενικότητα	
τους.	 Επιπλέον	 σύμφωνα	 με	 το	 (Hadjiphanis,	 2011)το	 κόστος	 για	 την	 διεκπεραίωση	 της	
εργασίας	 είναι	 χαμηλότερο	 σε	 σχέση	 με	 την	 παρόμοια	 έρευνα	 ποσοτικής	 φύσεως.	
Επιπρόσθετο	πλεονέκτημα	είναι	η	οικειότητα,	ευκολία	συμπλήρωσης	των	ερωτηματολογίων	
και	μειωμένης	πίεσης	από	την	ομάδα	στην	επιλογή	συγκεκριμένης	απάντησης	σε	σχέση	με	
τις	συνεντεύξεις,	η	οποία	μειώνει	 τον	κίνδυνο	λαθών	και	προκατάληψης	στις	απαντήσεις	
που	δίνει	ο	συμμετέχοντας	(Schmidt,	et	al.,	2006).		
	
Αντίθετα	τα	μειονεκτήματα	των	μεθόδων	αυτών	είναι	ότι	για	μεγάλους	πληθυσμούς	είναι	
χρονοβόρα	ενώ	η	ανάλυση	τους	χρειάζεται	συνήθως	εξειδικευμένα	λειτουργικά	συστήματα	
τα	οποία	δεν	έχουν	όλοι	εύκολη	πρόσβαση	ή	είναι	σε	θέση	να	τα	χρησιμοποιήσουν.	Ένα	
χαρακτηριστικό,	το	οποίο	μπορεί	να	θεωρηθεί	τόσο	ως	πλεονέκτημα	όσο	και	ως	μειονέκτημα	
είναι	 ότι	 οι	 ποσοτικές	 μέθοδοι	 τείνουν	 να	 είναι	 πιο	 ανελαστικές	 από	 ότι	 οι	 ποιοτικές,	
παρέχοντας	έτσι	δεδομένα	τυποποιημένης	φύσης	αλλά	που	δεν	περιέχουν	πληροφορίες	για	
τις	οποίες	δεν	έχει	προβλέψει	η	έρευνα	(Mack,	et	al.,	2005).Τέλος	η	διαδικασία	συλλογής	
δεδομένων	τύπου	δημοσκόπησης	τείνει	να	έχει	χαμηλό	βαθμό	ανταπόκρισης.			
	

3.2.3. Τριγωνισμός	
Ο	 τριγωνισμός	 (Triangulation)	 είναι	 ο	 συνδυασμός	 των	 διαφορετικών	 μεθόδων,	 της	
ποσοτικής	και	της	ποιοτικής,	σε	ένα	τρίτο	ώστε	να	χρησιμοποιηθούν	τα	πλεονεκτήματα	κάθε	
μίας	 από	 τις	 δύο,	 όπως	 η	 αντικειμενικότητα	 της	 πρώτης	 και	 η	 πλούσια	 περιγραφική	
δυνατότητα	 και	 η	 δυνατότητα	 ανάλυσης	 προβλημάτων	 που	 δεν	 είναι	 ποσοτικοποιήσιμα	
εύκολα	 της	 δεύτερης.	 Η	 εργασία	 (Abusabha,	 et	 al.,	 2003)	 κάνει	 χρήση	 αυτής	 της	 διττής	
μεθόδου	για	να	προσεγγίσει	το	δύσκολο	πρόβλημα	της	ανθρώπινης	συμπεριφοράς.	
	

3.2.4. Ο	τύπος	της	έρευνας	που	ακολουθείται:	
Για	την	συγκεκριμένη	εργασία	ακολουθείται	ποσοτική	μέθοδος	περιγραφικού	και	αιτιώδους	
τύπου.	 Σκοπός	είναι	 να	διερευνηθεί	η	συσχέτιση	 του	βαθμού	προτίμησης	 των	διαφόρων	
μεθόδων	προώθησης	των	προγραμμάτων	των	πανεπιστημιακών	ιδρυμάτων	στο	νησί,	όπως	
η	διαφήμιση,	η	προώθηση	προϊόντων,	η	απευθείας	πώληση	και	το	διαδικτυακό	μάρκετινγκ	
από	 τους	 καταναλωτές.	 Η	 εργασία	 αυτή	 έχει	 ακαδημαϊκό	 ενδιαφέρον	 μιας	 και	 θα	
εντοπιστούν	οι	ιδιαιτερότητες	αυτού	του	σημαντικού	τμήματος	της	αγοράς	οι	οποίοι	μετά	
το	τέλος	των	σπουδών	τους	θα	αναλάβουν	τις	εξειδικευμένες	θέσεις	εργασίας.	Επιπλέον	η	
εργασία	 έχει	 πρακτική	 αξία	 και	 κοινωνικές	 επιπτώσεις	 μιας	 και	 αναγνωρίζοντας	 τις	
προτιμήσεις	των	συγκεκριμένων	πελατών	τα	πανεπιστημιακά	ιδρύματα	θα	προσαρμόσουν	
τις	τεχνικές	προώθησης	τους	ώστε	να	μεγιστοποιήσουν	με	τις	διαφημιστικές	τους	καμπάνιες	
των	αριθμό	των	φοιτητών	που	θα	«πείσουν»	για	την	υπηρεσία	που	προσφέρουν.		
	

3.3. Μέθοδος	συλλογής	δεδομένων	
3.3.1. Δομημένη	παρατήρηση		

Η	 συλλογή	 πρωτογενών	 δεδομένων	 ποσοτικών	 μεθόδων	 μπορεί	 γίνεται	 συνήθως	 μέσω		
(δομημένων)	 παρατηρήσεων	 ή	 ερωτηματολογίων.	 Η	 δομημένη	 παρατήρηση	 είναι	 η	
συστηματική	παρατήρηση	και	καταγραφή	διαφόρων	ανθρωπίνων	συμπεριφορών	οι	οποίες	
μπορούν	 να	ποσοτικοποιηθούν	 και	 έχουν	ψηλά	 επίπεδα	προκαθορισμένης	δομής,	 ενώ	ο	



	

 29 

παρατηρητής	 δεν	 επηρεάζει	 καθόλου	 την	 λήψη	 αποφάσεων	 των	 συμμετεχόντων.	
Παραδείγματος	 χάρη	 η	 παρατήρηση	 της	 πιθανότητας	 κάποιος	 να	 αποφασίσει	 να	 μην	
αγοράσει	 ένα	 προϊόν	 αν	 η	 ουρά	 στην	 οποία	 πρέπει	 να	 περιμένει	 είναι	 μεγαλύτερη	 από	
κάποιο	μέγεθος.		
	
Τα	πλεονεκτήματα	της	διαδικασίας	αυτής,	μεταξύ	άλλων	είναι	ότι	μπορεί	να	διεξαχθεί	από	
τον	κάθε	ένα	μετά	από	κατάλληλη	εκπαίδευση,	προσφέρει	ψηλής	αξιοπιστίας	δεδομένα,	
ενώ	τα	δεδομένα	που	συλλέγονται	προκύπτουν	από	φυσική	συμπεριφορά	των	ατόμων.	Τα	
μειονεκτήματα	 της	 μεθόδου	 είναι	 ότι	 είναι	 ακριβή,	 χρονοβόρα	 και	 τα	 δεδομένα	 που	
συλλέγονται	αφορούν	επιφανειακούς	δείκτες.	Τέλος,	εκτός	και	αν	χρησιμοποιείται	κάποιας	
μορφής	βιντεοσκόπηση	των	γεγονότων,	χρειάζεται	ο	παρατηρητής	να	είναι	παρόν	καθ’	όλη	
την	διαδικασία	συλλογής	των	δεδομένων.	
	

3.3.2. Ερωτηματολόγια	
Η	 μέθοδος	 των	 «ερωτηματολογίων»	 στις	 ποσοτικές	 έρευνες	 γενικά	 περιλαμβάνει	 την	
συλλογή	 δεδομένων	 από	 συμμετέχοντες	 οι	 καλούνται	 να	 απαντήσουν	 αριθμό	 κλειστού	
τύπου	 ερωτήσεων	 οι	 οποίες	 παρουσιάζονται	 με	 την	 ίδια	 σειρά	 και	 εκφρασμένες	 με	
πανομοιότυπο	 τρόπο.	 Ο	 όρος	 ερωτηματολόγια	 δεν	 περιορίζεται	 μόνο	 σε	 γραπτά	
ερωτηματολόγια,	 αλλά	 επίσης	 σε	 διαδικτυακά,	 τηλεφωνικά,	 ταχυδρομικά	 καθώς	 και	
δομημένες	 συνεντεύξεις.	 Τα	 ερωτηματολόγια	 χρησιμοποιούνται	 για	 την	 εξεύρεση	 των	
σχέσεων	μεταξύ	μεταβλητών.	
	
Οι	τύπου	ερωτήσεων	κλειστού	τύπου	που	μπορεί	να	χρησιμοποιηθούν	σε	ερωτηματολόγια	
	

• Λίστας/Κατηγορίας:	Δίνεται	μία	λίστα	επιλογών	για	να	επιλέξει	αυτή	που	προτιμά	
• Κατάταξης:	Καθορισμός	σειράς	προτίμησης	από	τις	επιλογές	που	αναγράφονται	
• Αξιολόγησης:	Χρησιμοποιείται	μία	μέθοδος	αξιολόγησης	
• Ποσότητας:	Η	απάντηση	που	δίνεται	είναι	αριθμός	που	να	καθορίζει	ποσότητα	
• Μήτρας:	Μπορεί	να	επιλεγούν	πέραν	της	μίας	απάντησης	

	
Οι	μεταβλητές	που	μπορεί	να	συλλεγούν	από	την	μέθοδο	ερωτηματολογίων	είναι:	

• Γνώμης:	Τι	θεωρούν	οι	συμμετέχοντες	ως	σωστό	και	λάθος	
• Συμπεριφοράς:	 Συλλογή	 δεδομένων	 για	 συμπεριφορά	 των	 ερωτηθέντων	 στο	

παρελθόν,	παρόν	και	μέλλον	
• Χαρακτηριστικών:	 Περιγραφή	 διαφόρων	 χαρακτηριστικών	 τους	 όπως	 ηλικία,	

εκπαίδευση,	εισόδημα,	επάγγελμα	κτλ.		
	
Τα	πλεονεκτήματα	της	μεθόδου	αυτής	είναι	ότι	μπορεί	να	διεξαχθεί	εύκολα	από	τον	κάθε	
ένα,	προσφέρει	υψηλής	αξιοπιστίας	δεδομένα	και	μπορεί	 να	προσεγγίσει	συμμετέχοντες	
από	πιο	ευρεία	γεωγραφική	κατανομή,	ουσιαστικά	κάνοντας	την	συλλογή	των	δεδομένων	
πιο	 αντιπροσωπευτική	 της	 αγοράς.	 Τα	 αρνητικά	 είναι	 ότι	 υπάρχει	 μόνο	 μία	 ευκαιρία	
συλλογής	των	δεδομένων	από	κάθε	συμμετέχοντα	και	αν	δεν	είναι	σωστά	διατυπωμένες	οι	
ερωτήσεις	 μπορεί	 να	 συλλεγούν	 αχρείαστα	 δεδομένα	 ή	 να	 δοθούν	 λανθασμένες	
απαντήσεις,	 βάζοντας	 σε	 κίνδυνο	 την	 έρευνα	 .	 Επίσης	 το	 ποσοστό	 συμπλήρωσης	 των	
ερωτηματολογίων	είναι	αρκετά	χαμηλό.	
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3.3.3. Μέθοδος	συλλογής	δεδομένων	που	ακολουθήθηκε		
Για	 την	 συγκεκριμένη	 εργασία	 χρησιμοποιήθηκαν	 ανώνυμα	 αυτοσυμπληρούμενα	
διαδικτυακά	 ερωτηματολόγια	 αλλά	 και	 ερωτηματολόγια	 παράδοσης	 και	 παραλαβής,	
κλειστού	τύπου.	Οι	τύποι	μεταβλητών	που	χρησιμοποιήθηκαν	ήταν	τόσο	χαρακτηριστικών,	
όσο	και	συμπεριφοράς	και	γνώμης.	Για	τα	διαδικτυακά	ερωτηματολόγια	δεν	υπάρχει	κόστος	
δημιουργίας	ενώ	για	τα	ερωτηματολόγια	παράδοσης	και	παραλαβής	το	κόστος	τύπωσης.	Η	
περίοδος	συλλογής	των	δεδομένων	διάρκεσε	3	βδομάδες.	Η	έρευνα	αυτή	απευθύνεται	τόσο	
σε	μαθητές,	όσο	και	φοιτητές,	αποφοίτους	και	γονείς.	Έτσι	στην	έρευνα	αυτή	ερωτήθηκαν	
άντρες,	γυναίκες	και	παιδία,	ηλικίας	από	15	έως	και	65	ετών.		
	

3.4. Δειγματοληψία	
Για	 τους	 σκοπούς	 της	 εργασίας	 αυτής,	 η	 συλλογή	 και	 ανάλυση	 δεδομένων	 από	 όλο	 τον	
πληθυσμό	υπό	εξέταση	(απογραφή)	είναι	αδύνατη	συνεπώς	εκτελείται	δειγματοληψία	με	
τυχαία	 πιθανότητα.	 Σύμφωνα	 με	 τους	 (Schmidt, και συν., 2006; Hadjiphanis, 2011)η	
δειγματοληψία	με	τυχαία	πιθανότητα	είναι	μέθοδος	συλλογής	δεδομένων	που	συλλέγονται	
με	τυχαίο	τρόπο	ώστε	οποιοδήποτε	σύνολο	συμμετεχόντων	να	έχει	την	ίδια	πιθανότητα	να	
επιλεγεί.	Λόγω	τώρα	των	διαφόρων	ομάδων	του	πληθυσμού	που	συμμετέχουν	στην	έρευνα	
όπως	φοιτητές,	ντόπιοι	αλλά	και	ξένοι,	μαθητές,	γονείς,	η	μέθοδος	που	ακολουθείται	είναι	
απλή	διαστρωματική	τυχαία	δειγματοληψία.	Στην	διαδικασία	αυτή	η	ανάλυση	εξειδικεύεται	
στα	διάφορα	υποσύνολα	για	τα	οποία	τα	δεδομένα	έχουν	συλλεγεί	με	τυχαία	πιθανότητα	
(μαθητές,	 φοιτητές	 και	 γονείς).	 Σύμφωνα	 με	 την	 στατιστική	 υπηρεσία	 Κύπρου	 το	 2018	
υπήρχαν	650000	κύπριοι	μεταξύ	14-65	ετών.	Από	αυτούς	~50000	είναι	μαθητές	14-18	ετών,	
130000	 είναι	 ηλικίας	 20-30	 ετών,	 συνεπώς	 υπολογίζονται	 ως	 φοιτητές	 και	 οι	 υπόλοιπες	
~450000	μπορούν	να	θεωρηθούν	ως	γονείς.	Για	τις	3	κατηγορίες	,	υπολογίζεται	ότι	με	95%	
βεβαιότητα	 και	 10%	 περιθώριο	 λάθους	 (μετρούμενο	 σαν	 ποσοστό	 της	 τιμής	 που	
υπολογίζεται)	ότι	χρειάζεται	~100	άτομα	σε	κάθε	υποσύνολο	και	άρα	γύρο	στα	~300	άτομα.	
Αν	επαναληφθεί	η	διαδικασία	με	απλή	τυχαία	δειγματοληψία	όπου	η	ανάλυση	δεν	χωρίζεται	
σε	υποσύνολα,	όμως	χρησιμοποιηθεί	ο	ίδιο	αριθμός	συμμετεχόντων	το	περιθώριο	λάθους	
για	95%	βεβαιότητα,	μειώνεται	στο	~5%.	
	

