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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.  ΙΔΕΑ- ΣΥΝΟΨΗ 

Η παρακάτω διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των 

μεταπτυχιακών μου σπουδών στο διατμηματικό πρόγραμμα στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στόχος της εργασίας είναι να 

διερευνηθεί στα αρχικά του στάδια ο ρόλος της διοίκησης ενός τουριστικού 

προορισμού και να γίνει μια προσπάθεια για την καλύτερη οργάνωση των 

στοιχείων που συνθέτουν τη φυσιογνωμία μιας γεωγραφικής περιοχής, για να 

ικανοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι πελάτες, που στην προκειμένη 

περίπτωση της μελέτης μας είναι οι τουρίστες. Η εργασία εκπονήθηκε με την 

αμέριστη βοήθεια από τον καθηγητή μου κ. Χρ.Βασιλειάδη, του οποίου η 

καθοδήγηση και οι γνώσεις έβαλαν τα θεμέλια για τη μελέτη και τη σταδιακή 

σύνταξη της εργασίας. Χωρίς την καθοδήγησή του η προσπάθειά μου θα 

ήτανε επίπονη και πολλές φορές χωρίς κάποιο καρποφόρο αποτέλεσμα. Η 

συνεργασία μας ήταν άριστη και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω τόσο για τη 

βοήθειά του όσο και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε στη διάρκεια αυτού 

του τελευταίου εξαμήνου των σπουδών μου στο οποίο και ολοκλήρωσα και τη 

διπλωματική μου εργασία.  

Η ιδέα της εργασίας είναι να δημιουργηθεί ένα γενικό θεωρητικό 

πλαίσιο που να έχει ως αντικείμενο τη διοίκηση και το συντονισμό των 

τουριστικών προορισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα σημεία που αναζητά 

ένας τουρίστας στην περιοχή την οποία επισκέπτεται και που θεωρεί 

απαραίτητα συστατικά για μια αξέχαστη ή μοναδική τουριστική εμπειρία. Η 

εμπειρία αυτή εξετάζεται και ως προς το στοιχείο ελέγχου της απόδοσης για 

τον επισκέπτη που στην περίπτωσή μας είναι ο βαθμός ικανοποίησής του. 

Πρέπει δηλαδή να αποφασίσει το διευθυντικό στέλεχος ενός τουριστικού 

προορισμού τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να τονισθεί στην προώθηση για 

παράδειγμα των τουριστικών μονάδων της περιοχής για να προσελκυστούν 

πελάτες και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους. Η εργασία καταλήγει στο ότι τα 

ελκυστικά αξιοθέατα, οι κατάλληλοι διατιθέμενοι χώροι αναψυχής, οι χώροι 

εστίασης, τα μουσεία, οι δραστηριότητες στη φύση, οι δυνατότητες που 

παρέχονται για χαλάρωση και ηρεμία τους συμπεριλαμβανομένου και 

εναλλακτικούς τρόπους διασκέδασης θα πρέπει να αναδειχθούν μέσα από 

την εφαρμογή της ιδεολογίας του μαρκετινγκ δηλαδή από την έρευνα 
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περιγραφής των προτιμήσεων των επισκεπτών. Φυσικά η μελέτη των 

κατάλληλων εργαλείων έρευνας και των αποτελεσμάτων της σύγχρονης 

ερευνητικής προσέγγισης αποτελούν χρήσιμα στοιχεία για την έναρξη και το 

σχεδιασμό των τουριστικών δραστηριοτήτων σε μια περιοχή.    

 
2. ΣΚΟΠΟΣ 

Ειδικότερα στόχος της εργασίας είναι να μελετήσει και να διερευνήσει 

τους παράγοντες που συνθέτουν και επηρεάζουν την επιτυχή εξέλιξη και 

ανάδειξη ενός τουριστικού προορισμού (tourism destination). Πιο 

συγκεκριμένα η ανάλυση αυτή υποστηρίζει τη λήψη διοικητικών αποφάσεων 

που αφορούν τη διοίκηση περιοχών με σκοπό την προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος των επισκεπτών τους και την έλευση και επανέλευσή τους σε 

αυτούς. Σκοπός δηλαδή δεν είναι απλά και μόνο η μια και μοναδική επίσκεψη 

στην περιοχή, είναι η κάλυψη των περισσότερων αναγκών των πελατών, η 

ικανοποίησή τους σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και φυσικά η δημιουργία 

της επιθυμίας να επισκεφθούν ξανά την περιοχή, και γιατί όχι να τη 

διαφημίσουν και σε άλλους υποψήφιους πελάτες και τουρίστες αναφορικά με 

τα χαρακτηριστικά που προκάλεσαν το ενδιαφέρον τους. 

Η κάθε περιοχή έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και 

αυτό εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση της κάθε μιας, επίσης από το αν είναι 

παραθαλάσσια, σε βουνό ή κοντά σε αστικό κέντρο, από τα αξιοθέατα που 

περιέχει ή από τη φύση από την οποία περικλείεται και μπορεί να 

προσελκύσει τον τουρίστα. Ο κάθε πελάτης είναι μια διαφορετική μονάδα και 

προσωπικότητα, επιλέγει με διαφορετικούς παράγοντες και κρίνει τα ίδια 

πράγματα με διαφορετικό τρόπο και λογική, ανάλογα με τις επιθυμίες του, τις 

ανάγκες της στιγμής, το μορφωτικό του επίπεδο, την κοινωνική τάξη στην 

οποία ανήκει, την οικογενειακή του κατάσταση, αλλά και τα πρότυπα που 

λαμβάνει και τα ερεθίσματα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Για αυτό το 

λόγο με την παρακάτω μελέτη δεν μπορούν να προσεγγιστούν όλες οι 

πιθανές περιπτώσεις και ανάγκες όλων των υποψήφιων πελατών-τουριστών. 

Η συνολική μελέτη θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τα ερεθίίσματα για μια 

σύνοψη των σημαντικότερων παραγόντων που μέσα από την έρευνα και τη 

βιβλιογραφική επισκόπηση φαίνεται ότι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ένα 
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διευθυντικό στέλεχος που ασχολείται με τη διοίκηση των τουριστικών 

δραστηριοτήτων σε μια γεωγραφική ενότητα. 

 

3. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ειδικότερα στην μελέτη μας στο πρώτο μέρος της γίνεται με τη χρήση 

έρευνας γραφείου μια βιβλιογραφική προσέγγιση, σχετικά με τα εργαλεία τα 

οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έρευνα ικανοποίησης του 

πελάτη, και του τουρίστα πιο συγκεκριμένα. Στο δεύτερο μέρος της ακολουθεί 

το εμπειρικό μέρος της εργασίας. Στο τρίτο μέρος της εργασίας γίνεται μια 

σύνοψη συμπερασμάτων και υποδείξεις για διοικητικές και ερευνητικές 

εφαρμογές που προσεγγίζονται συγκριτικά καθώς γίνεται μια αναφορά σε 

περαιτέρω έρευνες και εναύσματα για νέα πεδία έρευνας. 

Αναλυτικότερα στο πρώτο μέρος γίνεται μια αναφορά στο μοντέλο 

Kano και παρουσιάζονται τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της 

τεχνικής. Αμέσως μετά ακολουθεί μια ανάλυση σχετικά με ένα άλλο εργαλείο 

μέτρησης. Ακολουθεί στη συνέχεια η θεωρητική προσέγγιση του μοντέλου 

SERVQUAL (Service Quality). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται όχι μόνο στο στοιχείο 

της ικανοποίησης του πελάτη από την εμπειρία του με μια υπηρεσία, αλλά και 

στο επίπεδο της ποιότητας της υπηρεσίας καθώς και στο πώς ο πελάτης την 

αντιλαμβάνεται. Παράλληλα μελετώνται και άλλες τεχνικές όπως αυτή του 

TRIZ, το benchmarking, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι διαστάσεις του στο 

χώρο του τουρισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπως και πριν θα 

παρουσιαστούν τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα αυτών των τεχνικών. 

Στο δεύτερο μέρος της μελέτης όπως αναφέρθηκε ήδη ακολουθούν: 

α) μια αναφορά σε δύο παραδείγματα (cases) υιοθέτησης των τεχνικών 

στην πράξη και 

β) τα συμπεράσματα από την υιοθέτηση των τεχνικών. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια παράμετρος η οποία πρωταγωνιστεί σε 

όλη τη βιβλιογραφική αναφορά που θα ακολουθήσει, αλλά και σε κάθε 

περίπτωση μελέτης είναι αυτή της ποιότητας, και για αυτό το λόγο δεν θα 

λείψουν αναφορές τόσο σε ορισμούς της ποιότητας (σε ότι αφορά την 

ικανοποίηση του πελάτη από παροχή υπηρεσιών στο χώρο διαμονής και 

εξυπηρέτησης) αλλά και σε εργαλεία τα οποία μετρούν και αποκωδικοποιούν 
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τον παράγοντα της ποιότητας. Το τρίτο μέρος φιλοδοξεί να δώσει κάποιες 

πρακτικού χαρακτήρα κατευθύνσεις και ορίσματα για περαιτέρω έρευνα.  

 

Α΄ ΜΕΡΟΣ 
4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Έχει παρατηρηθεί ότι οι απαιτήσεις των πελατών αλλάζουν με την 

πάροδο του χρόνου. Οι πηγές ενθουσιασμού στην αρχή όταν εισάγονται, 

τείνουν να γίνουν δεδομένες, καθώς η αγορά οικειοποιείται και επέρχεται ο 

κορεσμός σε σχέση με αυτές. Με την πάροδο του χρόνου όμως, η ποιότητα 

που στην αρχή αποτελεί πηγή ενθουσιασμού, θα γίνει ένα απλό αντικείμενο 

το οποίο θα ανήκει στην ποιότητα απόδοσης, και με την επιπλέον πάροδο του 

χρόνου πολύ πιθανόν να γίνει και ένα αντικείμενο που να ανήκει απλά και 

μόνο στη βασική ποιότητα. 

Για παράδειγμα τα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων τα 

οποία αρχικά προκαλούσαν ενθουσιασμό, γιατί έκαναν τα αυτοκίνητα πιο 

ευκολοδήγητα, ταξινομούνται πλέον σήμερα στα αντικείμενα βασικής 

ποιότητας. Για κάποια στιγμή οι πελάτες έκαναν συγκρίσεις γιατί κάποια 

σχέδια απέδιδαν περισσότερο από άλλα, αλλά στα αυτοκίνητα του σήμερα, οι 

πελάτες απαιτούν τα αυτόματα κιβώτια να αποδίδουν χωρίς κανένα ψεγάδι 

μια και η τεχνολογία θεωρείται στην περίπτωση αυτή δεδομένη ως προς το 

προαπαιτούμενο υψηλό επίπεδό της. Οι πελάτες μιλούν πλεόν σχετικά με 

αυτά μόνο εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. 

Η κατανόηση της ποιότητας έχει προοδεύσει με τα χρόνια σε ένα πιο 

έμπειρο μοντέλο το οποίο εμπλέκει την απόδοση και την ικανοποίηση του 

πελάτη. Αυτό το μοντέλο δύο διαστάσεων εφοδιάζει την ίδρυση για ένα 

μοντέλο τριών διαστάσεων κάνοντάς το ικανό να αξιοποιήσει μια δυναμική 

εφεύρεση βασισμένη σε εργαλεία προς ανακάλυψη, κατανόηση και 

εκμετάλλευση στο συνολικό προϊόν και στην πιθανότητα των τουριστικών 

προορισμών. 

Το μοντέλο Kano για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως παρακάτω 

συνδυασμένο με τη μέθοδο TRIZ, η οποία επίσης θα αναφερθεί σε ενότητα 

που ακολουθεί, αντιπροσωπεύει την πιο ολοκληρωμένη και δυναμική 

αντίληψη της ποιότητας και της επιστημονικής ικανότητας για υιοθέτηση. 

(Ungari, 1999)  
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Οι  προεξέχουσες πολυπλοκότητες που χαρακτηρίζουν έναν τουριστικό 

προορισμό περιγράφονται και προσδιορίζεται ένας αριθμός από αρχές 

ποιότητας που κρίνονται ειδικότερα ικανές για την περαιτέρω έρευνα της 

διοίκησης ποιότητας σε επίπεδο τουριστικού προορισμού.  

Οι πολυπλοκότητες περιλαμβάνουν έναν ικανό αριθμό υπηρεσιών οι 

οποίες είναι υπαρκτές στον προορισμό. Πιο συγκεκριμένα αυτό οφείλεται στον 

υψηλό κατακερματισμό του προϊόντος, που καλείται τουριστικός προορισμός 

(στη συνέχεια ο όρος περιλαμβάνει και τις υπηρεσίες), και στον μεγάλο αριθμό 

υπηρεσιών που τους αφορά. Βασικά εργαλεία μέτρησης της ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν τα SERVQUAL (Buttle, 1994), Kano 

(Shen & Tan & Xie, 2000) και EFQM (Fuchs & Weiermair, 2004) (μοντέλο 

αριστείας των επιχειρήσεων). Η ανάλυση των εργαλείων μπορεί να αναδείξει 

προβληματισμούς για το πώς θα μπορούσε σνα προωθηθεί ένα πλήρως 

επεξεργασμένο πλαίσιο εργασίας για τη διερεύνηση του πώς ένας 

προορισμός μπορεί να ξεπεράσει αυτές τις προκλήσεις και να γίνει ελκυστικός 

στους επισκέπτες του. Το παράδειγμα του τουριστικού προορισμού «Pays 

Cathare Region» στη νότια Γαλλία, έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σαν ένα παράδειγμα καλύτερης πρακτικής στην ενοποιημένη 

διοίκηση ποιότητας. Η περίπτωση του προορισμού δείχνει πώς μπορεί να 

μεταφραστεί το δόγμα ποιότητας από το θεωρητικό πλαίσιο εργασίας στην 

πραγματική πρακτική μέσα από ανάδειξη της ποιότητας της μάρκας του 

προορισμού. (Woods & Deegan, 2003)  

Η αύξηση του ανταγωνισμού στις εταιρίες, το φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό αποτελούν για τις 

εγχώριες επιχειρήσεις μια σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα. (Woods & 

Deegan, 2003). Η βιώσιμη αντιμετώπιση της πρόκλησης του φαινομένου της 

παγκοσμιοποίησης γίνεται μόνο μέσα από την αξιοποίηση των 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της κάθε εταιρίας που δραστηριοποιείται 

στην ελεύθερη διεθνή αγορά. Η επιβίωση στηρίζεται μόνο στην ικανότητα 

αναγνώρισης των απαιτήσεων της πελατείας και παράλληλα στην παραγωγή 

βελτιωμένων προϊόντων ως προς τον ανταγωνισμό.  

Η διανομή καινοτόμων προϊόντων στην αγορά αποτελεί ένα 

αδιαμφισβήτητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το προϊόντα τα οποία είναι 

ομογενή ως προς τον ανταγωνισμό παρουσιάζουν μια έντονη προβληματική 
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για τον τρόπο διασφάλισης των μεριδίων αγοράς της από ενέργειες του 

ανταγωνισμό. Οι ανάγκες των πελατών θα πρέπει να καλύπτονται με 

καινοτόμα προϊόντα. Οι αλλαγές είναι πολλές και συχνές μια και τα 

ερεθίσματα των ατόμων είναι συνεχή, και για αυτό το λόγο απαιτείται μια 

συνεχής κατανόηση των μη σταθερών επιθυμιών και αναγκών των πελατών. 

Η καλή κατανόηση των αναγκών του πελάτη με στόχο την ικανοποίηση 

με καινοτόμες μεθόδους αλλά και προϊόντα, η ανάπτυξη μιας συστηματικής 

διαδικασίας παραγωγής, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει το πρόγραμμα 

και τις ομάδες έργου να σχεδιάσουν τη «φωνή του πελάτη» στα προϊόντα 

τους. Με αυτό τον τρόπο αντανακλούν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους 

τους τις απόψεις και τις επιθυμίες των πελατών τους. Αυτό αποτελεί μια 

σύγχρονη αναγκαιότητα για μια επιτυχημένη πορεία στο απαιτητικό χώρο του 

ανταγωνισμού και της παγκοσμιοποίησης. Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια της χρήσης του μοντέλου Kano και του 

Quality Function Deployment (QFD). (Shen, Tan & Xie, 2000) 

 

5. ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΝΟ 
Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 ο Dr. Noriaki Kano βελτίωσε περαιτέρω 

την αίσθηση της ποιότητας, κάτι το οποίο προήλθε μερικώς από τη μελέτη του 

Herzberg «Motivator–Hygiene Theory». Ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή οι 

προηγούμενες μελέτες και οι ορισμοί που είχαν δοθεί για την ποιότητα ήταν 

γραμμικές και μιας διάστασης σε ότι αφορά τη φύση της ποιότητας, για 

παράδειγμα καλό ή κακό, μικρή ενάντια σε μεγάλη απώλεια για την κοινωνία, 

ο Dr. Kano ήταν ο πρώτος μελετητής ο οποίος έβαλε δύο διαστάσεις στην 

έννοια της ποιότητας. Οι δύο διαστάσεις συγκεκριμένα είναι:  

1) ο βαθμός στον οποίο ένα προϊόν ή μια υπηρεσία αποδίδει και 

2) ο βαθμός στον οποίο ο χρήστης αυτού του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας ικανοποιείται από την εμπειρία που αποκομίζει από τη χρήση του. 

Η τοποθέτηση δίπλα-δίπλα των παραμέτρων της ποιότητας της 

απόδοσης και της ικανοποίησης των χρηστών σε ένα διάγραμμα δύο 

διαστάσεων δημιούργησε την ικανότητα να οριστεί η ποιότητα με ένα πιο 

φιλοσοφημένο και ολικό τρόπο. Ο προσδιορισμός της ποιότητας με τους δύο 

άξονες, απόδοση και ικανοποίηση, οδήγησε τον Kano σε τρεις διαφορετικούς 

μοναδικούς ορισμούς της ποιότητας και πιο συγκεκριμένα στους:  
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Βασική Ποιότητα (Basic Quality) 

Ποιότητα Απόδοσης (Performance Quality) και  

Ποιότητα Ενθουσιασμού (Excitement Quality). 

Το μοντέλο Kano είναι πολύ χρήσιμο στο να προσδώσει ένα επίπεδο 

μέσα από μια διαδικασία απόκτησης κουλτούρας σε ένα μονοδιάστατο 

μοντέλο ποιότητας. Αν το επίπεδο της ικανοποίησης των πελατών 

παρασταθεί σε έναν κάθετο άξονα και ο βαθμός που το προϊόν ή η υπηρεσία 

έχει επιτύχει μια δεδομένη απόδοση στον οριζόντιο άξονα, διαφορετικοί τύποι 

πελατών με τα θέλω τους και τις ανάγκες τους μπορούν να παρασταθούν και 

να προκαλέσουν ευρέως διαφορετικές αποφάσεις. Το μοντέλο δείχνει ότι οι 

απαντήσεις των πελατών μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις διαφορετικούς 

τύπους. Παρακάτω ακολουθεί μια ανάλυση του κάθε τύπου προσδιορισμού 

της ποιότητας σύμφωνα με το μοντέλο. 

Το μοντέλο Kano είναι χρήσιμο γιατί υποστηρίζεται από ένα 

δισδιάστατο μοντέλο ποιότητας. Στην πραγματική εφαρμογή του, οι 

απαιτήσεις δεν πλησιάζουν πάντα κοντά σε αυτές τις τρεις κατηγορίες 

ποιότητας που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Πολύ υψηλά επίπεδα 

απόδοσης σχετικά με τις προσδοκίες μπορούν να δράσουν σαν 

χαρακτηριστικά ενθουσιασμού και να προωθήσουν πραγματικούς λόγους για 

να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο προϊόν σε σχέση με το αντίστοιχο του 

ανταγωνισμού. Παρόμοια, ένα αναμενόμενο χαρακτηριστικό ενθουσιασμού το 

οποίο όμως αποδίδεται με άσχημο τρόπο θα προκαλέσει δυσαρέσκεια.  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για να παραμείνουν ή να γίνουν 

ανταγωνιστικά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες θα  πρέπει αντίστοιχα να είναι 

αψεγάδιαστα και να ικανοποιούν και τους τρεις τύπους της ποιότητας. Το να 

ικανοποιηθούν οι βασικές ανάγκες της ποιότητας προωθεί τον περιορισμό της 

δυσαρέσκειας και των παραπόνων. Το να προσπερνώνται οι προσδοκίες των 

πελατών σχετικά με την απόδοση δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

ενώ οι καινοτομίες διαφοροποιούν το προϊόν και ο οργανισμός δημιουργεί 

έναν ενθουσιασμένο πελάτη. 

Οι δύο διαστάσεις του μοντέλου ποιότητας όπως περιγράφονται από 

τον Kano είναι η αυτόματη απόδειξη του πώς τα συστήματα αναπτύσσονται. 

Ένας από τους νόμους της ανάπτυξης των συστημάτων είναι ο νόμος της 

δυναμικότητας (Law of Dynamicity). Αυτός ο νόμος δηλώνει ότι οποιοδήποτε 
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σύστημα θα γίνει πιο εύκαμπτο και δυναμικό με την πάροδο του χρόνου. 

Ένας άλλος νόμος δηλώνει ότι ένα απλό σύστημα θα συνδυαστεί με άλλο 

μονό σύστημα για να δημιουργήσει ένα νέο «bi-system». Ο συνδυασμός του 

TRIZ με την ποιότητα είναι ένα παράδειγμα αυτού του νόμου και αναλύεται 

διεξοδικότερα περαιτέρω. 

Το πλεονέκτημα από ένα «bi-system» είναι ότι προσδίδει επιπρόσθετη 

λειτουργικότητα με αυξημένη ικανότητα και λιγότερη κατανάλωση πηγών σε 

σχέση με αυτή που απαιτείται από ένα απλό σύστημα. Αυτή είναι ακριβώς η 

λογική για το συνδυασμό ποιότητας, όπως εκφράζεται στο μοντέλο Kano και 

του TRIZ σε ένα ισχυρό τριών διαστάσεων «bi-system». 

Η τρίτη διάσταση στην ποιότητα έγινε πιθανή με το TRIZ καθώς 

προσδίδει σε οργανισμούς με ένα ισχυρό εργαλείο τη δυνατότητα να 

δραστηριοποιήσουν καθέναν από τους τρεις τύπους ποιότητας. Όσο 

σημαντικό είναι να κατανοηθεί καθένας από τους τρεις τύπους ποιότητας είναι 

εξίσου σημαντικό να είναι ικανό να δραστηριοποιηθεί ειδικά σε μοναδικές 

προκλήσεις που τίθενται από τον κάθε τύπο ποιότητας. Τα τρία εργαλεία TRIZ 

εφοδιάζουν τους επαγγελματίες ποιότητας με την ικανότητα να ανακαλύπτουν, 

να βελτιώνουν και να βελτιστοποιούν την ολική τεχνολογική λύση για κάθε 

τύπο ποιότητας. (Ungvari, 1999) 

Η σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση του πελάτη και την απόδοση του 

προϊόντος είναι περίπλοκη. Το μοντέλο Kano είναι ένα χρήσιμο διάγραμμα για 

να χαρακτηρίζονται οι ανάγκες των πελατών. Το μοντέλο Kano χωρίζει τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος σε τρεις κατηγορίες. 

Η πρώτη κατηγορία ασχολείται με τα «must be» χαρακτηριστικά ενός 

προϊόντος, δηλαδή αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία τα θεωρεί δεδομένα ο 

πελάτης όταν ικανοποιούνται από τον κατασκευαστή. Για παράδειγμα σε ένα 

καινούριο αυτοκίνητο η έλλειψη γρατσουνιών αποτελεί ένα τέτοιο 

χαρακτηριστικό.  

Ακολουθούν τα «one dimensional» χαρακτηριστικά τα οποία είναι το 

αποτέλεσμα της ικανοποίησης του πελάτη όταν υπάρχουν σε ένα προϊόν και 

της δυσαρέσκειας του όταν δεν προσφέρονται. Για παράδειγμα και πάλι στο 

αυτοκίνητο η χαμηλή κατανάλωση σε καύσιμα. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

ονομάζονται αλλιώς και ανείπωτη ποιότητα (unspoken quality). 
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Τέλος τα «attractive» χαρακτηριστικά είναι αυτά η έλλειψη των οποίων 

δεν θα προκαλέσει καμία δυσαρέσκεια, γιατί απλά και μόνο οι πελάτες δεν τα 

αναμένουν ή δεν τα γνωρίζουν. Όταν όμως τα απολαύσουν και τα 

χρησιμοποιήσουν τότε ενθουσιάζονται. Και πάλι στο παράδειγμα του 

αυτοκινήτου τέτοια χαρακτηριστικά αποτελούν η χρήση τέτοιου συστήματος 

που να μπορεί να κλειδώνει την πόρτα από μακριά ή τους καθρέφτες 

αυτοκινήτου που λειτουργούν με ενέργεια και έχουν δυνατότητα αυτόματης 

κίνησης και περιφοράς.  

Το μοντέλο Kano αποτελεί μια σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση του 

πελάτη και στην απόδοση του προϊόντος. Δίνει τη δυνατότητα 

κατηγοριοποίησης των στάσεων του πελάτη σε τρεις κατηγορίες. Φυσικά για 

να είναι ανταγωνιστική μια εταιρία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν της και τους 

τρεις τύπους των στάσεων του πελάτη. Αλλαγές ανάμεσα στις κατηγορίες των 

χαρακτηριστικών είναι πιθανές και οι ανάγκες των πελατών και κατά συνέπεια 

τα χαρακτηριστικά των προϊόντων δεν είναι στατικά αλλά δυναμικά συστατικά. 

Δεν είναι αρκετό να ικανοποιηθούν οι πελάτες ικανοποιώντας απλά και 

μόνο τις βασικές και αυτές τις απαιτήσεις οι οποίες εκφράζονται από τους 

πελάτες εξαιτίας του ισχυρού ανταγωνισμού. Εξάλλου υπάρχουν στην αγορά 

πολλά παρόμοια προϊόντα για να διαλέξει ο πελάτης. Έτσι υπάρχει ο φόβος 

να επέλθει σύγχυση στον πελάτη από την ποικιλία και να μην προσέξει το 

διαφορετικό.  

Μια στρατηγική που μπορούν να επιλέξουν οι εταιρίες είναι να 

προσπαθούν να ενθουσιάζουν τους πελάτες τους και όχι απλά και μόνο να 

προσπαθούν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους. Με τη χρήση προϊόντων 

υψηλής ποιότητας το μερίδιο αγοράς μπορεί να διατηρηθεί πιο εύκολα. 

Εξάλλου, ένας καλός πελάτης είναι μια πολύ καλή διαφήμιση. Φυσικά μόνο η 

τύχη δεν μπορεί να είναι ένας παράγοντας για την παραγωγή καινοτόμων 

προϊόντων, αλλά πρέπει να υπάρχει μια σταδιακή προσέγγιση στους 

παρακάτω παράγοντες: 

1. τι είναι αυτό που κάνει ένα προϊόν να είναι ανώτερο και υψηλότερης 

αξίας ή διακριτό και 

2. η διανομή αυτού στον πελάτη με μια καλύτερη μέθοδο από αυτή 

που χρησιμοποιεί ήδη ο ανταγωνιστής (Urban & Hauser, 1993). 
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  Μια σημαντική επιπλοκή είναι η έγκαιρη διανομή των καινοτόμων 

προϊόντων. Η καινοτομία είναι καινοτομία σε σημερινό χρόνο αλλά μπορεί σε 

ελάχιστο χρονικό διάστημα να πάψει να είναι.  

 
6. ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΝΟ ΚΑΙ QFD 

Παρακάτω μελετάται ο ρόλος του μοντέλου Kano και του QFD στη 

διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η αρχική ιδέα για το προϊόν οδηγεί σε 

πιθανή ικανοποίηση του πελάτη, το αποτέλεσμα της οποίας τμηματικά 

ανατροφοδοτεί την αρχική ιδέα και κατά ένα τμήμα οδηγεί στην απόκτηση των 

απαιτήσεων των πελατών, αυτή με τη σειρά της αποτελεί πηγή ανάδρασης για 

την πιθανή ικανοποίηση του πελάτη. Ο συνδυασμός των τεχνικών αυτών 

μπορεί να οδηγήσει σε ένα κατάλληλο σχεδιασμό των τουριστικών 

δραστηριοτήτων σε ένα γεωγραφικό προορισμό μια και η έμφαση δίνεται στην 

ποιότική ανάδειξη των προορισμών από πλευράς ομάδας επισκεπτών. Από 

την άλλη πλευρά ακολουθεί η ανάλυση του μοντέλου Kano η οποία με τη 

σειρά της αποτελεί ανάδραση για τα δύο προηγούμενα βήματα (την πιθανή 

ικανοποίηση του πελάτη και στην απόκτηση των απαιτήσεων των πελατών). 

Ακολουθεί με τη σειρά της η ανάλυση QFD και παρακάτω είναι οι φάσεις που 

ακολουθούν την κατεύθυνση του ρεύματος (test, εκκίνηση, κλπ).  

Η συνολική διαδικασία ασχολείται περισσότερο με τα αρχικά στάδια της 

παραγωγής του προϊόντος σε σχέση με την όλη διαδικασία. Οι ιδέες για το 

προϊόν περιλαμβάνουν την τεχνολογία, τις ανάγκες της αγοράς, την ανάλυση 

ανταγωνιστών και οδηγούνται στις λύσεις για τους χρήστες. Επίσης υπάρχουν 

μέθοδοι για τις ιδέες. Σύμφωνα με τους Urban & Hauser (1993) υπάρχει μια 

λίστα η οποία εμπεριέχει άμεση έρευνα και ψάξιμο, ακολουθεί η τεχνολογική 

καινοτομία. Σημαντικό ρόλο παίζουν στην παραγωγή προϊόντος οι έρευνες 

που αφορούν τις αφηγήσεις που δίνουν οι πελάτες σχετικά με τις ανάγκες 

τους, η ατομική δημιουργικότητα, οι συμμαχίες, τα αποκτήματα και φυσικά η 

αδειοδότηση για την παραγωγή ενός προϊόντος.  

Από την άλλη πλευρά οι πιθανοί πελάτες θα πρέπει να επιλεχθούν και 

να αναγνωριστούν. Η ομάδα μελέτης και έρευνας για την αρχική ιδέα του 

προϊόντος και τη μετέπειτα παραγωγή του θα πρέπει να αποφασίσει ποιοι θα 

ενδιαφερθούν για το παραγόμενο προϊόν. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την εν λόγω απόφαση. Για αυτό το λόγο είναι χρήσιμο να 
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αναγνωριστούν και να ταυτοποιηθούν τα πιθανά τμήματα πελατών στην 

αγορά (segments) με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση του μεριδίου αγοράς. 

Μπορεί να φανεί ότι η χρήση του προϊόντος θα καλύπτει τις ανάγκες ενός 

συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς. Εξάλλου η γέννηση των ιδεών για 

προϊόντα και η ταυτοποίηση των πελατών γίνεται με μια διαδοχική διαδικασία 

επαναληπτικών προσεγγίσεων που καταλήγει σε ένα σύστημα 

επανατροφοδοτούμενης αξιολόγησης της ιδέας. Έτσι αν το προϊόν δεν 

καλύπτει ανάγκες μεγάλου μέρους της αγοράς, τότε η ομάδα που ασχολείται 

με την παραγωγή της ιδέας και του προϊόντος σταδιακά γυρίζει πίσω στη 

διαδικασία και επιλέγει άλλο προϊόν. Μετά την ταυτοποίηση των πιθανών 

πελατών ακολουθεί η συλλογή των ειδικών αναγκών και απαιτήσεων που 

βασίζονται πάντα στην αρχική ιδέα. Η συνολική διαδικασία γίνεται με τη 

βοήθεια μεθόδων όπως «focus groups», συνεντεύξεις και μελέτη. 

Οι απαιτήσεις κάθε ταυτοποιημένου πελάτη θα αναλυθούν με βάση το 

μοντέλο Kano, τη χρήση του ερωτηματολογίου Kano ή μέσα από τη μέθοδο 

«force choice classification». 

  

7. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΝΟ 

Το ερωτηματολόγιο Kano αναπτύχθηκε το 1984 από τον ίδιο τον Kano 

με στόχο την ανάπτυξη μιας μεθόδου με την οποία θα αναγνωρίζει ποια 

χαρακτηριστικά των πελατών είναι «must be», «one dimensional» και 

«attractive». Η συλλογή των πληροφοριών γίνεται μέσα από ένα 

ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται από ζεύγη θετικών και αρνητικών 

ερωτήσεων. Οι απαντήσεις κυμαίνονται από: 

 «delighted» 

 «expect and like it» 

 «no feeling» 

 «live with it» και 

 «do not like it or other». 

 Τα χαρακτηριστικά των πελατών κατηγοριοποιούνται σε: 

 «must be» 

 «one dimensional» 

 «attractive» και 

 «indifferent reverse or skeptical».  
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Το ερωτηματολόγιο Kano ομαδοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών σε 

κατηγορίες. Αυτή η κατηγοριοποίηση μπορεί να βελτιωθεί κάνοντας χρήση 

μιας βαθύτερης ανάλυσης και προχωρώντας σε μεγαλύτερο βάθος. Με αυτό 

τον τρόπο μπορούν να σχηματιστούν υποκατηγορίες.  
Στο πρώτο βήμα ζητείται από τους πελάτες να ομαδοποιήσουν τα 

χαρακτηριστικά σε τρεις βασικές κατηγορίες του Kano. Πρέπει φυσικά οι 

ερωτώμενοι πελάτες να εξοικειωθούν με το μοντέλο πριν διεξαχθεί η έρευνα-

δημοσκόπηση. Για αυτό το λόγο, λίγο πριν το πρώτο βήμα γίνεται μια μικρή 

ενημέρωση σχετικά με το μοντέλο και τη χρήση του. 

 Για το δεύτερο βήμα οι πελάτες καλούνται να ομαδοποιήσουν τα 

χαρακτηριστικά σε υποκατηγορίες κάνοντας χρήση της μεθόδου «force choice 

scale». Προϋπόθεση για την εφαρμογή του μοντέλου είναι τα χαρακτηριστικά 

των πελατών να ανήκουν σε μία από τις τρεις κατηγορίες του μοντέλου Kano. 

Αν δεν υπάρχουν καλύτερα να δηλώσουν οι πελάτες αδιάφοροι παρά να 

συμπληρώσουν κάτι ψεύτικα. 

Η κατηγοριοποίηση και η υποκατηγοριοποίηση βοηθά στο να 

κατανοήσουμε διαφορετικές απαιτήσεις για μελλοντικά προϊόντα. Κάποια 

χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι σίγουρο ότι θα δυσαρεστήσουν τον 

πελάτη, ενώ κάποια άλλα μπορεί να τον ενθουσιάσουν. Ο γενικός κανόνας 

είναι ότι πρέπει να ικανοποιούνται οι «must be» απαιτήσεις, να είναι τα 

προϊόντα ανταγωνιστικά στην αγορά και με τους ηγέτες της αγοράς σε ότι 

αφορά τα «one dimensional» χαρακτηριστικά τους και να συμπεριλαμβάνουν 

κάποια «attractive» στοιχεία τα οποία θα τα διαφοροποιούν.  

Η ολοκλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη θα πρέπει να ελέγχεται και 

μέσα από τα αποτελέσματα. Πρέπει να είναι σίγουρο ότι υπάρχει μια 

βοηθητική λίστα χαρακτηριστικών πελατών σε ότι αφορά τις διαφορετικές 

κατηγορίες Kano. Αυτό βοηθά πολύ στην αναγνώριση και την ταυτοποίηση 

των «must be» και «attractive» χαρακτηριστικών γιατί θεωρούνται είδος 

ποιότητας το οποίο δεν λέγεται (unspoken quality). 

Η χρήση των λεπτομερών συνεντεύξεων ή η χρήση της ανάλυσης 

«lead user» υποστηρίζεται άμεσα από τον von Hippel (1988). Απλά και μόνο 

η ικανοποίηση του πελάτη δεν αρκεί. Χρειάζεται η κάλυψη των απαιτήσεων να 

γίνεται ποιοτικά και να υπάρχει υπέρβαση σε ότι αφορά την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των πελατών. Το μοντέλο Kano βοηθά στην απόκτηση μιας 

 14



ευφάνταστης κατανόησης των υποκείμενων αναγκών. (Shen, Tan & Xie, 

2000) 

Για να γίνουν τα προγράμματα ανάπτυξης προϊόντων πιο επιτυχημένα 

γίνεται χρήση του μοντέλου Kano. Στόχος είναι η ικανοποίηση του πελάτη σε 

συνάρτηση με την ποιότητα. Παρόλες τις προσπάθειες για ικανοποίηση του 

πελάτη πολλές φορές δεν υπάρχει επιτυχία και έτσι οι προσδοκίες των 

πελατών δεν ικανοποιούνται. Επιπλέον σε πολλά προγράμματα ανάπτυξης 

προϊόντος η οργάνωση δεν είναι συστηματική και οι πρώτες ύλες δαπανώνται 

άσκοπα χάρη στην έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα σε διαφορετικές λειτουργίες 

που εμπλέκονται στην παραγωγή του προϊόντος. Ο παράγοντας χρόνος είναι 

πολύ σημαντικός. Οι managers πρέπει να επιλέξουν τις κατάλληλες μεθόδους 

και τα εργαλεία και να δραστηριοποιηθούν σταδιακά με στόχο την κάλυψη των 

αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών, όπως επίσης να 

χρησιμοποιήσουν διεργασίες οι οποίες θα ενέχουν την επικοινωνία και θα 

είναι εστιασμένες στην άποψη του πελάτη μέσα από το πρόγραμμα 

σχεδιασμού προϊόντος. Η χρήση του μοντέλου Kano για την ικανοποίηση του 

πελάτη και την εξερεύνηση των αναγκών και των επιθυμιών του τις οποίες 

διστάζει να εκφράσει μπορούν να κατηγοριοποιούνται για να κατανοείται 

καλύτερα και να ικανοποιείται ο πελάτης. (Matzler, Kurt, Hinterhuber & Hans, 

1998) 

Ο Kano (1984) ανέπτυξε ένα μοντέλο το οποίο κατηγοριοποιεί τα 

χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας βασιζόμενος στο πόσο καλά 

είναι ικανά να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών. Οι τρεις πιο διάσημες 

κατηγορίες είναι οι παρακάτω:  

1. Οι «must be» ή βασικές ανάγκες. 

2. Οι «one dimensional» ή οι ανάγκες απόδοσης. 

3. Οι «attractive» ή οι ανάγκες ενθουσιασμού. 

Λαμβάνοντας υπόψιν το μοντέλο Kano αντιλαμβάνεται κανείς ότι 

μπορεί κάποιος να ικανοποιήσει ελάχιστα τους πελάτες ικανοποιώντας απλά 

και μόνο τις «must be» ή βασικές ανάγκες τους, σε μια ισχυρά ανταγωνιστική 

αγορά όμως οι οργανισμοί χρειάζεται να υιοθετήσουν στρατηγικές και να 

δημιουργήσουν χαρακτηριστικά προϊόντων τα οποία θα στοχεύουν ειδικά στο 

να υπερικανοποιήσουν τους πελάτες τους και να τους ενθουσιάσουν. 
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8. ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΝΟ 
Ο Shen (2000) ασχολήθηκε και με έναν άλλο βασικό παράγοντα του 

μοντέλου Kano αυτό της παράδοσης των προϊόντων και των υπηρεσιών εντός 

χρόνου. Ο Kano υποστηρίζει ότι ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι 

«attractive» θα γίνει με την πάροδο του χρόνου «one dimensional» και 

σταδιακά θα γίνει και «must be». 

Οι Martzler & Hinterhuber (1998) περιληπτικά αναφέρουν τα οφέλη 

από το μοντέλο Kano.   

1. Το μοντέλο Kano προωθεί την κατανόηση των απαιτήσεων του 

προϊόντος-υπηρεσίας. Τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν τη 

μεγαλύτερη επίδραση στην ικανοποίηση του πελάτη μπορούν να 

αναγνωριστούν. 

2. Το μοντέλο Kano προωθεί αξιόλογη καθοδήγηση στις παρακάτω 

καταστάσεις ανταλλαγής. Αν δύο χαρακτηριστικά προϊόντων δεν 

μπορούν να προωθηθούν ταυτόχρονα εξαιτίας τεχνολογικών ή και 

οικονομικών λόγων, το χαρακτηριστικό το οποίο έχει τη μεγαλύτερη 

επίδραση στην ικανοποίηση του πελάτη, μπορεί να προτιμηθεί.  

3. Η χρήση του μοντέλου Kano μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός 

μεγάλου εύρους διαφοροποίησης του προϊόντος-υπηρεσίας μέσα από 

την έρευνα και την ανάδειξη «attractive» χαρακτηριστικών. Τα 

«attractive» χαρακτηριστικά είναι το κλειδί για να κερδηθεί ο 

ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας.   

Υπάρχουν φυσικά και περιορισμοί του μοντέλου (Bharadwaj & Menon, 

1997). Πιο συγκεκριμένα ως περιορισμοί μπορούν να θεωρηθούν τα 

ακόλουθα: 

α) ταξινομεί αλλά δεν ποσοτικοποιεί το αριθμητικό ή την ποσοτική 

απόδοση των χαρακτηριστικών 

β) το μοντέλο δεν προσδίδει μια εξήγηση για το τι ακριβώς οδηγεί τους 

πελάτες στις προσδοκίες που έχουν, γιατί τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

είναι σημαντικά για αυτούς και ποιες αναμένεται να είναι οι τάσεις 

συμπεριφοράς τους. (Tan & Pawitra, 1998) 

Το μοντέλο Kano πρωτο-αναπτύχθηκε από τον Noriaki Kano και τους 

συνεργάτες του το 1984 για να κατηγοριοποιήσει τα χαρακτηριστικά ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας βασισμένο στο πόσο καλά είναι ικανά να 
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ικανοποιήσουν τις ανάγκες του πελάτη. Το μοντέλο Kano είναι επίσης 

δυναμικό ως προς την εξέλιξη του και τις επιπτώσεις που προκαλούνται στο 

γεγονός ότι με το που εισάγεται ένα χαρακτηριστικό που ενθουσιάζει 

«attractive» σύντομα αντιγράφεται από τον ανταγωνισμό και οι πελάτες το 

αναμένουν από όλους να παράσχουν την υπηρεσία. Από την άλλη πλευρά, οι 

αναμενόμενες προσδοκίες μπορούν να γίνουν ενθουσιασμός μετά από την 

εισαγωγή και ανάδειξη ενός πραγματικού ή πιθανό προιοντικό  

χαρακτηριστικό. Εξουδετερώνοντας τα προβλήματα και τις αποτυχίες μπορεί 

να συνδεθεί με τις αναμενόμενες (βασικές) απαιτήσεις. Το Σχήμα 1 που 

ακολουθεί δείχνει το μοντέλο Kano σε σχέση με το μικρό πλέγμα («klein grid») 

στις ανάγκες των πελατών. 

 

 
Σχήμα 1: Το Μοντέλο Kano. 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι εκείνες οι απαιτήσεις οι οποίες συχνά 

περνούν απαρατήρητες από τους περισσότερους πελάτες, μια και οι πελάτες 

αναμένουν αυτές τις απαιτήσεις να τις συναντούν σε κάθε υπηρεσία ή προϊόν, 

αλλά η απουσία τους είναι πολύ απογοητευτική. Οι βασικοί παράγοντες δεν 

θα έπρεπε να λαμβάνονται σαν δεδομένα, ή να θεωρούνται ως εύκολοι να 

ικανοποιηθούν, κάποιοι μπορούν ακόμη να είναι ιδιαίτερα δύσκολοι να 

αναγνωριστούν. Ο Kano επίσης αναφέρεται σε αυτούς σαν «δεδομένη 
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ποιότητα». Ένα παράδειγμα μιας ελκυστικής ποιότητας θα μπορούσε να είναι 

η δυνατότητα τηλεφωνημάτων κατά τη διάρκεια της πτήσης. 

Οι υπάρχουσες διαβαθμίσεις για δείκτες αποτυχίας υπονοούν μια 

γραμμική σχέση ανάμεσα στη συχνότητα και στην αυστηρότητα της 

αποτυχίας, αλλά για να είναι ρεαλιστικά και σύμφωνα με κάποιους συγγραφείς 

όπως ο Limbrick (1993) αυτού του είδους η σχέση δεν θα μπορούσε να είναι 

ευθεία. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2 οι γραμμές «ISO tolerance» 

αποδεικνύουν τμήματα της στάσης των πελατών. Αντιθέτως, το τέλος του 

άξονα και η αυστηρότητα κάλυψης των γραμμών, ορίζει ότι ένα μέγιστο 

πρόβλημα θα προκαλέσει δυσαρέσκεια, πιθανά ένα παράπονο πελάτη και 

κλείσιμο σχεδόν την ίδια στιγμή. Οι γραμμές «ISO tolerance» επεκτείνονται 

κατά την πλευρά του άξονα της συχνότητας για να δείξουν ότι κάποιος μπορεί 

να μετακινηθεί από ένα επίπεδο ανοχής ή εισόδου σε ένα άλλο. 

 

 
Σχήμα 2: Η ανοχή των πελατών απέναντι σε λάθη στις υπηρεσίες. 

  

Συγκρίνοντας το Σχήμα 2 με το Σχήμα 3 , θα μπορούσε να υποτεθεί ότι 

το Σχήμα 2 είναι ένα τμήμα του μοντέλου Kano. Με άλλα λόγια, το κάτω 

αριστερά τεταρτημόριο του διαγράμματος Kano θα μπορούσε να αποδώσει τα 

μέσα της σχέσης ανάμεσα στη συχνότητα και στην αυστηρότητα της 

αποτυχίας. 
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Σχήμα 3: Το διάγραμμα Kano με αντεστραμένη μορφή. 

 

Το Σχήμα 4 φανερώνει αυτό το γεγονός από άλλη οπτική γωνία. Όπως 

φαίνεται η αυστηρότητα είναι συμβατή με τη δυσαρέσκεια του πελάτη και η 

συχνότητα αποτυχίας είναι συνδεδεμένη με την μη ικανοποίηση των αναγκών 

του πελάτη. 
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Σχήμα 4:Οι γραμμές ISO Tolerance από μια άλλη οπτική γωνία. 

 

 

9. ΜΟΝΤΕΛΟ FMEA  
Σε σχεδόν όλες τις υπάρχουσες πηγές του «failure mode and effect 

analysis» (FMEA) η «αυστηρότητα» αποφασίζεται από την άποψη-πλευρά 

του σχεδιαστή και όχι από την πλευρά του πελάτη. Μια νέα προσέγγιση 

προτείνει να διερευνηθούν οι δυνατότητες του FMEA μέσα από τη συνεργασία 

με το μοντέλο Kano. Αυτό εμπλέκει τις παρούσες προσεγγίσεις για απόφαση 

της «αυστηρότητας» και του «αριθμού ή δείκτη προτεραιότητας ή 

σημαντικότητας του ρίσκου» («risk priority number» RPN) μέσα από την 

οριοθέτηση της αυστηρότητας σύμφωνα με τις αντιλήψεις των πελατών. 

Υποστηρίζει τη μη γραμμική σχέση ανάμεσα στη συχνότητα και στην 

αυστηρότητα της επιτυχίας. Επίσης, ένας καινούριος δείκτης που ονομάζεται 

«correction ratio» Cr προτείνεται στην προσπάθεια για επιδιορθωτική δράση 

του FMEA. Τα ευρήματα μιας σύντομης μελέτης περίπτωσης, δείχνουν 

ξεκάθαρα το κενό ανάμεσα στους διοικητές και στους πελάτες, βάζοντας σε 

προτεραιότητα ένα σετ από αποτυχίες και τη διαφορά ανάμεσα σε RPN και το 
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Cr που προκαλείται από τη συχνότητα αποτυχίας του στόχου. Η προτεινόμενη 

προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα στους διοικητές-σχεδιαστές να αποφύγουν 

αποτυχίες στα αρχικά στάδια σχεδιασμού, βασιζόμενοι σε πελάτες που δεν 

έχουν ακόμη εμπειρία από το προϊόν. 

Το FMEA τυπικά χρησιμοποιείται σαν ένα εργαλείο πρόληψης 

προβλημάτων για να βελτιώσει ή να συγκεράσει τις βασικές απαιτήσεις των 

πελατών με στόχο να αποφύγει την αρνητική ικανοποίηση του πελάτη, ειδικά 

στο στάδιο του σχεδιασμού πριν από το γεγονός. Είναι μια ομάδα 

προσανατολισμένη, δομημένη και μια σημαντική προσέγγιση στην 

ποσοτικοποίηση των επιδράσεων των πιθανών αποτυχιών, για αυτό 

επιτρέπεται στην επιχείρηση να θέσει προτεραιότητες για δράση. Τα κύρια 

οφέλη από την εφαρμογή της FMEA είναι: 

α) η βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και των διαδικασιών που 

απαιτούνται 

β) η αξιοπιστία και 

γ) η ικανοποίηση του πελάτη. 

Εξάλλου στα οφέλη από την FMEA υπάρχουν και κάποια θεωρητικά 

προβλήματα τα οποία έχουν τεθεί από πολλούς συγγραφείς και αναφέρονται 

στα κείμενα των Dale & Shaw, 1990/ Dale & Cooper, 1992,/ Straker, 1995/ 

Sankar & Prabhu, 2001.  

Παρόλα αυτά οι Franceschini και Galetto (2001) υποστηρίζουν την ισχύ 

αυτού. Παρόλο που ένα θεωρητικό ποσοστό ερευνών έχει διεξαχθεί έτσι ώστε 

να μεγεθύνει την απόδοση του FMEA στην περασμένη δεκαετία, οι πιο 

πολλές από αυτές τις μεθόδους στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί ώστε να 

αυξήσουν-ενισχύσουν τον υπολογισμό του RPN με αποτέλεσμα όπως 

υποστηρίζεται να μην αντικαθιστά τα μειονεκτήματα της FMEA 

αποτελεσματικά. Πιο συγκεκριμένα, αυτές οι μέθοδοι είναι αρκετά περίπλοκοι 

να διοικηθούν και απαιτούν τον ορισμό  ειδικών συναρτήσεων και-ή την 

τεχνογνωσία (know how) του τι είναι πάντα διαθέσιμο στους σχεδιαστές. 

Αυτές οι περιπτώσεις διαμορφώνουν μια ιδέα του στησίματος μιας 

εναλλακτικής μεθόδου σε σχέση με την παραδοσιακή. Παρόλα αυτά, 

υπάρχουν ακόμα κάποιοι θεωρητικοί περιορισμοί σχετικοί με το FMEA οι 

οποίοι δεν έχουν αναφερθεί ακόμη. 
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Ένας από τους βασικούς προβληματισμούς του FMEA το οποίο έχει 

εντοπιστεί σε κάθε έρευνα, είναι ότι η αυστηρότητα και οι ρυθμοί της 

αποφασίζονται μόνο σε σχέση με την άποψη των οργανωτών και όχι με βάση 

τους πελάτες. Αυτή η μελέτη προσπαθεί να αναδείξει μια προσέγγιση που θα 

υπερνικήσει αυτό τον περιορισμό. Για αυτό το λόγο, το μοντέλο Kano 

χρησιμοποιήθηκε σαν μια ανώτερη τεχνική αξιολόγησης για την ικανοποίηση 

ή μη των πελατών το οποίο συνεργάζεται με το FMEA και με έμφαση τον 

προσανατολισμό του FMEA στους πελάτες να τους κάνει 

προσανατολισμένους. 

Σε αυτή τη συνεργασία η διαβάθμιση της αυστηρότητας συγκρίνεται με 

τις καμπύλες του διαγράμματος Kano και υποτίθεται ότι οι αποτυχίες θα 

μπορούσαν να περιέχουν τους δυσαρεστημένους για παράδειγμα στο 

χαμηλότερο τμήμα του μοντέλου Kano. Θεωρώντας το γεγονός ότι οι 

αποτυχίες συμβαίνουν στην περίπτωση που δεν εκπληρώνονται οι απαιτήσεις 

των πελατών, το υπάρχον διάγραμμα Kano έχει τροποποιηθεί για να 

υποστηρίζει τους μέσους όρους των αποτυχιών και της δυσαρέσκειας των 

πελατών και να υποστηρίξει τη σχέση ανάμεσα στην αυστηρότητα και στη 

συχνότητα αποτυχιών. Η αυστηρότητα είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία 

του FMEA, το οποίο θεωρείται σαν ένα κύριο συστατικό αυτής της έρευνας. 

Ακολουθώντας τη διαμόρφωση του διαγράμματος Kano, το υπάρχον 

ερωτηματολόγιο Kano και η αξιολόγηση των πινάκων Kano έχουν επίσης 

τροποποιηθεί για να συμπεριλαμβάνουν τις ανατροπές και να είναι συμβατοί 

με τη διαμόρφωση των βαθμίδων του FMEA. Η βασική ιδέα που προτείνεται 

στη συνεργασία-συνδυασμό είναι η ομοιότητα της σχέσης ανάμεσα στη 

συχνότητα και την αυστηρότητα αποτυχιών και η «reversal» καμπύλη του 

διαγράμματος Kano.  

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η προτεινόμενη προσέγγιση θα 

μπορούσε να λύσει κάποια από τα προβλήματα της FMEA και πιο 

συγκεκριμένα την ανάγκη να εισαχθούν μη υπάρχουσες ιδιότητες για την 

κατανόηση του δείκτη RPN. Επίσης επιτρέπει στην ομάδα σχεδιασμού να 

κάνει χρήση μιας τεχνικής για την αναγνώριση των πιο επικίνδυνων τάσεων 

αποτυχίας, σύμφωνα με τις αντιδράσεις των πελατών. Η μέθοδος επίσης δίνει 

τη δυνατότητα της θεώρησης του ρυθμού διόρθωσης, με σεβασμό στον 
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υποτιθέμενο στόχο αξία, έτσι αποφεύγεται η περαιτέρω δουλειά με εμπόδια 

για τους σχεδιαστές. 

Παρακάτω παρουσιάζεται μια σύντομη αναφορά στις αποτυχίες του 

RPN και του ρυθμού των δεικτών. Το μοντέλο Kano παρουσιάζεται σύντομα 

σε μία έμφαση στις βασικές απαιτήσεις σαν τις πηγές των δυσαρεστημένων-

αποτυχιών. Αμέσως μετά προτείνεται μια νέα προσέγγιση της συνεργασίας 

των FMEA και του μοντέλου Kano. Τελικά μια σύντομη μελέτη περίπτωσης 

παρουσιάζεται για τη σύγκριση των νέων και των παραδοσιακών 

προσεγγίσεων (Arash Shahim, 2000). 

 
10. ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΝΟ ΚΑΙ FMEA  

 Σύμφωνα με τον Ginn (1998) «το FMEA χρησιμοποιεί την κατοχή των 

βασικών ποιοτήτων (basic qualities)». Βασισμένο στην υπόθεση ότι οι 

αποτυχίες θα μπορούσαν να λάβουν το χαμηλότερο τμήμα του διαγράμματος 

Kano σύμφωνα με στο Σχήμα 5 που ακολουθεί αμέσως παρακάτω, η σχέση 

ανάμεσα στη συχνότητα και στην αυστηρότητα αποτυχιών θα μπορούσε να 

είναι τόσο γραμμική όσο και μη γραμμική. Στο διάγραμμα Kano οι καμπύλες 

του διαχωρίζουν τυπικές κατηγορίες ποιότητας (για παράδειγμα «must-M», 

«one dimensional-O», «attractive-A», «indifferent-I», «questionable-Q»). Για 

κάθε κατηγορία αντιλαμβανόμενης ποιότητας μια ερώτηση διπλής όψεως 

αποφασίζεται. Ο πίνακας αξιολόγησης Kano χρησιμοποιείται σαν μια χρήσιμη 

καθοδήγηση για σύγκριση των λειτουργικών (+) και μη λειτουργικών (-) 

μορφών μιας ερώτησης διπλής μορφής και για να αποφασίσει τις διαφορετικά 

σχετιζόμενες κατηγορίες ποιότητας σε σχέση με το παρακάτω σχήμα  6. 
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Σχήμα 5: Οι αποτυχίες αναπαριστώνται στο χαμηλότερο τμήμα του 

διαγράμματος Kano. 

