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Περίληψη

Η έννοια της Ικανοποίησης του Πελάτη προσεγγίζεται από δύο επιστημονικά πεδία, 

τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και το Μάρκετινγκ. Στις μέρες μας, υπάρχει η τάση 

για σύγκλιση των δύο προσεγγίσεων.

Πολλοί ερευνητές ανάγουν την ικανοποίηση του πελάτη σε έναν από τους βασικούς 

στόχους μίας επιχείρησης, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι συσχετίζεται με τη 

διατήρηση των πελατών και εμμέσως με την κερδοφορία. Ειδικότερα στον κλάδο της 

φιλοξενίας, η ικανοποίηση μπορεί να αποτελέσει ισχυρό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, δεδομένου του ολοένα αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού.

Το ενδιαφέρον μίας επιχείρησης για την ικανοποίηση των πελατών της εντάσσεται σε 

μία γενικότερη πελατο-κεντρική φιλοσοφία και επιχειρησιακή κουλτούρα. Μέσα σε 

ένα τέτοιο πλαίσιο, η επιχείρηση δεσμεύεται να παρακολουθεί και να κατανοεί τις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της, ώστε να εφαρμόζει εκείνες τις 

συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες θα οδηγήσουν στην όσο το δυνατό καλύτερη 

ικανοποίηση αυτών των αναγκών και απαιτήσεων, με απώτερο σκοπό τη συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών της.

Η ικανοποίηση είναι μία περίπλοκη έννοια και για αυτό το λόγο είναι δύσκολο να 

οριστεί. Κάποιοι ορισμοί την προσεγγίζουν ως αποτέλεσμα της εμπειρίας αγοράς ή 

εξυπηρέτησης και άλλοι ως διαδικασία, ενώ άλλοι τη συνδέουν με τις προσδοκίες του 

πελάτη. Επιπλέον, η ικανοποίηση αποτελεί μία αντίληψη και μία κρίση του πελάτη 

σχετικά με την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που του προσφέρθηκε. Σε 

πολύ μεγάλο βαθμό, πρόκειται για μία υποκειμενική κρίση του πελάτη και για αυτό 

το λόγο υπεισέρχονται ποικίλοι παράγοντες στη μελέτη της, όπως η ψυχολογία και οι 

ανθρώπινες σχέσεις. Ειδικά στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, συχνά η ικανοποίηση 

εξαρτάται περισσότερο από την ψυχολογική κατάσταση του πελάτη εκείνη τη στιγμή 

παρά από τα χαρακτηριστικά της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Όμως, μία ολόκληρη επιχείρηση δεν είναι δυνατό να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση 

και κινητοποίηση λόγω μίας αφηρημένης έννοιας. Για αυτό το λόγο, η ικανοποίηση 

των πελατών πρέπει να συνδέεται με ένα σύνολο μετρήσιμων παραγόντων. Πολλές 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εφαρμόζουν προγράμματα μέτρησης της ικανοποίησης 

των πελατών τους, κυρίως ως μέρος ενός Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας το οποίο 

εφαρμόζουν. Άλλωστε, η μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη αποτελεί πλέον 

απαίτηση των αναθεωρημένων προτύπων της σειράς ISO 9001:2000.
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Η ιδιαιτερότητα της μέτρησης της ικανοποίησης στις υπηρεσίες οφείλεται στα τρία 

χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που τις διαφοροποιούν από τα υλικά προϊόντα: (α) το 

γεγονός ότι δεν είναι απτές, (β) η ετερογένειά τους, δηλ. το γεγονός ότι καμία 

εμπειρία εξυπηρέτησης δεν είναι ποτέ ίδια με κάποια άλλη, και (γ) η έλλειψη 

χρονικής διάκρισης ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση της υπηρεσίας. 

Σημειώνουμε ότι η ετερογένειά των υπηρεσιών οφείλεται στο μεγάλο βαθμό 

συμμετοχής του πελάτη στην εμπειρία της εξυπηρέτησης.

Για τη μέτρηση της ικανοποίησης χρησιμοποιούνται μέθοδοι όπως η περιγραφική 

στατιστική, η ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης με πολλές μεταβλητές, τα δομικά 

μοντέλα εξισώσεων (κάποια από τα οποία χρησιμοποιούνται σε κλαδικά και εθνικά 

βαρόμετρα ικανοποίησης), η παραγοντική ανάλυση, η διακριτική ανάλυση, 

πολυμεταβλητά μοντέλα δεσμευμένων πιθανοτήτων (πιθανοτήτων υπό συνθήκη) κ.ά. 

Πολλά από τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της ικανοποίησης τη 

συνδέουν με τις προσδοκίες των πελατών, ενώ άλλα όχι.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ληφθεί υπόψη ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της 

ικανοποίησης και πρέπει να τονιστεί ότι δεν αρκεί να παρακολουθείται η διαχρονική 

μεταβολή ενός μόνο μέτρου ικανοποίησης, όπως για παράδειγμα η μέση συνολική 

ικανοποίηση. Για αυτό το σκοπό, βρίσκουν εφαρμογή οι πολυκριτήριες μέθοδοι 

αποφάσεων. Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η αξία την οποία 

αντιλαμβάνεται ο πελάτης ότι λαμβάνει. Έτσι, βρίσκουν εφαρμογή οι συναρτήσεις 

αξιών και χρησιμότητας.

Η προτεινόμενη μέθοδος MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis) συνδέει τη 

συνολική ικανοποίηση με ένα σύνολο διαστάσεων ικανοποίησης, βασιζόμενη στην 

πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων και στις συναρτήσεις αξιών. Χρησιμοποιεί τη 

βασική λογική της ποιοτικής ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης πολλών 

μεταβλητών και εφαρμόζει τεχνικές του γραμμικού προγραμματισμού.

Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε σε μία έρευνα στο ξενοδοχείο Sunbeach στην Αγία 

Τριάδα Θεσσαλονίκης. Η έρευνα διεξήχθη σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, 

δημιουργήθηκε μία εξαντλητική λίστα παραγόντων που επηρεάζουν την ικανοποίηση 

του πελάτη. Μέσω προκαταρκτικής έρευνας σε δείγμα πολιτών της Θεσσαλονίκης, 

καθορίστηκαν οι σημαντικότεροι από αυτούς τους παράγοντες, οι οποίοι 

χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήρια/ διαστάσεις ικανοποίησης στη δεύτερη και κυρίως 

φάση της έρευνας. Η κυρίως φάση της έρευνας αποτελεί μία πιλοτική έρευνα, η 

οποία είχε ως στόχο να δείξει με ποιον τρόπο μπορεί να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα



μέτρησης ικανοποίησης του πελάτη σε ένα ξενοδοχείο, και στην προκειμένη 

περίπτωση η προτεινόμενη μέθοδος MUSA. Σημειώνουμε ότι η μέθοδος έχει πολλές 

επεκτάσεις, οι οποίες μπορούν να δώσουν ακριβέστερα αποτελέσματα, όπως η χρήση 

κριτηρίων και υποκριτηρίων, η εφαρμογή της μεθόδου σε τμήματα αγοράς κ.ά. Όμως, 

θεωρήσαμε ότι η μελέτη και εφαρμογή των επεκτάσεων της μεθόδου ξεφεύγει από 

τους σκοπούς της παρούσας έρευνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

1. Εισαγωγή

Η Μέτρηση της Ικανοποίησης του Πελάτη αποτελεί μία έννοια που απασχολεί δύο 

τομείς, εκείνους της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, στον οποίο έχει και τις ρίζες της, 

και του Μάρκετινγκ. Η σχολή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας ενδιαφέρεται 

περισσότερο για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της μέτρησης της ικανοποίησης 

και για το σχεδίασμά και την υλοποίηση των ενεργειών βελτίωσης που 

αποφασίζονται έπειτα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η προσέγγιση της 

σχολής του μάρκετινγκ γίνεται από κοινωνικο-ψυχολογική οπτική γωνία, εστιάζοντας 

περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η ικανοποίηση των πελατών 

και τον αντίκτυπό της στη συμπεριφορά του καταναλωτή (Γρηγορούδης και Σίσκος, 

2000).
Η έννοια της ικανοποίησης του πελάτη έχει μακρά ιστορία στον τομέα του 

μάρκετινγκ. Μελέτες της συμπεριφοράς του καταναλωτή δίνουν έμφαση στην 

ικανοποίηση του πελάτη, τοποθετώντας την στον πυρήνα της χρονικής περιόδου μετά 

την αγορά, όσον αφορά στη σημασία της για αυτή την περίοδο. Δεδομένου ότι 

φαίνεται λογική η υπόθεση ότι η ικανοποίηση του πελάτη οδηγεί σε επανάληψη 

πωλήσεων και θετική δημοσιότητα «από στόμα σε στόμα» (word of mouth), η έννοια 

αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους ειδικούς του μάρκετινγκ. Επιπλέον, στις 

κορεσμένες αγορές, η ικανοποίηση του πελάτη θεωρείται ως ένα από τα πιο 

σημαντικά «περιουσιακά στοιχεία» της εταιρίας (Markovic and Horvat, 1999; 

Salzberger and Klausegger, _).

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει πλέον εισέλθει δυναμικά στο λεξιλόγιο και τη 

λειτουργία επιχειρήσεων, κλάδων, κρατών και δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Η διοίκηση ολικής ποιότητας συνεπάγεται ότι η επιχειρησιακή κουλτούρα 

ορίζεται και υποστηρίζει τη συνεχή επίτευξη της ικανοποίησης του πελάτη μέσω ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει τόσο εργαλεία και τεχνικές, όσο 

και εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. Αυτό το 

πλαίσιο συνοδεύεται απαραίτητα από συνεχή βελτίωση όλων των διαδικασιών που 

λαμβάνουν χώρα μέσα στην επιχείρηση, με αποτέλεσμα προϊόντα και υπηρεσίες 

υψηλής ποιότητας (Markovic and Horvat, 1999).

Η αποτυχία μίας επιχείρησης να προσφέρει την προσδοκώμενη ποιότητα και να 

ικανοποιήσει τους πελάτες της είναι ένας λόγος ο οποίος αναφέρεται συχνά στη
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βιβλιογραφία ως αιτία κακής απόδοσης, σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και ιδιαίτερα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Απεναντίας, η 

εξαιρετική ποιότητα εξυπηρέτησης και η δέσμευση της επιχείρησης ότι θα 

ικανοποιήσει τους πελάτες της αποτελούν πηγή διαφοροποίησης και ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος (McQuilken et al., 2000).

2. Ορισμοί της Ικανοποίησης τον πελάτη

Με βάση πολλές σχετικές έρευνες, η ικανοποίηση του πελάτη μπορεί να ορισθεί ως 

μία εκτιμητική κρίση μετά την κατανάλωση, η οποία αφορά σε ένα προϊόν ή 

υπηρεσία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από ερευνητές στο γεγονός ότι η ικανοποίηση 

των πελατών αποτελεί ουσιαστικά μία αντίληψή τους. Αυτό σημαίνει ότι η 

πραγματοποίηση της μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη και η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων απαιτούν πρόσθετη προσπάθεια από την πλευρά της επιχείρησης ή 

του ερευνητή, διότι η πληροφορία που αφορά στην ικανοποίηση των πελατών 

«φιλτράρεται» μέσα από την αντίληψη των πελατών.

Η ικανοποίηση του πελάτη ορίζεται με δύο κυρίως τρόπους, δηλαδή είτε ως 

αποτέλεσμα είτε ως διαδικασία. Σύμφωνα με τον πρώτο, η ικανοποίηση είναι το 

αποτέλεσμα της εμπειρίας αγοράς ή χρήσης ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Σύμφωνα 

με τον δεύτερο, η ικανοποίηση θεωρείται ως μία διαδικασία και στους σχετικούς 

ορισμούς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους ψυχολογικούς παράγοντες που αφορούν 

στην αντίληψη και την αξιολόγηση του πελάτη σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία. 

Οι πλέον δημοφιλείς ορισμοί για την ικανοποίηση αφορούν στην εκπλήρωση των 

προσδοκιών του πελάτη. Ιδιαίτερη έκταση και ουσιαστική υποστήριξη στη 

βιβλιογραφία βρίσκει η άποψη ότι η ικανοποίηση του πελάτη είναι συνάρτηση του 

μεγέθους και του προσήμου της διαφοράς ανάμεσα στην προσδοκώμενη και 

πραγματική απόδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας - με άλλα λόγια της διαδικασίας 

διάψευσης των προσδοκιών του πελάτη (είτε προς το καλύτερο είτε προς το 

χειρότερο). Υπό αυτό το πρίσμα, η ικανοποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μέτρο για 

το βαθμό στον οποίο το προϊόν ή η υπηρεσία που προσφέρεται στον πελάτη 

εκπληρώνει τις προσδοκίες του. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, οι πελάτες 

διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: (α) «Ενθουσιασμένοι», όταν το προϊόν ή η 

υπηρεσία υπερβαίνει τις προσδοκίες τους, (β) «Ικανοποιημένοι», στην περίπτωση που 

το προϊόν ή η υπηρεσία εκπληρώνει τις προσδοκίες τους, (γ) «Δυσαρεστημένοι», 

όταν το προϊόν ή η υπηρεσία δεν εκπληρώνει τις προσδοκίες τους.
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Από την άλλη πλευρά, ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ικανοποίηση αρκεί να συνδεθεί 

με την απόδοση της επιχείρησης κατά την κατανάλωση του προϊόντος και μόνο αυτή. 

Με άλλα λόγια, ισχυρίζονται ότι δεν είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί η 

διαδικασία της διάψευσης των προσδοκιών του πελάτη ως εμπλεκόμενη μεταβλητή. 

Ο μεγάλος όγκος των μελετών στο πεδίο της ικανοποίησης του πελάτη 

επικεντρώνεται στη μελέτη της διάρθρωσης της ικανοποίησης του πελάτη από την 

οπτική γωνία της διαδικασίας, δηλ. αιτίες και αποτελέσματα. Λίγη έμφαση έχει δοθεί 

στη δομή και το περιεχόμενο της ικανοποίησης. Οι μελετητές της ικανοποίησης 

έχουν σημειώσει πρόοδο και έχουν ελέγξει τις διαδικασίες που υποβόσκουν όσον 

αφορά στην ικανοποίηση, δίνοντας λιγότερη έμφαση στο περιεχόμενό της 

(Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; Armstrong et al., 1997; Markovic and Horvat, 1999; 

Neal and Peterson, 1995).

3. Θέση της Ικανοποίησης του πελάτη στα μοντέλα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

Κατά την τελευταία δεκαετία, η ικανοποίηση του πελάτη είναι το θέμα έντονων 

συζητήσεων από τους ακαδημαϊκούς και πρακτικούς. Στα μοντέλα Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας, όπως το μοντέλο του European Foundation for Quality Management 

(EFQM), η ικανοποίηση του πελάτη είναι η κινητήριος δύναμη των πρωτοβουλιών 

βελτίωσης. Στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, επικρατεί η προσέγγιση 

της βελτίωσης η οποία κινητοποιείται από τους πελάτες. Η ποιότητα κρίνεται από 

τους πελάτες και για αυτό το λόγο πρέπει να λαμβάνει υπόψη της όλα τα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία προσφέρουν αξία στους 

πελάτες και οδηγούν στην ικανοποίηση, την προτίμηση και τη διατήρηση των 

πελατών (Kueng and Wettstein, _).

Η σημασία της ικανοποίησης του πελάτη γίνεται ακόμη εμφανέστερη αν ληφθεί 

υπόψη η θέση την οποία κατέχει στο βραβείο Malcolm Baldrige National Quality 

Award (MBNQA) και στο European Quality Award της EFQM.

Στο MBNQA, η εστίαση στον πελάτη και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει η 

επιχείρηση σε σχέση με τον πελάτη και την ικανοποίησή του βαρύνουν σημαντικά 

στη συνολική βαθμολογία. Τα αποτελέσματα της επιχείρησης ως προς αυτόν τον 

τομέα βαθμολογούνται ως προς ποικίλους παράγοντες, οι οποίοι είναι οι εξής:

(α) Ο καθορισμός των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών.

(β) Η διοίκηση των σχέσεων με τους πελάτες (Kueng and Wettstein, ; Reed and 

Hall, 1997)
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(γ) Τα πρότυπα (στάνταρντ) της εξυπηρέτησης που λαμβάνουν ον πελάτες.

(δ) Η δέσμευση της επιχείρησης στους πελάτες της.

(ε) Η διαχείριση παραπόνων και μάλιστα εις τρόπον ώστε να συμβάλλει στη συνεχή 

βελτίωση.

(στ) Ο προσδιορισμός της ικανοποίησης του πελάτη.

(ζ) Τα αποτελέσματα ικανοποίησης που προκύπτουν.

(η) Η σύγκριση της ικανοποίησης των πελατών.

(Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; Τσιότρας, 2000; Evans and Lindsay, 2002; 

Vonderembse and White, 1996)

Από τη διατύπωση αυτή υποδηλώνεται με σαφήνεια η σημασία της μέτρησης της 

ικανοποίησης, διότι ο προσδιορισμός της ικανοποίησης του πελάτη μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ενός συστήματος μέτρησης. Επιπλέον, η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων ικανοποίησης είναι εφικτή μόνο εφόσον αυτά καταγράφονται και 

μετρώνται. Μία βασική αρχή της Επιχειρησιακής Έρευνας/ Διοικητικής Επιστήμης 

(Operational Research/ Management Science) είναι η ιδέα ότι δεν μπορούμε να 

διοικήσουμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μετρήσουμε. Άλλωστε, η μέτρηση είναι 

μία από τις βασικές λειτουργίες της διοικητικής επιστήμης. Πράγματι, η έννοια της 

μέτρησης είναι θεμελιώδης για την επιστημονική μέθοδο (Γρηγορούδης και Σίσκος, 

2000; Grigoroudis et al., 2000).

Το πρόγραμμα μέτρησης επιτρέπει τη σύγκριση τόσο με άλλες επιχειρήσεις ή 

εσωτερική σύγκριση (ανταγωνιστικό και εσωτερικό benchmarking) αλλά και 

σύγκριση σε βάθος χρόνου (λ.χ. χρονοσειρές, μελέτη διαχρονικής μεταβολής 

αποτελεσμάτων). Η σύγκριση με ανταγωνιστές είναι ένα ουσιώδους σημασίας μέρος 

της διαδικασίας προσδιορισμού της ικανοποίησης των πελατών και της διαδικασίας 

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη μέτρηση της ικανοποίησης 

(Evans and Lindsay, 2002). Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο 

ολοένα μεταβάλλεται, πολλοί παράγοντες είναι δυνατό να επηρεάσουν τις 

προτιμήσεις και την πίστη των πελατών, καθώς και την αλληλεπίδραση της 

επιχείρησης με τους πελάτες της μέσα στην αγορά. Για αυτό το λόγο, είναι 

απαραίτητο για μία επιχείρηση να ακούει και να μαθαίνει (Evans and Lindsay, 2002). 

To 1992, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διοίκηση Ποιότητας (European Foundation for 

Quality Management, EFQM) εισήγαγε το Μοντέλο Αριστείας, ως ένα εργαλείο το 

οποίο θα χρησίμευε στις επιχειρήσεις κατά την αξιολόγηση των προσπαθειών τους 

για επίτευξη επιχειρηματικής αριστείας, όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.
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Το μοντέλο αυτό αναγνωρίζει το γεγονός ότι η επιχειρηματική αριστεία, δηλ. τα 

ανώτερα αποτελέσματα, δεν θα πρέπει να περιορίζονται στην χρηματοοικονομική 

απόδοση της επιχείρησης (δηλ. στα οικονομικά αποτελέσματα). Απεναντίας, η ιδέα 

αυτή θα πρέπει να επεκτείνεται και στα αποτελέσματα και την απόδοση της 

επιχείρησης όσον αφορά στο προσωπικό της επιχείρησης, τους πελάτες της 

επιχείρησης και το κοινωνικό σύνολο. Στο μοντέλο, οι προϋποθέσεις (enablers), 

δηλαδή η ηγεσία, το προσωπικό, η στρατηγική και οι πολιτικές, οι συνεργασίες με 

εταίρους, οι πόροι, καθώς και οι διαδικασίες της εταιρίας, είναι εκείνα τα στοιχεία 

που δίνουν στην επιχείρηση τη δυνατότητα να επιτύχει τα επιχειρηματικά 

αποτελέσματα που προαναφέραμε. Ένα εγγενές κομμάτι του μοντέλου είναι η 

ανατροφοδότηση από τα επιχειρηματικά αποτελέσματα πίσω στις προϋποθέσεις, η 

οποία ονομάζεται καινοτομία και μάθηση. Αυτή η έννοια της μάθησης από τα 

αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί γίνεται αντιληπτή ως βοήθεια προς τις 

προϋποθέσεις να ακονίσουν τις δεξιότητές τους. Ουσιαστικά, η ανατροφοδότηση από 

τα αποτελέσματα προς τις προϋποθέσεις είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο προκαλεί 

δράση και δίνει το ερέθισμα για καινοτομία και βελτίωση των δεξιοτήτων, με 

απώτερο/ τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Προϋποθέσεις 

(Enablers) 50%

Αποτελέσματα 

(Results) 50%

Μέσα στο πλαίσιο του μοντέλου EFQM, τα επιχειρηματικά αποτελέσματα που 

αφορούν στον πελάτη έχουν βαρύτητα 20% στη συνολική επιχειρηματική αριστεία. 

Μέτρο των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων που αφορούν στον πελάτη είναι η 

ικανοποίηση του πελάτη. Η ικανοποίηση του πελάτη σε γενικές γραμμές μπορεί να
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ορισθεί ως μία αντίδραση γνωστικών και συναισθηματικών διαδικασιών σύγκρισης 

ανάμεσα στην πραγματική εμπειρία και κάποιο πρότυπο αγοράς. Υπάρχει συνεχής 

μελέτη και επιστημονική έρευνα όσον αφορά στην επίδραση της ικανοποίησης του 

πελάτη επάνω στα επιχειρηματικά αποτελέσματα, αλλά φαίνεται ότι η ικανοποίηση 

του πελάτη επηρεάζει θετικά την επιχειρηματική απόδοση. (Kressmann and Muller, 

2002/ 2003).

Η σημασία της ικανοποίησης του πελάτη στο Ευρωπαϊκό μοντέλο είναι εμφανής, αν 

παρατηρήσουμε ότι βαρύνει κατά το 1/5 (ποσοστό 20%) στη συνολική αξιολόγηση. 

Η βαρύτητά της είναι η μεγαλύτερη από όλων των άλλων στοιχείων του μοντέλου. 

Επιπλέον, αν ληφθεί υπόψη και η βαρύτητα της ικανοποίησης των εσωτερικών 

πελατών (εργαζομένων), τότε η βαρύτητα της ικανοποίησης των (εσωτερικών και 

εξωτερικών) πελατών αθροιστικά ανέρχεται στο 29%. Η ικανοποίηση φαίνεται να 

είναι πιο σημαντική για την Ολική Ποιότητα ακόμη και από τα επιχειρηματικά 

αποτελέσματα (βαρύτητα 15%) (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; Τσιότρας, 2000). 

Αυτό υποδεικνύει ότι η σημασία της ικανοποίησης των πελατών είναι μεγάλη σε 

βάθος χρόνου, διότι θέτει τις βάσεις για τη διατήρηση των πελατών και την αύξηση 

των επιχειρηματικών/ οικονομικών αποτελεσμάτων. Μολονότι η σχέση διατήρησης 

πελατών και ικανοποίησης δεν είναι αμφίδρομη (δηλ. η ικανοποίηση δεν αποτελεί 

ικανή συνθήκη για διατήρηση αλλά μόνο αναγκαία) και μολονότι δεν έχει αποδειχθεί 

ότι η ικανοποίηση οδηγεί με βεβαιότητα σε αύξηση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων, η συσχέτιση αυτών των στοιχείων φαίνεται μέσω ερευνών ότι είναι 

ισχυρή (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000).

Μία άλλη λέξη-κλειδί που έχει γίνει το κέντρο πολλής προσοχής πιο πρόσφατα είναι 

το “customer relationship management” (CRM). Η έννοια αυτή αφορά στη σημασία 

που έχει μία μακροπρόθεσμη σχέση της επιχείρησης με τους προμηθευτές και τους 

πελάτες. Επιπλέον, το CRM αφορά στις ευκαιρίες που έχει μία επιχείρηση να 

γνωρίσει τις απαιτήσεις των πελατών, έτσι ώστε να προσφέρει σε αυτούς προϊόντα 

και υπηρεσίες που να εξυπηρετούν ακριβώς τις ανάγκες και απαιτήσεις τους 

(tailored). Κεντρικό ρόλο στην ιδέα αυτή διαδραματίζουν οι δεσμοί ανάμεσα στις 

διαδικασίες που αφορούν στους πελάτες, από τους οποίους τα προϊόντα 

καταναλώνονται, και τις αντίστοιχες διαδικασίες που αφορούν στους προμηθευτές 

που παράγουν και προσφέρουν τα προϊόντα. Είναι προφανές ότι η ικανοποίηση του 

πελάτη και το CRM είναι στενά συνδεδεμένα και δεν μπορούν να διαχωριστούν με
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ακρίβεια και επιστημονική αυστηρότητα (Evans and Lindsay, 2002; Kueng and 

Wettstein, _)

To ζήτημα της ικανοποίησης του πελάτη άπτεται πολλών διαφορετικών 

επιστημονικών πεδίων, καθώς σχετίζεται τόσο με την ποιότητα προϊόντων ή 

υπηρεσιών, με το μάρκετινγκ και τη συμπεριφορά του καταναλωτή, την ψυχολογία, 

την κοινωνιολογία (Johnson et al., 2002; Youngdahl et al., 2003) και τις ανθρώπινες 

σχέσεις (Reed and Hall, 1997; Kueng and Wettstein, _). Δεν πρέπει, τέλος, να 

λησμονούμε ότι τόσο ο Deming όσο και ο Juran ανήγαγαν την Ικανοποίηση του 

Πελάτη στον απώτερο σκοπό των πρακτικών - πολιτικών της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας (Choi and Eboch, 1998).

4. Θέση της Ικανοποίησης στα νέα πρότυπα ISO 9001:2000 

Το πρότυπο ISO 9001:2000 έχει αναγάγει τους πελάτες σε σημείο εστίασης ενός 

Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας. Αυτό το διεθνές πρότυπο προάγει την υιοθέτηση 

μίας προσέγγισης διαδικασίας κατά την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας ενός συστήματος διοίκησης ποιότητας, έτσι ώστε η επιχείρηση 

να αυξάνει την ικανοποίηση του πελάτη, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του. 

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη και το 

σύστημα διοίκησης ποιότητας της επιχείρησης μπορούν να συνδυαστούν με τελικό 

αποτέλεσμα την επιτυχία.

Το πρότυπο ξεκαθαρίζει ότι ο πελάτης, και όχι η διοίκηση, είναι το σημείο εκκίνησης 

του συστήματος διοίκησης ποιότητας. Ο ρόλος της διοίκησης είναι «να εξασφαλίζει 

ότι η επιχείρηση καθορίζει τις απαιτήσεις του πελάτη και ανταποκρίνεται σε αυτές, 

με στόχο τη βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη». Η διοίκηση είναι επίσης 

υπεύθυνη να παρέχει επαρκείς πόρους, ώστε να είναι ο οργανισμός σε θέση να 

αναπτύσσει και να παραδίδει ένα προϊόν (με τον όρο αυτό, το πρότυπο εννοεί το 

υλικό αγαθό και/ ή την υπηρεσία), το οποίο θα ανταποκρίνεται σε αυτές τις 

απαιτήσεις του πελάτη. Εις τρόπον ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση της απόδοσης 

της επιχείρησης όσον αφορά αυτόν τον κύριο στόχο, η ικανοποίηση του πελάτη 

πρέπει να μετράται και τα αποτελέσματα αυτής της μέτρησης να χρησιμοποιούνται 

ως παράγοντας - κλειδί για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διοίκησης 

ποιότητας. Αυτή η διαδικασία «σχεδιασμός - δράση - έλεγχος - ενέργεια» (plan-do- 

check-act) είναι συνεχής, δημιουργώντας έτσι την ανάγκη εντοπισμού των
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απαιτήσεων του πελάτη και τακτής μέτρησης της ικανοποίησής του (Τσιότρας, 2000, 

Evans and Lindsay, 2002; Hill, Saferpak Consulting).

Οι πελάτες έχουν μακρά μνήμη όσον αφορά σε αρνητικές εμπειρίες και απαιτούνται 

πολλές καλές εμπειρίες για να αναιρέσουν τις αρνητικές απόψεις. Αυτός ο ορισμός 

δείχνει ότι η παρακολούθηση της ικανοποίησης του πελάτη μπορεί να επιτευχθεί 

μόνο απευθύνοντας ερώτηση στους πελάτες σχετικά με το επίπεδο ικανοποίησής 

τους. Δεδομένου του γεγονότος ότι το πρότυπο υποδεικνύει τη χρήση 

αναγνωρισμένων αναλυτικών και στατιστικών τεχνικών, θα είναι απαραίτητη η 

επίσημη έρευνα και όχι η ανεπίσημη ερώτηση κατά τη διάρκεια της συναλλαγής ή 

εξυπηρέτησης. Η σημασία του πελάτη μέσα στο σύστημα διοίκησης ποιότητας 

φαίνεται στο παρακάτω υπόδειγμα συστήματος διοίκησης ποιότητας που βασίζεται 

στις διαδικασίες (BSI December 2000, στα: Hill, Saferpak Consulting):

Οι απαιτήσεις και ανάγκες του πελάτη είναι το σημείο εκκίνησης και η ικανοποίηση 

αυτών των αναγκών είναι ο σκοπός. Η δέσμευση και ευθύνη της διοίκησης, η 

συνεχής ανάλυση της ικανοποίησης του πελάτη και η προσαρμογή της διοίκησης των 

πόρων με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη εξασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση του 

συστήματος διοίκησης ποιότητας.

Η παρακολούθηση της αντίληψης των πελατών για το αν ο οργανισμός έχει 

ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών δεν περιλαμβανόταν στο πρότυπο ISO 

9001:1994 και τώρα πλέον είναι απαίτηση του νέου αναθεωρημένου προτύπου ISO 

9001:2000. Τα πρότυπα της σειράς πριν την αναθεώρησή τους, που
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πραγματοποιήθηκε το 2000, απλώς προνοούσαν για την ικανοποίηση του πελάτη. 

Όμως, στο ISO 9001:2000 η ικανοποίηση του πελάτη έχει μετατραπεί σε απαίτηση 

και μάλιστα η απαίτηση αυτή είναι πιο σαφής και ξεκάθαρη.

Το νέο πρότυπο προβλέπει την παρακολούθηση της αντίληψης των πελατών για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεών τους από την επιχείρηση, με τους εξής σκοπούς: τον 

καθορισμό της απόδοσης του συστήματος διοίκησης ποιότητας και την επιβεβαίωση 

της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του συστήματος και τους 

στόχους που έχει θέσει η επιχείρηση όσον αφορά στην ποιότητα (E-store 24x7.com; 

LRQA review, 2000).

Πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν επιλέξει να χρησιμοποιήσουν την 

πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 ως μέσον που θα τους 

βοηθήσει να επιτύχουν τη δέσμευσή τους στην ποιότητα και την ικανοποίηση του 

πελάτη. Στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων συνειδητοποιούν ότι είναι ουσιώδους 

σημασίας η δέσμευση μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης στην ποιότητα. Επιπλέον, 

δίνουν έμφαση στη ζωτική σημασία που έχει για μία επιχείρηση του κλάδου της 

φιλοξενίας να επιδεικνύει δέσμευση στην ποιότητα και να δίδει προσωπική προσοχή 

στους πελάτες. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας φροντίζει ώστε η ικανοποίηση των 

πελατών να θεωρείται σημαντική από την αρχή, και για αυτό το λόγο οι διαδικασίες 

που ακολουθούνται σύμφωνα με το σύστημα διοίκησης ποιότητας πρέπει να 

εφαρμόζονται από κάθε εργαζόμενο (LRQA review, 2000).

Η κεντρική ιδέα του νέου προτύπου ISO 9001:2000 είναι η απαίτηση οι επιχειρήσεις 

να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά το σύστημα διοίκησης 

ποιότητας, με δέσμευση στη συνεχή βελτίωση και τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις 

του, με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των πελατών. Συνεπώς, η μέτρηση της 

ικανοποίησης του πελάτη διαδραματίζει πλέον πολύ σημαντικό ρόλο για την 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του συστήματος διοίκησης ποιότητας. Οι 

απαιτήσεις του ISO 9001:2000 που αφορούν στην ικανοποίηση του πελάτη είναι οι 

ακόλουθες:

(α) Ο προσδιορισμός των αναγκών και προσδοκιών του πελάτη πρέπει να αποτελεί 

δέσμευση της ανώτατης διοίκησης. Αυτές οι ανάγκες και προσδοκίες πρέπει να 

μεταφράζονται σε απαιτήσεις από την επιχείρηση.

(β) Είναι ευθύνη της ανώτατης διοίκησης να επικοινωνεί τη σημασία της εκπλήρωσης 

των απαιτήσεων των πελατών σε ολόκληρη την επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι πρέπει
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να γνωρίζουν ακριβώς ποιες είναι εκείνες οι ενέργειες τους σε καθημερινή βάση οι 

οποίες θα εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη.

(γ) Η επικοινωνία με τους πελάτες πρέπει να είναι συνεχής και αφορά σε 

λεπτομέρειες σχετικές με το προϊόν ή την υπηρεσία, σε παραγγελίες και στην 

ανατροφοδότηση.

(δ) Η πληροφόρηση που προκύπτει από τα δεδομένα ικανοποίησης των πελατών 

πρέπει να παρακολουθείται σε συνεχή βάση. Επιπλέον, τα δεδομένα που προέρχονται 

από τους πελάτες, που αποτελούν την καλύτερη μορφή ανατροφοδότησης, πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά την επιθεώρηση της παρούσας απόδοσης της επιχείρησης 

και κατά τον εντοπισμό νέων ευκαιριών για την επιχείρηση.