3.5. Ανάλυση	δεδομένων	
Για	 σκοπούς	 ανάλυσης	 των	 δεδομένων	 και	 παρουσίασης	 των	 αποτελεσμάτων	
χρησιμοποιήθηκε	 το	 λογισμικό	 πακέτο	 Python	 και	 οι	 αντίστοιχες	 βιβλιοθήκες	 σε	 αυτό,	
Numpy,	 Matplotlib	 και	 Math.	 Για	 τα	 δεδομένα	 που	 συλλέχθηκαν	 εκτελέστηκε	 έλεγχος	
τετραγώνου	Χ2	για	εξεύρεση	της	πιθανότητας	τα	αποτελέσματα	ήταν	συμπωματικά.		
	

3.6. Σύνοψη	
Για	 την	 επίτευξη	 του	 στόχου	 της	 αξιολόγησης	 των	 διαφόρων	 μεθόδων	 επικοινωνιών	
μάρκετινγκ	 ως	 εργαλεία	 προσέλκυσης	 φοιτητών	 χρησιμοποιήθηκε	 ποσοτική	 μέθοδος	
περιγραφικού	 και	 αιτιώδους	 τύπου.	 Για	 την	 συλλογή	 των	 δεδομένων	 δημιουργήθηκαν	
έντυπα	ερωτηματολόγια	κλειστού	τύπου	που	μοιράστηκαν	σε	αριθμό	φοιτητών	και	μαθητών	
που	επισκέφθηκαν	το	ΤΠΚ,	αλλά	και	σε	άτομα	διαφόρων	ηλικιών	που	δεν	σχετίζονται	με	το	
ΤΠΚ.	 Δημιουργήθηκαν	 επίσης	 διαδικτυακά	 ερωτηματολόγια	 με	 το	 ίδιο	 περιεχόμενο	 που	
διαμοιράστηκαν	μέσω	ιστοσελίδων	κοινωνικών	δικτύων	στα	τρία	τμήματα	της	αγοράς	υπό	
διερεύνηση.	Ακολουθήθηκε	απλή	τυχαία	και	διαστρωματική	δειγματοληψία.	H	ανάλυση	των	
δεδομένων	έγινε	με		την	χρήση	του	λογισμικού	πακέτου	Python.	Στην	στατιστική	ανάλυση	
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που	 ακολουθήσε	 εκτελέστηκε	 έλεγχος	 τετραγώνου	 Χ2	 υπολογισμό	 της	 πιθανότητας	 τα	
αποτελέσματα	 να	 είναι	 τυχαία	 και	 υπολογίστηκε	 ο	 γραμμικός	 συντελεστής	 Pearson	 για	
εξεύρεση	 του	 βαθμού	 σύζευξης	 των	 μεταβλητών	 επικοινωνιών	 μάρκετινγκ	 με	 της	
πιθανότητας	να	πεισθεί	ο	«πελάτης»	να	φοιτήσει	στο	ακαδημαϊκό	ίδρυμα	υπό	εξέταση.	
	 	



	

 32 

4. Συλλογή	και	Ανάλυση	Δεδομένων	
4.1. Συλλογή	δεδομένων		

	
Στο	 τμήμα	 της	 εργασίας	 αυτής	 περιγράφεται	 η	 διαδικασία	 συλλογής	 και	 ανάλυσης	 των	
δεδομένων	 για	 απάντηση	 των	 διαφόρων	 ερευνητικών	 ερωτημάτων	 που	 έχουν	 τεθεί.	 Τα	
δεδομένα	για	 την	 εργασία	αυτή	συλλέχθηκαν	με	 την	μέθοδο	ερωτηματολογίων	κλειστού	
τύπου.	Η	περίοδος	συλλογής	των	ερωτηματολογίων,	λόγω	και	του	χρονικού	περιορισμού	της	
εργασίας,	διήρκησε	από	τις	15	Ιανουαρίου	μέχρι	και	τις	12	Φεβρουαρίου.	Κατά	την	περίοδο	
αυτή	διατέθηκαν	300	ερωτηματολόγια	από	τα	οποία	μόνο	τα	259	συμπληρώθηκαν	σωστά	
(~86%	απόκριση).		
	
Υπήρχαν	 δύο	 πηγές	 συλλογής	 δεδομένων,	 τα	 έντυπα	 ερωτηματολόγια	 παράδοσης	 και	
συλλογής	(75%	του	ποσοστού	των	ερωτηματολογίων	που	συλλέχθηκαν)	και	τα	διαδικτυακά	
ερωτηματολόγια	 (25%	 των	 ερωτηματολογίων	 που	 συλλέχθηκαν).	 Τα	 έντυπα	
ερωτηματολόγια,	λόγω	και	της	ειδικότητας	του	συγγραφέα	της	εργασίας	αυτής,	δόθηκαν	σε	
σχολικά	τμήματα	που	επισκέφτηκαν	τον	χώρο	του	ΤΠΚ	ηλικίας	από	12	μέχρι	και	18	ετών,	
αλλά	 και	 σε	 φοιτητές	 του	 πανεπιστημίου	 αυτού.	 Επίσης	 αριθμός	 ερωτηματολογίων	
συμπληρώθηκε	από	συναδέλφους	του	συγγραφέα,	αλλά	και	από	τον	στενό	οικογενειακό	του	
κύκλο.	 Υπολογίζεται	ότι	ρωτήθηκαν	πέραν	 των	450	ατόμων	 (Ποσοστό	ερωτηθέντων	προς	
έντυπα	 ερωτηματολόγια	 ίσο	 με	 2	 προς	 1)	 ώστε	 να	 εντοπιστούν	 ο	 κατάλληλος	 αριθμός	
ερωτηθέντων.	 Από	 τα	 225	 ερωτηματολόγια	 που	 τυπώθηκαν	 και	 παραδόθηκαν	 για	
συμπλήρωση	 μόνο	 τα	 185	 συμπληρώθηκαν	 ορθά	 από	 τους	 ερωτηθέντες,	 ποσοστό	 που	
αντιστοιχεί	στο	82%	των	παραδοτέων.	Από	τα	40	ερωτηματολόγια	που	δεν	απαντήθηκαν	με	
ορθό	 τρόπο,	 <5%	 δεν	 απαντήθηκε	 καθόλου	 (Πλήρης	 άρνηση),	 το	 60%	 απαντήθηκε	 σε	
ποσοστό	 <50%	 (Εγκατάλειψη)	 ενώ	 το	 υπόλοιπο	 35%	 απαντήθηκε	 σε	 ποσοστό	 50-80%	
(Μερική	 απόκριση).	 Κανένα	 από	 αυτά	 τα	 μερικώς/λανθασμένα	 συμπληρωμένα	
ερωτηματολόγια	δεν	χρησιμοποιήθηκε	στην	εργασία	αυτή.	Έγινε	αντιληπτό	ότι	το	ποσοστό	
των	ερωτηθέντων	που	απαντούσε	το	ερωτηματολόγιο	πλήρες	και	με	ορθό	τρόπο	μειωνόταν	
με	την	ηλικία	τους.		
	
Τα	διαδικτυακά	ερωτηματολόγια	δημιουργήθηκαν	 χρησιμοποιώντας	 το	 λογισμικό	Google	
Forms.	Στην	συνέχεια	κοινοποιήθηκαν	σε	αριθμό	ομάδων	στο	διαδίκτυο	χρησιμοποιώντας	
τα	 μέσα	 κοινωνικής	 δικτύωσης.	 Με	 το	 πέρας	 της	 διαδικασίας	 συλλέχθηκαν	 74	
ερωτηματολόγια	 όλα	 εκ	 των	 οποίων	 απαντήθηκαν	 πλήρες	 και	 με	 ορθό	 τρόπο	 (100%	
απόκριση).		
	

4.2. Λογισμικά	 που	 χρησιμοποιήθηκαν	 για	 αποθήκευση	 και	 ανάλυση	 των	
δεδομένων	

	
Τα	 δεδομένα	 που	 συλλέχθηκαν	 από	 τα	 έντυπα	 ερωτηματολόγια	 ψηφιοποιήθηκαν	
χρησιμοποιώντας	το	λογισμικό	πρόγραμμα	Microsoft	Excel.	Στην	συνέχεια	προστέθηκαν	σε	
αυτά	 τα	 ψηφιοποιημένα	 δεδομένα	 από	 το	 αρχείο	 Google	 Forms.	 Η	 δημιουργημένη	
ολοκληρωμένη	 βάση	 δεδομένων	 εξάχθηκε	 σε	 μορφή	 (.csv)	 η	 οποία	 με	 την	 σειρά	 της	
εισάχθηκε	στο	λογισμικό	Python,	το	οποίο	είναι	και	το	λογισμικό	που	χρησιμοποιήθηκε	τόσο	
για	 την	 στατιστική	 ανάλυση	 των	 δεδομένων	 όσο	 και	 για	 την	 δημιουργία	 των	 γραφικών	
παραστάσεων	 και	 πινάκων	 που	 περιλαμβάνει	 η	 εργασία.	 Για	 την	 σωστή	 ανάλυση	 των	
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δεδομένων	εισάχθηκαν	στο	λογισμικό	Python	οι	βιβλιοθήκες	Scipy	και	Sklearn,	ενώ	για	την	
ορθή	απεικόνιση	τους	στις	γραφικές	παραστάσεις	η	βιβλιοθήκη	Matplotlib.	
	

4.3. Αποτελέσματα	
	

4.3.1. Δημογραφικά	στοιχεία	
Τα	 δημογραφικά	 στοιχεία	 του	 δείγματος	 που	 χρησιμοποιήθηκε	 στην	 εργασία	 αυτή	
παρατίθενται	στο	Σχήμα	2.	Περίπου	δύο	στους	 τρεις	 ερωτηθέντες,	σε	ποσοστό	65%,	που	
απάντησαν	στο	ερωτηματολόγιο	με	ορθό	τρόπο	είναι	γυναίκες,	ενώ	μόνο	35%	ήταν	άντρες.	
Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	ερωτήθηκαν	άντρες	και	γυναίκες	με	την	ίδια	συχνότητα.		
	
Από	αυτούς	περίπου	το	25.9%	είναι	άτομα	μεταξύ	12-18	ετών,	52.1%	είναι	ηλικίας	19-30	
ετών	ενώ	το	υπόλοιπο	22.0%	είναι	άτομα	μεγαλύτερα	των	30	ετών	(Βλέπε	Σχήμα	2β).	Οι	τρεις	
αυτές	ηλικιακές	ομάδες	για	την	εργασία	αυτή	θα	θεωρούνται	ότι	είναι	οι	«Μαθητές»,		τα	
άτομα	που	συνεχίζουν	να	φοιτούν	(άρα	«φοιτητές»)	και	«Γονείς»	αντίστοιχα.	Η		μεγαλύτερη	
αντιπροσώπευση	του	δείγματος	από	φοιτητές	έναντι	μαθητών,	ίσως	οφείλεται	στο	γεγονός	
ότι	οι	μαθητές	είχαν	μικρότερο	ποσοστό	ορθής	συμπλήρωσης	ερωτηματολογίων.	Μπορεί	
επίσης	να	οφείλεται	και	στο	γεγονός	ότι	η	πρόσβαση	σε	φοιτητές	ήταν	πιο	εύκολη	και	συχνή.	
Το	 χαμηλότερο	 ποσοστό	 ατόμων	 πέραν	 των	 30	 ετών	 στο	 δείγμα	 μας	 οφείλεται	 στην	
περιορισμένη	 πρόσβαση	 σε	 άτομα	 μεγαλύτερα	 των	 30	 ετών	 για	 συμπλήρωση	 έντυπου	
ερωτηματολογίου,	όσο	και	της	χαμηλότερης	σε	ποσοστό	χρήσης	του	διαδικτύου	από	άτομα	
αυτής	της	ηλικιακής	ομάδας	σε	σχέση	με	τις	άλλες	δύο.		
	
Όπως	παρουσιάζεται	 και	 στο	 Σχήμα	 2γ,	 Λόγω	 των	μεθόδων	συλλογής	 των	 δεδομένων,	 η	
συντριπτική	πλειοψηφία	των	ερωτηθέντων	σε	ποσοστό	91.5%	κατάγονται	από	Κύπρο,	7,3%	
από	Ελλάδα	(18	άτομα).	Τέλος	τρία	μόνο	άτομα	απάντησαν	ότι	έχουν	σαν	χώρα	καταγωγής	
άλλη	 από	 Ελλάδα	 και	 Κύπρο.	 Λόγω	 του	 περιορισμένου	 δείγματος	 ατόμων	 με	 χώρα	
καταγωγής	άλλη	από	την	Κύπρο,	αποφασίστηκε	ότι	για	την	ανάλυση	που	θα	ακολουθήσει,	
δεν	θα	γίνει	διαφοροποίηση	όσον	αφορά	την	χώρα	καταγωγής.		
	
Σε	ερώτηση	του	δείγματος	ποιο	είναι	το	επίπεδο	σπουδών	τους,	22.0%	απάντησαν	ότι	είναι	
μαθητές	και	44.8%	ότι	είναι	φοιτητές	πρώτου	πτυχίου.	Στο	δείγμα	το	ποσοστό	των	ατόμων	
που	κατείχαν	πτυχίο,	μεταπτυχιακό	και	διδακτορικό	ήταν	15.4%,	14.7%	και	1.9%	αντίστοιχα.	
Τέλος	ένα	πολύ	μικρό	ποσοστό	της	τάξης	~1%	απάντησε	ότι	είναι	απόφοιτος	λυκείου	χωρίς	
κάποιες	βλέψεις	για	φοίτηση	σε	ίδρυμα	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης.		
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Σχήμα	2:	Τα	δημογραφικά	στοιχεία	του	δείγματος	της	εργασίας,	όπως	φύλο	(1α,	Πάνω	αριστερά),	ηλικία	(1β,	Πάνω	δεξιά),	
τόπος	καταγωγής	(1γ,	Κάτω	αριστερά)	και	μέγιστο	επίπεδο	σπουδών	(1δ,	Κάτω	δεξιά).	