 

 
Σχήμα 6: Ο πίνακας αξιολόγησης μετά από τις ενσωματωμένες 

αλλαγές του. 
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Παρόλα αυτά, ένα παραδοσιακό ερωτηματολόγιο Kano είναι βολικό για 

το γενικό μοντέλο Kano και όχι για αυτό με τις επαναλήψεις. Αφότου οι 

αποτυχίες υποτίθεται ότι θα λαμβάνονται σαν ένα τμήμα των «reversals», το 

παραδοσιακό ερωτηματολόγιο απαιτεί τροποποιήσεις. Στο σχήμα 6 οι θετικές 

και αρνητικές μορφές ερωτήσεων της παραδοσιακής προσέγγισης, που 

προτείνονται από τους συγγραφείς Shiba (1993), Matzler & Hinterhuber 

(1998) και Gosh (1998) μορφοποιούνται έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται στην 

ανάλυση αποτυχιών. Στην πραγματικότητα, τα πάντα παραμένουν τα ίδια, 

μόνο εκείνες οι θετικές-αρνητικές ερωτήσεις άλλαξαν σε θετικές-αρνητικές 

μορφές. Συγκρίνοντας τα σχήματα 5 και 7 ένας νέος πίνακας αξιολόγησης 

Kano προτείνεται στον οποίο μόνο οι «reversals» παρουσιάζονται. Όπως 

φαίνεται δέκα κατηγορίες διαφαίνονται σαν δείκτες αποτυχίας. Οι δείκτες 

διαφαίνονται από τις σχετιζόμενες καμπύλες στο Σχήμα 5. Τα δύο νούμερα 

που ανήκουν σε κάθε καμπύλη προσδιορίζουν τις λειτουργικές και μη 

λειτουργικές ερωτήσεις του πίνακα αξιολόγησης Kano. 

Οι «Q» γραμμές σχετίζονται με τις καταστάσεις σε ερώτηση και δεν 

λαμβάνονται υπόψιν στην ανάλυση. Με άλλα λόγια, αναφέρονται σε αυτές τις 

σχέσεις οι οποίες θα έπρεπε να ερευνηθούν ξανά. Συνεπώς, με σεβασμό στο 

σύστημα διαβάθμισης που περιγράφονται στον Πίνακα 1, και με τις δέκα 

καμπύλες του Σχήματος 5, μια ομάδα από συμβουλές προτείνεται στον 

Πίνακα 2 για να διευκολύνει τη συνεργασία των κατηγοριών Kano με τις 

διαβαθμίσεις αυστηρότητας. 

 

 
Πίνακας 1: Τυπικές διαβαθμίσεις των δεικτών αποτυχίας. 
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Πίνακας 2: Τυπικές τιμές για την τιμή k. 

 

Επίσης, διευκολύνει τη διαδικασία της διαβάθμισης αυστηρότητας, οι 

κατηγορίες ποιότητας στο Σχήμα 7 αντικαθίστανται από τις συσχετισμένες 

διαβαθμίσεις αυστηρότητας στον Πίνακα 2 (Σχήμα 8). Στον Πίνακα 2 μία 

στήλη παρουσιάζεται για «Κ» τιμές. Οι τιμές σε αυτή τη στήλη θα είναι πιο 

εξειδικευμένες στα επόμενα τμήματα και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης 

της νέας μορφής για υπολογισμό των δεικτών RPN. 

 

 
Σχήμα 7: Τροποποιημένος πίνακας αξιολόγησης Kano για                               

κατηγοριοποίηση των αποτυχιών. 

 

Οι Tan and Shen (2000) πρότειναν μια νέα τεχνική για τη συνεργασία 

του μοντέλου Kano στο σχεδιασμό ενός δικτύου του “quality function 

deployment” (QFD). Εν τω μεταξύ, τα βασικά για τη μεθοδολογία 

μορφοποιήθηκαν και επεκτάθηκαν ώστε να αποφασιστεί η διαβάθμιση 
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αυστηρότητας, σύμφωνα με την κατηγορία Kano, αποφασίστηκε μέσω ενός 

(“pair wise”) ζευγαρωτής διάταξης ερωτηματολογίου. 

 

 
Σχήμα 8: Πίνακας αξιολόγησης Kano με διαβάθμιση αυστηρότητας     

για τις αποτυχίες. 

 

Σύμφωνα με τους Tan and Shen (2000) μια σχέση μπορεί να εκφραστεί 

σαν 

s=f(k,p)    (1) 

Όπου:  

 s: «customer satisfaction» 

 p: «product-service performance» και 

 k: «adjustment» για κάθε κατηγορία Kano. 

Σύμφωνα με το μοντέλο Kano τα ελκυστικά χαρακτηριστικά έρχονται 

σαν αποτέλεσμα πιο εύκολα στην ικανοποίηση του πελάτη από τα «must be» 

χαρακτηριστικά. Επιπλέον, για τα «attractive» χαρακτηριστικά, η ικανοποίηση 

του πελάτη αυξάνει προοδευτικά με τη βελτίωση της απόδοσης υπηρεσίας. 

Για αυτό το λόγο για τα «attractive» χαρακτηριστικά μπορούμε να έχουμε: 

Δs/s>Δp/p   (2) 

Όπου:  

s: «customer satisfaction degree» και 

p: «service performance level» αντίστοιχα και 
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Δs και Δp είναι μικρές αλλαγές στα s και p. 

Όμοια για ένα χαρακτηριστικό «one dimensional» ισχύει: 

Δs/s=Δp/p  (3) 

Αντίστοιχα για τα «must be» χαρακτηριστικά ισχύει: 

Δs/s<Δp/p  (4) 

 Για απλότητα, η σχέση ανάμεσα στα Δs/s και Δp/p μπορεί να θεωρηθεί 

σαν γραμμική. 

Συνεπώς, χρησιμοποιώντας μια παράμετρο k, η παραπάνω σχέση 

μπορεί να εκφραστεί σαν μια εξίσωση: 

Δs/s=k(Δp/p)  (5) 

Στα «attractive» χαρακτηριστικά είναι η παράμετρος k>1, στα «one 

dimensional» k=1 και στα «must be» χαρακτηριστικά k<1. Τώρα σύμφωνα με 

τα «reversals» η ικανοποίηση του πελάτη (s) θα μπορούσε να αντικατασταθεί 

από την αυστηρότητα, το επίπεδο απόδοσης (p) από τη συχνότητα αποτυχίας 

(για παράδειγμα η «failure occurrence» o). 

Επίσης αφού το c είναι ένας σταθερός όρος και από την άλλη πλευρά η 

«failure detection» (D) θεωρείται σαν ανεξάρτητη των O και S και παραμένει 

σταθερή, το c αντικαθίσταται από το D. Θα πρέπει να σημειωθεί για τους 

πρακτικούς της QFD ότι θα μπορούσαν να επιλέξουν διαφορετικές 

αριθμητικές αξίες για το k μια και θα θεωρήσουν ότι αυτές θα είναι 

καταλληλότερες για την πραγματικότητα. Η τιμή μηδέν προτείνεται όταν το 

χαρακτηριστικό είναι αδιάφορο. 

Μετά από τον υπολογισμό του ισχύοντα κινδύνου αριθμού (RPNo), 

πρέπει να αποφασιστεί ένας λόγος διόρθωσης ο οποίος είναι βασισμένος 

στον αποφασισμένο στόχο (RPNtg). Θέτουμε Oo την ισχύουσα «failure 

occurrence» και Οtg σαν το στόχο και επιθυμητή «failure occurrence».  Επίσης 

υποτίθεται ότι δεν αλλάζει με την αλλαγή του καθεστώτος και τόσο για το 

ισχύον όσο και για το στόχο «status», είναι ικανή να διατηρηθεί (tenable). Για 

αυτό το λόγο μπορεί να ιδωθεί ότι: 

RPN0=D0
2On+1   (6) 

και 

 RPNtg=Dtg
2Otg

n+1  (7) 
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Μια και ο RPN αναφέρεται στην «κακή» ποιότητα και ο λόγος 

διόρθωσης πρέπει να υπονοεί την απόσταση να επιτευχθεί η «καλή» 

ποιότητα, το κλάσμα έχει διαιρεθεί με τη μονάδα. Υποτίθεται ότι η αναγνώριση 

αποτυχίας παραμένει σταθερή, για αυτό το λόγο Dtg και Do θεωρούνται ίσα. 

Στη νέα προσέγγιση του λόγου διόρθωσης εύκολα θα μπορούσε να 

υπολογιστεί γνωρίζοντας τον ισχύοντα και επιθυμητό ρυθμό «failure 

occurrence» και η κατηγορία Kano. Αφότου το RPNtg θα πρέπει να είναι 

μικρότερο από το RPN0 η βαθμίδα των τιμών για το λόγο διόρθωσης θα 

έπρεπε να είναι: 

0<Cr<1  (8) 

Επιπλέον, πρέπει να ισχύει Otg<Oo και καθώς ο συντελεστής k αυξάνει 

να μειώνεται με μεγαλύτερο ρυθμό το Cr. Με άλλα λόγια, αναμένεται στην 

περίπτωση των «reversals» να υπάρχει ένας πολύ αδύναμος ρυθμός 

διόρθωσης (correction ratio) για τα ελκυστικά (attractive) και τα μονοδιάστατα 

(one dimensional) χαρακτηριστικά και ένας ισχυρότερος Cr για τα βασικά 

(basic) χαρακτηριστικά (Arash Shahim, 1998). 

 

11. ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟ   
  11.1. ΒΗΜΑ 1Ο: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΚΑΝΟ 

Στο μοντέλο του ο Kano (1984) διαχωρίζει μεταξύ τριών τύπων 

απαιτήσεων σε προϊόντα τα οποία επηρεάζουν την ικανοποίηση του πελάτη 

σε διαφορετικούς τρόπους: 

 Απαραίτητες (must be) απαιτήσεις: αν αυτές οι απαιτήσεις δεν 

ικανοποιηθούν ο πελάτης θα δυσαρεστηθεί πάρα πολύ. Από την άλλη 

πλευρά, καθώς ο πελάτης θεωρεί αυτές τις απαιτήσεις σεν δεδομένες, 

η ικανοποίησή τους δεν θα αυξηθεί. Οι «must be» απαιτήσεις είναι 

βασικά κριτήρια για το προϊόν. Ικανοποιώντας τις must be απαιτήσεις 

θα οδηγήσει απλά και μονό σε μια κατάσταση του «όχι 

δυσαρεστημένος». Ο πελάτης θεωρεί τις «must be» απαιτήσεις σαν 

αναγκαία προϋπόθεση, τις θεωρεί δεδομένες και για αυτό το λόγο δεν 

τις απαιτεί ρητά. Οι «must be» απαιτήσεις είναι σε κάθε περίπτωση 

ένας αποφασιστικός ανταγωνιστικός παράγοντας και αν δεν 

ικανοποιηθούν, ο πελάτης δεν θα ενδιαφερθεί για το προϊόν καθόλου. 
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 Μονοδιάστατες (one dimensional) απαιτήσεις: σε σχέση με αυτές τις 

απαιτήσεις, η ικανοποίηση του πελάτη είναι ανάλογη με το επίπεδο 

ικανοποίησης, όσο πιο υψηλό το επίπεδο ικανοποίησης, τόσο πιο 

υψηλή η ικανοποίηση του πελάτη και το αντίστροφο. Οι μονοδιάστατες 

απαιτήσεις (one dimensional) ρητά απαιτούνται από τον πελάτη. 

 Ελκυστικές (attractive) απαιτήσεις: αυτές οι απαιτήσεις είναι τα 

προϊοντικά κριτήρια τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στο πόσο 

ικανοποιημένος ένας πελάτης θα είναι με ένα δεδομένο προϊόν. Οι 

ελκυστικές (attractive) απαιτήσεις είναι είτε ρητά εκφρασμένες, είτε 

προσδοκώμενες από τον πελάτη. Ικανοποιώντας αυτές τις απαιτήσεις 

οδηγείται σε υψηλότερους βαθμούς επίπεδο ικανοποίησης από ότι μια 

αναλογική σχέση. Αν δεν ικανοποιηθούν οι πελάτες από τα ελκυστικά 

στοιχεία, παρόλα αυτά, δεν υπάρχει αίσθημα δυσαρέσκειας. 

Τα πλεονεκτήματα ταξινόμησης των απαιτήσεων των πελατών με τη 

μέθοδο του Kano είναι πολύ ξεκάθαρα και αναφέρονται παρακάτω: 

 Προτεραιότητα για ανάπτυξη προϊόντος. Είναι για παράδειγμα, όχι 

πολύ χρήσιμο να επενδύσεις σε βελτιωτικές απαραίτητες (must be) 

απαιτήσεις οι οποίες είναι ήδη σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά 

καλύτερα είναι να βελτιώνεις ένα μονοδιάστατο (one dimensional) ή ένα 

ελκυστικό (attractive) χαρακτηριστικό, απαίτηση καθώς έχουν 

μεγαλύτερη επιρροή στη δεδομένη-προσλαμβάνουσα ποιότητα 

προϊόντος και συνεπώς στο επίπεδο ικανοποίησης του πελάτη. 

 Οι απαιτήσεις του προϊόντος κατανοούνται καλύτερα. Τα κριτήρια 

προϊόντος τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην ικανοποίηση 

του πελάτη μπορούν να αναγνωριστούν. Η ταξινόμηση των 

απαιτήσεων του προϊόντος σε απαραίτητες (must be), μονοδιάστατες 

(one dimensional) και ελκυστικές (attractive) διαστάσεις μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να στηριχτούν πάνω σε αυτές.     

 Το μοντέλο Kano γα ικανοποίηση πελάτη μπορεί πια ευνοϊκά να 

συνδυαστεί με το «quality function deployment». Μια αναγκαία 

προϋπόθεση είναι η αναγνώριση των αναγκών του πελάτη, η ιεραρχική 

τους και οι προτεραιότητες (Griffin/ Hauser, 1993). Το μοντέλο Kano 

χρησιμοποιείται για να εδραιώσει τη σημαντικότητα των ατομικών 

χαρακτηριστικών των προϊόντων για την ικανοποίηση του πελάτη και 
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έτσι δημιουργεί τις απαραίτητες-ικανές προϋποθέσεις για προϊόντα τα 

οποία είναι προσανατολισμένα ανάλογα με τη διαδικασία (process 

oriented)  και δραστηριότητες ανάπτυξης. 

 Το μοντέλο Kano προσδίδει χρήσιμη βοήθεια σε καταστάσεις 

ανταλλαγής στο στάδιο ανάπτυξης προϊόντος. Αν δύο απαιτήσεις 

προϊόντος δεν μπορούν να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα εξαιτίας 

τεχνικών ή οικονομικών λόγων, το κριτήριο μπορεί να αναγνωριστεί 

ποιό έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στην ικανοποίηση του πελάτη. 

 Οι απαραίτητες (must be), μονοδιάστατες (one  dimensional) και οι 

ελκυστικές (attractive) απαιτήσεις διαφέρουν, σαν κανόνας, στις 

προσδοκίες χρησιμότητας των διαφορετικών τμημάτων πελατών. Από 

αυτό το αρχικό σημείο, οι λύσεις οι ραμμένες στον πελάτη για ειδικά 

προβλήματα μπορούν να εκπονηθούν τα οποία εγγυώνται ένα βέλτιστο 

επίπεδο ικανοποίησης σε διαφορετικά τμήματα πελατών. 

 Η ανακάλυψη και η εκπλήρωση ελκυστικών (attractive) απαιτήσεων 

δημιουργεί ένα μεγάλο εύρος πιθανοτήτων για διαφοροποίηση. Ένα 

προϊόν το οποίο σπάνια ικανοποιεί τις απαραίτητες (must be) και τις 

μονοδιάστατες (one dimensional) απαιτήσεις θεωρείται σαν μέσος όρος 

και για αυτό το λόγο εναλλακτικό (Hinerhuber/ Aichner/ Lobenwein, 

1994). Παρακάτω θα εξηγήσουμε πώς οι απαιτήσεις προϊόντων 

μπορούν να ταξινομηθούν μέσα από ένα ερωτηματολόγιο. Η 

βιομηχανία «ski» όπου πάνω από 1500 πελάτες ρωτήθηκαν, 

χρησιμοποιείται για να δείξει πώς οι απαιτήσεις των προϊόντων είναι 

εξακριβωμένες, πώς ένα ερωτηματολόγιο δομείται, πώς τα 

αποτελέσματα αξιολογούνται και μεταφράζονται και χρησιμοποιούνται 

σαν βάση για δημιουργία προϊόντος. 

Το αρχικό σημείο για την κατασκευή του ερωτηματολογίου Kano είναι 

οι απαιτήσεις των προϊόντων οι οποίες έχουν αποφασιστεί στις εξερευνητικές 

διερευνήσεις. Το πρώτο βήμα περιλαμβάνει την αναγνώριση των απαιτήσεων 

του προϊόντος και το βήμα αυτό περιγράφεται από την χαρακτηριστική φράση 

«Μπες στη θέση του πελάτη». Οι Griffin & Hauser (1993) μέσα από ποιοτικής 

φύσεως έρευνες διαπίστωσαν ότι μόνο 20-30 συνεντεύξεις πελατών σε 

ομογενή τμήμα πελατών επαρκούν για να αποφασίσουν κατά προσέγγιση 90-

95% όλων των πιθανών προϊοντικών χαρακτηριστικών που ενδιέφεραν τους 
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πελάτες ή αναζητούν οι πελάτες. Πολλά ινστιτούτα έρευνας αγοράς 

χρησιμοποιούν συνεντεύξεις τύπου προσέγγισης ομάδων («focus groups») 

για να αποφασίσουν τις προϊοντικές απαιτήσεις, υποθέτοντας ότι τα δυναμικά 

αποτελέσματα των ομάδων ικανοποιούν ένα μεγαλύτερο αριθμό πιο 

διαφοροποιημένων αναγκών των πελατών ώστε να αποκαλυφθούν και αυτά. 

Εάν λάβουμε υπόψιν μας και για την εφαρμογή της ερευνητικής: 

α) σε σύγκριση με τα έξοδα 

β) προσέγγιση του περιορισμού του οικονομικού κόστους και  

γ) οι ατομικές συνεντεύξεις μοιάζουν να είναι πιο ευνοϊκές, τότε οι 

συνεντεύξεις των πελατών είναι πιο χρήσιμες για τον ακριβή προσδιορισμό 

των ορατών απαιτήσεων των προϊόντων και των προβλημάτων των πελατών, 

αλλά όταν ερευνώνται πιθανά νέες και λανθάνουσες προϊοντικές απαιτήσεις 

χαρακτηριστικά τότε δεν επαρκούν. 

 Ειδικά στην περίπτωση των ελκυστικών (attractive) απαιτήσεων δεν 

εκφράζονται από τον πελάτη εκεί παρουσιάζεται έντονο πρόβλημα, μια και 

αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία ο πελάτης δεν τα αναμένει.  

  11.2. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ακολουθεί η ανάλυση των προβλημάτων του πελάτη παρά τις 

επιθυμίες του. Αν οι πελάτες ερωτηθούν μόνο σχετικά με τις επιθυμίες τους 

και τα αγοραστικά τους κίνητρα στη φάση της ανακάλυψης, τα αποτελέσματα 

είναι συνήθως απογοητευτικά και οι απαντήσεις είναι ήδη γνωστές. Οι 

προϊοντικές προσδοκίες που αναφέρονται από τον πελάτη είναι μόνο η 

κορυφή του παγόβουνου. Είναι απαραίτητο να εξακριβωθούν οι κρυμμένες 

ανάγκες και τα προβλήματα. Μια λεπτομερής ανάλυση των προβλημάτων 

προς επίλυση των καταστάσεων εφαρμογής και του περιβάλλοντος του 

προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε διδακτικές πληροφορίες σχετικά με την 

υποσχόμενη ανάπτυξη του προϊόντος.  

Οι παρακάτω τέσσερις ερωτήσεις είναι η βοήθεια όταν ερευνώνται τα 

προβλήματα των πελατών σύμφωνα με τους Shiba, Graham, Walden (1993) 

που υποστηρίζουν τη διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ως 

προς τα προιοντικά χαρακτηριστικά οι πελάτες: 

 Ποιους συνειρμούς κάνει ο πελάτης όταν χρησιμοποιεί το προϊόν Χ; 

 32



 Ποια προβλήματα-ελαττώματα-παράπονα σχετίζει ο πελάτης με τη 

χρήση του προϊόντος Χ; 

 Ποια κριτήρια λαμβάνει υπόψη ο πελάτης όταν αγοράζει το προϊόν Χ; 

 Ποια νέα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες θα κάλυπταν καλύτερα τις 

προσδοκίες του πελάτη; Τι θα άλλαζε ο πελάτης στο προϊόν Χ; 

Οι απαντήσεις στην πρώτη ερώτηση είναι γενικά πολύ ευρείας 

φύσεως. Παρόλα αυτά, πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες μπορούν να 

συλλεχθούν σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά και τη στάση απέναντι σε ένα 

προϊόν, τον τομέα εφαρμογής του και το σκοπό. Όταν αναλύονται οι 

διαφορετικοί γενικοί συσχετισμοί σε συνδυασμό με τη χρήση του προϊόντος 

πρωτοποριακές ιδέες για το προϊόν μπορούν να πάρουν σχήμα.  

Η δεύτερη ερώτηση είναι σχεδιασμένη για να αναγνωρίζει τις επιθυμίες 

και τα προβλήματα τα οποία μέχρι τώρα είχαν διαφύγει. Χωρίς έλεγχο 

γλίστρημα και δύσκολες πίστες χιονιού για παράδειγμα έρχονται στην 

επιφάνεια σαν το πιο σημαντικό πρόβλημα για όλους τους σκιέρ. Με την 

έννοια της τραπεζοειδής κατασκευής ένας κατασκευαστής «ski» ξεκίνησε μια 

τεχνολογική πρωτοτυπία στην αγορά του «ski» η οποία είχε βελτιωθεί 

ελάχιστα. Επιπλέον οι σκιέρ συχνά παραπονούνται ότι είναι δύσκολο να 

κουβαλάνε τα βαριά σκι από το αμάξι στην πίστα, ένα πρόβλημα το οποίο 

άμεσα συνδέεται με την πραγματική χρήση του προϊόντος, αλλά μπορεί να 

βρεθεί στον τομέα εφαρμογής και μπορεί να λυθεί χρησιμοποιώντας ένα 

ελαφρύτερο υλικό για την κατασκευή των «ski». 

Οι απαντήσεις στο τρίτο ερώτημα συνήθως συμπίπτουν με τις 

απαιτήσεις τις μονοδιάστατες (one dimensional) του προϊόντος. Υπάρχουν οι 

ποιότητες οι οποίες ο πελάτης απαιτεί ξεκάθαρα. 

Η τελευταία ερώτηση χρησιμοποιείται για να αναγνωριστούν εκείνες οι 

απαιτήσεις και προσδοκίες τις οποίες ο πελάτης επιθυμεί αλλά δεν έχουν 

εκπληρωθεί από το υπάρχον προϊόν. 

Η περαιτέρω ανάλυση για τις επιθυμίες και τα προβλήματα του πελάτη 

γενικά είναι μια εντυπωσιακή πηγή για πιθανές βελτιώσεις και νέες 

αναπτύξεις. 
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  11.3. ΒΗΜΑ 2Ο: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΚΑΝΟ 

Το επόμενο βήμα είναι η κατασκευή του ερωτηματολογίου Kano. Οι 

απαραίτητες (must be), μονοδιάστατες (one dimensional) και οι ελκυστικές 

(attractive) απαιτήσεις, όπως επίσης και οι προϊοντικές απαιτήσεις ενάντια στο 

τι είναι αδιάφορο για τον πελάτη μπορούν να ταξινομηθούν με τη μορφή ενός 

ερωτηματολογίου. 

Για κάθε προϊοντικό ένα ζευγάρι ερωτήσεων διαμορφώνεται στο οποίο 

ο πελάτης μπορεί να απαντήσει με 1 ή με 5 τρόπους (Kano,1984). Η πρώτη 

ερώτηση αφορά την αντίδραση του πελάτη σχετικά με το αν το προϊόν έχει 

αυτό το χαρακτηριστικό (λειτουργική μορφή της ερώτησης), η δεύτερη αφορά 

την αντίδρασή του αν το προϊόν δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό 

(δυσλειτουργική μορφή της ερώτησης). 

Όταν φορμάρονται οι ερωτήσεις η «φωνή του πελάτη» (Hauser & 

Clausing 1988) είναι πρωταρχικής σημασίας. Η «φωνή του πελάτη» είναι μια 

περιγραφή του προβλήματος που είναι να λυθεί από την άποψη του πελάτη. 

Αν κάποιος αναρωτηθεί για τις τεχνικές λύσεις ενός προϊόντος, μπορεί εύκολα 

να συμβεί ότι η ερώτηση δεν είναι σωστά κατανοητή. Ο πελάτης δεν 

ενδιαφέρεται για το πώς και με ποιο τρόπο το πρόβλημά του θα λυθεί. 

Επιπρόσθετα, αν η λύση στο τεχνικό πρόβλημα ήδη δίνεται στη 

φορμαρισμένη ερώτηση, η δημιουργικότητα των μηχανικών μπορεί να 

περιοριστεί στον τομέα της ανάπτυξης του προϊόντος σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία.   
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

«Αν τα άκρα από τα σκι σας 

εφαρμόζουν καλά πάνω σε σκληρό 

χίονι πώς αισθάνεστε;» 

1. I like it that way. 

2. It must be that way. 

3. I am neutral. 

4. I can live with it that 

way. 

5. I dislike it that way. 

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

«Αν τα άκρα από τα σκι σας δεν 

εφαρμόζουν καλά πάνω σε σκληρό 

χίονι πώς αισθάνεστε;» 

1. I like it that way. 

2. It must be that way. 

3. I am neutral. 

4. I can live with it that 

way. 

5. I dislike it that way. 

 
Σχήμα 9: Λειτουργικές και μη λειτουργικές ερωτήσεις στο 

ερωτηματολόγιο Kano. 

 

Συνδυάζοντας τις απαντήσεις στον παρακάτω πίνακα αξιολόγησης, τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορούν να ταξινομηθούν.    

  

Dysfunctional question Customer 
requirements 1. like 2. must be 3. neutral 4. live with 5. dislike 

1. like Q A A A O 

2. must be R I I I M 

3. neutral R I I I M 

4. live with R I I I M 

 
Functional 
question 

5. dislike R R R R Q 

 

Σχήμα 10: Πίνακας αξιολόγησης Kano. 

 

Ακολουθεί περιγραφή της χρήσης του πίνακα αξιολόγησης του Kano. Η 

κατηγορία Α αποτελείται από τις απαιτήσεις των πελατών των ελκυστικών 
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(attractive) σύμφωνα με τη γνώμη των πελατών πάντα. Η κατηγορία I 

αποτελείται από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος για τα οποία είναι 

αδιάφορος ο πελάτης. Συνήθως δεν είναι πρόθυμος ο πελάτης να ξοδέψει 

παραπάνω για αυτό το χαρακτηριστικό. Η κατηγορία Q περιλαμβάνει τα 

αποτελέσματα τα οποία είναι προς ερώτηση. Συνήθως οι απαντήσεις δεν είναι 

αυτής της κατηγορίας. Τα προς ερώτηση (questionable) σκορ υποδεικνύουν 

ότι μια ερώτηση εκφράστηκε λανθασμένα, ή ότι το πρόσωπο που ερωτάται 

δεν κατάλαβε σωστά την ερώτηση ή σημείωσε λάθος απάντηση. Τέλος για 

την κατηγορία R αυτό το προϊοντικό χαρακτηριστικό όχι μόνο δεν είναι 

επιθυμητό από τον πελάτη, αλλά επίσης περιμένει και το αντίθετο.  

Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο Kano θα μπορούσε να είναι βοηθητικό 

για να έχουμε τους πελάτες να διαβαθμίσουν τα ατομικά κριτήρια του 

προϊόντος και να αποφασίσουν τη σχετική σημαντικότητα των ατομικών 

κριτηρίων σχετικά με το προϊόν. Αυτό θα βοηθήσει να εδραιωθούν οι 

προτεραιότητες για την ανάπτυξη του προϊόντος και να γίνουν οι απαραίτητες 

βελτιώσεις. 

Ακολουθεί το τρίτο βήμα που αφορά στη διαχείριση των συνεντεύξεων 

των πελατών. Η απόφαση σχετικά με την μέθοδο η οποία θα επιλεχθεί για τη 

διεξαγωγή των συνεντεύξεων των πελατών είναι δύσκολη υπόθεση. Αρχικά, η 

πιο αγαπητή μέθοδος για εξακρίβωση των προσδοκιών των πελατών και της 

ικανοποίησης είναι το ταχυδρομείο. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι είναι σχετικά 

φθηνό και έχει υψηλό επίπεδο αντικειμενικότητας των αποτελεσμάτων, ένα 

μειονέκτημα παρόλα αυτά είναι η συχνότητα απάντησης η οποία είναι πολύ 

χαμηλή (Hanburg & Rudolph 1995). Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι στάνταρτ 

προφορικές συνεντεύξεις είναι πιο κατάλληλες για τη μέθοδο Kano και τις 

έρευνες γενικά. Ένα στάνταρτ ερωτηματολόγιο μειώνει την επίδραση αυτού 

που διεξάγει τη συνέντευξη, ο ρυθμός επιστροφής είναι πολύ υψηλός και σε 

περίπτωση δυσκολιών κατανόησης αυτός που παίρνει τη συνέντευξη μπορεί 

να εξηγήσει. Συνήθως το ερωτηματολόγιο πρέπει να εξηγείται εξαιτίας της 

νέας του και μη οικείας φύσης του. 

Το τέταρτο βήμα της διαδικασίας είναι η αξιολόγηση και η μετάφραση. 

Πιο συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο αξιολογείται σε τρία βήματα. Μετά το 

συνδυασμό των απαντήσεων του λειτουργικού και μη λειτουργικού μέρους και 

τις αντίστοιχες ερωτήσεις στον πίνακα αξιολόγησης, τα αποτελέσματα των 
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ατομικών κριτηρίων για το προϊόν μπαίνουν σε μία λίστα στον πίνακα των 

αποτελεσμάτων ο οποίος δείχνει τη συνολική διανομή των κατηγοριών των 

απαιτήσεων. Το επόμενο βήμα είναι η ανάλυση και η μετάφραση των 

αποτελεσμάτων.   

Οι παρακάτω πιθανότητες είναι διαθέσιμες για τη διαδικασία των 

αποτελεσμάτων σε μία έρευνα Kano. 

Αξιολόγηση με βάση τη συχνότητα. Μια περίληψη των κατηγοριών 

απαιτήσεων των ατομικών προϊοντικών απαιτήσεων λαμβάνεται από τον 

πίνακα αποτελεσμάτων (Σχήμα 11 το οποίο ακολουθεί παρακάτω). Η 

ευκολότερη μέθοδος για να αξιολογηθούν και να μεταφραστούν είναι ανάλογα 

με τη συχνότητα των απαντήσεων. 

 

Product requirement A O M I R T Q Category

Edge grip 7 32.3 49.3 9.5 0.3 1.5 1.5 M 

Ease of turn 10.4 45.1 30.5 11.5 1.2 1.2 1.2 O 

Service 63.8 21.6 2.9 8.5 0.7 0.7 2.5 A 

  

Σχήμα 11: Πίνακας αποτελεσμάτων. 
 

Σαν κανόνας, μια πιο διαφοροποιημένη μετάφραση απαιτείται μια και οι 

απαντήσεις σε απαιτήσεις για ένα προϊόν συχνά διανέμονται σε περισσότερες 

από μία κατηγορίες. Σε αυτή την περίπτωση πιστεύουμε ότι αυτή η διανομή 

μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι πελάτες σε διαφορετικά τμήματα 

έχουν διαφορετικές προσδοκίες σχετικά με το προϊόν.  

Αν το ερωτηματολόγιο περιέχει επαρκείς μεταβλητές που ξεκινούν από 

τον πελάτη, τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ιδανική 

βάση για την τμηματοποίηση της αγοράς και για αυτό το λόγο για 

διαφοροποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών σύμφωνα με τις χρηστικές 

προσδοκίες των διαφορετικών τμημάτων των πελατών.  

Ο κανόνας αξιολόγησης M>O>A>I ακολουθεί την παρακάτω 

συλλογιστική: αν οι ατομικές απαιτήσεις των πελατών δεν μπορούν να είναι 

αμφίβολα ανατεθειμένες σε διάφορες κατηγορίες, ο κανόνας αξιολόγησης είναι 

πολύ χρήσιμος. Όταν παίρνονται αποφάσεις για την ανάπτυξη προϊόντων, 
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αρχικά εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψιν είναι 

αυτά τα οποία έχουν μεγαλύτερη επιρροή στην αντιληπτική ποιότητα των 

προϊόντων. Αρχικά εκείνες οι απαιτήσεις πρέπει να εκπληρωθούν οι οποίες 

προκαλούν δυσαρέσκεια όταν δεν υπάρχουν. Όταν παίρνεται η απόφαση 

σχετικά με το ποιες ελκυστικές (attractive) απαιτήσεις θα πρέπει να 

ικανοποιηθούν ο αποφασιστικός παράγοντας είναι το πόσο σημαντικές είναι 

για τον πελάτη. Αυτό μπορεί να αποφασιστεί χρησιμοποιώντας το «self stated 

importance» στο ερωτηματολόγιο. Αν δύο ή τρεις ελκυστικές (attractive) 

απαιτήσεις εκπληρωθούν το ποιες θεωρούνται σαν τις πιο σημαντικές ανά 

τμήμα της αγοράς πελατών, το αποτέλεσμα είναι ένα πακέτο χαρακτηριστικών 

του προϊόντος το οποίο δεν μπορεί να νικηθεί. 

Ο συντελεστής ικανοποίησης του πελάτη δηλώνει το αν η ικανοποίηση 

μπορεί να αυξηθεί ικανοποιώντας μια προϊοντική απαίτηση, ή αν 

ικανοποιώντας αυτή την απαίτηση μερικά αποτρέπει τον πελάτη από το να 

δυσαρεστηθεί (Berger, 1993). Διαφορετικά τμήματα της αγοράς έχουν 

διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες έτσι ώστε κάποιες φορές δεν είναι 

ξεκάθαρο το αν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του προϊόντος μπορεί να 

προσδιοριστεί από ποικίλες κατηγορίες. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε 

τη μέση επίδραση των προϊοντικών απαιτήσεων στην ικανοποίηση όλων των 

πελατών. Ο συντελεστής ικανοποίησης του πελάτη είναι ενδεικτικός του πόσο 

δυνατά ένα προϊοντικό χαρακτηριστικό μπορεί να επηρεάσει την ικανοποίηση 

ή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της την μη ικανοποίηση του πελάτη. Για να 

υπολογιστεί η μέση επίδραση στην ικανοποίηση είναι αναγκαίο να προστεθεί 

η στήλη των ελκυστικών (attractive) και των μονοδιάστατων (one dimensional) 

διαστάσεων και να διατεθεί με το συνολικό αριθμό των ελκυστικών (attractive), 

μονοδιάτσατων (one dimensional) και των αδιάφορων (indifferent) 

απαντήσεων. Για τον υπολογισμό της μέσης επίδρασης στη δυσαρέσκεια θα 

πρέπει να προστεθούν οι απαραίτητες και οι μονοδιάστατες (must be, one 

dimensional) στήλες και να διαιρεθούν από τον ίδιο ομαλοποιημένο 

παράγοντα (Berger, 1993). Ειδικότερα ο βαθμός ικανοποίησης και ο βαθμός 

δυσαρέσκειας προκύπτουν από τις παρακάτω σχέσεις: 

Βαθμός ικανοποίησης=(Α+Ο)/(Α+Ο+Μ+Ι)                      (9) 

Βαθμός δυσαρέσκειας=(Ο+Μ)/[(Α+Ο+Μ+Ι)*(-1)]            (10) 
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Όπου  Α: attractive 

           Ο: one dimensional 

           Μ: must be 

            Ι:  indifferent 

Το μείον μπροστά από τον συντελεστή δυσαρέσκειας του πελάτη 

μπαίνει με στόχο να δώσει έμφαση στην αρνητική επίδραση της ικανοποίησης 

του πελάτη αν η ποιότητα του προϊόντος δεν εκπληρωθεί. Ο θετικός 

συντελεστής ικανοποίησης του πελάτη βλέπε μαθηματικό τύπο 1 κυμαίνεται 

από 0 σε 1, όσο πιο κοντά είναι η τιμή στο 1 τόσο υψηλότερη η επίδραση 

στην ικανοποίηση του πελάτη. Ένας θετικός συντελεστής ικανοποίησης του 

πελάτη ο οποίος πλησιάζει το μηδέν δηλώνει ότι υπάρχει πολύ μικρή επιρροή. 

Την ίδια στιγμή παρόλα αυτά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν και ο αρνητικός 

συντελεστής. Αν πλησιάζει το -1 η επίδραση στη δυσαρέσκεια του πελάτη 

είναι ιδιαίτερα ισχυρή αν το αναλυόμενο χαρακτηριστικό του προϊόντος δεν 

ικανοποιείται. Μια τιμή σχεδόν μηδενική δηλώνει ότι αυτό το χαρακτηριστικό 

δεν προκαλεί δυσαρέσκεια αν υπάρχει.  

 

12. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Η ποιότητα που Kano λαμβάνει από ένα προϊόν σε σύγκριση με αυτό 

των ισχυρότερων ανταγωνιστών είναι υψηλής σημασίας για τις στρατηγικές 

ανάπτυξης προϊόντος και βελτίωσης των μετρήσεων. Για αυτό το λόγο είναι 

χρήσιμο όχι μόνο να αξιολογούνται οι πελάτες των δικών μας προϊόντων, 

αλλά επίσης να παίρνουμε τη γνώμη και από τα ανταγωνιστικά προϊόντα.  

Ο δείκτης βελτίωσης ποιότητας (QI) είναι ο λόγος που υπολογίζεται 

πολλαπλασιάζοντας τη σχετική σημασία μιας προϊοντικής απαίτησης (self 

stated importance) για τον πελάτη με το κενό αξίας προσλαμβανόμενης 

ποιότητας προϊόντος (δικό μας προϊόν σε σχέση με τον ανταγωνισμό) που 

κερδήθηκε από την κλίμακα μέτρησης στο ερωτηματολόγιο (Griffin & Hauser, 

1993):  

QI=Relative Importance*(evaluation of own-evaluation of product of 

competitor)     (11) 

Οι ακραίες τιμές του δείκτη εξαρτώνται από τον αριθμό των σημείων 

στην κλίμακα μέτρησης. Η αξία είναι ενδεικτική του πόσο σημαντική είναι η 

προϊοντική απαίτηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Όσο πιο ψηλή είναι η 
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αξία στη θετική κλίμακα, τόσο ψηλότερο είναι το σχετικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στην προσλαμβανόμενη ποιότητα από πλευράς του πελάτη. 

Παρόλα αυτά, όσο πιο υψηλή είναι η αρνητική αξία αυτού του δείκτη, τόσο πιο 

υψηλό είναι το ανταγωνιστικό σχετικό μειονέκτημα. Για αυτό το λόγο είναι 

πολύ σημαντικό να βελτιωθεί αυτή η προϊοντική απαίτηση. (Elmar Sauerwein/ 

Franz Bailom/ Kurt Matzler/ Hans H. Hinterhuber, 1996) 

Το μοντέλο Kano για την ικανοποίηση του πελάτη-καταναλωτή 

ταξινομεί τα προϊοντικά χαρακτηριστικά βασισμένο στο πώς γίνονται 

αντιληπτά από τους πελάτες και την επίδραση του στην ικανοποίηση του 

πελάτη. Αυτές οι ταξινομήσεις είναι χρήσιμες για την καθοδήγηση των 

σχεδίων αποφάσεων στο γεγονός ότι δείχνουν πότε το καλό είναι αρκετά καλό 

και πότε το περισσότερο είναι καλύτερο. 

Δραστηριότητες και ιδέες στις οποίες το μοντέλο Kano είναι χρήσιμο: 

 Αναγνώριση των αναγκών των πελατών. 

 Απόφαση για λειτουργικές (αποφάσεις) απαιτήσεις. 

 Ανάπτυξη σκέψης. 

 Ανάλυση ανταγωνιστικών προϊόντων. 

Άλλα εργαλεία τα οποία είναι χρήσιμα σε συνδυασμό με το μοντέλο 

Kano: 

 Εξαγωγή των πελατειακών δεδομένων εξόδου. 

 «Matrices» προτεραιοτήτων. 

 «Quality Function Deployment». 

 Ανάλυση αξίας (Value Analysis). 

Το μοντέλο Kano για την ικανοποίηση του πελάτη διαιρεί τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος σε τρεις κατηγορίες: 

 «threshold» 

 «performance» και 

 «excitement». 

Ένα ανταγωνιστικό προϊόν συναντά-ικανοποιεί βασικά χαρακτηριστικά, 

μεγιστοποιεί τα χαρακτηριστικά της απόδοσης και περιλαμβάνει όσο πιο 

πολλά χαρακτηριστικά απόδοσης και περιλαμβάνει όσο πιο πολλά 

χαρακτηριστικά έξαψης μπορεί στα πλαίσια του κόστους που μπορεί η αγορά 

να αντέξει. 
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Τα «threshold» (κατόφλι) ή βασικά χαρακτηριστικά είναι τα 

αναμενόμενα χαρακτηριστικά ή τα “musts” ενός προϊόντος, και δεν 

εξασφαλίζουν μια ευκαιρία για προϊοντική διαφοροποίηση. Αυξάνοντας την 

απόδοση αυτών των χαρακτηριστικών εξασφαλίζεται μείωση επιστροφών σε 

όρους ικανοποίησης πελατών, ωστόσο η έλλειψη ή η φτωχή απόδοση αυτών 

των χαρακτηριστικών έχει σαν αποτέλεσμα την ακραία δυσαρέσκεια του 

πελάτη για παράδειγμα τα φρένα σε ένα αμάξι.  

Τα «threshold» χαρακτηριστικά τυπικά δεν αιχμαλωτίζονται σε QFDs ή 

άλλα εργαλεία αξιολόγησης μια και τα προϊόντα δεν αξιολογούνται στο βαθμό 

τον οποίο ένα τέτοιο χαρακτηριστικό συναντάται, το χαρακτηριστικό είναι είτε 

ικανοποιημένο ή όχι. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι εκείνα για τα οποία είναι γενικά καλύτερα, 

και θα βελτιώσουν την ικανοποίηση του πελάτη. Αντίστροφα, μια έλλειψη ή 

αδύναμη παρουσία-απόδοση χαρακτηριστικού μειώνει την ικανοποίηση του 

πελάτη. Από τις ανάγκες για τις οποίες οι πελάτες κάνουν λόγο, οι πιο πολλές 

θα πέσουν στην κατηγορία των «performance» χαρακτηριστικών. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά θα διαμορφώσουν τις ανάγκες βαρύτητας ενάντια σε αυτό 

που οι ιδέες του προϊόντος θα αξιολογηθούν.  

Η τιμή για την οποία ο πελάτης είναι πρόθυμος να πληρώσει για ένα 

προϊόν είναι στενά συνδεδεμένο με τα «performance» χαρακτηριστικά για 

παράδειγμα οι πελάτες θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερο για 

ένα αμάξι το οποίο θα τους εξοικονομεί ενέργεια και κατά επέκταση καύσιμα. 

Τα χαρακτηριστικά «excitement» είναι αυτά τα οποία δεν λέγονται και 

δεν είναι προσδοκητά από τους πελάτες, αλλά μπορούν να φτάσουν σε 

υψηλά επίπεδα ικανοποίησης του πελάτη, ωστόσο η έλλειψη τους δεν οδηγεί 

σε δυσαρέσκεια. Αυτά τα χαρακτηριστικά συχνά ικανοποιούν υποβόσκουσες 

ανάγκες, αληθινές ανάγκες για τις οποίες οι πελάτες είναι απληροφόρητοι. Σε 

μια ανταγωνιστική αγορά όπου οι κατασκευαστές των προϊόντων 

εξασφαλίζουν παρόμοια απόδοση, το να εξασφαλιστούν χαρακτηριστικά 

«excitement» τα οποία εκφράζουν «άγνωστες ανάγκες» μπορούν να 

εξασφαλίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παρόλα αυτά έχει ακολουθηθεί η 

τυπική εξέλιξη σε μία απόδοση και μετά σε «threshold» χαρακτηριστικό. 

Τα προϊόντα έχουν συχνά χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορούν να 

ταξινομηθούν σύμφωνα με το μοντέλο Kano. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι 
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συχνά μικρής ή καθόλου κοινωνικής σπουδαιότητας για τον πελάτη και δεν 

είναι παράγοντες στις αποφάσεις των πελατών.  

Μια σχετικά απλή προσέγγιση της εφαρμογής της ανάλυσης του 

μοντέλου Kano είναι να ρωτηθούν οι πελάτες δύο απλές ερωτήσεις για κάθε 

χαρακτηριστικό: 

 Αξιολόγησε την ικανοποίηση σου αν το προϊόν έχει αυτό το 

χαρακτηριστικό. 

 Αξιολόγησε την ικανοποίηση σου αν το προϊόν δεν έχει αυτό το 

χαρακτηριστικό. 

Οι πελάτες θα πρέπει να ζητούνται να απαντήσουν με μία από τις 

παρακάτω απαντήσεις: 

 Ικανοποιημένος. 

 Ουδέτερος. 

 Δυσαρεστημένος. 

 Δεν με νοιάζει. 

Βασικά χαρακτηριστικά γενικά λαμβάνουν την απάντηση «Ουδέτερος» 

στην πρώτη ερώτηση, και την απάντηση «Δυσαρεστημένος» στη δεύτερη 

ερώτηση. Απαγόρευση αυτών των χαρακτηριστικών στο προϊόν έχει την 

πιθανότητα να επηρεάσει αυστηρά την επιτυχία του προϊόντος στην αγορά.  

Εξουδετέρωση ή συμπερίληψη των «performance» ή «excitement» 

χαρακτηριστικών η απουσία ή η παρουσία αντίστοιχα οδηγεί σε δυσαρέσκεια 

του πελάτη. Αυτό συχνά απαιτεί μια «trade off» ανάλυση ενάντια στο κόστος. 

Καθώς οι πελάτες βαθμολογούν συχνότερα περισσότερα χαρακτηριστικά ή 

λειτουργικότητα σαν σημαντικά, ρωτώντας  «Πόσο επιπλέον είσαι πρόθυμος 

να πληρώσεις για αυτό το χαρακτηριστικό ή και για παραπάνω από αυτό το 

χαρακτηριστικό;»  («How much extra you will be willing to pay for this attribute 

or more of this attribute?»). Θα βοηθήσει στις «trade off» αποφάσεις, ειδικά 

για τα performance χαρακτηριστικά. Τα δίκτυα (matrices) προτεραιοτήτων 

μπορούν να χρησιμεύσουν στην απόφαση σχετικά με το  ποια χαρακτηριστικά 

excitement θα έφερναν τα μέγιστα αποτελέσματα στην ικανοποίηση του 

πελάτη.  

Η αιτία θα πρέπει να δίνεται στα χαρακτηριστικά που λαμβάνουν την 

απάντηση «Δεν με νοιάζει» καθώς δεν θα αυξήσουν την ικανοποίηση του 

πελάτη, ούτε θα κινητοποιήσουν τον πελάτη να πληρώσει μια αυξημένη τιμή 
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για το προϊόν. Παρόλα αυτά, δεν αποπέμπονται αμέσως αυτά τα 

χαρακτηριστικά, αν παίζουν ένα κριτικό ρόλο στη λειτουργικότητα του 

προϊόντος ή είναι απαραίτητα για άλλους λόγους πέρα από την ικανοποίηση 

του πελάτη.  

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την ανάλυση του μοντέλου 

Kano ειδικά αυτές που αφορούν τα «performance» και «excitement» 

χαρακτηριστικά και εξασφαλίζει αξία δεδομένων εισόδων για την QFD 

διαδικασία. (Κano Model Analysis, Ιστοσελίδα από το Διαδίκτυο) 

 

13. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Ένας τουριστικός προορισμός τυπικά αποτελείται από πολυπληθείς 

αυτόνομους προμηθευτές, ακόμη οι πελάτες αγοράζουν και λαμβάνουν 

αποφάσεις σχετικά με την επαναληπτική αγορά, βασισμένες σε ολική εμπειρία 

διαθέσιμη από και σε έναν προορισμό (Williams & Palmer, 1999). Υπάρχουν 

πολλές μελέτες οι οποίες δείχνουν τις μεθόδους με τις οποίες η συνεργασία 

μεταξύ προμηθευτών μπορεί να προσθέσει αξία στο προϊόν ενός τουριστικού 

προορισμού (Leiper, 1996/ Palmer & Bejou, 1995/ Heath & Wall, 1991). Η 

προώθηση συνεργασίας των τουριστικών προορισμών έχει τυπικά εστιάσει 

στη σύνδεση του προϊόντος με μπροσούρες συχνά διανεμημένες σε stands 

και εκθέσεις. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου προσφέρει νέες 

ευκαιρίες για συνεργατικό marketing τουριστικών προορισμών (relationship 

marketing ή cooperative marketing). Υπάρχει μια δυναμική να δημιουργηθούν 

εικονικές συνεργασίες («virtual co-operation»), όπου οι πιθανοί τουρίστες 

μπορούν να σερφάρουν, να διαβάσουν γρήγορα και εύκολα μέσα στο 

διαδίκτυο και να αναπτύξουν μια κατανοητή εικόνα του προορισμού και των 

εμπειριών που προσφέρονται. Η δημιουργική σύνδεση των ιστοσελίδων 

διευκολύνει το προφίλ των ερωτώμενων με τέτοιο τρόπο που επιτρέπει τους 

πιθανούς τουρίστες να αναπτύξουν το δικό τους πακέτο εμπειριών πριν από 

μια φυσική επίσκεψη στον προορισμό. 

Αυτή η μελέτη μεταξύ άλλων δίνει έμφαση και στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

σαν ένα μέσο για την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ οργανισμών οι οποίοι 

απαρτίζουν τον τουριστικό προορισμό. Ειδικότερα, η έρευνα μελετά το ρόλο 

του ηλεκτρονικού εμπορίου στη δημιουργία εικονικών τουριστικών 

προορισμών (virtual tourism destinations) που φιλοξενούνται στο διαδίκτυο.  
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Η επιτυχία του προϊόντος «τουριστικός προορισμός» τυπικά εξαρτάται 

από ένα δίκτυο ανεξάρτητων και έσω-εξαρτημένων οργανισμών (Gartell, 

1991/ Kotler, 1996). Μια συχνά χρησιμοποιούμενη προσέγγιση στη μελέτη 

των έσω-οργανωσιακών σχέσεων βασίζεται στην ανάλυση του δικτύου 

(Achrol, 1991/ Quinn, 1992). Το δίκτυο στηρίζεται στην αναγκαιότητα του ότι 

λογικά είναι το γεγονός ότι ένας απλός οργανισμός είναι ανίκανος ή δεν 

επιθυμεί να ασχοληθεί με την πολυπλοκότητα και τα ρίσκα του περιβάλλοντός 

του, και παρόμοια ανίκανος ή δεν επιθυμεί να συναντήσει τις δεξιότητες και τις 

απαιτήσεις των πηγών που είναι απαραίτητα για τον ανταγωνισμό στην 

παγκόσμια αγορά (Craveur, 1993). Τα μέλη ενός δικτύου δεν είναι εντελώς 

εξαρτημένα μεταξύ τους, καθώς παραμένουν ανεξάρτητα κατά μήκος των 

κύριων διαστάσεων της σχέσης. Κάθε εταίρος συνεισφέρει κάποιο κομμάτι 

του πυρήνα επάρκειας που οι άλλοι χρειάζονται, αλλά το οποίο δεν έχουν 

εσωτερικά διαθέσιμο. Η δεκαετία του ’90 παρουσίαζε αυξημένο ενδιαφέρον σε 

μια νέα μορφή οργανισμού συχνά αναφερόμενο σαν εικονικό οργανισμό 

(virtual organization) (Davidow & Malone, 1992). Ο εικονικός οργανισμός σε 

αυτό το περιβάλλον αναφέρεται σε ένα δίκτυο ανεξάρτητων εταιριών, 

προμηθευτών, πελατών ακόμη και προηγούμενων αντιπάλων που συνδέονται 

με τεχνολογικές πληροφορίες για το μοίρασμα ικανοτήτων, κόστους και 

πρόσβαση σε άλλες αγορές. Ένα χαρακτηριστικό των εταιριών αυτών είναι ότι 

μπορεί να μην έχουν κεντρικά γραφεία ή εσωτερική ιεραρχία (Byrne, 1993). 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει διευκολύνει την ανάπτυξη των εικονικών 

οργανισμών. Οι Hale και Whitlam (1997) ορίζουν σαν εικονικό οργανισμό τον  

«κάθε οργανισμό ο οποίος συνεχόμενα αναπτύσσεται, ορίζεται ξανά, και 

ανακαλύπτει ξανά τον εαυτό του για καθαρά πρακτικούς σκοπούς της 

επιχείρησης». Ο εικονικός οργανισμός χαρακτηρίζεται από την έλλειψη μιας 

φυσικής παρουσίας και της αναγνωρίσιμης ιεραρχίας. Ο στόχος μιας τέτοιας 

οργάνωσης είναι να μεταδώσει υπηρεσία μέσα από δομές και διεργασίες οι 

οποίες είναι γρήγορες, ευέλικτες και επίπεδες. Οι εικονικοί οργανισμοί είναι 

πιο ευέλικτοι και ανταποκρινόμενοι από τους παραδοσιακούς, των οποίων οι 

δομές είναι «computer-mediated communication» (Hoffman & Novak, 1995/ 

Barnat, 1997). Στο εικονικό περιβάλλον μπορούν οι μικρές επιχειρήσεις να 

συνεργαστούν με ελάχιστη γραφειοκρατία και έτσι μπορούν να 

δημιουργήσουν κέρδος παρά το κόστος της συνεργασίας. Οι εικονικοί 
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οργανισμοί έχουν ειδική αρμοδιότητα σε ατομικές επιχειρήσεις μέσα στη 

φιλοξενία και στη βιομηχανία του τουρισμού, ειδικότερα στον τομέα των 

μικρών επιχειρήσεων, των οποίων οι πηγές είναι περιορισμένες και απαιτείται 

ανίχνευση πόρων και ικανοτήτων από το εξωτερικό («outsourcing») πολλών 

ειδικών λειτουργιών. Συγκεντρώνοντας μαζί τις βασικές ελευθερίες των 

μεμονωμένων, οι εικονικοί οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από την 

κληρονομική ευαισθησία στην αλλαγή του περιβάλλοντος της επιχείρησης 

(Barnatt, 1997). Οι εικονικοί οργανισμοί μπορούν να εστιάσουν αποκλειστικά 

γύρω από τη διαδικασία της πληροφορίας που οδηγεί στη γνώση και 

συνεπώς στην ειδίκευση χωρίς να αφιερώνονται στη φυσική υποδομή. 

Υπάρχουν πολλές διαφορές εικονικών οργανισμών, οι οποίοι κεφαλοποιούν 

στη διάκριση της γνώσης και των πληροφοριών σαν κλειδιά δεδομένων 

εισόδων (inputs) και εξόδων (outputs). Οφείλεται στην απροσδιοριστία των 

πηγών που παράγουν ότι δεν υπάρχει η αναγκαιότητα για πολλές εικονικές 

οργανώσεις να δείξουν ή να υποστηρίξουν μια οριστική φυσική αρχιτεκτονική 

δομή ούτε μια σαφή γραφειοκρατία, μια σκληρή δομή υπαλλήλων ούτε μια 

αφοσιωμένη δομή βάσης η οποία να χαρακτηρίζει την τυπική οργανωτική 

δομή. Σε αυτή τη μελέτη, ο όρος εικονικός οργανισμός περιγράφει το δίκτυο 

των ανεξάρτητων εταιριών που απαρτίζουν την αγορά του τουριστικού 

προορισμού. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι η σύνθεση ενός 

προϊόντος δηλαδή του τουριστικού προορισμού που απαρτίζεται από διάφορα 

μεγέθη, στο οποίο διαθέτουν οι πελάτες μια συνολική εμπειρία για το συνολικό 

παρεχόμενο προιόν. Η πρόσφατη ανάπτυξη στη διαθεσιμότητα της 

τεχνολογίας των πληροφοριών έχει υποστηρίξει την ανάπτυξη του εικονικού 

τουριστικού προορισμού οργανισμών, παρέχοντας γρήγορη ανάπτυξη σε 

ιστοσελίδες οι οποίες σχετίζονται με τον παράγοντα ταξίδι και προορισμό (in-

travel related sites) (Kate, 1998/ Marketing, 1999/ Palmer & McCole, 2000) 

Ποια προϊόντα και υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

αποκομίσει ένα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης του πελάτη; Ποια 

χαρακτηριστικά του προϊόντος έχουν μεγαλύτερη αναλογική επιρροή στην 

ικανοποίηση και ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι πιο απόλυτα 

«πρέπει» στα μάτια του καταναλωτή; Οι παραπάνω ερωτήσεις αποτελούν 

θεμέλιους λίθους για τη μελέτη.  
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Μέχρι τώρα η ικανοποίηση του πελάτη φαινόταν πιο πολύ σαν «one 

dimensional» κατασκευή, όσο υψηλότερη τόσο πιο αντιληπτή η ποιότητα του 

προϊόντος άρα και τόσο υψηλότερη η ικανοποίηση του πελάτη αλλά και το 

αντίστροφο. Φυσικά εκπληρώνοντας τις ατομικές προϊοντικές απαιτήσεις σε 

ένα μεγάλο βαθμό δεν υπονοείται απαραίτητα και ένα υψηλό επίπεδο 

ικανοποίησης του πελάτη. Είναι επίσης ο τύπος της απαίτησης ο οποίος 

ορίζει την προσλαμβανόμενη ποιότητα του προϊόντος και κατά συνέπεια την 

ικανοποίηση του πελάτη. Ξεκινώντας από το μοντέλο Kano σχετικά με την 

ικανοποίηση του πελάτη, μια μεθοδολογία εισάγεται η οποία αποφασίζει ποια 

επιρροή έχουν τα συστατικά των προϊόντων και των υπηρεσιών στην 

ικανοποίηση του πελάτη. Οι συγγραφείς επίσης δείχνουν πώς τα 

αποτελέσματα μιας μελέτης ενός πελάτη μπορούν να μεταφραστούν και πώς 

τα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν και να χρησιμοποιηθούν για τη 

διοίκηση της ικανοποίησης του πελάτη. (Elmar Sauerwein/ Franz Bailom/ Kurt 

Matzler/ Hans H. Hinterhuber, 1996) 

 

14. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Στο αναδυόμενο ηλεκτρονικό περιβάλλον, η δημιουργία μιας 

πελατοκεντρικής ιστοσελίδας (customer oriented or customized website) είναι 

πολύ σημαντικός παράγοντας. Αυτή η μελέτη αναφέρει δύο επεξηγηματικές 

μελέτες στην αντίληψη του χρήστη σχετικά με τη χρήση των ιστοσελίδων 

(websites). Αρχικά χρησιμοποιούμε το μοντέλο ποιότητας Kano για να 

διεξαχθεί μια έρευνα των ποιοτικών χαρακτηριστικών στο περιβάλλον του 

διαδικτύου. Μια ανεξάρτητα διεξαγόμενη μελέτη αργότερα συνεχίζει την 

πρώτη μελέτη θέτοντας κάποιους περιορισμούς. Τα αποτελέσματα και των 

δύο ερευνών προτείνουν ότι: 

 Το μοντέλο της ποιότητας Kano μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πλαίσιο 

εργασίας για να ελέγξει την ποιότητα της ιστοσελίδας, υπό τον όρο των 

τριών τύπων ποιότητας, και το χρόνο μετάβασης της φύσης της 

ποιότητας. 