(ε) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν και να είναι διαθέσιμοι οι απαιτούμενοι 

χρηματοοικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι οι οποίοι θα αφιερωθούν για τη μέτρηση 

της ικανοποίησης των πελατών (Tsim et al., 2002).

Ένα σύστημα διοίκησης ποιότητας σε ένα ξενοδοχείο μπορεί να εγκαθίσταται μέσω 

πρότυπων λειτουργικών διαδικασιών, στις οποίες καταλήγουν οι διευθυντές των 

διαφόρων τμημάτων του ξενοδοχείου, βασιζόμενοι στην εμπειρία τους και στη γνώση 

τους όσον αφορά στις άριστες πρακτικές. Αυτές οι λειτουργικές διαδικασίες 

περιλαμβάνουν οργανογράμματα, περιγραφές εργασίας και τις θεμελιώδεις 

απαιτήσεις κάθε τμήματος. Οι διαδικασίες βοηθούν το ξενοδοχείο να επιτυγχάνει την 

αποστολή του, ελέγχοντας την ικανοποίηση των πελατών μέσω της προσφοράς 

συνεπούς ποιότητας εξυπηρέτησης.

Η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση της 

επιτυχίας ενός συστήματος διοίκησης ποιότητας και για την επίτευξη και βελτίωση 

της ικανοποίησης των πελατών. Η διοίκηση πρέπει να είναι πάντα παρούσα τόσο 

στην ανασκόπηση των αποτελεσμάτων ικανοποίησης όσο και στο στάδιο του 

σχεδιασμού των δράσεων, όσον αφορά στα αποτελέσματα ικανοποίησης. Το γεγονός 

αυτό εξασφαλίζει ότι η βελτίωση είναι μία συνεχής διαδικασία, δεδομένου ότι τα 

αποτελέσματα ικανοποίησης γίνονται γνωστά σε όλους τους υπεύθυνους, οπότε και 

οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται άμεσα από τα επιμέρους τμήματα. Η ανώτατη 

διοίκηση πρέπει να υποστηρίζει σθεναρά το πρόγραμμα μέτρησης της ικανοποίησης 

των πελατών. Υποστηρίζεται συχνά η άποψη ότι αν δοθεί στους πελάτες η ευκαιρία 

να δηλώσουν τι τους αρέσει και το ξενοδοχείο επιτύχει να ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις τους, τότε οι πελάτες θα συστήσουν το ξενοδοχείο και σε άλλους. 

Άλλωστε, η ικανοποίηση των πελατών φαίνεται να έχει στενή σχέση με τη
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δημιουργία θετικής φήμης «από στόμα σε στόμα» (Markovic and Horvat, 1999). To 

σύστημα μέτρησης παρακολουθεί και καταγράφει τις πληροφορίες που προέρχονται 

από τους πελάτες και αφορούν στην ικανοποίησή τους. Επιπλέον, η δέσμευση και 

συμμετοχή της διοίκησης εξασφαλίζει ότι οι απαραίτητες αλλαγές, βελτιώσεις και 

δράσεις εφαρμόζονται. Φυσικά, στον τομέα των υπηρεσιών ο ανθρώπινος 

παράγοντας είναι ουσιώδης. Το προσωπικό και η συμπεριφορά και στάση του 

απέναντι στους πελάτες αποτελούν τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία για μία 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα για μία επιχείρηση φιλοξενίας. (LRQA 

review, 2000).

5. Λόγοι μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη

Η σημασία της ικανοποίησης του πελάτη σε μία ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει 

αναδειχθεί από μελέτες εφικτότητος με σκοπό τη διερεύνηση της σημασίας των 

διαφόρων αντικειμενικών στόχων της διοίκησης ενός ξενοδοχείου σε σχέση την 

εκάστοτε αγορά-στόχο, όταν προτείνεται ένα νέο ξενοδοχείο στην πελατειακή βάση. 

Η διατήρηση της ικανοποίησης του πελάτη και της καλής εικόνας του ξενοδοχείου 

είναι ένας από τους πιο σημαντικούς διοικητικούς στόχους που θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη όταν προτείνεται ένα καινούριο ξενοδοχείο. Η ανάλυση δείχνει 

επίσης ότι η ικανοποίηση παραμένει ανάμεσα στους πιο σημαντικούς στόχους, 

ανεξάρτητα από την αγορά-στόχο (Pyo and Chang, 1995).

Στο σημερινό διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ικανοποίηση του πελάτη μπορεί 

να αποτελέσει πηγή αριστείας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Το γεγονός αυτό 

ισχύει και στον κλάδο της φιλοξενίας. Αλλωστε, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, 

έχουν πλέον αρθεί οι περιορισμοί για την ανέγερση πολυτελών και υπερπολυτελών 

ξενοδοχειακών μονάδων, γεγονός που συνεπάγεται αύξηση του ανταγωνισμού (Hyatt 

Regency, 1999). Η ποιότητα και η ικανοποίηση του πελάτη μπορούν να αποτελόσουν 

πηγή αριστείας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί έκφραση μίας σύγχρονης αντίληψης για την 

ποιότητα στις επιχειρήσεις και υπηρετεί την ανάπτυξη μίας πραγματικά πελατο

κεντρικής φιλοσοφίας διοίκησης και επιχειρησιακής κουλτούρας.

Η μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη αποτελεί την mo αντικειμενική πηγή 

πληροφόρησης για την επιχείρηση και προσφέρει άμεση, αντικειμενική και γεμάτη 

σημασία ανατροφοδότηση σχετικά με τις προτιμήσεις και προσδοκίες των πελατών. 

Με τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί άμεσα τη θέση

11



στην οποία βρίσκεται και να πραγματοποιήσει τον κατάλληλο σχεδίασμά και 

υλοποίηση ενεργειών, ώστε να επιτύχει τους στόχους της. Επιπλέον, μέσω της 

διαδικασίας μέτρησης της ικανοποίησης μπορούν να προσδιοριστούν πιθανές 

ευκαιρίες για την εταιρία στη συγκεκριμένη αγορά. Έτσι, η απόδοση της επιχείρησης 

μπορεί να αποτιμηθεί σε σχέση με ένα σύνολο διαστάσεων ικανοποίησης, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν τα δυνατά και αδύναμα σημεία του οργανισμού. (Γρηγορούδης και 

Σίσκος, 2000; Matsatsinis et al., Grigoroudis et al., Mihelis et al., 2001;)

Με στόχο την ενίσχυση του προσανατολισμού προς τον πελάτη σε καθημερινή βάση, 

ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων επιλέγουν την ικανοποίηση του 

πελάτη ως τον κύριο δείκτη απόδοσής τους. Όμως, είναι σχεδόν αδύνατο μία 

ολόκληρη επιχείρηση να διατηρείται σε κατάσταση μόνιμης κινητοποίησης από μία 

αφηρημένη έννοια, όπως η ικανοποίηση του πελάτη. Συνεπώς, η ικανοποίηση του 

πελάτη πρέπει να μεταφραστεί σε ένα σύνολο μετρήσιμων παραμέτρων, οι οποίες θα 

συνδέονται άμεσα με πολλές και διαφορετικές πλευρές των προϊόντων ή υπηρεσιών 

της εταιρίας και με την εργασία του προσωπικού. Δηλαδή, πρέπει να πρόκειται για 

παράγοντες τους οποίους οι εργαζόμενοι της επιχείρησης κατανοούν και μπορούν να 

επηρεάσουν. Διαφορετικά, η ικανοποίηση θα παραμείνει μία αφηρημένη και άπιαστη 

έννοια. Η μέτρηση παρέχει στους αναλυτές τις ανώτατες και κατώτατες τιμές, 

αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τις ευκαιρίες για αύξηση της αποδοτικότητας του 

κεφαλαίου της επιχείρησης και τις αδυναμίες της.

Η φιλοσοφία της σύγχρονης Επιχειρησιακής Έρευνας (Management Science/ 

Operations Research) θεωρεί την ικανοποίηση του πελάτη ως βασικό κριτήριο 

απόδοσης, ως πιθανό κριτήριο αριστείας, και πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

για οποιοδήποτε οργανισμό (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; Cornell Hotel School 

website; Dube et al., 2000).

Επιπλέον, η μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη προσφέρει ένα αίσθημα επίτευξης 

και επιτυχίας σε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξυπηρέτησης των πελατών. Με τον τρόπο αυτό, 

η μέτρηση της ικανοποίησης παρέχει ικανό κίνητρο στους εργαζόμενους ώστε να 

αποδίδουν και να επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας.

Επίσης, ένα σημαντικό μέρος των πελατών αποφεύγει να εκφράσει τη δυσαρέσκειά 

τους σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που τους προσφέρονται. 

Καταλήγουν απλώς να μην προτιμήσουν την ίδια επιχείρηση ξανά και πολύ συχνά 

προειδοποιούν τους φίλους και γνωστούς τους, με αποτέλεσμα τη δυσφήμιση της
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εταιρίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιχείρηση δεν αντιλαμβάνεται τη δυσαρέσκεια 

του πελάτη, με αποτέλεσμα να μην έχει τη δυνατότητα να αντιστρέψει την αρνητική 

εικόνα ούτε να βελτιώσει το προϊόν ή την υπηρεσία της. (Γρηγορούδης και Σίσκος,

2000) . Σε περίπτωση που υπάρχει δυσαρέσκεια από την πλευρά του πελάτη κατά την 

εξυπηρέτησή του, είναι πιθανό εκείνος να δράσει εναντίον της επιχείρησης, με έναν 

από πολλούς ενδεχόμενους τρόπους: είτε αποχωρώντας, είτε διαδίδοντας σε άλλους 

αρνητικά σχόλια για την εξυπηρέτηση της οποίας έτυχε, είτε άμεσα διαμαρτυρόμενος 

στην επιχείρηση (ή με συνδυασμούς αυτών). Στις πρώτες δύο περιπτώσεις, η 

επιχείρηση δεν αντιλαμβάνεται την αποτυχία της εξυπηρέτησης (τουλάχιστον όχι 

άμεσα και όχι αμέσως) και συχνά έχει μικρή δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης 

και, κατά κάποιον τρόπο, είναι στο έλεος του πελάτη (Sparks and McColl-Kennedy,

2001) . Έτσι, η εγκατάσταση ενός μόνιμου συστήματος μέτρησης της ικανοποίησης 

των πελατών δίνει σε όλους τους πελάτες την ευκαιρία να εκφραστούν, ακόμη και σε 

δυσαρεστημένους πελάτες οι οποίοι διαφορετικά δεν θα προέβαιναν σε έκφραση της 

δυσαρέσκειάς τους (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000).

Στο πλαίσιο της διοίκησης ολικής ποιότητας και της φιλοσοφίας της συνεχούς 

βελτίωσης, η ύπαρξη μίας διαδικασίας μέτρησης της ικανοποίησης είναι απαραίτητη, 

διότι με τον τρόπο αυτό οι συγκεκριμένες ενέργειες βελτίωσης σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται με βάση τις επιθυμίες και τις ανάγκες των πελατών και όχι με βάση την 

άποψη της επιχείρησης. Άλλωστε, ένα τέτοιο πρόγραμμα μέτρησης ικανοποίησης, 

ειδικά όταν πρόκειται για ένα σταθερό πρόγραμμα που εφαρμόζεται καθημερινά, 

υποστηρίζει την επιχείρηση στην προσπάθειά της να προσδιορίσει, να αναλύσει και 

να κατανοήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις 

προσδοκίες των πελατών.

Συχνά υπάρχει διαφορετική αντίληψη από την πλευρά της επιχείρησης και από την 

πλευρά των πελατών, όσον αφορά στην ικανοποίησή τους. Για παράδειγμα, είναι 

πιθανό οι πελάτες να θεωρούν σημαντικές κάποιες διαστάσεις ικανοποίησης τις 

οποίες η επιχείρηση έχει παραβλέψει. Όπως προαναφέραμε, είναι πολύ σημαντικό 

μία επιχείρηση να υλοποιεί ενέργειες βελτίωσης οι οποίες πράγματι υπαγορεύονται 

από τα δεδομένα των πελατών. Μία διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης, προσεκτικά 

σχεδιασμένη, δίνει τη δυνατότητα να συγκλίνουν οι οπτικές γωνίες των πελατών και 

της διοίκησης.

Η εγκατάσταση ενός μόνιμου βαρόμετρου (μίας μόνιμης διαδικασίας μέτρησης) 

ικανοποίησης δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να εκτιμήσει τις δυνάμεις και τις
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αδυναμίες της, καθώς και τη θέση της σε σχέση με τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με 

την αντίληψη των πελατών της. Επίσης, παρέχει σημαντικές πληροφορίες οι οποίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των κρίσιμων διαστάσεων 

ικανοποίησης και την βελτίωση της απόδοσης της εταιρίας όσον αφορά σε αυτές τις 

διαστάσεις. Σε βάθος χρόνου, η μέτρηση της ικανοποίησης μπορεί να δείξει τι 

αντίκτυπο έχουν οι ενέργειες βελτίωσης, ώστε να κάνει την καλύτερη δυνατή 

κατανομή χρηματοοικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Για παράδειγμα, η μέτρηση 

της ικανοποίησης μπορεί να δείξει αν οι πελάτες είναι απαιτητικοί ως προς κάποιους 

παράγοντες ή όχι. Αν οι πελάτες δεν είναι απαιτητικοί ως προς κάποια διάσταση 

ικανοποίησης, τότε μία ενέργεια βελτίωσης της συγκεκριμένης διάστασης μπορεί να 

μην έχει ουσιαστικά αποτελέσματα για την αύξηση της ικανοποίησης. Σε μία τέτοια 

περίπτωση, η επιχείρηση θα ανακατανείμει τους πόρους της έτσι ώστε να δώσει 

μεγαλύτερη έμφαση σε εκείνους τους παράγοντες που είναι καθοριστικοί για τη 

συνολική ικανοποίηση (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; Conklin et al., 2003; 

Grigoroudis and Siskos, 2003).

Οι θεωρίες διοίκησης ποιότητας δείχνουν ότι πολλά από τα κύρια χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας έχουν με την ικανοποίηση των πελατών μία 

σχέση που είναι σε κάποιες περιπτώσεις γραμμική και άλλοτε καμπυλόγραμμη. 

Κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία ο Kano θεωρεί απαραίτητα, ονομάζοντάς τα 

“must-be”, έχουν δραματικά αρνητικό αντίκτυπο στην ικανοποίηση όταν δεν 

παρέχονται, αλλά έχουν ελάχιστα θετικό αντίκτυπο όταν βελτιώνονται σε σχέση με 

ένα συγκεκριμένο αποδεκτό σημείο και μετά. Αυτό σημαίνει ότι η σχέση ανάμεσα 

στη συνολική ικανοποίηση του πελάτη και σε καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά 

είναι μη-γραμμική. Το γεγονός αυτό μετατρέπει τον εντοπισμό αυτών των 

χαρακτηριστικών ιδιαίτερα δύσκολη με χρήση γραμμικών μοντέλων και τεχνικών 

προσομοίωσης. Επιπλέον, η δυσκολία αυξάνεται από το γεγονός ότι πρόκειται στην 

πραγματικότητα για μία συνάρτηση περισσότερων από μία μεταβλητών. Έτσι, μία 

αποτυχία σε ένα μόνο από τα χαρακτηριστικά αυτά αρκεί για να προκαλέσει πτώση 

της συνολικής ικανοποίησης, ενώ αποτυχίες σε περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά 

μπορεί να έχουν όχι μόνο αθροιστικό αλλά και πολλαπλάσιο αποτέλεσμα στη μείωση 

της συνολικής ικανοποίησης του πελάτη. Προφανώς, για να παρατηρηθεί 

δυσαρέσκεια στους πελάτες ή απλώς πτώση της συνολικής ικανοποίησης, αρκεί να 

υπάρξει αποτυχία σε ένα και μόνο από τα απαραίτητα (must-be) χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα του προϊόντος ή υπηρεσίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά, λοιπόν.
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καθορίζουν τα στοιχεία εκείνα που αποκαλούνται key-dissatisfiers (Conklin et al., 

2003).

Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη είναι 

ότι μπορεί να αποτελέσει το κίνητρο για το προσωπικό της επιχείρησης ώστε να 

αυξήσει την παραγωγικότητά του. Ένα σύστημα μέτρησης μετατρέπει την 

ικανοποίηση από αφηρημένη έννοια σε απτό χαρακτηριστικό της καθημερινότητας 

του εργαζόμενου, ειδικά όταν συνοδεύεται από θέσπιση υλικών ή ηθικών βραβείων 

και ανταμοιβών. Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, πολλά ερωτηματολόγια 

ικανοποίησης περιέχουν την ερώτηση «αν κάποιος εργαζόμενος σας εξυπηρέτησε 

ιδιαίτερα καλά, πείτε μας το όνομά του» (και όχι βέβαια την αντίθετη ερώτηση, η 

οποία είναι αντίθετη με τη φιλοσοφία αυτή).

Η ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός μόνιμου βαρόμετρου ικανοποίησης παρέχει τη 

δυνατότητα εκτίμησης της τρέχουσας και μελλοντικής απόδοσης της επιχείρησης. 