	
4.3.2. Απόδοση	σε	θέματα	φοίτησης		

Σκοπός	της	εργασίας	αυτής	μεταξύ	άλλων,	είναι	να	μελετήσει	αν	τα	διάφορα	συμπεριφορικά	
δεδομένα	των	μαθητών	και	φοιτητών,	σε	σχέση	με	την	επιλογή	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης,	
μεταβάλλονται	 ανάλογα	 με	 την	 απόδοση	 τους	 σε	 θέματα	φοίτησης.	 Για	 τον	 σκοπό	αυτό	
ρωτήθηκαν	 οι	 συμμετέχοντες	 μαθητές	 και	 φοιτητές	 να	 σημειώσουν	 τον	 μέσο	 όρο	
βαθμολογίας	 τους	 στο	 σχολείο	 και	 πανεπιστήμιο	 αντίστοιχα.	 Τα	 αποτελέσματα	
παρατίθενται	 στο	 Σχήμα	 3.	 Στους	 μαθητές	 ερωτηθέντες	 38.6%	 συγκαταλέγονται	 στην	
υποκατηγορία	 «Άριστων	 μαθητών»	 με	 γενικό	 >19%.	 Αντίστοιχα	 το	 ποσοστό	 «άριστων	
φοιτητών»	 με	 γενικό	 >8	 περιορίζεται	 στο	 14.6%.	 Η	 διάμεσος	 τιμή	 στους	 ερωτηθέντες	
μαθητές	και	φοιτητές	είναι	16-19	και	6-6.9	αντίστοιχα.		
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Σχήμα	3:	Ο	βαθμός	φοίτησης	των	ερωτηθέντων	στην	κατηγορία	«Μαθητές»	(Αριστερά)	και	«Φοιτητές»	(Δεξιά)			

	
4.3.3. Ερευνητικό	ερώτημα	1	–	Σημαντικότητα	διαφόρων	παραγόντων	στην	επιλογή	

πανεπιστημιακού	ιδρύματος		
	
Στην	 διαδικασία	 μάρκετινγκ	 ενός	 πανεπιστημίου	 σημαντικό	 είναι	 να	 εντοπιστούν	 τα	
χαρακτηριστικά	 του	 ιδρύματος	 τα	 οποία	 κρίνει	 το	 κάθε	 τμήμα	 της	 αγοράς	 ως	 τα	 πιο	
σημαντικά,	τόσο	για	την	πιο	συστηματική	προώθηση	τους	αλλά	και	για	την	βελτίωση	τους	
ώστε	 να	 γίνει	 πιο	 ελκυστική	 επιλογή	 το	 ίδρυμα	 αυτό.	 Ένα	 από	 τα	 κύρια	 ερευνητικά	
ερωτήματα	 με	 τα	 οποία	 καταπιάνεται	 η	 εργασία	 αυτή	 είναι	 ο	 εντοπισμός	 των	 πιο	
σημαντικών	 παραγόντων	 που	 λαμβάνονται	 υπόψη	 κατά	 την	 διαδικασία	 επιλογής	
πανεπιστημιακού	 ιδρύματος.	 Το	 δείγμα	 ρωτήθηκε	 να	 αξιολογήσει	 την	 σημαντικότητα	
διαφόρων	παραγόντων	από	το	1	μέχρι	το	5	όπου	5	σημαίνει	πολύ	σημαντικός	και	1	καθόλου	
σημαντικός.	Οι	παράγοντες	οι	οποίοι	διερευνήθηκαν	είναι	οι	ακόλουθοι:	
	
Παράγοντας	 Περιγραφή	
Σ1	 Η	κατάταξη	του	πανεπιστημίου	σε	διεθνείς	δείκτες	
Σ2	 Το	επίπεδο	διδασκαλίας	του	πανεπιστημίου	
Σ3	 Το	επίπεδο	έρευνας	του	πανεπιστημίου	
Σ4	 Οι	βαθμοί	εισδοχής	
Σ5	 Η	ευκολία	ολοκλήρωσης	των	σπουδών	
Σ6	 Η	πόλη	που	βρίσκεται	το	πανεπιστήμιο	
Σ7	 Η	ευκολία	ευρέσεως	εργασίας	μετά	τις	σπουδές	
Σ8	 Η	ύπαρξη	του	προγράμματος	σπουδών	που	ενδιαφέρει	τον	μαθητή/φοιτητή	
Σ9	 Η	γνώμη	των	γονέων	για	το	πανεπιστήμιο	
Σ10	 Η	γνώμη	των	φίλων	για	το	πανεπιστήμιο	
Σ11	 Η	γνώμη	καθηγητών	που	τυγχάνουν	σεβασμό	από	τους	μαθητές	
Σ12	 Υποτροφία	που	καλύπτει	το	κόστος	φοίτησης	(δίδακτρά	αν	υπάρχουν	και	ζωής)	
Πίνακας	 1:	 Οι	 παράγοντες	 των	 οποίων	 ερωτήθηκε	 το	 δείγμα	 να	 αξιολογήσει	 την	 σημαντικότητα	 στην	 επιλογή	
πανεπιστημιακού	ιδρύματος	για	φοίτηση.	

Τα	αποτελέσματα	παρουσιάζονται	στο	Σχήμα	4.	Από	αριστερά	προς	δεξιά	παρουσιάζονται	
τα	 αποτελέσματα	 μέτρησης	 της	 σημαντικότητας	 των	 πιο	 πάνω	 παραγόντων	 για	 τις	
κατηγορίες	«Μαθητές»,	«Φοιτητές»	και	«Γονείς»	αντίστοιχα	(μπλε	κύκλοι).	Για	τους	μαθητές	
και	φοιτητές	εκτελείται	ξεχωριστή	μέτρηση	και	για	τους	συμμετέχοντες	οι	οποίοι	δήλωσαν	
ότι	 ανήκουν	 στην	 υποκατηγορία	 «Άριστοι	 μαθητές»	 και	 «Άριστοι	 φοιτητές»	 η	 οποία	
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παρουσιάζεται	στα	σχήματα	ως	κόκκινα	σχήματα.	Η	αβεβαιότητα	στις	μετρήσεις	των	τιμών	
αυτών	όπως	παρουσιάζονται	στις	γραφικές	αυτές	παραστάσεις	(error	bars)	υπολογίζονται	
ως	ακολούθως	

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = %&
'()

=
(+,(+)./

,01

'()
	,	

όπου	n	ο	αριθμός	των	συμμετεχόντων	σε	κάθε	κατηγορία	και	Xi	η	τιμή	που	δήλωσαν	για	την	
σημαντικότητα	του	κάθε	παράγοντα.	Όπως	είναι	εμφανές	η	αβεβαιότητα	στην	μέτρηση	των	
τιμών	 για	 την	 ομάδα	 «Φοιτητές»	 είναι	 πιο	 μικρή	 από	 τις	 άλλες	 δύο	 και	 αυτό	 λόγω	 του	
αυξημένου	δείγματος.		

	 	
Σχήμα	 4:	 Η	 σημαντικότητα	 των	 παραγόντων	 που	 περιγράφονται	 στον	 Πίνακα	 1	 όπως	 δηλώθηκε	 από	 τις	 κατηγορίες	
«Μαθητές»	(Αριστερά),	«Φοιτητές»	(Κέντρο)	και	«Γονείς»	(Δεξιά).	Για	τις	κατηγορίες	«Μαθητές»	και	«Φοιτητές»	με	μπλε	
κύκλους	παρουσιάζεται	ο	μέσος	όρος	των	απαντήσεων	των	αντίστοιχων	κατηγοριών	ενώ	με	κόκκινα	τετράγωνα	ο	μέσος	
όρος	των	απαντήσεων	των	υποκατηγοριών	«Άριστοι	Μαθητές»	και	«Άριστοι	Φοιτητές»	αντίστοιχα.	

Είναι	 εμφανές	 ότι	 η	 σημαντικότητα	 των	 παραγόντων	 για	 επιλογή	 πανεπιστημιακού	
ιδρύματος	είναι	παρόμοια	για	τις	τρεις	κατηγορίες.	Τόσο	σε	γονείς,	όσο	και	σε	μαθητές	και	
φοιτητές	 ο	 πιο	 σημαντικός	 παράγοντας	 για	 επιλογή	 πανεπιστημίου	 φοίτησης	 είναι	 να	
υπάρχει	το	πρόγραμμα	σπουδών	που	ενδιαφέρει	τον	επηρεαζόμενο.	Είναι	επίσης	εμφανές	
από	τα	δεδομένα	ότι	ο	παράγοντας	αυτός	παραμένει	ο	πιο	σημαντικός	και	για	τους	άριστους	
μαθητές	και	φοιτητές.	Εξίσου	σημαντικός	παράγοντας	σε	όλες	τις	περιπτώσεις	παραμένει	
και	η	ευκολία	εξεύρεσης	εργασίας	μετά	 την	ολοκλήρωση	των	σπουδών.	Από	 την	άλλη,	ο	
λιγότερο	σημαντικός	παράγοντας	για	την	επιλογή	πανεπιστημίου	και	για	τις	τρεις	ομάδες	
υπό	διερεύνηση,	φαίνεται	 να	 είναι	η	γνώμη	φίλων	 για	 τα	συγκεκριμένα	πανεπιστημιακά	
ιδρύματα.			
	
Κοιτάζοντας	τα	δεδομένα	στις	γραφικές	αυτές	παραστάσεις	είναι	εμφανές	ότι	σύγκριση	της	
κατηγορίας	«Μαθητές»	και	υποκατηγορίας	«Άριστοι	μαθητές»	έχει	πολύ	μικρές	διαφορές	
στην	σημαντικότητα	των	προτιμήσεων	τους	για	τους	διάφορους	παράγοντες.	Από	την	άλλη	
έλεγχος	 της	 σημαντικότητας	 στους	 παράγοντες	 Έρευνα	 και	 Ευκολία	 ολοκλήρωσης	 των	
σπουδών	 της	 υποομάδας	 «Άριστοι	 φοιτητές»	 φαίνεται	 να	 είναι	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	
υποβαθμισμένη	σε	σχέση	με	την	ομάδα	«φοιτητές».	Αυτό	υποδεικνύει	ότι	κύριο	μέλημα	των	
«Αρίστων	 φοιτητών»	 είναι	 η	 επιλογή	 ενός	 πανεπιστημίου	 με	 απαιτητικό	 πρόγραμμα	
σπουδών,	 ώστε	 να	 αποκομίσουν	 όσες	 περισσότερες	 γνώσεις	 μπορούν.	 Αντιθέτως,	 στο	
στάδιο	αυτό,	η	κατηγορία	αυτή	δεν	φαίνεται	να	ενδιαφέρεται	για	την	έρευνα	και	άρα	τυχόν	
μεταπτυχιακές/διδακτορικές	σπουδές	ή	και	εργοδότηση	στο	συγκεκριμένο	ίδρυμα.	Μείωση	
παρατηρείται	 και	 στην	 σημαντικότητα	 των	 παραγόντων	 άποψη	 των	 φίλων,	 γονέων	 και	
καθηγητών	μεταξύ	της	ομάδας	«Άριστοι	φοιτητές»	και	«Φοιτητές».	Οι	«Άριστοι	φοιτητές»	
φαίνεται	να	εμπιστεύονται	λιγότερο	σε	άλλους	την	επιλογή	πανεπιστημίου	για	τους	ίδιους	
από	ότι	οι	«Φοιτητές»	γενικότερα.	
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4.3.4. Ερευνητικό	ερώτημα	2	-	Προτιμήσεις	στα	είδη	διαφήμισης	κύκλων	σπουδών	
	
Το	 δεύτερο	 ερευνητικό	 ερώτημα	 με	 το	 οποίο	 καταπιάστηκε	 η	 εργασία	 αυτή	 αφορά	 τον	
τρόπο	με	τον	οποίο	τα	πανεπιστημιακά	ιδρύματα	διαφημίζουν	τα	διάφορα	προγράμματα	
σπουδών	 τους	 και	 τις	 προτιμήσεις	 των	 ομάδων	 «Μαθητές»,	 «Φοιτητές»	 και	 «Γονείς»	 σε	
αυτούς.	 Οι	 συμμετέχοντες	 ρωτήθηκαν	 να	 βαθμολογήσουν	 τους	 ακόλουθους	 τρόπους	
διαφήμισης	από	το	1	μέχρι	το	5	όπου	1	σημαίνει	λίγο	αποδοτικός	και	5	πολύ	αποδοτικός:	
	
Μέσο	Προώθησης	 Περιγραφή	
ΜΠ1	 Επισκέψεις	σε/από	πανεπιστήμια	
ΜΠ2		 Εκπαιδευτικές	εκθέσεις	
ΜΠ3		 Μέρες	γνωριμίας	πανεπιστημίων	(Open	days)	
ΜΠ4		 Μέσα	κοινωνικής	δικτύωσης	
ΜΠ5		 Διαδίκτυο	
ΜΠ6		 Ιστοσελίδα	του	πανεπιστημίου	
ΜΠ7		 Τηλεόραση	
ΜΠ8		 Ραδιόφωνο	
ΜΠ9		 Συγγενείς/φίλους	
ΜΠ10		 Αφίσες	σε	αυτοκινητόδρομους	
ΜΠ11		 Έντυπο	τύπο	
Πίνακας	2:	Τα	μέσα	προώθησης	προγραμμάτων	των	οποίων	ερωτήθηκε	το	δείγμα	να	αξιολογήσει	την	σημαντικότητα	στην	
επιλογή	κλάδου	σπουδών	για	φοίτηση.	

Τα	αποτελέσματα	όπως	και	για	το	ερευνητικό	ερώτημα	1	παρουσιάζονται	γραφικά	(Βλέπε	
Σχήμα	5).	Από	αριστερά	προς	δεξιά	με	μπλε	κύκλους	παρουσιάζονται	τα	αποτελέσματα	για	
τις	κατηγορίες	«Μαθητές»,	«Φοιτητές»	και	«Γονείς»	αντίστοιχα.	Επιπλέον	στις	πρώτες	δύο	
κατηγορίες	με	κόκκινους	κύκλους	παρουσιάζονται	και	οι	προτιμήσεις	των	υποκατηγοριών	
«Άριστοι	μαθητές»	και	«Άριστοι	φοιτητές».	Η	αβεβαιότητα	στην	μέτρηση	που	έλαβε	χώρα,	
υπολογίζεται	και	πάλι	σύμφωνα	με	την	εξίσωση	1.	