 Κάθε χαρακτηριστικό δεν θεωρείται σαν ισόβαθμα σημαντικό μέσα σε 

μια κυριαρχία του δικτύου. 

 Διαφορετικές περιοχές έχουν διαφορετικό τρόπο βαθμολόγησης των 

σημαντικών χαρακτηριστικών, παρότι υπάρχουν συγκεκριμένα 
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χαρακτηριστικά που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά ανάμεσα στην 

περιοχή μελέτης. Αυτές οι μελέτες προωθούν κάποια εμπειρική 

απόδειξη στις αντιλήψεις των χρηστών σχετικά με την ποιότητα των 

ιστοσελίδων και τα χαρακτηριστικά της οδηγεί σε περαιτέρω 

θεωρητικές έρευνες. 

Τα τελευταία χρόνια πολυάριθμες μελέτες έχουν εστιάσει στο 

σχεδιασμό ιστοσελίδων για αναζήτηση γενικών πληροφοριών και για λόγους 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Λίγες από αυτές όμως έχουν χρησιμοποιήσει 

θεωρητικές βάσεις, εμπειρικές αποδείξεις ή συστηματικές προσεγγίσεις. Οι 

περισσότερες μελέτες δίνουν κάποια καθοδήγηση για σχεδιαστές κυρίως, 

βασισμένες σε ικανούς για λύση κανόνες, αλλά χωρίς κρίση ή κανόνες του 

αντίχειρα. Αυτές οι μελέτες δεν αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά σχεδιασμού 

ιστοσελίδων που συνεισφέρουν στην ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια του 

καταναλωτή, απευθύνονται σε διαφορετικής ποιότητας προσδοκίες, ούτε 

προωθούν κάποια διορατικότητα ακόμη και αν κάποια χαρακτηριστικά πιο 

σημαντικά από ότι άλλα από τους χρήστες. 

Στο περιβάλλον του δικτύου για αναζήτηση γενικών πληροφοριών και 

ηλεκτρονικό εμπόριο σχετικό με τον πελάτη πολύ σημαντικός παράγοντας 

είναι οι χρήστες  δηλαδή οι πελάτες. Ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι η 

κατανόηση των προσδοκιών των πελατών και το πώς αισθάνονται σχετικά με 

τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν. Η συνεχής επιτυχία μιας εταιρίας ή μιας 

ιστοσελίδας προέρχεται από δύο ομάδες: 

 Νέοι πελάτες. 

 Επαναλαμβανόμενοι πελάτες. 

Μια και από πάντα κοστίζει παραπάνω η προσέλκυση νέων πελατών, 

από τη διατήρηση των ήδη υπαρχόντων, επομένως η διατήρηση των πελατών 

παρουσιάζει προσοδοφόρες προοπτικές σε σχέση με την προσέλκυση νέων 

πελατών. Το κλειδί για τη διατήρηση πελατών προχωράει πιο πέρα από την 

ικανοποίηση των πελατών. Οι ενθουσιασμένοι πελάτες θεωρείται η πιο 

αποδοτική διαφήμιση από όλες τις πληρωμένες διαφημίσεις στα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας και ενημέρωσης.  

Ο αντικειμενικός σκοπός μιας έρευνας είναι να χτίσει ένα θεωρητικό 

πλαίσιο εργασίας σχετικά με την αξιολόγηση της ποιότητας των ιστοσελίδων 

από την αντίληψη της ικανοποίησης των πελατών μέσα από θεωρητικές και 
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εμπειρικές έρευνες. Ενώ η επιτυχία μιας εταιρίας ή ενός οργανισμού εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες, αλλά η εστίασή μας είναι στο σχέδιο της 

ιστοσελίδας και την αλληλεπίδραση του χρήστη με τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

και τα προϊόντα που τους αφορούν. Αυτή η συνάρτηση αλληλεπίδρασης δρα 

σαν ένα «παράθυρο» του οργανισμού μέσα από το οποίο οι χρήστες 

αλληλεπιδρούν. Ο σχεδιασμός επηρεάζει την αντίληψη του χρήστη και την 

πιθανή στάση ενάντια στον οργανισμό. Ειδικότερα στις έρευνες αναπτύχθηκε 

ένα μοντέλο ποιότητας για την ιστοσελίδα βασιζόμενο στο μοντέλο Kano για 

το προϊόν των πελατών και τις προσδοκίες ποιότητας υπηρεσίας, μετά 

ακολούθησε η επέκταση και η βελτίωση του μοντέλου θέτοντας κάποιους 

περιορισμούς στο ίδιο το μοντέλο. Το μοντέλο σκοπεύει να προωθήσει 

τρόπους ανάπτυξης πρακτικών οδηγιών στους σχεδιαστές του δικτύου και 

τους αξιολογητές και βοηθάει να χτιστεί μια θεωρία για μελλοντική έρευνα. 

(Zang & Dran, 2001) 

 

15. BENCHMARKING 
Το υπάρχουν σύστημα ένδειξης «benchmarking» έχει ανακαλυφθεί 

από την Αυστριακή κυβέρνηση το 1987. Η παγκοσμιοποίηση και η μείωση του 

κύκλου ζωής των προϊόντων σε συνδυασμό με την αύξηση των απαιτήσεων 

των πελατών οδήγησε στην εξύψωση του ανταγωνισμού ανάμεσα σε 

τουριστικούς προορισμούς. 

Από ένα στρατηγικό σημείο θεώρησης οι τουριστικοί προορισμοί θα 

έπρεπε να θεωρούνται σαν ένα αμάλγαμα χώρου του πελάτη και του 

τουριστικού προϊόντος, προσφέροντας και ένα ολιστικό περιεχόμενο στην 

εμπειρία, την οποία οι τουρίστες μεταφράζουν υποκειμενικά, με σεβασμό στο 

οδοιπορικό ταξίδι, το πολιτιστικό περιβάλλον και το υπόβαθρο, το σκοπό της 

επίσκεψης, το μορφωτικό επίπεδο και-ή την προηγούμενη εμπειρία τους 

(Buhalis, 2000/ 1997).  

Ο θεμελιώδης στόχος της διοίκησης του προορισμού είναι να 

αποτιμήσει την επάρκεια και την αποδοτικότητα ενός προϊόντος, μιας 

ευκολίας, μιας υπηρεσίας και ενός προγράμματος τα οποία όλα μαζί 

εξασφαλίζουν εμπειρίες αξέχαστες από τον προορισμό προς στους 

επισκέπτες (Prime & Gilmore, 1999).   
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16. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΤΟΝ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Συνεπώς το βασικό τμήμα-πυρήνας της διοίκησης ενός προορισμού 

είναι ο περιοδικός έλεγχος της ικανοποίησης των επισκεπτών και η τακτική 

διαχείριση των πόρων (resources), οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις 

προερχόμενες από τον τουρισμό καταστροφές (Couch & Ritchie, 1999). Η 

διοίκηση και διαχείριση δεικτών των προορισμών των κύριων ανταγωνιστών 

που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «benchmarking» χρησιμοποιεί νέες 

τεχνικές έρευνας και προορισμών τουρισμού με στόχο τα οφέλη όλων των 

συμμετεχόντων (Buhalis, 2000). 

Σαν μια τεχνική διοίκησης ποιότητας και βελτίωσης μέσω της συλλογής 

ανάλυσης και παρακολούθησης δεικτών,  το «benchmarking» ορίζεται σαν 

«μια διαδικασία μέσα από την οποία κάτι μπορεί να μετρηθεί ή να κριθεί» 

(Camp, 1996). Επίσης θεωρείται σαν «η έρευνα για καλύτερες βιομηχανικές 

πρακτικές οι οποίες οδηγούν σε ανώτερη απόδοση». 

Επιπλέον ο Vazizi (1992) δηλώνει ότι το «benchmarking» είναι μια 

συνεχής διαδικασία σύγκρισης της απόδοσης ενός οργανισμού ως προς τις 

κρίσεις τους με τις ανάγκες που αντιλαμβάνονται και με βάσει τα παραπάνω 

απαρτίζεται σε αυτό που είναι το καλύτερο στη βιομηχανία και στηρίζεται στις 

κριτικές ανάγκες των πελατών και αποφασίζεται τι θα πρέπει να βελτιωθεί. 

Αντίθετα από μικρές διαφορές , οι ορισμοί του «benchmarking» έχουν ένα 

κοινό θέμα το οποίο είναι η συνεχής μέτρηση και βελτίωση της απόδοσης των 

οργανισμών σε σχέση με το βέλτιστο στη βιομηχανία, με στόχο την απόκτηση 

πληροφοριών σχετικά με νέες μεθόδους και πρακτικές στην εργασία 

(Bienstock & Kahn, 1995/ Cox & Thompson, 1998). Για αυτό το λόγο, οι 

προσεγγίσεις του «benchmarking» χτίζονται στις συγκρίσεις των αποδόσεων, 

τον ορισμό των κενών και την αλλαγή στη διαδικασία διοίκησης (Kozak, 

2002).  

Το «benchmarking» άρχισε να κερδίζει έδαφος από τη δεκαετία του 

’90. Τόσο οι λειτουργικοί διοικητές όσο και οι υπάλληλοι της «πρώτης 

γραμμής», που καλούνται όσοι από τους υπαλλήλους έρχονται σε άμεση 

επαφή με τους πελάτες, έχουν εφαρμόσει τα εργαλεία «benchmarking» 

βαθμολογώντας τα σε σκορ με βάσει τις διαφορετικές καταστάσεις που 
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αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Ανάμεσα σε αυτές τις εφαρμογές τρεις 

διακριτικοί τύποι «benchmarking» έχουν αναπτυχθεί ραγδαία:    

 «Benchmarking» διαδικασίας (process). 

 «Benchmarking» απόδοσης (performance). 

 «Benchmarking» στρατηγικής (strategic). 

Παρακάτω ακολουθεί μια μικρή ανάλυση για τον καθένα τύπο του 

«benchmarking» ξεχωριστά. 

Το «benchmarking» διαδικασίας εστιάζει στην ξεχωριστή παραγωγική 

διαδικασία και στα λειτουργικά συστήματα. Αυτός ο τύπος «benchmarking» 

ψάχνει να ορίσει την πιο αποδοτική πρακτική λειτουργίας ανάμεσα σε πολλές 

μονάδες του οργανισμού, οι οποίες δρουν με παρόμοιο τρόπο. Αν οι 

οργανισμοί βελτιώσουν τις θεμελιώδεις διαδικασίες τους μέσω του 

«benchmarking» μπορούν εύκολα να μεταβιβάσουν τις βελτιώσεις της 

απόδοσης, όπως την αυξημένη παραγωγικότητα, τα μειωμένα κόστη και-ή τις 

αυξημένες πωλήσεις (Bogan & English, 1994).  

Το «benchmarking» απόδοσης εστιάζει στην επικεντρωμένη ποιότητα 

και στα στοιχεία της τιμής. Για αυτό το λόγο, συγκρίσεις προϊόντων ή και 

υπηρεσιών και αναλύσεις λειτουργικών στατιστικών δεικτών γίνονται βασικά 

εργαλεία του «benchmarking». 

Τέλος το «benchmarking» στρατηγικής εξετάζει γενικά το πώς οι 

εταιρίες μπορούν να ανταγωνιστούν επιτυχώς. Ερευνά βιομηχανίες οι οποίες 

ψάχνουν να ορίσουν εκείνες τις νικηφόρες στρατηγικές οι οποίες θα 

ικανοποιήσουν την υψηλή απόδοση με στόχο την επιτυχία και τη βιωσιμότητα 

της επιχείρησης ή του οργανισμού στην αγορά (Bogan & English, 1994). 

Το «benchmarking» φαίνεται σαν ένας καταλύτης για γρήγορη μάθηση. 

Για αυτό οργανισμοί που συστηματικά ψάχνουν και μελετούν καλύτερες 

πρακτικές μπορούν να ζήσουν την εμπειρία του ευεργετικού αποτελέσματος 

ενός πνευματικού και διανοητικού επιπέδου μέσα από το «benchmarking». 

Θα έχουν πλεονεκτήματα από καλές ιδέες, δημιουργικότητα και καινοτομία η 

οποία θα προκύψει από το απόθεμα που ξεφεύγει πολύ από μια κοινή απλή 

οργάνωση. 

Η χρήση του «benchmarking» στον τουρισμό βρίσκεται σε πρόωρο 

επίπεδο. Λίγα παραδείγματα υπάρχουν τα οποία ασχολούνται με ξενοδοχεία 

ή μπορούν να βρουν εφαρμογές στη διοίκηση χώρων εστίασης (Siguaw & 
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Enz, 1999). Πρόσφατα οι μελέτες σχετικά με το «benchmarking» 

ασχολήθηκαν με το αντικείμενο των τουριστικών προορισμών (Thomason, 

Colling & Wyatt, 1999/ Kozak 2002/ Fuchs 2002).  

Οι Kozak και Rimmington (1998) συμφώνησαν ότι υπάρχει μια 

αξιοσημείωτη δυναμική για βελτίωση των υπηρεσιών ποιότητας στον 

τουρισμό μέσα από την υιοθέτηση του «benchmarking» όχι μόνο στις μικρές 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου αλλά αλόμη και στην 

περίπτωση ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων όπως συμβαίνει με τους 

τουριστικούς προορισμούς. Προτείνουν επίσης ότι οι πελάτες μπορούν να 

ωφεληθούν από μια πιο σαφή ένδειξη των υπηρεσιών που προσφέρονται, 

έτσι ώστε οι προσδοκίες τους να ταιριάζουν περισσότερο με την απόδοση η 

οποία με τη σειρά της θα αυξήσει την ικανοποίηση τους ως προς τον 

προορισμό επίσκεψης.  

Σήμερα οι τουριστικοί προορισμοί αποτελούν, σε ότι αφορά την 

συνολική ικανοποίηση του πελάτη, μια από τις σημαντικότερες πηγές για τη 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για μια ευρύτερη γεωγραφική 

ενότητα όπως, περιφέρειες, χώρες, ενώσεις χωρών κ.ο.κ (Bieger, 1998/ 

Kozak & Rimmington, 1998/ Ritchie & Couch, 2000/ Fuchs, Peters & 

Weiermair, 2002). 

Ακολουθώντας αυτή την πορεία ανάλυσης η ικανοποίηση των πελατών 

θεωρείται σαν ένα μέτρο το οποίο προέρχεται από τον πελάτη σχετικά με την 

απόδοση του προορισμού, με τον πελάτη να παραμένει η κύρια πηγή 

πληροφόρησης για αναγνώριση αυτών των τυποποιημένων δεικτών, οι οποίοι 

φαίνεται να υποστηρίζουν μετά την εγκατάσταση τους την κάλυψη των 

πιθανών κενών απόδοσης. Τα κενά απόδοσης μπορούν να εντοπισθούν 

μέσω ποσοτικοποιημένων δεικτών «benchmarking» που αναφέρονται στο 

επίπεδο προορισμού. 

Η περίπτωση της περιφερειακής διοίκησης του Τυρόλου της Αυστρίας 

είναι χαρακτηριστική μια και ο τουρισμός παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην 

περιοχή αυτή από οικονομικής άποψης. Ειδικότερα τα τουριστικά οικονομικά 

που αφορούν την περιοχή αποτελούν το 11% του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος της (ΑΕΠ) και το 3,6% του ΑΕΠ της Αυστρίας (Fuchs, 2002). 

  Για μια πιο ευρεία και ουσιώδη πληροφόρηση βασιζόμενη στρατηγικά 

στη βοήθεια του πρωτοπόρου κλάδου της οικονομικής δραστηριότητας μέσα 
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από κατάλληλες τουριστικές πολιτικές το «Tyrolean Tourism Barometer» 

εισήχθη το 1987 από την περιφερειακή κυβέρνηση του Τυρόλου (Provincial 

Government of Tyrol). Η ελεύθερη πτώση και η λιμνάζουσα κατάσταση στις 

διανομές για μια νύχτα στην περιοχή Tyrol το καλοκαίρι από το 1981 ήταν 

ένας επιπλέον λόγος που οδήγησε στη λήψη αυτής της απόφασης. Επειδή οι 

τουριστικές «αποδόσεις» δεν εμφάνισαν πτωτική πορεία, στο ίδιο χρονικό 

διάστημα, παρατηρήθηκε, σε κάποιες τουλάχιστον κατηγορίες τουριστικής 

διαμονής, ότι η αύξηση του τουρισμού απαιτεί επίσης υψηλότερα τιμώμενες 

υπηρεσίες τουρισμού. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν σταδιακά υλοποιηθεί. Τα 

δεδομένα προτείνουν μια τάση για υψηλότερη ποιότητα η οποία δεν μπορεί 

όμως να ποσοτικοποιηθεί ακόμη. Για αυτό ο πρώτος στόχος, δηλαδή η 

αύξηση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή και η δημιουργία κινήτρων για 

κάτι τέτοιο, μπορεί να περιγραφεί σαν την επιθυμία της κυβέρνησης να 

αξιολογήσει με χρηματικούς όρους, δηλαδή να ελέγξει τις χρηματικές 

αποδόσεις, τις δομικές αλλαγές στην είσοδο των τουριστών και στη διαχείριση 

των υλικών πόρων ως προς την αλυσίδα διαχείρισης εφοδιασμού (logistics) 

σε διάφορες τουριστικές περιοχές. 

Έτσι για αυτό το λόγο το τυρολέζικο βαρόμετρο χρησιμοποιεί δύο 

δεδομένα εισόδου. Μια μεταβλητή ποσοτικοποίησης της τουριστικής ζήτησης, 

και μια άλλη μεταβλητή μέτρησης της σχετικής ανάπτυξης των τιμών. Η 

προσέγγιση περιγραφής της τουριστικής ζήτησης μπορεί να δικαιολογηθεί σε 

σχέση με το γεγονός της απόδοσης του όγκου ως προς της διαμονής που 

μπορεί να θεωρηθεί σημαντικός παράγοντας συνεισφοράς στα δρώμενα της 

τουριστικής βιομηχανίας η οποία παρουσιάζει πάνω από τις μισές τουριστικές 

περιοχές με δείκτες εξόδων που πραγματοποιούν οι επισκέπτες άρα δαπάνες 

επισκεπτών ή έσοδα από επισκέπτες από διαμονή (Haemmele & Lehar, 

1987). Για την απόκτηση των πληροφοριών σχετικά με την τιμή 

χρησιμοποιούνται δευτερεύουσες πηγές πληροφοριών. Δεδομένα που 

αναφέρονται στην τιμή ανά κατηγορία διαμονής δημοσιεύονται από την 

Τοπική Διεύθυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων του Τυρόλου (Tyrolean 

Tourist Board) λειτουργούν σαν προσέγγιση για τη διαμόρφωση δεδομένων 

σε σχέση με την τιμή για διαμονές ολονύχτιες με πρωινό ή και ημιδιατροφή, 

αντίστοιχα. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για όλες τις 278 τυρολέζικες 

κοινότητες χρησιμοποιώντας μια αίσθηση κοινής προσέγγισης θεωρήθηκαν 
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δύσκολα επεξεργάσιμα και μη ενοποιημένα. Μια αντιπροσωπευτική τεχνική 

δείγματος βασίζεται στην «a-priori» επεξεργασία ομάδων τουριστικών 

κοινοτήτων οι οποίες επελέγησαν σαν οι πιο ικανές προσεγγίσεις αλλαγής 

δεδομένων.  

Για να οριστούν δομικά παρόμοιες μονάδες τουρισμού αποφασίστηκε 

να γίνει χρήση της στατιστικής τεχνικής της ανάλυσης ομάδων (cluster 

Analysis Approach), η οποία μπορεί συστηματικά να συνδυάσει στατιστικές 

μονάδες σε σχέση με την ομοιότητά τους ως προς τα πολυπαραγοντικά 

προφίλ (multi-factorial profiles) (Fuchs & Weiermair, 2001). Για αυτό το λόγο η 

μελέτη βασίστηκε σε ένα πλέγμα (matrix) μελετώντας 278 διαφορετικές 

τυρολέζικες τουριστικές κοινότητες και 19 δέσμες ομοειδών (cluster) 

μεταβλητών για να χαρακτηρίσει καλύτερα ή και να ορίσει διαφορετικούς 

τύπους τουριστικών προορισμών. Η σειρά δεδομένων για τα τελευταία δόθηκε 

από το «Austrian National Statistical Office», τα οποία ανάμεσα στα άλλα 

δεδομένα συμπεριλαμβάνουν ολονύχτιες διαμονές που πραγματοποιούν 

επισκέπτες, το λόγο των διαμονών κατά τη διάρκεια του χειμώνα 

εκφρασμένος σε μονάδα μόνιμου ή κατοίκου της περιοχής, το ποσοστό των 

διαμονών σε υψηλότερης ποιότητας και υπερπολυτελή ξενοδοχεία, το 

ποσοστό της πληρότητας των κλινών, τη χρονική διάρκεια της διαμονής, ο 

αριθμός και η ικανότητα της ασύρματης επικοινωνίας στα αυτοκίνητα, ο 

αριθμός σε «ski lifts» και σε σιδηρόδρομους στις ορεινές περιοχές ανα 

κοινότητα, τη γεωγραφική έκταση των κατάλληλων περιοχών για σκι και τέλος 

η αναλογία ποτού ανά τοπικούς κατοίκους (Haemmele & Lehar, 1987).  

Η προσέγγιση «Mahalanobis» χρησιμοποιήθηκε για να 

ελαχιστοποιηθούν οι προκαταλήψεις που είναι σχετικές με διαφορές που 

προκύπτουν στη διαβάθμιση των επιλεγόμενων ομάδων από μεταβλητές 

(Hair, 1995). Ο στόχος της χρησιμοποιούμενης πολυμεταβλητής ανάλυσης 

ήταν να ορίσει έναν κατάλληλο αριθμό ομάδων (clusters) που θα 

ακολουθούνται από την ανάθεση των στατιστικών μονάδων σχετικά με ένα 

προαποφασισμένο μέγεθος ομοιότητας. Για αυτό το λόγο επιλέχθηκε  η 

ιεραρχική (hierarchical clustered) διαδικασία ομαδοποίησης, επιδεικνύοντας 

έξι ομάδες διαφορετικών προορισμών σαν ιδανικούς. Εξαιτίας του γεγονότος 

ότι συγκεκριμένες μονάδες προορισμού έδειχναν να έχουν πολύ συγκεκριμένα 
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χαρακτηριστικά, ο αριθμός των ομάδων (clusters) υποχρεωτικά αυξήθηκε από 

έξι σε οκτώ τύπους προορισμού. 

Η πρώτη έρευνα έγινε το 1987, μετά από πέντε χρόνια το δείγμα 

συλλέχθηκε το 1992 και θεωρήθηκε σαν αντιπροσωπευτικό δείγμα μια και 

καλύπτει διαχρονικά ένα μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων. Τα πλέγματα 

(matrices) για ολονύκτιες διαμονές και αυτά της  τιμολόγησης (price matrices) 

εδραιώθηκαν και υποδιαιρέθηκαν σε έξι κατηγορίες διαμονής και οκτώ τύπους 

προορισμού. Πρόκειται για έξι ομάδες καταλυμάτων και διαμονής και για οκτώ 

ομάδες τύπου προορισμών. Περίπου 8000 τιμές για τουριστικές υπηρεσίες 

τύπου «πυρήνα» (core services) υπολογίστηκαν. Σαν τελευταίο βήμα 

εφαρμόστηκε και χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης «Laspeyres type price» για τις 

διαφορετικές κατηγορίες τύπου διαμονής και προορισμού. Μέσα επίπεδα 

τιμών ανα κατηγορία διαμονής και μέσα επίπεδα τιμών ανα τύπο προορισμού 

συγκεντρώθηκαν σταθμίζοντας τις πραγματικές τιμές με τα νούμερα των 

πωλήσεων από την προηγούμενη τουριστική περίοδο.  

Ο υπολογισμός του σχετικού δείκτη του «benchmarking» με βάση τους 

εδραιωμένους αριθμοδείκτες μετρήσεων μπορεί να θεωρηθεί σαν το τελικό 

βήμα. Ο απλοποιημένος δείκτης  προκύπτει από την παρακάτω σχέση: 

Turnover Index (real) = Overnight Stays Index*Price Index*Quality Index 

(12) 

 Ο δείκτης «Turnover Index» ισούται με τον δείκτη-πίνακα 

πραγματοποιήσιμων διανυκτερεύσεων (Overnight Stays Index) όταν αυτός 

που παραμένει μπορεί να αποκτηθεί τόσο από την σωρευτική στήλη και τις 

αξίες των γραμμών της τιμής των πλεγμάτων (matrices). 

Ο δείκτης «Quality Index» παραμένει μια καθαρά θεωρητική κατασκευή 

η οποία λειτουργεί σαν ένας δείκτης παραμονής για να επιλύσει την 

παραπάνω εξίσωση. 

Ο κατασκευασμένος «Quality Index» δείχνει το πόσο πολύ η απόδοση 

και η επιστροφή θα άλλαζε από την προηγούμενη τουριστική περίοδο αν δεν 

είχαν δημιουργηθεί καθόλου δομικές αλλαγές, προτείνοντας άνοδο της 

ποιότητας ανάμεσα στη διαμονή και τις κατηγορίες μέσα σε ένα συγκεκριμένο 

προορισμό, όπως επίσης κατά μήκος της διαμονής με σεβασμό σε ειδικού 

τύπου διαμονή. Υπολογισμοί «benchmarking» μπορούν να γίνουν για τη 

συνολική περιοχή. 
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Παρόλο που το βαρομετρικό μοντέλο εκπληρώνει τις απαιτήσεις της 

ακρίβειας του δείγματος, ακρίβεια και μείωση του κόστους συλλογής 

δεδομένων και τη διοίκηση, το εργαλείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς 

κάποια επιφύλαξη. Η κύρια αδυναμία του βαρομετρικού μοντέλου που 

παρουσιάστηκε μέχρι τώρα δεν είναι ούτε η απλότητα της κατανόησης, ούτε 

το γεγονός ότι εστιάζει μόνο στη βιομηχανία διαμονής, αλλά το γεγονός ότι 

αγνοεί παντελώς στοιχεία υψηλής σχετικότητας και αξίας, τα οποία αφορούν 

την παραγωγή και τη διαδικασία διανομής των τουριστικών υπηρεσιών. Ένας 

μεγάλος εμπλουτισμός στην απόδοση του βαρομέτρου μπορεί να θεωρηθεί η 

εδραίωση δίπλα στα καθαρά ποσοτικά, πιο περίπλοκων προορισμών εξόδου 

(Fuchs & Weiermair, 2001). Ένας πολύ σημαντικός δείκτης για την απόδοση 

των προορισμών μπορεί να προέλθει από μια εμπειρία υψηλού επιπέδου 

ικανοποίησης των τουριστών οι οποίοι και αποτελούν τη διαδικασία που 

προσθέτει αξία στον τουρισμό (Bieger, 1998/ Kozak, 2002). 

 

17. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η ικανοποίηση των τουριστών είναι βασικής σημασίας μια και 

επηρεάζει προσδοκίες και στοχεύσεις για την επόμενη απόφαση προορισμού. 

Αυτό απαιτεί ισχύοντα και αξιόπιστα αρχικά δεδομένα με σεβασμό στις 

διαστάσεις κλειδιά της ποιότητας που σχετίζονται με την αντίληψη και την 

ικανοποίηση με συγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες εκ μέρους των 

τουριστών. Ο Klaus (1985) ορίζει την ικανοποίηση σαν την «αξιολόγηση των 

πελατών μιας καταναλωτικής εμπειρίας η οποία βασίζεται σε κάποιες σχέσεις 

ανάμεσα στην υποκειμενική αντίληψη του πελάτη και από την άλλη πλευρά 

στα αντικειμενικά χαρακτηριστικά του προϊόντος». Οι Pizam, Neumann και 

Reichel (1978) ορίζουν την ικανοποίηση του τουρίστα σαν το «αποτέλεσμα 

της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην εμπειρία ενός τουρίστα από μια περιοχή 

προορισμού και στις προσδοκίες που είχε σχετικά με τον προορισμό». Η 

ικανοποίηση του τουρίστα θεωρείται «μια αντανάκλαση είτε ενός θετικού είτε 

ενός αρνητικού κενού ανάμεσα στις προσδοκίες και στις αντιλήψεις τους» 

σύμφωνα με τους Parasuraman, Zeitmhaml και Berry (1985).  
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Η κεντρική ιδέα της προσέγγισης «προσδοκία-απόδοσης» (perception 

or expectation performance analysis) βασικά προκύπτει από την αξιολόγηση 

ανάμεσα στην προσδοκία ή αναμονή για απόδοση ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας και της αντιλαμβανόμενης απόδοσης του ίδιου προϊόντος ή 

υπηρεσίας (Kozak, 2001). 

Η σκανδιναβική σχολή της ποιότητας των υπηρεσιών καθοδηγούμενη 

με βασικό εκπρόσωπό της τον Grοnroos (1984) παραλείπει τη χρήση της 

μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη. Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση 

απόδοσης μόνο είναι αδύνατο να μεταφράσεις τα υψηλά επίπεδα 

ικανοποίησης του πελάτη σαν αποτέλεσμα των χαμηλών προσδοκιών σε 

σχέση με το υψηλότερο μη αναμενόμενο αποτέλεσμα της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Αρκετή βιβλιογραφία σχετικά με τον τουρισμό 

κριτικάρει τη μέτρηση της ικανοποίησης των επισκεπτών σε ένα προορισμό 

κάνοντας χρήση των κατασκευασμένων προσδοκιών των τουριστών. Αρχικά 

μια διαφωνία υφίσταται σχετικά με τον σωστό ορισμό των προσδοκιών. 

Κάποιοι ορίζουν τις προσδοκίες σαν προβλέψεις για μελλοντική απόδοση 

(Oliver, 1980), κάποιοι άλλοι σαν επιθυμίες ή στόχους (Spreng & Olshavsky, 

1993) και κάποιοι σαν νόρμες βασισμένες σε προηγούμενες εμπειρίες 

(Cadotte, Woodruff & Jenkins, 1987). Για εκείνες τις τουριστικές υπηρεσίες 

όπου οι πελάτες περιστασιακά κάνουν διακοπές, είναι πραγματικά δύσκολο 

για έναν τουρίστα να διαμορφώσει ακριβείς προσδοκίες σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά που αφορούν τον τόπο προορισμού (Kozak, 2001). Δεύτερον, 

οι πελάτες οι οποίοι αλλάζουν προσδοκίες με το που θα λάβουν πρόσθετες 

πληροφορίες σχετικά με την ποικιλία της αλυσίδας αξίας που προσφέρει 

εναλλακτικά ο τουριστικός προορισμός είναι πολύ πιθανόν να αλλάξουν 

επιθυμίες και προσδοκίες. Είναι δύσκολο να διαχωριστούν επακριβώς οι 

προσδοκίες με την προσλαμβάνουσα απόδοση σε δεδομένες διακοπές. Οι 

τουρίστες μπορούν επίσης να έχουν ευκαιρίες να έρθουν σε επαφή με ένα 

μεγάλο αριθμό άλλων τουριστών. Για αυτό το λόγο η ανάδραση που 

λαμβάνεται από άλλους τουρίστες μπορεί να επηρεάσει την άποψη των 

τουριστών σε προσωρινή βάση (Kozak, 2001). Τρίτον, κάποιος μπορεί να 

περιμένει ότι οι τουρίστες που επισκέπτονται έναν καινούριο προορισμό θα 

έχουν ακριβείς και σίγουρες προσδοκίες σχετικά με τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του προορισμού (Cadotte, Wood ruff & Jenking, 1987). 

 56



Τέταρτον, πολιτιστικές διαφορές στις στάσεις και στη συμπεριφορά μπορεί σε 

μεγάλο βαθμό να επηρεάσουν τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις (Weiermair & 

Fuchs, 2000). Επομένως, αυτό που πιθανότατα κάποιος μπορεί να μετρήσει 

μπορεί να μην είναι μια ισχύουσα αξιολόγηση της απόδοσης του προορισμού 

βασισμένη σε προσωπικά εκφρασμένες-απόψεις προσδοκίες, αλλά 

περισσότερο ένα μίγμα ατομικών και τοπικών-προέλευσης ειδικών αξιών και 

στάσεων. Για αυτό το λόγο ενώ ένας μεγάλος αριθμός προηγούμενων 

ερευνών για τη μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη από τον προορισμό 

βασίστηκε στην προσέγγιση της σχέσης μεταξύ «προσδοκίας-απόδοσης», η 

προσέγγιση μόνο της εμφανίζεται να είναι μάλλον λογική εναλλακτική για τη 

μέτρηση της ικανοποίησης με τον τουριστικό προορισμό (Kozak, 2001). 

Παρακάτω θα ακολουθήσει η παρουσίαση της δομής των εργαλείων μέτρησης 

αποδόσεων.  

Πιο συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο έχει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

 Ερωτήσεις σχετικές με τον προορισμό και τις τυπικές ερωτήσεις για 

ορεινές περιοχές τις οποίες τις επισκέπτεται κάποιος το καλοκαίρι. 

 Μια μέτρηση συνολικά έντεκα πόντων σχετικά με την ικανοποίηση με 

τον προορισμό το οποίο συνεπώς μεταφράζεται σε ένα επί τοις εκατό 

σκορ από το 100 που δηλώνει τον ιδιαίτερα υψηλό βαθμό 

ικανοποίησης (ιδιαίτερα ευχαριστημένος)  μέχρι το 0 που δηλώνει τον 

ιδιαίτερο χαμηλό βαθμό ικανοποίησης (ιδιαίτερα δυσαρεστημένος). 

Για την περιγραφή των ερωτευμένων και την καλύτερη προσέγγιση του 

βαθμού ικανοποίησης των τουριστών το ερωτηματολόγιο συμπεριέλαβε 

κοινωνικά και δημογραφικά δεδομένα, ερωτήσεις που αφορούσαν τη σχετική 

σημαντικότητα, το επίπεδο ικανοποίησης σε σχέση με τα χαρακτηριστικά 

επιλογής του προορισμού καθώς και την τυπική αλυσίδα αξίας που κυριαρχεί 

στους καλοκαιρινούς προορισμούς (Chadee & Mattson, 1996/ Bieger, 1998/ 

Weirmair & Fuchs, 1999).  

 

18. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ 
TRIBE ΚΑΙ SNAITH (1998) 

 Στο πρώτο βήμα όλα τα διαθέσιμα υλικά προώθησης αναμελετήθηκαν 

έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα προβολής με φορέα έκδοσης εθνικούς φορείς 
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όπως τοπικούς οργανισμούς τουρισμού οι διάφορες μπροσούρες σχετικά με 

την προβολή του τόπου και της κάθε περιοχής επίσης διαφημίσεις στην 

τηλεόραση, και οι ιστοσελίδες στο διαδίκτυο που εστίαζαν στην περιοχή και σε 

γενικές γραμμές «μη κριτική βιβλιογραφία». Δεύτερον, η αποκαλούμενη 

«κριτική βιβλιογραφία» (critical lifestyle) έχει εξεταστεί, από τότε που τα υλικά 

προώθησης μπορούν να ενδιαφέρουν μόνο για την προώθηση μιας μερικής 

εικόνας του προορισμού. Η κριτική βιβλιογραφία ορίζεται σαν «βιβλιογραφία η 

οποία δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να υπηρετήσει τις προσπάθειες 

προώθησης και κυρίως αποτελείται από αναφορές εφημερίδων, βιβλία 

οδηγούς, και αναφορές από την τηλεόραση» (Tribe and Snaith, 1998). Σαν 

τελευταίο βήμα από ομάδες εστίασης τουριστών πήραν συνέντευξη στην 

περιοχή (με πλήθος δείγματος 31) όπως επίσης και στις πιο σημαντικές 

περιοχές της Γερμανίας και της Ολλανδίας (με πλήθος δείγματος 26) την 

επιβεβαίωση ή την απόρριψη των σημαντικότερων χαρακτηριστικών και οι 

διαστάσεις της ποιότητας που αφορούν τον τουρισμό στους ορεινούς 

προορισμούς της περιοχής έρευνας. Επιλέχθηκαν τελικά δεκαεννέα 

σημαντικά χαρακτηριστικά προορισμού και επτά κυρίαρχες αλυσίδες αξίας. Τα 

χαρακτηριστικά χρησιμοποιήθηκαν για την εμπειρική διερεύνηση της δομής 

των τριών παραγόντων σε σχέση με την τουριστική ικανοποίηση (Kano, 

1984). 

Από τη δεκαετία του ’80 ένας αρκετά μεγάλος αριθμός μελετητών 

άρχισε να ασχολείται με προβλήματα ποιότητας υπηρεσιών κάνοντας χρήση 

μιας πολυπαραγοντικής ή πολυδιάστατης δομής (multifactorial structure or 

multidimensional) της ικανοποίησης του πελάτη (Maddox, 1981/ Kano, 1984/ 

Brandt, 1987). Θα παρουσιαστούν δύο διαφορετικές μέθοδοι αυτή της 

«προσδοκίας-απόδοσης» (expectation-performance analysis) και αυτή της 

«απόδοσης μόνο» (performance-only analysis) για τη μέτρηση της 

ικανοποίησης του πελάτη. Και οι δύο μέθοδοι σχετίζονται με την εμπειρική 

αποκρυπτογράφηση της δομής των τριών παραγόντων της ικανοποίησης του 

πελάτη, η οποία αρχικά ορίστηκε από τον Kano το 1984. Βασισμένοι σε αυτό 

το μοντέλο τα χαρακτηριστικά ποιότητας μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρις 

κατηγορίες, κάθε μία από τις οποίες ασκεί διαφορετική επιρροή στην 

ικανοποίηση του πελάτη.  
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Οι βασικοί παράγοντες μπορούν να οριστούν ως οι ελάχιστες 

απαιτήσεις «must be» οι οποίες προκαλούν δυσαρέσκεια αν δεν 

ικανοποιηθούν, αλλά παράλληλα δεν οδηγούν σε ικανοποίηση του πελάτη αν 

ικανοποιηθούν ακόμα και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μια αρνητική απόδοση με 

αυτά τα χαρακτηριστικά έχει μεγαλύτερη επιρροή στη συνολική ικανοποίηση 

από ότι μια θετική απόδοση. Η ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων 

θεωρείται απαραίτητη αλλά όχι επαρκής συνθήκη για την ικανοποίηση. Οι 

βασικοί παράγοντες είναι τελείως αναμενόμενοι. Ο πελάτης τους θεωρεί σαν 

δεδομένους. Μια άλλη κατηγορία αποτελούν οι παράγοντες ενθουσιασμού 

(excitement attributes or attractive attributes). Είναι οι παράγοντες που 

αυξάνουν την ικανοποίηση του πελάτη αν πραγματοποιηθούν αλλά δεν 

προκαλούν δυσαρέσκεια αν δεν πραγματοποιηθούν, με άλλα λόγια η θετική 

απόδοση σε αυτά τα χαρακτηριστικά έχει μεγαλύτερη επίδραση στη συνολική 

ικανοποίηση από μια αρνητική απόδοση. Οι παράγοντες που προκαλούν 

ενθουσιασμό οδηγούν στην ικανοποίηση αν η απόδοση έτσι όπως την 

κρίνουν οθι πελάτες είναι υψηλή, και οδηγούν σε δυσαρέσκεια αν η απόδοση 

είναι χαμηλή. Η σχέση  συνοικής απόδοσης και ικανοποίησης είναι γραμμική 

και συμμετρική. 

Η βασική ιδέα αυτού του μοντέλου Kano έχει υιοθετηθεί σε πρόσφατες 

έρευνες για τον τουρισμό (Matzler, Pechlaner & Siller, 2001). Το μοντέλο 

υπονοεί ότι οι βασικοί παράγοντες δημιουργούν μια μεγαλοπρεπή είσοδο 

στην αγορά. Αν αποδοθούν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, μια αύξηση στην 

απόδοση, παρόλα αυτά δεν θα οδηγήσει σε αύξηση της ικανοποίησης του 

πελάτη. Οι παράγοντες απόδοσης, δηλαδή οι εκτιμήσεις των χαρακτηριστικών 

του προϊόντος ή της υπηρεσίας τύπου «one-dimensional», είναι τυπικά άμεσα 

συνδεδεμένοι με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη. Για αυτό το λόγο, 

ένας προορισμός πρέπει τουλάχιστον να είναι ανταγωνιστικός σε σχέση με 

παράγοντες τύπου «one-dimensional». Από την άλλη πλευρά, οι παράγοντες 

ενθουσιασμού (attractive attributes) είναι μη αναμενόμενοι και προκαλούν 

έκπληξη στον πελάτη. Καθώς δημιουργούν απόλαυση ένας προορισμός θα 

πρέπει να προσπαθεί να αναπτύξει αυτά τα χαρακτηριστικά. 

Για την εμπειρική ανακάλυψη της δομής των τριών παραγόντων 

προτείνονται δύο μέθοδοι. Η πρώτη προτάθηκε από τον Vavra (1997) και 

αποκρυπτογραφεί παράγοντες υγιεινής οι οποίοι εμπλουτίζονται με την 
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ικανοποίησης του πελάτη συγκρίνοντας τα σκορ σημαντικότητας σχετικά με 

ειδικά χαρακτηριστικά υπηρεσιών με αναμφίβολα αντλούμενα σκορ απόδοσης 

(Vavra, 1997). Υποτίθεται ότι οι πελάτες μπορούν να διακρίνουν μεταξύ των 

αμφίβολων και των ρητών διαστάσεων σημαντικότητας των χαρακτηριστικών 

ενός προϊόντος το οποίο μπορεί με τη σειρά του να βοηθήσει στην 

αναγνώριση τριών διακριτών καθοριστικών παραγόντων ικανοποίησης: 

 «satisfiers» 

 «performance» και 

 «dissatisfiers». 

Οι «satisfiers» αποτελούν παράγοντες ικανοποίησης που τείνουν να 

έχουν πολύ χαμηλά σκορ σημαντικότητας, τα οποία, δείχνουν μια πολύ υψηλή 

επίδραση στα σκορ της ικανοποίησης. Οι παράγοντες απόδοσης είναι 

χαρακτηριστικά ποιότητας και-ή διαστάσεις οι οποίες εκθέτουν συμπίπτοντας 

αναμφίβολα και ρητά σκορ. Τιτλοποιούνται σαν «one dimensional» 

παράγοντες και είναι εξαρτώμενοι από το επίπεδο του σκορ που μπορούμε 

να διακρίνουμε ανάμεσα στους παράγοντες υψηλής και χαμηλής 

σημαντικότητας. Τελικά, τα χαρακτηριστικά και-ή διαστάσεις ποιότητας 

γνωστά σαν «dissatisfiers» βαθμολογούνται πολύ υψηλά σε σχέση με τη ρητή 

σημαντικότητα των πελατών, ακόμη και πέρα από το γεγονός ότι έχουν 

ελάχιστη ή σχεδόν καθόλου επίδραση στη συνολική ικανοποίηση του πελάτη. 

Κάνοντας χρήση του «importance grid» το μέσο σκορ σημαντικότητας 

για χαρακτηριστικά ποιότητα ή-και διαστάσεις ποιότητας μπορούν να 

χαραχθούν στον οριζόντιο άξονα με βάση την αυτοεκτίμηση-αποτίμηση του 

πελάτη. Τα σκορ αναμφίβολης σημασίας μπορούν παράλληλα να 

διανεμηθούν με οπισθοχώρηση ή συσχέτιση της μερικής ικανοποίησης με 

χαρακτηριστικό προορισμού ενάντια στη μέτρηση της συνολικής 

ικανοποίησης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε τέσσερα τεταρτημόρια 

και αποκτάται μια δομική εικόνα της ικανοποίησης του πελάτη.   

Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι πολύ ενδιαφέροντες γνώσεις στη 

δομική άποψη και σύνθεση της ικανοποίησης των τουριστών με την ανάλυση 

της εμπειρίας τους σαν τουρίστες. Όπως αναμένεται από παραδοσιακά 

μοντέλα απόδοσης τουρισμού, τέτοια χαρακτηριστικά τουριστικών 

προορισμών όπως είναι η φιλοξενία των ντόπιων (15), η οικογενειακή 

περιβαλλοντική προσαρμογή στη βιομηχανία διαμονής (14), οι πληροφορίες 
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σχετικά με τα θέρετρα (20) και η φιλικότητα του προσωπικού (16), είναι 

σημαντικοί παράγοντες ρητής και αμφίβολης απόδοσης, τα οποία δείχνουν 

υψηλά σκορ ικανοποίησης (Fuchs, 2002). Οι ορεινοί προορισμοί λειτουργούν 

καλά σε επίπεδα παραδοσιακής φιλοξενίας. Πολλοί από τους παραδοσιακά 

σκεπτόμενους χαρακτηρισμένους ως ελκυστικούς πρωταρχικούς 

προορισμούς εμφανίζονται στη μήτρα στο σχήμα σαν «dissatisfiers». Για αυτό 

το λόγο τέτοια χαρακτηριστικά όπως είναι το τοπίο (4), η νοσταλγική 

ατμόσφαιρα (5), οι δυνατότητες για ξεκούραση (8) ή η ύπαρξη τοπικών ηθών 

και εθίμων (9) τα οποία προσδιορίστηκαν από τα παραπάνω μέσα σκορ απλά 

αφορούν το στάδιο για ανταμοιβή των τουριστικών δραστηριοτήτων. Το 

τελευταίο δείχνει τους πραγματικά σημαντικούς παράγοντες πίσω από την 

έκφραση της ικανοποίησης των πελατών. Περιγράφουν αντικείμενα όπως την 

κίνηση (10), τη νυχτερινή ζωή (11), την κινητικότητα του προορισμού (3), την 

πρόσβαση στο Internet (18), την ύπαρξη και εξυπηρέτηση των «all inclusive» 

καρτών (17), την εξυπηρέτηση μετά την πώληση (19) και το πόσο μοντέρνος 

είναι ο προορισμός (6). Αυτά τα αποτελέσματα συμβαδίζουν με όλες εκείνες 

τις συμπεριφορές των επιχειρήσεων και τις προβλέψεις που έχουν προτείνει 

την ύπαρξη μιας θραύσης ανάμεσα σε παλιό και νέο τουρισμό. Όταν 

εφαρμόζεται η ίδια ανάλυση σε υποομάδες ή σε δέσμη προορισμών που 

μπορούν να θεωρηθούν σαν τυπικοί προορισμοί σε ορεινούς καλοκαιρινούς 

προορισμούς, ενδιαφέροντα στοιχεία, κάποιες στάσεις δείχνουν ότι μια 

προσδοκώμενη αλλαγή στην ταξινόμηση όπως το τοπίο (4) το οποίο γίνεται 

πιο ενδιαφέρον, όπου το μοντέρνο (6) και η κινητικότητα στον προορισμό (3) 

γίνονται ελλιπή, ή για να τεθεί διαφορετικά, τοποθετούνται ως παράγοντες 

χαμηλής σημαντικότητας. 

Τα αποτελέσματα φαίνονται να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός παλιού 

τμήματος, συνήθως περισσότερο για φύση και τοπίο ενδιαφερόμενοι 

τουρίστες τυπικά από τον παλιό τουρισμό ο οποίος σε συνεργασία με το 

κάπως διαφοροποιημένο και παράγοντες απογοήτευσης, παρακολουθούν την 

παραδοσιακή φύση και το τοπίο σαν πρωταρχικό παράγοντα για την 

απόδοση ποιότητας στον τουρισμό σε θέρετρα σε ορεινές περιοχές το 

καλοκαίρι και παρατηρείται ότι οι τουρίστες με προορισμό τη δέσμη ομοειδών 

(cluster) 4 δείχνουν μόνο κάτω από το μέσο όρο επίπεδα ικανοποίησης με τα 

χαρακτηριστικά του προορισμού και τα ήθη και τα έθιμα. Το χαρακτηριστικό 
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του προορισμού κινητικότητα μέσα στον προορισμό (3) και μοντέρνα φύση 

του προορισμού (6) βαθμολογούνται κάτω από τα μέσα επίπεδα 

ικανοποίησης. 

Ενώ η μέθοδος που προτείνεται από τον Vavra (1997) είναι πιο 

σύμφωνη με το μοντέλο «προσδοκίας-απόδοσης» (perception-performance) 

της ικανοποίησης του πελάτη, η ανάλυση «Penalty-Reward-Contrast» 

πρωτοεμφανιζόμενη από τον Brandt (1987) βασίζεται στην προσέγγιση μόνο 

της απόδοσης και χρησιμοποιεί ξεχωριστές μεταβλητές ικανοποίησης. Για το 

λόγο της μελέτης των τριών παραγόντων της ικανοποίησης του πελάτη, η 

μέθοδος χρησιμοποιεί ένα διχοτομημένο τύπο παλινδρόμησης και ανάλυσης 

με ψευτομεταβλητές.  

Μια ομάδα από ψευτομεταβλητές δημιουργήθηκε η οποία 

παραδειγματίζει σε ποσοτικοποιημένη μορφή τους παράγοντες 

ενθουσιασμού, ενώ μια δεύτερη ομάδα έχει δημιουργηθεί για να εκφράσει την 

ποσοτικοποίηση των βασικών παραγόντων (must be attributes) (Anderson & 

Mittal, 2000/ Matzler & Sauerwein, 2002). Για να διεξαχθεί μια τέτοια ανάλυση 

χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης βάσει 

ποσοτικοποιημένων δεικτών (benchmarking) στον τουρισμό. Μια πεντάβαθμη 

κλίμακα Likert μεταβλητών με πέντε πόλους ιδιαίτερα υψηλή ικανοποίηση και 

1 ισούται με ιδιαίτερα χαμηλή ικανοποίηση που δηλώνει ότι ο πελάτης δεν 

είναι καθόλου ικανοποιημένος, χρησιμοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο που όλα τα 

σκορ ικανοποίησης του 5 χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν μια 

πρώτη ψευτομεταβλητή, ενώ σκορ ικανοποίησης 2 και 1 χρησιμοποιήθηκαν 

για να δημιουργήσουν μια δεύτερη ψευτομεταβλητή. Κενά κελιά και των δύο 

ψευτομεταβλητών αντικαταστάθηκαν από την τιμή μηδέν, μια και θα 

μπορούσαν να ερμηνευτούν σαν αδιαφορία. Με τη χρήση των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε εμπειρικά μια πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης, που 

ποσοτικοποίησε τις βασικές απαιτήσεις οι οποίες σχετίζονται με τον 

προορισμό και ικανοποίησε παράγοντες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το 

προηγούμενα περιγραφόμενο μέτρο μέτρησης της ικανοποίησης του 

προορισμού μέσα από έντεκα σημεία σαν εξαρτημένη μεταβλητή και τις 

ψευτομεταβλητές για τον καθένα από τους επτά προορισμούς της αλυσίδας 

αξίας σαν ανεξάρτητες μεταβλητές. Συνεπώς η σταθερά της ανάλυσης της 

παλινδρόμησης αντιπροσωπεύει το μέσο όρο για όλες τις παρατηρήσεις στην 
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αναφερόμενη ομάδα (group) με αναφορά στην ικανοποίηση του τουρίστα. Οι 

ποινές μπορούν να εκφραστούν σαν μια μεταβατική πτώση συσχετισμένη με 

χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης, ενώ βραβεία μπορούν να εκφραστούν σαν μια 

αύξηση συσχετισμένη με την υψηλή ικανοποίηση που παρατηρείται μέσα 

στην αλυσίδα των προορισμών. Αν το επίπεδο των ποινών υπερβεί αυτό των 

βραβείων τα χαρακτηριστικά υπό εξέταση θα πρέπει να ταξινομηθούν στους 

βασικούς παράγοντες. Αλλιώς αν ο δείκτης βραβείων υπερβεί την αξία των 

ποινών τότε θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους παράγοντες ενθουσιασμού. 

Αν οι ποινές είναι ίσες με τα βραβεία το χαρακτηριστικό θα συνεισφέρει στην 

ικανοποίηση του τουρίστα μόνο όταν το σχετικό επίπεδο απόδοσης είναι 

υψηλό. Θα οδηγήσει την ίδια στιγμή σε δυσαρέσκεια όταν το επίπεδο 

απόδοσης των χαρακτηριστικών είναι χαμηλό. Οποιοδήποτε σενάριο άλλο 

ταξινομεί το χαρακτηριστικό στους παράγοντες απόδοσης.                  

Μόνο η διαμονή (1) και τα εστιατόρια (2) παρουσιάζονται 

ισορροπημένα, αλλά μάλλον υψηλής αξίας βραβείων και ποινών, 

προτείνοντας την ύπαρξη υψηλής σημαντικότητας απόδοσης παράγοντες που 

οδηγούν είτε στην ικανοποίηση είτε στη δυσαρέσκεια. Από την άλλη πλευρά 

πολιτισμός και εμψύχωση (5) και η wellness (60) ταξινομούνται σαν satisfiers, 

ενώ οι έλξεις (3) και τα ψώνια (7) πρέπει να ονομάζονται βασικοί παράγοντες. 

Τελικά οι προσφορές για σπορ (4) θεωρούνται αδιάφοροι παράγοντες 

απόδοσης. (Fuchs & Weiermair, 2004) 

 

19. SERVQUAL 
Υπό το φως των ισχυρών συστατικών της υπηρεσίας σε ότι αφορά τον 

τουριστικό προορισμό, ένα από τα μοντέλα ποιότητας που κρίνεται 

απαραίτητο για τη μελέτη της διοίκησης της ποιότητας του τουριστικού 

προορισμού είναι το «SERVQUAL Gap Model» (Zeithaml, 1985,1990/ 

Parasuraman, 1988a,b). Αυτό το μοντέλο εξετάζει ειδικότερα το ζήτημα της 

διοίκησης και της εφαρμογής της ποιότητας υπηρεσιών. Το μοντέλο ποιότητας 

στις υπηρεσίες ή οι εφαρμογές του έχουν εφαρμοστεί ευρέως στη βιομηχανία 

τουρισμού και φιλοξενίας (Fick & Ritchie, 1991/ Saleh & Ryan, 1991) 

προτείνοντας μια ευελιξία η οποία οδηγεί σε πολυάριθμα και ποικίλα 

συστατικά υπηρεσιών της τουριστικής αλυσίδας αξίας. 
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Σύμφωνα με το μοντέλο, η διοίκηση ποιότητας είναι κυρίως η 

εκπλήρωση ή η υπερνίκηση των προσδοκιών των πελατών θέτοντας τα 

κατάλληλα στάνταρτ, πραγματοποιώντας τα και επικοινωνώντας τα 

αποτελεσματικά και τελικά αναγνωρίζει μια σειρά από πέντε κενά σε αυτή τη 

διαδικασία. Το άθροισμα των τεσσάρων κενών αντιπροσωπεύει τη διαφορά 

ανάμεσα στην προσδοκία του πελάτη και την αντίληψή του σχετικά με την 

ποιότητα της υπηρεσίας της οποίας είχε μια εμπειρία. Εφαρμοσμένο στον 

τουριστικό προορισμό, η αναγνώριση αυτών των κενών ακολουθείται από μια 

διορθωτική δράση η οποία απαιτείται στον τουριστικό προορισμό για να τα 

πλησιάσει. Αυτά τα κενά αναφέρονται και αναλύονται αμέσως παρακάτω. 