Συνεπώς, μία επιχείρηση έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα benchmarking. (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; Matsatsinis et al., _, 

Grigoroudis et al., Mihelis et al., 2001).

Όταν πρόκειται για τη μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη, έχει ιδιαίτερη σημασία 

το γεγονός ότι η έννοια του πελάτη περικλείει και τους εργαζόμενους της 

επιχείρησης. Έχει ουσιώδη σημασία η κατανόηση από την πλευρά της επιχείρησης 

του γεγονότος ότι η ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών έχει ισχυρή σχέση με την 

ικανοποίηση των εσωτερικών πελατών, δηλαδή των εργαζομένων.

Η μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη ουσιαστικά αποτελεί μία διαδικασία 

συνεχούς επικοινωνίας με τους πελάτες, η οποία είναι η βασική προϋπόθεση για την 

υλοποίηση ενεργειών βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που 

προσφέρει η επιχείρηση. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι οι πελάτες είναι η πιο άμεση 

πηγή πληροφόρησης και ανατροφοδότησης. Συνεπώς, οι ενέργειες βελτίωσης 

βασίζονται και σε δεδομένα που προέρχονται από τους ίδιους τους πελάτες και όχι 

μόνο σε εσωτερικούς δείκτες της επιχείρησης. Επιπλέον, μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

στο θ7ΐοίο οι 7ΐελάτες οδηγούν την ετηχείρηση, ένα μόνιμο πρόγραμμα μέτρησης της 

ικανοποίησης ενσωματώνεται στη φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης.

Οι δύο βασικές προϋποθέσεις για το σχεδιασμό και την εφαρμογή (υλοποίηση) ενός 

προγράμματος μέτρησης της ικανθ7ΐοίησης 7ΐελατών είναι οι εξής:

(α) Η ετηχείρηση είναι προσανατολισμένη στον πελάτη και το γεγονός αυτό αποτελεί 

πρώτα από όλα δέσμευση της ηγεσίας της ε7τιχείρησης.
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(β) Η σημασία που έχει ο πελάτης για την επιχείρηση έχει γίνει αντιληπτή από την 

ηγεσία και τα στελέχη της επιχείρησης και έχει ενσωματωθεί, έστω σε κάποιο βαθμό, 

στην κουλτούρα και τη συνολική φιλοσοφία της επιχείρησης (Γρηγορούδης και 

Σίσκος, 2000; Evans and Lindsay, 2002; Hill, _).

Όταν επιχειρούμε να μετρήσουμε την ικανοποίηση του πελάτη, το πρώτο ερώτημα 

που προκύπτει και προηγείται οποιασδήποτε απόπειρας μέτρησης είναι ο λόγος για 

τον 07ioio ε7πθυμούμε να πραγματοποιήσουμε τη μέτρηση. Η αυθόρμητη και 

οφθαλμοφανής απάντηση είναι ότι η ικανοποίηση του 7ΐελάτη είναι σημαντική. 

Αυτόματα υποθέτουμε ότι οι ικανοποιημένοι 7ΐελάτες θα συνεχίσουν να 

πραγματοποιούν 7ΐερισσότερες και επαναλαμβανόμενες αγορές και, ε7ππλέον, ότι θα 

συστήσουν το προϊόν ή υπηρεσία και σε άλλους. Όμως, η πραγματικότητα είναι 

διαφορετική. Μία μικρή αλλαγή της τιμής μ7ΐορεί να διώξει κάποιους 

ικανοποιημένους πελάτες, ενώ άλλοι μένουν παστοί ανεξάρτητα από την τιμή.

Ένας λιγότερο προφανής αλλά εξίσου σημαντικός και ίσως πιο ενδιαφέρων λόγος για 

τη μέτρηση της ικανο7ΐοίησης είναι ότι αυτή παρέχει στην ε7τιχείρηση το κίνητρο και 

την απαραίτητη πληροφόρηση τα οποία τη στηρίζουν στην προσπάθειά της να 

προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του μέλλοντος. Τόσο οι 7ΐελάτες όσο και η 

ικανοποίησή τους από τις προαναφερθείσες σχέσεις αλλάζουν. Ένας οργανισμός, για 

να ε7Π.βιώνει σε μακροχρόνιο χρονικό ορίζοντα, πρέ7ΐει να είναι σε θέση ανά πάσα 

στιγμή να αποφανθεί για τον τρόπο αλλαγής ή προσαρμογής των μεθόδων 

συναλλαγής με τους 7ΐελάτες του, των προϊόντων ή υ7ΐηρεσιών που προσφέρει και της 

εσωτερικής δομής και οργάνωσής του. Αυτό μπορεί να ε7πτευχθεί μέσω της συνεχούς 

εκτίμησης της ικανοτιοίησης των πελατών από τις προαναφερθείσες τρεις σχέσεις και 

με την ταυτόχρονη κατανόηση της φύσης των παραγόντων 7ΐου κινητο7ΐοιούν την 

ικανοποίηση.

Υπάρχουν πολλοί επιπλέον λόγοι για τους οποίους μία ε7πχείρηση μετρά την 

ικανοποίηση των 7ΐελατών της. Ένας α7ΐό αυτούς είναι η απόκτηση ή αύξηση του 

μεριδίου αγοράς, ενώ ένας άλλος λόγος είναι η είσοδος σε μία νέα αγορά. Σε μία 

τέτοια περίπτωση, ο οργανισμός πρέ7ΐει να έχει πληροφορίες για την ικανοποίηση των 

7ΐελατών στο εσωτερικό αυτής της αγοράς, ώστε αν για παράδειγμα επιθυμεί να γίνει 

ηγέτης της αγοράς, να πραγματοποιήσει τις δράσεις εκείνες οι θ7ΐοίες θα του 

επιτρέψουν να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μεγαλύτερου δυνατού μέρους της 

πελατειακής βάσης της αγοράς αυτής (Reed and Hall, 1997).
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Πολλές επιχειρήσεις που βρίσκονται στην κορυφή του κλάδου της φιλοξενίας 

αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα υποστήριξης τόσο της «πρώτης» πώλησης όσο και 

της επανάληψης της πώλησης. Μέσα από ένα σύστημα μέτρησης της ικανοποίησης 

των σημερινών πελατών, η επιχείρηση προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις 

των σημερινών πελατών ικανοποιούνται, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να επιθυμούν να 

μείνουν ξανά στο ίδιο ξενοδοχείο εφόσον επισκεφθούν ξανά την περιοχή, καθώς και 

να συστήσουν τη συγκεκριμένη ξενοδοχειακή επιχείρηση και σε άλλους. Ο ίδιος 

αυτός μηχανισμός προώθησης πωλήσεων, επανάληψης των πωλήσεων και 

προσέλκυσης νέων πελατών λειτουργεί τόσο στο επίπεδο της μεμονωμένης 

ξενοδοχειακής επιχείρησης όσο και στο επίπεδο του τουριστικού προορισμού, οπότε 

και σε αυτό το επίπεδο η μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη προσλαμβάνει την 

ανάλογη σημασία (Foster, _).

Πάντως, μία επιχείρηση η οποία εφαρμόζει ένα πρόγραμμα μέτρησης της 

ικανοποίησης των πελατών της και διαπιστώνει κάποιους τομείς προς βελτίωση, 

επιδιώκοντας την αύξηση της ικανοποίησης, πρέπει να έχει υπόψη της ένα πολύ 

σημαντικό γεγονός: για να εμφανιστούν οι μεταβολές σε ένα μέτρο ικανοποίησης δεν 

αρκεί οι πελάτες να συνειδητοποιήσουν τη βελτίωση της εξυπηρέτησης ή του 

προϊόντος, αλλά επιπλέον να μεταβάλουν ανάλογα τη στάση τους. Αυτό σημαίνει ότι 

οι ενέργειες βελτίωσης πρέπει να είναι συνεπείς και να μην έχουν απλά 

«πυροσβεστικό» χαρακτήρα (Anlezark et al., 2002).

Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να σημειώσουμε ότι τα πιο σημαντικά 

πλεονεκτήματα που μπορούν να προκόψουν από μία διαδικασία μέτρησης της 

ικανοποίησης των πελατών μίας επιχείρησης συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία 

(Grigoroudis et al., 2000):

Η μέτρηση παρέχει ένα αίσθημα επίτευξης.

- Η μέτρηση παρέχει ένα βασικό πρότυπο (στάνταρντ) απόδοσης και ένα πιθανό 

πρότυπο (στάνταρντ) αριστείας.

Η μέτρηση προσφέρει άμεση, αντικειμενική και γεμάτη σημασία 

ανατροφοδότηση.

Η μέτρηση υποδεικνύει τα σημεία τα οποία απαιτούν βελτίωση και τους τρόπους 

με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί αυτή η βελτίωση.

Η μέτρηση προσφέρει στους εργαζόμενους το κίνητρο για να αποδίδουν 

περισσότερο στην εργασία τους και να επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα 

παραγωγικότητας.
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Μία άλλη οπτική η οποία τονίζει τη σημασία της ικανοποίησης του πελάτη είναι η 

διεθνοποιημένη αγορά. Σε σύγκριση με παλαιότερες εποχές, οι σημερινοί πελάτες 

έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουν και τις 

υπηρεσίες που θα τους παρασχεθούν μέσα από ένα πολύ ευρύτερο εύρος 

δυνατοτήτων. Οι επιχειρήσεις ανάμεσα στις οποίες μπορεί να επιλέξει ο καταναλωτής 

στην εγχώρια αγορά για να του προμηθεύσουν τα προϊόντα ή υπηρεσίες που έχει 

ανάγκη δεν είναι μόνο εγχώριες, δεδομένου ότι ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός 

επιχειρήσεων δραστηριοποιείται πλέον διεθνώς. Επιπλέον, πολλοί πελάτες έχουν τη 

δυνατότητα να πραγματοποιούν τις αγορές τους διεθνώς. Άλλωστε, η σύγχρονη 

τεχνολογία της πληροφορικής, όπως το Διαδίκτυο και οι βάσεις δεδομένων που 

προσφέρονται εκεί, παρέχουν στους πελάτες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση, 

έστω και εικονική, σε ολόκληρο τον όγκο πληροφοριών που είναι διαθέσιμος, σε 

παγκόσμια βάση. Με άλλα λόγια, οι πελάτες είναι σε πολύ ισχυρότερη θέση από ό,τι 

στο παρελθόν - έχουμε πλέον μία «αγορά του αγοραστή» (buyer’s market). Σε ένα 

τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον, μόνο οι επιχειρήσεις που είναι σε θέση να 

ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών θα επιβιώσουν (Kueng and Wettstein, _).

6. Ικανοποίηση τοο πελάτη - Υπηρεσίες - Επιχειρήσεις Φιλοξενίας.

6.1 Διάκριση ποιότητας εξυπηρέτησης και ικανοποίησης του πελάτη

Όλες οι σκέψεις γύρω από το θέμα της ποιότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την 

έννοια της ικανοποίησης. Ένα θεμελιώδες πρόβλημα που υφίσταται σε σχέση με 

αυτές τις δύο έννοιες είναι η δυσκολία διαχωρισμού τους, η οποία επιτείνεται από την 

πολυπλοκότητά τους και τη δυσκολία ορισμού τους. Η σχετική συζήτηση 

περιστρέφεται γύρω από το ερώτημα αν είναι διακριτές έννοιες και, εφόσον είναι, 

ποια από τις δύο είναι ανωτέρα τη τάξει της άλλης. Η αναζήτηση αυτή συνοδεύεται 

από ερωτήματα τα οποία αναζητούν λύση, αν επιθυμούμε να αποφανθούμε ως προς 

τη διακριτότητα των δύο εννοιών και την ανωτερότητα της μίας ή της άλλης. Μερικά 

από αυτά τα ερωτήματα είναι (Ekinci and Riley, 1998):

- Ο ρόλος των γνωστικών προηγουμένων.

Το ερώτημα αν και σε ποιο βαθμό η ποιότητα και η ικανοποίηση έχουν κοινά 

γνωστικά προηγούμενα.
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Η επιρροή συγκεκριμένων μεμονωμένων συναναστροφών έναντι της γενικότερης 

οπτικής (μετά την ολοκλήρωση της αγοραστικής διαδικασίας) κατά τη διαδικασία 

εκτίμησης.

Ο τρόπος με τον οποίο οι ατομικές εμπειρίες των πελατών κατά τις συναλλαγές 

τους με την επιχείρηση επισωρεύονται, δημιουργώντας μία ολιστική οπτική.

Ο τρόπος με τον οποίο διάφορες πολλαπλές εμπειρίες επισωρεύονται, 

δημιουργώντας μία συνολική εκτίμηση.

Η σχετική επιρροή καθεμιάς από τις δύο έννοιες (ποιότητα, ικανοποίηση) επάνω 

στη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Μολονότι πολλοί ερευνητές έχουν μελετήσει την ικανοποίηση του πελάτη, η οποία 

είναι συχνά δύσκολο να διαχωριστεί από την ποιότητα εξυπηρέτησης εννοιολογικά, η 

σχετική βιβλιογραφία δεν προσφέρει ξεκάθαρη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 

αυτές οι δύο έννοιες συνδέονται. Η κύρια διάκριση ανάμεσα στην ποιότητα και την 

ικανοποίηση μπορεί να γίνει κατανοητή αν αντιληφθούμε την ικανοποίηση ως κάτι 

που σχετίζεται με τη στιγμή της συναλλαγής, με τη συγκεκριμένη εμπειρία 

εξυπηρέτησης, ενώ η ποιότητα συνδέεται πιο στενά με μία συνολική αξιολόγηση της 

εξυπηρέτησης. Όμως, οι πιο πρόσφατες ερευνητικές υποθέσεις υποδεικνύουν ότι η 

συνολική ικανοποίηση ενός πελάτη από μία επιχείρηση πιθανώς είναι αποτέλεσμα 

της ικανοποίησής του από πολλές συναλλαγές με την επιχείρηση, και ότι η 

ικανοποίηση από κάθε επιμέρους συναλλαγή βασίζεται σε μία αξιολόγηση της 

ποιότητας του προϊόντος ή υπηρεσίας, της ποιότητας εξυπηρέτησης και της τιμής. 

Μελετητές υποστηρίζουν ότι η υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης έχει ως αποτέλεσμα 

μετρήσιμα οφέλη όσον αφορά στα κέρδη, τη μείωση του κόστους και την αύξηση του 

μεριδίου αγοράς. Επίσης, ισχυρίζονται ότι η διατήρηση πελατών μέσω της ποιότητας 

συμβάλλει στην αύξηση της κερδοφορίας, μέσω της αυξημένης πρόθεσης 

επαναγοράς. Επιπλέον, υποστηρίζουν σθεναρά την άποψη ότι οι επιχειρήσεις που 

προσφέρουν μία υπηρεσία ανώτερη του επαρκούς διαθέτουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, και ότι επιτυγχάνοντας εξυπηρέτηση που υπερβαίνει το επιθυμητό 

επίπεδο, εξασφαλίζουν την πίστη των πελατών τους (Chenet et al., 1999).

Ο ορισμός μίας έννοιας είναι από τη φύση του μία περίπλοκη υπόθεση, και ειδικά 

όταν πρόκειται για μία έννοια όπως η ποιότητα των υπηρεσιών, η οποία περικλείει 

και επηρεάζεται από παράγοντες όπως η ανθρώπινη συμπεριφορά και αντίληψη, οι 

οποίοι δεν προσαρμόζονται εύκολα σε γενικούς κανόνες ούτε επιδέχονται αυστηρές 

μετρήσεις. Οι αρχικές προσεγγίσεις για τον ορισμό της ποιότητας εξυπηρέτησης
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βασίστηκαν στην ιδέα της «συμμόρφωσης στις προδιαγραφές». Η συγκεκριμένη 

προσέγγιση χρησιμοποιείται ευρέως και στις ημέρες μας, κυρίως στον 

κατασκευαστικό τομέα, όπου οι προδιαγραφές και η συμμόρφωση προς αυτές 

ορίζονται και διαπιστώνονται σχετικά εύκολα - τουλάχιστον ευκολότερα από τον 

τομέα των υπηρεσιών, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καταλυτικός. Όμως, 

ακόμη και στον τομέα των προϊόντων (των υλικών αγαθών), η συμμόρφωση στις 

προδιαγραφές δεν αποτελεί απόλυτη αξία, ενώ με την εισαγωγή των προσδοκιών του 

πελάτη στην «εξίσωση», τα πράγματα δυσκολεύουν περισσότερο, διότι δεν είναι 

εύκολη υπόθεση να εντοπίσει κανείς τις σκέψεις, ανάγκες και προσδοκίες του 

καταναλωτή. Όσον αφορά στη στάση του καταναλωτή, τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες του κλπ, πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος της κουλτούρας του. Από τη 

στιγμή που η επιχείρηση διαπιστώνει τη σημασία της κουλτούρας στην κατανόηση 

των προσδοκιών και αναγκών του πελάτη, αναπόφευκτα πρέπει να συνειδητοποιήσει 

και την ουσιώδη σημασία των αξιών του. Αυτό το σύνολο αναφοράς που έχει το κάθε 

άτομο επηρεάζει άμεσα τις απαιτήσεις του από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που του 

προσφέρονται και τη διαδικασία λήψης καταναλωτικών αποφάσεων. Επιπλέον, οι 

ίδιες οι προδιαγραφές εξαρτώνται από την κουλτούρα της κοινωνίας. Άλλοι ειδικοί 

ορίζουν την ποιότητα ως υπεροχή ή αριστεία, οπότε η ποιότητα που αντιλαμβάνεται ο 

πελάτης μπορεί να οριστεί ως η εκτίμηση του πελάτη για τη συνολική υπεροχή ή 

αριστεία ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Μάλιστα, ειδικοί αναφέρουν ότι κατά την 

εκτίμηση ή βαθμολόγηση οποιουδήποτε αντικειμένου, κατάστασης κτλ, το άτομο έχει 

την τάση να υιοθετεί μία συνολική αντίληψη και να κρίνει την κατάσταση στο 

σύνολό της. Με άλλα λόγια, ένα άτομο δεν κρίνει βασιζόμενο στις λεπτομέρειες αλλά 

στη συνολική του αντίληψη (Ekinci and Riley, 1998).