	
Σχήμα	 5:	 :	 Η	 σημαντικότητα	 των	 μέσων	 προώθησης	 προγραμμάτων	 σπουδών	 που	 περιγράφονται	 στον	Πίνακα	 2	 όπως	
δηλώθηκε	 από	 τις	 κατηγορίες	 «Μαθητές»	 (Αριστερά),	 «Φοιτητές»	 (Κέντρο)	 και	 «Γονείς»	 (Δεξιά).	 Για	 τις	 κατηγορίες	
«Μαθητές»	και	«Φοιτητές»	με	μπλε	κύκλους	παρουσιάζεται	ο	μέσος	όρος	των	απαντήσεων	των	αντίστοιχων	κατηγοριών	
ενώ	με	κόκκινα	τετράγωνα	ο	μέσος	όρος	των	απαντήσεων	των	υποκατηγοριών	«Άριστοι	Μαθητές»	και	«Άριστοι	Φοιτητές»	
αντίστοιχα.	

Σε	αντίθεση	με	το	προηγούμενο	ερευνητικό	ερώτημα,	εδώ	διαφαίνονται	διαφορές	στους	
προτιμητέους	τρόπους	επικοινωνίας	των	προγραμμάτων	για	τις	τρεις	ομάδες.	Η	πιο	μεγάλη	
διαφορά	φαίνεται	στην	σημαντικότητα	των	ημερίδων	γνωριμίας	σαν	μέσο	διαφήμισης	των	
προγραμμάτων	 ενός	 πανεπιστημίου.	 Από	 την	 μία	 για	 την	 κατηγορία	 «Μαθητές»	 και	 την	
υποκατηγορία	«Άριστοι	μαθητές»	είναι	ο	πιο	σημαντικός	τρόπος	διαφήμισης,	ενώ	για	τις	
άλλες	δύο	κατηγορίες	και	υποκατηγορία	«Άριστοι	φοιτητές»	είναι	πολύ	πιο	κάτω.	Στις	δύο	
αυτές	 κατηγορίες	 ο	 πιο	 σημαντικός	 τρόπος	 ενημέρωσης	 για	 τα	 προγράμματα	 ενός	
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πανεπιστημίου	 είναι	 η	 ιστοσελίδα	 του	 πανεπιστημίου.	 Για	 την	 υποκατηγορία	 «Άριστοι	
φοιτητές»	 από	 την	 άλλη	 είναι	 το	 διαδίκτυο.	 Έτσι	 δηλώνεται	 ότι	 «Φοιτητές»,	 «Άριστοι	
φοιτητές»	και	«Γονείς»	προτιμούν	να	ενημερωθούν	για	τα	διάφορα	προγράμματα	σπουδών	
ενός	ιδρύματος	χρησιμοποιώντας	ηλεκτρονικά	μέσα,	περισσότερο	από	ότι	επισκέψεις	και	
ενημερώσεις	από	τα	ίδια	τα	ιδρύματα.	
	
Μια	άλλη	εμφανής	διαφοροποίηση	είναι	η	σημαντικότητα	προώθησης	ενός	προγράμματος	
σπουδών	 από	 κάποιο	 φίλο/συγγενή.	 Στις	 κατηγορίες	 «Μαθητές»	 και	 «Γονείς»	 ο	 τρόπος	
αυτός	 διαφήμισης	 είναι	 κατά	 πολύ	 πιο	 σημαντικός	 από	 ότι	 στην	 κατηγορία	 «Φοιτητές».	
Ακόμη	περισσότερο	στην	υποκατηγορία	«Άριστοι	μαθητές»	ο	τρόπος	αυτός	προώθησης	ενός	
κλάδου	 σπουδών	 είναι	 ακόμη	 σημαντικότερος.	 Συνεπώς	 χρησιμοποιώντας	 τους	
γονείς/φίλους	 των	ατόμων	αυτών	για	σκοπούς	διαφήμισης	 των	προγραμμάτων	σπουδών	
ένα	πανεπιστήμιο	μπορεί	να	βελτιώσει	τον	μέσο	όρο	των	μαθητών	που	θα	αποφασίσουν	να	
το	 επιλέξουν.	 	 Τέλος	 συγκρίνοντας	 τις	 απαντήσεις	 της	 κατηγορίας	 «Φοιτητές»	 και	 της	
υποκατηγορίας	«Άριστοι	φοιτητές»	γίνεται	εμφανές	ότι	για	την	δεύτερη	ομάδα	οι	μέθοδοι	
διαφήμισης	 προγραμμάτων	 Επισκέψεις	 σε/από	 πανεπιστήμια,	 Εκπαιδευτικές	 εκθέσεις,	
Μέρες	γνωριμίας,	Ραδιόφωνο	και	Αφίσες	σε	αυτοκινητόδρομούς	είναι	αισθητά	πιο	χαμηλές	
από	 ότι	 για	 την	 πρώτη.	 Συνεπώς	 με	 την	 χρήση	 των	 τρόπων	 αυτών	 διαφήμισης	 ένα	
πανεπιστημιακό	 ίδρυμα	 θα	 μειώνει	 τον	 γενικό	 των	 φοιτητών	 που	 θα	 δέχεται	 για	
μεταπτυχιακά	προγράμματα.		
	
Στην	 συνέχεια,	 και	 κάτω	 από	 το	 πρίσμα	 των	 ολοκληρωμένων	 επικοινωνιών	 μάρκετινγκ,	
γίνεται	μια	προσπάθεια	να	αξιολογηθεί	η	συνδυασμένη	επιρροή	όλων	των	πιθανών	ζευγών	
από	 τους	 πιο	 πάνω	 παράγοντες	 προώθησης	 των	 προγραμμάτων	 ενός	 πανεπιστημιακού	
ιδρύματος.	Ο	 υπολογισμός	 αυτός	 γίνεται	 για	 τις	 τρεις	 ομάδες	 ατόμων	 του	 δείγματος	ως	
ακολούθως:	
	
Συνδιασµένη	Επιρροή	 = 	 (𝛭𝛱D¹E	𝑥	𝛭𝛱G¹H'

IJ) )		,	
	
Όπου	n	ο	αριθμός	όλων	των	ερωτηθέντων	σε	κάθε	ομάδα,	και	j,	k	οι	δείκτες	που	τρέχουν	για	
όλους	τους	τρόπους	προώθησης.	
	
Τα	αποτελέσματα	παρουσιάζονται	στο	Σχήμα	6.	Από	αριστερά	προς	τα	δεξιά	παρουσιάζονται	
τα	 αποτελέσματα	 για	 τις	 ομάδες	 «Μαθητές»,	 «Φοιτητές»	 και	 «Γονείς»	 αντίστοιχα.	 Είναι	
εμφανές	 πως	 και	 για	 τις	 τρείς	 ομάδες	 οι	 πιο	 «αποδοτικοί»	 συνδυασμοί	 δύο	 μεθόδων	
προώθησης	 των	 προγραμμάτων	 σπουδών	 είναι	 Μέρες	 γνωριμίας	 –	 Διαδίκτυο,	 Μέρες	
γνωριμίας	–	Ιστοσελίδα	του	πανεπιστημίου,	Μέσα	κοινωνικής	δικτύωσης	–	Διαδίκτυο,	Μέσα	
κοινωνικής	 δικτύωσης	 –	 Ιστοσελίδα	 του	 πανεπιστημίου	 και	 Διαδίκτυο	 –	 Ιστοσελίδα	 του	
πανεπιστημίου.	Επιπλέον	για	τις	ομάδες	«Μαθητές»	και	«Φοιτητές»	πολύ	αποδοτικός	είναι	
και	ο	συνδυασμός	Επισκέψεις	σε/από	πανεπιστήμια	μαζί	με	ένα	από	τα	ακόλουθα:	

• Μέρες	γνωριμίας	
• Μέσα	κοινωνικής	δικτύωσης	
• Διαδίκτυο	
• Ιστοσελίδα	του	πανεπιστημίου	
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Συνεπώς	 για	 τις	 ομάδες	 «Μαθητές»	 και	 «Φοιτητές»	 το	 διαδίκτυο	 και	 η	 ιστοσελίδα	 του	
πανεπιστημίου	 μπορούν	 να	 συνδυαστούν	 με	 περισσότερες	 μεθόδους	 για	 αποδοτική	
προώθηση	των	προγραμμάτων	από	ότι	για	την	κατηγορία	«γονείς».			
	
Είναι	επίσης	εμφανές	ότι	για	την	κατηγορία	«Μαθητές»	ο	συνδυασμός	Συγγενείς/Φίλοι	μαζί	
με	 Επισκέψεις	 από/σε	 πανεπιστήμια,	 Μέρες	 γνωριμίας,	 Διαδίκτυο,	 Ιστοσελίδα	 του	
πανεπιστημίου	 και	 Μέσα	 κοινωνικής	 δικτύωσης	 είναι	 πιο	 αποδοτικός	 από	 ότι	 στην	
κατηγορία	«Φοιτητές»	αλλά	και	«Γονείς».		
	
Από	 την	 άλλη	 και	 για	 τις	 τρεις	 κατηγορίες	 λιγότερο	 αποδοτικός	 συνδυασμός	 μέσων	
προώθησης	των	προγραμμάτων	ενός	ιδρύματος	φαίνεται	να	είναι	το	Ραδιόφωνο	–	Αφίσες	
σε	αυτοκινητόδρομους.	
	

	
Σχήμα	6:	Η	σημαντικότητα	των	συνδυασμών	ζευγών	μέσων	προώθησης	προγραμμάτων	σπουδών	που	περιγράφονται	στον	
Πίνακα	2	όπως	δηλώθηκε	από	τις	κατηγορίες	«Μαθητές»	(Αριστερά),	«Φοιτητές»	(Κέντρο)	και	«Γονείς»	(Δεξιά).		 	

4.3.5. Ερευνητικό	ερώτημα	3	–	Δημόσιες	σχέσεις	
Σύμφωνα	με	την	βιβλιογραφία,	αν	και	όχι	άμεσα	συνδεδεμένο,	οι	εκδηλώσεις	με	τις	οποίες	
μια	 εταιρία	 προσπαθεί	 να	 διαχειριστεί	 την	 εικόνα	 της	 στην	 κοινωνία	 (Δημόσιες	 σχέσεις)	
μπορεί	να	παίξει	καταληκτικό	ρόλο	στον	αριθμό	πωλήσεων	του	προϊόντος/υπηρεσίας	της.	
Συνεπώς	 η	 εργασία	 αυτή	 διερευνά	 τον	 βαθμό	 σημαντικότητας	 που	 αναφέρουν	 οι	
ερωτηθέντες	 των	 κατηγοριών	 «Μαθητές»,	 «Φοιτητές»	 και	 «Γονείς»	 για	 τις	 πιο	 κάτω	
εκδηλώσεις	δημοσίων	σχέσεων:	
	
Δραστηριότητα	Δημόσιων	Σχέσεων	 Περιγραφή	
ΕΔΠ1		 Περιβαλλοντική	Δράση	
ΕΔΠ2		 Εθελοντισμός	
ΕΔΠ3		 Διοργάνωση	διαγωνισμών/	εκπαιδευτικών	παιχνιδιών	
Πίνακας	 3:	 Οι	 διάφορες	 δραστηριότητες	 δημοσίων	 σχέσεων	 των	 οποίων	 ερωτήθηκε	 το	 δείγμα	 να	 αξιολογήσει	 την	
σημαντικότητα	στην	επιλογή	πανεπιστημιακού	ιδρύματος	για	φοίτηση.	

Τα	αποτελέσματα	παρουσιάζονται	στο	Σχήμα	7,	όπου	με	μπλε	κύκλους,	κόκκινα	τετράγωνα	
και	 πράσινα	 τρίγωνα	 παρουσιάζονται	 ο	 μέσος	 όρος	 σημαντικότητας	 των	 πιο	 πάνω	
παραγόντων	 για	 τις	 κατηγορίες,	 «Μαθητές»,	 «Φοιτητές»	 και	 «Γονείς»	 αντίστοιχα.	 Ο	
υπολογισμός	 αβεβαιότητας	 της	 μέτρησης	 γίνεται	 όπως	 και	 πιο	 πάνω	 σύμφωνα	 με	 την	
εξίσωση	 1.	 Είναι	 εμφανές	 ότι	 οι	 δραστηριότητες	 δημοσίων	 σχέσεων	 έχουν	 μεγαλύτερη	
επίδραση	 στις	 κατηγορίες	 «Μαθητές»	 και	 «Φοιτητές»	 και	 θα	 έπρεπε	 απευθύνονται	 σε	
αυτούς.	 Είναι	 επίσης	 εμφανές	 ότι	 η	 κάθε	 μία	 από	 τις	 τρείς	 κατηγορίες	 έχει	 προτιμητέα	
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εκδήλωση	διαφορετική	από	τις	άλλες	δύο,	αν	και	τα	αποτελέσματα	δεν	είναι	ξεκάθαρα	λόγω	
της	 αβεβαιότητας	 της	 μέτρησης.	 Η	 κατηγορία	 «Μαθητές»	 φαίνεται	 να	 προτιμά	 το	
πανεπιστήμιο	να	έχει	περιβαλλοντική	δράση,	η	κατηγορία	«Φοιτητές»	να	ασχολείται	με	τον	
εθελοντισμό	 και	 η	 κατηγορία	 «Γονείς»	 με	 την	 διοργάνωση	 διαγωνισμών/εκπαιδευτικών	
παιχνιδιών.		