 Το κενό της Γνώσης. Η διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες των 

πελατών και τις αντιλήψεις των διοικητών σχετικά με τις προσδοκίες 

των πελατών. 

 Το κενό των Στάνταρτ. Η διαφορά ανάμεσα στο τι η διοίκηση 

αντιλαμβάνεται σχετικά με το τι αναμένει και η ομάδα των  

προδιαγραφών ποιότητας για τη διανομή της υπηρεσίας. 

 Το κενό της Διανομής. Η διαφορά ανάμεσα στα στάνταρτ της ποιότητας 

για τη διανομή της υπηρεσίας με την πραγματική ποιότητα. 

 Το κενό της Επικοινωνίας. Η διαφορά ανάμεσα στην πραγματική 

ποιότητας υπηρεσίας που διατίθεται και της υπηρεσίας του πώς 

επικοινωνείται στους πελάτες. 

 Το άθροισμα των τεσσάρων παραπάνω κενών αντιπροσωπεύει τη 

διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες των πελατών και τις αντιλήψεις τους 

σχετικά με την ποιότητα της υπηρεσίας της οποίας είχαν εμπειρία.  

Ο Zeithaml (1990) πρότεινε μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για να 

κλείσουν τα παραπάνω κενά. Οι κριτικές για τα προληπτικά και διορθωτικά 

μέτρα είναι δεδομένα. Θέτοντας τα σωστά στάνταρτ είναι βασικό για τα κενά 2 

και 3, τα στάνταρτ των κενών και το κενό της διανομής αντίστοιχα. Μέχρι 

τώρα σε ότι αφορά τα στάνταρτ, όταν αναγνωρίζονται δημόσια είναι ισχυρά 

εργαλεία με τα οποία ενημερώνονται οι πελάτες τι να περιμένουν, παίζουν ένα 

σημαντικό ρόλο στην απόφαση του κενού 4. Σύμφωνα με τους Zeithaml 

(1985,1990) και Parasuraman (1998a,b) όπως επίσης και τα πέντε κενά 

υπάρχουν πέντε διαστάσεις, για παράδειγμα πέντε κριτήρια τα οποία 

χρησιμοποιούνται από τους πελάτες όταν κρίνουν την ποιότητα της 
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υπηρεσίας. Αυτά είναι η αξιοπιστία, η ανταπόκριση, η εμπάθεια, η σιγουριά 

και η «tangibility».  

Το μοντέλο SERVQUAL δεν έχει αποφύγει την κριτική. Στην 

πραγματικότητα, η αξία του εργαλείου έχει πολύ αμφισβητηθεί (Carman, 

1990/ Cronin & Taylor, 1992,1994/ Teas, 1993) και οι κριτικές αναφέρονται 

στο Van Dyke (1999). Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την αρμοδιότητά τους εδώ 

σαν ένα θεμελιώδες μοντέλο από το οποίο εξάγονται γενικές αρχές, οι κριτικές 

οι οποίες σχετίζονται με τη δύναμη σαν ένα εργαλείο μέτρησης δεν είναι 

εφαρμόσιμες. Με σεβασμό στην κριτική της ασταθούς διαστασιμότητας του 

εργαλείου SERVQUAL, εδώ το σχετικό σημείο δεν είναι αν είναι οι πέντε 

διαστάσεις οι οποίες αναφέρονται παραπάνω οι οποίες είναι οι μοναδικές 

ισχύουσες διαστάσεις, αλλά περισσότερο αν το σημείο όπου υπάρχουν 

διαστάσεις οι οποίες αντανακλώνται σε ένα στάνταρτ υπηρεσιών οι οποίες 

είναι διαφορετικές και περισσότερο περίπλοκες σε αυτό το σχετικό στάνταρτ 

του προϊόντος.  

Στο δεύτερο μέρος αυτής της μελέτης, το όριο στο οποίο η ποιότητα 

της μάρκας σε ότι αφορά την τοποθεσία του «Pays Cathare» λειτουργεί σαν 

ένα στάνταρτ ποιότητας το οποίο θα εξεταστεί, και το όριο στο οποίο 

διαφορετικές διαστάσεις αντικατοπτρίζονται σε αυτό το στάνταρτ. 

Το μοντέλο κενού του SERVQUAL φανερώνει και σκιαγραφεί την 

σημαντικότητα των προσδοκιών των πελατών. Σε ότι αφορά τη 

διαφορετικότητα και την ποικιλία και τον αριθμό των αγαθών και των 

υπηρεσιών από τα οποία ο προορισμός συντίθεται, είναι πιθανόν ότι αυτές οι 

προσδοκίες των πελατών θα είναι πολυάριθμες και θα ποικίλουν. Αυτό θέτει 

μια πρόκληση όταν δημιουργεί ένα στάνταρτ για τον προορισμό. Το μοντέλο 

Kano (Kano, 1984/ Shiba, 1993) υπογραμμίζει πως όταν τίθενται στάνταρτ και 

κριτήρια για τις ευκολίες και τις υπηρεσίες, μπορεί να είναι επιβοηθητικό στο 

να κατηγοριοποιήσει τις ανάγκες των επισκεπτών, μια και όλες οι απαιτήσεις 

των πελατών δεν είναι ίσες. Η εμπλοκή είναι ότι οι διοικητές που ασχολούνται 

με τον προορισμό θα έπρεπε να κατηγοριοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών 

σε ότι αφορά το αν οι ανάγκες τους ή οι απαιτήσεις των πελατών είναι 

«satisfiers», «must be» ή «attractive». Σε ότι αφορά τους «satisfiers» όσο 

περισσότερο ικανοποιούνται αυτές οι απαιτήσεις, τόσο πιο ικανοποιημένος 

είναι ο πελάτης. Παρόλα αυτά οι «must be» ή οι «attractive» απαιτήσεις 
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αντιπροσωπεύουν μια κατάσταση όπου ο πελάτης δυσαρεστείται όταν οι 

απαιτήσεις του δεν ικανοποιούνται. Οι «attractive» ή οι «delighter» απαιτήσεις 

είναι αυτές που οδηγούν σε περισσότερη ικανοποίηση όταν είναι παρούσες, 

και ακόμη δεν προκαλούν δυσαρέσκεια όταν δεν εμφανίζονται σε ένα προϊόν. 

Η βελτίωση της απόδοσης σε μια απαίτηση πελάτη του τύπου «must be» η 

οποία είναι ήδη σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο δεν είναι αποδοτικό να 

συγκρίνεται με την αυξανόμενη απόδοση σε μια απαίτηση του πελάτη σε 

επίπεδο «satisfier» ή «attractive». Σε γενικές γραμμές, οι απαιτήσεις «must 

be» θα έπρεπε να καλύπτονται ικανοποιητικά, η ομάδα των «satisfiers» 

πρέπει να είναι ανταγωνιστική και μερικά «attractive» χαρακτηριστικά είναι 

απαραίτητα για να είναι ανταγωνίσιμος ο προορισμός.  

Σε ότι αφορά το ζήτημα του διαμερισμού του προϊόντος του τουριστικού 

προορισμού και της επικράτησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπάρχει ο 

ισχυρισμός ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διοίκηση της Ποιότητας και 

το μοντέλο του μπορεί να προσφέρει αξιόπιστες αρχές κατάλληλες για ένα 

αβέβαιο θεωρητικό και θεμελιώδες πλαίσιο εργασίας για την εξέταση της 

Διοίκησης Ποιότητας Τουριστικού Προορισμού. Ένα μοντέλο διοίκησης 

ποιότητας επινοείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας το οποίο 

εφαρμόζεται ευρέως στην Ευρώπη τόσο στο δημόσιο όσο και σε ιδιωτικές 

εταιρίες. Το μοντέλο είναι ένα μοντέλο σχέσης το οποίο συνδέει μαζί εννέα 

κριτήρια, ενάντια σε αυτούς τους οργανισμούς που αποτιμούν και μετράν την 

αριστεία τους και κοπιάζουν για συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση. Τα κριτήρια 

αυτά διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τους «enablers» και τα αποτελέσματα. 

 Παρόμοια με τα δεδομένα εισόδου και εξόδου, οι «enablers» σχετίζουν 

το πώς τα πράγματα γίνονται μέσα σε έναν οργανισμό, όπου τα 

αποτελέσματα αποτελούν ότι επιτυγχάνεται από αυτό τον οργανισμό. Τα 

αποτελέσματα προκαλούνται από τους enablers. Οι «enablers» είναι: η 

ηγεσία, η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, η πολιτική και η στρατηγική, οι 

συμμαχίες και οι πηγές και οι διαδικασίες. Τα αποτελέσματα σχετίζονται με την 

ικανοποίηση των ανθρώπων, την ικανοποίηση των πελατών, την επίδραση 

στην κοινωνία και τα εταιρικά αποτελέσματα. 

Σαν ένα μοντέλο ποιότητας, το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Ποιότητας έχει 

έναν πολύ μεγάλο αριθμό δυνάμεων όπως επίσης και δυνάμεις οι οποίες είναι 

ιδιαίτερα σχετικές με την περίπτωση του προϊόντος το οποίο καλείται 
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τουριστικός προορισμός (Woods, 2001). Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος εδώ είναι ο 

τρόπος με τον οποίο τα μοντέλα αναδεικνύουν την ανάγκη για στάνταρτ και 

μετρήσεις, παρόμοια με το μοντέλο SERVQUAL. Επιπρόσθετα, στην έμφασή 

του για μια ολιστική προσέγγιση της οποίας παρουσιάζουν έλλειψη άλλα 

μοντέλα διοίκησης (Zink, 1995) και το οποίο αντανακλά την ανάγκη να κοιτάξει 

κάποιος το προϊόν τουριστικός προορισμός σαν ένα «gestalt», παρόλο το 

διαχωρισμό του και την πολυπλοκότητά του, και τον τρόπο που θεωρεί, 

σημαντικό για αυτή την έρευνα, όχι μόνο στοιχεία «inter alia» όπως για 

παράδειγμα τους πελάτες και τους υπαλλήλους, την ικανοποίησή τους και τη 

συνεχή ανάπτυξη και βελτίωσή τους, αλλά αναγνωρίζει ότι η διανομή της 

ποιότητας εξαρτάται από άλλους παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού. Για 

αυτό το λόγο, η σημαντικότητα της συνεργασίας έχει μεγάλη έμφαση. Αυτό 

είναι αρμόδιο σε τέτοια προϊόντα διαχωρισμού όπως είναι ο τουριστικός 

προορισμός.  

Επιπλέον, η έμφαση στην ηγεσία, στη στρατηγική και την πολιτική και 

τις συμμαχίες που προτείνουν την καθοδήγηση για την εμπλοκή των μικρών 

επιχειρήσεων, όπως επίσης την ενοποίηση όλων των συστατικών για την 

αλυσίδα αξίας του τουρισμού. Για αυτό το λόγο, στην αντιμετώπιση του 

έντονου διαχωρισμού, που χαρακτηρίζει το προϊόν τουριστικού προορισμού, 

τις σχετικές αρχές οι οποίες προκύπτουν από το μοντέλο του  Ευρωπαϊκού 

Μοντέλου Διαχείρισης Ποιότητας είναι το ολιστικό πλαίσιο εργασίας και η 

έμφασή του στις συμμαχίες ανάμεσα στους προμηθευτές και τις σχέσεις 

ανάμεσα στα κριτήρια. 

Σε ένα από τα επόμενα τμήματα της μελέτης, ο βαθμός στον οποίο η 

ποιότητα της μάρκας του «Pays Cathare» φτάνει στην προσέλκυση της 

διατμηματικής ενοποίησης, η συνεργασία και η ικανοποίηση των αναγκών των 

μικρών εταιριών, με έναν τρόπο πιο κατάλληλο για τον προορισμό, θα 

εξεταστεί. Παρόμοια με το μοντέλο κενού SERVQUAL το ίδιο και το EFQM 

μοντέλο, σαν ένα μεγάλης κλίμακας ποιότητας μοντέλο, είχε και αυτό με τη 

σειρά του την κριτική του (Leonard & McAdam, 2000/ Wilson & Durant, 1995). 

Παρόλα αυτά, εδώ ξανά γίνεται κριτική για το αν τα μοντέλα γίνονται γνωστά 

για την θεμελιώδη αξία τους και τις σχετικές αρχές τους, και για αυτό το λόγο 

οι κριτικές που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα και την εφαρμογή των 

προβλημάτων δεν θεωρούνται αρμόδια. Επιπλέον, οι αρχές υποστηρίζονται 
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από άλλα σώματα θεωριών. Για παράδειγμα, η συνηγορία εδώ για τις 

συνεργασίες υποστηρίζεται από ένα δίκτυο και τη θεωρία συνεργασιών. 

Το παραπάνω τμήμα εξέτασε τα στοιχεία για τα υπάρχοντα μοντέλα 

ποιότητας τα οποία θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για τη διοίκηση ποιότητας 

τουριστικού προορισμού. Το μοντέλο κενού SERVQUAL προτείνει ότι τα 

στάνταρτ θα έπρεπε να τεθεί σε ισχύ, και σε συμφωνία με το μοντέλο Kano, 

ότι τα κριτήρια των στάνταρτ κατηγοριοποιούνται σε σχέση πάντα με το αν 

αναφέρονται στα ελάχιστα στάνταρτ (must be απαιτήσεις) ή στα μέγιστα 

στάνταρτ (satisfiers και delighters) και το αν εξυπηρετούν στο να αναδείξουν 

αυτές τις όψεις του προορισμού που τον διαφοροποιούν από τους 

ανταγωνιστές. Τελικά, οι αρχές που εξάγονται από το μοντέλο EFQM 

προτείνουν ότι αυτά τα στάνταρτ θα έπρεπε να εμπεδώνονται σε ένα σύστημα 

το οποίο ενθαρρύνει την ολιστική προσέγγιση με μια ιδιαίτερη έμφαση στις 

συνεργασίες. Μια περίπτωση καλύτερης πρακτικής στη διαχείριση ποιότητας 

τουριστικού προορισμού με μια άποψη στην ανακάλυψη του αν οι αρχές των 

στάνταρτ (σχετιζόμενες με τον προορισμό) και η συνεργασία και το ρόλο του 

δικτύου που τελικά παίζει η διαχείριση ποιότητας τουριστικού προορισμού. Το 

εργαλείο ποιότητας που χρησιμοποιείται συζητείται σε σχέση με τον τρόπο με 

τον οποίο δρα σαν ένα στάνταρτ σε γενικές γραμμές, σαν ένα στάνταρτ στο 

οποίο τα κριτήρια και οι διαστάσεις κατηγοριοποιούνται ή μετρώνται και σαν 

ένα πλαίσιο εργασίας και δράσης για ενοποίηση. (Woods & Deegan, 2003) 

Το μοντέλο SERVQUAL χρησιμοποιείται για τη μέτρηση ποιότητας 

υπηρεσιών. Οι αρχικές διαστάσεις υπηρεσιών διαμορφώθηκαν από τον 

Parasuraman με προσαρμογές στη βιομηχανία.  

Ο Zeithaml αύξησε το SERVQUAL και το διαφοροποίησε ανάμεσα 

στην ποιότητα υπηρεσιών και την ικανοποίηση του πελάτη. Αυτό ήταν μια 

απάντηση στην κοινή χρήση αυτών των δύο όρων σαν κοινές και 

πανομοιότυπες. Η ποιότητα που λαμβάνουν οι πελάτες σε μια υπηρεσία 

μπορεί να διαφοροποιηθεί από αυτή που πιθανότατα επιθυμούσε ο πελάτης 

και από αυτή που είναι πρόθυμος να δεχτεί. Η ικανοποίηση του πελάτη 

εναντίον είναι μια σύγκριση των υπηρεσιών που αναμένονται σε σχέση με 

αυτές που λαμβάνουν οι πελάτες πραγματικά. Οι Bolton & Drew (1991) 

δικαιολόγησαν ότι σε ένα δυναμικό πλαίσιο η ικανοποίηση του πελάτη 
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εξαρτάται και από το υπόβαθρο του πελάτη και από το τι ο ίδιος θεωρεί ως 

ποιότητα, κάτι που εξαρτάται από την ικανοποίηση.  

Ο ορισμός της υπηρεσίας εξυπηρέτησης του πελάτη και η φιλική 

μορφή του SERVQUAL το βοήθησαν ώστε να γίνει ένα στάνταρτ στη 

βιομηχανία. Για τη βελτιστοποίηση σε ότι αφορά την ικανοποίηση του πελάτη 

υπάρχουν και άλλες περιοχές βελτιστοποίησης και βελτίωσης του ορισμού. 

Αρχικά το SERVQUAL υποθέτει μια γραμμική σχέση ανάμεσα στην 

ικανοποίηση του πελάτη και στην απόδοση των χαρακτηριστικών υπηρεσίας. 

Το αν ισχύει αυτό ή όχι είναι ένα ζήτημα προς εξέταση. Κάποιες φορές η 

ικανοποίηση του πελάτη βελτιώνεται τόσο πολύ με μικρή σχετικά προσπάθεια 

σε ένα χαρακτηριστικό το οποίο είτε δεν αναμένεται είτε δεν προκαλεί 

ενθουσιασμό (π.χ. 15 ml δωρεάν άρωμα). Επίσης το SERVQUAL θεωρείται 

σαν μια συνεχής βελτίωση και ένα εργαλείο καινοτομίας.  

Αρχικά το SERVQUAL ορίστηκε σαν μια έκφραση μιας κλίμακας 

πολλαπλής επιλογής με καλή αξιοπιστία και εγκυρότητα η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη κατανόηση των προσδοκιών υπηρεσιών και 

των αντιλήψεων των πελατών. Στη βελτίωση των υπηρεσιών βασικά αποτελεί 

ένα εργαλείο συνεχής βελτίωσης. Καταφέρνει όμως να καλύψει την 

απαιτούμενη ποιότητα και τον ανταγωνισμό στο χώρο; Πολλοί οργανισμοί 

προσεγγίζουν την καινοτομία για να επιτύχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Το SERVQUAL δε σχεδιάστηκε για να ελέγχει την καινοτομία. Επίσης δίνει 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το κενό ανάμεσα στην προβλεπόμενη 

υπηρεσία (predicted service) και τελικά στην προσλαμβάνουσα υπηρεσία 

(perceived service). Δε δίνει όμως προτάσεις για το πώς θα γεφυρωθεί το 

κενό. 

Το SERVQUAL χρησιμοποιείται σαν μια διαγνωστική τεχνική για την 

ανακάλυψη ευρέων περιοχών ενός οργανισμού σε ότι αφορά την ποιότητα 

εξυπηρέτησης σε δυνάμεις και αδυναμίες. Αποτελείται από τις πέντε 

ακόλουθες διαστάσεις: 

 Υλικά χαρακτηριστικά (tangibles). 

 Αξιοπιστία (reliability). 

 Αποκρισιμότητα (responsiveness). 

 Ασφάλεια – σιγουριά (assurance). 

 Εμπάθεια (empathy). 
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Το SERVQUAL ορίζει την αξιολόγηση της ποιότητας των πελατών σαν 

μια συνάρτηση ενός κενού (διαφοράς) ανάμεσα στην προσδοκώμενη 

ποιότητα υπηρεσίας (expected quality) και στην προσλαμβανόμενη ποιότητα 

υπηρεσίας (perceived quality).  

Ο Parasuraman όρισε τα πέντε διαφορετικά κενά τα οποία μπορούν να 

προκύψουν από την ανεπιτυχή διανομή της υπηρεσίας ως εξής: 

 Κενό ανάμεσα στην προσδοκία του πελάτη και την αντίληψη της 

διοίκησης. 

 Κενό ανάμεσα στην αντίληψη της διοίκησης και στις προδιαγραφές της 

ποιότητας υπηρεσιών. 

 Κενό ανάμεσα στις προδιαγραφές της ποιότητας υπηρεσιών και στη 

διανομή υπηρεσίας. 

 Κενό ανάμεσα στη διανομή υπηρεσίας και την εξωτερική επικοινωνία. 

 Κενό ανάμεσα στην προσλαμβανόμενη ποιότητα και στην υπηρεσία η 

οποία διανέμεται. 

Το 1993 ο Zeithaml έδειξε τι θεωρούν ως έλλειψη σχέσης ανάμεσα σε 

μελετητές στη βελτιωμένη βάση ορισμού που συμπεριλαμβάνει την υπηρεσία 

προς τον πελάτη. Επεκτάθηκε το SERVQUAL ώστε να συμπεριλαμβάνει τις 

σχέσεις ανάμεσα στις προσδοκίες για την υπηρεσία των πελατών, το επίπεδο 

υπηρεσίας, την προσλαμβανόμενη υπηρεσία, την ποιότητα της υπηρεσίας, 

την ικανοποίηση του πελάτη και άλλους παράγοντες που εμπλέκονται. Η 

έρευνα τους συνείσφερε στη μελέτη του «service marketing». Η υπηρεσία των 

πελατών χωρίστηκε στους παρακάτω τέσσερις τομείς: 

 Προσδοκώμενης υπηρεσίας συστατικό (expected service component). 

 Οι πρόγονοι της επιθυμητής υπηρεσίας (the antecedents of desired 

service). 

 Οι πρόγονοι της ικανοποιητικής υπηρεσίας (the antecedents of 

adequate service). 

 Οι πρόγονοι τόσο της επιθυμητής όσο και της ικανοποιητικής 

υπηρεσίας (the antecedents of both predicted and desired service). 

Ο Zeithaml όρισε δύο επιπρόσθετα κενά στην ποιότητα υπηρεσίας. Το 

ένα είναι το κενό υπεράνω της προσλαμβανόμενης ποιότητας το οποίο ξεκινά 

από μια διαφορά ανάμεσα στην επιθυμητή υπηρεσία και στην τελικά 

προσλαμβανόμενη. Πιο συγκεκριμένα, επιθυμητή υπηρεσία είναι αυτό που οι 
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πελάτες θέλουν ή επιθυμούν πριν εξυπηρετηθούν και παράλληλα η 

προσλαμβανόμενη υπηρεσία είναι η αντίληψη των πελατών για το επίπεδο 

της υπηρεσίας του είχε.  

Το άλλο κενό είναι το κενό επάρκειας από την προσλαμβανόμενη 

υπηρεσία το οποίο προέρχεται από μια διαφορά ανάμεσα στην 

προσλαμβανόμενη και την επαρκή υπηρεσία. Η επαρκής υπηρεσία ειδικότερα 

είναι το ελάχιστο επίπεδο υπηρεσίας που είναι πρόθυμος ο πελάτης να δεχτεί.  

Ο Zeithaml διαχωρίζει την ποιότητα υπηρεσίας από την ικανοποίηση 

του πελάτη. Ενώ η ποιότητα υπηρεσίας είναι μια συνάρτηση των κενών της 

αντιλαμβανόμενης υπηρεσίας, η ικανοποίηση του πελάτη προκύπτει από τη 

σύγκριση της προβλεπόμενης υπηρεσίας με την προσλαμβανόμενη 

υπηρεσία. 

 

20. ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ SERVQUAL  

Τα οφέλη από το SERVQUAL είναι τα επτά παρακάτω: 

 Είναι καλό στην εξαγωγή των απόψεων των πελατών σε ότι αφορά τις 

συμπλοκές των υπηρεσιών, για παράδειγμα η σχετική σημασία του 

πελάτη, οι προσδοκίες και η ικανοποίηση. 

 Είναι ικανό να αλλάζει τη διοίκηση σχετικά με την αντίληψη τόσο για τη 

διοίκηση όσο και για τους πελάτες. 

 Εκφράζει τα κενά των υπηρεσιών, έτσι ώστε να λειτουργούν σαν μια 

βάση για διαμόρφωση στρατηγικών και τακτικών με στόχο την 

επιβεβαίωση της ικανοποίησης των προσδοκιών. 

 Το SERVQUAL είναι ικανό να αναγνωρίσει συγκεκριμένες περιοχές 

αριστείας και αδυναμιών. 

 Είναι ικανό να θέτει σε προτεραιότητα περιοχές αδυναμιών των 

υπηρεσιών. 

 Προμηθεύει με μια ανάλυση «benchmarking» για τους οργανισμούς 

στην ίδια βιομηχανία. 

 Το SERVQUAL μπορεί να ανακαλύψει την τάση των πελατών και της 

σχετικής σημασίας, τις προσδοκίες και την αντίληψη αν αυτή 

εφαρμόζεται περιοδικά. 
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Παρόλο τη συχνή μελέτη του SERVQUAL από ακαδημαϊκούς στην 

πράξη, η χρήση του είναι αρκετά αμφιλεγόμενη και αναζητείται η θεμελιώδης 

και η λειτουργική βάση του. Αντιρρησίες είναι οι Babakus & Mangold, 1989/ 

Carman, 1990/, Finn & Lamb, 1991/ Gonin & Taylor, 1992. Η αντίρρησή τους 

βασίζεται στην παρακάτω διατύπωση:  «η εκτίμηση της αντίληψης του πελάτη 

μπορεί ήδη να συμπεριλαμβάνει την αντίληψη χωρίς την προσδοκία σε μια 

νοητική διεργασία». Η δεύτερη κριτική που παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία 

αφορά τις διαστάσεις του SERVQUAL. Ειδικότερα οι πέντε διαστάσεις μπορεί 

να μην καλύπτουν θέματα της υπηρεσίας του πελάτη τα οποία είναι παρόντα 

σε όλες τις συμπλοκές των υπηρεσιών. Οι Kuei & Lu (1997) εξέφρασαν τις 

αντιρρήσεις τους σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του SERVQUAL. Η 

αντίρρησή τους εκφράζεται με τις παρακάτω έξι ερωτήσεις: 

 Πώς μπορούν αυτά τα πέντε κενά υπηρεσιών να μετρηθούν; 

 Είναι απαραίτητο να αντιδράσουν σε όλες τις ενδείξεις ποιότητας ή 

μόνο σε αυτές που είναι κάτω από συγκεκριμένες προσδοκίες; 

 Τι ευκαιρίες υπάρχουν για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών; 

 Πώς θα έπρεπε πιθανά προγράμματα και σχέδια για βελτίωση της 

ποιότητας των υπηρεσιών να αξιολογηθούν; 

 Ποιό τμήμα είναι υπεύθυνο για την εξέταση της ποιότητας των 

υπηρεσιών και την αξιολόγησή της; 

 Ποιος είναι υπεύθυνος για τα ποικίλα κενά ποιότητας της υπηρεσίας;  

Το μοντέλο Kano προτάθηκε για την αποφυγή της ευθείας στη γραφική 

παράσταση και στην προσπάθεια της εισαγωγής νέων καινοτομιών. Πιο 

συγκεκριμένα, βοηθά το SERVQUAL να βάλει προτεραιότητα στη βελτίωση 

των αδυναμιών του οργανισμού που βασίζονται στην κατηγορία της ανάγκης 

η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη ικανοποίηση του πελάτη το 

μοντέλο Kano μπορεί επιπρόσθετα να κάνει ικανό το SERVQUAL ώστε να 

εστιάσει στα ελκυστικά (attractive) χαρακτηριστικά τα οποία είναι αγαπητά στη 

διαδικασία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών (Tan & Pawitra, 2000) 

Το SERVQUAL σχεδιάστηκε για να μετράει την ποιότητα υπηρεσίας 

όπως λαμβάνεται από τον πελάτη. Στηριζόμενος σε πληροφορίες από τα 
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«focus groups», ο Parasuraman όρισε τις βασικές διαστάσεις οι οποίες 

αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από 

τους καταναλωτές για την αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσίας που 

προσφέρεται από τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Για παράδειγμα, ανάμεσα 

στις διαστάσεις ήταν η αξιοπιστία και η αποκριτικότητα, και η επιχείρηση 

συμπεριλάμβανε τραπεζικές υπηρεσίες, πιστωτικές κάρτες και επιδιόρθωση 

ηλεκτρικών συσκευών. Οι καταναλωτές στα «focus groups» συζητούσαν 

σχετικά με την ποιότητα υπηρεσίας με όρους στο μέτρο το οποίο η απόδοση 

του «service» στις διαστάσεις που θα ταίριαζαν το επίπεδο της απόδοσης το 

οποίο οι καταναλωτές πίστευαν ότι η υπηρεσία θα είχε σαν ποιότητα. Μια 

υψηλή ποιότητα «service» θα λειτουργούσε σε ένα επίπεδο που θα ταίριαζε 

στο επίπεδο το οποίο οι καταναλωτές ένιωθαν ότι θα έπρεπε να ιδωθεί. Το 

επίπεδο της απόδοσης ότι υψηλό «service» ποιότητας θα έπρεπε να 

προσφέρει ονομάστηκε προσδοκίες πελατών. Αν η απόδοση ήταν κάτω των 

προσδοκιών οι καταναλωτές έκριναν την ποιότητα ως χαμηλή. Για να φανεί 

καλύτερα, αν η αποτελεσματικότητα μιας εταιρίας ήταν πιο κάτω από τις 

προσδοκίες των καταναλωτών αυτής της αποτελεσματικότητας που μια 

υψηλής ποιότητας εταιρία θα έπρεπε να έχει, η εταιρία θα αξιολογούνταν σαν 

χαμηλής ποιότητας αποδοτικότητα. Ο Parasuraman (1985,1988) και το 

βασικό του μοντέλο ήταν ότι οι αντιλήψεις των καταναλωτών για ποιότητα 

προέρχονται από το κενό ανάμεσα στην απόδοση και τις προσδοκίες, καθώς 

η απόδοση ξεπερνά τις προσδοκίες, η ποιότητα αυξάνει και καθώς η 

απόδοση μειώνεται σε σχέση με τις προσδοκίες η ποιότητα μειώνεται. Για 

αυτό το λόγο, τα κενά απόδοσης σε προσδοκίες στα χαρακτηριστικά τα οποία 

οι καταναλωτές χρησιμοποιούν για να αξιολογήσουν την ποιότητα μιας 

υπηρεσίας διαμορφώνει τη θεωρητική εδραίωση του SERVQUAL. 

Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να προωθήσει μια αναθεώρηση της 

έρευνας  SERVQUAL στην ποιότητα υπηρεσίας στις παρακάτω περιοχές: 

Ορισμός και μέτρηση ποιότητας υπηρεσίας. 

Αξιοπιστία και αξία των μετρήσεων SERVQUAL. 

Τα θέματα που παρατίθενται είναι σημαντικά τόσο για τους διοικητές 

του service όσο και για τους ερευνητές. Η ποιότητα «service» είναι σημαντική 

για τους «marketers», γιατί η αξιολόγηση της ικανοποίησης θεωρείται ότι 

αποφασίζει την πιθανότητα του να αγοράσει ξανά και τελικά να επηρεάζει τις 
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μετρήσεις της «bottom line» της εταιρικής επιτυχίας (Iacobucci 1994). Είναι 

σημαντικό για τη διοίκηση να καταλάβει από τι αποτελείται το «service 

quality», τον ορισμό του και το πώς μπορεί να μετρηθεί.  

Αν η διοίκηση πρόκειται να δράσει για τη βελτίωση της ποιότητας, μια 

ξεκάθαρη αντίληψη της ποιότητας είναι μεγάλης αξίας. Μια τεράστια 

εξωτερίκευση στο να πλησιάσει ο πελάτης τον υπάλληλο να εκτελεί την 

κίνησή του για το τι είναι ποιότητα. Φαίνεται ότι είναι πιο αποδοτικό να λες σε 

μια «service contact employee» ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η «service 

quality» περιλαμβάνει, όπως η αποτελεσματικότητα. Η διοίκηση μπορεί να πει 

αν μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα η οποία θα αυξηθεί.  

Ισχύουσες αξιόπιστες μετρήσεις της «service quality» είναι ζωτικός 

παράγοντας για τη διοίκηση ποιότητας. Σαν μια επεξήγηση αν η εκπαίδευση 

ενός πελάτη ή η αλλαγή στη διαδικασία δουλειάς για τη βελτίωση της 

ποιότητας πραγματοποιείται, θα ήταν σημαντικό να μετρήσουμε τις αντιλήψεις 

των καταναλωτών για την ποιότητα πριν και μετά την πράξη ποιότητας 

πραγματοποιηθεί και να δούμε αν ο στόχος μας επιτεύχθηκε. Μια αξιόπιστη 

μέτρηση είναι κάτι το οποίο είναι συνεπές, το οποίο είναι αν η ποιότητα δεν 

άλλαξε, η μέτρηση της ποιότητας δεν θα αλλάζει. Μια αξιόπιστη μέτρηση είναι 

η μέτρηση στην οποία το σκορ γεννάται από τη μέτρηση της διαδικασίας που 

αντανακλά την αληθινή αξία της περιουσίας που κάποιος προσπαθεί να 

μετρήσει. Σαν παράδειγμα της σημαντικότητας της αξιοπιστίας και της 

εγκυρότητας, θεώρησε τον Jones του οποίου το βάρος μετρήθηκε από ένα 

γιατρό στα 165 pounds και ο γιατρός είπε «Δεν θα έπρεπε να είσαι πάνω από 

160 pounds». Ο Jones προσπάθησε να χάσει βάρος αλλά η ζυγαριά του στο 

σπίτι ήταν αναξιόπιστη και ο άμοιρος αναρωτιέται γιατί η δίαιτα πέτυχε τη μια 

βδομάδα και όχι την επόμενη. Μετά, υποθετικά η ζυγαριά του Jones δεν ήταν 

αξιόπιστη, χαμηλώνει κατά 5 μονάδες και ο ίδιος πιστεύει ότι το πρόβλημά του 

έχει λυθεί αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει λυθεί.  

Ο Parasuraman πρότεινε τρία θέματα μετά τη μελέτη των 

προηγούμενων σχετικά με τις υπηρεσίες: 

Το «service quality» είναι πιο δύσκολο να αξιολογηθεί από τους 

πελάτες σε σχέση με την ποιότητα του προϊόντος. 

Οι αντιλήψεις του «service quality» είναι αποτέλεσμα μιας σύγκρισης 

των προσδοκιών των πελατών με την πραγματική απόδοση. 
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Οι αξιολογήσεις της ποιότητας δεν προέρχονται μόνο από το 

αποτέλεσμα μιας υπηρεσίας, εμπλέκουν επίσης αξιολογήσεις της 

διαδικασίας της διανομής της υπηρεσίας. 

Ο Parasuraman όρισε την αντιλαμβανόμενη «service quality» σαν 

«παγκόσμια κριτική, ή στάση, σχετιζόμενη με την ανωτερότητα της 

υπηρεσίας».  

Οι Swartz και Brown (1989) βρήκαν κάποιες διακρίσεις ανάμεσα σε 

διαφορετικές απόψεις πάνω στο «service quality», ξεκινώντας από τη δόλια 

του Gronroos (1983) και των Lehtinen και Lehtinen (1982) σε ότι αφορά τις 

διαστάσεις του «service quality». «Τι» οι διανομείς υπηρεσιών αξιολογούνται 

μετά την απόδοση (Swartz & Brown,1989). Αυτή η διάσταση ονομάζεται 

ποιότητα από τον Parasuraman (1985), τεχνική ποιότητα από τον Gronroos 

(1983) και φυσική ποιότητα από τους Lehtinen & Lehtinen (1982). «Πώς» η 

υπηρεσία διανέμεται και αξιολογείται κατά τη διάρκεια της διανομής (Swartz & 

Brown, 1989). Αυτή η διάσταση καλείται ποιότητα διαδικασίας κατά τον 

Parasuraman (1985), λειτουργική ποιότητα κατά τον Gronroos (1983) και 

ποιότητα αλληλεπίδρασης κατά τους Lehtinen & Lehtinen (1982).  

Το «τι» (φυσική, τεχνική και ποιότητα outcome) είναι δύσκολο να 

αξιολογηθεί για κάθε υπηρεσία. Για παράδειγμα, στον τομέα της υγείας η 

υπηρεσία που προωθεί τεχνική ανταγωνιστικότητα, όπως επίσης και τα άμεσα 

αποτελέσματα από πολλές θεραπείες, είναι πολύ δύσκολο για έναν ασθενή (ο 

οποίος είναι και πελάτης) να αξιολογηθεί, είτε πριν ή μετά τη διανομή της 

υπηρεσίας. Εξαιτίας αυτής της έλλειψης ικανότητας να υπάρξει πρόσβαση 

στην τεχνική ποιότητα, οι καταναλωτές και αγοραστές βασίζονται σε άλλες 

μετρήσεις των χαρακτηριστικών ποιότητας που σχετίζονται με τη διαδικασία 

της διανομής υγείας υπηρεσιών. Για αυτό το λόγο, οι ασθενείς και άλλοι 

καταναλωτές βασίζονται σε χαρακτηριστικά όπως η αξιοπιστία και η εμπάθεια.  

Σε αυτή τη μελέτη, το «service quality» μπορεί να οριστεί σαν τη 

διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες των πελατών για την απόδοση υπηρεσιών 

πριν τη λήψη της υπηρεσίας και τις αντιλήψεις τους όταν η υπηρεσία έγινε 

δεκτή. Η θεωρία για «service quality» (Oliver, 1980) προβλέπει ότι οι πελάτες 

θα κρίνουν ότι η ποιότητα είναι χαμηλή αν η απόδοση δεν καλύπτει τις 

προσδοκίες τους και η ποιότητα αυξάνει καθώς η απόδοση ξεπερνά τις 

προσδοκίες. Για αυτό το λόγο, οι προσδοκίες παίζουν το ρόλο του ιδρυτή στο 
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ποια «service quality» θα αξιολογηθεί από τους πελάτες. Επιπρόσθετα, 

καθώς η «service quality» αυξάνει η ικανοποίηση με την υπηρεσία και η 

προσδοκίες να ξανά χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία αυξάνουν.  

Το εργαλείο SERVQUAL σχεδιάστηκε για να μετρήσει την ποιότητα 

υπηρεσίας κατά μήκος ενός εύρους επιχειρήσεων. Ο Parasuraman 

(1985,1988) μέτρησε την ποιότητα των υπηρεσιών με βάση τα παρακάτω: 

Τράπεζες λιανικής. 

Εταιρία τηλεφωνίας για υπεραστικές κλήσεις. 

Μια εταιρία φύλαξης. 

Μια εταιρία επιδιόρθωσης συσκευών και διατήρησης. 

Εταιρίες πιστωτικών καρτών. 

Η κλίμακα SERVQUAL δημιουργήθηκε με τις ακόλουθες διαδικασίες 

για ανάπτυξη ισχυουσών και αξιόπιστων μετρήσεων για δομές «marketing» 

(Brown, 1993). 

Ο Parasuraman συμπέρανε από την έρευνα του το 1985 ότι οι 

καταναλωτές αξιολογούσαν το «service quality» συγκρίνοντας τις προσδοκίες 

τους για απόδοση σε 10 βασικές διαστάσεις. Η κλίμακα αναπτύχθηκε αρχικά 

γράφοντας μια ομάδα περίπου 100 ερωτήσεων οι οποίες ρωτούσαν τους 

πελάτες να αξιολογήσουν μια υπηρεσία με όρους τόσο προσδοκιών όσο και 

απόδοσης σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία υποτίθεται 

αντανακλούσαν μία από τις 10 διαστάσεις. Μετά, τα δεδομένα αναλυόταν 

γκρουπάροντας μαζί ένα σετ ερωτήσεων οι οποίες έμοιαζαν όλες να μετρούν 

την  ίδια βασική διάσταση, όπως για παράδειγμα την αξιοπιστία. 

Η ανάλυση παραγόντων ήταν ένα κύριο εργαλείο καθώς πρόσδιδε το 

μέσο για απόφαση ποιες ερωτήσεις μετράνε τη διάσταση νούμερο 1, ποιες 

ερωτήσεις μετράνε τη 2 κ.ο.κ., όπως επίσης ποιες ερωτήσεις δε διαχωρίζουν 

μεταξύ διαστάσεων και τον αριθμό των διαστάσεων στα δεδομένα. Ερωτήσεις 

οι οποίες δεν ήταν ξεκάθαρα σχετιζόμενες με μία διάσταση δεν ελήφθησαν 

υπόψην. Μια ανανεωμένη κλίμακα διαχωρίστηκε ένα δεύτερο δείγμα, 

ερωτήσεις τέθηκαν σε έλεγχο και το αποτέλεσμα ήταν μια κλίμακα 22 

ερωτήσεων (αντικειμένων) που μετρούσε 5 βασικές διαστάσεις αξιοπιστία, 

εμπάθεια, ασφάλεια και απτότητα τόσο προσδοκιών όσο και απόδοσης. Από 

τη στιγμή που τόσο οι προσδοκίες μετριούνται κάνοντας χρήση των 22 

ερωτήσεων και η απόδοση διαβαθμίζεται χρησιμοποιώντας 22 παράλληλες 
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ερωτήσεις, 44 ερωτήσεις στο σύνολο χρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα το 

ζευγάρι των ερωτήσεων που μετρά την αξιοπιστία για τράπεζες θα μπορούσε 

να παίρνει την παρακάτω μορφή: 

Προσδοκίες: αυτοί οι θεσμοί θα έπρεπε να είναι εξαρτώμενοι. 

Απόδοση: μια συγκεκριμένη τράπεζα είναι εξαρτώμενη. 

Ο πελάτης που βαθμολογεί μια τράπεζα θα πρέπει να υποδείξει το 

εύρος της συμφωνίας ή της διαφωνίας με κάθε δήλωση με τα επτά που 

υποδηλώνουν «strongly agree» και με το 1 «strongly disagree». Η ποιότητα 

μετρήθηκε σαν απόδοση-απόδοση για κάθε ζευγάρι ερωτήσεων και το σκορ 

περίληψης και στις 22 ερωτήσεις ήταν η μέτρηση για την ποιότητα. Για 

παράδειγμα, αν το σκορ απόδοσης ήταν 6 και το σκορ προσδοκιών ήταν 

επίσης 6, η τράπεζα θα πρέπει να εκπληρώνει τις προσδοκίες για σκορ 

ποιότητας ίσο με το μηδέν. 

Ο Parasuraman (1988) τέσταρε επίσης τη βαθμίδα SERVQUAL για 

αξιοπιστία και εγκυρότητα. Το μεγαλύτερο τεστ για αξιοπιστία ήταν ο 

συντελεστής άλφα, μια μέτρηση εύρους της εσωτερικής συνοχής ανάμεσα, ή 

συνδυασμό ανάμεσα, στο σετ των ερωτήσεων που απαρτίζουν κάθε μία από 

τις 5 διαστάσεις όπως τις 5 ερωτήσεις για την αξιοπιστία. Η ελάχιστη 

αξιοπιστία που είναι αποδεκτή είναι δύσκολο να εξακριβωθεί. Αν η αξιοπιστία 

είναι χαμηλή όπως κάτω από 0,60 από τη μια αντιμετωπίζεται με την επιλογή 

της επένδυσης χρόνου και χρήματος σε επιπρόσθετη έρευνα σε μια 

προσπάθεια να αναπτυχθεί ένα ανανεωμένο μέτρο με μεγαλύτερη αξιοπιστία, 

ή κάνοντας χρήση του μέτρου, αναγνωρίζοντας ότι οι διακυμάνσεις στη 

μετρούμενη ποιότητα μπορεί να είναι μόνο στη μέτρηση και όχι μια αλλαγή 

στην ποιότητα. Υψηλή αξιοπιστία, όπως 0,90 ή παραπάνω είναι επιθυμητή. 

Αρχικά η εγκυρότητα μιας ζυγαριάς μπάνιου είναι εύκολο να 

τεσταριστεί μια και κάποιος θα μπορούσε να τοποθετήσει πάνω στη ζυγαριά 

ένα δεδομένο βάρος και να δει αν η ζυγαριά έδινε τη σωστή μέτρηση. Η 

εγκυρότητα της μέτρησης για «service quality» είναι δύσκολο να ελεγχθεί σαν 

ένα αποδεικνυόμενο κριτήριο δεν είναι διαθέσιμο. Η γενική προσέγγιση στο 

τεστάρισμα της εγκυρότητας των κλιμάκων του «marketing» είναι να μετρηθεί 

η συμφωνία μεταξύ της μέτρησης του ενδιαφέροντος, SERVQUAL, και μια 

δεύτερη μέτρηση της ποιότητας «convergent» εγκυρότητα και ή μια μέτρηση 

μιας μεταβλητής που θα έπρεπε να σχετίζεται με την ποιότητα, «concurrent» 
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εγκυρότητα. Ο Parasuraman (1988) έδωσε αποδείξεις για την «convergent» 

εγκυρότητα καθώς μετρήθηκε συμφωνία ανάμεσα στο σκορ SERVQUAL και 

μια ερώτηση η οποία ζητούσε από τους πελάτες να βαθμολογήσουν τη 

συνολική ποιότητα της εταιρίας για την οποία ρωτήθηκαν και επίσης την 

concurrent εγκυρότητα, ενώ αυτός που απαντάει θα πρότεινε την εταιρία σε 

έναν φίλο του. Άλλες μετρήσεις της εγκυρότητας χρησιμοποιήθηκαν στην 

έρευνα για το SERVQUAL και ακολουθεί συζήτηση σχετικά με αυτές 

παρακάτω. 

Οι συντελεστές αξιοπιστίας a του Cronbach για τις πέντε διαστάσεις 

του SERVQUAL είναι παρόμοιες σε όλες τις μελέτες και τουλάχιστον του ίδιου 

μεγέθους όπως αναφέρθηκαν στο Parasuraman το 1988. Αυτά τα ευρήματα 

επιβεβαιώνουν την εσωτερική αξιοπιστία ή τη συνοχή των αντικειμένων της 

κλίμακας που διαμορφώνουν την κάθε διάσταση. Κάποιοι ερευνητές (Babakus 

& Boller, 1992/ Babakus & Mangold, 1992/ Carman, 1990) πρότειναν ότι η 

συνολική αξιοπιστία μπορεί να βελτιωθεί αλλάζοντας τα αρνητικά δοσμένα 

αντικείμενα. Η χαμηλότερη αξιοπιστία που αναφέρθηκε από τους Finn and 

Lamb (1991) ήταν 0,59 και η υψηλότερη 0,97 αναφέρθηκε από τους Babakus 

& Mangold (1992).  

Η εφαρμογή του SERVQUAL δημιούργησε ανάμικτα ευρήματα στα 

δεδομένα της υγείας. Μερικές έρευνες (Babakus & Mangold, 1992/ Bower et 

al., 1994) έδειξαν ότι το SERVQUAL είναι αξιόπιστο στο χώρο της υγείας. 

Αντίθετα ο O’Connor (1993) έδειξε μη επαρκή αξιοπιστία με την κλίμακα των 

απτών χαρακτηριστικών και βρήκε ότι η διάσταση αξιοπιστία ποιότητας δεν 

ήταν ένας επαρκής προμηνυτής της ικανοποίησης του πελάτη.  

Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές μορφές κύρους οι οποίες μπορούν να 

λειτουργήσουν σαν κριτήρια για αποτίμηση της ορθότητας των ψυχομετρικών 

στην κλίμακα: διαχωρίζον κύρος, κύρος προσώπου, συγκλίνον και παράλληλο 

κύρος (Peter & Churchill,1986). 

Τα ευρήματα από τις περισσότερες μελέτες διαφέρουν από την αρχική 

μελέτη σε ότι αφορά τη διαχωρίζουσα εγκυρότητα του SERVQUAL. Οι 

περισσότερες μελέτες υπονοούν μεγαλύτερη επικάλυψη ανάμεσα στις 

διαστάσεις του SERVQUAL ειδικά ανάμεσα στις ανταπόκριση-ασφάλεια και 

εμπάθεια-σε σχέση με αυτό που υπονοείται στην αρχική μελέτη (Peter, 1993). 

Ο αριθμός των μεμονωμένων διαστάσεων βασίζεται μόνο στην ανάλυση 
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παραγόντων και τα αποτελέσματα τα οποία δεν είναι ίδια μέσα σε όλες τις 

έρευνες. Διαφέρει από δύο στη μελέτη Babakus & Boller (1992) σε οκτώ από 

τα τέσσερα γκρουπ από μελετήθηκαν από τον Carman (1990). 

Η ποικιλία στις μελέτες μπορεί να οφείλεται σε διαφορές στη συλλογή 

δεδομένων και στη διαδικασία ανάλυσης. Μια άλλη εξήγηση μπορεί να είναι 

ότι οι ανταποκρινόμενοι μπορεί να θεωρούν τις διαστάσεις SERVQUAL σαν 

μονάδες σε σύλληψη. Αν οι αξιολογήσεις τους μιας συγκεκριμένης εταιρίας σε 

ατομική κλίμακα αντικειμένων είναι παρόμοιες προς όλες τις κατευθύνσεις-

διαστάσεις, λιγότερες από πέντε διαστάσεις θα προκύψουν στη μελέτη 

Babakus & Boller (1992). Εναλλακτικά, αν οι αξιολογήσεις τους για μια 

συγκεκριμένη εταιρία σε επίπεδο ατομικό κλίμακας αντικειμένων είναι 

ικανοποιητικά ευδιάκριτες, περισσότερες από πέντε διαστάσεις θα 

προκύψουν, όπως στη μελέτη Carman (1990). Με άλλα λόγια, οι διαφορές 

στον αριθμό των εμπειρικά εξαγόμενων παραγόντων μέσα στις έρευνες 

μπορεί να οφείλονται σε αρχικά ομοιότητες σε across dimensions και ή 

διάφορες σε «within dimensions» στις αξιολογήσεις των πελατών μιας 

συγκεκριμένης εταιρίας η οποία εμπλέκεται σε κάθε ομάδα (Peter, 1993).  

Όπως έχει δηλωθεί από τους Carman (1990), Babakus & Boller (1992) 

έχουν αναρωτηθεί για τη χρήση των σκορ διαφοράς σε πολυμεταβλητή 

ανάλυση. Ο Peter (1993) αναγνωρίζει δύο πιθανά προβλήματα με τη 

διαχωρίζουσα εγκυρότητα τα οποία μπορούν να προκύψουν μέσα από τη 

χρήση διαφορετικών σκορ. Ένα πρόβλημα είναι κοινό σε όλες τις μετρήσεις 

ενώ το άλλο είναι μοναδικό στις μετρήσεις που διαμορφώνονται σαν 

γραμμικοί συνδυασμοί των μετρήσεων άλλων κατασκευών. Το κοινό 

πρόβλημα σχετίζεται με το πώς η αξιοπιστία των μετρήσεων επηρεάζουν τη 

διαχωρίζουσα εγκυρότητα. Χαμηλή μέτρηση αξιοπιστίας εξασθενεί τη 

συσχέτιση ανάμεσα στα δομικά συστατικά. Για αυτό το λόγο, μια μέτρηση με 

χαμηλή αξιοπιστία μπορεί να εμφανιστεί να κυριαρχεί στη διαχωρίζουσα 

εγκυρότητα απλά επειδή συσχετίζεται μεταξύ μιας διαφοράς και μιας άλλης 

μεταβλητής η οποία είναι συλλογή του σκορ διαφοράς και μιας άλλης 

μεταβλητής (Johns, 1981). Αφού το σκορ διαφοράς μετρά δεν θα φανεί η 

διαχωρίζουσα εγκυρότητα από τα συστατικά της, τα δομικά στοιχεία της 

εγκυρότητας είναι υπό ερώτηση. 
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Η αντιμετώπιση της εγκυρότητας του SERVQUAL, ένα υποκειμενικό 

κριτήριο το οποίο αντανακλά το μέγεθος στο οποίο τα αντικείμενα της 

κλίμακας είναι ουσιώδη και εμφανίζονται να αντιπροσωπεύουν τη δομή η 

οποία μετριέται, θεωρήθηκε ρητά αποτιμημένο «a priori» στις περισσότερες 

μελέτες (Babakus & Boller, 1992/ Carman, 1990/ Parasuraman et al., 1988). 

Τυπικά, ανάδραση από «executives» (σε κάθε από τις συμμετέχουσες 

εταιρίες) που αντιμετώπισαν και διαχειρίστηκαν το ερωτηματολόγιο 

επιβεβαίωσαν ότι το SERVQUAL με μερικές λεκτικές αλλαγές σε κάποια 

αντικείμενα είχαν αντιμετώπιση εγκυρότητας. Για παράδειγμα οι Babakus & 

Boller (1992) επιβεβαίωσαν την καταλληλότητα του SERVQUAL για μια 

χρηστική εταιρία μέσα από προκαταρκτικές συζητήσεις με τους πελάτες και 

εκτενείς συνεντεύξεις με «executives» της εταιρίας και τεχνικό προσωπικό. Σε 

αντίθεση, η αρχική αποτίμηση του Carman (1990) για την κλίμακα είχε σαν 

αποτέλεσμα τη χρήση μιας υποομάδας των αρχικών 22 αντικειμένων 

(ξεκινώντας από 10 στον τομέα της κλινικής της οδοντικής μέχρι και το 17 στο 

κατάστημα ελαστικών και τοποθέτησης). Κάποιες μελέτες δεν συζητάνε 

ανοιχτά για την αντιμετώπιση της εγκυρότητας του SERVQUAL (Babakus & 

Mangold, 1992/ Finn & Lamb, 1991). Παρόλα αυτά, στην πραγματικότητα όλα 

τα 22 αντικείμενα του SERVQUAL που χρησιμοποιήθηκαν στις μελέτες 

υπονοείται η υποστήριξη για τη σημαντικότητα των αντικειμένων στα settings 

που εμπλέκονται. Με λίγες εξαιρέσεις τα αντικείμενα SERVQUAL 

εμφανίζονται να είναι κατάλληλα για αξιοποίηση της ποιότητας υπηρεσιών σε 

διαφορετικά «settings».  

Αυτό σχετίζεται με το μέτρο το οποίο διαφορετικής κλίμακας αντικείμενα 

υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύουν μια δομή και στην πραγματικότητα 

συγκλίνουν στην ίδια δομή (Peter, 1993). Η αξιοπιστία της κλίμακας όπως 

μετριέται από το συντελεστή a αντανακλά το βαθμό συνοχής ανάμεσα στα 

αντικείμενα κλίμακας και για αυτό το λόγο μια έμεση ένδειξη του συγκλίνοντος 

κύρους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο συντελεστής a μετράει για τις πέντε 

διαστάσεις του SERVQUAL που κυρίως χρησιμοποιούνται σε όλες τις 

μελέτες.  

Ένα πιο αυστηρό τεστ για το συγκλίνον κύρος είναι εάν τα αντικείμενα 

της κλίμακας αναμένεται να συνεργαστούν σε μία ανάλυση παραγόντων 

(Peter, 1993). Τα σχέδια του «factor loading» σε καμία από τις μελέτες είναι 
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κοινά με εκείνο που αποκτήθηκε από τον Parasuraman (1998). Για αυτό το 

λόγο υπάρχει μικρή ένδειξη για το συγκλίνον κύρος του SERVQUAL. Κάποια 

απόδειξη για το συγκλίνον κύρος όπως αντικατοπτρίζεται στα σχέδια του 

«factor loading» σε αυτές τις μελέτες (Babakus & Boller, 1990/ Headley & 

Miller, 1993) είναι πιο ασθενής γιατί διάφορα αντικείμενα SERVQUAL είχαν 

πολύ χαμηλό «loading» στις διαστάσεις που υποτίθεται αντιπροσώπευαν. Οι 

Finn & Lamb (1991) αναφέρουν ολικό ταίριασμα στατιστικής για το μοντέλο 

μέτρησης LISREL, αλλά οι συγγραφείς δεν προωθούν ένα «factor loading 

matrix». Για αυτό το λόγο, μια αποτίμηση του συγκλίνοντος κύρους στη μελέτη 

εξετάζοντας τα «factor loadings» δεν είναι προσιτή (Peter, 1993). 

Αυτό σχετίζεται με το εύρος στο οποίο τα σκορ SERVQUAL 

σχετίζοντας όπως έχει υποτεθεί με θεμελιώδεις σχετιζόμενες μετρήσεις (Peter, 

1993). Η concurrent εγκυρότητα εξετάστηκε σε διάφορες μελέτες (Babakus & 

Boller, 1990/ Brensinger & Lambert, 1990). Το SERVQUAL λειτουργεί καλά 

σε αυτή την άποψη με λίγες εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, στη μελέτη Babakus 

& Boller (1992), τα σκορ αντίληψης έχουν πιο ισχυρή συσχέτιση με άλλες 

εξαρτημένες μετρήσεις (για παράδειγμα ολική ποιότητα) από ότι έχουν τα 

SERVQUAL σκορ (για παράδειγμα αντιληπτικά μείον σκορ προσδοκίας). Σε 

μία άλλη μελέτη από τους Brensinger & Lambert (1990) τα σκορ SERVQUAL 

πάρθηκαν από «motor carriers» που υπολογίστηκαν για μόνο 8% της 

διαφοράς στο μερίδιο των πελατών επιχειρήσεων που αποκτήθηκαν από 

αυτές τις καρότσες. Μερικοί συγγραφείς (Babakus & Boller, 1992/ Carman, 

1990/ Teas, 1993) ερωτήθηκαν για την εμπειρική χρησιμότητα των δεδομένων 

προσδοκίας. Όπως έχει ήδη διατυπωθεί παραπάνω αυτοί οι συγγραφείς 

επίσης αναρωτήθηκαν ψυχομετρικά σχετικά με την καταλληλότητα της χρήσης 

μετρήσεων όπως διαφορικών σκορ σε πολυ-παραγοντικές αναλύσεις 

(Parasuraman et al., 1990,1991).  