6.2 Ο ρόλος των προσδοκιών και των αντιλήψεων των πελατών 

Θεμελιώδους σημασίας στην αντίληψη του πελάτη για την ποιότητα ενός προϊόντος ή 

μίας υπηρεσίας είναι οι προσδοκίες του. Για αυτόν το λόγο, πολλές μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις για τη μέτρηση της ποιότητας εξυπηρέτησης και της ικανοποίησης του 

πελάτη διερευνούν και τις προσδοκίες του πελάτη. Αυτό πραγματοποιείται συνήθως 

με δύο τρόπους: Είτε με σύγκριση της προσδοκίας με την απόδοση της συμπεριφοράς 

της επιχείρησης που παρέσχε την υπηρεσία (θεωρία του κενού/ χάσματος - gap) είτε 

με άμεση εκτίμηση της απόδοσης σε σύγκριση με την προσδοκία του πελάτη (θεωρία 

της διάψευσης - disconfirmation). Και στις δύο προσεγγίσεις, το εργαλείο που

20



χρησιμοποιείται είναι το ίδιο. Στην πρώτη περίπτωση, πραγματοποιείται πρώτα 

μέτρηση των προσδοκιών και κατόπιν λαμβάνεται ένα μέτρο της πραγματικής 

απόδοσης της επιχείρησης. Η διαφορά των δύο είναι το κενό/ χάσμα (gap). Στη 

δεύτερη περίπτωση, το αντικείμενο της μέτρησης είναι ο βαθμός στον οποίο 

ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών, δηλαδή οι πελάτες 

ερωτώνται άμεσα αν υπηρεσία ή προϊόν ήταν καλύτερη ή χειρότερη από ό,τι 

ανάμεναν.

Ένα ακόμη ζήτημα που υπεισέρχεται στο θέμα της ποιότητας είναι η 

υποκειμενικότητα. Πολλοί ειδικοί έχουν προσπαθήσει να αντιμετωπίσουν αυτό το 

θέμα διακρίνοντας την ποιότητα σε «πραγματική», εκείνη που πραγματικά υφίσταται, 

και «αντιλαμβανόμενη», εκείνη που αντιλαμβάνεται ο πελάτης. Σε τελική ανάλυση, 

όμως, η δεύτερη είναι η σημαντικότερη, διότι βάσει αυτής ο πελάτης εξάγει τις 

κρίσεις του, και, άλλωστε, η «πραγματική» πιθανώς να μην έχει νόημα ύπαρξης ως 

έννοια, καθώς όλα τα πράγματα εξαρτώνται από την υποκειμενική αντίληψη των 

ανθρώπων. Άμεση συνέπεια αυτής της σκέψης είναι το γεγονός ότι είναι πολύ 

δύσκολο να οριστεί ποια θα ήταν η ιδανική ποιότητα σε κάθε περίπτωση, πράγμα που 

δυσχεραίνει ιδιαίτερα την εφαρμογή της προσέγγισης του κενού (gap). Μία άλλη 

περιγραφή ειδικών για την αντικειμενική ποιότητα είναι ότι αποτελεί μία μετρήσιμη 

και επαληθεύσιμη ανωτερότητα επάνω σε ένα σύνολο προκαθορισμένων ιδανικών 

προτύπων. Αυτή η ιδέα, πάντως, οδηγεί ανάγεται στο ζήτημα της επιρροής της 

κουλτούρας στον καθορισμό των προδιαγραφών (Ekinci and Riley, 1998).

Η αρχική έρευνα της ποιότητας είχε καταλήξει στη θέση ότι η ποιότητα της 

εξυπηρέτησης είναι το κενό (gap) ανάμεσα στις προσδοκίες των πελατών από την 

υπηρεσία που θα τους παρασχεθεί και στις αντιλήψεις τους για την υπηρεσία που 

τους προσφέρεται στην πραγματικότητα. Πιο πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι η 

μέτρηση των προσδοκιών είναι απαραίτητη για τη μέτρηση της δομής της ποιότητας 

εξυπηρέτησης. Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δεν είναι απαραίτητη η μέτρηση 

των προσδοκιών για τη μέτρηση της ποιότητας εξυπηρέτησης.

Μία άλλη οπτική γωνία η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ειδικά σε αλυσίδες 

ξενοδοχείων που δραστηριοποιούνται διεθνώς, είναι οι πολιτισμικές διαφορές (ή 

διαφορές στην κουλτούρα). Έρευνες έχουν δείξει ότι παρατηρούνται σημαντικές 

διαφορές στις προσδοκίες ανάμεσα σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Το εύρημα 

αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν αναλογιστούμε ότι οι προσδοκίες διαδραματίζουν 

ένα ρόλο πολύ η λιγότερο σημαντικό στη διαμόρφωση της αντίληψης ενός πελάτη για

21



την υπηρεσία που του παρέχεται και στη διαμόρφωση των κρίσεων αξιολόγησης που 

αφορούν στην ικανοποίηση του (Armstrong et al., 1997).

Η βασική κριτική των μεθόδων που βασίζονται στη διάψευση/ επιβεβαίωση των 

προσδοκιών για τη μέτρηση της ποιότητας εξυπηρέτησης και της ικανοποίησης του 

πελάτη είναι ότι τη διαδικασία μέσα από την οποία οι πελάτες αντιλαμβάνονται τις 

υπηρεσίες, καθώς και τη διαδικασία που αυτοί ακολουθούν όταν εκτιμούν αυτές τις 

υπηρεσίας. Αυτές οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις εστιάζουν κατευθείαν στις 

προσδοκίες και την ικανοποίηση, όπως για παράδειγμα οι μέθοδοι που αναλύουν τη 

διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες και την ικανοποίηση (θετική ή αρνητική διάψευση 

προσδοκιών). Μία άλλη επιφύλαξη για την προσέγγιση αυτή είναι ότι η μέτρηση της 

διαφοράς αυτής, ως αριθμητικού μεγέθους, δεν έχει άμεση ερμηνεία ως ψυχολογική 

λειτουργία. Ίσως για αυτό το λόγο έχει παρατηρηθεί ότι οι έρευνες εκτίμησης της 

απόδοσης της επιχείρησης φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη αξιοπιστία. Άλλωστε, οι 

μελέτες μέτρησης ποιότητας και ικανοποίησης που έχουν πραγματοποιηθεί σε 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν την τάση να μη λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τους 

αντίστοιχες μελέτες στον τομέα της συμπεριφοράς, όπως για παράδειγμα τη 

διαδικασία που ακολουθεί ο καταναλωτής όταν επιλέγει ξενοδοχείο για τη διαμονή 

του (Ekinci and Riley, 1998).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ρόλο των προσδοκιών παρουσιάζουν ευρήματα ερευνών 

στον κλάδο του τουρισμού. Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι ακόμη και στην 

περίπτωση που μία επιχείρηση υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών της, η 

επιτυχία αυτή δεν έχει υποχρεωτικά ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων 

ικανοποίησης. Το φαινόμενο αυτό γίνεται περισσότερο έντονο στις περιπτώσεις όπου 

οι προσδοκίες τίθενται ιδιαίτερα υψηλά και είναι πολύ ισχυρά δομημένες (McQuilken 

et al, 2000).

Το ερώτημα με ποιο τρόπο οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και υψηλή απόδοση είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα 

που απασχολεί τον κλάδο αυτό. Η παροχή υπηρεσιών ποιότητας είναι μία από αυτές 

τις μεθόδους. Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι μία στρατηγική που συσχετίζεται με 

την επιτυχία στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και στηρίζει τις προσπάθειες της 

επιχείρησης να επιτύχει με αποτελεσματικότερο τρόπο καλύτερη θέση στην αγορά 

των ξενοδοχείων.

Επίσης, το γεγονός ότ! η ποιότητα των υπηρεσιών οδηγεί στην ικανοποίηση του 

πελάτη έχει οδηγήσει πολλούς ερευνητές να εστιάσουν στο θέμα. Υπάρχουν κάποια
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μοντέλα μέτρησης των προσφερόμενών υπηρεσιών, όπως το SERVQUAL, όμως δεν 

πρέπει να θεωρούμε ότι η προσδοκία και η τελική απόδοση της ποιότητας των 

υπηρεσιών είναι δύο διαδικασίες άσχετες μεταξύ τους. Φυσικά, η κατανόηση της 

ασυμβατότητας μεταξύ των προσδοκιών και της απόδοσης της ποιότητας παροχής 

υπηρεσιών είναι δυνατή μόνο μέσω μίας έρευνας ικανοποίησης πελατών. Η διοίκηση 

ενός ξενοδοχείου πρέπει να είναι σε θέση: α) να κατανοεί πώς πρέπει να γίνει ο 

καταμερισμός των διαθέσιμων πόρων ανάμεσα στις διάφορες διαστάσεις της 

ποιότητας υπηρεσιών και β) να καθορίζει τα επιθυμητά επίπεδα της ποιότητας των 

υπηρεσιών. Επιπλέον, η διοίκηση πρέπει να εφαρμόζει benchmarking σε ξενοδοχεία 

που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών.

Αποτελέσματα ερευνών έδειξαν μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες και την 

απόδοση της ποιότητας των υπηρεσιών, όσον αφορά συγκεκριμένες διαστάσεις της 

ποιότητας. Ένα τέτοιο εύρημα υποδεικνύει ότι το ξενοδοχείο δεν ανταποκρίθηκε στις 

απαιτήσεις και προσδοκίες του πελάτη, πράγμα που σημαίνει ότι ο πελάτης δεν είναι 

ικανοποιημένος. Ανεξάρτητα από το μέγεθος του ξενοδοχείου (πέντε, τεσσάρων ή 

τριών αστέρων) σε πολλές έρευνες φάνηκε να υπάρχει μεγάλο κενό/ χάσμα ανάμεσα 

στις προσδοκίες και την απόδοση, κυρίως όσον αφορά στις υλικές παροχές. Σε μία 

τέτοια περίπτωση, τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης δείχνουν ότι η 

διοίκηση πρέπει να βελτιώσει το φυσικό περιβάλλον του ξενοδοχείου, όπως λ.χ. την 

εμφάνιση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του ξενοδοχείου. Από την άλλη, 

το κενό ανάμεσα στις προσδοκίες των πελατών και στην ποιότητα της 

προσφερόμενης υπηρεσίας σε πολλές έρευνες βρέθηκε χαμηλότερο όσον αφορά στην 

ανταπόκριση του προσωπικού στις προσωπικές ανάγκες των πελατών. Ένα τέτοιο 

εύρημα δείχνει ότι η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου είναι πάντα 

πρόθυμοι να βοηθήσουν τον πελάτη και να του παράσχουν υπηρεσίες άμεσα και σε 

μικρό χρόνο, με σκοπό την επίτευξη της ικανοποίησης του πελάτη.

Άλλα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από μία τέτοια έρευνα, είναι τα 

ακόλουθα. Παρατηρήθηκε μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες των πελατών 

και την απόδοση του ξενοδοχείου στον τομέα των προσφερόμενων υλικών 

προϊόντων, κυρίως σε ξενοδοχεία τριών και τεσσάρων αστέρων. Σε μία τέτοια 

περίπτωση, η διοίκηση πρέπει να επενδύσει πόρους σε αυτή τη διάσταση της 

εξυπηρέτησης, όπως για παράδειγμα ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις.

Τα δεδομένα έρευνας υποδεικνύουν την ανταπόκριση και την αξιοπιστία ως τους δύο 

σημαντικότερους παράγοντες όσον αφορά τις προσδοκίες των πελατών. Αυτό
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σημαίνει ότι σε περίπτωση περιορισμένων πόρων, ο καθορισμός των τομέων 

εξυπηρέτησης στους οποίους οι πελάτες είναι πιο απαιτητικοί είναι απαραίτητος ώστε 

να καθοριστεί ο κατάλληλος καταμερισμός των πόρων της επιχείρησης και κατ’ 

επέκταση ο κατάλληλος μερισμός των προσπαθειών της επιχείρησης και των 

εργαζομένων της στον τομέα της εξυπηρέτησης των πελατών. Είναι, επίσης, δυνατή 

και η τμηματοποίηση του συνόλου των πελατών ανάλογα με τις προσδοκίες τους, 

ώστε να καταβάλλονται οι κατάλληλες προσπάθειες στους απαραίτητους για κάθε 

τμήμα τομείς εξυπηρέτησης.

Μολονότι υπάρχει η εντύπωση ότι η καλύτερη εξυπηρέτηση οδηγεί σε μεγαλύτερη 

ικανοποίηση των πελατών, παρατηρείται ότι όσο αυξάνονται οι προσδοκίες των 

πελατών (καθώς αυξάνεται ο βαθμός, δηλ. τα αστέρια, του ξενοδοχείου), τόσο 

αυξάνεται η διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες και την πραγματική εξυπηρέτηση.

Από μία τέτοια έρευνα κατανοούμε πόσο σημαντικό είναι η διοίκηση του 

ξενοδοχείου να ερευνά συστηματικά την ικανοποίηση των πελατών, γεγονός που θα 

της παρέχει τη δυνατότητα να καθορίζει ποιες διαστάσεις της ποιότητας 

εξυπηρέτησης είναι εκείνες που οδηγούν σε χαμηλή ικανοποίηση. Επίσης, η 

συστηματική μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών συμβάλλει στην 

παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων ποιότητας εξυπηρέτησης 

και στον εντοπισμό πιθανών διαχρονικών μεταβολών στις προσδοκίες των πελατών. 

Επιπλέον, η διοίκηση ενός ξενοδοχείου μπορεί να καθορίσει τα στάνταρ της 

ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει ανάλογα με το βαθμό του ξενοδοχείου, έτσι 

ώστε να ελαχιστοποιείται η διαφορά προσδοκιών και προσφερόμενης ποιότητας και 

να τίθενται ρεαλιστικοί στόχοι όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των πελατών (Lee et 

al., J.

Ο ρόλος της αξίας που αντιλαμβάνεται ο πελάτης ότι λαμβάνει κατά τη διάρκεια της 

συναλλαγής του με την επιχείρηση είναι πολύ σημαντικός. Μάλιστα, έρευνες που 

έχουν διεξαχθεί σε ξενοδοχεία δείχνουν ότι η αντιλαμβανόμενη από τον πελάτη αξία 

είναι άμεσο προαπαιτούμενο για την ικανοποίησή του και την πρόθεση επαναγοράς 

που εμφανίζει. Η αντιλαμβανόμενη αξία είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα στην τιμή και την ποιότητα εξυπηρέτησης και των υποχωρήσεων και 

συμβιβασμών που ο πελάτης θεωρεί ότι πρέπει να πραγματοποιήσει όσον αφορά στη 

σχέση τιμής-ποιότητας. Επιπλέον, όμως, η αντιλαμβανόμενη αξία είναι αποτέλεσμα 

της άμεσης και έμμεσης επιρροής της αντίληψης του πελάτη σχετικά με την απόδοση 

της επιχείρησης στους διάφορους τομείς της εξυπηρέτησης.
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Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αντιλαμβανόμενη τιμή επηρεάζει σημαντικά 

αρνητικά την αντιλαμβανόμενη αξία. Η μόνη εξαίρεση είναι μερικά αποτελέσματα 

ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα υπερπολυτέλειας του κλάδου της 

φιλοξενίας, στο οποίο η σχέση εμφανίζεται κάποιες φορές αντεστραμμένη. Αυτά τα 

ευρήματα είναι πολύ σημαντικά για τις στρατηγικές επιλογές του κλάδου της 

φιλοξενίας. Πολλές φορές, η αντιλαμβανόμενη τιμή επηρεάζει σημαντικά ακόμη και 

την αντίληψη που έχει ο πελάτης για την εξυπηρέτηση που έλαβε. Ακόμη και αν 

θεωρεί ότι έλαβε ιδιαίτερα καλής ποιότητας εξυπηρέτηση, είναι πιθανό να τη 

βαθμολογήσει χαμηλότερα, αν αντιλαμβάνεται το ποσό που κλήθηκε να καταβάλει 

ως ιδιαίτερα υψηλό. Γίνεται έτσι φανερό ότι όταν ένας πελάτης καλείται να εκφράσει 

την ικανοποίησή του ή να βαθμολογήσει τις υπηρεσίες που του προσφέρθηκαν, δεν 

είναι σχεδόν ποτέ ψυχρός κριτής των γεγονότων και δεν μπορεί να εκφράσει την 

άποψή του μόνο για μία κάθε φορά μεταβλητή (όπως ίσως περιμένει ο ερευνητής). 