	
Σχήμα	7:	Η	σημαντικότητα	 των	διαφόρων	εκδηλώσεων	δημοσίων	σχέσεων	στην	διαδικασία	επιλογής	πανεπιστημιακού	
ιδρύματος	όπως	απάντησαν	οι	 κατηγορίες	 “Μαθητες”	 (Μπλε	κύκλοι),	 «Φοιτητές»	 (Κόκκινα	 τετράγωνα)	 και	οι	 «Γονείς»	
(Πράσινα	Τρίγωνα)	
	

4.3.6. Ερευνητικό	ερώτημα	4	–	Άποψη	του	κοινού	για	τα	διάφορα	πανεπιστημιακά	
ιδρύματα	της	Κύπρου	

	
Εξέχουσας	 σημασίας	 στην	 διαδικασία	 προώθησης	 ενός	 προϊόντος/υπηρεσίας	 είναι	 να	
γνωρίζεις	τον	ανταγωνισμό.	Γνωρίζοντας	την	άποψη	της	αγοράς	για	τους	ανταγωνιστές,	η	
εταιρία	μπορεί	 να	προσαρμόσει	 το	προϊόν/υπηρεσία	 της	αλλά	 και	 τα	μέσα	 επικοινωνίας	
μάρκετινγκ	 της	 για	 καλύτερο	 αποτέλεσμα.	 Συνεπώς	 το	 δείγμα	ως	 σύνολο	 ερωτήθηκε	 να	
απαντήσει	για	την	άποψη	που	έχει	για	τα	διάφορα	πανεπιστημιακά	ιδρύματα	του	νησιού,	
από	1	μέχρι	5	όπου	5	είναι	πολύ	καλή	και	1	όχι	τόσο	καλή.	Τα	αποτελέσματα	παρατίθενται	
στο	Σχήμα	8.	Όπως	είναι	εμφανές	τα	δύο	συμβατικά	πανεπιστήμια	του	τόπου	ΠΚ	και	ΤΠΚ	
βρίσκονται	 στην	 πρώτη	 και	 δεύτερη	 θέση	 αντίστοιχα.	 Το	 μη	 συμβατικό	 δημόσιο	
πανεπιστήμιο	(ΑΠΚ)	βρίσκεται	στην	τρίτη	θέση,	αλλά	σε	πολύ	κοντινή	απόσταση	από	τα	δύο	
μεγάλα	ιδιωτικά	πανεπιστήμια	του	νησιού	(ΕΠΚ	και	ΠΛ).	Τις	επόμενες	δύο	θέσεις	με	πολύ	
κοντινή	βαθμολογία	λαμβάνουν	το	UCLan	και	ΠF.	Στην	τελευταία	θέση	φαίνεται	να	βρίσκεται	
το	πιο	νεοσύστατο	ιδιωτικό	πανεπιστήμιο	της	Κύπρο	το	ΠΝΠ.	
	
Τα	δύο	συμβατικά	δημόσια	πανεπιστήμια	του	νησιού	φαίνεται	να	έχουν	τεράστια	διαφορά	
από	τα	υπόλοιπα	6	πανεπιστήμια	υπό	διερεύνηση.	Φαίνεται	ότι	παρόλο	ότι	οι	διαφημιστικές	
τους	καμπάνιες	είναι	πολύ	πιο	περιορισμένες	από	τα	δύο	μεγάλα	ιδιωτικά	πανεπιστήμια	της	
Κύπρου	 εντούτοις	 χαίρουν	 περισσότερης	 εμπιστοσύνης	 από	 την	 αγορά.	 Συνεπώς	 οι	
επικοινωνίες	μάρκετινγκ	δεν	παίζουν	τον	καθοριστικό	ρόλο	για	την	εμπιστοσύνη	του	κοινού	
μεταξύ	δημοσίων	και	ιδιωτικών	πανεπιστημίων.	
Από	την	άλλη	τα	δύο	μεγάλα	ιδιωτικά	πανεπιστήμια	του	νησιού	με	τις	μεγάλες	καμπάνιες	
διαφήμισης	που	εκτελούν	κάθε	χρόνο	έχουν	μεγάλη	διαφορά	από	τα	υπόλοιπα	3	ιδιωτικά	
πανεπιστήμια	της	χώρας.	Συνεπώς	μεταξύ	των	ιδιωτικών	πανεπιστημίων	στο	νησί	φαίνεται	
να	διαδραματίζουν	σημαντικό	ρόλο	οι	ολοκληρωμένες	επικοινωνίες	μάρκετινγκ	που	εκτελεί	
το	κάθε	πανεπιστημιακό	ίδρυμα	για	την	γνώμη	που	αποκτά	το	κοινό.	
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Πρέπει	να	τονιστεί	ότι	πιθανή	στρέβλωση	στην	τελική	βαθμολογία	για	την	γνώμη	του	κοινού	
για	τα	διάφορα	πανεπιστήμια	του	νησιού	πρέπει	να	έχει	συντελέσει	το	γεγονός	ότι	μεγάλο	
μέρος	του	δείγματος	των	φοιτητών	που	ερωτήθηκαν	(~80%)	φοιτούν	στην	παρούσα	φάση	
στο	ΤΠΚ.	Δεν	υπάρχει	όμως	τρόπος	αξιολόγησης	της	πιθανής	στρέβλωσης	αυτής.		

	
Σχήμα	8:	Η	άποψη	που	έχει	το	κοινό	για	τα	διάφορα	πανεπιστήμια	του	νησιού	όπου	5	σημαίνει	πολύ	καλή	και	1	καθόλου	
καλή.	

	
4.3.7. Ερευνητικό	ερώτημα	5	-	Ηλικία	επιλογής	κλάδου	σπουδών	

Σημαντικό	 για	 τα	 πανεπιστημιακά	 ιδρύματα	 είναι	 και	 η	 πληροφορία	 για	 την	 ηλικία	 στην	
οποία	γίνεται	η	απόφαση	για	τον	κλάδο	σπουδών	που	θα	φοιτήσει	ο	μαθητής.	Με	τον	τρόπο	
αυτό,	μπορούν	να	προσαρμοστούν	οι	παρουσιάσεις/εκδηλώσεις	σε	μικρότερες	ηλικίες	από	
την	ηλικία	απόφασης	ώστε	να	είναι	πιο	γενικού	ενδιαφέροντος	και	βελτίωσης	της	άποψης	
για	το	πανεπιστήμιο	γενικότερα.	Εκδηλώσεις	που	απευθύνονται	στις	ηλικιακές	ομάδες	όπου	
γίνεται	 η	 απόφαση	 για	 τον	 κλάδο	 σπουδών	 που	 θα	 ακολουθήσουν,	 μπορούν	 να	
προσαρμοστούν	 ώστε	 να	 είναι	 πιο	 συγκεκριμένες	 και	 με	 περισσότερες	 σχετικές	
πληροφορίες.	Για	τον	λόγο	αυτό	ερωτήθηκαν	οι	συμμετέχοντες	για	την	ηλικία	στην	οποία	
αποφάσισαν	 τον	 κλάδο	 στον	 οποίο	 θα	 φοιτήσουν	 (Τα	 αποτελέσματα	 συνοψίζονται	 στο	
Σχήμα	9).	67.4%	των	ερωτηθέντων	απάντησαν	ότι	αποφάσισαν	για	τον	κλάδο	σπουδών	που	
θα	 ακολουθήσουν	 σε	 ηλικία	 16-18	 ετών,	 14.7%	 σε	 ηλικία	 12-16,	 ενώ	 8.9%	 σε	 ηλικία	
μικρότερη	των	12	ετών.	Τέλος	8.9%	των	ερωτηθέντων	δεν	έχει	ακόμη	αποφασίσει	τι	θέλει	
να	 σπουδάσει.	 Συνεπώς	 τα	 πανεπιστημιακά	 ιδρύματα	 πρέπει	 να	 διαφοροποιήσουν	 τις	
δραστηριότητες	που	αφορούν	μαθητές	16-18	ετών	από	των	μαθητών	ηλικιών	<16	ετών.			



	

 42 

	
Σχήμα	9:	Απαντήσεις	του	δείγματος	σχετικά	με	την	ηλικία	στην	οποία	αποφάσισαν	τον	κλάδο	σπουδών	που	θα	ήθελαν	να	
ακολουθήσουν	σε	τριτοβάθμιο	επίπεδο.		

4.3.8. Ερευνητικό	Ερώτημα	6	–	Παράγοντες	που	επηρεάζουν	την	ένταση	με	την	οποία	
ένας	φοιτητής/απόφοιτος	θα	προωθούσε	το	ίδρυμα	που	φοίτησε	

	
Σύμφωνα	με	την	βιβλιογραφία	σε	πολλές	περιπτώσεις	ένας	πάρα	πολύ	αποδοτικός	τρόπος	
προώθησης	ενός	προϊόντος/υπηρεσίας	είναι	από	στόμα	σε	στόμα	(Word	of	mouth).	Σκοπός	
του	τμήματος	της	εργασίας	αυτής	είναι	να	ερευνήσει	αν	διάφοροι	παράγοντες	σχετικοί	με	
το	 πανεπιστήμιο	 μπορούν	 να	 συμβάλουν	 ώστε	 ένας	 φοιτητής/απόφοιτος	 να	 είναι	
διατεθειμένος	 να	 προωθήσει	 το	 ίδρυμα	 που	 φοίτησε	 στον	 στενό	 του	 κύκλο	 αλλά	 και	
γενικότερα	 (Word	 of	 mouth).	 Έτσι	 ερωτήθηκε	 το	 δείγμα	 να	 αξιολογήσει	 διάφορους	
παράγοντες	σχετικούς	με	το	πανεπιστήμιο	του	από	1	μέχρι	5	όπου	5	είναι	πολύ	καλός	και	1	
καθόλου	καλός.	Στην	συνέχεια	ρωτήθηκαν	να	αξιολογήσουν	κατά	πόσον	θα	προωθούσαν	το	
πανεπιστήμιο	φοίτησης	τους	σε	κάποιο	που	γνωρίζουν	από	1	μέχρι	5	όπου	5	σημαίνει	πολύ	
πιθανόν	και	1	καθόλου	πιθανόν.	
	
Η	ανάλυση	εκτελέστηκε	στην	συνδυασμένη	κατηγορία	«Φοιτητές-Γονείς	με	τουλάχιστον	ένα	
τίτλο	 από	 τριτοβάθμιο	 ίδρυμα».	 Χρησιμοποιώντας	 την	 βιβλιοθήκη	 Numpy	 γίνεται	
προσαρμογή	 πολυώνυμου	 μοντέλου	 πρώτου	 βαθμού	 στα	 δεδομένα	 ούτως	 ώστε	 να	
αξιολογηθεί	η	υπόθεση	ότι	η	ένταση	με	την	οποία	ένας	φοιτητής/απόφοιτος	θα	μπορούσε	
να	προωθήσει	το	πανεπιστήμιο	του	σε	κάποιο	άτομο	που	γνωρίζει	είναι	ανάλογη	των	πιο	
κάτω	παραγόντων:	
	
Παράγοντες	σχετικοί	με	το	ίδρυμα	 Περιγραφή	
ΚΤ1	 Ικανοποίηση	με	τις	εγκαταστάσεις	του	πανεπιστημίου	
ΚΤ2	 Ικανοποίηση	 με	 το	 πρόγραμμα	 σπουδών	 του	

πανεπιστημίου	
ΚΤ3	 Ικανοποίηση	 με	 το	 επίπεδο	 διδασκαλίας	 του	

πανεπιστημίου	
ΚΤ4	 Ικανοποίηση	με	την	φοιτητική	ζωή	στο	πανεπιστήμιο	
Πίνακας	 4:	 Οι	 παράγοντες	 οι	 οποίοι	 ερευνήθηκαν	 κατά	 πόσο	 παίζουν	 ρόλο	 στην	 ένταση	 με	 την	 οποία	 ένας	
φοιτητής/απόφοιτος	θα	προωθούσε	το	πανεπιστήμιο	του	σε	κάποιο	που	γνωρίζει.	
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Η	 προσαρμογή	 του	 μοντέλου	 γίνεται	 για	 τις	 4	 πιο	 πάνω	 κατηγορίες	 ανεξάρτητα.	 Η	
αξιολόγηση	 των	 αποτελεσμάτων	 γίνεται	 μέσω	 της	 βιβλιοθήκης	 Python	 R2_score.	 Η	
βιβλιοθήκη	αυτή	είναι	σε	θέση	να	ποσοτικοποιήσει	την	δυνατότητα	του	δημιουργούμενου	
μοντέλου,	 για	 κάθε	 μία	 από	 τις	 πιο	 πάνω	 κατηγορίες,	 να	 προβλέψει	 τα	 δεδομένα	 που	
συλλέχθηκαν	 για	 την	 ένταση	 με	 την	 οποία	 θα	 προωθήσει	 το	 πανεπιστήμιο	 ο	
φοιτητής/απόφοιτος.	 Η	 βιβλιοθήκη	 αυτή	 παίρνει	 τιμές	 από	 1	 μέχρι	 -¥,	 όπου	 1	 σημαίνει	
πλήρης	 πρόβλεψη	 μέσω	 του	 μοντέλου	 που	 δημιουργήθηκε,	 0	 το	 μοντέλο	 που	
δημιουργήθηκε	και	άρα	τα	δεδομένα	κατηγορίας	που	χρησιμοποιήθηκαν	δεν	είναι	σε	θέση	
να	προβλέψουν	τα	δεδομένα	που	ζητείται,	ενώ	για	αρνητικές	τιμές	τα	δεδομένα	κατηγορίας	
που	συλλέγηκαν	είτε	δεν	μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	για	πρόβλεψη	των	δεδομένων	για	
τα	οποία	ελέγχονται	είτε	δεν	έγινε	σωστή	συλλογή	τους.	Τα	αποτελέσματα	για	τις	πιο	πάνω	
κατηγορίες	είναι	τα	ακόλουθα:	
	
Κατηγορία	 ΚΤ1	 ΚΤ2	 ΚΤ3	 ΚΤ4	
Δημιουργούμενο	
Μοντέλο		 Y	=	0.5X	+	1.2	 Y=	0.5X	+	1.8	 Y	=	0.5X	+	1.6	 Y	=	0.4X	+	2.2	

Ποσοστό	
πρόβλεψης	 των	
δεδομένων	 που	
έχουν	συλλεγεί	

-1.15	 0.27	 0.10	 0.01	

Πίνακας	5:	Αποτελέσματα	της	προσαρμογής	ανεξάρτητου	πολυωνύμου	πρώτου	βαθμού	στα	δεδομένα	του	Πίνακα	4	ώστε	
να	προβλεφθεί	η	ένταση	με	την	οποία	ένας	φοιτητής/απόφοιτος	θα	μπορούσε	να	προωθήσει	το	πανεπιστήμιο	του	στον	
κύκλο	του.	

		
Τα	αποτελέσματα	υποδηλώνουν	ότι	τα	δεδομένα	ΚΤ2	και	ΚΤ3	είναι	σε	θέση	ανεξάρτητα	να	
προβλέψουν	μερικώς	την	ένταση	με	την	οποία	ένας	φοιτητής/απόφοιτος	θα	προτείνει	το	
πανεπιστήμιο	 του	 για	 φοίτηση	 σε	 κάποιον	 που	 γνωρίζει.	 Από	 την	 άλλη	 τα	 δεδομένα	
κατηγορίας	 ΚΤ4	 δεν	 συσχετίζονται	 με	 την	 πιθανότητα	 κάποιος	 να	 προωθήσει	 το	
πανεπιστήμιο	που	σπουδάζει/σπούδασε	μιας	και	η	τιμή	είναι	πολύ	κοντά	στο	μηδέν.	Τέλος	
τα	 δεδομένα	 ΚΤ1	 είτε	 δεν	 συσχετίζονται	 με	 την	 πιθανότητα	 να	 προωθήσει	 κάποιος	 το	
πανεπιστήμιο	 που	φοιτά/φοίτησε,	 είτε	 οι	 ερωτηθέντες	 δεν	 κατάλαβαν	 την	 ερώτηση	που	
τους	 έγινε.	 Όποιο	 το	 ενδεχόμενο	 τα	 δεδομένα	 ΚΤ1	 δεν	 πρέπει	 να	 χρησιμοποιηθούν	 για	
σκοπούς	πρόβλεψης	της	πιθανότητας	ένας	φοιτητής/απόφοιτος	να	προτείνει	το	ίδρυμα	του	
σε	κάποιο	που	γνωρίζει.		
	