Περιληπτικά, από τις έρευνες που υποστηρίζουν την αξιοπιστία και την 

αντιμετώπιση της εγκυρότητας του SERVQUAL σκορ για τις πέντε διαστάσεις 

ο Brown (1993) προώθησε τις παρακάτω γνώσεις στην αποτίμηση του 

SERVQUAL. Πρώτον, η παραγοντική ανάλυση έχει σαν αποτέλεσμα 

σχετιζόμενα με τη συγκλίνουσα εγκυρότητα των αντικειμένων που 

αντιπροσωπεύουν κάθε διάσταση και είναι μπλεγμένα, γιατί σε διάφορες 

μελέτες τα υψηλότερα «loading» για κάποια αντικείμενα ήταν σε διαφορετικές 
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διαστάσεις από αυτές του Parasuraman (1988). Δεύτερον, η έλλειψη 

υποστήριξης για τη διαχωρίζουσα εγκυρότητα του SERVQUAL 

αντικατοπτρίζεται από τα σχέδια του «factor loading» και τον αριθμό των 

παραγόντων που παραμένουν αντιφατικοί σε όλες τις μελέτες. Τρίτον, η 

χρησιμότητα των σκορ προσδοκίας και της καταλληλότητας για την ανάλυση 

του κενού των σκορ χρειάζεται να μελετηθεί. Τέταρτο και τελευταίο τα 

ευρήματα από τις συγκρίσεις μέσα από τις μελέτες έχουν πολύ σημαντικές 

επιπλοκές για τους μελετητές της ποιότητας υπηρεσιών και τους χρήστες του 

SERVQUAL.  

Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας είναι σημαντικό να έχουμε μια 

καθαρή αντίληψη του τι είναι ποιότητα και πώς τη μετράμε. Η γενική εποπτεία 

μας ενός αριθμού μελετών SERVQUAL έχει θεωρήσει αυτά τα ζητήματα και 

σε αυτό το κομμάτι συζητάμε την εφαρμοσμένη αξία των ερευνών για την 

προοπτική των πρακτικών.  

Η ποιότητα έχει γίνει μια άπιαστη έννοια, παρόλα αυτά το εντυπωσιακό 

σώμα των μαρτυριών SERVQUAL προτείνει με ποιο τρόπο οι πελάτες να 

κρίνουν την ποιότητα. Γνωρίζοντας το πώς οι καταναλωτές κρίνουν την 

ποιότητα, μπορεί να βοηθήσει τον πρακτικό με δύο ζωτικούς τρόπους. 

Πρώτον σε βάση ποιοτική, γνωρίζοντας τι συνιστά την ποιότητα και μπορεί να 

οδηγήσει τα άτομα της επιχείρησης προτείνοντας πώς μπορεί να εμπλουτιστεί 

η ποιότητα. Δεύτερον, σε ποσοτική βάση, η μέτρηση της ποιότητας μπορεί να 

προωθήσει ειδικά ή και συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στη διοίκηση ποιότητας.   

Ο ορισμός του SERVQUAL και η αντίληψη της ποιότητας μπορούν να 

βοηθήσουν τον διοικητή δίνοντας του γενικές γνώσεις του πώς ο πελάτης 

είναι πιθανόν να κρίνει την ποιότητα της επιχείρησης. Να το θυμηθεί αυτό 

όταν κρίνει την ποιότητα της επιχείρησης. Να το θυμηθεί αυτό όταν κρίνει την 

ποιότητα της υπηρεσίας των καταναλωτών που θεωρούνται κατηγορίες 

χαρακτηριστικών υπηρεσιών όπως η αξιοπιστία και η απόκριση. Επιπλέον οι 

καταναλωτές λαμβάνουν υπόψιν το επίπεδο της απόδοσης που πιστεύουν ότι 

οι υπηρεσίες της εταιρίας θα έπρεπε να πετύχει σε χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιών, το οποίο είναι ότι οι καταναλωτές έχουν προσδοκίες ποιότητας. 

Οι καταναλωτές επίσης, συγκρίνουν την απόδοση της υπηρεσίας-επιχείρησης 
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με τα χαρακτηριστικά των προσδοκιών τους και την απόδοση σημαδιών 

χαμηλής προσδοκίας με χαμηλή ποιότητα για τον καταναλωτή.  

Να θυμηθούμε ότι η επιθεώρησή μας πρότεινε ότι οι διαστάσεις 

SERVQUAL είναι πιθανόν να είναι ειδικές στη βιομηχανία. Ένα πρώτο βήμα 

για τους πρακτικούς είναι να δουν αν η βιομηχανία τους συμπεριλαμβάνεται 

στις μελέτες που αναφέρθηκαν σε αυτό το άρθρο ή σε άλλη πρόσφατη 

δουλειά SERVQUAL που ορίζει διαστάσεις. Αν είναι έτσι, οι διαστάσεις είναι 

γνωστές. Αν όχι, μια απόφαση πρέπει να παρθεί για το αν θα ξοδευτεί 

περισσότερος χρόνος και χρήματα για τον ορισμό των διαστάσεων ή να 

επιλεχθεί η βιομηχανία η οποία προσφέρει το καλύτερο ταίριασμα και 

χρησιμοποιεί εκείνες τις διαστάσεις.  

Γνωρίζοντας τις διαστάσεις, το δεύτερο βασικό βήμα είναι να κριθούν οι 

προσδοκίες των καταναλωτών σε κάθε διάσταση και το πόσο καλά η εταιρία 

φορμάρει αυτές τις διαστάσεις. Πληροφορίες τόσο για προσδοκίες και 

απόδοση μπορούν να αποκτηθούν συζητώντας με τους καταναλωτές και τους 

υπαλλήλους που εξυπηρετούν το service και έχουν άμεση εμπειρία στη 

συναναστροφή με τον καταναλωτή. Τα παράπονα των πελατών και άλλες 

επαφές με διοικητές μπορούν να αποτελέσουν μια ακόμη πηγή ποιοτικών 

δεδομένων.  

Ένα τρίτο βήμα είναι να συγκριθεί η απόδοση με τις προσδοκίες να 

αναγνωριστούν οι αδυναμίες, οι διαστάσεις στις οποίες η απόδοση δεν 

ικανοποιεί τις προσδοκίες και όπου χρειάζεται βελτίωση. Επίσης οι δυνάμεις 

αυτές οι διαστάσεις στις οποίες η απόδοση προσπερνά τις προσδοκίες θα 

πρέπει να ταυτοποιηθούν. Σχέδια μπορούν να γίνουν για να μειωθούν οι 

αδυναμίες και να χρησιμοποιηθούν οι δυνάμεις για να κερδηθεί ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι υπάλληλοι μπορούν να εκπαιδευτούν σχετικά 

με το τι αποτελεί την ποιότητα και πώς μπορούν να βοηθήσουν να βελτιωθεί η 

ποιότητα.  

Η ποσοτικοποιημένη χρήση του SERVQUAL μπορεί να 

χρησιμοποιήσει κάποια γενικής χρήσης βήματα όπως σκιαγραφούνται 

παρακάτω: 

 Απόφαση των διαστάσεων για την κάθε εταιρία βασισμένη στη 

βιβλιογραφία ή παρουσίαση μιας μελέτης στην οποία αναγνωρίζονται 

οι διαστάσεις. 
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 Μέτρηση για τις προσδοκίες των πελατών της εταιρίας και της 

απόδοσης στις διαστάσεις. 

 Σύγκριση προσδοκιών με απόδοση για αναγνώριση δυνάμεων και 

αδυναμιών στο «service quality». 

 Δράση για διόρθωση των αδυναμιών και κεφαλαιοποίηση στις 

δυνάμεις. 

Επίσης ένα πέμπτο βήμα είναι να προστεθεί ένα πλαίσιο εργασίας για 

να κρίνονται τα δεδομένα της ποιότητας στην πάροδο του χρόνου και να 

συγκρίνονται και με άλλων εταιριών. Η μέτρηση της ποιότητας διαχρονικά 

είναι χρήσιμη με στόχο να δούμε αν οι βελτιώσεις έχουν πραγματοποιηθεί και 

αν οι προσδοκίες έχουν αλλάξει. Συγκρίσιμα δεδομένα θα μπορούσαν να 

αποκτηθούν για εταιρίες που ανταγωνίζονται με στόχο να δουν πώς η άλλη 

εταιρία τα καταφέρνει σε σχέση με τους ανταγωνιστές. 

Τα βήματα που μόλις αναφέρθηκαν θα είναι πολύ πιο χρήσιμα στους 

διοικητές στο επίπεδο που οι μετρήσεις SERVQUAL θα είναι αξιόπιστες και 

θα έχουν κύρος. Η αναθεώρηση μας συζήτησε αυτές τις ιδιότητες της 

SERVQUAL σε λεπτομερή βάση. Για να θυμηθούμε ένα αξιόπιστο μέτρο είναι 

αυτό που είναι συνεπές, δηλαδή, αν η ποιότητα δεν αλλάξει, τη μέτρηση της 

ποιότητας δεν θα αλλάξει. Η αξιοπιστία της SERVQUAL έχει αναφερθεί σε ένα 

πλήθος βιομηχανιών και σαν ένα ολικό μέτρο της «service quality», μέσα από 

τα 22 ζευγάρια ερωτήσεων. Η αξιοπιστία έχει γίνει συνεπώς σχετικά υψηλής 

πρότασης ότι κάθε αλλαγή μέσα στο χρόνο στο συνολικό σκορ ποιότητας δεν 

είναι πιθανόν να είναι απλά διακύμανση στη μέτρηση. Η αξιοπιστία στις 

περισσότερες διαστάσεις είναι χαμηλότερη από τη συνολική ομάδα 

αντικειμένων, αλλά γενικά η αξιοπιστία είναι αρκετά υψηλή να προωθήσει 

χρήσιμες πληροφορίες προς επίγνωση. Παρόλα αυτά, αν η αξιοπιστία είναι 

υπό ερώτηση για συγκεκριμένες διαστάσεις για τη βιομηχανία του manager, 

μια φρέσκια προσέγγιση για τη μέτρηση της αξιοπιστίας μπορεί να εγγυηθεί. 

(Asubonteng & McCleany & Swan, 1999) 

Το SERVQUAL προωθεί μια τεχνολογία για μέτρηση και διοίκηση 

ποιότητας υπηρεσίας (SQ). Από το 1985 όταν η τεχνολογία πρώτο-

εμφανίστηκε οι καινοτόμοι Parasuraman Zeithmal και Berry ανέπτυξαν 

παραπέρα δήλωσαν και προώθησαν την τεχνολογία μέσα από μια σειρά 

δημοσιεύσεων.  
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Η  «ABI/Inform» βάση δεδομένων «Global Edition» (09/1994) αναφέρει 

ότι η ποιότητα υπηρεσίας έχει γίνει λέξη κλειδί σε 1447 άρθρα που 

δημοσιεύτηκαν την περίοδο 01-1992 μέχρι 04-1994. Σε αντίθεση το 

SERVQUAL έχει γίνει λέξη κλειδί σε μόλις 41 δημοσιεύσεις. Αυτές οι 

δημοσιεύσεις ενσωματώνουν και θεωρητικές συζητήσεις και εφαρμογές του 

SERVQUAL σε μια ποικιλία βιομηχανιών, εμπορικών και μη κερδοσκοπικών 

περιβαλλόντων. Οι δημοσιευμένες μελέτες περιλαμβάνουν λιανική λαστίχων 

(tire retailing) (Carman, 1990), υπηρεσίες οδοντιατρικής φύσης (dental 

services) (Carman, 1990), ξενοδοχεία (hotels) (Saleh & Ryan, 1992), ταξίδια 

και τουρισμός (travel and tourism) (Fick & Ritchie, 1991), συντήρηση 

αυτοκινήτων (car servicing) (Bouman & van der Wiele, 1992), σχολεία 

διοίκησης (business schools) (Rigotti & Pitt, 1992), ανώτατη εκπαίδευση 

(higher education) (Ford, 1993/ McElwee & Redman, 1993), φιλοξενία 

(hospitality) (Johns, 1993), «business to business channel partners» (Kong & 

Mayo, 1993), εταιρίες λογιστικής (accounting firms) (Freeman & Dart, 1993), 

αρχιτεκτονικές υπηρεσίες (architectural services) (Baker & Lamb, 1993), 

«recreational services» (Taylor, 1993), νοσοκομεία (hospitals) (Babakus & 

Mangold, 1992/ Mangold & Babakus, 1991/ Reidenbach & Sandifer 

Smallwood, 1990/ Soliman, 1992/ Vandamme & Leunis, 1993/ Walbridge & 

Delene, 1993), εστίαση αεροπορικών αερογραμμών (airline catering) 

(Babakus, 1993a), τραπεζικός τομέας (banking) (Kwon & Lee, 1994/ Wong & 

Perry, 1991), «apparel retailing» (Gagliano & Hathcote, 1994) και τοπική 

διακυβέρνηση (local government) (Scott & Schieff, 1993). Επιπλέον, 

υπάρχουν πολλές αδημοσίευτες μελέτες σχετικά με το SERVQUAL.  

Τα τελευταία δύο χρόνια μόνο, ο συγγραφέας σχετίζεται με έναν αριθμό 

τομέων και μελέτες συνεργασίας SERVQUAL: «computer services», 

«construction», «mental health services», «hospitality», «recreational 

services», «ophthalmologic services», «retail services». Επιπρόσθετα, ένας 

αριθμός οργανισμών, όπως η «Midland and Abbey National Banks» τα έχουν 

υιοθετήσει.  

Η ποιότητα υπηρεσιών έχει γίνει ένα σημαντικό θέμα έρευνας εξαιτίας 

της φαινομενικής σχέσης με το κόστος (Crosby, 1979), το κέρδος (Buzzel & 

Gale, 1987/ Rust & Zahorik, 1993/ Zahorik & Rust, 1992), τη συνοχή πελατών 

(Reichheld & Sasser, 1990) και θετική λέξη στο στόμα. Η ποιότητα υπηρεσιών 

 85



είναι ευρέως γνωστή σαν ένας οδηγός του «corporate marketing» και της 

οικονομικής απόδοσης. 

 Το SERVQUAL βρέθηκε από την άποψη ότι η αποτίμηση των 

πελατών για την ποιότητα υπηρεσίας είναι υπέρτερη. Αυτή η αποτίμηση είναι 

θεμελιωμένη σαν το κενό μεταξύ των προσδοκιών των πελατών με τον τρόπο 

της ποιότητας υπηρεσιών από μια τάξη προμηθευτών υπηρεσιών (για 

παράδειγμα όλοι οι οπτικοί) και η αξιολόγηση της απόδοσης ενός 

συγκεκριμένου προμηθευτή υπηρεσίας (για παράδειγμα ένα μοναδικό μαγαζί 

οπτικών). Η ποιότητα υπηρεσιών παρουσιάζεται σαν μια πολυμεταβλητή 

κατασκευή. Στην αρχική της μορφή ο Parasuraman (1985) όρισε 10 

διαστάσεις-συστατικά της ποιότητας υπηρεσίας:  

Αξιοπιστία. 

Ανταπόκριση. 

Επάρκεια. 

Είσοδος. 

Επιείκεια. 

Επικοινωνία. 

Ασφάλεια. 

Κατανόηση-γνώση των πελατών. 

Αξιοπιστία. 

Αντιληπτικότητα. 

Στη δουλειά τους το 1988 αυτά τα συστατικά ενώθηκαν σε 5 

διαστάσεις: 

 Αξιοπιστία. 

 Ασφάλεια. 

 Αντιληπτικότητα. 

 Εμπάθεια. 

 Ανταπόκριση. 

Οι παράμετροι αξιοπιστία, αντιληπτικότητα και ανταπόκριση 

παρέμειναν ξεχωριστά, αλλά τα υπόλοιπα επτά συστατικά ενώθηκαν σε δύο 

αθροιστικές διαστάσεις αυτές της ασφάλειας και της εμπάθειας. Ο 

Parasuraman ανέπτυξε ένα εργαλείο 22 αντικειμένων με το οποίο θα 

μετρούσε τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των πελατών (E και Ρ) των πέντε 

εκτιμητών (rater) διαστάσεων. Τέσσερα από τα πέντε αντικείμενα που 
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αριθμήθηκαν χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν την κάθε διάσταση. Το 

εργαλείο διαχειρίστηκε δύο φορές με διαφορετικές μορφές, αρχικά για να 

μετρήσει τις προσδοκίες και μετά για να τηρήσει τις αντιλήψεις.  

Το 1991 ο Parasuraman εξέδωσε μια μελέτη επέκτασης η οποία 

βελτίωνε την προηγούμενη δουλειά τους (1991b). Η διατύπωση όλων των 

αντικειμένων προσδοκιών άλλαξε. Η εκδοχή του 1988 προσπάθησε να 

αιχμαλωτίσει τις κανονιστικές προσδοκίες των ανταποκρινόμενων. Για 

παράδειγμα ένα αντικείμενο προσδοκίας το 1988 ήταν «Εταιρίες οι οποίες 

προσφέρουν...οι υπηρεσίες θα έπρεπε να διατηρούν τα αρχεία τους με 

ακρίβεια («Companies offering…services should keep their records 

accurately»). Η ανανεωμένη διατύπωση εστιάστηκε στο τι οι καταναλωτές θα 

περίμεναν από μια «άριστη υπηρεσία της εταιρίας» («excellent service 

company»). Το δείγμα αντικείμενο ανανεώθηκε έτσι «άριστες προσφορές της 

εταιρίας....και οι υπηρεσίες θα επιμείνουν σε αρχεία με μηδενικά λάθη» 

(«excellent company offering…services will insist on error-free records»). Η 

λεπτομερής φρασεολογία και διατύπωση πολλών αντιληπτικών αντικειμένων 

επίσης άλλαξε. Δύο νέα αντικείμενα, ένα για την αντιληπτικότητα και ένα για 

την ασφάλεια υποκαταστάθηκαν για δύο αρχικά αντικείμενα. Το αντικείμενο 

που αναφέρεται στην αντιληπτικότητα αναφερόταν στην εμφάνιση των υλικών 

επικοινωνίας. Το αντικείμενο ασφάλειας αναφερόταν στη γνώση των 

υπαλλήλων. Και οι δύο αναφορές είχαν προβλεφθεί από την έκδοση του 

1988. 

Η ανάλυση των δεδομένων SERVQUAL μπορεί να πάρει διάφορες 

μορφές: 

 «Item by item» ανάλυση. 

 «Dimension by dimension» ανάλυση 

 «Computation» του μοναδικού μέτρου για την ποιότητα υπηρεσίας. 

Αυτή η τελευταία διάσταση ονομάζεται SERVQUAL «gap». Χωρίς 

ερώτηση το SERVQUAL έχει εκτενώς εφαρμοστεί και έχει υψηλή αξία. Κάθε 

κριτική για αυτό πρέπει να ιδωθεί μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ισχυρής 

υποστήριξης. Αυτό που ακολουθεί είναι μια συζήτηση διαφόρων κριτικών το 

οποίο έχει πάρει επίπεδο στο SERVQUAL οπουδήποτε ή έχει εμπειρία στην 

εφαρμογή της τεχνολογίας από τον συγγραφέα.  
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Παρόλο την αυξανόμενη δημοτικότητα και την εκτεταμένη εφαρμογή, το 

SERVQUAL έχει υποπέσει σε έναν αριθμό θεωρητικών και λειτουργικών 

κριτικών οι οποίες παρουσιάζονται με λεπτομέρεια παρακάτω: 

 

  20.1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 
 Παραδειγματικές ενστάσεις-αντιρρήσεις: το SERVQUAL βασίζεται σε 

ένα παράδειγμα διάψευσης παρά ένα παράδειγμα υποκειμενικό, και το 

SERVQUAL αποτυγχάνει να συνεχίσει σε εφαρμοσμένα οικονομικά, 

στατιστική και ψυχολογική θεωρία. 

 Μοντέλο κενού: υπάρχει μια μικρή απόδειξη ότι οι πελάτες αποτιμούν 

την ποιότητα υπηρεσίας σε Π-Ε κενά. 

 Διαδικασία προσανατολισμού: το SERVQUAL εστιάζει στη διαδικασία 

της διανομής υπηρεσιών και όχι στην έκβαση των υπηρεσιών 

αντιμετώπισης. 

 Διαστατικότητα: οι πέντε διαστάσεις του SERVQUAL δεν είναι 

καθολικές, ο αριθμός των διαστάσεων που αποτελούν την ποιότητα 

υπηρεσίας είναι συναφείς, τα αντικείμενα δεν εφαρμόζουν πάντα στους 

παράγοντες που κάποιος a priori αναμένει, και υπάρχει ένας υψηλός 

βαθμός συσχέτισης ανάμεσα στις εκτιμήτριες διαστάσεις.  

 

  20. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
 Προσδοκίες: ο όρος των προσδοκιών είναι πολύσημος, οι καταναλωτές 

χρησιμοποιούν «standards» αντί για προσδοκίες, για να αξιολογήσουν 

την ποιότητα υπηρεσιών, και το SERVQUAL αποτυγχάνει να μετρήσει 

τις απόλυτες προσδοκίες της ποιότητας υπηρεσιών. 

 Η σύσταση των αντικειμένων: τέσσερα από τα πέντε αντικείμενα δεν 

μπορούν να αιχμαλωτίσουν την αξιοπιστία μέσα σε κάθε διάσταση 

ποιότητας υπηρεσίας. 

 «Moments of truth»: η αποτίμηση των πελατών της ποιότητας 

υπηρεσιών μπορεί να ποικίλει από «moment of truth» σε «moment of 

truth». 

 Πολικότητα: η αναιρεμένη πολικότητα των αντικειμένων στην κλίμακα 

προκαλεί λάθος ανταποκρινόμενο. 

 Σημεία κλίμακας: η επτά σημείων κλίμακα Likert αποτελεί ψεγάδι. 
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 Δύο διαχειρίσεις: δύο διαχειρίσεις των σημείων προκαλούν πλήξη και 

σύγχυση. 

 Ποικιλία εξαγόμενη: τα SERVQUAL σκορ μετράνε για μια 

απογοητευτική αναλογία της ποκιλίας διακύμανσης των αντικειμένων.  

Σε ότι αφορά τα θεωρητικά και πιο συγκεκριμένα τις παραδειγματικές 

αντιρρήσεις, δύο κύριες αντιρρήσεις έχουν εκφραστεί. Πρώτον, το 

SERVQUAL έχει ακατάλληλα βασιστεί σε μοντέλο προσδοκιών διαψεύσεων 

παρά σε ένα υποκειμενικό μοντέλο της ποιότητας υπηρεσιών. Δεύτερον δε 

χτίζει μια υπάρχουσα γνώση στα οικονομικά, στατιστικά και ψυχολογικά.  

Το SERVQUAL βασίζεται στο μοντέλο διάψευσης το οποίο ευρεία έχει 

εφαρμοστεί στη βιβλιογραφία για την ικανοποίηση του πελάτη. Σε αυτή τη 

βιβλιογραφία η ικανοποίηση του πελάτη είναι λειτουργική σε ότι αφορά τη 

σχέση ανάμεσα στις προσδοκίες και στα αποτελέσματα.  

Σύμφωνα με τους Cronin and Taylor (1992,1994) το SERVQUAL 

παραδειγματικά έχει ψεγάδιασμα εξαιτίας της αρρωστημένης κριτικής που 

υιοθετήθηκε στο μοντέλο διάψευσης. Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα όπως 

ισχυρίζονται είναι καλύτερα αντιλαμβανόμενο σαν μια στάση. Έχουν κριτικάρει 

τον Parasuraman για τη διστακτικότητα να ορίσει την λαμβανόμενη ποιότητα 

υπηρεσιών σε όρους υποκειμενικούς, παρότι ο Parasuraman είχε πρωτύτερα 

ισχυριστεί ότι η ποιότητα υπηρεσιών ήταν παρόμοια με πολλούς τρόπους με 

μία στάση. Ο Iacobucci (1994) θεωρεί τη διαμάχη των τριγύρω της 

θεμελιώδους και λειτουργικών διαφορών ανάμεσα στην ποιότητα υπηρεσιών 

και στην ικανοποίηση του πελάτη και συμπεριλαμβάνει ότι οι δομές «δεν 

έχουν πλήρως οριστεί και διαφοροποιηθεί από κάθε τι στη βιβλιογραφία» 

προτείνει ότι οι δύο δομές μπορούν να συνδεθούν με διάφορους τρόπους. 

Αρχικά μπορούν και οι δύο διαφορετικές λειτουργικότητες της ίδιας 

δομής, «αξιολόγηση». Δεύτερον, μπορούν να συσχετιστούν ορθογώνια, 

μπορούν να είναι δηλαδή διαφορετικές δομές. Τρίτον μπορούν να 

συσχετιστούν απλά και μόνο θεωρητικά. Ο Parasuraman (1985) είχε 

περιγράψει την ικανοποίηση περισσότερο σαν κατάσταση ή συμπλοκή ειδικά, 

και η ποιότητα η ολική, ανακαλύφθηκε σε μία μακρινή περίοδο του χρόνου, 

παρόλο που δεν προσφέρουν εμπειρική απόδειξη για να υποστηρίξουν αυτό 

τον ανταγωνισμό. Η ποιότητα υπηρεσιών και η ικανοποίηση του πελάτη 

μπορούν επίσης να συσχετιστούν με το χρόνο. Η επικρατούσα λογική είναι ότι 
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η ποιότητα υπηρεσιών είναι η λογική προκάτοχος της ικανοποίησης του 

πελάτη, αλλά αυτό παραμένει αναπόδεικτο. Η κριτική των Cronin and Taylor 

δέχεται υποστήριξη από την έρευνα του Oliver (1980) η οποία προτείνει ότι η 

ποιότητα υπηρεσίας και η ικανοποίηση του πελάτη είναι ευδιάκριτες 

κατασκευές, αλλά σχετίζονται στο ότι η ικανοποίηση διαμεσολαβεί στην 

επίδραση των προηγούμενων περιόδων αντιλήψεων για την ποιότητα 

υπηρεσίας και προκαλεί ανανεωμένες αντιλήψεις σχετικά με την ποιότητα 

υπηρεσιών για να διαμορφωθούν. Οι δύο έννοιες μπορούν επίσης να 

διαφοροποιηθούν εξαρχής από το περιεχόμενό τους. Παρόλο που η ποιότητα 

υπηρεσιών μπορεί να θεωρηθεί σαν υψηλή σε γνωστικό αντικείμενο η 

ικανοποίηση του πελάτη είναι πιο πολύ βαριά φορτωμένη με αφοσίωση 

(Oliver, 1993).  

Οι Cronin & Taylor προτείνουν την ορθότητα-σημασία του μοντέλου 

στάσης μέτρησης που θα έπρεπε να υιοθετηθεί για την έρευνα της υπηρεσίας 

ποιότητας. Ο Iacobucci (1994) προσθέτει την παρατήρηση ότι «σε μία γενική 

ψυχολογική έννοια, δεν είναι ξεκάθαρο τι είναι οι μεσοπρόθεσμες 

αξιολογήσεις ποιότητας και ικανοποίησης είναι αν όχι στάσεις». Αντίθετα ο 

Parasuraman (1994) υποστήριξε ισχυρά τη θέση του ισχυριζόμενος ότι οι 

κριτικές μοιάζουν να κάνουν εκπτώσεις πριν τη θεωρητική δουλειά στην 

ποιότητα υπηρεσιών και τη βιβλιογραφία τους και προτείνει ότι η δουλειά των 

Cronin & Taylor δεν δικαιολογεί τον ισχυρισμό τους ότι το παράδειγμα 

διάψευσης έχει ψεγάδι.  

Μια διαφορετική άποψη αναφέρθηκε από τον Anderson (1992). Θεωρεί 

ότι η αποτυχία του SERVQUAL να ακολουθήσει μια προηγούμενη κοινωνικής 

επιστήμης έρευνα ειδικότερα οικονομική θεωρία, στατιστική και ψυχολογική 

θεωρία είναι το σημαντικό κομμάτι της αμφισβήτησης. Η δουλειά του 

Parasuraman είναι πολύ εκπαιδευτική και συμβουλευτική στο ότι ξεκινά από 

την ιστορικά τοποθετημένη παρατήρηση στη γενική θεωρία. Ο Anderson 

(1992) ισχυρίζεται ότι ο Parasuraman «εγκατέλειψε την αρχή της 

επιστημονικής συνέχειας και αφοσίωσης».  

Αρχικά, η τεχνολογία διοίκησης του Parasuraman δεν λαμβάνει υπόψιν 

το κόστος βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών. Είναι αφελής στο ότι υποθέτει 

ότι το κέρδος του περιθωρίου της βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών πάντα 
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προσπερνά το κόστος περιθωρίου (Aubrey & Zimbler, 1983/ Crosby, 1979/ 

Juran, 1951/ Masser, 1957).  

Δεύτερον, ο Parasuraman συλλέγει δεδομένα ποιότητας υπηρεσιών 

χρησιμοποιώντας σχετικές μεθόδους (κλίμακες Likert), ήδη εφαρμοσμένες 

αναλύσεις με μεθόδους που βολεύουν τα εσωτερικού επιπέδου δεδομένα 

(factor analysis).  

Τρίτον, ο Parasuraman είναι στο «απόλυτο τέλος του δρόμου 

θεωρώντας πιθανότητες για χρήση στατιστικών μεθόδων». Οι σχετικές 

κλίμακες δεν επιτρέπουν για εξερεύνηση των κοινών προϊόντα-στιγμή 

συσχετίσεων. Αλληλοεξαρτήσεις ανάμεσα στις διαστάσεις ποιότητας που είναι 

δύσκολο να περιγραφούν. Οι μελέτες SERVQUAL δεν μπορούν να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως: Υπάρχουν ελαστικότητες ανάμεσα στις 

διαστάσεις ποιότητας; Αν η αξία του πελάτη για βελτιώσεις είναι γραμμική ή 

μη γραμμική συσχέτιση; 

Τέταρτον, ο Parasuraman αποτυγχάνει να ακολουθήσει το μεγάλο 

τμήμα της βιβλιογραφίας στην αντίληψη της ψυχολογίας.  

Σύμφωνα τώρα με το μοντέλο κενών μια σχετική ομάδα αναφέρεται 

στην αξία και στο νόημα των κενών που ορίζονται στο μοντέλο διάψευσης. 

Οι Babakus & Boller (1992) βρήκαν τη χρήση της προσέγγισης κενού 

στη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών «διαισθητικά έλξη» αλλά υποψία ότι το 

«σκορ διαφορά δεν προωθεί καμία πρόσθετη πληροφορία πέρα από αυτά 

που ήδη περιέχονται στα συστατικά αντίληψης της κλίμακας SERVQUAL». 

Βρήκαν ότι ο κυρίαρχος διανομέας στα κενά των σκορ ήταν το σκορ των 

αντιλήψεων, γιατί μια γενικευμένη αντίληψη υπήρχε να μετρηθούν οι 

προσδοκίες υψηλά.  

Οι Churchill & Supernant (1982) στη δουλειά τους σχετικά με την 

ικανοποίηση του πελάτη, επίσης μελετούν βαθιά για το εάν οι μετρήσεις των 

κενών συνεισφέρουν κάτι νέο ή μιας δεδομένης αξίας ότι το κενό είναι μια 

άμεση συνάρτηση των Ε και Ρ.  

Επίσης στο περιεχόμενο της ικανοποίησης του πελάτη ο Oliver (1980) 

έχει μελετήσει βαθιά το εάν θα ήταν επιθυμητό να θεωρήσει τα σκορ των Ε και 

Ρ σαν ωμές διαφορές ή σαν λόγους. Καμιά δουλειά δεν έχει αναφερθεί στη 

χρήση μιας προσέγγισης λόγου για να μετρηθεί η συνολική ποιότητα 

υπηρεσιών.  
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Ο Iacobucci (1994) παίρνει μια διαφορετική πορεία στην ενσωμάτωση 

των Ε μετρήσεων. Προτείνει ότι οι προσδοκίες μπορεί να μην υπάρχουν ή να 

μην φορμάρονται ξεκάθαρα αρκετά για να λειτουργήσουν σαν ένα standard 

στην αξιολόγηση μιας εμπειρίας των υπηρεσιών. Οι προσδοκίες μπορούν να 

διαμορφωθούν παράλληλα με κατανάλωση υπηρεσιών. Οι Kahneman & Miller 

(1986) επίσης πρότειναν ότι οι πελάτες μπορούν να διαμορφώσουν φόρμες 

βασισμένες στην εμπειρία τους (experience-based forms) μετά από εμπειρίες 

υπηρεσιών, παρά από προηγούμενες προσδοκίες.  

Ένα επιπλέον ζήτημα που ανακινείται από τους Babakus & Inhofe 

(1991) είναι ότι οι προσδοκίες μπορούν να προσελκύσουν μια κοινωνική 

επιθυμία απάντησης. Οι ανταποκρινόμενοι μπορούν να αισθάνονται 

υποκινημένοι να μείνουν προσκολλημένοι σε μια «Έχω υψηλές προσδοκίες» 

(I have high expectations) κοινωνική νόρμα. Στην πραγματικότητα ο 

Parasuraman αναφέρει ότι στον έλεγχό τους στην εκδοχή του 1988 η 

πλειοψηφία των σκορ προσδοκιών ήταν πάνω από 6 στην κλίμακα των 7 

σημείων και η συνολική μέση προσδοκία ήταν 6,22.  

Ο Teas (1993a/1993b/1994) έχει μελετήσει βαθιά το νόημα των κενών 

των αναγνωρισμένων και ταυτοποιημένων. Τα κενά όμως σημαίνουν ίση 

προσλαμβανόμενη-αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών; Επίσης σημειώνει 

ότι η έρευνα SERVQUAL μέχρι τώρα δεν έχει εδραιώσει ότι όλοι οι 

προμηθευτές υπηρεσιών μέσα σε μια αντίληψη ή ομάδα επιλογής μοιράζονται 

τις ίδιες προσδοκίες ανάμεσα σε όλα τα αντικείμενα και τις διαστάσεις.  

Μια επιπλέον κριτική είναι ότι το SERVQUAL αποτυγχάνει να 

αιχμαλωτίσει τη δυναμική των προσδοκιών που αλλάζουν. Οι καταναλωτές 

μαθαίνουν από εμπειρίες. Η εξαγωγή συμπεράσματος στο μεγαλύτερο μέρος 

από τη δουλειά του Parasuraman είναι ότι οι προσδοκίες αυξάνουν με το 

χρόνο. Ένα E σκορ με τιμή 7 το 1986 μπορεί να μην σημαίνει απαραίτητα το 

ίδιο σαν Ε σκορ το 1996. Οι προσδοκίες μπορούν επίσης να αποτυγχάνουν 

διαχρονικά. Ο Gronroos (1993) αναγνωρίζει αυτή την αδυναμία στην 

κατανόηση της ποιότητας υπηρεσιών, και έχει αρχίσει μια νέα φάση της 

ποιότητας υπηρεσιών και έρευνας για να εστιάσει στη δυναμική της 

αξιολόγηση της ποιότητας της υπηρεσίας. Οι Wotruba & Tyagi (1991) 

συμφωνούν ότι περισσότερη δουλειά χρειάζεται στο πώς οι προσδοκίες 

διαμορφώνονται και αλλάζουν με το χρόνο. 
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Ανεπιφύλακτα στο SERVQUAL είναι η υπόθεση ότι θετικές και 

αρνητικές διαψεύσεις είναι συμμετρικές. Παρόλα αυτά, από την προοπτική του 

πελάτη η αποτυχία να επιτύχουν οι προσδοκίες συχνά φαίνονται ένα πιο 

σημαντικό αποτέλεσμα από την επιτυχία στο να ικανοποιηθούν ή να 

υπερβαστούν οι προσδοκίες (Hardie, 1992). Οι πελάτες συχνά θα κριτικάρουν 

άσχημα την απόδοση της υπηρεσίας και δεν θα εξυμνήσουν την καλύτερη 

απόδοση.  

Πρόσφατα οι Cronin & Taylor (1992) δοκίμασαν μια μέτρηση 

βασισμένη στην απόδοση της ποιότητας υπηρεσιών, δίνοντάς του τον τίτλο 

SERVPERF, σε τέσσερις βιομηχανίες (banking, pest control, dry cleaning and 

fast food). Βρήκαν ότι αυτή η μέτρηση εξηγείται περισσότερο από την ποικιλία 

στις συνολικές μετρήσεις της ποιότητας υπηρεσιών σε σχέση με το 

SERVQUAL. Το συγκεκριμένο συντίθεται από τα 22 αντιληπτικά αντικείμενα 

της κλίμακας SERVQUAL και για αυτό το λόγο αποκλείει κάθε μελέτη 

προσδοκιών. Σε μια τελευταία υποστήριξη των επιχειρημάτων τους για μια 

μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών μόνο με βάση την αντίληψη, οι Cronin and 

Taylor (1994) παραδέχονται ότι είναι πιθανό για τους ερευνητές να 

συμπεράνουν τις διαψεύσεις των πελατών μέσω αριθμητικών μεθόδων (το Ε-

Ρ κενό) αλλά ότι «οι αντιλήψεις των πελατών, όχι οι υπολογισμοί, κυβερνούν 

τη συμπεριφορά». Τελικά μια ομάδα ερευνητών συμπεριλαμβανομένου και 

του Zeithaml, έχει πρόσφατα απορρίψει την αξία μιας βασισμένης σε 

προσδοκίες ή στο κενό μοντέλο στην εύρεση ότι η ποιότητα υπηρεσίας 

επηρεαζόταν μόνο από αντιλήψεις.  

Το SERVQUAL έχει δεχτεί κριτική για εστίαση στη διαδικασία της 

διανομής της υπηρεσίας παρά για το αποτέλεσμα που προσλαμβάνει ο 

πελάτης. Ο Gronroos (1982) όρισε τρία συστατικά της ποιότητας υπηρεσιών: 

τεχνικά, λειτουργικά και ποιότητα φήμης. Η τεχνική ποιότητα σχετίζεται με το 

αποτέλεσμα της αντιμετώπισης της υπηρεσίας. Η λειτουργική ποιότητα 

σχετίζεται με τη διαδικασία της διανομής της υπηρεσίας. Τέλος η ποιότητα 

φήμης είναι μια αντανάκλαση του συλλογικού image της υπηρεσίας του 

οργανισμού.  

Ενώ η τεχνική ποιότητα εστιάζει στο «τι», η λειτουργική στο «πώς» και 

εμπλέκει θεώρηση ζητημάτων, όπως η συμπεριφορά με την επαφή με τον 

πελάτη και το προσωπικό και την ταχύτητα εξυπηρέτησης.  
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Οι κριτικοί συμφωνούν ότι το αποτέλεσμα της ποιότητας λείπει από τη 

διαμόρφωση της ποιότητας υπηρεσιών από τον Parasuraman (Cronin & 

Taylor, 1992/ Mangold & Babakus, 1991/ Richard & Allaway, 1993). 

Οι Richard & Allaway (1993) τέσταραν ένα επαυξημένο μοντέλο 

SERVQUAL το οποίο ισχυρίζονται ότι συνδυάζει τόσο τα διαδικασίας όσο και 

του αποτελέσματος τα συστατικά, και σχολιάζει ότι «η πρόκληση είναι να 

αποφασίσεις ποια διαδικασία και ποιο αποτέλεσμα ποιότητας 

χαρακτηριστικών της ποιότητας υπηρεσιών έχει μεγαλύτερη επίδραση στην 

επιλογή».  

Οι ερευνητές βρήκαν ότι τα αντικείμενα μόνο της διαδικασίας 

δανείζονται και υιοθετούνται από τη SERVQUAL η οποία μετρά-υπολογίζει 

μόνο το 45% της ποικιλίας-διακύμανσης στην επιλογή του πελάτη, η ολική 

απογραφή συμπεριλαμβανομένου των έξι αντικειμένων αποτελέσματα, τα 

οποία αποτελούν το 71,5% της διακύμανσης στην επιλογή. Η διαφορά 

ανάμεσα στα δύο είναι εμφανής σε επίπεδο 0,001. Συμπερασματικά η 

διαδικασία και το αποτέλεσμα είναι ένας καλύτερος προμηνυτής της επιλογής 

του πελάτη παρά μόνα τους. 

Στην υπεράσπιση του SERVQUAL ο Higgins (1991) συμφώνησε ότι το 

αποτέλεσμα ποιότητας περιέχεται ήδη σε αυτές τις διαστάσεις: αξιοπιστία, 

ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια.  

Οι κριτικοί έχουν αναδείξει έναν αριθμό σημαντικών και σχετικών 

ερωτήσεων σε σχέση με τη διαστασιμότητα στην κλίμακα SERVQUAL. Οι πιο 

σοβαροί ασχολούνται με έναν αριθμό διαστάσεων και τη σταθερότητά τους 

από περιβάλλον σε περιβάλλον.  

Φαίνεται να υπάρχει μια γενική συμφωνία ότι η ποιότητα υπηρεσιών 

είναι δευτερεύουσας δομής κατασκευή, που σημαίνει ότι είναι παραγοντικά 

περίπλοκη, μια και αποτελείται από διάφορες πρωτεύουσες μεταβλητές. Το 

SERVQUAL αποτελείται από τους πέντε εκτιμητές (rater) παράγοντες. 

Υπάρχουν παρόλα αυτά, αρκετές εναλλακτικές θεμελιώσεις της ποιότητας 

υπηρεσιών. Όπως έχει ήδη σημειωθεί ο Gronroos (1984) όρισε τρία 

συστατικά: 

 Τεχνολογική 

 λειτουργική και 

 ποιότητα φήμης. 
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Οι Lehtinen & Lehtinen (1982) επίσης όρισαν τρία συστατικά: 

 αλληλεπίδρασης 

 φυσικά και 

 συνεργασίας ποιότητα. 

Οι Hedvall & Paltschik (1989) όρισαν δύο διαστάσεις: 

 την επιθυμία και 

 την ικανότητα να υπηρετήσουν και να εξυπηρετήσουν και την 

ψυχολογική εισβολή. 

Οι Leblanc & Nguyyen (1988) έχουν μια λίστα με πέντε συστατικά: 

 συνεργατικό «image» 

 εσωτερική οργάνωση 

 φυσική υποστήριξη του συστήματα παραγωγικής διαδικασίας 

 αλληλεπίδραση προσωπικού πελάτη και 

 το επίπεδο ικανοποίησης του πελάτη. 

Στη μελέτη του 1988 ο Parasuraman επίσης ισχυρίστηκε ότι «η τελική 

κλίμακα 22 αντικειμένων και οι πέντε διαστάσεις της έχουν ισχυρές-ηχηρές και 

σταθερές ψυχομετρικές ιδιότητες». Στην προσαρμογή του 1991b ο 

Parasuraman βρήκε ένδειξη ότι «συνεπές παράγοντας δομής... μέσα από 

πέντε ανεξάρτητα δείγματα». Με άλλα λόγια κάνουν ισχυρισμούς ότι οι πέντε 

διαστάσεις είναι γενικές κατά μήκος των περιβαλλόντων των υπηρεσιών. Στην 

πραγματικότητα το 1991, ο Parasuraman ισχυρίστηκε ότι «οι διαστάσεις του 

SERVQUAL και τα αντικείμενα αντιπροσωπεύουν τον πυρήνα της 

αξιολόγησης και τα κριτήρια τα οποία υπερβαίνουν ειδικές εταιρίες και 

βιομηχανίες».  

Όταν το εργαλείο SERVQUAL εφαρμόστηκε σε τροποποιημένη μορφή, 

μέχρι 9 διαφορετικές διαστάσεις αποκαλύφθηκαν, ο αριθμός ποικίλει ανάλογα 

με τον τομέα υπηρεσίας υπό εξέταση. Μια μελέτη ακόμη παρήγαγε μια 

μονοπαραγοντική λύση.  

Οι εννέα παράγοντες μετρούσαν για το 71% της ποιότητας υπηρεσιών 

διακύμανσης στην μελέτη, για τα νοσοκομεία του Carman (1990): υπηρεσία 

υποδοχής, υπαρκτή διαμονή, φαγητό, ιδιωτικότητα, εξυπηρέτηση από 

νοσοκόμες, εξήγηση της θεραπείας, είσοδος και επιείκεια στους επισκέπτες, 

σχεδιασμός απολύσεων, λογιστικά πελατείας.  
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Πέντε παράγοντες διακρίθηκαν στη δουλειά των Saleh & Ryan (1992) 

στη βιομηχανία των ξενοδοχείων: ευθυμία (62,8%), απτότητα (6,9%), 

ασφάλεια, αποφυγή σαρκασμού και εμπάθεια. Οι πέντε παράγοντες μαζί 

ζύγισαν για 78,6%. Αυτό είναι ισχυρά προκλητικό για μια λύση δύο 

παραγόντων στη βιομηχανία φιλοξενίας. Οι ερευνητές είχαν «αρχικά υποθέσει 

ότι η ανάλυση παραγόντων θα επιβεβαίωνε τις SERVQUAL διαστάσεις, αλλά 

απέτυχε σε αυτή την περίπτωση». 

Τέσσερις παράγοντες ανακαλύφθηκαν στην έρευνα της ποιότητας 

υπηρεσιών από τους Gagliano & Hathcote (1994) στον τομέα της λιανικής 

ένδυσης: προσωπική προσοχή, αξιοπιστία, απτότητα και άνεση. Δύο από 

αυτές δεν έχουν ανταπόκριση στο SERVQUAL. Συμπεραίνουν ότι «η 

πρωτότυπη κλίμακα SERVQUAL δεν αποδίδει τόσο όσο αναμενόταν» στο 

συγκεκριμένο τομέα.  

Τρεις παράγοντες αναγνωρίστηκαν στην έρευνα των Bouman & van 

der Wiele’s (1992) στο «service» αυτοκινήτων:  

 ευγένεια πελάτη 

 απτότητα και 

 πίστη. 

Οι συγγραφείς «δεν ήταν ικανοί να βρουν τις ίδιες διαστάσεις για να 

κρίνουν την ποιότητα υπηρεσιών όπως έκανε ο Berry».  

Ένας παράγοντας αναγνωρίστηκε στην έρευνα Babakus (1993b) των 

635 εταιριών χρησιμότητας για πελάτες. Η ανάλυση «βασικά παρήγαγε ένα 

μοντέλο ενός παράγοντα» της ποιότητας υπηρεσιών το οποιο έλαβε το 66,3% 

της διακύμανσης. Οι συγγραφείς προωθούν διάφορες πιθανές εξηγήσεις για 

το αδιαστασιολόγητο αποτέλεσμα συμπεριλαμβανομένου της φύσης της 

υπηρεσίας, μη ανταπόκρισης προκατειλημμένα και η χρήση μιας κλίμακας 

κενών απλής προσδοκιών αντιλήψεων. Αυτοί οι ερευνητές 

συμπεριλαμβάνουν: «με την εξαίρεση των ευρημάτων που αναφέρονται από 

τον Parasuraman και τους συνεργάτες του, εμπειρική απόδειξη δεν 

υποστηρίζει μια ιδέα πέντε διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών». 

Συμπερασματικά οι Babakus & Boller (1992) σχολίασαν ότι «η 

κυριαρχία της ποιότητας υπηρεσιών μπορεί να είναι κατά παράγοντες 

περίπλοκη, σε κάποιες βιομηχανίες και πολύ απλές και χωρίς διαστάσεις σε 
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άλλες». Υποστηρίζουν ότι ο αριθμός των διαστάσεων της ποιότητας 

υπηρεσιών εξαρτάται από τη συγκεκριμένη υπηρεσία που προσφέρεται.  

Στην ανανεωμένη έκδοση ο Parasuraman (1991b) πρότεινε δύο λόγους 

για αυτές τις ανωμαλίες. Πρώτον, μπορεί να είναι προϊόν διαφορών στα 

δεδομένα συλλογής και στις διαδικασίες ανάλυσης. Μια πιο «εφικτή εξήγηση» 

είναι ότι «διαφορές ανάμεσα στους εμπειρικά εξαγόμενους παράγοντες κατά 

μήκος των επαναλήψεων μπορεί να οφείλεται βασικά στις κατά μήκος 

διαστάσεις ομοιότητες και-ή στις διαφορές διαστάσεων στις αξιολογήσεις των 

πελατών μιας συγκεκριμένης εταιρίας που εμπλέκεται στην ομάδα». 

Οι Spreng & Singh (1993) σχολίασαν την έλλειψη διαχωρισμού 

ανάμεσα σε διάφορες διαστάσεις. Στην έρευνά τους, η συσχέτιση ανάμεσα 

στην ασφάλεια και την ανταπόκριση δομών ήταν 0,97 δείχνοντας ότι ήταν 

ξεχωριστές δομές. Επίσης βρήκαν μια υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στο 

συνδυασμένο ασφάλεια-ανταπόκριση δομή και τη δομή εμπάθειας (0,87). Ο 

Parasuraman είχε βρει νωρίτερα ότι τα δύο παραπάνω αντικείμενα φόρτωναν 

σε ένα μονό παράγοντα, και ότι στη δουλειά τους του 1988 είχαν βρει 

συσχέτιση ανάμεσα σε πέντε διαστάσεις από 0,23 έως 0,35. 

Στον έλεγχο της ανανεωμένης έκδοσης (Parasuraman, 1991b) ο 

Parasuraman και οι συνάδελφοί του βρήκαν ότι τα τέσσερα αντικείμενα κάτω 

από την απτότητα έσπαγαν σε δύο διαφορετικές διαστάσεις, μια που 

χαρακτήριζε τον εξοπλισμό και τις φυσικές ευκολίες και η άλλη τους 

υπαλλήλους και το υλικό επικοινωνίας. Βρήκαν επίσης ότι ανταπόκριση και 

ασφάλεια διαστάσεις έδειξαν ικανή επικάλυψη και φορτώθηκαν στον ίδιο 

παράγοντα. Πρότειναν ότι αυτό ήταν ένα προϊόν επιβολής ενός περιορισμού 

πέντε παραγόντων στην ανάλυση. Στην πραγματικότητα οι επιπρόσθετοι 

βαθμοί ελευθερίας επέτρεπαν με μια επόμενη λύση έξι παραγόντων τη 

γενίκευση των παραγόντων ασφάλειας και ανταπόκρισης.  

Ο Parasuraman δέχτηκε ότι «οι πέντε SERVQUAL διαστάσεις 

συσχετίζονται όπως αποδεικνύεται από την ανάγκη για έμμεσες περιστροφές 

της λύσης παραγόντων... για να αποκτήσουν τα μοντέλα με περισσότερο 

ερμηνευτικό παράγοντα». Μια πολύκαρπη περιοχή για μελλοντική μελέτη 

«συμπεραίνουν» ότι είναι να ανακαλυφθεί η φύση και οι αιτίες αυτών των 

συσχετίσεων.  
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Για αυτό το λόγο εμφανίζεται ότι τόσο συναφείς περιστάσεις και 

αναλυτικές διαδικασίες έχουν κάποια αντοχή στον αριθμό των διαστάσεων της 

ποιότητας υπηρεσιών.  

Ο Carman (1990) έλεγξε τη γενική ποιότητα του εργαλείου SERVQUAL 

σε τρεις ομάδες «service», «tire retailer» και «business school placement 

centre» και «a dental school patient clinic». Ακολουθώντας τις προτάσεις του 

Parasuraman, μορφοποίησε και επαύξησε τα αντικείμενα στην αρχική κλίμακα 

των δέκα παραγόντων SERVQUAL για να ταιριάζει τα τρία περιβάλλοντα. Η 

ανάλυση παραγόντων του όρισε ανάμεσα σε πέντε και πέντε διαστάσεις. 

Σύμφωνα με τον Carman οι πελάτες είναι τουλάχιστον εν μέρει ειδικοί 

του περιβάλλοντος στις διαστάσεις που εμπλέκονται για την αξιολόγηση της 

ποιότητας υπηρεσιών. Και οι τρεις περιοχές απτότητα, αξιοπιστία και 

ασφάλεια ήταν παρούσες. Η ανταπόκριση ήταν σχετικά αδύναμη στο «dental 

clinic» περιβάλλον. Ο Carman επίσης παρατήρησε: «Οι Parasuraman, 

Zeithaml και Berry συνδύασαν τις αρχικές διαστάσεις κατανόησης και εισόδου 

στην εμπάθεια.... Τα αποτελέσματα μας δε βρήκαν αυτό να είναι κατάλληλος 

συνδυασμός». Ειδικότερα βρήκε ότι αν μια διάσταση είναι πολύ σημαντική για 

τους πελάτες είναι πιθανόν να διαλύεται σε έναν αριθμό υπο-διαστάσεων. 

Αυτό συνέβη στο «placement centre» όπου η ανταπόκριση, η προσωπική 

προσοχή, η είσοδος και η άνεση όλα ορίστηκαν σαν διαφορετικοί παράγοντες. 

Σύμφωνα με τον Carman αυτό δείχνει ότι οι ερευνητές θα έπρεπε να 

δουλέψουν με τις αρχικές δέκα διαστάσεις αντί να υιοθετούν το ανανεωμένο 

μοντέλο των πέντε διαστάσεων του Parasuraman. 

Υπάρχει επίσης ένας δείκτης από ένα κομμάτι της «cross cultural» 

έρευνας όπου η κλίμακα μπορεί πάντα να μην ταξιδεύει καλά. Ο Ford (1993) 

υπολόγισε τους συντελεστές a για μια εφαρμογή SERVQUAL στην υψηλότερη 

βαθμίδα εκπαίδευσης στη Ν. Ζηλανδία και τις αγορές των ΗΠΑ τους οποίους 

ο συγγραφέας περιγράφει σαν «διαισθητικά» παρόμοιες. Αυτά τα 

αποτελέσματα προκαλούν τον ισχυρισμό του Zeithaml (1988) ότι οι πελάτες 

από υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης της ποιότητας υπηρεσιών γενικεύονται σε 

όλα τα περιβάλλοντα.  

Σε κάποιες μελέτες (Carman, 1990) τα αντικείμενα δεν φορτώθηκαν 

στους παράγοντες στους οποίους αναμενόταν να ανήκουν. Δύο αντικείμενα 

από την μπαταρία της εμπάθειας του εργαλείου Parasuraman (1988) 
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φορτώθηκαν ισχυρά στον παράγοντα απτότητα στη μελέτη της ποιότητας 

υπηρεσιών στον τομέα των «dental clinic». Στη μελέτη «tire retail» ένα 

αντικείμενο της απτότητας φορτώθηκε στην ασφάλεια, στο «placement 

center» ένα αντικείμενο αξιοπιστίας φορτώθηκε στην απτότητα, ένα 

αντικείμενο που αφορά την ησυχία του να κλείνεις ραντεβού  φορτώθηκε στην 

αξιοπιστία στο περιβάλλον «dental clinic», αλλά η ασφάλεια στο περιβάλλον 

«tire store». Επιπλέον βρήκε ότι μόνο τα 2/3 των αντικειμένων φορτώθηκαν 

με τον ίδιο τρόπο με την μπαταρία προσδοκιών όπως και της αντίληψης. Ο 

Carman τροφοδοτεί άλλα παραδείγματα με τα ίδια φαινόμενα και προτείνει ότι 

τα μη αναμενόμενα αποτελέσματα αποδεικνύουν τόσο αξιοπιστία «face» και 

ένα πρόβλημα με την αξιοπιστία της κατασκευής και δομής. Με άλλα λόγια, 

προειδοποιεί ενάντια στην εισαγωγή του SERVQUAL στα περιβάλλοντα των 

υπηρεσιών χωρίς τροποποίηση και ελέγχους αξιοπιστίας. 

Ανάμεσα στις ειδικές συστάσεις του είναι το παρακάτω: «προτείνουμε 

ότι αντικείμενα στην επιείκεια και στη δυνατότητα πρόσβασης να διατηρηθούν 

και ότι αντικείμενα σε κάποιες διαστάσεις όπως η ανταπόκριση και η 

δυνατότητα εισόδου να διερευνηθούν όπου πιστεύεται ότι κάποιες διαστάσεις 

είναι ιδιαίτερης σημασίας». Επίσης αναφέρει ειδικά την επιείκεια και τη 

δυνατότητα πρόσβασης αντικείμενα τα οποία λειτούργησαν καλά υπό όρους 

νομολογιακής και κατασκευαστικής-δομικής αξιοπιστίας. 

Ο Carman (1990) περαιτέρω πρότεινε ότι οι παράγοντες προσωπική 

προσοχή, δυνατότητα πρόσβασης ή επιείκεια θα έπρεπε να διατηρούνται και 

επιπλέον να ερευνά το περιβάλλον να γίνει για να οριστεί η δική τους σημασία 

και έννοια.  