Τις περισσότερες φορές, ο πελάτης επηρεάζεται από τις προσδοκίες του, ακόμη και 

όταν δεν απαντά στις ερωτήσεις που αφορούν στις προσδοκίες του. Πολλά 

ερωτηματολόγια περιέχουν ξεχωριστές ερωτήσεις για τις προσδοκίες, αλλά ο πελάτης 

δεν μπορεί εύκολα να πει «τώρα απαντώ για την πραγματικότητα, οι προσδοκίες είναι 

παρακάτω, άρα τώρα δεν θα τις λάβω υπόψη μου». Επίσης πολύ συχνά η 

αντιλαμβανόμενη τιμή προκαλεί στον πελάτη ένα αίσθημα «θυσίας», το οποίο 

επηρεάζει την κρίση του για την εξυπηρέτηση, με αποτέλεσμα να μη βαθμολογεί την 

ίδια την εξυπηρέτηση ως απόλυτη έννοια, αλλά τη σχετική έννοια της σχέσης τιμής 

εξυπηρέτησης, ακόμη και αν υπάρχουν και οι δύο ερωτήσεις μέσα στο 

ερωτηματολόγιο. Ένας ερευνητής πρέπει να κατανοεί βαθιά ότι μία τέτοια έρευνα δεν 

μπορεί να αναπαραγάγει συνθήκες «εργαστηρίου».

Αποτέλεσμα αυτών των παρατηρήσεων είναι να παρουσιάζονται αντιφατικά 

αποτελέσματα ανάμεσα σε έρευνες. Σε κάποιες εμφανίζεται θετική η σχέση 

αναλαμβανόμενης τιμής και ποιότητας εξυπηρέτησης, ενώ σε άλλες προκύπτει 

οριακά αρνητική. Πρέπει, πάντως, να τονιστεί ιδιαίτερα ότι μέσα σε ολόκληρο αυτό 

το πλαίσιο μελέτης της ποιότητας εξυπηρέτησης, ικανοποίησης του πελάτη, αξίας του 

πελάτη, απόδοσης της επιχείρησης, πρόθεση επαναγοράς και σύστασης του 

προϊόντος και σε άλλους, μεγάλο ρόλο διαδραματίζει τόσο η αντίληψη του πελάτη 

για όλες τις μεταβλητές που υπεισέρχονται σε όλες τις φάσεις της αγοραστικής 

διαδικασίας, όσο και οι προσδοκίες του πελάτη.
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Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας έρευνας ικανοποίησης προ καλούν άμεσο ενδιαφέρον 

από την πλευρά της διοίκησης μίας επιχείρησης και στην προκειμένη περίπτωση ενός 

ξενοδοχείου. Η βελτίωση της προσφερόμενης ποιότητας και της ικανοποίησης των 

πελατών δεν αρκεί αν δεν συνοδεύεται από αξία την οποία να μπορεί να αντιληφθεί ο 

πελάτης. Επιπλέον, η βελτίωση των υπηρεσιών πρέπει να συνοδεύεται από 

ανταγωνιστικότερες τιμές, ειδάλλως η ξενοδοχειακή επιχείρηση θα έχει τη δυσάρεστη 

εμπειρία της μείωσης των επαναλαμβανόμενων πωλήσεων, ακόμη και από την 

πλευρά των πελατών οι οποίοι δηλώνουν ικανοποιημένοι και βαθμολογούν υψηλά 

της ποιότητα των υπηρεσιών που δέχθηκαν. Έχει παρατηρηθεί ότι η υψηλή 

τιμολόγηση επηρεάζει αρνητικά την αντίληψη των πελατών για την εξυπηρέτηση που 

είχαν και την αξία που δέχθηκαν, με αποτέλεσμα να εξασθενεί η ικανοποίησή τους, η 

πρόθεσή τους για επαναγορά και η διάθεσή τους να συστήσουν το ξενοδοχείο και σε 

άλλους. Συνεπώς, η τιμή, και ιδιαίτερα η τιμή του δωματίου, είναι πολύ σημαντικός 

παράγοντας καθορισμού του μεριδίου αγοράς ενός ξενοδοχείου (Oh, 1999).

Έρευνες που έχουν διεξαχθεί μεταξύ άλλων και σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

έδειξαν ότι η κρίση των πελατών μετά την εξυπηρέτηση, όσον αφορά στην 

ικανοποίησή τους, επηρεάζεται ακόμη και από το βαθμό κινδύνου που αισθάνονται, 

τόσο για την γενική κατηγορία προϊόντος ή υπηρεσίας όσο και για τη συγκεκριμένη 

μάρκα. Σε γενικές γραμμές, υψηλότερα επίπεδα αντιλαμβανόμενού κινδύνου έχουν 

ως αποτέλεσμα χαμηλότερα επίπεδα συνολικής ικανοποίησης, ασθενέστερες 

προθέσεις επαναγοράς και χαμηλότερη πρόθεση να συστήσουν το ξενοδοχείο σε 

άλλους. Όσον αφορά στον αντιλαμβανόμενο κίνδυνο, αποτελεί θεμελιώδη έννοια στη 

συμπεριφορά του καταναλωτή, αλλά στη σχετική βιβλιογραφία έχει δοθεί 

περισσότερο βάρος στον αντιλαμβανόμενο κίνδυνο πριν την αγορά, παρά στον 

αντίκτυπο που έχει στην αξιολόγηση ικανοποίησης των πελατών μετά την αγορά 

(Mattila, 2001).

Η ανάλυση επιλεγμένων παραγόντων ικανοποίησης έδειξε ότι τα κοινωνικο- 

δημογραφικά χαρακτηριστικά διαδραματίζουν ένα μικρής βαρύτητας ρόλο όσον 

αφορά στην ερμηνεία της ικανοποίησης των πελατών. Από την άλλη πλευρά, οι 

μεταβλητές που έχουν να κάνουν με τις στάσεις (attitudes) των πελατών έχουν πολύ 

ισχυρότερο αντίκτυπο στην ικανοποίηση. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το εύρημα το 

οποίο αναφέρουν και άλλες έρευνες: Η ικανοποίηση συνεισφέρει σε θετική 

δημοσιότητα «από στόμα σε στόμα» (word-of-mouth), αφού οι ικανοποιημένοι 

πελάτες παρουσιάζουν την τάση να συστήνουν την επιχείρηση και σε άλλους. Όμως,
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τα άμεσα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα της ικανοποίησης επάνω στην αγοραστική 

συμπεριφορά είναι περιορισμένα (Markovic and Horvat, 1999; Salzberger and 

Klausegger, _).

6.3 Ιδιαιτερότητα των υπηρεσιών και ειδικότερα των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων

Το προφίλ του κλάδου της φιλοξενίας στις ΗΠΑ, όπως αυτό έχει προκόψει από 

έρευνες, είναι εκείνο ενός υγιούς κλάδου, ο οποίος χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτη 

αριστεία τόσο σε διοικητικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, η οποία αναγνωρίζεται 

ως τέτοια από τους πελάτες. Αυτή η αριστεία αντικατοπτρίζεται σε αύξηση της 

ζήτησης δωματίων διανυκτέρευσης αλλά και σε αύξηση της κερδοφορίας τα 

τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τον κλάδο της φιλοξενίας θα ήταν να 

διαπιστώσουμε ποια είναι η αντίληψη των πελατών για την απόδοση των 

επιχειρήσεων του κλάδου της φιλοξενίας σε τομείς-κλειδιά για τη λειτουργία αυτών 

των επιχειρήσεων, καθώς και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της απόδοσης στην 

καταναλωτική πίστη. Επίσης, σημαντική είναι η αναγνώριση των τομέων που οι 

πελάτες θεωρούν ότι δημιουργούν αξία. Οι τομείς αυτοί πρέπει να συγκριθούν με 

εκείνους στους οποίους η επιχείρηση δίνει έμφαση και δημιουργεί αριστεία, με 

απώτερο στόχο την ταύτισή τους.

Μία πολύ σημαντική διαπίστωση που προκύπτει είναι ότι δεν πρέπει να τίθενται 

στεγανά στην εφαρμογή των άριστων πρακτικών. Πολύ συχνά παρατηρείται ότι 

πολλές επιχειρήσεις θεωρούν ότι οι άριστες πρακτικές είναι υπόθεση μόνο των 

ξενοδοχείων της κατηγορίας πολυτελείας. Όμως, οι πελάτες με περιορισμένο 

«προϋπολογισμό», οι οποίοι επιλέγουν ξενοδοχεία πιο φθηνά και άρα χαμηλότερης 

κατηγορίας, προτιμούν ανάμεσα σε αυτά τα ξενοδοχεία εκείνα τα οποία δημιουργούν 

για αυτούς μεγαλύτερη αξία. Μάλιστα, το εύρημα αυτό παρουσιάζεται ιδιαίτερα 

έντονο, γεγονός που δείχνει ότι οι βέλτιστες πρακτικές πρέπει να αναπτύσσονται και 

να κατανέμονται ομοιόμορφα μέσα στο σύνολο του κλάδου αλλά και στους 

διάφορους τομείς της ίδιας επιχείρησης - και κυρίως σε εκείνους που δημιουργούν 

αυξημένη αξία για την τελική υπηρεσία και προϊόν που απολαμβάνουν οι πελάτες. 

Με άλλα λόγια, οι πελάτες επιβραβεύουν με την επιλογή τους τα ξενοδοχεία τα οποία 

εκείνοι αντιλαμβάνονται ότι δημιουργούν για αυτούς μεγαλύτερη αξία, αναγνωρίζουν 

και επιβραβεύουν τις προσπάθειες δημιουργίας αξίας, και αυτό συμβαίνει σε όλες τις 

κατηγορίες ξενοδοχείων (Dube et al., 2000).
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Πολύ σημαντικός σε όλες τις επιχειρήσεις, και ειδικότερα στον τομέα των 

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αποδεικνύεται 

ο ρόλος των υπαλλήλων οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τους πελάτες. Η διοίκηση 

πρέπει να επενδύσει στους εργαζόμενους αυτούς, διότι παρατηρείται ότι η 

ικανοποίηση των πελατών επηρεάζεται από τη συμπεριφορά και στάση των 

εργαζομένων αυτών. Η ποιότητα εξυπηρέτησης θεωρείται συνάρτηση των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ εργαζομένων και πελατών. Διακυμάνσεις στην απόδοση 

των εργαζομένων που έρχονται σε άμεση επαφή με τους πελάτες οδηγούν σε 

μεταβολές της ποιότητας εξυπηρέτησης, γεγονός που δείχνει ότι τα ατομικά 

προσόντα, δεξιότητες και άλλες αρετές αυτών των εργαζομένων προσφέρουν στην 

επιχείρηση έναν τρόπο να διαφοροποιεί τις υπηρεσίες που προσφέρει και να 

δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Lee et al., _).

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η εντυπωσιακή ομοιότητα ανάμεσα στα 

ξενοδοχεία όσον αφορά στις πηγές της αριστείας, όπως αυτές εντοπίζονται από τη 

διοίκηση των ξενοδοχείων. Πιο συγκεκριμένα, τα στελέχη των επιχειρήσεων 

φιλοξενίας συμφωνούν ότι η συνέπεια είναι παράγοντας-κλειδί για την επίτευξη της 

αριστείας: συνέπεια στην ιδιοκτησία και διοίκηση, συνέπεια στις υποσχέσεις της 

επωνυμίας της επιχείρησης (brand name), και συνέπεια στην τήρηση αυτών των 

υποσχέσεων (Dube et al., 2000). Η συνέπεια στην εξυπηρέτηση είναι βασικός 

παράγοντας της ποιότητας εξυπηρέτησης (Sill, 2000).

Η ικανοποίηση του πελάτη μπορεί να γίνει πηγή αριστείας και βάση για τη 

δημιουργία ισχυρού ονόματος το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως περιουσιακό 

στοιχείο, στο σημερινό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον (Prasad and Dev, 

2000; Cornell Hotel Scholl website). Άλλωστε, συνεχώς αναπτύσσονται νέοι 

τουριστικοί προορισμοί, οι οποίοι πολύ εύκολα μπορούν να διαβρώσουν το μερίδιο 

αγοράς ενός ξενοδοχείου (Formica and McCleary, 2000). Η δημιουργία μίας ισχυρής 

επωνυμίας, η οποία θα μπορεί να λειτουργήσει ως περιουσιακό στοιχείο μίας 

ξενοδοχειακής επιχείρησης, είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

οδηγούν στην επιτυχία ενός ξενοδοχείου. Η ισχυρή επωνυμία ως περιουσιακό 

στοιχείο, όπως την αντιλαμβανόμαστε εδώ, είναι ένα μέτρο το οποίο παράγεται από 

ένα σύνολο κριτηρίων της ικανοποίησης του πελάτη. Ένα ξενοδοχείο θα έχει ισχυρό 

όνομα, ως περιουσιακό στοιχείο, όταν θα έχει επιτύχει το εξής: ένας μεγάλος αριθμός 

πελατών να έχει θετική αντίληψη και στάση απέναντι στην επωνυμία του 

ξενοδοχείου. Οι θετικές ή αρνητικές στάσεις και αντιλήψεις των πελατών οικοδομούν
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την ισχυρή επωνυμία ως περιουσιακό στοιχείο και ουσιαστικά την αντιπροσωπεύουν. 

Ο κύριος λόγος για τον οποίο η ισχυρή επωνυμία μίας επιχείρησης είναι σημαντική 

και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας είναι το γεγονός ότι βοηθά στην 

αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. Αυτό επιτυγχάνεται διότι η ισχυρή επωνυμία 

διαφοροποιεί το προϊόν, στην προκειμένη περίπτωση το ξενοδοχείο, δίνοντας έτσι τη 

δυνατότητα στην επιχείρηση να ανεβάζει την τιμή των υπηρεσιών που προσφέρει, 

αλλά ταυτόχρονα καλλιεργώντας την καταναλωτική πίστη (Prasad and Dev, 2000).

Η επωνυμία ενσωματώνει μέσα της όλα όσα η επιχείρηση αντιπροσωπεύει. Με άλλα 

λόγια, περιλαμβάνει την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης, την 

υπόσχεση ή διαβεβαίωση προς τους πελάτες ότι θα τους παράσχει το προϊόν ή 

υπηρεσία που επιθυμούν και που καλύπτει ή υπερβαίνει τις ανάγκες τους, την 

αντίληψη των πελατών για την εταιρία, μία εικόνα-σύνολο συνειρμών και 

προσδοκιών οι οποίες δίνουν στον πελάτη την υπόσχεση ότι αυτή η εταιρία είναι 

εκείνη που θα ικανοποιήσει την καταναλωτική τους ανάγκη κτλ. Σύμφωνα με αυτήν 

την οπτική γωνία, η επωνυμία μετατρέπεται σε σύμβολο το οποίο συνδέει την 

επιχείρηση και τα προϊόντα της με τον πελάτη, μέσω ενός δεσμού ο οποίος 

αντιπροσωπεύει τη συνολική «προσωπικότητα του προϊόντος» (Prasad and Dev, 

2000).

Πολλά ξενοδοχεία ερευνούν νέες πρακτικές και δραστηριότητες οι οποίες έχουν 

δημιουργηθεί με σκοπό να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοση. Ο 

εντοπισμός και η χρήση των άριστων πρακτικών είναι κρίσιμο συστατικό της 

διοικητικής αριστείας και μέσο για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης, 

δεδομένου του σκληρού διεθνούς ανταγωνισμού. Η υιοθέτηση άριστων πρακτικών 

και η έρευνα σχετικά με αυτές είναι πολύ σημαντικές στον τομέα των υπηρεσιών και 

ειδικότερα στον κλάδο της φιλοξενίας. Απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να προκόψουν 

οφέλη από την υιοθέτηση άριστων πρακτικών είναι η επιχείρηση να διαθέτει την 

κατάλληλη υποδομή ποιότητας, ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τις 

σημαντικές μεταβολές που απαιτούνται. Η ικανοποίηση του πελάτη μπορεί να γίνει 

πηγή αριστείας μέσα σε μία επιχείρηση. Επιπλέον, οι μετρήσεις της ικανοποίησης σε 

επίπεδο εθνικών και κλαδικών βαρομέτρων, βοηθούν μία επιχείρηση να 

προσαρμοστεί στα δεδομένα του περιβάλλοντος της. Για παράδειγμα, ο Αμερικανικός 

Δείκτης Ικανοποίησης (ACSI) για τις υπηρεσίες παρουσιάζει συστηματική πτώση 

στις Η.Π.Α. από το 1994 και μετά. Μία επιχείρηση πρέπει να λαμβάνει τέτοια
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φαινόμενα υπόψη της όταν καθορίζει τις στρατηγικές της επιλογές (Cornell Hotel 

School website).