Για	 διερεύνηση	 τυχών	 πιο	 πολύπλοκων	 σχέσεων	 μεταξύ	 των	 δεδομένων	 των	 πιο	 πάνω	
παραμέτρων	 κατηγορίας	 για	 την	 πρόβλεψη	 της	 έντασης	 με	 την	 οποία	 ένας	
φοιτητής/απόφοιτος	να	προτείνει	το	ίδρυμα	του	στον	οικογενειακό/φιλικό	του	κύκλο,	η	πιο	
πάνω	 διαδικασία	 επαναλαμβάνεται	 με	 προσαρμογή	 πολυώνυμου	 δευτέρου	 βαθμού.	 Τα	
αποτελέσματα	παρατίθενται	στο	πιο	κάτω	πίνακα:	
	
Κατηγορία	 ΚΤ1	 ΚΤ2	 ΚΤ3	 ΚΤ4	
Δημιουργούμενο	
Μοντέλο		

Y	=	0.1X2		-0.1X	+	2.0	 Y	=	-0.1X2		+0.9X	+	1.1	 Y	=	0.01X2		+0.5X	+	1.7	 Y	=	-0.1X2		+0.9X	+	1.5	

Ποσοστό	
πρόβλεψης	 των	 -1.17	 0.27	 0.10	 0.02	
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δεδομένων	 που	
έχουν	συλλεγεί.	

Πίνακας	6:	Αποτελέσματα	της	προσαρμογής	ανεξάρτητου	πολυωνύμου	δευτέρου	βαθμού	στα	δεδομένα	του	Πίνακα	4	ώστε	
να	προβλεφθεί	η	ένταση	με	την	οποία	ένας	φοιτητής/απόφοιτος	θα	μπορούσε	να	προωθήσει	το	πανεπιστήμιο	του	στον	
κύκλο	του.	

Τα	αποτελέσματα	της	διαδικασίας	προσαρμογής	πολυωνύμου	1ου	και	2ου	βαθμού	είναι	σε	
πολύ	μεγάλο	βαθμό	αναλλοίωτα.	Συνεπώς,	επικυρώνεται	η	μερική	εξάρτηση	της	έντασης	
προώθησης	του	πανεπιστήμιου	από	τον	φοιτητή/απόφοιτο	αν	είναι	ευχαριστημένος	με	το	
πρόγραμμα	σπουδών	 του	και	 το	 επίπεδο	διδασκαλίας.	Αντιθέτως	η	φοιτητική	 ζωή	και	οι	
εγκαταστάσεις	 ενός	 πανεπιστημίου	 δεν	 παίζουν	 κανένα	 ρόλο	 στην	 ένταση	 με	 την	 οποία	
μπορεί	να	προτείνει	κάποιος	το	πανεπιστημιακό	ίδρυμα	που	φοίτησε	στον	κύκλο	του.			
	
Στο	 Σχήμα	10	παρουσιάζονται	 γραφικά	 τα	μοντέλα	πρώτου	και	δεύτερου	βαθμού	για	 τις	
κατηγορίες	 ΚΤ2	 και	 ΚΤ3.	Με	 μπλε	 συνεχή	 και	 διακεκομμένη	 γραμμή	 παρουσιάζονται	 το	
πρωτοβάθμιο	 και	 δευτεροβάθμιο	 μοντέλο	 αντίστοιχα	 για	 την	 ένταση	 προώθησης	 του	
πανεπιστημίου	με	βάση	τον	βαθμό	ικανοποίησης	με	το	πρόγραμμα	σπουδών	του	ιδρύματος.	
Με	 κόκκινη	 συνεχή	 και	 διακεκομμένη	 γραμμή	 παρουσιάζονται	 το	 πρωτοβάθμιο	 και	
δευτεροβάθμιο	μοντέλο	αντίστοιχα	για	τον	βαθμό	προώθησης	του	πανεπιστημίου	με	βάση	
τον	βαθμό	ικανοποίησης	του	επιπέδου	διδασκαλίας	του	ιδρύματος.	Στην	πρώτη	περίπτωση	
υπάρχει	απόκλιση	μεταξύ	πρωτοβάθμιου	και	δευτεροβάθμιου	μοντέλου	για	χαμηλό	βαθμό	
ικανοποίησης	 όπου	 το	 δευτεροβάθμιο	 μοντέλο	 υποεκτιμά	 την	 ένταση	 με	 την	 οποία	 ο	
φοιτητής	θα	είναι	διατεθειμένος	να	προωθήσει	το	πανεπιστήμιο	του.	Από	την	άλλη	οι	δύο	
κόκκινες	γραμμές	φαίνεται	να	είναι	πολύ	παρόμοιες	όπως	θα	ανέμενε	κάποιος	εφ’	όσον	η	
πρωτοβάθμια	και	δευτεροβάθμια	εξίσωση	για	την	ΚΤ3	φαίνεται	να	είναι	πανομοιότυπες.		
	

	
Σχήμα	 10:	 Τα	 δημιουργούμενα	 πρωτοβάθμια	 (συνεχής	 γραμμή)	 και	 δευτεροβάθμια	 (διακεκομμένη	 γραμμή)	 μοντέλα	
πρόβλεψης	της	έντασης	με	την	οποία	ένας	φοιτητής/απόφοιτος	θα	προωθούσε	το	πανεπιστήμιο	του	σε	κάποιο	από	τον	
κύκλο	 του	 με	 βάση	 τον	 βαθμό	 ικανοποίησης	 του	 στο	 πρόγραμμα	 σπουδών	 του	 πανεπιστημίου	 (Μπλε	 χρώμα)	 και	 στο	
επίπεδο	διδασκαλίας	του	ιδρύματος	(Κόκκινο	χρώμα)	

Η	 πιο	 πάνω	 διαδικασία	 έχει	 αποδείξει	 ότι	 τόσο	 τα	 πρωτοβάθμια	 όσο	 και	 τα	
δευτεροβάθμια	μοντέλα	έχουν	την	ίδια	επιτυχία	πρόβλεψης	των	δεδομένων.	Για	περεταίρω	
ανάλυση	 των	 δεδομένων	 με	 την	 χρήση	 της	 βιβλιοθήκης	 Sklearn	 Linear	 Regression,	
προσαρμόζονται	ταυτόχρονα	πλέον	2	(δύο)	πρωτοβάθμια	μοντέλα,	ένα	για	την	κατηγορία	
ΚΤ2	 και	 ένα	 για	 την	 ΚΤ3	ώστε	 να	 εξακριβωθεί	 η	 συνδυασμένη	 δράση	 τους	 στην	 ένταση	
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προώθησης	του	πανεπιστημίου	από	κάποιο	φοιτητή/απόφοιτο	του.	Η	συνδυασμένη	δράση	
των	δύο	παραγόντων	παρουσιάζεται	στον	πιο	κάτω	πίνακα.	Η	ανάλυση	υποδηλώνει	ότι	η	
συνδυασμένη	δράση	τους	μπορεί	να	προβλέψει	το	~40%	των	δεδομένων	σχετικών	με	την	
ένταση	με	την	οποία	ένας	φοιτητής/απόφοιτος	θα	προωθούσε	το	ίδρυμα	που	σπουδάζει/σε.	
	

Κατηγορία	 ΚΤ2	+	ΚΤ3	
Δημιουργούμενο	Μοντέλο	 Υ	=	0.32Χ1	+	0.40Χ2	
Ποσοστό	 πρόβλεψης	 των	
δεδομένων	 που	 έχουν	
συλλεγεί.	

0.38	

Πίνακας	7:	Αποτελέσματα	της	προσαρμογής	πολυωνύμου	πρώτου	βαθμού	με	δύο	ανεξάρτητες	μεταβλητές	(ΚΤ2	και	ΚΤ3)	
στα	 δεδομένα	 του	 Πίνακα	 4	 ώστε	 να	 προβλεφθεί	 η	 ένταση	 με	 την	 οποία	 ένας	 φοιτητής/απόφοιτος	 θα	 μπορούσε	 να	
προωθήσει	το	πανεπιστήμιο	του	στον	κύκλο	του.	

		
Τα	αποτελέσματα	της	πιο	πάνω	ανάλυσης	υποδηλώνουν	ότι	η	ένταση	με	την	οποία	ένας	
φοιτητής	 θα	 είναι	 διατεθειμένος	 να	 προωθήσει	 το	 πανεπιστήμιο	 του	 ακολουθεί	 ένα	
περίπλοκο	 μοντέλο	 του	 οποίου	 δεν	 γνωρίζουμε	 όλες	 τις	 παραμέτρους	 μιας	 και	 η	
συνδυασμένη	 δράση	 των	παραγόντων	που	 εντοπίστηκαν	 να	 έχουν	 κάποια	 επίδραση	στο	
αποτέλεσμα	αυτό	 είναι	 σε	θέση	 να	προβλέψει	μόνο	 το	 ~40%	 των	δεδομένων	που	 έχουν	
συλλεγεί.		
	
Είναι	 όμως	 πιθανόν	 να	 υπάρχει	 στρέβλωση	 των	 αποτελεσμάτων	 λόγω	 και	 του	 ότι	 οι	
ερωτήσεις	που	χρησιμοποιήθηκαν	για	την	απάντηση	αυτού	του	ερευνητικού	ερωτήματος,	
βρίσκονταν	 στο	 τελευταίο	 τμήμα	 του	 ερωτηματολογίου.	 Αυτό	 ίσως	 είχε	 ως	 συνέπεια	 οι	
ερωτηθέντες	να	απαντούσαν	βιαστικά	χωρίς	της	απαιτούμενη	προσοχή	που	χρειάζεται,	με	
αποτέλεσμα	να	υπάρχει	αυξημένο	ποσοστό	σφάλματος.		
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5. Συμπεράσματα	και	εισηγήσεις	
5.1. Ευρήματα	της	Έρευνας	

Ένα	από	τα	θέματα	στα	οποία	επικεντρώθηκε	η	εργασία	αυτή	είναι	να	αναγνωρίσει	τις	πιο	
αποδοτικές	μεθόδους	επικοινωνίας	Μάρκετινγκ	για	προώθηση	των	κύκλων	σπουδών	ενός	
πανεπιστημίου.	Τα	ευρήματα	 της	υποδηλώνουν	ότι	 το	κάθε	 τμήμα	της	αγοράς	 (μαθητές,	
φοιτητές	και	γονείς)	φαίνεται	να	έχει	διαφορετικές	προτιμητέες	μεθόδους,	με	των	πρώτη	να	
έχει	 τις	 μέρες	 γνωριμίας	 των	πανεπιστημίων	 (open	 days)	 ενώ	 των	άλλων	 δύο	 να	 είναι	 η	
ιστοσελίδα	του	πανεπιστημίου.	Τα	αποτελέσματα	υποδηλώνουν	επίσης	ότι	υπάρχουν	μικρές	
διαφορές	μεταξύ	 των	προτιμήσεων	 των	«Καλών	μαθητών»	έναντι	όλου	 του	συνόλου	 τον	
μαθητών,	με	εξαίρεση	την	αυξημένη	επιρροή	των	γονέων	των	πρώτων	στην	απόφαση	τους	
για	 τον	 κλάδο	 σπουδών	 που	 θα	 ακολουθήσουν.	 Αντιθέτως	 η	 υποκατηγορία	 «Καλοί	
φοιτητές»	 φαίνεται	 να	 έχουν	 σημαντικές	 αποκλίσεις	 από	 τους	 φοιτητές	 ως	 σύνολο,	 με	
αυξημένη	την	προτίμηση	των	πρώτων	έναντι	των	δεύτερων	στο	διαδικτύου	και	στον	έντυπο	
τύπο	και	μειωμένη	την	προτίμηση	στις	επισκέψεις	από	πανεπιστήμια,	στις	εκπαιδευτικές	
εκθέσεις,	στις	μέρες	γνωριμίας,	στο	ραδιόφωνο	και	τις	αφίσες	στους	αυτοκινητόδρομους.	
	
Παρ’	όλα	αυτά	είναι	εμφανές	ότι	και	οι	τρείς	κατηγορίες	(αλλά	και	οι	υποκατηγορίες	«Καλοί	
μαθητές»	 και	 «Καλοί	 φοιτητές»)	 φαίνεται	 να	 έχουν	 μια	 προτίμηση	 προς	 το	 διαδικτυακό	
μάρκετινγκ	έναντι	των	υπολοίπων	τρόπων	διαφήμισης,	μιας	και	στις	πρώτες	4	επιλογές	όλων	
των	 ομάδων	 (και	 υποομάδων)	 3	 από	 αυτές	 είναι	 το	 διαδίκτυο,	 τα	 μέσα	 κοινωνικής	
δικτύωσης	 και	 η	 ιστοσελίδα	 του	πανεπιστημίου.	Ακόμη	περισσότερο,	 ο	 υπολογισμός	 της	
συνδυασμένης	επίδρασης	δύο	μεθόδων	διαφήμισης	έδειξε	ότι	και	για	τις	3	κατηγορίες	της	
αγοράς	προτιμητέοι	 συνδυασμοί	 είναι	αυτοί	 που	περιέχουν	2	 εκδηλώσεις	από	 τις	 3	που	
προαναφέρθηκαν	 και	 αφορούν	 το	 διαδικτυακό	 μάρκετινγκ.	 Αυτό	 φαίνεται	 να	 είναι	 σε	
συμφωνία	 με	 τα	 ευρήματα	 των	 (Liu,	 και	 συν.,	 2000;	 Tarafdar,	 και	 συν.,	 2008)	 στα	 οποία	
τονίζεται	η	σημαντικότητα	της	ιστοσελίδας	για	άντληση	πληροφοριών	από	τους	δυνητικούς	
φοιτητές	για	θέματα	που	αφορούν	τα	προγράμματα	σπουδών	τους.		
	