Η συγκλίνουσα και η διαχωρίζουσα αξιοπιστία είναι σημαντικές αιτίες 

στη μέτρηση των δευτέρων δομής δεδομένων όπως το SERVQUAL. Κάποιος 

θα έπρεπε να συσχετίσει ένα υψηλό επίπεδο συγκλίνουσας αξιοπιστίας με 

ένα υψηλό επίπεδο συσχετίσεων ανάμεσα στα αντικείμενα που επιλέγονται 

για να μετρήσουν ένα μόνο εκτιμητή (rater) παράγοντα. Η διαχωρίζουσα 

αξιοπιστία ενδείκνυται αν οι παράγοντες και τα συστατικά τους αντικείμενα 

είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Ακολουθώντας την τροποποιημένη 

ανταπάντησή τους στη δουλειά του Parasuraman, οι Babakus & Boller (1992) 

συμπεραίνουν ότι οι όροι για την συγκλίνουσα και διαχωρίζουσα αξιοπιστία 

δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη των πέντε εκτιμητών (rater) διαστάσεων.  
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Οι καλύτερες κλίμακες έχουν ένα υψηλό επίπεδο αλληλοσυσχέτισης 

αντικειμένων που συνθέτουν μια διάσταση. Στην εργασία ανάπτυξης τους σε 

τέσσερις τομείς (banking, credit card company, repair and maintenance 

company και long distance telecommunications company) ο Parasuraman 

(1988) βρήκε εσωτερικά αντικείμενα συντελεστές αξιοπιστίας (a) που 

ποικίλουν από 0,52 σε 0,84. Οι Babakus and Boller (1992) αναφέρουν 

συντελεστές a από 0,60 σε 0,93 και παρατηρούν ότι «κάθε άλφα αξία που 

προσλαμβάνεται για κάθε διάσταση στην τελική μελέτη είναι υψηλότερη από 

τις ανταποκρινόμενες αξίες στην πρωτότυπη μελέτη». Αποδίδουν αυτή τη 

βελτίωση στην επαναδιατύπωση των 22 αντικειμένων της κλίμακας. 

Οι Spreng & Singh (1993) και Brown (1993) κριτικάρουν την προς 

ερώτηση εφαρμογή των συντελεστών a στα σκορ διαφορών. Αξιολογούν την 

αξιοπιστία του SERVQUAL χρησιμοποιώντας ένα μέτρο ειδικά σχεδιασμένο 

για τα σκορ διαφορών (Lord, 1963). Οι Spreng & Singh συμπεραίνουν ότι 

«δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην αξιοπιστία που υπολογίζεται 

σωστά και τους πιο κοινούς a υπολογισμούς», μια παρατήρηση με την οποία 

ο Parasuraman (1993) συνταυτίστηκε όταν έγραφαν: «Η επιλεκτική 

αντιληπτική και εμπειρική απόδειξη ούτε δείχνει ξεκάθαρα υπεροχή για τα μη 

διαφοράς σκορ μορφή ούτε εγγυάται εγκατάλειψη των μορφών σκορ 

διαφοράς». 

Παρόλο την περισσότερο δομική κριτική ότι οι προσδοκίες δεν παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην αντίληψη της ποιότητας υπηρεσιών, μερικές κριτικές 

προκάλεσαν ένα πλήθος άλλων ανησυχιών σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

προσδοκιών στο SERVQUAL. 

Στη δουλειά του 1988 ο Parasuraman όρισε τις προσδοκίες σαν 

«επιθυμίες ή θέλω των καταναλωτών, για παράδειγμα τι αισθάνονται ένα 

προμηθευτής υπηρεσίας και τι θα έπρεπε να προσφέρει παρά τι θα μπορούσε 

να προσφέρει (emphasis added)». Τα συστατικά των προσδοκιών 

σχεδιάστηκαν για να μετρήσουν τις προσδοκίες οι οποίες διαμορφώνονται 

από τους πελάτες (Parasuraman, 1990) και είναι «παρόμοιο με το ιδανικό 

στάνταρτ στην ικανοποίηση-δυσαρέσκεια του πελάτη βιβλιογραφικά 

(Zeithaml, 1993)». Ο Teas (1993a) βρήκε αυτές τις εξηγήσεις «κάπως θολές» 

και ρώτησε τις μεταφράσεις των ανταποκρινόμενων για τις προσδοκίες στο 
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εργαλείο SERVQUAL. Πιστεύει ότι οι ανταποκρινόμενοι μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε από τις έξι παραλλαγές (Teas, 1993b). 

 «Service attributes importance»: οι πελάτες μπορούν να 

ανταποκρίνονται αξιολογώντας τις δηλώσεις προσδοκιών σύμφωνα με 

τη σημαντικότητα καθεμιάς. 

 «Forecasted performance»: οι πελάτες μπορούν να ανταποκρίνονται 

χρησιμοποιώντας την κλίμακα για να προβλέψουν την απόδοση που 

ανέμεναν. 

 «Ideal performance»: η βέλτιστη απόδοση, τι μπορεί να είναι απόδοση. 

 «Deserved performance»: το επίπεδο απόδοσης οι πελάτες, στο φως 

των επενδύσεών τους, αισθάνονται ότι η απόδοση θα έπρεπε να είναι. 

 «Equitable performance»: το επίπεδο απόδοσης οι πελάτες 

αισθάνονται ότι οφείλουν να παραλάβουν δεδομένου μιας 

λαμβανόμενης ομάδας κόστους. 

 «Minimum tolerable performance»: τι πρέπει να είναι η απόδοση.    

Κάθε μια από τις εξηγήσεις είναι κάπως διαφορετική, και ο Teas 

αγωνίζεται για ένα αξιοπρεπές ποσοστό της διακύμανσης των προσδοκιών 

SERVQUAL και οι μετρήσεις μπορούν να εξηγηθούν από τη διαφορά των 

ερμηνειών των ανταποκρινόμενων. Σύμφωνα με τις συνιστώσες των 

προσδοκιών το μοντέλο έχει έλλειψη σε διαχωρίζουσα εγκυρότητα. Ο 

Parasuraman (1991b,1994) απάντησε σε αυτές τις κριτικές ξαναορίζοντας τις 

προσδοκίες σαν την υπηρεσία που θα ανέμεναν οι πελάτες από άριστα 

οργανωμένες υπηρεσίες, παρά από φυσιολογικά οργανωμένες υπηρεσίες και 

προσδοκίες των προμηθευτών των υπηρεσιών και από δραστήρια άμυνα του 

συνυπολογισμού τους στην έρευνα της ποιότητας υπηρεσιών.  

Ο Iacobucci (1994) θέλει να διώξει τον όρο «προσδοκίες» από το 

λεξιλόγιο της ποιότητας υπηρεσιών. Προτιμούν το γενικό όρο ταμπέλα 

στάνταρτ και πιστεύουν ότι διάφορα στάνταρτ μπορούν να λειτουργήσουν 

ταυτόχρονα, ανάμεσά τους ιδανικά ο πιο επιθυμητός συνδυασμός 

χαρακτηριστικών, το στάνταρτ της βιομηχανίας ενός ονομαστικού μέσου 

ανταγωνιστή, η ποιότητα υπηρεσιών που αξίζει και τα στάνταρτ μαρκών 

βασιζόμενα σε προηγούμενες εμπειρίες από τη μάρκα. 

Κάποιες κριτικές αναρωτήθηκαν την αποτυχία του SERVQUAL να 

διεισδύσει στις αξιολογήσεις των πελατών βασιζόμενη στα απόλυτα στάνταρτ 
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της ποιότητας υπηρεσιών. Το εργαλείο ρωτά τους ανταποκρινόμενους να 

αναφέρουν τις προσδοκίες τους για τους άριστους προμηθευτές ποιότητας 

μέσα σε μία τάξη.  

Ο Gronroos (1993) αναφέρει μια εκκεντρικότητα την οποία την 

ονομάζει το παράδοξο της κακής υπηρεσίας και εξυπηρέτησης. Ένας πελάτης 

μπορεί να έχει χαμηλές προσδοκίες βασιζόμενες σε προηγούμενη εμπειρία 

από τον προμηθευτή της υπηρεσίας, αν αυτές οι προσδοκίες συναντώνται δεν 

υπάρχει κενό και η ποιότητα υπηρεσιών είναι υπό κρίση της ικανοποίησής 

της. Από τη στιγμή που ο Zeithaml (1991) όρισε δύο νόρμες σύγκρισης για 

την εφαρμογή της ποιότητας υπηρεσιών μοιάζει απίθανο ότι η διαμάχη 

σχετικά με την έννοια των προσδοκιών έχει τελειώσει. 

Κάθε παράγοντας στις κλίμακες SERVQUAL του 1988 και του 1991 

συντίθεται από τέσσερα ή πέντε αντικείμενα. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό είναι 

συχνά ανεπαρκές για να αιχμαλωτίσει της διακύμανση μέσα του, ή το ειδικό 

νόημα του περιβάλλοντος της κάθε διάστασης. Η μελέτη του Carman (1990) 

για τα νοσοκομεία χρησιμοποίησε 40 αντικείμενα. Οι Bouman & van der Wiele 

(1992) χρησιμοποίησαν για τη μελέτη των «service» των αυτοκινήτων 48 

αντικείμενα και ο Ryan (1992) στην έρευνά του για τη βιομηχανία φιλοξενίας 

χρησιμοποίησε 33 αντικείμενα. Αντίστοιχα ο Fort (1993) για την ανάλυσή του 

σχετικά με την ποιότητα υπηρεσιών «software» χρησιμοποίησε 31 αντικείμενα 

και οι Babakus & Mangold (1992) 15 αντικείμενα για την έρευνά του σχετικά 

με τα νοσοκομεία. Ο Parasuraman (1991b) γνώριζε ότι τα αντικείμενα με 

ειδικό περιεχόμενο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν το 

SERVQUAL, αλλά προσοχή ότι «τα νέα αντικείμενα θα πρέπει να είναι 

παρόμοια σε μορφή με τα υπάρχοντα αντικείμενα του SERVQUAL». 

Πολλές υπηρεσίες διανέμονται με διάφορες στιγμές αλήθειας ή 

αντιμετώπιση ανάμεσα στο προσωπικό και τον πελάτη, για παράδειγμα 

ξενοδοχείο και υπηρεσίες που προσφέρονται στο ξενοδοχείο. Ο Carman 

(1990) βρήκε αποδείξεις ότι οι πελάτες αξιολογούν την ποιότητα υπηρεσιών 

με αναφορά σε αυτούς τους πολλαπλούς και τις διαπλοκές. Ο Parasuraman 

σε αντίθεση διακήρυξε την ποιότητα υπηρεσιών ότι είναι μια πιο παγκόσμια 

δομή, όχι άμεσα συνδεδεμένη με ιδιαίτερα περιστατικά. 

Από τα 22 αντικείμενα της κλίμακας SERVQUAL το 1988, 13 δηλώσεις 

ζευγάρια είναι θετικά εκφρασμένα και τα υπόλοιπα 9 είναι αρνητικά. Τα 
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αρνητικά είναι το συνολικό σετ δηλώσεων για ανταπόκριση και εμπάθεια. Ο 

στόχος του Parasuraman ήταν να μειώσει τη συστηματική βίαια απάντηση 

που προκαλούνταν από τους ανταποκρινόμενους. Αυτό έγινε δεκτό αν καλή 

κανονιστική πρακτική έρευνας (Churchill, 1979) ήδη έχει συνέπειες για αυτούς 

που απαντούν που κάνουν λάθη κατανόησης και τους παίρνει περισσότερο 

χρόνο να διαβάσουν τα αντικείμενα (Wason & Johnson Laird, 1972).  

Στην ανάλυση παραγόντων των δεδομένων του SERVQUAL οι 

Babakus & Boller (1992) βρήκαν ότι όλες τα αρνητικά λεγόμενα αντικείμενα 

φορτώνονται σε έναν παράγοντα ενώ όλα τα θετικά λεγόμενα αντικείμενα 

φορτώνονται σε άλλον. Επίσης βρήκαν μια σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στους μέσους όρους Ρ και Ε και τα σκορ κενών των θετικά και αρνητικά 

εφαρμοσμένων αντικειμένων. Συμπεραίνουν ότι η έκφραση των αντικειμένων 

παράγει μια «μέθοδο-παράγοντα». Η έκφραση των αντικειμένων μπορεί να 

είναι υπεύθυνη για δημιουργία παραγόντων τα οποία είναι τεχνητά της 

μεθόδου αντί των θεμελιωδών ουσιωδών διαστάσεων για την ποιότητα 

υπηρεσιών. Η έκφραση των αντικειμένων δημιουργεί προβλήματα δεδομένων 

ποιότητας και ρωτάει σχετικά με τη διαστασιμότητα και την αξιοπιστία του 

μοντέλου. Οι Babakus & Mangold (1992) στην εφαρμογή του ή του 

SERVQUAL σε ένα νοσοκομείο αποφάσισαν να εφαρμόσουν μόνο θετικά 

εκφρασμένες δηλώσεις. Ο Parasuraman (1991b) απάντησε σε αυτές τις 

κριτικές με επαναδιατύπωση όλων των αρνητικά εκφρασμένων αντικειμένων 

σε θετικά. 

Η χρήση της κλίμακας Likert επτά σημείων έχει υποστεί κριτική σε 

διάφορα εδάφη. Παρόλα αυτά καμία από αυτά δεν είναι ειδική για εφαρμογή 

του SERVQUAL και δεν ανέχονται επανάληψη εδώ. Η Lewis (1993) έχει 

κριτικάρει την κλίμακα για την έλλειψη της λεκτικής ετικετοποίησης για κλίμακα 

2 με 6 σημείων. Πιστεύει ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει στους 

ανταποκρινόμενους την υπέρ-χρήση των ακραίων σημείων της κλίμακας και 

προτείνει ότι θα έπρεπε να αποφεύγεται με την ετικετοποίηση του κάθε 

σημείου. Ένα άλλο ζήτημα είναι η μετάφραση των ανταποκρινόμενων για το 

νόημα των ενδιάμεσων σημείων στην κλίμακα. Η Lewis ασχολείται επίσης με 

τις απαντήσεις τις οποίες προτείνει ότι δεν υπάρχει κενό όταν στην 

πραγματικότητα υπάρχει κενό.  
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Οι Babakus & Mangold (1992) αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν 

κλίμακα Likert πέντε σημείων με τη λογική ότι θα μείωναν το επίπεδο 

σύγχυσης των υπομονετικών ανταποκρινόμενων και έτσι θα αύξανε ο ρυθμός 

απαντήσεων και η ποιότητα. 

Οι ανταποκρινόμενοι παρουσιάζονται να βαριούνται και μερικές φορές, 

μπερδεύονται από τη διαχείριση των αντιλήψεων και των προσδοκιών και τη 

εκδοχή του SERVQUAL (Bouman & van der Wiele, 1992). Η ανία και η 

σύγχυση διακινδυνεύουν την ποιότητα των δεδομένων.  

Ο Carman (1990) επίσης σχολιάζει σχετικά με το χρονισμό των δύο 

διαχειρίσεων. Κριτικάρει τον Parasuraman για το γεγονός ότι ζητάει από τους 

ανταποκρινόμενους να συμπληρώσουν τα δύο ερωτηματολόγια σε μονές 

θέσεις. Στη δουλειά του Parasuraman το 1988 οι ανταποκρινόμενοι 

ρωτήθηκαν να αναφέρουν τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις τους, βασιζόμενοι 

σε σχέση με την εμπειρία τους 3 τελευταίους μήνες. Όλοι οι άμεσα 

ανταποκρινόμενοι ήταν «ex-post» μια πρακτική η οποία δέχτηκε επίσης 

κριτική από τον Gronroos (1993). Ο Carman επίσης παρατήρησε ότι ήταν μη 

πρακτικό να αναμένει τους πελάτες να συμπληρώσουν μια απογραφή 

προσδοκιών πριν τη λήψη της υπηρεσίας και μια απογραφή αντιλήψεων 

αμέσως μετά. Η λύση του ήταν να συλλέγει δεδομένα για τη διαφορά 

προσδοκιών αντιλήψεων με μια απλή ερώτηση σε μια απλή διαχείριση. Η 

Lewis (1993) αναφέρεται στη δουλειά που έγινε από τον Orledge ο οποίος 

επίσης είχε κάνει πειράματα με μια εναλλακτική μέθοδο συνδυάζοντας 

αντιλήψεις και προσδοκίες.  

Οι Bouman & van der Wiele (1992) επίσης σχολίασαν το ίδιο 

πρόβλημα. Οι Babakus & Boller (1992) και ο Babakus (1993b) έλυσε το 

πρόβλημα εφαρμόζοντας μια απλή επτάβαθμη κλίμακα για να συλλέξει 

δεδομένα κενά. Να αναφερθεί ότι προηγουμένως από τον Carman (1990) η 

κλίμακα είχε κυμανθεί από το 1 έως το 7. 

Οι Clow & Vorhies διαφωνούν ότι οι προσδοκίες πρέπει να μετριούνται 

πριν λάβουν την υπηρεσία αλλιώς οι απαντήσεις είναι βεβιασμένες.  

Οι Fornell & Locker (1981) πρότειναν ότι οι εξαγόμενες διακυμάνσεις 

θα έπρεπε αυστηρά να χρησιμοποιούνται σαν μέτρο της αξιοπιστίας της 

δομής. Ο Parasuraman (1988) δήλωσε ότι το συνολικό ποσό της εξαγόμενης 

διακύμανσης από τους πέντε εκτιμητές (rater) παράγοντες στην τράπεζα, την 
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πιστωτική κάρτα, την εταιρία συντήρησης και επιδιόρθωσης και την εταιρία 

τηλεπικοινωνιών μακρινών συνδιαλέξεων και τα δείγματά τους ήταν 56%, 

61,6% και 56,2% αντίστοιχα. Ο Parasuraman (1991a) δηλώνει ότι η 

εξαγόμενη διακύμανση σε μια εταιρία τηλεπικοινωνιών, σε δύο ασφαλιστικές 

εταιρίες και σε δύο τράπεζες ήταν αντίστοιχα 67,2%, 68,3%, 70,9%, 71,6% και 

66,9%. Όταν τα δείγματα συνδυάζονται η διακύμανση μετατρέπεται σε 67,9%. 

Η απάντηση σχετικά με τον γενικό τομέα των Babakus & Boller (1990) 

αναφέρει 58,3%. Γενικά οι τροποποιημένες κλίμακες τείνουν να παράγουν 

υψηλότερα επίπεδα της εξαγόμενης διακύμανσης και όσο πιο υψηλή η 

εξαγόμενη διακύμανση τόσο πιο αξιόπιστη είναι η μέτρηση.  

Η SERVQUAL έχει αδιαμφισβήτητα μια μεγάλη επιρροή στις 

επιχειρήσεις και της ακαδημαϊκές κοινότητες. Αυτή η αναφορά έχει 

ταυτοποιήσει έναν αριθμό θεωρητικών και λειτουργικών ζητημάτων τα οποία 

θα έπρεπε να απασχολούν τους χρήστες του εργαλείου. Αφού η πιο σοβαρή 

από αυτές ασχολείται με την εμφανισιακά και τη δομική αξιοπιστία, αυτό το 

συμπέρασμα εν συντομία ασχολείται με τη φύση και τη σημαντικότητα της 

αξιοπιστίας.  

Η αξιοπιστία εμφανισιακά ασχολείται με το όριο το οποίο η κλίμακα 

εμφανίζεται να μετρήσει τι δηλώνει η μέτρηση. 

Συγκεκριμένα οι ανησυχίες σχετικά με την υιοθέτηση των μη 

κατάλληλων παραδειγμάτων, το μοντέλο των κενών, ο προσανατολισμός της 

διαδικασίας SERVQUAL, και η διαστασιμότητα του SERVQUAL είναι 

ζητήματα δομής αξιοπιστίας. 

Η κριτική εμφάνιση και οι ερωτήσεις για τη δομική αξιοπιστία τις οποίες 

αντιμετωπίζουν οι ερευνητές SERVQUAL είναι οι παρακάτω:  

 «Do consumers actually evaluate SQ in terms of expectations and 

perceptions?» 

 «Do the five rater dimensions incorporate the full range of SQ 

attributes?» 

 «Do consumers incorporate “outcome” evaluations into their 

assessment of SQ?» 

Η δομική αξιοπιστία είναι από μόνη της ένα συστατικό διαφόρων 

μορφών αξιοπιστίας: 

 νομολογιακή 
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 συγκλίνουσα και 

 αποκλίνουσα αξιοπιστία. 

Η νομολογιακή αξιοπιστία είναι το όριο στο οποίο μια μέτρηση 

σχετίζεται σε θεωρητικά προβλέψιμους τρόπους με μετρήσεις διαφορετικών, 

αλλά σχετικών δομών. Η ποιότητα υπηρεσιών είναι ένας από τον αριθμό των 

φαινομενικά συσχετιζόμενων δομών των οποίων η ακριβής ευθυγράμμιση 

πρέπει ακόμη να ερευνηθεί. Συμπεριλαμβανομένου στο δίκτυο νομολογιακό 

είναι η ικανοποίηση-δυσαρέσκεια των πελατών, η διατήρηση και η αποστασία 

των πελατών, η συμπεριφοριστική πρόθεση, η στάση στον προμηθευτή 

υπηρεσίας ή τον οργανισμό, και η επιλογή του προμηθευτή ή οργανισμού 

υπηρεσίας. Κάποια έρευνα σε αυτές τις ερωτήσεις έχει δημοσιευτεί 

(Parasuraman, 1991b/ Richard & Allaway, 1993) αλλά οι σχέσεις δεν έχουν 

ανακαλυφθεί πλήρως. 

Η συγκλίνουσα αξιοπιστία είναι το όριο στο οποίο μια κλίμακα 

συσχετίζεται με άλλα μέτρα της ίδιας δομής. Ένα υψηλό επίπεδο 

αλληλοσυσχέτισης ανάμεσα σε αντικείμενα που συνθέτουν κάθε εκτιμητή 

(rater) διάσταση θα έδειχνε υψηλή συγκλίνουσα αξιοπιστία μέσα στο 

SERVQUAL. Ένα υψηλό επίπεδο συσχέτισης ανάμεσα στα σκορ της 

SERVQUAL και ένα διαφορετικό, αξιόπιστο και ισχύον μέτρο της ποιότητας 

υπηρεσιών θα έδειχνε ένα υψηλό επίπεδο εξωτερικής συγκλίνουσας 

αξιοπιστίας.  

Η διαχωρίζουσα αξιοπιστία είναι το όριο στο οποίο ένα μέτρο δε 

συσχετίζεται με άλλα από τα οποία δηλώνει διαφορά. Αν οι αξιολογήσεις 

ποιότητας υπηρεσιών δημιουργούνταν από πέντε ξέχωρες εκτιμητές (rater) 

διαστάσεις κάποιος θα περίμενε μικρή συσχέτιση ανάμεσα στους πέντε 

παράγοντες. Η διαστασιμότητα του SERVQUAL θα θεωρούνταν σαν πιο 

σταθερή αν μεμονωμένα αντικείμενα φορτωνόταν στις διαστάσεις που 

ανήκουν. 

Ζητήματα εμφανισιακής και δομικής αξιοπιστίας είναι εξέχουσας 

σημασίας στην ανάπτυξη εργαλείων όπως το SERVQUAL. Ο λειτουργικός 

κριτικισμός είναι φανερά λιγότερο σημαντικός από τη θεωρητική κριτική, και 

θέτει σε λιγότερο κίνδυνο την αξιοπιστία. Οι θεωρητικές κριτικές που 

αναφέρθηκαν σε αυτό το άρθρο είναι αυτής της στιγμής που το εργαλείο 

αξιοπιστίας πρέπει να έρθει υπό εξέταση. 
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Παρόλες τις ατέλειες το SERVQUAL μοιάζει να κινείται γρήγορα προς 

την κατάσταση που θα γίνει όργανο λειτουργικό και πολύ χρήσιμο. Όπως οι 

Rust and Zahorik (1993) έχουν παρατηρήσει: «οι γενικές διαστάσεις του 

SERVQUAL θα πρέπει πιθανά να μπουν πρώτες στη λίστα των 

χαρακτηριστικών των υπηρεσιών». 

Αυτές οι κριτικές δείχνουν ότι υπάρχει ακόμη ανάγκη για θεμελιώδη 

έρευνα. Υπάρχουν ακόμη αμφιβολίες σχετικά με το αν οι πελάτες συνήθως 

αποτιμούν την ποιότητα υπηρεσίας με όρους προσδοκιών ή αντιλήψεων 

υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη χρησιμότητα και την καταλληλότητα των 

διαψεύσεων των παραδειγμάτων, υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη 

διαστασιμότητα της ποιότητας υπηρεσιών, υπάρχουν αμφιβολίες για την 

ολότητα των πέντε εκτιμητών (rater) διαστάσεων. Υπάρχουν σοβαρές 

ανησυχίες οι οποίες δεν είναι μόνο σημαντικές για τους χρήστες του 

SERVQUAL αλλά για όλους όσους επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα την 

έννοια της ποιότητας υπηρεσιών.  

Συμπερασματικά αυτή η μελέτη ξεσήκωσε διάφορες αντιληπτικές και 

λειτουργικές δυσκολίες που περιλαμβάνουν τη SERVQUAL τα οποία ακόμη 

δεν έχουν λυθεί και αποτελούν μια ομάδα ερωτήσεων για μελλοντική χρήση. 

(Francis Buttle, 1994) 

 

21. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Στόχος της παρακάτω εργασίας είναι η σύνδεση της εξέλιξης της 

έννοιας της ποιότητας με τη γνώση που έχει αποκτηθεί από εμπειρικές 

μελέτες και χρήση διαφόρων μεθόδων που ελέγχουν και αξιολογούν την 

ποιότητα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συνεργασία της παραγωγικής 

διαδικασίας με το τμήμα της ποιότητας και της διασφάλισης της θα οδηγήσει 

σε μια πιθανή προσέγγιση με επιτυχία στην ανταγωνιστικά αγορά του σήμερα. 

Η έννοια της κληρονομικής ποιότητας των προϊόντων και των 

υπηρεσιών τα οποία θεωρούνται ανώτερα σε σχέση με άλλα τα οποία είναι 

κατώτερά τους έχει αποτελέσει θέμα συζήτησης εδώ και πολλούς αιώνες. 

Επομένως δεν αποτελεί κάτι καινούριο στο χώρο. Φιλόσοφοι όπως ο 

Αριστοτέλης, ο Rene Descartes και ο John Lock έχουν δώσει διαφορετικές 

εκφάνσεις στον ορισμό της ποιότητας. 
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Παρακάτω ακολουθεί μια σύντομη ιστορική αναδρομή σχετικά με την 

ποιότητα και τις διαστάσεις που έχουν δοθεί κατά καιρούς. Το 1930 ο Dr. 

Walter A. Shewart ξεκίνησε να αναπτύσσει τον ορισμό της ποιότητας μέσα 

από τη χρήση στατιστικής κάτι το οποίο τώρα ονομάζεται Στατιστικός Έλεγχος 

Ποιότητας (Statistical Quality Control). Κατά τη διάρκεια και μετά το Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο οι στατιστικές διακυμάνσεις στην έννοια της ποιότητας 

συνεχίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ιαπωνία με τις δουλειές των 

W. E. Deming, Joseph Juran Armand και V. Feigenbaum. Στην Ιαπωνία η 

δουλειά των Kaoru Ishikawa, Shigeru Mizuno, Shoji Shiba, Yoji Akao και 

Genechi Taguchi προώθησαν επιπρόσθετες εναλλακτικές και ένα μεγαλύτερο 

περιεχόμενο στο οποίο η ποιότητα είναι πολύ συναφής για παράδειγμα «Total 

Quality Management» και «Loss to Society». 

Η Δυναμική της Βασικής Ποιότητας αποδεικνύει ότι κάποιες απαιτήσεις 

πελατών, αν δεν επιτυγχάνονται, προκαλούν μεγάλη δυσαρέσκεια και όταν 

επιτυγχάνονται έχουν μόνο μια περιορισμένη επίδραση στην πρόκληση της 

ικανοποίησης του πελάτη. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ότι 

αυτός ο τύπος της ποιότητας αναμένεται από τον πελάτη. Για παράδειγμα, 

όταν κάποιος πηγαίνει σε ένα εστιατόριο για ένα γεύμα, ο πελάτης αναμένει 

ότι θα υπάρχει κάποια θέση για να κάτσει. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

ο πελάτης είναι φυσικό να δυσαρεστηθεί. Αν υπάρχει η θέση έτοιμη για να 

καθίσει ο πελάτης δεν θα δοθεί κάποιο επιπλέον «bonus» από την πελάτη 

στο εστιατόριο γιατί το θεωρεί δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει και υποτίθεται 

ότι είναι το αναμενόμενο. Από την άλλη πλευρά πάλι το να υπάρχουν πολλές 

θέσεις για να καθίσουν δε δημιουργεί φυσικά επιπρόσθετη ικανοποίηση. 

Στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο πελάτης αναμένει ότι το 

όχημα θα ξεκινάει με έναν εύκολο τρόπο, να εξασφαλίζεται ένα ασφαλές 

περιβάλλον οδήγησης και να μην υπάρχουν φυσικά στριγκλίσματα και 

ανεπιθύμητοι θόρυβοι από τον άνεμο. Η ικανοποίηση δε δημιουργείται φυσικά 

όταν ένα όχημα κάνει όλα τα παραπάνω. Παρόλα αυτά, αν αυτές οι βασικές 

ανάγκες δεν ικανοποιούνται το αποτέλεσμα είναι καταστρεπτικό για τη φήμη 

και την ίδια την επιχείρηση. Η βασική ποιότητα εφοδιάζει ρίσκο «down side» 

με πολύ λίγο πιθανό «up side» για την ικανοποίηση του πελάτη. 

Οι πελάτες θα εκφράσουν την παραβίαση της βασικής ποιότητας και 

των χαρακτηριστικών της μέσα από παράπονα. Στο χώρο της βιομηχανίας η 
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βασική ποιότητα τυπικά μετράται με τα παράπονα των πελατών, τα δεδομένα 

της εγγύησης, τις ανακλήσεις προϊόντων, το πλήθος των νομικών 

παρεμβάσεων και με τα πράγματα τα οποία πήγανε στραβά και άλλες 

αναφορές αποτυχίας.   

 Ένας δεύτερος τύπος απαιτήσεων προκαλεί ικανοποίηση ανάλογη με 

την απόδοση του προϊόντος. Αυτού του είδους η ποιότητα ονομάζεται 

ποιότητα απόδοσης. Η ποιότητα απόδοσης και τα χαρακτηριστικά της γενικά 

προκαλούν μια απάντηση γραμμική. Αυξημένα επίπεδα ικανοποίησης  

προκαλούνται από αυξημένα επίπεδα αποδόσεων και επιτυχιών. Ο πελάτης 

σε ένα εστιατόριο αναμένει την παραγγελία του-της να παραληφθεί σωστά και 

με ακρίβεια και η παράδοση του φαγητού να γίνει σε έναν λογικό χρόνο 

παράδοσης. Όσο καλύτερα το εστιατόριο ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες τόσο 

πιο πολύ ικανοποιεί τον ίδιο-α. 

Οι πελάτες ελεύθερα εκφράζουν τις επιθυμίες τους σχετικές με την 

απόδοση ποιότητας όταν ερωτώνται. Αυτού του τύπου οι πληροφορίες συχνά 

αποκαλούνται η Φωνή του Πελάτη, γιατί αυτού του τύπου τα πράγματα είναι 

που στους πελάτες αρέσει να μιλάνε σχετικά. Οι πελάτες θέλουν το αμάξι τους 

να αποδίδει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και να έχει αυτό ή το άλλο 

χαρακτηριστικό. Μετράμε αυτές τις απαιτήσεις χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο 

έρευνας, μελέτες μέτρησης χαρακτηριστικών και αξιολογήσεων ρωτώντας 

πόσο καλά ένα προϊόν αποδίδει τη σχετικά με μια κλίμακα. 

Ένας πελάτης αυτοκινητοβιομηχανίας αναμένει ένα όχημα να έχει καλή 

απόδοση μηχανής, αλλά η απόδοση να είναι σχετική πάντα και με τις 

προσδοκίες. Κάποιος που αγοράζει ένα μικρό και οικονομικό αμάξι δεν 

αναμένει ότι θα έχει απόλυτες αποδόσεις όπως ένα μεγάλο αμάξι. Γενικά όσο 

καλύτερη είναι η απόδοση τόσο καλύτερη είναι και η ικανοποίηση.  

Ο τρίτος τύπος ποιότητας δημιουργεί θετική ικανοποίηση σε κάθε 

επίπεδο εκτέλεσης. Αυτού του είδους η ποιότητα ονομάζεται ποιότητα 

ενθουσιασμού. Ο ενθουσιασμός δημιουργείται γιατί ο πελάτης που 

προσλαμβάνει κάποια χαρακτηριστικά ή στάσεις τα οποία δεν τα αναμένουν, 

δεν τα ζητούνε ή ακόμη δεν πιστεύουν ότι είναι πιθανόν να συμβούν. Για 

παράδειγμα, αν το εστιατόριο προσφέρει ένα ποτήρι σαμπάνια για το 

καλωσόρισμα ο πελάτης θα έχει μια ευχάριστη έκπληξη. Παρόμοια, ο πελάτης 

ενός οχήματος μπορεί να μην αναμένει ότι το αυτοκίνητο θα έχει ένα σύστημα 
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παγκόσμιας τοποθέτησης, μια μπαταρία η οποία συντηρείται από μόνη της, 

θερμαινόμενα καθίσματα και άλλα τέτοια παραδείγματα, αλλά θα ευχαριστηθεί 

όταν θα τα ανακαλύψει μέσα από την εμπειρία που θα έχει από την ιδιοκτησία 

του.  

Οι πελάτες γενικά δεν αναφέρονται στα χαρακτηριστικά που θα 

προκαλέσουν τον ενθουσιασμό στις έρευνες με τους πελάτες, γιατί δεν ξέρουν 

ότι θέλουν αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Με στόχο τη δημιουργία 

ενθουσιασμού του πελάτη και την πίστη στη μάρκα, οι εταιρίες πρέπει μα 

μετριάσουν τις δημιουργικές πηγές τους, να ταυτοποιήσουν ιδέες και 

καινοτομίες οι οποίες προκαλούν στον πελάτη ενθουσιασμό. Η ποιότητα 

ενθουσιασμού γίνεται ο ειδικός λόγος για τον οποίο οι πελάτες θα κάνουν μια 

συγκεκριμένη εταιρία τη μοναδική τους επιλογή και θα επιστρέψουν να 

αγοράσουν ξανά και ξανά.  

Τα χαρακτηριστικά ενθουσιασμού προκαλούν μια εκθετικής 

συνάρτησης αντίδραση. Μικρές βελτιώσεις στην αποδιδόμενη απόδοση και 

στα αντικείμενα μέσα από τα οποία εκφράζεται μπορούν να προκαλέσουν 

μεγάλες αυξήσεις στην ικανοποίηση. Διάφορα μικρά χαρακτηριστικά 

ενθουσιασμού μπορούν να συλλεχθούν και να προκαλέσουν μια μεγάλη 

ενθουσιώδη αντίδραση από ένα μέρος πελατών. 

Η διάσταση της βασικής ποιότητας στο μοντέλο Kano κατευθύνει 

χαρακτηριστικά ή συναρτήσεις τα οποία είναι απαιτούμενα αλλά δεν 

εκφράζονται. Μπορεί αυτό να ακούγεται πολύ παράδοξο, αλλά αυτό συμβαίνει 

γιατί η βασική ποιότητα θεωρείται ότι είναι τόσο προφανής που και η αναφορά 

σε αυτή θεωρείται άστοχη και άσκοπη. Η βασική ποιότητα παρόλα αυτά είναι 

μια καταστροφή η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί. Ένας πελάτης από 

μια αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα καθόριζε ότι θέλει ρεζερβουάρ καυσίμων το 

οποίο δεν εκρήγνηται. Ένας μηχανικός δεν θα σχεδίαζε ποτέ επίτηδες ένα 

ρεζερβουάρ καυσίμων το οποίο θα μπορούσε να εκραγεί. Πρόσφατα στοιχεία 

της ιστορίας καταδεικνύουν βέβαια ότι η βασική ποιότητα επανειλημμένα 

παραβιάζεται και οι συνέπειες είναι φανερές και επώδυνες κάποιες φορές. 

Πώς μπορούν οι μηχανικοί μέσα από το περιεχόμενο την ανάπτυξης 

ενός προϊόντος να κάνουν καλύτερη δουλειά και να σχεδιάσουν κληρονομικές 

ατέλειες; Παραδόξως, οι παραβιάσεις της βασικής ποιότητας μπορούν να 

αποφευχθούν από την προηγούμενη ανακάλυψη κάθε κατανοητής μεθόδου η 
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οποία δημιουργεί τέτοιες αποτυχίες. Είναι το τμήμα εκείνο της λογικής που 

κάνει το AFD θεμελιωδώς διαφορετικό στην προσέγγιση του περιορισμού των 

αποτυχιών. 

Παραδοσιακά εργαλεία πρόβλεψης αποτυχίας όπως τα «Failure Mode 

& Effects Analysis» (FMEA), «Fault Tree Analysis» (FTA), «Hazards and 

Operations Analysis» (HAZOP) προβλέπονται για να απαντήσουν στην 

ερώτηση: «Τι μπορεί να πάει λάθος;». Σε αυτές τις παραδοσιακές μεθόδους, 

αφότου το σημείο αναχώρησης είναι η αντιλαμβανόμενη προφορά του 

ισχύοντος συστήματος, η διαδικασία ακολουθεί τα παραδοσιακά σενάρια 

αποτυχίας. Αυτή η λογική έχει έλλειψη δομικής ισχύος γιατί υπόκειται στο 

«Psychological Inertia» (PI). Ένας μηχανικός θα αναλύσει μια κατάσταση 

μόνο από το δικό του γνωστό παράδειγμα. Οι περιορισμοί από το παράδειγμα 

των μηχανικών θα περιορίσουν την ανάλυση αποτυχίας σε ποσοστό 

μικρότερο του 100% του συνολικού διαστήματος καταστροφής. 

Το AFD από την άλλη πλευρά αντιστρέφει την κατάσταση κάνοντας την 

ερώτηση: «πώς μπορώ να καταστρέψω ένα σύστημα;». Αυτή η ερώτηση 

παρουσιάζει ένα αντεστραμμένο πρόβλημα όπως επίσης και ένα εφευρετικό 

παράλληλα. Υπάρχουν δύο διακεκριμένα οφέλη από αυτή την αντεστραμμένη 

προσέγγιση. Αρχικά, παρατηρώντας το σύστημα με στόχο την καταστροφή 

του εφοδιάζεται η συνολική διαδικασία με μια φρέσκια καινούρια και αναλυτική 

προοπτική, και δεύτερον, κάνει το πρόβλημα πιο εφευρετικό, και αυτό γιατί 

φέρνει την αποδοχή ενός γεμάτου οπλοστάσιου των εργαλείων και της 

τεχνικής TRIZ. Η εφαρμογή όλων των εργαλείων της μεθόδου TRIZ 

εξουδετερώνει το «Psychological Inertia» διαβεβαιώνοντας μια διαμήκη 

αυστηρή ανάλυση των πιθανών παραβιάσεων της βασικής ποιότητας. 

Όπως υπονοείται και από την ονομασία του η ποιότητα απόδοσης 

χαρακτηρίζεται από την ικανότητα του προϊόντος να εξυπηρετήσει τα 

επιθυμητά επίπεδα επιτυχίας σε σχέση με τις επιθυμίες του πελάτη. Η 

ποιότητα απόδοσης επίσης χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι χρήστες 

ορίζουν το επίπεδο της καλοσύνης το οποίο είναι επιθυμητό. Το πλεονέκτημα 

για τον επαγγελματία της ποιότητας από την ενασχόληση με τα ζητήματα της 

απόδοσης τα οποία είναι μια σειρά μέτρων τα οποία μπορούν να εδραιωθούν 

και να διατηρήσουν ένα σκορ. 
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Δίνοντας μια γραμμική φύση στην απόδοση της ποιότητας, είναι ένα 

αξίωμα το οποίο επιτυγχάνει υψηλότερα επίπεδα απόδοσης, ειδικά με έναν 

τρόπο αποφυγής κόστους, θα δημιουργήσει διαφοροποίηση του προϊόντος 

και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Προσπαθώντας να κατανοήσουμε πώς να 

ξεπεραστούν τα εμπόδια με χαμηλό κόστος απόδοσης αυξάνουν αποτελεί και 

το κλειδί για να μετακινηθεί το περιεχόμενο της απόδοσης πέρα από τον 

ανταγωνισμό. 

Η απόδοση του προϊόντος είναι περιορισμένη, σε ένα μεγάλο ποσοστό, 

με τις διαμάχες της κληρονομιάς του συστήματος η οποία δρα σαν εμπόδιο 

στα αυξανόμενα επίπεδα απόδοσης. Μια τυπική διαμάχη, για παράδειγμα, 

είναι το βάρος σε αντίθεση με τη δύναμη. Με την ορολογία του TRIZ αυτό 

καλείται Τεχνολογική Αντίφαση (Technical Contradiction). Η έννοια της 

αντίφασης είναι ότι για να αυξηθεί η δύναμη ενός αντικειμένου ο τυπικός 

τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η αύξηση του βάρους του αντικειμένου. 

Αύξηση του βάρους όμως δεν είναι επιθυμητή μια και μειώνεται η δύναμη. 

Αυτές οι διαφορές συνήθως επιλύονται συναντώντας τις παραμέτρους που 

προκαλούν τη διαμάχη στη μέση οδό με στόχο το συμβιβασμό για εύρεση 

μιας λύσης.  

Τα κλασικά εργαλεία του TRIZ συμπεριλαμβάνουν τις 40 «Inventive 

Principles», το «Contradiction Matrix», «Substance – Field Modeling», 

«Standard Solutions», «Algorithm for Inventive Problem Solving» (ARIZ) και 

«Effects» (φυσικά γεωμετρικά και χημικά) συν τα μοντέρνα εργαλεία τα οποία 

αναπτύσσονται από το 1985 συμπεριλαμβάνοντας «Ρroblem Formulation» και 

το «System of Operators» τα οποία μοναδικά είναι σχεδιασμένα για να 

αντιμετωπίσουν το ζήτημα του περιορισμού των προβλημάτων και 

αντιφάσεων που υπάρχουν σε ένα σύστημα.  

Για να επιστρέψουμε στις διαμάχες που αναφέρθηκαν προηγουμένως, 

είναι προφανές ότι αν η δύναμη μπορεί να αυξηθεί χωρίς να υπάρχει μια 

αντίδραση και επιρροή στο βάρος, το προϊόν θα κατείχε πλεονεκτήματα πέρα 

από ανταγωνιστικές εναλλακτικές. Αυτό έχει καλυφθεί με τη χρήση σύνθετων 

υλικών, δομών μορφής κυψέλης και άλλα πολλά. 

Η ποιότητα ενθουσιασμού απευθύνεται σε ότι ορίζεται σαν λανθάνων ή 

μη εκφρασμένη ανάγκη του χρήστη. Αυτές οι ανάγκες είναι λανθάνουσες γιατί 
οι χρήστες δεν είναι γνώστες αυτών των αναγκών. Οι χρήστες συχνά θα 
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καταφύγουν σε παρακείμενα χαρακτηριστικά αγνοώντας το γεγονός ότι το 

προϊόν δεν ικανοποιεί όλες τις ανάγκες τους. Όταν ένας χρήστης ανακαλύπτει 

ένα χαρακτηριστικό που τον ενθουσιάζει, εκπλήσσεται ευχάριστα και ακόμη 

ενθουσιάζεται. Μέσα από το περιεχόμενο του μοντέλου Kano, τα 

χαρακτηριστικά ενθουσιασμού εφοδιάζουν τη μέγιστη ευκαιρία για τη 

διαφοροποίηση του προϊόντος.  

Η μέθοδος TRIZ αλληλεπιδρά για την παραγωγή βάθους στις 

διαστάσεις στην ποιότητα ενθουσιασμού η οποία είναι κατευθυνόμενη 

αξιολόγηση. Η κατευθυνόμενη αξιολόγηση είναι από μόνη της παράγωγο της 

τεχνολογικής πρόβλεψης (Technological Forecasting). Η τεχνολογική 

πρόβλεψη είναι μια ικανότητα της μεθόδου TRIZ σύμφωνα με την ανακάλυψη 

του Althuller των νόμων της τεχνολογικής πρόβλεψης (Laws of Technological 

Forecasting). Αυτοί οι οκτώ νόμοι αντιπροσωπεύουν επαναλαμβανόμενα 

σχέδια πρότυπα τα οποία αντικατοπτρίζουν τη φυσική εξέλιξη των προϊόντων 

μέσα από τον κύκλο ζωής των προϊόντων και τις καμπύλες S. Παρόλες τις 

προσπάθειες των Zlotin, Zusman και άλλων, επιπρόσθετα με τις βαθμωτές 

μεταβολές σε αυτούς τους νόμους οι οποίοι καλούνται «γραμμές 

αξιολόγησης». Για κάθε μέγιστο νόμο, υπάρχει ένας αριθμός γραμμών οι 

οποίες βελτιώνουν και υπογραμμίζουν την αξιολόγηση του κύκλου ζωής του 

προϊόντος. Οι γραμμές της αξιολόγησης επιτρέπουν στους οργανισμούς να 

δουν τα αποτελέσματα των παραγώγων των μελλοντικών τους προϊόντων. 

Αυτά τα παράγωγα θα επέλθουν φυσικά με την πάροδο του χρόνου και 

μπορούν να κατευθυνθούν σαν ένα μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης του 

προϊόντος μέσα στον οργανισμό.  

Για παράδειγμα, ο νόμος της δυναμικότητας αποδεικνύει ότι τα 

συστήματα θα γίνουν ευέλικτα και δυναμικά με την πάροδο του χρόνου. Η 

δύναμη της κατευθυνόμενης αξιολόγησης είναι η ικανότητα του οργανισμού να 

προβλέψει το συνολικό φάσμα των σεναρίων για τα μελλοντικά προϊόντα και 

μετά να επιλέξει τα πιο πολλά υποσχόμενα από αυτά. Έχοντας κάνει κάτι 

τέτοιο είναι πιθανόν να δημιουργηθεί ένας τεχνολογικός χάρτης καθοδήγησης 

και να εδραιωθούν πατέντες για την προστασία της νοητικής περιουσίας της 

εταιρίας και των μελλοντικών εισερχόμενων κυμάτων. (Steve Ungvari, 1999) 

Η ποιότητα είναι ίσως η πιο σημαντική αρχή για τον ανταγωνισμό στη 

βιομηχανία ταξιδιών και τουρισμού (Poon,1993). Δύο βασικοί παράγοντες 
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υπάρχουν για την αύξηση της σημαντικότητας που δίνεται στην ποιότητα του 

τουρισμού και τη βιομηχανία φιλοξενίας (Gilbert & Joshi, 1992). Αυτοί είναι 

αρχικά ο αυξημένος καταναλωτισμός και η μεγαλύτερη προσοχή από την 

πλευρά των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε ζητήματα ποιότητας μέσα στη 

βιομηχανία του τουρισμού, και δεύτερον, ένας αυξημένος σκεπτικισμός των 

πελατών στην αγορά με παράγοντες που δε σχετίζονται με την τιμή και 

γίνονται όλο και περισσότερο σημαντικοί. Εξαιτίας του αυξημένου 

σκεπτικισμού από πλευράς των τουριστών ή των «νέων πελατών» (Poon, 

1993), μια νέα συνείδηση ποιότητας έχει ενεργοποιηθεί (Laws, 1995). Σαν ένα 

αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης η ποιότητα δεν έχει γίνει μόνο μια βάση για 

την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος, αλλά και για την ίδια του την επιβίωση 

(Soriano, 1999). Αυτό έχει αναγνωριστεί από πολλούς οι οποίοι έχουν 

ενασχοληθεί με την τουριστική βιομηχανία. Οι τομείς οι οποίοι παρουσιάζουν 

παραδείγματα για την εφαρμογή των παραπάνω αρχών και ιδεών είναι οι 

αερογραμμές, τα ξενοδοχεία και η συνολική εφαρμογή της ποιότητας στις 

υπηρεσίες τις οποίες καλύπτουν. Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι πολλοί 

σημαντικοί παίκτες στη βιομηχανία έχουν ξεκινήσει το ταξίδι της ποιότητας με 

τη βοήθεια αναγνωρισμένων εργαλείων ποιότητας. Παρόλα αυτά, αυτό επίσης 

που υλοποιεί από μια θεωρητική βιβλιογραφική άποψη σχετικά με την 

ποιότητα διοίκησης στη βιομηχανία τουρισμού και φιλοξενίας, είναι ότι πιο 

συχνά η εστίαση δίνεται σε επίπεδο υπηρεσιών και πρακτορείων, σε αντίθεση 

με το κυρίαρχο επίπεδο όπως είναι για παράδειγμα το επίπεδο του 

τουριστικού προορισμού. Ακόμη, είναι ο τουριστικός προορισμός σαν ένα 

σύνολο το οποίο προσελκύει πιθανούς πελάτες και τουρίστες. Το θεμελιώδες 

προϊόν στον τουρισμό είναι η εμπειρία από τον προορισμό. Για αυτό το λόγο ο 

ανταγωνισμός επικεντρώνεται στον προορισμό (Ritchie & Crouch,2000). 

Εξαιτίας των επιδράσεων της παγκοσμιοποίησης, ο ανταγωνισμός στον 

τουρισμό έχει περάσει από τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις στον 

ανταγωνισμό ανάμεσα στους προορισμούς (Go & Govers, 2000). Το 

αυξανόμενο επίπεδο ανταγωνισμού έχει τονίσει τις αρχές της ποιότητας και 

της αξίας της μάρκας σαν σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι μπορούν να 

κάνουν τα μέρη προς επίσκεψη πιο ελκυστικά (Stevens, 1992). Επίσης 

προτείνει ότι είναι καιρός να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στο θέμα της 
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ποιότητας σε έναν προορισμό ή στο επίπεδο κυριότητας όπως παρατίθεται 

μοναδικά και συγκεντρώνεται σε επίπεδο ατομικό ή πρακτορείου. 

 Παρακάτω ερευνώνται οι πολυπλοκότητες οι οποίες χαρακτηρίζουν τη 

διοίκηση ποιότητας σε επίπεδο προορισμού, εξετάζοντας τα μοντέλα 

ποιότητας που δίνουν μια πιο βαθύτερη εικόνα στις δυσκολίες που 

διαφαίνονται και έρχονται και τελικά δείχνουν πώς ένας προορισμός έχει 

μεταφράσει τις αρχές σε πρακτική. 

Η διοίκηση ποιότητας σε επίπεδο προορισμού είναι ιδιαίτερα 

περίπλοκή σε ότι αφορά διάφορους παράγοντες. Αρχικά, το προϊόν 

τουριστικού προορισμού είναι ένα αμάλγαμα των περισσότερων υπηρεσιών 

και για αυτό το λόγο μοιράζεται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία είναι 

κοινά σε όλες τις υπηρεσίες και τα οποία εγκαταλείπουν την εφαρμογή της 

ποιότητας πιο δύσκολα. Ένας δεύτερος παράγοντας ο οποίος συνεισφέρει 

στη δυσκολία της διοίκησης της ποιότητας σε έναν προορισμό είναι η πολύ 

διαχωριζόμενη φύση του προϊόντος τουριστικού προορισμού. Τρίτον, οι 

τουριστικοί προορισμοί συντίθεται κυρίως από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

τουριστικές οι οποίες είναι απίθανο να εφαρμόσουν την ποιότητα με τον ίδιο 

τρόπο που την εφαρμόζουν οι μεγαλύτεροι εφαρμοστές οι οποίοι 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Αυτοί οι παράγοντες εξετάζονται παρακάτω.  

Ένας παράγοντας που συνεισφέρει στην πολυπλοκότητα της διοίκησης 

ποιότητας του προορισμού είναι ο μεγάλος αριθμός των υπηρεσιών από τις 

οποίες το προϊόν του τουριστικού προορισμού συντίθεται. Πολλοί συγγραφείς 

(Berry, 1984/ Shostack, 1984/ Zeithaml, 1985, 1990/ Lovelock,1996/ Bateson, 

1999) έχουν δώσει σημασία και προσοχή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιών όπως αντιτίθενται στα προϊόντα, τα οποία έχουν επιπλοκές για τη 

διοίκηση ποιότητας για τον τουρισμό. Πιο συγκεκριμένα: 

 «intangibility» 

 «inseparability» και 

 «heterogeneity».  

Ήδη παρουσιάζεται μια ιδιαίτερη πρόκληση για τον ατομικό τουρισμό 

και τους προμηθευτές υπηρεσιών, και όλο αυτό συνδυάζεται στο επίπεδο του 

προορισμού. Επιπλέον, σε μια αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά 

με προορισμούς τουριστικούς αγροτικούς, είναι συγκεκριμένο ότι μια από τις 

αρχές ποιότητας στον προορισμό είναι το ζήτημα της ευκρίνειας. Οι 
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επισκέπτες ταξιδεύουν για να αποκτήσουν μια εμπειρία από κάτι διαφορετικό. 

Η διανομή ποιότητας θα πρέπει να στηρίζεται σε κάτι ειδικό, διαφορετικό και 

ευκρινές και σε χαρακτηριστικά και γεύσεις του συγκεκριμένου προορισμού. 

Για αυτό το λόγο, αναμφίβολα σχετικά με το περιεχόμενο των υπηρεσιών του 

προορισμού είναι το ζήτημα της ευκρίνειας και της μοναδικής ταυτότητας του 

προορισμού σε σχέση πάντα με την ενασχόληση με τις πολυπλοκότητες των 

υπηρεσιών ποιότητας που αναφέρθηκαν αμέσως παραπάνω. 

Ένας επιπλέον παράγοντας που συνεισφέρει στην πολυπλοκότητα της 

ποιότητας της διοίκησης σε επίπεδο προορισμού είναι η διασκορπισμένη- 

διαμερισμένη φύση του προϊόντος που καλείται τουριστικός προορισμός. Η 

διοίκηση ποιότητας σε έναν προορισμό δεν αφορά απλά και μόνο μια 

υπηρεσία αλλά ένα μεγάλο και ποικίλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων. 

Σύμφωνα με τον Murphy (2000) ένας τουριστικός προορισμός είναι βασικά 

ένα αμάλγαμα προϊόντων και υπηρεσιών διαθέσιμα σε μια τοποθεσία τα 

οποία μπορούν να προσελκύσουν τους επισκέπτες πέρα από τους 

περιορισμούς που έχουν να κάνουν με το χώρο δράσης τους. Ο Gunn (1988) 

δηλώνει ότι το τουριστικό προϊόν σαν μια πολύπλοκη καταναλωτική εμπειρία 

η οποία έχει  προκύψει από μια διαδικασία όπου οι τουρίστες χρησιμοποιούν 

πολλαπλές ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε 

έναν τουριστικό προορισμό όπως για παράδειγμα πληροφορίες, μεταφορικά 

μέσα, διαμονή και υπηρεσίες που τους προσελκύουν. Παρόμοια ο Smith 

(1994) αναγνωρίζει το ρόλο αυτών των τουριστικών υπηρεσιών στη 

δημιουργία εμπειρίας του προϊόντος και περιγράφει σε γενικές γραμμές πώς 

ποικίλα δεδομένα εισόδου από τον προορισμό θα μπορούσαν να παράγουν 

εμπειρικά δεδομένα εξόδου για τους τουρίστες. Υπάρχουν εκείνοι που 

διαφωνούν ως προς το ότι ο τουρισμός δεν είναι απλά και μόνο μια σειρά από 

δεδομένα εισόδου αλλά είναι από μόνος του μια εμπειρία (Mavo & Jarvis, 

1981/ Mannell & Iso-Ahola, 1987/ Ross, 1994). Ένας προορισμός μπορεί να 

θεωρηθεί σαν ένα αμάλγαμα ενός ατομικού προϊόντος και ευκαιριών 

εμπειρίας τα οποία συνδυάζονται σε για να διαμορφώσουν μια συνολική 

εμπειρία της περιοχής την οποία επισκέπτονται (Murphy, 2000). Αυτός ο 

ορισμός δηλώνει πως παρόλο τον διαμερισμό από την πλευρά της 

προμήθειας η εμπειρία στον προορισμό προσλαμβάνεται την ίδια στιγμή σαν 

ένα gestalt από τον επισκέπτη, και ότι υπάρχει μια απαίτηση από την πλευρά 
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των καταναλωτών για μια συνολική ποιότητα εμπειρίας (Otto & Ritchie, 1995). 

Ο διαμερισμός του προϊόντος του τουριστικού προορισμού αντιτίθεται στην 

απαίτηση για μια συνολική ποιότητα εμπειρική και υπογραμμίζει την 

πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι διοικητές των προορισμών με στόχο να 

επιτύχουν μια χωρίς ψεγάδι και με πολύ επιμονή να αντιμετωπίσουν όλα τα 

στοιχεία της συνολικής ταξιδιωτικής εμπειρίας. 