Μεγάλη σημασία έχει ο καθορισμός των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν την 

ικανοποίηση, σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό. Για παράδειγμα, αν σε ένα ξενοδοχείο 

προσφερθεί σε έναν πελάτη μία αποτελεσματική σε αποδεκτό βαθμό εξυπηρέτηση 

κατά τη διάρκεια της άφιξης, ένα καθαρό, τακτοποιημένο και ασφαλές δωμάτιο όπου 

όλα λειτουργούν σωστά, και μία αντίστοιχη εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια τη 

αναχώρησης, τότε συνήθως είναι ικανοποιημένος. Συνεπώς, αυτοί οι παράγοντες 

είναι οι παράγοντες-κλειδιά που διαφοροποιούν έναν ικανοποιημένο πελάτη από έναν 

μη-ικανοποιημένο (Conklin et al., 2003; Neal and Peterson, 1995). Από την άλλη 

πλευρά, το σύνολο των χαρακτηριστικών της εν λόγω προσφερόμενης υπηρεσίας τα 

οποία διαφοροποιούν τον ικανοποιημένο πελάτη από τον εξαιρετικά ικανοποιημένο 

μπορεί να περιλαμβάνει την ταχύτητα εξυπηρέτησης της υπηρεσίας δωματίου, την 

ευγένεια του προσωπικού και την προσαρμογή του στις ιδιαίτερες ανάγκες του 

πελάτη, τη διαθεσιμότητα εξοπλισμού για εργασία στο δωμάτιο κ.ο.κ.

Η μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη γίνεται ολοένα και mo συνηθισμένη στις 

επιχειρήσεις φιλοξενίας, καθώς ο κλάδος πλέον αναγνωρίζει τη σημασία των 

ζητημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα εξυπηρέτησης, μέσα σε ένα περιβάλλον 

που γίνεται συνεχώς πιο ανταγωνιστικό. Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων εφαρμόζουν 

προγράμματα μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών τους, κυρίως ως μέρος των 

συστημάτων πιστοποίησης ποιότητας τα οποία εφαρμόζουν (Foster, _).

Η ιδιαίτερη φύση του τουρισμού γενικότερα και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

ειδικότερα όσον αφορά στην ικανοποίηση των πελατών πρέπει να τονιστεί. Για να 

γίνει το γεγονός αυτό κατανοητό, πρέπει να υιοθετήσουμε μία οπτική γωνία της 

«συμπεριφοράς», όσον αφορά στους πελάτες. Έχει μεγάλη σημασία να αντιληφθούμε 

τον τουρισμό - τη διασκέδαση, ανανέωση, ξεκούραση κτλ που περιέχει - ως μία 

δραστηριότητα η οποία δημιουργεί εμπειρίες οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την 

ωφέλεια του ατόμου. Η αντίληψη αυτή μας οδηγεί να εστιάσουμε στους παράγοντες 

οι θ7ΐοίοι καθορίζουν την ποιότητα των εμ7ΐειριών αυτών και των ωφελειών 7ΐου 

7τηγάζουν από αυτές τις εμπειρίες. Συνεπώς, η μέτρηση της ικανοποίησης των 

πελατών αποτελεί τελικά μία εκτίμηση του αν οι εμπειρίες αυτές κατέληξαν στις 

ε7ΐιθυμητές ωφέλειες τις οποίες ε7ΐιζητούσε ο πελάτης. Η ποιότητα της εμ7ΐειρίας του 

πελάτη του τουριστικού κλάδου εξαρτάται από το βαθμό στον θ7ΐοίο 

πραγματοποιήθηκαν τα ε7πθυμητά αποτελέσματα. Η ικανθ7ΐοίηση είναι, συνεπώς.
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περισσότερο συνάρτηση των αναγκών και ενδιαφερόντων των πελατών, παρά των 

χαρακτηριστικών της υπηρεσίας που προσφέρεται (Foster, _).

Για να κατανοήσουμε την ιδιαίτερη φύση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, πρέπει 

να λάβουμε υπόψη μας τρία χαρακτηριστικά του κλάδου τη φιλοξενίας. Καταρχήν, η 

δημιουργία ενός ισχυρού ονόματος (brand) για μία αλυσίδα ξενοδοχείων δεν μπορεί 

να βασιστεί αποκλειστικά στη διαφήμιση, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε μεγάλο 

βαθμό στην πώληση υλικών αγαθών (και ίσως κάποιων υπηρεσιών). Το όνομα ως 

περιουσιακό στοιχείο (δηλ. το ισχυρό όνομα) στον κλάδο της φιλοξενίας 

δημιουργείται βασιζόμενο στην ικανότητα κάθε ξενοδοχείου της αλυσίδας να παρέχει 

υπηρεσίες σύμφωνα με τον εταιρικό πυρήνα και ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται 

καθημερινά στις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών, και να το 

πραγματοποιεί αυτό με κερδοφορία.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η φύση του προϊόντος, η οποία είναι εμπειρική. 

Δηλαδή το προϊόν που προσφέρει μία επιχείρηση φιλοξενίας είναι ουσιαστικά η 

εμπειρία της διαμονής. Η φύση του προϊόντος επιβάλλει δύο ειδών άριστες 

πρακτικές: (α) συνολικές πρακτικές που αντικατοπτρίζουν και στηρίζουν στρατηγικές 

αποφάσεις, στοχεύοντας στην ωφέλεια των μετόχων, και (β) συγκεκριμένες 

λειτουργικές πρακτικές οι οποίες είναι απαραίτητες για τη δημιουργία μίας συνολικά 

ικανοποιητικής εμπειρίας διαμονής. Αυτά τα δύο επίπεδα πρακτικών συνδέονται 

άμεσα. Πράγματι, στη βιβλιογραφία γίνεται συχνά η νύξη (χωρίς να έχει αποδειχθεί) 

ότι η συνολική ικανοποίηση του πελάτη μπορεί να αυξήσει τη διατήρηση των 

πελατών και την ικανοποίηση των εργαζομένων. Με τη σειρά της, η ικανοποίηση των 

εργαζομένων μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις και την παραγωγικότητα, 

υποστηρίζοντας έτσι την αύξηση της απόδοσης και της κερδοφορίας της επιχείρησης. 

Το τρίτο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κλάδου είναι ο ρόλος του πελάτη, και 

συγκεκριμένα η συνεχής επέμβασή του, με την έννοια της παρουσίας και επιρροής, 

σε όλη τη διάρκεια της εξυπηρέτησης. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η αξιολόγηση 

της εξυπηρέτησης από έναν πελάτη και η πρόθεση επιστροφής στο ξενοδοχείο δεν 

βασίζονται τόσο σε αυτές καθαυτές τις υπηρεσίες που παρέχονται, όσο στον τρόπο με 

τον οποίο η επιχείρηση προσφέρει τις διάφορες πλευρές της εμπειρίας διαμονής. 

Πράγματι, οι πρακτικές που κρίνονται ως σημαντικότερες από τους μάνατζερ είναι 

αυτές που αφορούν στην αλληλεπίδραση και επαφή με τους πελάτες. Η οργάνωση και 

λειτουργικότητα του προσωπικού, η πληροφόρηση, το περιβάλλον του ξενοδοχείου, η 

διαμόρφωση των εγκαταστάσεων και άλλοι πόροι είναι μέρη του προϊόντος και είναι
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πολύ σημαντικά για την ικανοποίηση και την επιστροφή των πελατών στο 

ξενοδοχείο. Ακόμη και οι πρακτικές που δεν αντιλαμβάνεται άμεσα ο πελάτης 

λαμβάνουν αξία ανάλογα με το βαθμό στον οποίο συμβάλλουν στην ικανοποίηση των 

αναγκών και απαιτήσεων των πελατών. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η αξιολόγηση των 

αντιλήψεων και απόψεων των πελατών σχετικά με την εξυπηρέτησή τους, έτσι ώστε 

η ξενοδοχειακή επιχείρηση να έχει μία περιεκτική αναπαράσταση των άριστων 

πρακτικών για την ίδια και τον κλάδο της φιλοξενίας γενικότερα (Cornell Hotel 

School website).

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε αστάθμητους παράγοντες, οι 

οποίοι δεν μπορούν να εκτιμηθούν ούτε να αναπαραχθούν σε ένα τυπικό περιβάλλον 

«εργαστηρίου», όπως για παράδειγμα η ψυχική διάθεση του πελάτη, η κούραση από 

το ταξίδι κτλ. Αυτή η ευαισθησία σε αστάθμητους παράγοντες γίνεται περισσότερο 

κατανοητή αν αναλογιστεί κανείς την πολυπλοκότητα της ξενοδοχειακής υπηρεσίας, 

από την άποψη ότι περιλαμβάνει περισσότερες από μία διαφορετικές λειτουργίες, 

όπως η φιλοξενία, η εστίαση, η διασκέδαση και η προσφορά χώρων εργασίας και 

συναντήσεων (επιχειρηματικών, κοινωνικών κτλ). Στο συγκεκριμένο κλάδο, υπάρχει 

η ανάγκη για εφαρμογή πειραματικών μεθόδων, με στόχο την ανάπτυξη και 

τελειοποίηση επιστημονικών θεωριών, όσον αφορά στην ικανοποίηση του πελάτη.

Τα τελευταία χρόνια, πολλές μελέτες έχουν εστιάσει στην ικανοποίηση του πελάτη 

και την ποιότητα της εξυπηρέτησης στον κλάδο της φιλοξενίας. Έχει 

πραγματοποιηθεί ένας σημαντικός αριθμός προτάσεων σχετικών με ποικίλους 

μηχανισμούς για τη μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών και την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων της μέτρησης. Η εικόνα η οποία προκύπτει για τον κλάδο της 

φιλοξενίας, όσον αφορά τις προσπάθειες των επιχειρήσεων αυτών για τη βελτίωση 

της ποιότητας, είναι η ύπαρξη δύο βασικών εμποδίων τα οποία αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις αυτές.

Πρώτον, μολονότι υπάρχει ογκώδης βιβλιογραφία σχετική με τη Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας και τις διαδικασίες της Ποιότητας, λίγες εμπειρικές μελέτες δίνουν 

συγκεκριμένες προτάσεις και συστάσεις οι οποίες να βοηθούν τη διοίκηση μίας 

επιχείρησης του κλάδου να εντοπίσει εκείνους τους τομείς που είναι σημαντικοί για 

τον πελάτη. Με άλλα λόγια, η διοίκηση της ποιότητας είναι δύσκολη αν κανείς δεν 

γνωρίζει ποιους παράγοντες ο φιλοξενούμενος θεωρεί σημαντικούς όταν αξιολογεί 

την εμπειρία διαμονής του σε ένα ξενοδοχείο.
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Δεύτερον, ενώ έχουν προταθεί πολλά εργαλεία μέτρησης της ικανοποίησης των 

πελατών, συχνά είναι υπερβολικά γενικά ή θέτουν πολλές αυθαίρετες παραμέτρους, 

με αποτέλεσμα να μην εγγυώνται αξιόπιστες μετρήσεις για την παρακολούθηση την 

αντίληψη των φιλοξενουμένων ως προς την ποιότητα της εξυπηρέτησης (Markovic 

and Horvat, 1999).

Η έρευνα σε θέματα ποιότητας εστιάζεται περισσότερο σε ζητήματα διαδικασίας. 

Στην προσέγγιση “zero defects”, οποιαδήποτε αποτυχία εντοπίζεται μέσω 

συνεντεύξεων με χαμένους ή δυσαρεστημένους πελάτες και διορθώνεται από την 

επιχείρηση ανάλογα με την περίπτωση. Η διατήρηση του αριθμού των διαμαρτυριών 

στο ελάχιστο προβάλλεται ως το μυστικό για την πιστοποίηση ποιότητας στην 

βιβλιογραφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Όμως, περιορισμένες είναι οι 

προσπάθειες εντοπισμού των παραγόντων εκείνων που είναι γνήσια σημαντικοί όσον 

αφορά στην εκτίμηση της ποιότητας και την ικανοποίηση του πελάτη.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι παρά τη μεγάλη προσοχή που δίνεται στη διοίκηση 

ολικής ποιότητας, οι ειδικοί της ικανοποίησης του πελάτη συνεχίζουν να 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στην προσπάθεια τους να εφαρμόσουν προγράμματα 

ολικής ικανοποίησης των πελατών. Κάρτες σχολίων, έρευνες ικανοποίησης και 

περισσότερο ή λιγότερο συστηματική καταγραφή επαίνων και παραπόνων είναι 

μερικά παραδείγματα εργαλείων τα οποία χρησιμοποιούν οι ερευνητές της 

ικανοποίησης του πελάτη στην προσπάθειά τους να εκτιμήσουν την ικανοποίηση των 

πελατών. Οι προσπάθειες αυτές συχνά συναντούν εμπόδια όπως χαμηλά ποσοστά 

ανταπόκρισης και - πιο σημαντικό - η πληροφορία που παράγεται είναι συχνά 

ανεπαρκής στο να παράσχει στη διοίκηση ανατροφοδότηση η οποία να προσφέρεται 

για ανάληψη κατάλληλων δράσεων και ενεργειών. Η «πρακτική» σχολή, από τη μια 

πλευρά, προσφέρει απλές λύσεις, χωρίς όμως να λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη της τις 

εξελίξεις όσον αφορά στην έννοια της ικανοποίησης του πελάτη στο επίπεδο της 

επιστημονικής έρευνας ούτε στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε κλάδου. Από την 

άλλη πλευρά, η ακαδημαϊκή σχολή εστιάζει περισσότερο σε εννοιολογικά θέματα και 

υποβόσκουσες διαδικασίες, αποδίδοντας έτσι περιορισμένη σημασία στο πραγματικό 

ζήτημα της μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών μίας πραγματικής επιχείρησης. 

Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι δυσκολίες τις οποίες 

αντιμετωπίζουν τα στελέχη που ασχολούνται με την ικανοποίηση είναι αποτέλεσμα 

της έλλειψης προσοχής στα θέματα που αφορούν τη δομή της ικανοποίησης. Με άλλα 

λόγια, το φλέγον ερώτημα, το οποίο συχνά δεν τίθεται, είναι η ταυτότητα των
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συγκεκριμένων χαρακτηριστικών από τα οποία ο πελάτης είναι δυνατό να 

ικανοποιηθεί ή να δυσαρεστηθεί, στο συγκεκριμένο κλάδο υπηρεσιών. Ερωτήματα 

που είναι σημαντικά και πρέπει να τίθενται είναι: «Τι αποτέλεσμα έχει η χαμηλή 

απόδοση σε έναν τομέα στην συνολική ικανοποίηση του πελάτη από την 

εξυπηρέτηση;» και « Τι στοιχεία χρησιμοποιούν οι πελάτες για να σχηματίσουν την 

άποψή τους και να εκτιμήσουν τη συνολική τους ικανοποίηση;» Εξαιτίας του 

περιορισμένου όγκου μελετών και βιβλιογραφίας σε αυτό το πεδίο, οποιαδήποτε 

προσπάθεια να αποκαλυφθεί η δομή της ικανοποίησης του πελάτη στον κλάδο της 

φιλοξενίας είναι καθαρά διερευνητική (Markovic and Horvat, 1999).

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η βιβλιογραφία του κλάδου της φιλοξενίας 

εκδηλώνει ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον στη μελέτη της ποιότητας υπηρεσιών και 

της ικανοποίησης του πελάτη. Το μοντέλο SERVQUAL έχει εφαρμοσθεί και ελεγχθεί 

σε εστιατόρια και ξενοδοχεία, ενώ έχουν γίνει προσπάθειες ανάπτυξης μοντέλων για 

τη μέτρηση της ποιότητας εξυπηρέτησης στον κλάδο της φιλοξενίας. Επίσης, 

ερευνητές έχουν επιχειρήσει να εφαρμόσουν, τόσο στον κλάδο της φιλοξενίας αλλά 

και στον αντίστοιχο της εστίασης, ένα πλαίσιο έρευνας της ικανοποίησης του πελάτη, 

μέσω του μοντέλου της «προσδοκίας - διάψευσης».

Μολονότι αυτές οι προσπάθειες έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην κατανόηση της 

συμπεριφοράς των καταναλωτών του κλάδου της φιλοξενίας, παραμένουν στη βάση 

τους θεωρητικές. Η ανάγκη για βελτίωση των θεωριών και μεθοδολογιών είναι 

επιτακτική και το ουσιαστικότερο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η εισαγωγή 

νέων μεταβλητών στο ήδη υπάρχον πλαίσιο, οι οποίες θα συμβάλουν στην 

προσπάθεια ερμηνείας και, ενδεχομένως, πρόβλεψης της αγοραστικής συμπεριφοράς 

των καταναλωτών του κλάδου της φιλοξενίας. Ερευνητές εκτιμούν ότι στο πλαίσιο 

της μέτρησης της ποιότητας εξυπηρέτησης και της ικανοποίησης των πελατών πρέπει 

να εισαχθεί και η αξία που λαμβάνει ο πελάτης. Είναι πολύ σημαντικό να 

συνειδητοποιήσουν όλοι ότι η παράλειψη μίας μεταβλητής που είναι σημαντική 

μπορεί να οδηγήσει σε μοντέλα τα οποία έχουν χαμηλή ικανότητα να ερμηνεύουν την 

πραγματικότητα και να δίνουν ακριβείς προβλέψεις, και συνεπώς μικρή αξιοπιστία 

(Oh, 1999).