Κατά	την	διερεύνηση	της	συνδυασμένης	επιρροής	δύο	μεθόδων	επικοινωνιών	μάρκετινγκ	
έχει	γίνει	αντιληπτή	σημαντικότητα	του	ορθού	συνδυασμού	δράσεων	για	την	επίτευξη	του	
μέγιστου	δυνατού	αποτελέσματος,	ένας	συνδυασμός	ο	οποίος	δεν	είναι	πάντοτε	ο	ίδιος	για	
όλα	 τα	 τμήματα	 της	 αγοράς.	 Αυτό	 έρχεται	 να	 προσθέσει	 στην	 βιβλιογραφία	 στην	 οποία	
δηλώνεται	 η	 σημαντικότητα	 των	 ολοκληρωμένων	 επικοινωνιών	 μάρκετινγκ	 (Kitchen,	 και	
συν.,	2004)	και	σύμφωνα	με	τους	(Keller,	2003;	Radder,	et	al.,	2008;	Laurie,	et	al.,	2011)	ότι	
αν	δεν	υπάρχουν	οι	απαραίτητοι	πόροι	για	χρησιμοποίηση	όλων	των	διαθέσιμων	καναλιών	
διαφήμισης,	η	χρήση	των	σωστά	συνδυασμένων	μεθόδων	μπορεί	να	επιφέρει	σημαντική	
βελτίωση	στο	τελικό	αποτέλεσμα.				
	
Η	 εργασία	 αυτή	 έχει	 εντοπίσει	 επίσης	 ότι	 πολύ	 σημαντικός	 παράγοντας	 για	 επιλογή	
πανεπιστημιακού	 ιδρύματος	 και	 κλάδου	 σπουδών	 είναι	 οι	 προοπτικές	 που	 αυτό	 θα	
αποφέρει	για	επαγγελματική	αποκατάσταση.	Οι	ερωτηθέντες	και	από	τις	τρεις	ομάδες	υπό	
διερεύνηση	έχουν	κατατάξει	τον	παράγοντα	εύρεσης	εργασίας	μετά	την	ολοκλήρωση	των	
σπουδών	 ως	 τον	 δεύτερο	 πιο	 σημαντικό	 παράγοντα	 για	 επιλογή	 πανεπιστημιακού	
ιδρύματος	 σε	 πολύ	 κοντινή	 απόσταση	 από	 τον	 πρώτο	 που	 είναι	 να	 υπάρχει	 ο	 κλάδος	
σπουδών	που	τους	ενδιαφέρει	(στην	υποκατηγορία	«Άριστοι	φοιτητές»	ο	παράγοντας	αυτός	
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είναι	 στην	 πρώτη	 θέση).	 Τα	 ευρήματα	 της	 εργασίας	 συμφωνούν	 με	 την	 βιβλιογραφία	
(Fajcíková,	και	συν.,	2019)	στην	οποία	δηλώνεται	ότι	~85%	των	ατόμων	που	ενδιαφέρονται	
για	τριτοβάθμια	εκπαίδευση	είναι	για	να	βελτιώσει	το	μισθολόγιο	του	ή	για	να	βελτιώσει	τις	
προοπτικές	εργοδότησης	του.		
	
Αντίθετα	με	την	βιβλιογραφία	(Fajcíková,	και	συν.,	2019)	στην	οποία	δηλώνεται	ότι	2	στους	
3	επιλέγει	πανεπιστημιακό	ίδρυμα	βασισμένος	στις	απόψεις	οικείων	σε	αυτό	προσώπων,	η	
εργασία	 αυτή	 βρίσκει	 την	 σημαντικότητα	 των	 παραγόντων	 γνώμη	 συγγενών	 και	 γνώμη	
φίλων	να	βρίσκονται	στις	τελευταίες	2	θέσεις	μεταξύ	των	παραγόντων	που	ερωτήθηκαν	για	
επιλογή	πανεπιστημιακού	ιδρύματος.	Στην	αντίπερα	όχθη	για	την	επιλογή	κλάδου	σπουδών,	
η	άποψη	του	οικείου	κύκλου	για	τις	ομάδες	«Μαθητές»	και	«Γονείς»	φαίνεται	να	έχει	θετική	
επίδραση	ενώ	στην	υποκατηγορία	«Άριστοι	μαθητές»	έχει	ακόμη	μεγαλύτερη	βαρύτητα.	Για	
την	κατηγορία	«Φοιτητές»	και	«Άριστοι	φοιτητές»	η	σημαντικότητα	του	παράγοντα	αυτού	
φαίνεται	να	είναι	και	πάλι	μειωμένη.		
	
Παρόλο	που	η	εργασία	αυτή	έχει	αποδείξει	ότι	ίσως	είναι	μειωμένη	η	επίδραση	της	άποψης	
του	 οικείου	 κύκλου	 κάποιου	 στην	 επιλογή	 του	 ιδρύματος	 για	 φοίτηση,	 εντούτοις	
διερευνήθηκε	 και	 η	 ένταση	 με	 την	 οποία	 θα	 μπορούσε	 ένας	 φοιτητής/απόφοιτος	 του	
ιδρύματος	 αυτού	 να	 προωθήσει	 το	 πανεπιστήμιο	 που	 φοίτησε.	 Έχει	 βρεθεί	 ότι	 η	 σχέση	
μεταξύ	της	ικανοποίησης	του	φοιτητή	σε	διάφορους	τομείς	σχετικούς	με	την	φοίτηση	του	
στο	 ίδρυμα	 και	 της	 έντασης	 με	 την	 οποία	 θα	 προωθούσε	 το	 πανεπιστήμιο	 του	 ότι	 είναι	
περίπλοκη.	Από	τους	παράγοντες	που	διερευνήθηκαν	φαίνεται	ότι	το	επίπεδο	διδασκαλίας	
και	 το	 ενδιαφέρον	 στον	 κλάδο	 σπουδών	 που	 επιλέχτηκε	 να	 παίζουν	 κάποιο	 ρόλο	 στην	
ένταση	με	την	οποία	θα	προωθούσε	το	ίδρυμα	του,	όμως	δεν	είναι	ικανά	να	εξηγήσουν	την	
πλειοψηφία	των	δεδομένων	που	έχουν	συλλεγεί.	Συνεπώς	πρέπει	να	υπάρχουν	και	άλλοι	
παράγοντες	που	παίζουν	σημαντικό	ρόλο	και	δεν	έχουν	διερευνηθεί	από	την	εργασία	αυτή.			
	
Επιπλέον,	 στο	 (Foroudi,	 και	 συν.,	 2017)	 τονίζεται	 η	 ευεργετική	 επιρροή	 των	 εκδηλώσεων	
δημοσίων	σχέσεων	στα	τριτοβάθμια	ιδρύματα	για	προσέλκυση	φοιτητών.	Η	εργασία	αυτή	
αναλύοντας	 την	 σημαντικότητα	 τριών	 δραστηριοτήτων	 δημοσίων	 σχέσεων	 για	 τις	 τρεις	
ομάδες	υπό	διερεύνηση	έχει	διαπιστώσει	ότι	όντως	αυτού	του	τύπου	δραστηριότητες	έχουν	
σημαντικό	 θετικό	αντίκτυπο	 για	 τις	 ομάδες	 «Μαθητές»	 και	 «Φοιτητές».	Η	 επίδραση	 των	
δραστηριοτήτων	 αυτών	 στην	 κατηγορία	 «Γονείς»	 φαίνεται	 να	 είναι	 πιο	 περιορισμένη.	
Συνεπώς	 οι	 δραστηριότητες	 αυτές	 πρέπει	 να	 απευθύνονται	 και	 να	 αφορούν	 κυρίως	 τις	
κατηγορίες	«Μαθητές»	και	«Φοιτητές»	ώστε	να	επιτευχθεί	ο	μέγιστος	δυνατός	αντίκτυπος.		
	
Επιπρόσθετα,	στην	βιβλιογραφία	τονίζεται	ότι	τα	πανεπιστήμια	λόγω	και	της	ιδιαιτερότητας	
των	 υπηρεσιών	 που	 προσφέρουν	 οι	 οποίες	 «αγοράζονται»	 σε	 πρώτο	 βαθμό	 ενώ	
αξιολογείται	η	ποιότητα	τους	σε	μεταγενέστερο,	πρέπει	να	στοχεύουν	στην	βελτίωση	της	
επωνυμίας	τους	(Brow,	1998;	Temizera,	και	συν.,	2012).	Από	την	άλλη	στο	(Foroudi,	και	συν.,	
2017)	δηλώνεται	ότι	το	διαδικτυακό	μάρκετινγκ	δεν	μπορεί	να	βελτιώσει	την	επωνυμία	ενός	
ιδρύματος.	Για	την	διερεύνηση	των	πιο	πάνω	ερωτήθηκε	το	δείγμα	για	την	άποψη	που	έχουν	
σχετικά	 με	 τα	 διάφορα	 ιδρύματα	 του	 νησιού.	 Έχει	 εντοπιστεί	 ότι	 τα	 δύο	 δημόσια	
πανεπιστήμια	 παρόλο	 που	 δεν	 εκτελούν	 μεγάλες	 διαφημιστικές	 καμπάνιες	 σε	 σχέση	 με	
κάποια	ιδιωτικά	πανεπιστήμια	του	τόπου	εντούτοις	έχουν	καλύτερη	επωνυμία	από	αυτά.	
Από	 την	 άλλη	 τα	 δύο	 πιο	 μεγάλα	 ιδιωτικά	 πανεπιστήμια	 του	 τόπου	 έχουν	 αισθητά	 πιο	
αναγνωρίσιμη	επωνυμία	από	τα	υπόλοιπα	ιδιωτικά	τριτοβάθμια	ιδρύματα	του	τόπου.	Αυτό	
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δηλώνει	 πως	 το	 μάρκετινγκ	 ίσως	 διαδραματίζει	 πιο	 σημαντικό	 ρόλο	 όταν	 το	 προϊόν	 που	
προσφέρεται	και	οι	εταιρίες	που	το	προσφέρουν	έχουν	πιο	πολλά	κοινά	στοιχεία.		
	

5.2. Περιορισμοί	της	Έρευνας	
Η	εγκυρότητα	και	εφαρμογή	των	αποτελεσμάτων	αυτών	στην	Κυπριακή	αγορά	γενικότερα	
περιορίζεται	από	ένα	αριθμό	παραγόντων	οι	οποίοι	μπορεί	να	προκάλεσαν	σφάλματα	στις	
μετρήσεις	που	έγιναν.	Αρχικά	ένα	μεγάλο	μέρος	του	δείγματος	της	ομάδας	«Φοιτητές»	είναι	
φοιτητές	του	ΤΠΚ	και	άρα	πιθανώς	να	έχουν	συγκεκριμένες	απόψεις	για	διάφορες	από	τις	
ερωτήσεις	που	έγιναν	που	δεν	αντιπροσωπεύουν	την	πληθυσμιακή	αυτή	ομάδα	γενικότερα.	
Ο	 ίδιος	 περιορισμός	 ισχύει	 και	 στο	 γεγονός	 ότι	 η	 κύρια	 πηγή	 ερωτηθέντων	 της	 ομάδας	
«Γονείς»	προερχόταν	από	τον	οικογενειακό,	φιλικό	και	εργασιακό	κύκλο	του	συγγραφέα.	
Επιπλέον	σε	κάποια	σημεία	του	ερωτηματολογίου,	η	διατύπωση	θα	μπορούσε	να	ήταν	πιο	
κατατοπιστική,	γιατί	όπως	έχει	λεχθεί	στον	συγγραφέα	της	εργασίας,	προκαλούσε	σύγχυση	
σε	 άτομα	 κυρίως	 νεαρής	 ηλικίας.	 Ο	 περιορισμός	 αυτός	 έγκειται	 στο	 γεγονός	 ότι	 το	
ερωτηματολόγιο	απευθυνόταν	σε	ένα	ευρύ	φάσμα	ηλικιών	μεταξύ	15	και	65	ετών.	Επιπλέον	
λόγω	και	του	μεγέθους	του	ερωτηματολογίου	αλλά	και	του	τρόπου	συλλογής	των	έντυπων	
ερωτηματολογίων	που	γινόταν	με	 το	πέρας	μιας	 επίσκεψης	στο	πανεπιστημιακό	 ίδρυμα,	
πιθανώς	 να	 υπάρχει	 αυξημένο	 ποσοστό	 λανθασμένων	 και	 τυχαίων	 απαντήσεων	 από	
πλευράς	 της	 ομάδας	 «Μαθητές».	 Επιπλέον,	 λόγω	 και	 του	 χρονικού	 περιορισμού	 που	
υπάρχει	 για	 ολοκλήρωση	 της	 εργασίας	 αυτής,	 αριθμός	 σημαντικών	 ερωτημάτων	 δεν	
διερευνήθηκαν	και	θα	μπορούσαν	να	ήταν	μέρος	μιας	μελλοντικής	εργασίας	(Βλέπε	τμήμα	
της	εργασίας	5.3).	Τέλος,	η	σχετική	βαρύτητα	των	διαφόρων	παραγόντων	υπό	εξέταση	έχει	
αυθαίρετη	σχέση	μεταξύ	 των	 τριών	 κατηγοριών	 γιατί	 κάθε	ομάδα	μπορεί	 να	 επιλέγει	 να	
είναι	πιο	έντονη	ή	λιγότερο	έντονη	στις	απαντήσεις	της.			
	

5.3. Μελλοντική	επέκταση	της	εργασίας	
Η	εργασία	αυτή	θα	μπορούσε	να	επεκταθεί	σε	αρκετούς	τομείς	οι	οποίοι	δεν	μπόρεσαν	να	
απαντηθούν	λόγω	και	του	χρονικού	περιορισμού	που	υπήρχε.	Για	παράδειγμα	θα	μπορούσε	
να	διερευνηθεί	η	συνδυασμένη	επίδραση	διαφόρων	επικοινωνιών	μάρκετινγκ	με	διάφορους	
παράγοντες	επιλογής	πανεπιστημιακού	ιδρύματος	από	υποψήφιους.	Με	τον	τρόπο	αυτό	θα	
μπορούσε	 για	 παράδειγμα	 να	 βρεθεί	 ο	 βέλτιστος	 τρόπος	 διαφήμισης	 των	 ευκαιριών	
επαγγελματικής	 αποκατάστασης	 από	 συγκεκριμένους	 κλάδους	 σπουδών.	 Θα	 μπορούσε	
επιπλέον	 να	 διερευνηθεί	 η	 συνδυασμένη	 επίδραση	 τριών	 ή	 και	 περισσότερων	 μεθόδων	
επικοινωνιών	μάρκετινγκ	μιας	και	η	εργασία	αυτή	περιορίστηκε	μόνο	σε	συνδυασμούς	δύο	
παραγόντων.	Επιπρόσθετα,	η	εργασία	αυτή	θα	μπορούσε	να	αξιολογήσει	την	σημαντικότητα	
των	παραγόντων	αυτών	και	για	άλλα	τμήματα	της	αγοράς	όπως	υποψήφιοι	φοιτητές	από	
Ελλάδα,	 Ευρώπη	 ή	 και	 τρίτες	 χώρες.	 Επιπλέον	 θα	 μπορούσαν	 να	 διερευνηθούν	 άλλα	
τμήματα	της	αγοράς	όπως	οι	οικονομικά	εύποροι	και	οι	μη,	να	διερευνηθούν	άλλες	μορφές	
επικοινωνίας	μάρκετινγκ	όπως	είναι	οι	τηλεφωνικές	συνομιλίες	και	να	ελεγχθούν	επιπλέον	
παράγοντες	στην	επιλογή	του	ιδρύματος	όπως	για	παράδειγμα	το	κόστος	ζωής	της	πόλης	
φοίτησης	και	οι	ευκαιρίες	για	περεταίρω	σπουδές	σε	χώρες	του	εξωτερικού.			