Η πολυπλοκότητα του διαμερισμού προστίθεται στην επικράτηση των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού στους περισσότερους 

τουριστικούς προορισμούς. Πολλές από αυτές είναι γνωστές ότι λειτουργούν 

με σχεδόν διαφορετικές κινητήριες δυνάμεις σε σχέση με τις μεγάλες εταιρίες 

(Lee-Ross & Ingold, 1994/ Buhalis & Cooper, 1998/ Friel, 1999/ Luciani, 1999/ 

Page, 1999/ Yusof & Aspinwall, 2000/ Becton & Graetz, 2001/ Tinsley & 

Lynch, 2001). Διαφορές μπορεί κάποιος να βρει για παράδειγμα στους 

αντικειμενικούς σκοπούς της κάθε εταιρίας, το στιλ διοίκησης, τις τεχνικές 

μάρκετινγκ και φυσικά τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Συχνά, 

πολλοί δεν χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία ποιότητας όπως πολλές μεγάλες 

επιχειρήσεις (Breite & Bloomquist, 1998). Σε ότι αφορά το σημαντικό ρόλο 

που παίζει στον τουριστικό προορισμό, η πρωτοβουλία για ποιότητα στον 

τουριστικό προορισμό θα έπρεπε να κατευθύνεται έτσι ώστε να 

συμπεριλαμβάνει, να εμπεριέχει και να καθοδηγεί τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις στην οδό της ποιότητας. Για αυτό το λόγο, μια προτεραιότητα για 

διοικητές ποιότητας προορισμού είναι να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα 

εργαλείο ποιότητας το οποίο θα απαντά σε αυτές τις προκλήσεις. (Woods & 

Deegan, 2003) 

Η ποιότητα είναι ο στόχος της συνολικής ποιότητας και αριστείας και 

αναγνωρίζεται σαν το παγκόσμια αναγνωρίσιμο κλειδί της επιτυχίας και 

ανταγωνισμού. Ο ορισμός της ποιότητας είναι η υπέρβαση των απαιτήσεων 

και των προσδοκιών των πελατών. Από την άλλη πλευρά ο πελάτης είναι 

αυτός που κρίνει την ποιότητα. Σε ότι αφορά την ικανοποίηση το 8,5% των 

εξόδων είναι σε ρίσκο μια και υπόκεινται στον παράγοντα ικανοποίηση του 

πελάτη (Hepworth, 1997). Δυστυχώς κάποιοι δυσαρεστημένοι πελάτες δεν 

αντιδρούν για να μπορέσει να το καταλάβει η παραγωγός εταιρία απλά και 

μόνο αλλάζουν προϊόντα. Για αυτό το λόγο αναγκάζονται οι εταιρίες να 
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παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας για να μπορέσουν να διατηρήσουν 

πιστούς πελάτες. (Shen & Tan & Xie, 2000) 

Το SERVQUAL υιοθετήθηκε για να μετρήσει την ποιότητα 

παρεχόμενων υπηρεσιών (service quality) σε μια ποικιλία ομάδων. Οι ομάδες 

μέτρησης υπηρεσιών του SERVQUAL και η αντίστοιχη βιβλιογραφία τους 

ακολουθεί παρακάτω. 

 Εφαρμογές στον τομέα της υγείας. (Babakus & Mangold, 1992/ Bebko 

& Garg, 1995/ Bower, 1994/ Clow, 1995/ Headley & Miller, 1993/ 

Licata, 1995/ Lytle & Mokwa, 1992/ O’Connor, 1994/ Reidenbach & 

Sandifer & Smallwood, 1990/ Woodside, 1989.)  

 Εφαρμογές στον τομέα της στοματικής υγιεινής σε σχολείο, σε σχολικό 

κέντρο, σε κατάστημα ελαστικών και σε νοσοκομείο ειδικών παθήσεων. 

(Carman, 1990.) 

 Ανεξάρτητο γραφείο υγειονομικό. (McAlexander, 1994.) 

 Πρακτορείο υπηρεσιών σχετικό  με AIDS. (Fusilier & Simpson, 1995.) 

 Καθαρισμός ιατρικού εξοπλισμού και εστιατόρια γρήγορης εστίασης. 

(Cronin & Taylor, 1992.) 

Διαφωνίες μεταξύ των ερευνών έχουν δείξει δύο σημαντικά ζητήματα, 

τις διαστάσεις του service quality και του δεσμού ανάμεσα στην ικανοποίηση 

και την ποιότητα. Διαφωνία που αφορά την προτεινόμενη σχέση ανάμεσα 

στην ποιότητα και την ικανοποίηση έχει οδηγήσει σε μια διαίρεση αιτιότητας 

με τη μια ομάδα να υποστηρίζει την υπόθεση ότι η ποιότητα οδηγεί σε 

ικανοποίηση (Woodside, 1989) και η άλλη ομάδα να υποστηρίζει την υπόθεση 

ότι η ικανοποίηση οδηγεί στην ποιότητα (Bitner, 1990). Άλλοι προτείνουν ότι 

ποιότητα και ικανοποίηση αποφασίζονται από τα ίδια χαρακτηριστικά 

(Bowers, 1994). 

Το θέμα των διατάσεων του «service quality» έχει απασχολήσει έναν 

αριθμό βασικών διαστάσεων που συνθέτουν το «service quality». Για να 

θυμηθούμε τον Parasuraman (1988) που βρήκε ότι 22 ερωτήσεις 

δημιούργησαν 5 διαστάσεις. Κάποιες μελέτες έχουν βρει περισσότερες από 5 

διαστάσεις, ενώ άλλη έρευνα έχει προτείνει λιγότερες διαστάσεις. 

Ανεξάρτητα από τη διαφωνία, σημαντικά ευρήματα μέσα από τις 

μελέτες συμπεριλαμβάνουν υποστήριξη για το θεμιτό ότι: χαρακτηριστικά 

«service» οδηγούν σε σημαντικές πράξεις συμπεριφοράς. 
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Στον τομέα της υγείας, αυτές οι σημαντικές πράξεις συμπεριλαμβάνουν 

προθυμία να επιστρέψει και προθυμία να προτείνει (Woodside, 1989). Οι 

Bowers (1994) και οι Reidenbach & Sandifer & Smallwood (1990) βρήκαν ότι 

τα αποτελέσματα του SERVQUAL του «switching» και «word of mouth» 

συμπεριφορά σχετίζονται με το «service quality». 

Επιπλέον, ενώ δεν υπάρχει συμφωνία στη συγκεκριμένη σύνδεση, και 

οι διαστάσεις της ποιότητας και ικανοποίησης, οι πολλοί ερευνητές 

συμφωνούν ότι η «service quality» περιέχει χαρακτηριστικά τα οποία είναι 

τόσο μετρήσιμα όσο και άξια. 

Η κλίμακα SERVQUAL χρησιμοποιήθηκε σε μια ποικιλία μελετών σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα για να αποτιμηθούν οι αντιλήψεις των πελατών σε 

service quality. Όλες οι μελέτες δεν έχουν εξετάσει τις ψυχομετρικές ιδιότητες 

της κλίμακας. Παρόλα αυτά, υπάρχουν μερικές πρόσφατες εξαιρέσεις 

(Babakus & Boller, 1992/ Babakus & Mangold, 1992/ Brensinger & Lambert, 

1990/ Carman, 1990/ Cronin & Taylor, 1992/ Finn & Lamb, 1991/ Headley & 

Miller, 1993/ Lytle & Mokwa, 1992/ McAlexander et al, 1994/ O’Connor et al., 

1994/ Taylor & Cronin, 1994/ Walbridge & Delene, 1993). (Patrick Asuboteng, 

Karl J. McCleany, John E. Swan) 

 

Β΄ ΜΕΡΟΣ 
1. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Δεδομένου της πολυπλοκότητας της διοίκησης ποιότητας σε ότι αφορά 

τον τουριστικό προορισμό υπάρχει η ανάγκη για επεξηγηματική έρευνα πάνω 

σε αυτό τον τομέα.  

 

2. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ PAYS CATHARE ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 
Μια μελέτη περίπτωσης στην περιοχή του «Pays Cathare» στη Γαλλία 

διεξάχθηκε σε πρωταρχικό στάδιο μέσα από μια μεγαλύτερη έρευνα, η οποία 

πραγματοποιήθηκε ο λόγος της οποίας είναι να αναπτυχθεί ένα θεωρητικό 

πλαίσιο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Υπό το φως της προαναφερθείσας 

ανεπάρκειας της θεωρίας και την επακόλουθη ανάγκη να δημιουργηθεί 

θεωρία, η γενική προσέγγιση της ευρύτερης έρευνας είναι περισσότερο 

επαγωγική παρά συμπερασματική. Αυτό συμφωνεί με τη θεωρία των Leonard 

and McAdam’s (2000) που ζητούν περισσότερο επαγωγική προσέγγιση σε ότι 
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αφορά στην έρευνα σε γενικές γραμμές που έχει να κάνει με Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας. Παρόλα αυτά, ο Yin το 1994 στη δημιουργική του εργασία σε 

μελέτες περιπτώσεων, διατηρεί τη γνώμη ότι η ανάπτυξη της θεωρίας σαν ένα 

μέρος της φάσης σχεδιασμού είναι βασική, είτε ο στόχος της συγκεκριμένης 

μελέτης περίπτωσης είναι η ανάπτυξη ή ο έλεγχος της θεωρίας έτσι δρα σαν 

ένα πρόγραμμα δράσης για τη μελέτη.  

Με σκοπό την ανάπτυξη ενός βέβαιου θεωρητικού ευρήματος, 

υπάρχοντα μοντέλα ποιότητας εξετάστηκαν με στόχο να εξαχθούν αρχές και 

κανόνες οι οποίες θα δρούσαν σαν κατασκευαστές και θα καθοδηγούσαν 

περαιτέρω στην περιοχή της έρευνας. Ένα στάδιο παρακάτω είναι η 

προσπάθεια να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν κατάλληλες δομές και 

κατασκευές για ένα αβέβαιο θεωρητικό πρόγραμμα για την ευρύτερη έρευνα, 

οι αρχές προέρχονται από τα μοντέλα ποιότητας που χρησιμοποιήθηκαν για 

τη διερεύνηση της μελέτης περίπτωσης του «Pays Cathare». Αποτελεί δε μια 

αναγνωρισμένη μελέτη περίπτωσης για την καλύτερη πρακτική της διοίκησης 

ποιότητας σε ένα τουριστικό προορισμό. Τα ευρήματα από αυτή την έρευνα 

αποτελούν τα στοιχεία στα οποία η συγκεκριμένη μελέτη βασίζεται και 

προσπαθεί αν ερμηνεύσει και να διευρύνει.  

Η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μια αναλογική ανάλυση 

20 δεδομένα προσαρμοσμένων σε απαιτήσεις πελατών για καθένα από τους 

διαφορετικούς τομείς στους οποίους ανήκε η μάρκα. Αυτό συμπληρώθηκε με 

μια εις βάθος συνέντευξη με τον πρωτοπόρο και τον διοικητή της μάρκας. 

Πρόσβαση δόθηκε επιπλέον σε ένα μεγάλο εύρος αρχείων που αφορούν την 

ανάπτυξη και την εφαρμογή της συγκεκριμένης μάρκας επιπρόσθετα με τα 

ευρήματα της έρευνας αγοράς. Μια συζήτηση σχετικά με τα κατάλληλα 

μοντέλα για καθοδήγηση περαιτέρω της έρευνας σε εσωτερικό επίπεδο 

σχετικά με τη διοίκηση ποιότητας τουριστικού προορισμού ακολουθεί 

παρακάτω. Ο απολογισμός των μοντέλων ποιότητας και των ευρημάτων από 

την περιγραφική μελέτη περίπτωσης παρουσιάζονται εδώ και μετά 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη ενός πρωτόκολλου συνέντευξης για τη 

μελέτη περίπτωσης της Ιρλανδίας αρχικά και μόνο τοπικούς προορισμούς και 

μάρκες ποιότητας. Για αυτό το λόγο η συγκεκριμένη μελέτη ασχολείται με τα 

αρχικά βήματα, τα οποία πληροφορούν για πιο επαγωγικό και θεωρητικό 

χτίσιμο του τμήματος της έρευνας, από το οποίο ευελπιστείτε να υπάρξει μια 
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συμβολή στη θεωρία σχετικά με τη διοίκηση ποιότητας του τουριστικού 

προορισμού.  

Το «Pays Cathare» είναι ένα όνομα για προώθηση που δόθηκε στο 

«Department of Αude» στη νότια Γαλλία. Αυτή η περιοχή είναι η βάση του 

Καθαρισμού, μιας θρησκευτικής κίνησης του 13ου αιώνα. Σαν αποτέλεσμα 

πολλών μαχών που πραγματοποιήθηκαν αυτή την περίοδο, η περιοχή βρίθει 

από μια πλούσια κληρονομιά για τις πόλεις της που καταπατήθηκαν, τα χωριά 

της και τα κάστρα της. Παρόλη την παραγωγή κρασιού και προϊόντων κύριας 

υποστήριξης της περιοχής και της γεωργικής οικονομίας, η τουριστική 

ανάπτυξη και η βιομηχανία τουρισμού έρχεται κοντύτερα με την περιοχή να 

λαμβάνει κατά προσέγγιση 15 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του ’80 σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η 

οικονομική κρίση στην οποία η περιοχή βρέθηκε έγινε μια προσπάθεια να 

αυξηθεί η αξία της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Αρχικά οι πρωτοβουλίες στο 

χώρο του «marketing» οδήγησαν σταδιακά το «Pays Cathare» να αποκτήσει 

μια ποιότητα στο κέντρο της στρατηγικής του. Η αναγνώριση των 

προσπαθειών δόθηκε στο «Pays Cathare» το 1999 όταν επιλέχθηκε να 

αποτελέσει ένα από τα καλύτερα παραδείγματα σε μια έρευνα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Ενοποιημένη Διοίκηση της ποιότητας σε 

σχέση με τις μη αστικές περιοχές και την ανάπτυξη των τουριστικών 

προορισμών (1999). Το σύστημα ποιότητας που αναπτύχθηκε ενέπλεξε την 

αναγνώριση της ποιότητας και τα κριτήρια για ένα μεγάλο εύρος προϊόντων 

και υπηρεσιών. Στην προσπάθεια ικανοποίησης αυτών των κριτηρίων, τους 

απονεμήθηκε η κορδέλα μάρκας «Pays Cathare». Ο αντικειμενικός σκοπός 

είναι για το κοινό αυτόματα να εξοικειωθεί και να συνδέσει τις λέξεις «Pays 

Cathare» με την ποιότητα. Υπάρχουν ήδη 600 μέλη. Τώρα εξετάζεται σε ποιο 

σημείο η μάρκα ποιότητας «Pays Cathare» μεταφράζει κάποιες αρχές της 

θεωρίας της ποιότητας που περιγράφηκαν παραπάνω σε πρακτική.  

Το μοντέλο SERVQUAL υπογραμμίζει τη σημασία της ανάδειξης των 

τυποποιημένων δεικτών απόδοσης που αντανακλούν τις προσδοκίες των 

πελατών και μετά επιβεβαιώνουν ότι η διανομή ποιότητας ταιριάζει τελικά σε 

αυτά ή σε αυτούς. Τα στάνταρτ θα επιτρέπουν στους προμηθευτές να 

γνωρίζουν τι να εφοδιάσουν και τους πελάτες να γνωρίζουν τι να αναμένουν. 

Όταν δημιουργήθηκε το 1987 η στρατηγική του «Pays Cathare», βασίστηκε σε 
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δύο έρευνες, μια σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών ανάμεσα σε 2000 

πραγματικούς επισκέπτες ιστορικών μνημείων, και μια άλλη εν δυνάμει 

επισκεπτών για την περιγραφή των προσδοκιών τους σχετικά με την περιοχή 

επίσκεψης. Η έρευνα αυτή πειεέλαβε 7000 εν δυνάμει Ευρωπαίους 

επισκέπτες. Με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας και με χωριστή 

λεπτομερή εξέταση των επιμέρους σετ από κριτήρια, τα οποία 

επεξεργάστηκαν από επαγγελματίες και από ομάδες λειτουργών για 20 

διαφορετικούς τύπους προϊόντων και υπηρεσιών, είχαν σαν αποτέλεσμα να 

καταλήξουν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: τουρισμό, αγροτουριστικό 

προϊόν και υπηρεσίες. Για παράδειγμα με τη βοήθεια της έρευνας αγοράς και 

των ευρημάτων της αποδεικνύεται ότι οι επισκέπτες στην περιοχή 

ενδιαφέρονται για υψηλή ποιότητα, αυθεντικές και πολιτιστικές εμπειρίες. 

Επιπλέον αναζητούν διαμονή με χαρακτήρα σχετικό με αθλητικές 

δραστηριότητες και παράλληλα τα συμβόλαια που σχετίζονται με την μη 

αστική διαμονή θα πρέπει να καλύπτουν και να συμπεριλαμβάνουν τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά. Τα παρακάτω χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν 

στοιχεία αγροτουρισμού και υπηρεσιών: 

 τοποθέτηση σημάτων τροχαίας, χώρος στάθμευσης, ποιότητα εισόδου, 

επίδειξη του τίτλου του «Pays Cathare» 

 εξωτερική εμφάνιση, τοπική αυθεντικότητα υλικών, διαμόρφωση 

εξωτερικού χώρου 

 εσωτερική διακόσμηση με τοπικές γεύσεις 

 φύση προσωπικού καλωσορίσματος, τοποθέτηση ενός καλαθιού με 

προϊόντα της περιοχής ή μικρά δώρα 

 μικρά «extras» για την προώθηση της άνεσης και της καλής διάθεσης 

στις κρεβατοκάμαρες και στα μπάνια 

 προώθηση των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή 

 συζήτηση με τους επισκέπτες σχετικά με την περιοχή και πληροφορίες 

σχετικές, για τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, πιθανά ειδικά μαθήματα ή 

«events» 

 συνταγές από την άμεση τοπική περιοχή 

 επαγγελματισμός σε όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένου και 

τη χρήση πιστωτικών καρτών 
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  αμεσότητα στη δουλειά με άλλους στο δίκτυο της προώθησης και της 

υποστήριξης. 

Με στόχο την επιβεβαίωση ότι η ποιότητα της υπηρεσίας αναφέρεται 

σε αυτά τα στάνταρτ, η μάρκα «Pays Cathare», η οποία εγγράφεται στο 

«Institut National de la Propriete Industrielle» (INPI – National Institute of 

Industrial Property) απονέμεται μόνο σε υποψήφιους όταν τα 10 κριτήρια 

έχουν ικανοποιηθεί πλήρως. Η απονομή της κορδέλας της μάρκας 

συνοδεύεται από μια βεβαίωση επιτροπής σε κάθε τομέα, 

συμπεριλαμβάνοντας και αντιπροσώπους της περιοχής, όπως επίσης και από 

το σχετικό εθνικό σώμα, και από ένα σώμα που αποτελούν τους 

εκπροσώπους ενώσεων καταναλωτών σε αυτό τον τομέα. 

Κάθε επιτροπή πιστοποίησης συνίσταται το ελάχιστο μια φορά το 

χρόνο. Μια λεπτομερής λίστα ελέγχου συμπληρώνεται, όπου κάθε ένδειξη 

σημειώνεται σε μια λίστα με συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτό συμπληρώνεται από 

έναν τεχνικό ο οποίος επισκέπτεται το χώρο. Επίσης, υπάρχουν και μυστικές 

επισκέψεις στις μονάδες διαμονής. Η απονομή του βραβείου αναγνώρισης 

εξαρτάται από ένα σκορ το οποίο θα πρέπει να είναι ίσο ή περισσότερο του 

ενός τρίτου του μέγιστου πιθανού σκορ για τον εκάστοτε τομέα και για να 

σκοράρει ένα μέσο βαθμό στο σύνολο των τομέων. Το δικαίωμα να 

διαφημίζεται η απονομή θα διεξαχθεί αν η επιχείρηση αποτύχει τις περαιτέρω 

τιμήσεις δηλαδή τα 2/3 για να φτάσει τα συμβαλλόμενα στάνταρτ. Αν ένας 

αιτών αποτύχει, είναι εκπαιδευμένοι και τους βοηθούν στις αδύναμες περιοχές 

τους με την προσπάθεια να επιβεβαιώσουν μια επιτυχημένη συμμετοχή την 

επόμενη φορά. 

 

3. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 
“PAYS CATHARE” ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 

Το μοντέλο Kano όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω, υπονοεί ότι οι 

διοικητές του προορισμού θα έπρεπε να διαφοροποιούνται ανάμεσα στις 

«must be» απαιτήσεις των πελατών και τις «satisfiers» και «delighters», 

βεβαιώνοντας ότι οι «must be» απαιτήσεις καλύπτονται πλήρως, και ότι 

ικανοποιούνται οι «satisfiers» και ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 

«delighters» οι οποίες πιστοποιούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  
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Στην περίπτωση του «Pays Cathare» όλα αυτά επιτυγχάνονται με τη 

συνεργασία βασικών εθνικών και οργανωτικών στάνταρτ στα συμβόλαια 

όπως επίσης στο χτίσιμο και άλλων κριτηρίων τα οποία διατηρούν ειδικά τα 

αυθεντικά και μοναδικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

Αρχικά τα συμβόλαια τα οποία ασχολούνται με τη μάρκα προσπαθούν 

να βεβαιώσουν τις απαιτήσεις του πελάτη τις «must be» συμβάλλοντας στο 

γεγονός ότι κάθε τομέας ήδη ικανοποιεί τα εθνικά ή οργανωσιακά στάνταρτ. 

Για παράδειγμα, ένα ελάχιστο επίπεδο άνεσης ενδείκνυται από τα εθνικά 

στάνταρτ που απαιτούνται από όλες τις μονάδες διαμονής. Ειδικότερα, μια 

προαπαίτηση για ένα εξοχικό αυτοεξυπηρέτησης, είναι ότι του έχουν 

απονεμηθεί δύο ή τρία αστέρια κατάστασης ή υψηλότερα από την εθνική 

επιτροπή. 

Όπως αναφέρεται στο συμβόλαιο, οι διοικητές ποιότητας τουριστικού 

προορισμού αρχίζουν από την εισαγωγική παρουσίαση των κατεστημένων 

που ικανοποιούν αυτές τις βασικές απαιτήσεις, πολλές από τις οποίες 

ασχολούνται με την ποιότητα και τα κριτήριά της και την υλική φύση της 

(tangible). 

Έχοντας επιβεβαιώσει ότι όλα τα κατεστημένα ικανοποιούν τα ελάχιστα 

στάνταρτ ή τις «must be» απαιτήσεις των πελατών, οι διοικητές προορισμού 

του «Pays Cathare» έχουν επιλέξει να συμπεριλάβουν στον ορισμό τους της 

ποιότητας άλλες περισσότερες άυλες (intangible) διαστάσεις, όπως είναι για 

παράδειγμα: 

 η ζεστασιά του καλωσορίσματος 

 η αίσθηση της μοναδικότητας και 

 ο χαρακτήρας και η αυθεντικότητα με στόχο τη διαφοροποίησή τους 

από άλλους τουριστικούς προορισμούς.  

Το ότι το συμβόλαιο του «Pays Cathare» ασχολείται περισσότερο με τις 

αρχές των μέγιστων δεικτών ή ορίων απόδοσης, σε αντίθεση με τα ελάχιστα 

στάνταρτ, η διασφάλιση των οποίων αποδεικνύεται από το πολύ ιδιαίτερο 

όνομα του προγράμματος της ποιότητάς τους «Quality Plus». 

Το πιστοποιητικό του «Quality Plus» του «Pays Cathare» βασίζεται στο 

«inter alia» την ποιότητα του καλωσορίσματος και την ικανότητα των 

παρόχων υπηρεσιών να ενημερώσουν τους πελάτες και να διατηρήσουν τη 

σύνδεση στο δίκτυο του «Pays Cathare». Κάθε διαμονή μη αστική έχει τις 
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ιδιαιτερότητές της, αλλά ο κοινός αντικειμενικός σκοπός πρέπει να διατηρηθεί 

στην αυθεντικότητα, τον χαρακτήρα και τη διαφορά ότι είναι ιδιαίτερο για τον 

προορισμό.  

Παραδείγματα κριτηρίων τα οποία πάνε πέρα από τα στάνταρτ τα υλικά 

των απαιτήσεων, τίθενται από τις νόρμες τις εθνικές, και οι οποίες στοχεύουν 

να επικεντρώσουν και να διακρίνουν και να καλωσορίσουν την ποιότητα της 

εμπειρίας η οποία αποτελεί μια προσχεδιασμένη εμπειρία διαθέσιμη στο 

«Pays Cathare» και μάλιστα είναι συχνή και πολυάριθμη. Ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται στο πού θα βρίσκονται οι λεπτομερείς πληροφορίες που αναφέρονται 

στις ποικίλες τοπικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβάνοντας την τοποθέτησή τους 

και τις ώρες που θα λειτουργούν. Επίσης για τους επισκέπτες που διαμέσου 

ιδιαίτερης φροντίδας δίνεται στο υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης και 

ενημέρωσης των επισκεπτών στα αγγλικά, καταλανικά, γερμανικά όπως 

επίσης και στα γαλλικά. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, έμφαση δίνεται 

επίσης στα κριτήρια τα οποία σχετίζονται ιδιαίτερα με την τοποθεσία των 

καλαθιών για καλωσόρισμα και των δώρων με τοπικά προϊόντα. Τα καλάθια 

πρέπει να προσφέρονται κατά τη φάση της διαμονής στις μη αστικές 

περιοχές, όπως επίσης προσοχή δίνεται στα κριτήρια τα οποία αφορούν τις 

κοινωνικές ανταλλαγές με τους επισκέπτες. Για πολλούς από τους 

παράγοντες, η παρουσία των εκθεμάτων και η πώληση των τοπικών 

προϊόντων στους επισκέπτες είναι προαπαιτούμενο. Τα κριτήρια σχετίζονται 

με ιδιαιτερότητες εξωτερικής και εσωτερικής διακόσμησης, με μια διαφορετική 

λίστα για αυτά τα κριτήρια σχετικά με τα κτίσματα σε παραδοσιακό 

αρχιτεκτονικό στιλ. Για τα αγροτόσπιτα στα οποία μπορούν να διαμείνουν οι 

επισκέπτες, τα κριτήρια διατηρούν λεπτομέρειες σχετικές με θέματα όπως ο 

διάκοσμος του τραπεζιού και οι διαρρυθμίσεις με θέμα τα λουλούδια.  

Ένα άλλο στοιχείο του «Quality Plus» είναι η αυθεντικότητα, η οποία 

είναι βασικό και κρίσιμο συστατικό για τα συμβόλαια. Για παράδειγμα, είναι 

συμφωνημένο ρητά ότι είναι επιθυμητό ο αγροτικός χαρακτήρας της διαμονής 

να μην είναι ούτε κλισέ ούτε να χαρακτηρίζεται όμως και από κοινά στάνταρτ ή 

από μια λανθασμένη απλοϊκότητα. Παρόμοια, σε ότι αφορά τα γεύματα, στις 

αγροτικές περιοχές, προσπάθειες γίνονται για να προσφερθεί μια κουζίνα η 

οποία κάνει χρήση των συνταγών με τοπικά χαρακτηριστικά γαστρονομίας 

που είναι και πραγματικά και αφορούν τον παροχέα υπηρεσίας (π.χ. 
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οικογένεια) και όχι μόνο την περιοχή. Ο αντικειμενικός στόχος αυτών των 

κριτηρίων είναι ότι η κουζίνα η οποία προσφέρεται περιλαμβάνει και αυξάνει 

την αξία των μικρο-τοπικών συνταγών που παραμένουν, πιο αυθεντικές από 

τα απλά παραδοσιακά κλισέ των πιο διάσημων τυπικών πιάτων. Για αυτό το 

λόγο η ποιότητα προορισμού μάρκας στοχεύει στο να βεβαιώσει ότι τα «must 

be» κριτήρια ικανοποιούνται επαρκώς. Υποτίθεται ότι αυτό πραγματοποιείται 

με τα εθνικά και τα επαγγελματικά στάνταρτ σα σημεία εκκίνησης, και μέσα 

από τη συγκέντρωση της προσπάθειας και των ενεργειών στο ανταγωνιστικό 

μέτρο των «satisfiers» και των «delighters». Επίσης και με τη βοήθεια των 

κριτηρίων τους τα οποία εξυπηρετούν τη γνωστοποίηση της μοναδικότητας 

του τουριστικού προορισμού και την εμπειρία καλωσορίσματος η οποία 

προσφέρει. 

Η διαφοροποιημένη και διακριτική φύση της τοποθέτησης του 

τουριστικού προορισμού προτείνει την ανάγκη για έναν αριθμό 

προσαρμοσμένων βάση τους πελάτες στάνταρτ για κάθε προϊόν και 

υπηρεσία. Επίσης η διαδικασία διασφάλισης της επιθυμία των πελατών για 

μια ολιστική και χωρίς ψεγάδια εμπειρία απαιτεί ότι αυτά τα στάνταρτ θα 

ενσωματωθούν σε ένα ενοποιημένο και συνεργαζόμενο πλαίσιο εργασίας. Το 

μοντέλο EFQM σημειώνει τη σημαντικότητα των συνεργασιών στο μονοπάτι 

της ποιότητας. Η πρωτοβουλία του προορισμού «Pays Cathare» αναγνωρίζει 

ότι ο τουριστικός προορισμός είναι ιδιαίτερα τμηματοποιημένος. Χωριστά 

έχουν επεξεργαστεί ένα λεπτομερές σετ από κριτήρια έχουν επεξεργαστεί για 

είκοσι τύπους προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν 

σε εστιατόρια και ξενοδοχεία, αγροτικές αυτοεξυπηρετήσεις και καταλύματα με 

διαμονή και πρωινό, περιοχές για κάμπινγκ, περιοχές όπου δειγματίζονται και 

αγοράζονται προϊόντα, καλλιτέχνες και έμποροι, οδηγοί και προϊόντα τα οποία 

έχουν να κάνουν με φαγητό. Για να εξεταστεί ο τομέας της διαμονής ακόμη 

περισσότερο υπάρχουν συμβόλαια για καθένα από τα παρακάτω: ξενοδοχεία 

σε αστικές περιοχές, ξενοδοχεία σε αγροτικές περιοχές, καταλύματα με 

ημιδιατροφή, διαμονή σε αγροτόσπιτα και περιοχές όπου μπορούν να κάνουν 

στάσεις τα οδικά καραβάνια διερχόμενων Ι.Χ. και να σταθμεύσουν για 

κάμπινγκ. 

Τα παρακάτω παραδείγματα υποδεικνύουν πώς παραδείγματος χάρη 

τα δέκα κριτήρια ταξινομούνται σε συγκεκριμένους τύπους υπηρεσιών και 
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προϊόντων. Οι διοικητές μάρκας του «Pays Cathare» σε αυτή την κύρια 

αγροτική περιοχή εκτιμούν τη σημαντικότητα της πολιτιστικής ανταλλαγής και 

την επαφή με τον πληθυσμό που φιλοξενεί τους τουρίστες. Για την 

ημιδιατροφή, το ισοδύναμο γαλλικό του «Bed & Breakfast» αναγνωρίζεται ότι 

το πρωινό αποτελεί από μόνο του μια πρωταρχική προτεραιότητα για να 

ενθουσιαστούν οι καλεσμένοι. Τα κριτήρια που σχετίζονται με αυτό το γεύμα 

λαμβάνουν και την περισσότερη έμφαση. Το πρωινό πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της ημερήσιας διαμονής. Πρέπει να επιτηρείται 

από ένα άτομο εκπαιδευμένο σε αυτό και υπεύθυνο για τη σημαντικότητα 

αυτής της υπηρεσίας ποιότητας. Το πρώτο γεύμα της μέρας θα έπρεπε να 

χρησιμοποιείται σαν μια ευκαιρία να προσφερθούν χειροποίητα και τοπικά 

παραγόμενα προϊόντα, και να προμηθευτούν οι επισκέπτες με τεκμηρίωση 

σχετικά με τα τουριστικά θέλγητρα, τα πολιτιστικά γεγονότα στην περιοχή. 

Στην πραγματικότητα τα συμβόλαια ενθαρρύνουν τους οικοδεσπότες να είναι 

τόσο ευφάνταστοι όσο περισσότερο μπορούν με στόχο να κάνουν αυτό το 

γεύμα την πιο αξέχαστη εμπειρία των επισκεπτών. Στα καταλύματα διαμονής 

αυτοεξυπηρέτησης όπου το πρωινό δεν προσφέρεται από τον οικοδεσπότη, 

συγκεκριμένα κριτήρια βεβαιώνουν, παρόλα αυτά, ότι οι πολιτιστικές 

ανταλλαγές και οι εμπειρίες των τοπικών προϊόντων αποτελούν μια πλευρά 

από τις διακοπές των επισκεπτών. Τα κριτήρια που ξεχωρίζουν στα 

συμβόλαια των καταλυμάτων μόνο διαμονής συμφωνούν ρητά μια εύθυμη 

συνύπαρξη ανάμεσα στον τουρίστα και τον ιδιοκτήτη κατά τη διάρκεια της 

διαμονής, τον εφοδιασμό με τεκμηρίωση στα γαλλικά ή στα αγγλικά σχετικά με 

τις τοπικές υπηρεσίες και τα πολιτιστικά γεγονότα όπως επίσης και με τις 

πρακτικές πληροφορίες, μαζί με ένα καλάθι καλωσορίσματος, το οποίο θα 

έπρεπε να περιλαμβάνει τοπικά παραγόμενο κρασί, ψωμί, φρούτα, λάδι και 

λαχανικά.  

Στην περίπτωση της διαμονής σε αγροτόσπιτο, τα κριτήρια 

επεκτείνονται στην περιοχή των δραστηριοτήτων γύρω από τη φάρμα, με 

περιπάτους και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα 

στη φάρμα. Για τις περιοχές που φιλοξενούν κάμπινγκ και καραβάνια, η 

σημαντικότητα περιορίζεται στις ευκολίες και στη φιλοφροσύνη της γύρω 

περιοχής. Για αυτό το λόγο, μπορεί να ειπωθεί ότι για κάθε ένα πολυάριθμο 

και διαφορετικό στοιχείο του προϊόντος που ονομάζεται τουριστικός 
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προορισμός υπάρχουν ξεχωριστά και προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των 

πελατών συμβόλαια.  

Αναγνωρίζοντας ότι όλα αυτά τα ξεχωριστά και διαφορετικά προϊόντα 

και υπηρεσίες αποτελούν μια διαμορφωμένη έννοια που επιδρά ως 

παράγοντας (gestalt) για τον επισκέπτη της περιοχής οι διοικητές του 

προορισμού έχουν προσπαθήσει να βεβαιώσουν ότι όλοι οι διαφορετικοί 

τομείς εργασίας σε μια αντιλαμβανόμενη μόδα και συνεργασία προσπαθούν 

να ενεργοποιήσουν την εσωτερική συνεργασία στο δικό τους σύστημα 

ποιότητας. Ένας από τους τρόπους με τον οποίο το επιτυγχάνουν αυτό είναι 

να δώσουν όλη τη σημασία τους και τη σχετική τεκμηρίωση ότι το συμβόλαιο 

είναι πολύ περισσότερο επιλεκτικής πρωτοβουλίας. 

Για την περαιτέρω επιβεβαίωση προσαρμόζεται στο συμβόλαιο σαν 

ένα κριτήριο ότι υπάρχει ή ισχύει η επιλεκτικότητα δραστηριοποίησηής. Για να 

απονεμηθεί το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την κορδέλα της μάρκας, ένας 

συγκεκριμένος αριθμός κριτηρίων πρέπει να ικανοποιηθεί από τους 

προμηθευτές της υπηρεσίας. Όπου το συμβόλαιο επιτρέπει ένα συγκεκριμένο 

αριθμητικό επίπεδο δράσης στο οποίο τα κριτήρια πρέπει να ικανοποιηθούν. 

Η εκπλήρωση των κριτηρίων σύμφωνα με την επιλεκτική δράση και τη 

συμμετοχή είναι υποχρεωτικά. Αυτό αποτελεσματικά σημαίνει ότι παραβίαση 

των κανόνων της δέσμευσης του επιλεκτικού στόχου του δικτύου θα οδηγήσει 

σε μια αφαίρεση του βραβείου. Για αυτό το λόγο, ενώ η αναγνώριση δίνεται σε 

ποικιλία φύσης και χαρακτηριστικών των πολύ ιδιαίτερων στοιχείων του 

προϊόντος τουριστικού προορισμού, μεγάλη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι 

όλα τα στοιχεία ή οι σύνδεσμοι της τουριστικής αλυσίδας αξίας είναι 

αλληλοεξαρτώμενα, και έτσι οι προμηθευτές για αυτό το λόγο πρέπει να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα ποιότητας με ένα πνεύμα επιλεκτικό και 

συνεργασίας.  

Όπως πολλοί τουριστικοί προορισμοί, η μεγάλη πλειοψηφία των 

τουριστών, υπηρεσιών και αγροτικών επιχειρήσεων στο «Pays Cathare» είναι 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και συνεπώς κατά το χτίσιμο της 

πρωτοβουλίας της ποιότητας της περιοχής επικεντρώθηκαν στα 

χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 

κυρίως. Το επιλεκτικό πνεύμα του δικτύου είναι βασικό στο να το επιτύχουν. 

Ένα σημαντικό μέρος διακίνησης ιδεών για αλληλεπίδραση και ανταλλαγή 
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είναι το πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο 

δράσης της περιοχής και της πρωτοβουλίας ποιότητας. Η εκπαίδευση 

αντιμετωπίζεται σαν ζωτικής σημασίας παράγοντας για την επιτυχία του 

προγράμματος, σε συνεργασία με τη συμμετοχή, είναι ένα κριτήριο το οποίο 

πρέπει να ικανοποιηθεί από όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να τους 

απονεμηθεί το βραβείο μάρκας και ποιότητας αλλά και να το διατηρήσουν. Τα 

τμήματα της εκπαίδευσης καλύπτουν δύο περιοχές: αρχικά ένα γενικό 

συστατικό σχετικό με τις πληροφορίες της περιοχής έτσι ώστε κάθε 

επιχείρηση να είναι ικανή να ανακαλύψει στους επισκέπτες τα πολιτιστικά και 

ιστορικά προσόντα του προορισμού σε συνδυασμό με πρακτικές 

λεπτομέρειες που αφορούν τοπικές υπηρεσίες, γεγονότα, περιοχές 

τουριστικής έλξης και άλλα μέλη του δικτύου και δεύτερον ένα πρακτικό 

συστατικό που συνδέεται με κάθε ξεχωριστό τομέα. Συχνά οι μικρές 

επιχειρήσεις έχουν περιορισμό στη χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα 

εκπαίδευσης χρηματοδοτείται εν μέρει από το πρόγραμμα «LEADER» που 

είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ενδυνάμωση των τοπικών 

οικονομιών και την κοινωνική ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές και είναι 

δωρεάν για τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

συνήθως πραγματοποιείται περίπου πέντε μέρες το χρόνο, ένας χρονικός 

ορίζοντας που θεωρητικά είναι εφικτός για τους επιχειρηματίες, πολλοί από 

τους οποίους έχουν μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Λαμβάνοντας υπόψιν 

ότι είναι συχνά δύσκολο για τους επιχειρηματίες μικρών και οικογενειακών 

επιχειρήσεων να φύγουν για κάποιο χρονικό διάστημα από τις επιχειρήσεις 

τους, η εκπαίδευση πολλές φορές πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάρτιο, όταν οι επισκέπτες είναι 

λιγότεροι. Κάθε συγκεκριμένος τομέας συμφωνεί για τη μέρα και το χρόνο που 

περισσότερο τον βολεύει. Συχνά, ο τόπος των εκπαιδευτικών τμημάτων 

περιστρέφεται ανάμεσα στους ίδιους τους συμμετέχοντες και τις επιχειρήσεις 

τους, το οποίο παρέχει το επιπρόσθετο όφελος του «benchmarking» και 

κερδίζει μια πιο καλή γνώση στο πώς άλλοι προμηθευτές εργάζονται και 

διοικούν την επιχείρησή τους. Πέρα από το ζήτημα της εκπαίδευσης, ειδικές 

αναφορές γίνονται σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα συμβόλαια. 

Για παράδειγμα, συγκεκριμένες συστάσεις γίνονται, όπως η χρήση ονομάτων 

αντί αριθμών για τα δωμάτια σε μικρότερες μονάδες διαμονής. Με στόχο την 
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εκπλήρωση των αριθμών των κριτηρίων, μια συγκεκριμένη ευελιξία μελετάται 

σε ότι αφορά τις μικρότερες επιχειρήσεις τουρισμού. Έχει παρατηρηθεί ότι οι 

μικρές οργανώσεις θα κριθούν με μεγαλύτερη επιείκεια σε σχέση με τις 

μεγαλύτερες. Κάθε διοικητής περιοχής είναι υποχρεωμένος να προσφέρει το 

μέγιστο των υπηρεσιών σε μια περιοχή ή στην αμέσως κοντινότερη. Παρόλα 

αυτά, οι μικρές επιχειρήσεις θα κριθούν με μεγαλύτερη επιείκεια και με έναν 

πιο συνετό τρόπο. Η εκπαίδευση, η αλληλεπίδραση και η ειδική εκτίμηση που 

δίνεται στις μικρές και μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις είναι μια 

εκδήλωση του σκοπού του διοικητή του προορισμού για να προσφέρει 

καθοδήγηση και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή ανάμεσα σε μια βασική ομάδα 

προμηθευτών υπηρεσιών στην περιοχή. (Woods & Deegan, 2003) 

 

4. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ GREΑTER BELFAST ΤΗΣ Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 
Ένα άλλο παράδειγμα εφαρμογή με την ανάλυσή του ακολουθεί 

αμέσως παρακάτω. Το σύστημα που επιλέχθηκε για τη μελέτη περιέχει την 

περιοχή «Greater Belfast» της Βόρειας Ιρλανδίας. Πολλοί δημόσιοι 

οργανισμοί έψαχναν δραστήρια να προωθήσουν τον εσωτερικό τουρισμό της 

περιοχής, η οποία αναπτύχθηκε από το τέλος της περιόδου των κοινωνικών 

αναταραχών. Η περιοχή προωθείται σαν τουριστικός προορισμός με τη 

δύναμη της κληρονομιάς, των φεστιβάλ (festivals), των αθλητικών 

δραστηριοτήτων και συνδέσεις με τους εκπατριζόμενους. Μέσα σε αυτό το 

σύστημα δύο ιστοσελίδες ορίστηκαν σαν τοπικά sites και διαχειρίζονται από 

κυβερνητικά πρακτορεία. Το «Northern Ireland Tourist Board» έχει μια κρατική 

ευθύνη για την προώθηση των περιοχών στους επισκέπτες σε άλλες 

ηπείρους, και δουλεύει με έναν αριθμό τοπικών τουριστικών γραφείων για να 

το πετύχει αυτό. Η περιοχή μελέτης ορίστηκε σαν την περιοχή εντός 20 μιλίων 

ακτίνας από το κέντρο του «Belfast». 

Είναι σημαντικό να οριστεί μια σύνδεση (link). Αυτή η έρευνα ορίζει τη 

σύνδεση σαν μια υπερσύνδεση μέσα σε ένα μοναδικό εντοπιστή τοποθεσίας 

(hypertext link within a unique resource locator) (URL) που οδηγεί σε μια 

ξεχωριστή και ανεξάρτητη σελίδα που διατηρείται έτσι και από άλλες 

μεμονωμένες εταιρίες. Βρέθηκε ότι οι τοπικές ιστοσελίδες δεν είχαν 

υπερσυνδέσεις (hypertext link) per se με άλλες μεμονωμένες επιχειρήσεις. 

Μάλλον οι τοπικές ιστοσελίδες επέτρεπαν σε αυτόν που τις επισκεπτόταν να 
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εντοπίσει μια άλλη σελίδα μέσα στην ιστοσελίδα (site) η οποία σχετίζεται με 

αυτό που ψάχνει. Εν συντομία οι τοπικές ιστοσελίδες δεν πρόσφεραν μια 

υπερσύνδεση (hypertext link) σε ένα ανεξάρτητο URL το οποίο λειτουργούσε 

και διατηρούνταν μόνο στην επιχείρηση υπό ερώτηση.  

Για αυτό με στόχο την εξέταση της υπόθεσης ήταν απαραίτητη η 

πρόσβαση σε τέτοιο σημείο ώστε η συνιστώσα του τουριστικού προορισμού 

χρησιμοποιούσε υπερσυνδέσεις (hypertext link) μέσα στην ιστοσελίδα τους με 

στόχο την προώθηση της περιοχής. Το κλειδί για την έρευνα για αυτό το λόγο 

ήταν να εξεταστούν εκείνες οι επιχειρήσεις με URL και να ακολουθηθούν όλα 

τις συνδέσεις (links) τους από τις ιστοσελίδες (site) για να δουν που θα 

οδηγηθούν. Επίσης οι υπερσυνδέσεις (hypertext links) οι οποίες οδηγούν σε 

άλλα URL που εξετάστηκαν να δουν αν οι συνδέσεις ανταποκρίνονται. Όταν 

μιλάμε για ιστοσελίδες αναφερόμαστε σε οργανισμούς με δικά τους 

ανεξάρτητα URL. Αυτό σημαίνει ότι οι ιστοσελίδες των «Northern Ireland 

Tourist Board» και του «Belfast City Council» θεωρήθηκαν ως δύο 

διαφορετικές ιστοσελίδες.  

Έχοντας ορίσει τις συνιστώσες του προορισμού η πρώτη δουλειά ήταν 

να απαριθμηθεί ο πληθυσμός των ιστοσελίδων μέσα στο σύστημα που είχαν 

το δικό τους URL. Αυτό αρχικά χρησιμοποίησε τη Yahoo μηχανή αναζήτησης 

με αρχικά γενικές λέξεις κλειδιά ακολουθούμενα από μια προοδευμένη έρευνα 

για ονόματα ειδικών ονομασιών εταιρίες. Αυτό συμπληρωνόταν με άλλες 

πηγές οι οποίες έδιναν διευθύνσεις ιστοσελίδων για παράδειγμα εταιρικές 

μπροσούρες. Τελικά όλες οι ηλεκτρονικές σελίδες που βρέθηκαν μέσω αυτών 

των μεθόδων ελέγχθηκαν και όλες τις περαιτέρω ιστοσελίδες που 

αναφέρθηκαν σε αυτά σημειώθηκαν. Κάνοντας χρήση της μεθόδου της 

απαρίθμησης ο αριθμός των ιστοσελίδων μέσα στο σύστημα βρέθηκε να είναι 

49. Η έρευνα αγνόησε αποτελέσματα έρευνας που έχουν λίστα μια συνιστώσα 

κάτω από οποιαδήποτε μορφή συμμαχίας και συνεργασίας «marketing», 

καθώς δεν πιστοποιεί μια εταιρία που έχει μια ανεξάρτητη URL. Πολλές από 

τις ανεξάρτητες ιστοσελίδες βάζουν σε λίστα άλλες ευκολίες στη γύρω 

περιοχή τους, αλλά αν δεν εξασφαλιστεί η σύνδεση σε ένα URL για τέτοιες 

ευκολίες, τέτοιες λίστες δεν αντιμετωπιζόταν σαν συνδέσεις για το λόγο της 

έρευνας. Για να επαναληφθεί το κλειδί της απόδειξης-μη αποδοχής της 
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υπόθεσης βασίζεται στις συνιστώσες του προϊόντος τουρισμού που έχουν 

ανεξάρτητο URL.  

Για να ελεγχθεί η πρόταση όλες οι καταγεγραμμένες ιστοσελίδες 

εξετάστηκαν και η ύπαρξη τεσσάρων τύπων πιθανών συνδέσεων 

καταγράφηκαν και αναφέρονται παρακάτω: 

 προς τα κάτω κάθετες συνδέσεις από τοπικές ιστοσελίδες σε ατομικές 

μεμονωμένες ιστοσελίδες οργανισμών 

 προς τα πάνω κάθετες συνδέσεις από μεμονωμένες οργανωσιακές 

ιστοσελίδες σε τοπικές ιστοσελίδες 

 οριζόντιες συνδέσεις ανάμεσα σε ατομικές οργανώσεις 

  οριζόντιες συνδέσεις ανάμεσα σε τοπικές οργανώσεις 

Στη διαδικασία της διεξαγωγής της έρευνας μία μήτρα όλων των 

ιστοσελίδων μέσα σε ένα σύστημα αναπτύχθηκε. Αυτό έδειξε κάθε 

καταγεγραμμένο site τόσο σαν υπέρ-σύνδεση προορισμού και μια πηγή για 

μια προς τα έξω υπέρ-σύνδεση. Με 49 ιστοσελίδες μέσα στο σύστημα έδωσε 

συνολικά 2401 πιθανές συνδέσεις ανάμεσα σε ιστοσελίδες (49*49=2401). 

Μέσα στη μήτρα σημειώθηκε το εάν μια υπέρ-σύνδεση από ένα site σε ένα 

άλλο μέσα στο σύστημα ανταποδόθηκε. Επιπρόσθετα, η πρακτική έρευνα 

έγινε διπλάσια έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ασυμφωνίες και τα λάθη στις 

αναλύσεις. Ήταν πέρα από το σκοπό της έρευνας να εξετάσει την 

ανταπόδοση των υπέρ-συνδέσεων σε ενδογενή  ιστοσελίδες τα οποία 

βρίσκονται εκτός συστήματος. 

Πληροφορίες για τη μήτρα έναρξης και τις ηλεκτρονικές σελίδες 

προορισμού χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί ένα μοντέλο δικτύου σχέσεων. 

Το πρώτο σημείο ήταν η σημαντικότητα των δύο τοπικών ιστοσελίδων. Η 

τοπική ιστοσελίδα του «Northern Ireland Tourist Board» έχει 275 ατομικές 

σελίδες και διαθέτουν έναν υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης για τους χρήστες. 

Το «Belfast City Council Website» είχε συνδέσεις σε 124 ατομικές σελίδες, 

όπου πιθανότατα θα τους ενδιέφεραν περισσότερο. Εξαιτίας της 

αλληλεπίδρασης και της αντιληπτικότητας, ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο για 

δημιουργία στο μυαλό των χρηστών μιας εικονικής εικόνας των ευκολιών που 

είναι διαθέσιμες στους τουρίστες στο «Belfast». Παρόλα αυτά, δεν υπήρχαν 

συνδέσεις από τοπικές ιστοσελίδες σε ατομικούς οργανισμούς με δικό τους 

URL. Αυτό υπονοεί ότι στην περίπτωση που ένας χρήσης συνδεθεί σε τοπικές 
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ιστοσελίδες δε χρειάζεται μια υπερσύνδεση σε άλλα ανεξάρτητα URL για να 

κερδίσουν μια ολιστική εικόνα του τι προσφέρεται εκεί. Περαιτέρω, η έρευνα 

βρήκε μόνο 8 τουριστικές συνιστώσες οι οποίες είχαν μια σύνδεση πίσω στα 

τοπικά websites. Για αυτό το λόγο, από τις 628 πιθανές συνδέσεις από 

τοπικές ιστοσελίδες και πίσω, μόνο το 1,3% ανταποδόθηκε. Επιπρόσθετα, 

από τις 47 ατομικές συνιστώσες οι οποίες είχαν ανεξάρτητο URL μόνο το 

8,5% είχε ανταπόδοση σε σύνδεση σε τοπική ιστοσελίδα. Αυτό είναι πολύ 

σημαντικό εύρημα και φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη μια δομή ιεραρχικής 

οργάνωσης που κυριαρχεί στο ηλεκτρονικό marketing των τουριστικών 

προορισμών όσο αφορά την περιοχή μελέτης. Αυτό είναι πιθανά σημαντικό 

για την προώθηση του «Belfast» σαν μια ολιστική τουριστική εμπειρία, γιατί 

δεν μπορεί να υποτεθεί ότι οι χρήστες του διαδικτύου θα έφταναν στο 

σύστημα μέσα από τοπικές ιστοσελίδες. Πραγματικά, η σύνθεση της λίστας 

των ιστοσελίδων μέσα στο σύστημα χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά που 

σημειώνονται στο τμήμα μεθοδολογίας, μια άμεση σύνδεση στο «Northern 

Ireland Tourist Board» τοπική ιστοσελίδα (site) ποτέ δεν υπήρξε στη λίστα 

πάνω από τον αριθμό 180 στο «Yahoo! Listing of matching sites». Είναι 

ειρωνικό το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ερευνών που έγιναν στη μηχανή 

αναζήτησης «Yahoo!»,  χρησιμοποιώντας ποικίλες λέξεις κλειδιά σε σχέση με 

τη διεύθυνση του «Belfast City Council» και την ιστοσελίδα του, είχαν σαν 

αποτέλεσμα της έρευνας μεγαλύτερη συχνότητα  σε σχέση με το πόσο 

προωθείται η αντίστοιχη χρήση της ιστοσελίδας του «Northern Ireland Tourist 

Board». Η εμπλοκή είναι ότι όταν ένας χρήστης που φτάνει στην ιστοσελίδα 

αυτού του τουριστικού προορισμού που αναζητά θα έχει δυσκολία στην 

απόκτηση ευρύτερης προοπτικής των ευκαιριών τουρισμού που είναι 

διαθέσιμες στις τοπικές ιστοσελίδες. 

Από τις 47 ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν τη δική τους 

ιστοσελίδα, 17 είχαν συνδέσεις σε ιστοσελίδες άλλων οργανισμών μέσα στο 

σύστημα. Από τις 17 συνδέσεις οι 11 από αυτές ανταποκρίθηκαν 

αντιπροσωπεύοντας το 68,75% αυτών. Αυτό πρέπει να θεωρηθεί ένα πολύ 

χαμηλό επίπεδο σύνδεσης, όταν θυμηθούμε ότι υπάρχουν 2209 πιθανές 

συνδέσεις ανάμεσα σε ατομικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, από αυτές τις 

πιθανές συνδέσεις, μόνο 11 (0,5%) βρέθηκαν πραγματικά να 

ανταποκρίνονται. Συνδέσεις μεταξύ των ατομικών οργανισμών είναι πιθανώς 
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μια πολύ χρήσιμη ευκολία γιατί ένας χρήστης φτάνει σε μια ιστοσελίδα μπορεί 

εύκολα στην αρχή να αναγνωρίσει τις βοηθητικές ευκολίες, για παράδειγμα 

ένα ξενοδοχείο μπορεί να προσφέρει υπέρ-συνδέσεις σε κοντινά «golf 

courses», εστιατόρια και «night clubs». Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν 

μάλοστα ο χρήστης έχει φτάσει στην ηλεκτρονική σελίδα αμέσως μεταφέρεται 

έξω από το σύστημα αντί να πάει μέσα από μια τοπική ιστοσελίδα. 

Καμία ανταπόκριση δε βρέθηκε ανάμεσα σε δύο τοπικές ιστοσελίδες. 

Αυτό είναι μάλλον εκπληκτικό θεωρώντας ότι οι οργανισμοί που 

αντιπροσωπεύουν είναι παρόμοιοι στους στόχους τους και έχουν δηλώσει 

δημόσια την επιθυμία τους να συνεργαστούν μεταξύ τους. (Palmer & McCole, 

2000) 

 

Γ΄ ΜΕΡΟΣ 
1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μπορεί κάποιος να διακρίνει ότι η πρωτοβουλία μάρκας ποιότητας του 

«Pays Cathare» ξεπερνά συγκεκριμένες προκλήσεις ειδικότερα με την 

εφαρμογή της ποιότητας σε επίπεδο προορισμού. Σε σχέση με τον μεγάλο 

αριθμό υπηρεσιών από τις οποίες αποτελείται το προϊόν τουριστικού 

προορισμού, και όπως προτείνεται από το μοντέλο κενού SERVQUAL, η 

μάρκα του «Pays Cathare» αποτελείται από ένα στάνταρτ, με το σκοπό της 

εγγύησης των πελατών μιας εμπειρίας ποιότητας και επικοινωνία με τους 

προμηθευτές ποιότητας κάτι το οποίο αναμένεται από αυτούς. Η αναγνώριση 

ότι ο προορισμός είναι ένα προϊόν ιδιαίτερα διαχωρισμένο ακόμη χρειάζεται 

να παρουσιαστεί στους επισκέπτες σαν μια ολιστική εμπειρία, η μάρκα 

συντίθεται από συμβόλαια ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών για είκοσι 

διαφορετικά προϊόντα και έρευνες, στη διατήρηση του μοντέλου EFQM και της 

φιλοσοφίας του, χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό που επιβεβαιώνει μια 

προσέγγιση συνεργασίας και ενοποίησης. Αυτό προωθεί την καθοδήγηση και 

εμπεριέχεται για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις στην οικονομία. Τελικά, 

όπως προτείνεται από το μοντέλο Kano, η μάρκα ποιότητας ξεχωρίζει 

ανάμεσα στα ελάχιστα και τα μέγιστα στάνταρτ, με στόχο όχι μόνο να 

ικανοποιήσει τους πελάτες, αλλά να τους ενθουσιάσει. Στην πραγματικότητα 

στην περίπτωση του «Pays Cathare» είναι ένα στάνταρτ η μάρκα, ο 
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αντικειμενικός σκοπός του οποίου δεν είναι να σταθεροποιήσει αλλά να 

διαφοροποιήσει. 

Το σύστημα ποιότητας δεν είναι κατά καμία έννοια χωρίς λάθη και 

αδυναμίες. Για να επωφεληθεί κάποιος πλήρως από τα συμβόλαια είναι 

σημαντικό ότι η μάρκα είναι ευρέως αναγνωρίσιμη σαν ένα σημάδι ποιότητας. 

Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι ένα από τα πλεονεκτήματα των 

στάνταρτ είναι ότι επιτρέπει στους καταναλωτές να γνωρίζουν τι να 

περιμένουν όπως επίσης να καθοδηγούνται οι επιχειρήσεις στο τι να 

προωθούν και να εφοδιάζουν την αγορά. Υπάρχει ακόμη πολύ δουλειά να 

γίνει σε αυτή την περιοχή. Σε μια έρευνα η οποία διεξήχθη στο «Pays 

Cathare» το καλοκαίρι του 2000, στη οποία 642 ερωτώμενοι ξεναγήθηκαν με 

επισκέπτες στην περιοχή, βρέθηκε ότι μόνο το 28% των επισκεπτών ήταν 

οικείοι με τη μάρκα. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που η μάρκα θα μπορούσε να 

βεβαιώσει την ποιότητα στον επισκέπτη με του που θα φτάσει στην περιοχή 

και έρθει σε επαφή με μια εγκεκριμένη περιουσία, η μάρκα δεν παίζει κάποιον 

σημαντικό ρόλο στις περισσότερες αποφάσεις των καταναλωτών και στη 

διαδικασία απόφασης επίσκεψης του προορισμού (Crompton, 1992/ 

Crompton & Ankomah, 1993). Για αυτό το λόγο, το γεγονός ότι η μάρκα έχει 

οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα ποιότητας, περισσότερη προσπάθεια 

χρειάζεται να τεθεί για την αύξηση της αντιληπτικότητας της μάρκας από 

πλευράς του πελάτη και της συσχέτισής του με την ποιότητα του προϊόντος. 

Κάποια ανακούφιση μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι αυτοί που 

αντιλαμβάνονται τη μάρκα εμφανίζονται να καταλαβαίνουν τις αξίες της 

μάρκας. Από το 28% των επισκεπτών που ερωτήθηκαν στην έρευνα και ήταν 

οικείοι με τη μάρκα, το 84% συνδέεται με την ιστορική κληρονομιά, το 69% με 

τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και πάνω από το ένα τρίτο με το ζεστό 

φιλόξενο καλωσόρισμα, μαρτυρώντας το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς που 

είναι οικείοι με τη μάρκα το μεταφράζουν με τον σωστό τρόπο.  

Οι μονάδες διαμονής που βρίσκονται στη λίστα της μάρκας ποιότητας 

του «Pays Cathare» είναι φυσιολογικά οι πρώτες που κλείνονται και 

περιέχουν τους υψηλότερους ρυθμούς κατάληψης. Οφείλεται στην τοπική 

φιλοξενία και την εμπορική ζήτηση για τοπικά αγροτικά προϊόντα και ένα 

ισχυρό δίκτυο που συνδέει αυτούς τους δύο τομείς. 
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Παρόμοια, προσπάθειες γίνονται για να υπερκεραστούν άλλες 

αδυναμίες, οι οποίες αναφέρονται στην τοπική φύση της μάρκας. Η μάρκα 

έχει αρνηθεί επίσημη εθνική αναγνώριση σαν μια σφραγίδα ποιότητας, γιατί 

είναι μια πρωτοβουλία σκαμπανεβασμάτων ειδική για μια περιοχή. Για αυτό το 

λόγο έχει έλλειψη της εξουσίας και της επιρροής που χαρακτηρίζει εθνικά και 

διεθνή αναγνωρισμένα στάνταρτ. Επιπλέον, επειδή είναι μόνο αυτού του 

είδους, σε αντίθεση με το μοντέλο EFQM, δεν υπάρχει καλύτερη πρακτική 

«benchmarking» ενάντια σε αυτό που μετράει τα στάνταρτ ποιότητας του 

«Pays Cathare» και αυτό παραμένει μια αδυναμία του συστήματος ποιότητας. 

Παρόλα αυτά μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο «benchmarking» σε κάποιο 

σημείο στο μέλλον.  

Το μοντέλο έχει αποδειχτεί ότι είναι μεταβιβάσιμο, και δύο τουριστικοί 

προορισμοί, ένας στην Ισπανία και ο άλλος στην Ιταλία, γρήγορα εφάρμοσαν 

τα συστήματα ποιότητας που στηρίχτηκαν στο σύστημα ποιότητας του «Pays 

Cathare». Επιπλέον συνεργασία έχει οδηγήσει σε τουλάχιστον 15 

προορισμούς σε κάθε μία από τις χώρες στις οποίες πρόσφατα εφαρμόστηκε 

το σύστημα ποιότητας. Ο στόχος τους τώρα είναι να πείσουν την Ευρωπαϊκή 

Ένωση να αναγνωρίσει ένα επίσημο προορισμό μάρκας ποιότητας το οποίο 

θα έδινε σε αυτούς «benchmarking» και την επίσημη αναγνώριση που 

χρειάζονται.  

Οι διοικητές μάρκας ποιότητας έχουν αυξητικά λάβει μια προσέγγιση 

που μπορεί να παραταθεί, εστιάζοντας στην ποιότητα της ζωής του 

πληθυσμού που φιλοξενεί τους τουρίστες και πρόσφατα έχουν δημιουργήσει 

ένα «benchmarking» διεθνούς καλύτερης πρακτικής σε θέματα ποιότητας 

περιβάλλοντος.  

Υπό τη θέα της σημαντικότητας της ποιότητας του προορισμού, η 

έλλειψη θεωρίας στην περιοχή, μαζί με την προφανή επιτυχία της μάρκας του 

«Pays Cathare», αποδεικνύει ότι πρέπει περαιτέρω να ερευνηθεί το θέμα του 

προορισμού. Η εστίαση σε περαιτέρω έρευνες εμπλέκει τη δυναμική της 

μάρκας ποιότητας, τις δυσκολίες και το κλειδί της επιτυχίας, και τα οφέλη 

οικονομικά, κοινωνικά και περιβάλλοντος της εφαρμογής μιας τέτοιας 

πρωτοβουλίας στον τουριστικό προορισμό. Η άμεση περιπλοκή από αυτή την 

αντίληψη της καλύτερης πρακτικής προτείνει ότι ο τουρισμός και οι διοικητές 

τουριστικών προορισμών σε όλο τον κόσμο που επιθυμούν να ακολουθήσουν 
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την τακτική, πρέπει να ορίσουν τι σημαίνει η ποιότητα σε σχέση με το 

περιεχόμενο του προορισμού τους και να το εφαρμόσουν ενάντια σε ένα 

πλαίσιο για συνεργασία και ενοποίηση. (Woods & Deegan, 2003) 

Το μοντέλο Kano κατηγοριοποιεί τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και 

των υπηρεσιών στηριζόμενο στη σχέση τους με τις ανάγκες των πελατών. Η 

καλή κάλυψη όλων των χαρακτηριστικών των προϊόντων μπορεί να οδηγήσει 

σε ενθουσιασμένους πελάτες. Τελικά η σχέση ανάμεσα στην απόδοση των 

χαρακτηριστικών και στην ικανοποίηση του πελάτη δεν είναι απλά και μόνο 

γραμμική.  

Η θέσπιση προτεραιότητας για τη βελτίωση των αδύναμων 

χαρακτηριστικών μπορεί να βασιστεί στο σε ποια κατηγορία Kano ανήκει το 

κάθε χαρακτηριστικό. Λογικά τα αδύναμα χαρακτηριστικά στην κατηγορία 

attractive θα πρέπει να προσεχθούν αρχικά. 

Το μοντέλο Kano μπορεί να βοηθήσει το θέμα της καινοτομίας ενάντια 

στο SERVQUAL. Σύμφωνα με τους Bharadwaj & Menon (1997) το μοντέλο 

Kano δεν αξιολογεί την απόδοση χαρακτηριστικών. Ο συνδυασμός του με το 

SERVQUAL θα χαρακτηρίσει καλύτερα το χαρακτηριστικό του προϊόντος και 

την ανάγκη του πελάτη αλλά και τη μεταξύ τους σχέση. Μπορεί επίσης να 

διαφωτίσει το σχέδιο της προβλεπόμενης και της προσλαμβανόμενης 

υπηρεσίας όπως επίσης και την εξαρτημένη σχέση με το χρόνο ανάμεσα στην 

απόδοση του χαρακτηριστικού και την ικανοποίηση του πελάτη. 

Στο πρώτο βήμα πραγματοποιείται ο ορισμός των χαρακτηριστικών 

των υπηρεσιών μέσα από συνεντεύξεις και κατανόηση των απαντήσεων αλλά 

και των παραπόνων των αποκρινόμενων. 

Στο δεύτερο βήμα συγκεντρώνονται οι πληροφορίες που ικανοποιούν 

τους πελάτες (data) και διεξάγονται έρευνες όπου ζητείται από τους πελάτες 

να αξιολογήσουν την πρόβλεψη και την αντίληψή τους για το κάθε 

χαρακτηριστικό της υπηρεσίας. 

Στο τρίτο βήμα ζητείται από τους πελάτες να δείξουν και να βάλουν σε 

προτεραιότητα το επίπεδο σημαντικότητας του κάθε χαρακτηριστικού.  

Τέλος, στο τέταρτο βήμα η ικανοποίηση του πελάτη υπολογίζεται 

πολλαπλασιάζοντας το επίπεδο σημαντικότητας με το κενό ανάμεσα στην 

αναμενόμενη εξυπηρέτηση και την προσλαμβανόμενη εξυπηρέτηση. 
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Ένα αποτέλεσμα από την χρήση του SERVQUAL είναι η αναγνώριση 

και ο ορισμός των δυνατών και αδύνατων χαρακτηριστικών ενός οργανισμού. 

Συνεπώς με τα ερωτηματολόγια του SERVQUAL τίθενται επίσης οι γνώμες 

των πελατών σχετικά με τα λειτουργικά και μη θέματα των χαρακτηριστικών. 

Οι πληροφορίες συλλέγονται μέσα από το ερωτηματολόγιο του Kano και 

κατηγοριοποιούνται τα χαρακτηριστικά.  

Σε ότι αφορά την κατηγοριοποίηση της γνώμης του πελάτη σχετικά με 

ένα χαρακτηριστικό ως αδιάφορος αυτό δηλώνει ότι ο πελάτης δεν είναι ούτε 

ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος με το αν το χαρακτηριστικό είναι 

λειτουργικό ή αν είναι μη λειτουργικό. 

Όμοια για το χαρακτηρισμό του αμφισβητούμενου είναι η κατάσταση 

εκείνη όπου υπάρχει μια αντιλογία στην απάντηση του πελάτη στο 

ερωτηματολόγιο Kano.  

Σαν αντίθετη χαρακτηρίζεται η κατάσταση όπου μια εκ των προτέρων 

κρίση ενός οργανισμού ενός λειτουργικού ή μη λειτουργικού χαρακτηριστικού 

είναι το αντίθετο από αυτό που αισθάνεται ο πελάτης. 

Οι παρακάτω οδηγίες προσφέρονται για τις δραστηριότητες ανάπτυξης 

ιδεών σχετικά με υπηρεσίες. 

 Αξιοποιούνται τα ισχυρά ελκυστικά (attractive) χαρακτηριστικά σα 

δεδομένα εισόδου στην καινοτομία. 

 Διατηρεί την απόδοση των ισχυρών «must be» και των μονοδιάστατων 

(one dimensional) χαρακτηριστικών. 

 Δημιουργεί ικανοποίηση του πελάτη σε όσο το δυνατόν περισσότερο 

για τα ανίσχυρα «must be» χαρακτηριστικά, ή είναι το ελάχιστο ισότιμα 

με τους καλύτερους ανταγωνιστές στο χώρο. 

 Να είναι ανταγωνισμοί στα αδύναμα χαρακτηριστικά «one 

dimensional». 

 Αποφυγή διανομής πηγών για τη βελτίωση των αδύναμων αδιάφορων 

(indifferent) χαρακτηριστικών και η ικανοποίηση του πελάτη είναι 

πιθανόν να βελτιωθεί εδώ.  

Το QFD μπορεί να δώσει στο σχεδιασμό ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας μια καθοδήγηση για τη βελτίωση των αδύναμων χαρακτηριστικών 

αποφασίζοντας με τη βοήθεια της χρήσης του μοντέλου Kano και του 

SERVQUAL. 
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Ο συνδυασμός του SERVQUAL με το QFD σύμφωνα με τους Kuei & 

Lu (1997) αναθέτουν το κενό σκορ το οποίο προέρχεται από το SERVQUAL 

να είναι σημαντικό μέτρημα στο HOQ. Όσο μεγαλύτερο είναι το κενό τόσο 

περισσότερο θα πρέπει να είναι προτεραιότητα η βελτίωση.  
Η ολοκλήρωση του μοντέλου Kano συμπεριλαμβάνει αρχικά τον 

ορισμό της κατάλληλης κατηγορίας για κάθε χαρακτηριστικό. Έπειτα 

πολλαπλάσιες αξίες του 4,2 και 1 προσδιορίζονται για τις «attractive», «one 

dimensional» και τις «must be» κατηγορίες. Η ιδέα είναι να μεγεθυνθεί η 

σημασία της μέγιστης επιστροφής των χαρακτηριστικών στην αύξηση της 

συνολικής ικανοποίησης του πελάτη. 

Για να επιτευχθεί μια υψηλή ικανοποίηση του πελάτη ένας οργανισμός 

πρέπει να ξέρει ποια είναι η απόδοση της ικανοποίησης της κάθε ανάγκης του 

πελάτη. Για κάθε ανάγκη ένα σκορ εξυπηρέτησης έχει προβλεφθεί από το 

SERVQUAL και συνδυάζεται με το στόχο αξία του HOQ. Αυτή η αξία 

ενημερώνει το πότε η ικανοποίηση του πελάτη δεν έχει ολοκληρωθεί, ή πότε 

έχει απογοητευτεί ο πελάτης ή ακόμη και το αν έχει ικανοποιηθεί πέρα από το 

κανονικό. Η συνεργασία του SERVQUAL με το μοντέλο Kano στην 

υπερκάλυψη των αναγκών του πελάτη οφείλεται στο γεγονός ότι η υψηλή 

απόδοση των «attractive» χαρακτηριστικών είναι επιθυμητή. Το ίδιο δεν 

μπορεί απαραίτητα να ειπωθεί για τα «one dimensional» χαρακτηριστικά και 

ακόμη λιγότερο για τα «must be». 

Τα οφέλη από τη συνεργασία πέρα από τα υπόλοιπα περιλαμβάνουν 

επίσης: 

 Εφοδιάζει με μια βάση για σχεδιασμό βελτίωσης. 

 Υπάρχει μια προτεραιότητα των σχεδίων δράσης σχετικά με τις γνώμες 

των πελατών και τις απόψεις τους. 

 Υπάρχει εμπλουτισμένη τεκμηρίωση, επικοινωνία και ομαδική δουλειά. 

Η συνεργασία δημιουργεί αξία από τα δεδομένα που δεν μπορούν να 

συλλεχθούν με καμία άλλη μέθοδο από μόνη της. Είναι σημαντικό να 

παρατηρηθεί το πολύ μικρό ποσοστό προσαρμογής που απαιτείται από την 

κάθε μέθοδο. Τα δεδομένα για την ικανοποίηση του πελάτη από το 

SERVQUAL εμπλουτίζονται με τις πληροφορίες κατηγοριοποίησης του 

μοντέλου Kano οι οποίες το κάνουν πιο πλούσιο για ανάλυση σε επίπεδο 

marketing και καινοτομία προϊόντος. Μπορεί επιπλέον να υπάρξει μια 
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στόχευση καλύτερη των πρώτων υλών αρχικά και κυρίως για τα «attractive» 

χαρακτηριστικά. Η αδιαφορία των πελατών για τα αδύναμα χαρακτηριστικά 

αποφασίζεται επιπλέον. Το αποτέλεσμα είναι η θέσπιση προτεραιοτήτων για 

σχεδιασμό βελτίωσης απόδοσης χαρακτηριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η συνεργασία με το QFD δίνει πληροφορίες για την ικανοποίηση του πελάτη 

και την απόδοση της εξυπηρέτησης και μπορεί να μεταφραστεί σε ένα ειδικό 

και λεπτομερές πρόγραμμα εργασιών και διεργασιών. Τα σκορ 

σπουδαιότητας των αναγκών των πελατών λαμβάνουν μια αυξημένη 

προτεραιότητα. 

Τα οφέλη από τη συνεργασία είναι τα δύο παρακάτω: 

 Η διαδικασία συλλογής πληροφοριών και δεδομένων επιμηκύνεται 

(περίπου είκοσι με τριάντα λεπτά της ώρας) εξαιτίας της χρήσης δύο 

ερωτηματολογίων. Παρόλα αυτά, η ανάλυση δεδομένων και η ερμηνεία 

τους έχει και αυτή αυξηθεί ειδικότερα για την κατασκευή του HOQ. 

 Με στόχο την επίτευξη σκόπιμων αποτελεσμάτων, ο απόηχος της 

γνώσης αυτών των τριών εργαλείων, ειδικά για το QFD, είναι χρήσιμος. 

 Ανάπτυξη λογισμικού για τα δεδομένα εισόδου και εξόδου, τη συλλογή 

δεδομένων, αλλά ταυτόχρονα και τη μείωση της γραφειοκρατίας. 

 Ορισμός των παραμετρικών κατηγοριών του μοντέλου Kano κάτι που 

μέχρι τώρα στηριζότανε απλά και μόνο στη γνώμη και την εμπειρία των 

ειδικών. Παράλληλα θα ακολουθήσει και μείωση της αμφιδεξιότητας. 

 Ενσωμάτωση της γνώμης του πελάτη για παράδειγμα μέσα από μια 

πρόβλεψη. (Tan & Pawitra, 2000)  

Αν συγκριθούν οι δύο μέθοδοι: δίπλα στο ορισμό της διαμόρφωσης 

δομής παραγόντων, το «importance grid» σε ευθυγράμμιση με την 

προσέγγιση απόδοση προσδοκίες αποδεικνύεται ότι είναι πολύ χρήσιμο στην 

υπογράμμιση των σχέσεων ανάμεσα στην ικανοποίηση και τις αξίες 

σημαντικότητας. Ήταν ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε τη μεγαλύτερη 

πλειονότητα των προορισμών υψηλής σημασίας χαρακτηριστικά τα οποία μας 

οδήγησαν σε υψηλότερη ικανοποίηση τουριστών. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα 

από αυτή την προσέγγιση μπορεί να φανεί σαν την πιθανότητα να 

χρησιμοποιηθεί ένα σχετικά μεγάλο σετ μεταβλητών οι οποίες έχουν 

συσχετιστεί με τη μέτρηση της συνολικής ικανοποίησης από τον προορισμό 

και να αποδώσουν σημαντικά σκορ απόδοσης.  
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Η βασική κριτική αυτής της μεθόδου μπορεί να διαφανεί στο γεγονός 

ότι δεν υπάρχει καμία αυστηρή θεωρία που να εξηγεί το γιατί διαφορετικοί 

παράγοντες ικανοποίησης μπορούν να προέρχονται σε συνδυασμό σκορ 

σημαντικότητας. Για να τεθεί διαφορετικά,η ταξινόμηση ενός χαρακτηριστικού 

χρησιμοποιώντας αριθμητικά μέσα για τις εισόδους μέσα στο importance grid 

είναι κάπως αυθαίρετη (Matzler & Sauerwein, 2002). Αυτή η έλλειψη θεωρίας 

θα έπρεπε να αναφερθεί σε μελλοντική έρευνα πριν την έρευνα οποιοδήποτε 

άλλων πρακτικών δοκιμασιών. Είναι υπό ερώτηση το αν μια άμεση μέτρηση 

της σημαντικότητας στάσεων μπορεί να είναι αξιόπιστη. Υπάρχει εμπειρική 

απόδειξη ότι η σημαντικότητα της στάσης μπορεί να αλλάξει σε διαφορετικές 

φάσεις της καταναλωτικής διαδικασίας και εξαρτάται από την κατάσταση στην 

οποία τα βάρη σημαντικότητας αναφέρονται. Για παράδειγμα, αμφισβητείται 

ότι η σημαντικότητα του χαρακτηριστικού είναι μια συνάρτηση απόδοσης 

(Oliver, 1997/ Matzler/ Sauerwein & Heischmidt, 2003). Οι στάσεις μπορούν 

να διαβαθμιστούν σαν σημαντικές αν δεν είναι παρούσες ή δεν αποδίδονται 

σε ικανοποιητικό επίπεδο. Για να υποστηριχτεί αυτό το εμπειρική απόδειξη με 

τη χρήση του μοντέλου Vavra για ορισμό των παραγόντων δομής της 

ικανοποίησης των τουριστών έχει βρεθεί μέσα στη δέσμη προορισμού 4. Αν 

δεν είναι εκ των προτέρων ξεκάθαρο το αν η σημαντικότητα μεταφράζεται από 

τους τουρίστες σαν υπονόησε βασικό ή επιθυμητό, τότε τα βάρη 

σημαντικότητας είναι διφορούμενα και η χρήση του «importance grid» είναι 

αμφίβολη (Matzler & Sauerwein, 2002). Κάποιος θα έπρεπε να σταθεί στο 

στατιστικό υπόβαθρο του μοντέλου Vavra λαμβάνοντας υπόψιν τη χρήση της 

συσχετισμένης ανάλυσης για τη διεξαγωγή των σκορ σημαντικότητας (Vavra, 

1997). 

 Η αξιοπιστία των συντελεστών συσχέτισης στο να δείξουν την 

επίδραση στάσεων στη συνολική ικανοποίηση μπορεί να αμφισβητηθεί μια και 

τα τελευταία δείχνουν επίπεδα αλληλεξάρτησης σε αντίθεση με δείγματα 

απλής πρόκλησης. Μια τεχνική παλινδρόμησης όπως χρησιμοποιήθηκε από 

τον Brandt (1987) μοιάζει να είναι πιο κατάλληλη. Για αυτό το λόγο, η 

επιδεικνυόμενη συσχέτιση συντελεστών για τη στάση του προορισμού σε ότι 

αφορά το «wellness» στην ομάδα 4 πιθανότατα είναι πολύ υψηλή. Η τεχνική 

κριτική και η ολική και δυναμική φύση του τουρισμού προτείνουν ότι μια 

απόδοσης μόνο προσέγγιση δείχνει καλύτερη πιθανά για την αναγνώριση των 
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δομών παραγόντων σχετικά με την ικανοποίηση των τουριστών ανά 

προορισμό. Έτσι το διχοτομημένο μοντέλο παλινδρόμησης που προτάθηκε 

από τον Brandt, τουλάχιστον για λιγότερα σετ ανεξάρτητων μεταβλητών, 

φαίνεται να είναι πιο άξιο εργαλείο. Αυξανόμενος ανταγωνισμός και η ώριμη 

φάση πολλών αγορών τουριστικών, όπως είναι η περίπτωση του τουρισμού 

στις Κεντρικές Ευρωπαϊκές Άλπεις υπάρχει αυξημένη πίεση για διοίκηση 

προορισμών και εφαρμογή κατάλληλων και αναλυτικά αμυντικά μεθόδων για 

την ανάλυση ανταγωνισμού και το benchmarking του προορισμού (Fuchs, 

2000/ Kozak, 2002/ Fuchs & Weiermair, 2004) 

Ένας σημαντικός δείκτης του FMEA είναι ο RPN, ο οποίος είναι το 

προϊόν του «occurrence» (o), «severity» (s) και «detection» (d) ρυθμών. Η 

«severity» είναι μια αποτίμηση της σοβαρότητας του αποτελέσματος της 

πιθανής αποτυχίας στον πελάτη μετά που έχει πραγματοποιηθεί. Η 

«detection» αναφέρεται στην πιθανότητα μιας πιθανής αποτυχίας να 

διερευνηθεί πριν φτάσει στον πελάτη. Αντικείμενα με υψηλό PRN θα χρειαστεί 

να εξεταστούν διεξοδικά. Όσο πιο ψηλός ο αριθμός τόσο πιο σοβαρή θα είναι 

η πιθανή αποτυχία. Ο νέος RPN αποκτήθηκε μετά από προτεινόμενες 

διορθωτικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν και μετά συμπληρώθηκε το 

πρόγραμμα FMEA. 

Οι διαβαθμίσεις που δίνονται για αυστηρότητα, «occurrence» και 

«detection» συνήθως κυμαίνονται από 1-10 ή από 0-10. Για αυτό το λόγο το 

RPN θα μπορούσε να είναι ανάμεσα στο 1 και στο 1000. Σε πολλά 

προγράμματα ελέγχου ποιότητας, συνήθως ένα ή πιο πολλές από τέσσερις 

κατηγορίες αυστηρότητας για διόρθωση και πρόληψη χρησιμοποιούνται. Από 

τα τέσσερα επίπεδα περιγράφονται στο ISO 2859-1 σαν: 

 «very serious» 

  «serious» 

  «major» και 

 «minor».  

Σε αυτή τη μελέτη μια νέα προσέγγιση προτάθηκε για να οριστεί η 

FMEA μεθοδολογία με βάση τον πελάτη. Για αυτό το λόγο, το μοντέλο Kano 

συνεργάστηκε με το δείκτη αυστηρότητας στο FMEA και μία νέα φόρμουλα 

δημιουργήθηκε για τον υπολογισμό του RPN. Ένας νέος δείκτης Cr 

προτάθηκε για να διευκολύνει την απόφαση του κριτικού των αποτυχιών για 
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τις διορθωτικές δράσεις-ενέργειες, βασισμένο σε ένα κριτήριο στόχο 

«occurrence». 

Τα ευρήματα από τη μελέτη περίπτωσης που αναλύθηκε έριξαν φως 

στα πιθανά κενά ανάμεσα στις γνώμες των διοικητών-σχεδιαστών και των 

πελατών αποφασίζοντας την αυστηρότητα σε ένα συγκεκριμένο σετ 

αποτυχιών και έτσι την απαραίτητη μιας προσέγγισης που προτάθηκε στη 

μελέτη και να φέρει το FMEA πιο κοντά στους πελάτες. Φάνηκε επίσης ότι η 

προτεινόμενη προσέγγιση δίνει μια διαδικασία που βάζει σε προτεραιότητες 

τις αποτυχίες συγκρινόμενη με την παραδοσιακή. Από την άλλη πλευρά, από 

τη διαφορά ανάμεσα στο RPN και το Cr στην προτεραιότητα των αποτυχιών, 

διαφάνηκε ότι οι προτεραιότητες αποτυχιών βασισμένες στο Cr αξίες είναι 

εξαρτημένες από το «target occurrence value». Για αυτό το λόγο δίνεται 

έμφαση στο ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία επίσης αυξάνει τις ικανότητες 

του FMEA σε στρατηγικό επίπεδο. 

Το σχεδιασμένο μοντέλο προτείνει τη χρήση τόσο του FMEA όσο και 

του μοντέλου Kano ερωτηματολογίου για να συγκλίνουν οι γνώμες των 

πελατών και των μηχανικών σύμφωνα με την απόδοση της γραμμής 

ποιότητας. Αν αυτές οι δύο τεχνικές πλησίαζαν σε άμεση επαφή στα αρχικά 

μεσαία στάδια του κύκλου ανάπτυξης ενός προϊόντος, τότε οι βελτιώσεις θα 

συμπεριλάμβαναν ποιότητα προϊόντος και υψηλότερη ικανοποίηση του 

πελάτη. Η νέα ανανεωμένη (μέθοδος) προσέγγιση είναι κριτική στην επιτυχία 

της FMEA. Η FMEA είναι ένα ζωντανό έγγραφο και θα έπρεπε πάντα να 

τροποποιείται με το φως νέων πληροφοριών ή αλλαγών. Εξάλλου οι 

περιορισμοί εξοικονόμησης χρόνου από το ερωτηματολόγιο Kano ένα από τα 

οφέλη της νέας προσέγγισης που θα δώσει είναι ο δυναμικός μηχανισμός του 

μοντέλου Kano, βασισμένο στα κινούμενα στιλ και στις ποιοτικές αλλαγές 

κατηγορίας με την πάροδο του χρόνου. Προτείνεται στους χρήστες του FMEA 

να χρησιμοποιήσουν το ερωτηματολόγιο του Kano κυρίως για να αποκτήσουν 

μια συνεχή βελτίωση στη διαδικασία τους, βασισμένη στη γνώμη του πελάτη. 

Ένα από τα πλεονεκτήματα της νέας προσέγγισης είναι η δυνατότητα 

της να χρησιμοποιηθεί πριν και μετά το στάδιο της παραγωγής. Προσδίδει μια 

μεγάλη ευκαιρία για μελλοντική έρευνα στη σύγκριση των προτεραιοτήτων του 

RPN και του Cr σε δύο στάδια και την εύρεση του πώς διαφορετικές 

καταστάσεις μπορούν να επηρεάσουν προσδοκίες-αντιλήψεις των πελατών 
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και όχι μόνο, πώς αλλαγές στη γνώμη των πελατών θα μπορούσε να 

επηρεάσει τις προτεραιότητες. 

Η FMEA είναι μια ευέλικτη τεχνική. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 

όπως το μοντέλο Kano η συνεργασία με τα άλλα υψηλότερης ποιότητας 

μοντέλα και τεχνικές μπορούν να προσφέρουν μεγέθυνση της τεχνικής. 

(Arash Shahim, 1998) 

Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό έχουν αναδυθεί σαν ένα 

ηγετικό προϊόν στην κατηγορία στην οποία προωθείται και διανέμεται στους 

καταναλωτές διάμεσου του διαδικτύου (Connolly, 1998/ Sussman & Baker, 

1996/ Archdale, 1992/ Millman, 1998/ Underwood, 1996). Η φύση της 

αναζήτησης των καταναλωτών, σχετίζεται με τις πολλαπλές επιλογές των 

προμηθευτών και σύγκριση των ευκολιών, τιμών και της διαθεσιμότητας 

διευκολύνεται από την αναζήτηση ευκολιών μέσα από το διαδίκτυο. 

Αυξανόμενα οι πληροφορίες των ενδιάμεσων είναι ικανές να δώσουν το 

προφίλ των καταναλωτών και να προωθήσουν μια επιλογή η οποία βασίζεται 

στις ανάγκες τους.  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει μεγάλη ευελιξία για τους 

προμηθευτές του τουρισμού οι οποίοι λειτουργούν σε ασταθείς αγορές. Το 

μήνυμα προώθησης μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα από την 

περίπτωση που χρειάζεται να τυπωθεί και οδηγεί σε μακρύς χρόνους 

αναμονής ανάμεσα σε μια πολιτική απόφασης η οποία γίνεται και στην 

εφαρμογή αυτής της απόφασης. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι καλό στο να 

διαχειρίζεται την εκκαθάριση της φθαρτής ικανότητας κοντά στο χρόνο χρήσης 

και για τη διαχείριση/διοίκηση αποτελεσματικά (Wolff, 1997/ Connolly, 1998). 

Το κέρδος των καταναλωτών προσδιορίζεται από τέτοια κανάλια κερδίζοντας 

άμεση ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, μεγαλύτερες επιλογές, πολλαπλή 

αίσθηση, ακριβής ενημέρωση των πληροφοριών και ευκολία στη χρήση 

(Pollock, 1996). Παρόμοια, το κόστος απόκτησης πληροφοριών μειώνονται 

για καταναλωτές και πράκτορες τουριστικούς και μεγάλη ποικιλία 

πληροφορίας μπορεί να παρουσιαστεί σε μία άκρη, η οποία παραπέρα 

μειώνει το κόστος εύρεσης πληροφορίας για πιθανούς τουρίστες (Bakos, 

1991).  

Πολλοί τουριστικοί προορισμοί και οργανισμοί marketing ανέπτυξαν 

ιστοσελίδες με ποικίλα επίπεδα αλληλεπίδρασης. Μια ιστοσελίδα 

 144



αλληλεπίδρασης προσδίδει μια καλή ευκαιρία για τους πολλαπλούς 

προμηθευτές που εμπλέκονται σε έναν τουριστικό προορισμό σε μοναδική 

μόδα μαζί με τα ειδικά συστατικά ενός προορισμού που προσφέρει τα οποία 

τα ψάχνουν οι μεμονωμένοι επισκέπτες. 

Ένας κρίσιμος ρόλος διαδραματίζεται με μεθόδους που καθοδηγούν 

μεμονωμένους ανθρώπους μέσα από την τεράστια διαβάθμιση των 

διαθέσιμων δυνατοτήτων προορισμού. Με αυτή την έννοια το διαδίκτυο δε 

διαφέρει από το παραδοσιακό marketing στο γεγονός ότι οι καταναλωτές 

ψάχνουν να απλοποιήσουν τις επιλογές τους χρησιμοποιώντας ένα 

συνδυασμό ενδιάμεσων, επώνυμων μαρκών και εδραιωμένων εταιρικών 

σχέσεων. Στον τομέα του τουρισμού ο ρόλος των τουριστικών πρακτόρων 

έχει απλοποιήσει τη διαδικασία αγοράς των αγοραστών τουρισμού με την προ 

packaging των στοιχείων των διακοπών που διαφορετικά θα έπρεπε να 

συνδυάσουν μεμονωμένα. Η χρήση των επώνυμων εικονικών ενδιάμεσων 

έχει μειώσει το ρίσκο της αγοράς. 

Οι τουριστικοί προορισμοί μπορούν να επωφεληθούν από το διαδίκτυο 

αναπτύσσοντας μια θέση συναφή στην αγορά, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς 

τους πλησιάζοντας περισσότερο τους καταναλωτές (πραγματικούς και 

πιθανούς), και συνεπώς προσδίδοντας μεγαλύτερη ικανοποίηση στους 

καταναλωτές (Sussmann & Baker, 1996). Ο ρόλος της πληροφορίας της 

ενσωμάτωσης και της μεσιτικής αμοιβής είναι ιδιαίτερα κατάλληλος στον 

προορισμό των οργανισμών marketing (state tourism departments, national 

tourism offices, city convention and visitor bureaus) καθώς σπάνια έχουν ένα 

δικό τους προϊόν να πουλήσουν. Αντίθετα, ο ρόλος τους είναι να ταιριάζουν 

πωλητές με αγοραστές, ζήτηση με προσφορά και παραγωγούς με 

καταναλωτές τοποθετώντας και προωθώντας έναν τόπο σαν μια μάρκα 

τουριστικού προορισμού (Pollock, 1995). 

Το θέμα είναι να απλοποιήσει τη διαδικασία επιλογής του καταναλωτή 

δημιουργεί δύο σημαντικές έννοιες στην υιοθέτηση του ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Πρώτον, η ικανότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου να μάθει σχετικά 

με τις ανάγκες των μεμονωμένων καταναλωτών, και δεύτερον η ικανότητα του 

ατομικού τουρισμού προμηθευτές συνδέονται μαζί με τις ιστοσελίδες τους για 

να παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη εικονική τουριστική εμπειρία η οποία 

είναι κατάλληλη για τις ανάγκες των τουριστών. Πολλοί τουριστικοί 
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προορισμοί και οι ομάδες των προορισμών έχουν καταφέρει επιτυχία στην 

αντιπροσώπευση διαφορετικών εταιρικών ενδιαφερόντων μέσα από τις 

εκθέσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης (media), τη διαφήμιση και τη 

σύνδεση με μπροσούρες προώθησης (Chetwynd, 1999). Μια νέα απόκληση 

για τις τουριστικές ομάδες είναι να αναπτύξουν μια συνεργασία με έναν τέτοιο 

τρόπο ο οποίος να έχει σημασία για το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσα από 

στρατηγικές εταιρικές. Οι συνδέσεις σε μια ιστοσελίδα μιας εταιρίας έχουν την 

πιθανότητα να απομακρύνουν πιθανές εταιρίες μέσα από την επιχείρηση, 

αλλά δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι αυτές οι συνδέσεις θα έχουν 

ανταπόκριση και από άλλους οργανισμούς. Ενώ το ατομικό ενδιαφέρον 

μπορεί να προκύψει από σχέσεις ανταλλαγής marketing, η ανταπόκριση είναι 

βασική στη διατήρηση αυτών των σχέσεων (Bagozzi, 1995/ Becker, 1990). Η 

ανταπόκριση μπορεί επίσης να θεωρηθεί από πλευράς ικανότητας των μελών 

και θέλησης να υιοθετήσουν τις βασικές τους εταιρικές διαδικασίες ώστε να 

ταιριάζουν τις ανάγκες τους στους συνεργάτες τους (Campbell, 1985/ 

Jackson, 1985). 

Οι τουριστικοί προορισμοί παρουσιάζουν ένα ιδανικό σενάριο για την 

ανάπτυξη εικονικών οργανισμών, ενωμένων μεταξύ τους με την τεχνολογία 

της πληροφορίας. Θα μπορούσε να είναι πιθανό για όλες τις επιχειρήσεις 

μέσα σε έναν τουριστικό προορισμό να συνδέσουν τις ιστοσελίδες τους έτσι 

ώστε ο επισκέπτης σε μια ιστοσελίδα να μπορεί εύκολα να ανακαλύψει τις 

σχετικές ευκολίες και σε ιστοσελίδες άλλων εταιριών. Παρόλο την πιθανότητα 

να αναπτυχθούν εικονικοί προορισμοί από τους συνιστώμενους οργανισμούς, 

το marketing πολλών τουριστικών προορισμών εμφανίζεται να παραμένει 

κυριαρχημένο από τον κεντρικό ρόλο των κυρίαρχων τουριστών. Αυτή η 

μελέτη ψάχνει να ελέγξει την παρακάτω πρόταση: «Το marketing των 

τουριστικών προορισμών μέσω του διαδικτύου υποστηρίζει μια δομή 

εικονικού οργανισμού ή την ιεραρχική». 

Η πρόταση ελέγχθηκε με άμεση παρατήρηση όλων των γνωστών με 

τουρισμό σχετιζόμενες ιστοσελίδες που προσφέρονται από εταιρίες σε 

συγκεκριμένη περιοχή. Ο προορισμός και οι σχετικές ιστοσελίδες ορίζουν ένα 

σύστημα το οποίο συνδυάζει εξωγενείς και ενδογενείς ιστοσελίδες. Ενδογενείς 

ιστοσελίδες συνίσταται από όλες τις ιστοσελίδες που παίζονται από εταιρίες 

με βάση μια επιλεγμένη από την έρευνα γεωγραφική περιοχή. Χωρίστηκαν σε 
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«stand alone» οργανωσιακές ιστοσελίδες και ιστοσελίδες περιοχής-

συνεργασίας. Οι εξωγενείς ιστοσελίδες απαρτίζονται από όλες τις ιστοσελίδες 

στον υπόλοιπο κόσμο, κάποια από τα οποία θα είχαν υπέρ-συνδέσεις με το 

δείγμα των ενδογενών ιστοσελίδων. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχόμενα επιτρέπει στους οργανισμούς να 

συνεργαστούν μαζί στις εικονικές κοινότητες για να αναπτύξουν δίκτυα τα 

οποία προσθέτουν στην αθροιστική αξία των «output» των μελών και 

κάνοντάς το αυτό, η βιβλιογραφία έχει προτείνει ότι πιο επίπεδοι και ανοιχτοί 

οργανισμοί και δομές μπορούν να είναι πιο κατάλληλες. 

Αυτή η έρευνα αναρωτήθηκε το όριο του εικονικού οργανισμού σε μια 

περιοχή όπου η φόρμα θα μπορούσε να αναμένεται πιο πετυχημένη. Υπάρχει 

απογοητευτική απόδειξη μέχρι τώρα για τη χρήση των ιστοσελίδων για 

συνεργασία τουριστικών προορισμών και το «marketing» στην έρευνα της 

περιοχής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην οριζόντια διάσταση του όπου 

μόνο 11 από τις 2209 πιθανές συνδέσεις έχουν ανταποκριθεί στις μεταξύ τους 

υπέρ-συνδέσεις. Αυτό που είναι το περισσότερο απογοητευτικό είναι ότι αν 

ένας πιθανός τουριστικός “lands” σε μια ατομική ιστοσελίδα το οποίο 

ανταποκρίνεται ή δεν συνδέεται στις τριγύρω αβρότητες, η ευκαιρία για αυτό 

τον συγκεκριμένο χρήστη να έχει μια ολική εικόνα του συνόλου των εμπειριών 

που είναι διαθέσιμες σε αυτό τον προορισμό χάνεται. 

Η δομή του συστήματος των ιστοσελίδων που μελετήθηκαν έδειξε έναν 

κύριο ρόλο που παίχτηκε από τις δύο τοπικές ιστοσελίδες, ειδικά η πιο παλιά 

εδραιωμένη ηλεκτρονική διεύθυνση που λειτούργησε από το «Northern 

Ireland Tourist Board». Η ηλεκτρονική διεύθυνση του «Northern Ireland 

Tourist Board» εφοδιάζει με μια περιεκτική «top-down» ευκολία για 

τουριστικές επιχειρήσεις μέσα στην περιοχή έρευνας, αλλά το επίπεδο της 

ανταπόκρισης των συνδέσεων πίσω από την ηλεκτρονική σελίδα ήταν πολύ 

χαμηλό. Η  τοπική ιστοσελίδα υιοθετεί μια τεχνική προφίλ και μια ελκυστική 

λίστα διαμονής, εστιατορίων και δημόσιων υπηρεσιών. Μια επιπρόσθετη 

σύνδεση προσδίδει πληροφορίες σχετικά με το «τι μπορεί να κάνει κάποιος 

εκεί γύρω» και δημιουργεί μάλιστα μια λίστα σχετικά με ψάρεμα, ενοικίαση 

αυτοκινήτου, παρατήρηση πουλιών, ανάβαση σε άλογα και ιππασία, γκολφ, 

ιστιοπλοΐα, περιπέτειες με περπάτημα και σχετικά με οποιοδήποτε «course» 

είναι διαθέσιμο. 
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Στον χρήστη δίνεται η δυνατότητα να ωφεληθεί από ένα σχεδιαστή 

διακοπών δίνοντας ένα όνομα «login» και ένα «password» στην αρχή της 

έρευνας. Αν μια ιδιαίτερη υπηρεσία ή ευκολία είναι ενδιαφέρουσα μπορεί να 

προστεθεί στο σχεδιάγραμμα το οποίο αυτόματα παράγεται με τη ζήτηση. Μια 

σημαντική επιπλοκή είναι ότι με το που ο χρήστης θα επισκεφτεί την 

ηλεκτρονική σελίδα δε χρειάζεται να αναλάβει επιπλέον έρευνα για άλλες 

ιστοσελίδες οι οποίες σχετίζονται με την περιοχή. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των προς τα πάνω κάθετων 

συνδέσεων είναι εντυπωσιακά λαμβάνοντας υπόψιν την επιρροή των 

ατομικών ιστοσελίδων για οργανισμούς οι οποίοι μπορεί εύκολα να είναι 

μικρής χρήσης για πιθανούς τουρίστες που εύχονται να κερδίσουν μια ολική 

εντύπωση όλων όσων προσφέρονται εκεί. Για αυτό το λόγο, αν ένας χρήστης 

του διαδικτύου «προσγειωθεί» στην ηλεκτρονική διεύθυνση μιας 

συγκεκριμένης τουριστικής συνιστώσας έξω από το σύστημα το οποίο 

μελετάται, πιθανότατα δεν θα συνδεόταν ούτε με το «Belfast City Council»  

ούτε με το «Northern Ireland Tourist Board» και τις ιστοσελίδες τους. Από 

αρχικές έρευνες χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης «Yahoo» οι 

επίσημες ιστοσελίδες δεν ήταν φαινομενικές. Δεν υπήρχε άμεση σύνδεση είτε 

με τοπικές ιστοσελίδες μέσα στη δεκάδα. Παρόλα αυτά, μπορούσαν να 

προσεγγιστούν από έμμεσα κανάλια, τα οποία δεν είχαν αρχικά σχέση με 

φιλοξενία και τουρισμό. 

Το «Northern Ireland tourist Board» και το «Belfast City Council» 

παίζουν ένα ρόλο κλειδί στην προώθηση του τουρισμού στην περιοχή. Και 

στις δύο τοπικές ιστοσελίδες υπάρχει μια «top-down» προσέγγιση για την 

προώθηση ατομικών επιχειρήσεων. Το τουριστικό marketing οδηγείται από 

έναν κεντρικό οργανισμό στον οποίο εξετάσεις μπορούν αν γίνουν για να γίνει 

κράτηση στη διαμονή, να συλλεχθούν πληροφορίες σε συγκεκριμένα θέματα, 

και παρόλο τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου για κρατήσεις η όλη 

διαδικασία βρίσκεται στα αρχικά στάδια. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει 

λιγότερες προοπτικές για έναν πιθανό τουρίστα για να ψάξει για ατομικές 

ιστοσελίδες διατηρώντας τις ευκαιρίες στην ίδια περιοχή ειδικά όπου άμεσες 

κρατήσεις δεν μπορούν να γίνουν «on-line».  

Παρόλα αυτά, αυτή η ευκολία της απόκτησης πληροφοριών προωθεί 

με τη σειρά της την ύπαρξη ενός κεντρικού οργανισμού που προωθεί τον 
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τουρισμό στο σύνολό του. Για αυτό το λόγο, μια ύπαρξη ενός εικονικού 

οργανισμού σαν μια βοήθεια στην προώθηση του τουρισμού τίθεται σε 

ερώτηση. Στη χαραυγή της τεχνολογικής ανάπτυξης στην επικοινωνία 

marketing υπάρχει εμφανής έλλειψη κινήτρων συνεργασίας στους 

προορισμούς marketing ανάμεσα σε ατομικές επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν τις μεθόδους του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Αυτή η έρευνα εξασφάλισε απογοητευτικές αποδείξεις μέχρι τώρα στη 

χρήση των ιστοσελίδων για συνεργασία τουριστικών προορισμών και 

marketing. Η έρευνα δείχνει έναν αριθμό «point actias» άξια για μελέτη: 

 Περισσότερο βάρος θα έπρεπε να δοθεί στη συνιστώσα ή στους 

ανεξάρτητους προμηθευτές του τουρισμού για να προωθηθεί ένας 

προορισμός πιο αυστηρά χρησιμοποιώντας τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται από τα νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 

επικοινωνίας. Κυβερνητικά κίνητρα μπορούν να διευκολύνουν αυτή την 

τάση, αλλά αποδείξεις από αυτή την έρευνα φαίνεται να προτείνουν 

αυτή την πολιτική μέχρι τώρα ότι έχει κυρίως υπηρετήσει για την 

έμφαση της κεντροποίησης της τάσης για πολιτικά πρακτορεία. 

 Υπάρχει ένας ρόλος για τρίτου μέρους πρωτοβουλίες για την 

προώθηση των τουριστικών προορισμών. Τυπικοί προμηθευτές 

ψηφιακής τεχνολογίας θα μπορούσαν να κεντρίσουν την πρωτοβουλία 

στην προώθηση των τουριστικών προορισμών χρησιμοποιώντας 

εικονικούς οργανισμούς. Αυτό με τη σειρά του προωθεί το «third party» 

και στην πραγματικότητα αν η προώθηση της πρωτοβουλίας είναι 

αποτελεσματική θα οδηγήσει σε αυξημένο κέρδος για τον οργανισμό 

όπως επίσης και σε αυξημένη τουριστική δραστηριότητα μέσα στην 

περιοχή.  

 Υπάρχει ανάγκη να είναι αναγνωρίσιμη η τουριστική καμπάνια στις 

τουριστικές περιοχές για να δοθεί έμφαση στα οφέλη από τη 

συνεργασία σε επίπεδο marketing ατομικών επιχειρήσεων, ενώ 

υπάρχει μια γενική αποδοχή για την αξία της συνεργασίας και αυτό 

πρέπει να επεκταθεί με την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη των 

ιστοσελίδων. Αυτό θα πρέπει να είναι επικουρικό, φιλικό και να έχει 

υπέρ-συνδέσεις οι οποίες ανταποκρίνονται σε όλες τις διαθέσιμες 

ευκολίες της περιοχής. Τα τυπικά μέσα μαζικής επικοινωνίας και 
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ενημέρωσης είναι ακριβά και γίνονται αποδοτικά με λιγότερο κόστος. 

Το συνεργατικό marketing είναι τόσο προσοδοφόρο και μπορεί να 

αναζωογονεί μεγαλύτερη τουριστική κίνηση. Είναι επιτακτικό να 

μαζευτούν πληροφορίες βασικές λεπτομέρειες όπως ταρίφες, ωράρια 

καταστημάτων όπου είναι δυνατόν και να δώσουν στο χρήστη ένα 

άμεσο τηλεφωνικό αριθμό για αιτήσεις και κρατήσεις. 

 Βασικά ειδικά τμήματα θα πρέπει να στοχεύουν και να τοποθετηθούν 

σε εκείνα τα τμήματα του παραδοσιακού και/ή ηλεκτρονικών μέσων 

μαζικής ενημέρωσης που είναι σημαντικό. Οι επιχειρηματίες οδηγούν 

στη δημιουργία πακέτων στο διαδίκτυο. Η ανάγκη για ιδιαιτερότητα στο 

σχεδιασμό των ιστοσελίδων και ο βαθμός ανταπόκρισης είναι 

κληρονομιά σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Η τοποθέτηση αυτών των 

ηλεκτρονικών διευθύνσεων και σελίδων είναι επίσης σημαντική στις 

μηχανές αναζήτησης, μια και οι καταναλωτές είναι πιο «interact» με μια 

αυτόματη ηλεκτρονική σελίδα στο αποτέλεσμα της έρευνας. Τα 

παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει δραστικά να 

προωθήσουν αυτές τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και σελίδες μέσα από 

εκθέσεις εμπορικές αρχικά και με στόχο την αύξηση της οικειότητας με 

τους πιθανούς τουρίστες. (Palmer & McCole, 2000) 

Αν κάποιος ξέρει σε ποιο σημείο ένα χαρακτηριστικό του προϊόντος 

επηρεάζει την αντιλαμβανόμενη ποιότητα και έτσι επηρεάζει την ικανοποίηση 

του πελάτη, και αν γνωρίζουμε τη σχετική σημασία αυτού του 

χαρακτηριστικού του προϊόντος και την αποτίμηση από την πλευρά του 

πελάτη συγκρινόμενη με τον ανταγωνισμό, το χαρτοφυλάκιο ικανοποίησης 

μπορεί να σχεδιαστεί και κατάλληλα μέτρα να παρθούν. Από τις πιο 

σημαντικές προτεραιότητες είναι εκείνες οι απαιτήσεις των προϊόντων τις 

οποίες οι πελάτες θεωρούν σημαντικές και οι οποίες δείχνουν μειονεκτήματα 

σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Η μακροχρόνια προοπτική-στόχος 

είναι η βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη σε σχέση με τα σημαντικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος με στόχο να δημιουργηθούν διατηρήσιμα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η παρακάτω στρατηγική εμπλοκή επείγει: 

ικανοποίησε τις «must be» απαιτήσεις, γίνε ανταγωνιστικός σε σχέση με τις 

«one dimensional» απαιτήσεις και απομακρύνσου από τις υπόλοιπες σε ότι 

αφορά τις «attractive» απαιτήσεις. (Sauerwein & Bailom & Hinter huber, 1996)  
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 Η μελέτη προσπάθησε να επιθεωρήσει και να ενοποιήσει μελέτες στο 

service quality στις παρακάτω περιοχές: 

 Ορισμός και μέτρηση της «service quality». 

 Αξιοπιστία και κύρος των μετρήσεων. 

Οι αναφορές στη βιβλιογραφία προτείνουν ότι υπάρχει πολύ δουλειά 

να γίνει για να βρεθεί ένα κατάλληλο μέτρο για τη «service quality». Υπάρχουν 

πολλά προβλήματα με το πιο διάσημο μέτρο, το SERVQUAL, το οποίο 

εμπλέκει την αφαίρεση των αντικειμένων προσδοκιών υπηρεσίας από την 

απόδοση της υπηρεσίας για ειδικά αντικείμενα. Οι διαφορές δημιουργούν ένα 

μέσο όρο για να δημιουργηθεί ένα συνολικό σκορ για «service quality». Οι 

Cronin & Taylor (1992) βρήκαν ότι το δικό τους μέτρο για τη «service 

performance» (SERVPERF) δημιουργεί καλύτερα αποτελέσματα από το 

SERVQUAL. Το μη διαφορετικό σκορ μέτρησης αποτελείται από την αντίληψη 

των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των σκορ του 

SERVQUAL. Αυτές οι μετρήσεις βοηθούν τη «service quality» χωρίς να 

στηρίζονται στο παράδειγμα διάψευσης. Μελλοντικές έρευνες μπορούν να 

εξετάσουν τη σχετική αξία αυτής της προσέγγισης. 

Υπάρχει ένα ζήτημα για το αν μια κλίμακα για τη μέτρηση της «service 

quality» μπορεί να είναι διεθνώς εφαρμόσιμη σε όλες τις βιομηχανίες. Οι 

Carman, 1990/ Finn & Lamb, 1991 σημειώνουν ότι παίρνει παραπάνω από 

την απλή υιοθεσία των αντικειμένων του SERVQUAL για να ορίζουν 

αποτελεσματικά το «service quality» σε κάποιες καταστάσεις. Οι διοικητές 

συμβουλεύονται να θεωρούν ποια ζητήματα είναι πολύ σημαντικά για το 

service quality στα ιδιαίτερα περιβάλλοντά τους και να τροποποιούν την 

κλίμακα όπως χρειάζεται. 

Περισσότερη έμφαση στην πρόσφατη έρευνα έχει μεταφερθεί από την 

περιγραφή των δεδομένων στον έλεγχο των υποθέσεων. Πιο περίπλοκη 

έρευνα σχέδια και αναλυτικές τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί. Η περιοχή 

μοιάζει να είναι αρκετά ελκυστική για τος μελετητές-ερευνητές. Το κύρος των 

δεδομένων θα έπρεπε να εδραιωθεί σε κάθε μελέτη. Η περιοχή χρειάζεται 

βελτιωμένη αντίληψη σε δομές κλειδιά και πιο συγκεκριμένα μέτρα και 

προσπάθειες έρευνας. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια κοινή κλίμακα ή  

ορισμός για σύγκριση κύρους μέσα από τις έρευνες. 
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Μια καρποφόρα και κριτική περιοχή για μελλοντική έρευνα είναι η 

μέτρηση των προσδοκιών και τα σχετικά ζήτημα υπολογισμού αντίληψη μείον 

κενό προσδοκίας σκορ. Οι Carman (1990) και οι Babakus & Boller (1992) 

ασχολήθηκαν με το θέμα και έκαναν χρήσιμες προτάσεις που είναι αξιόλογες 

για περαιτέρω έρευνα. Υπάρχουν θεωρητικά ζητήματα στα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα της μέτρησης των προσδοκιών και της αντίληψης ξέχωρα 

και μετά υπολογίζονται τα σκορ των κενών.  

Από μια θεωρητική άποψη, η καταλληλότητα του να χρησιμοποιούνται 

διαφορετικά σκορ σε πολύ-μεταβλητή ανάλυση έχει ερωτηθεί στη βάση ότι 

τέτοια σκορ μπορεί να πάσχουν από αξιοπιστία και κύρος. Οι Carman (1990) 

και οι Babakus & Boller (1992) ηχούν αυτή την αντίληψη. Παρόλα αυτά, τα 

ευρήματα από ποικίλες μελέτες δείχνουν ότι το κενό των σκορ κατά μήκος των 

πέντε διαστάσεων του SERVQUAL καταλαμβάνουν ικανή αξιοπιστία όπως 

μετριέται από το συντελεστή α του Cronbach. Επιπλέον, οι μελέτες που 

εξέτασαν την συγκλίνουσα εγκυρότητα της SERVQUAL σπάνια υποστηρίζουν 

τα σκορ των κενών. Η μεγαλύτερη ασυνέπεια μέσα στις μελέτες διατηρείται 

στη δομή των παραγόντων των σκορ των κενών. Ενώ οι Brensinger & 

Lambert (1990) με τη μελέτη τους η οποία είναι παρόμοια με αυτή του 

Parasuraman et al., 1988 με αυτό τον τρόπο, σε άλλες μελέτες δεν είναι. Για 

αυτό το λόγο η υποστήριξη για τα κενά των σκορ της αποκλίνουσα 

εγκυρότητας και σε κάποιο σημείο η συγκλίνουσα εγκυρότητα δεν μπλέκεται 

(Parasuraman, 1990/1991). 

Παρόλο που οι SERVQUAL διαστάσεις αντιπροσωπεύουν πέντε 

θεωρητικά διαφορετικές ασυνέπειες της «service quality», επίσης σχετίζονται, 

όπως αποδείχθηκε από την ανάγκη για υποχρεωτικές περιστροφές στις 

ποικίλες μελέτες για να αποκτήσουν το πιο μεταφράσιμο σχέδιο παράγοντα 

(Peter, 1993). Μια άλλη καρποφόρα περιοχή για μελλοντική έρευνα είναι η 

εξερεύνηση της φύσης και των αιτιών αυτών των αλληλεπιδράσεων. Η έρευνα 

που προωθείται σε ερωτήσεις που εστιάζονται στη φύση των 

αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στις διαστάσεις μπορεί πιθανά να συνεισφέρει 

στην κατανόηση μας στης service quality. (Asubonteng, McCleany & Swan, 

2001) 
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