5.4. Σύνοψη	
Σύμφωνα	με	την	βιβλιογραφία	οι	ολοκληρωμένες	επικοινωνίες	μάρκετινγκ,	διαδραματίζουν	
σημαντικό	 ρόλο	 στην	 διαδικασία	 προσέλκυσης	 φοιτητών	 από	 πανεπιστημιακά	 ιδρύματα	
τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης.	Τα	ευρήματα	της	εργασίας	αυτής	υποστηρίζουν	την	άποψη	αυτή	
αλλά	διαφοροποιούνται	στο	ότι	η	επίδραση	κάθε	μεθόδου	είναι	διαφορετική	όσον	αφορά	
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την	βιομηχανία	της	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης	και	στο	ότι	υπάρχει	βέλτιστος	συνδυασμός	
των	 μεθόδων	 αυτών.	 Οι	 «Μαθητές»	 θέλουν	 να	 ενημερώνονται	 για	 τα	 διάφορα	
προγράμματα	σπουδών	ενός	πανεπιστημίου	κατά	την	διάρκεια	μιας	μέρας	γνωριμίας	ενώ	οι	
κατηγορίες	«Φοιτητές»	και	«Γονείς»	μέσω	της	ιστοσελίδας	του	ιδρύματος.	Οι	παραδοσιακές	
μέθοδοι	διαφήμισης	όπως	το	ραδιόφωνο,	η	τηλεόραση	και	ο	τύπος	φαίνεται	να	είναι	οι	πιο	
υποβαθμισμένες	όσον	αφορά	την	επίδραση	τους	στην	επιλογή	κλάδου	σπουδών.	Επιπλέον,	
οι	 εκδηλώσεις	δημόσιων	σχέσεων	στην	διαδικασία	επιλογής	πανεπιστημιακού	 ιδρύματος	
φαίνεται	να	έχουν	διαφορετική	επίδραση	στις	διάφορες	κατηγορίες	υπό	διερεύνηση,	και	να	
επηρεάζουν	σχετικά	λιγότερο	την	κατηγορία	«Γονείς»	από	ότι	τις	άλλες	δύο	κατηγορίες.	Ο	
παράγοντας	επαγγελματική	αποκατάσταση	πλέον	φαίνεται	να	λαμβάνεται	εξίσου	υπόψη	με	
τις	 προτιμήσεις	 των	 φοιτητών	 για	 επιλογή	 κλάδου	 σπουδών,	 ενώ	 η	 άποψη	 του	 στενού	
κύκλου	του	υποψηφίου	δεν	διαδραματίζει	σημαντικό	ρόλο	στην	επιλογή	πανεπιστημιακού	
ιδρύματος	αλλά	παίζει	σημαντικό	ρόλο	στην	επιλογή	κλάδου	σπουδών.		
	
Η	επωνυμία	των	δημοσίων	πανεπιστημίων	στο	νησί	φαίνεται	να	είναι	ισχυρότερη	από	αυτή	
των	 ιδιωτικών	 πανεπιστημίων.	Μεταξύ	 των	 ιδιωτικών	 πανεπιστημίων	 όμως,	 αυτά	 με	 τις	
μεγαλύτερες	 διαφημιστικές	 καμπάνιες	 φαίνεται	 να	 είναι	 πιο	 αναγνωρίσιμα	 από	 τα	
υπόλοιπα.	Έτσι	διαφαίνεται	ότι	οι	διάφορες	μέθοδοι	επικοινωνίας	μάρκετινγκ	παίζουν	πιο	
σημαντικό	 ρόλο	 όταν	 το	 προϊόν	 μεταξύ	 των	 διαφόρων	 εταιριών	 έχει	 πιο	 πολλά	 κοινά	
στοιχεία.		
	
Η	προθυμία	με	την	οποία	ένας	φοιτητής	μπορεί	να	προωθήσει	το	πανεπιστήμιο	του	στον	
οικείο	 του	 κύκλο	 είναι	 μια	 περίπλοκη	 διαδικασία	 που	 δεν	 εξαρτάται	 μόνο	 από	 την	
ικανοποίηση	στο	επίπεδο	διδασκαλίας	και	κλάδου	σπουδών,	ενώ	δεν	εξαρτάται	καθόλου	
από	 την	 ικανοποίηση	 στις	 εγκαταστάσεις	 του	 ιδρύματος	 και	 της	 φοιτητικής	 ζωής	 εκτός	
πανεπιστημίου.	
	
Η	εργασία	έχει	αριθμό	παραγόντων	που	περιορίζουν	την	δυνατότητα	της	να	εξάγει	γενικά	
αποτελέσματα,	όπως	η	μεγάλη	αντιπροσώπευση	στο	δείγμα	από	φοιτητές	του	ΤΠΚ,	και	από	
οικεία	στον	συγγραφέα	πρόσωπα.	Επίσης	η	διατύπωση	του	ερωτηματολογίου	φαίνεται	να	
μην	 ήταν	 η	 βέλτιστη	 για	 άτομα	 νεαρής	 ηλικίας	 ενώ	 λόγω	 του	 τρόπου	 συλλογής	 των	
δεδομένων	 και	 της	 έκτασης	 του	 ερωτηματολογίου,	 οι	 απαντήσεις	 που	 δίνονταν	 στα	
τελευταία	 τμήματα	 του	 πιθανώς	 να	 είχαν	 αυξημένα	 ποσοστά	 λαθών	 και	 τυχαίων	
απαντήσεων.		
	
Η	 εργασία	 αυτή,	 λόγω	 και	 του	 μεγέθους	 του	 προβλήματος	 υπό	 διερεύνηση	 έχει	 αρκετά	
σημεία	στα	οποία	θα	μπορούσε	να	επεκταθεί.	Για	παράδειγμα	θα	μπορούσε	να	διερευνήσει	
περισσότερες	 μεθόδους	 επικοινωνιών	 μάρκετινγκ	 και	 επιπλέον	 παράγοντες	 για	 επιλογή	
πανεπιστημιακού	ιδρύματος.	Επιπρόσθετα,	θα	μπορούσε	να	διερευνήσει	την	συνδυασμένη	
επίδραση	 3	 ή	 και	 περισσότερων	 μεθόδων	 επικοινωνιών	 μάρκετινγκ	 ή	 την	 συνδυασμένη	
επίδραση	 μεθόδων	 επικοινωνιών	 μάρκετινγκ	 με	 παράγοντες	 επιλογής	 πανεπιστημιακού	
ιδρύματος	για	την	εξεύρεση	του	βέλτιστου	τρόπου	διαφήμισης	του	κάθε	παράγοντα.		
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7. Παράρτημα	
	

Ερωτηματολόγιο		
	
Το	ερωτηματολόγιο	αυτό	έχει	συσταθεί	στα	πλαίσια	της	εργασίας	με	θέμα	«Ενοποιημένες	
επικοινωνίες	 Μάρκετινγκ	 στην	 διαδικασία	 προσέλκυσης	 φοιτητών»	 ως	 μέρος	 της	
διπλωματικής	εργασίας	για	την	απόκτηση	του	τίτλου	σπουδών	Μεταπτυχιακό	στην	διοίκηση	
επιχειρήσεων.	
	
	
Σκοπό	έχει	να	συλλέξει	πληροφορίες	σχετικά	με	τα	κριτήρια	που	χρησιμοποιούν	οι	Κύπριοι	
στην	διαδικασία	επιλογής	πανεπιστημίου	για	φοίτηση	τους	και	 τρόπους	με	τους	οποίους	
μπορεί	να	γίνει	η	προώθηση	των	προγραμμάτων	και	η	διαφήμιση	των	πανεπιστημίων	στους	
ενδιαφερόμενους.	Η	βοήθεια	σας	για	την	πραγματοποίηση	της	έρευνας	είναι	πολύτιμη.	Δεν	
υπάρχει	σωστή	ή	λάθος	απάντηση,	όμως	παρακαλείστε	όπως	απαντήσετε	με	ειλικρίνεια.	Η	
συμπλήρωση	 του	 ερωτηματολογίου	 θα	 γίνει	 ανώνυμα.	 Ο	 χρόνος	 συμπλήρωσης	 του	
ερωτηματολογίου	εκτιμάται	να	είναι	στα	5	λεπτά.	Απαντήστε	με	την	τοποθέτηση	ενός	«Χ»	ή	
ενός	αριθμού	μεταξύ	1-5	στο	τετράγωνο	που	αντιστοιχεί	στην	άποψη	σας	και	σύμφωνα	με	
τις	οδηγίες	κάθε	ερώτησης.	
	
	
Σας	ευχαριστώ	εκ	των	προτέρων	για	την	συνεργασία	σας	
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1) Φύλο	
Άρρεν	 	
Θήλυ	 	
	
2) Ηλικία	
12-18	 	
19-30	 	
>30	 	
	
3) Τόπος	καταγωγής	
Κύπρος	 	
Ελλάδα	 	
Άλλο	 	
	
4) Μέγιστο	επίπεδο	σπουδών	
Μαθητής	 	
Απόφοιτος	σχολείου	 	
Φοιτητής	 	
Κάτοχος	 πτυχίου	
πανεπιστημίου	

	
Κάτοχος	Μεταπτυχιακού	 	
Κάτοχος	Διδακτορικού	τίτλου	 	
	
5) Α.	Μαθητές	Σχολείου:	 	 	 Β.	Φοιτητές	και	απόφοιτοι:	(Τρέχον)	Μέσος		
Τελευταίος	Βαθμός	Τετράμηνου		 	 όρος	βαθμού	πτυχίου	

	

	
Σημειώστε	με	1-5	όπου	5	σημαίνει	πολύ	και	1	καθόλου	
6) Πόσο	σημαντικό	είναι	για	σας	στην	επιλογή	πανεπιστημίου	
Η	κατάταξη	του	σε	διεθνείς	δείκτες	 	
Το	επίπεδο	μάθησης	 	
Το	επίπεδο	έρευνας	 	
Οι	βαθμοί	εισδοχής	 	
Η	ευκολία	ολοκλήρωσης	των	σπουδών	 	
Η	πόλη	που	βρίσκεται	 	
Η	ευκολία	ευρέσεως	δουλειάς	μετά	τις	σπουδές	 	
Να	 υπάρχει	 το	 πρόγραμμα	 σπουδών	 που	 σας	
ενδιαφέρει	

	
Η	γνώμη	των	γονέων	σας	για	το	πανεπιστήμιο	 	
Η	γνώμη	των	φίλων	σας	για	το	πανεπιστήμιο	 	
Η	γνώμη	καθηγητών	που	σέβεστε	στο	σχολείο	 	
Υποτροφία	 που	 καλύπτει	 μέρος/όλο	 το	 κόστος	
φοίτησης	

	
	
Σημειώστε	με	1-5	όπου	5	σημαίνει	πολύ	και	1	καθόλου	
7) Πως	προτιμάτε	να	ενημερώνεστε	για	τα	πτυχία	που	έχει	κάποιο	πανεπιστήμιο	
Επισκέψεις	σε/από	πανεπιστήμια	 	
Εκπαιδευτικές	εκθέσεις	 	

19-20	 	
16-18	 	
12-15	 	
10-11	 	
<10	 	

>8	 	
7-7.9	 	
6-6.9	 	
5-5.9	 	
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Μέρες	γνωριμίας	Πανεπιστημίων	(Open	Days)	 	
Μέσα	κοινωνικής	δικτύωσης	 	
Διαδίκτυο	 	
Ιστοσελίδα	του	πανεπιστημίου	 	
Τηλεόραση	 	
Ραδιόφωνο	 	
Συγγενείς/φίλους	 	
Αφίσες	σε	αυτοκινητόδρομους	 	
Έντυπο	τύπο	 	
	
Σημειώστε	με	1-5	όπου	5	σημαίνει	πολύ	και	1	καθόλου	
8) Πόσο	σημαντικό	είναι	για	σας	ένα	πανεπιστήμιο	να	
Έχει	περιβαλλοντική	δράση	 	
Να	ασχολείται	με	τον	εθελοντισμό	 	
Να	 διοργανώνει	 διαγωνισμούς/	 εκπαιδευτικά	
παιχνίδια	

	
	
Σημειώστε	με	1-5	όπου	5	σημαίνει	πολύ	καλή	και	1	καθόλου	καλή	
9) Ποια	η	γνώμη	σας	για	τα	πιο	κάτω	πανεπιστήμια	
Πανεπιστήμιο	Κύπρου	 	
Τεχνολογικό	Πανεπιστήμιο	Κύπρου	 	
Ανοικτό	Πανεπιστήμιο	Κύπρου	 	
Ευρωπαϊκό	Πανεπιστήμιο	Κύπρου	 	
Πανεπιστήμιο	Λευκωσίας	 	
UClan	 	
Πανεπιστήμιο	Frederic	 	
Πανεπιστήμιο	Νεάπολης	Πάφου	 	
	
10) Σημειώστε	όπου	ισχύει	
Σε	ποια	ηλικία	αποφασίσατε	τι	θέλετε	να	σπουδάσετε	
16-18	 	
13-15	 	
<12	 	
Δεν	έχω	ακόμη	αποφασίσει	 	
	
Για	φοιτητές/απόφοιτους	πανεπιστημίων	μόνο	
	
Σημειώστε	με	1-5	όπου	5	σημαίνει	πολύ	και	1	καθόλου	
11) Πόσο	ευχαριστημένοι	είστε	
Με	την	φοίτηση	σας	στο	πανεπιστήμιο	γενικά	 	
Με	τις	εγκαταστάσεις	του	πανεπιστημίου	 	
Με	το	πρόγραμμα	σπουδών	που	επιλέξατε	 	
Με	το	επίπεδο	διδασκαλίας	του	πανεπιστημίου	 	
Με	την	φοιτητική	ζωή	εκτός	ωρών	διδασκαλίας	 	
	
Σημειώστε	με	1-5	όπου	5	σημαίνει	πολύ	και	1	καθόλου	
12) Πόσο	πιθανόν	
Να	 προτείνατε	 το	 πανεπιστήμιο	 φοίτησης	 σας	 σε	
κάποιο	τρίτο	

	

Τέλος	ερωτηματολογίου	