Σε αντίθεση με την ποιότητα των αγαθών, η οποία μπορεί να μετρηθεί αντικειμενικά 

με δείκτες, όπως η ανθεκτικότητα και ο αριθμός των ελαττωματικών, η ποιότητα στις 

υπηρεσίες (ποιότητα εξυπηρέτησης) είναι μία αφηρημένη έννοια, που δεν είναι 

εύκολο να γίνει απόλυτα αντιληπτή. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι οι
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υπηρεσίες έχουν τρία χαρακτηριστικά (ειδοποιούς διαφορές) που δεν απαντώνται στα 

υλικά προϊόντα: το γεγονός ότι δεν είναι χειροπιαστές, την ετερογένειά τους και την 

αδυναμία διαχωρισμού της παραγωγής από την κατανάλωση (ουσιαστικά, οι 

υπηρεσία καταναλώνεται τη στιγμή που παράγεται) (Hart, Sparks and McColl- 

Kennedy, 2001).

Σε γενικές γραμμές, η ικανοποίηση στις υπηρεσίες είναι χαμηλότερη από την 

αντίστοιχη στα απτά προϊόντα. Αυτό συμβαίνει διότι οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν μία 

διαδικασία ταυτόχρονης παραγωγής και κατανάλωσης, ενώ ο πελάτης συμμετέχει 

κατά κάποιον τρόπο στη διαδικασία παραγωγής της υπηρεσίας (Johnson et al., 2002, 

Sill, 2000). Αυτή η διαδικασία από τη φύση της είναι λιγότερο αξιόπιστη από την 

αντίστοιχη διαδικασία παραγωγής και παράδοσης ενός υλικού προϊόντος. Επιπλέον, η 

μη-απτή φύση των υπηρεσιών, η οποία καθιστά την ποιότητα στις υπηρεσίες 

δυσκολότερη στην επικοινωνία και κατανόηση, συμβάλλει στη χαμηλότερη 

ικανοποίηση των πελατών στις υπηρεσίες. Για έναν μάνατζερ, αυτό σημαίνει ότι η 

σύγκριση επιδόσεων (benchmarking) μίας εταιρίας υπηρεσιών με μία εταιρία υλικών 

αγαθών θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη ότι για μία εταιρία 

υπηρεσιών υπάρχει εγγενής δυσκολία στο να επιτύχει επίπεδα ικανοποίησης το ίδιο 

υψηλά όσο και μία επιχείρηση που παράγει υλικά προϊόντα (Johnson et al., 2002).

Η διαδικασία εξυπηρέτησης συχνά δεν βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο της 

διοίκησης και των στελεχών. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην πολυπλοκότητα των 

υπηρεσιών και στη μικρή δυνατότητα πρόβλεψης που παρουσιάζουν. Η χαμηλή 

δυνατότητα πρόβλεψης οφείλεται στις τρεις ειδοποιούς διαφορές των υπηρεσιών, 

κυρίως στην ετερογένειά τους, διότι κάθε διαδικασία εξυπηρέτησης είναι 

διαφορετική, εφόσον κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και επηρεάζεται από την 

ψυχολογική του κατάσταση. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη κατά τη μέτρηση της ποιότητας εξυπηρέτησης και της ικανοποίησης στις 

υπηρεσίες είναι ο υψηλός βαθμός επέμβασης του πελάτη στη διαδικασία 

εξυπηρέτησης, δηλαδή ο συμμετοχικός του ρόλος στη διαμόρφωση της ίδιας της 

διαδικασίας παραγωγής της υπηρεσίας. Ο κάθε πελάτης λαμβάνει μέρος στη 

διαμόρφωση της διαδικασίας εξυπηρέτησης (Johnson et al., 2002; Sill, 2000).

Ένα ζητούμενο για τη βελτίωση των διαδικασιών μέσα σε μία επιχείρηση, οπότε και 

για βελτίωση της διαδικασίας εξυπηρέτησης, είναι η ικανότητα της επιχείρησης να 

προβλέπει και να δρα πριν να προκόψουν ζητήματα ή προβλήματα, και όχι απλώς να 

αντιδρά στις καταστάσεις, δηλαδή να είναι pro-active και όχι re-active. Μέσα σε αυτή
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τη λογική πρέπει να εντάσσονται και όλα τα εργαλεία μέτρησης, ό,τι και αν είναι 

εκείνο που μετρούν. Πρέπει να προσφέρουν τη δυνατότητα προβλέψεων και να μην 

είναι απλώς περιγραφικά. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι ικανότητες και 

δυνατότητες της επιχείρησης - από τις δεξιότητες του προσωπικού και την 

παραγωγική δυναμικότητα μέχρι την ικανοποίηση των πελατών - πρέπει να 

μετριόνται, διότι η μέτρηση ενός αντικειμένου είναι αναγκαία για την κατανόηση και 

τη διαχείριση και διοίκησή του.

Μία από τις βασικές ικανότητες (core competencies) που πρέπει να διαθέτει μία 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού, της εστίασης και της 

φιλοξενίας είναι η εξυπηρέτηση. Η συνέπεια στην εξυπηρέτηση είναι βασικός 

παράγοντας της ποιότητας εξυπηρέτησης. Η συμμετοχική φύση της διαδικασίας 

εξυπηρέτησης, δηλ. ο υψηλός βαθμός συμμετοχής του πελάτη και η αλληλεπίδραση 

του πελάτη με το προσωπικό απαιτούν τη συνεργασία ανάμεσά τους, ώστε να 

επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα (Dube et al., 2000; Sill, 2000).

6.4 Σχέση της ικανοποίησης με τη διατήρηση πελατών, την καταναλωτική 

πίστη, την πρόθεση επαναγοράς και την κερδοφορία της επιχείρησης

Η αύξηση του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για την ικανοποίηση του πελάτη 

εκφράζει τη διαπίστωση από την πλευρά των επιχειρήσεων του γεγονότος ότι η 

μακροχρόνια επιβίωσή τους συνδέεται άμεσα με την προσφορά προϊόντων και 

υπηρεσιών υψηλής αξίας, τα οποία ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών. Η 

ικανοποίηση του πελάτη θεωρείται ολοένα και περισσότερο ως ένας τρόπος να δοθεί 

ώθηση στις επιχειρήσεις ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις 

απαιτήσεις της αγοράς. Καθώς το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται γίνεται 

ολοένα και πιο ανταγωνιστικό, οι επιχειρήσεις δίνουν συνεχώς περισσότερη σημασία 

και προσοχή στο ρόλο της ικανοποίησης των πελατών τους όσον αφορά τις επιλογές 

των πελατών σε προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και στο ρόλο της στην απόκτηση και 

διατήρηση πελατών (Reed and Hall, 1997).

Αποτελέσματα ερευνών στον κλάδο του τουρισμού έχουν δείξει ότι η ικανοποίηση 

συνδέεται σε μέτριο βαθμό με την πρόθεση επανάληψης της επίσκεψης σε μία 

τουριστική περιοχή. Όμως, η συσχέτιση ανάμεσα στις προσδοκίες των πελατών όσον 

αφορά στα επιμέρους χαρακτηριστικά της εξυπηρέτησης και στην πρόθεση 

επιστροφής στον τουριστικό προορισμό δεν είναι ισχυρή. Η ίδια ασθενής σύνδεση 

παρατηρείται και ανάμεσα στην αντίληψη των πελατών για την εξυπηρέτηση και την
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πρόθεση επανάληψης της επίσκεψης στον τουριστικό προορισμό. Μολαταύτα, οι 

πελάτες που είναι πολύ ικανοποιημένοι παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα 

επιστροφής στην τουριστική περιοχή από εκείνους που είναι έστω και λίγο λιγότερο 

ικανοποιημένοι.

Σε πολλές τουριστικές περιοχές υπάρχει μεγάλη ανάγκη να καθοριστούν τα επίπεδα 

των προσδοκιών των επισκεπτών, πριν εκείνοι πραγματοποιήσουν την τουριστική 

τους εμπειρία στην συγκεκριμένη περιοχή. Επιπλέον, πρέπει να διαπιστωθεί εάν η 

απόδοση των τουριστικών επιχειρήσεων είναι σε θέση να ικανοποιήσει αυτές τις 

προσδοκίες. Κατόπιν, τα συμπεράσματα που θα προκόψουν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με σκοπό τα προϊόντα και υπηρεσίες που θα προσφερθούν να είναι 

φτιαγμένα ακριβώς έτσι ώστε να ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες και 

προσδοκίες, των τμημάτων αγοράς τα οποία οι τουριστικές επιχειρήσεις στοχεύουν 

(McQuilken et al., 2000).

Η ικανοποίηση του πελάτη και τα προαπαιτούμενά της έχουν γίνει αντικείμενο 

εκτενούς έρευνας στη βιβλιογραφία της ποιότητας εξυπηρέτησης. Οι συνέπειές της, 

από την άλλη πλευρά, έχουν δεχθεί μικρότερη προσοχή. Κάποιες ερευνητικές μελέτες 

βρήκαν μία σημαντική θετική σχέση ανάμεσα στη διατήρηση των πελατών και την 

κερδοφορία της επιχείρησης. Εν γένει, η σχετική βιβλιογραφία υποστηρίζει την 

άποψη ότι η αυξημένη ικανοποίηση του πελάτη αυξάνει τη διατήρηση των πελατών, 

οπότε και την κερδοφορία. Μολονότι διαφαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει μία 

φυσική σύνδεση ανάμεσα στην ικανοποίηση, τη διατήρηση των πελατών και την 

κερδοφορία, οι σχέσεις ανάμεσα στις τρεις αυτές έννοιες δεν έχουν πλήρως εξηγηθεί 

στη σχετική βιβλιογραφία (της ικανοποίησης του πελάτη και της ποιότητας). Λίγες 

είναι οι εμπειρικές μελέτες που έχουν διερευνήσει τη σειριακή εξάρτηση των τριών, 

ενώ μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας υστερεί σε θέματα ορισμών των εννοιών και 

«καταδιώκεται» από ασυνάφειες σε ορισμούς και αβάσιμες υποθέσεις. Στη 

βιβλιογραφία γίνεται συχνά νύξη στη συσχέτιση ανάμεσα στην ικανοποίηση του 

πελάτη και την κερδοφορία, όμως η θετική συσχέτισή τους δεν έχει αποδειχθεί 

αυστηρά επιστημονικά. Ουσιαστικά, οι παρούσες έρευνες δείχνουν άμεση σύνδεση 

μόνο ανάμεσα στην ικανοποίηση και κάποιους μεσολαβητικούς παράγοντες, ενώ η 

αυξημένη οικονομική απόδοση υπονοείται, αλλά δεν εκφράζεται ανοιχτά ούτε 

αποδεικνύεται σαφώς ως συνέπεια της ικανοποίησης.

Άλλες μελέτες της βιβλιογραφίας που αφορά στη σχέση ποιότητας εξυπηρέτησης - 

ικανοποίησης του πελάτη - διατήρησης πελάτη - κερδοφορίας δείχνουν ότι η
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βιβλιογραφία δίνει ιδιαίτερη έμφαση προς τη σχέση της ποιότητας εξυπηρέτησης με 

την ικανοποίηση του πελάτη, χωρίς να δίνει ανάλογη σημασία στη σχέση της 

ικανοποίησης με την πρόθεση επαναγοράς και άρα τη διατήρηση των πελατών. Απλά 

καταλήγουν σε κάποιες γενικές διαπιστώσεις, όπως εκείνη ότι οι προθέσεις 

επαναγοράς των πελατών δεν έχουν απαραίτητα υψηλή ισχύ πρόβλεψης.

Το γενικότερο συμπέρασμα στο οποίο οι ερευνητές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση είναι ότι 

η ικανοποίηση του πελάτη από μόνη της δεν αρκεί για να επηρεάσει την κερδοφορία 

της επιχείρησης. Μετά από αυτή τη διαπίστωση, η ικανοποίηση του πελάτη 

εντάσσεται σε κάποια σύνολα, ώστε να μη λαμβάνεται μόνη της υπόψη όταν 

μελετάται η επιρροή της στην κερδοφορία. Άλλοι ερευνητές την εντάσσουν στον 

τομέα του μάρκετινγκ, και συγκεκριμένα στη συνολική στρατηγική μάρκετινγκ, κάθε 

μέρος της οποίας έχει μία επιρροή στην κερδοφορία. Άλλοι τοποθετούν την 

ικανοποίηση του πελάτη μέσα σε μία αλυσίδα η οποία συνδέει την ποιότητα 

εξυπηρέτησης με την κερδοφορία.

Συχνά η συσχέτιση ικανοποίησης, διατήρησης πελατών και κερδοφορίας 

προσεγγίζεται γραμμικά και με μονή κατεύθυνση. Αυτή η προσέγγιση ουσιαστικά 

υποθέτει ότι οποιοδήποτε χαρακτηριστικό βελτιώνει την ικανοποίηση του πελάτη θα 

έχει το ίδιο αποτέλεσμα και στη διατήρηση των πελατών, οπότε και στην 

κερδοφορία. Το βασικό μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι αγνοεί την 

πιθανότητα αλληλεπιδράσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της 

ανατροφοδότησης και πιθανές καθυστερήσεις ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της 

επιχείρησης. Για παράδειγμα, η προσπάθεια προς την κατεύθυνση της βελτίωση της 

ικανοποίησης του πελάτη μπορεί να υπονομευθεί από μία αύξηση στις προσδοκίες 

των πελατών λόγω προωθητικών ενεργειών (King and Geursen, _).

Η ικανοποίηση του πελάτη δεν αποτελεί ικανή συνθήκη για την οικονομική απόδοση 

και βιωσιμότητα μίας επιχείρησης. Πάντως, η σχετική έρευνα έχει δείξει ότι υπάρχει 

κάποια συσχέτιση ανάμεσα στην ικανοποίηση των πελατών, στο βαθμό διατήρησης 

των πελατών και στην κερδοφορία της επιχείρησης. Το σίγουρο είναι ότι η συσχέτιση 

ανάμεσα στην ικανοποίηση, τη διατήρηση των πελατών και την κερδοφορία θα 

πρέπει να αναλυθεί βάσει μίας δυναμικής προσέγγισης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη 

της τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των στοιχείων και μεταξύ των επιμέρους 

λειτουργιών μίας επιχείρησης. Επιπλέον, φαίνεται ότι υπάρχουν υψηλότερα επίπεδα 

ικανοποίησης πελατών στις ισχυρά ανταγωνιστικές αγορές, όπως έχουν δείξει
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σχετικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί με διάφορες μεθόδους, όπως οι στατιστικοί 

έλεγχοι υποθέσεων (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; Johnson et al., 2002).

Το βασικότερο ερώτημα που ανακύπτει, πριν αναζητηθούν οι βέλτιστες μέθοδοι 

μέτρησης, είναι η φύση της ικανοποίησης του πελάτη. Η ικανοποίηση έχει να κάνει 

με τρεις σχέσεις: εκείνη του πελάτη με το προϊόν ή την υπηρεσία, την αντίστοιχη του 

πελάτη με τον παρέχοντα και, τέλος, τη σχέση του παρέχοντος με το προσφερόμενο 

προϊόν ή υπηρεσία. Ουσιαστικά, ικανοποίηση είναι ο βαθμός στον οποίο ο πελάτης 

αντιλαμβάνεται ότι ένα άτομο, οργανισμός ή εταιρία έχει παράσχει αποτελεσματικά 

ένα προϊόν ή υπηρεσία που ικανοποιεί τις ανάγκες και απαιτήσεις του, μέσα στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο εκείνος το αντιλαμβάνεται και το χρησιμοποιεί 

(Reed and Hall, 1997).

Οι επιχειρήσεις του κλάδου της φιλοξενίας καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες όχι 

απλώς να προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, αλλά αυτό να συνοδεύεται 

από υψηλή «ποιότητα» και «ικανοποίηση», οι οποίες θα οδηγήσουν σε αυξημένη 

καταναλωτική πίστη και μερίδιο αγοράς. Η σημασία της ικανοποίησης του πελάτη 

και η σχέση της με την ποιότητα εξυπηρέτησης, την πληρότητα του ξενοδοχείου και 

την κερδοφορία του έχουν διερευνηθεί τόσο από ειδικούς της διοίκησης επιχειρήσεων 

όσο και από ερευνητές του πεδίου της φιλοξενίας. (Markovic and Horvat, 1999). 

Πιθανές λογικές ανακολουθίες που παρατηρούνται κατά τη διεξαγωγή ερευνών 

ποιότητας εξυπηρέτησης και ικανοποίησης, ίσως εξηγούνται από το γεγονός ότι δεν 

λαμβάνονται υπόψη όλες οι μεταβλητές που επηρεάζουν την αγοραστική 

συμπεριφορά του καταναλωτή εν γένει, και το πελάτη σε μία επιχείρηση φιλοξενίας 

ειδικότερα. Όπως προείπαμε, πολλοί πελάτες που δηλώνουν ικανοποιημένοι, ακόμη 

και πολλοί που ανήκουν στο σύνολο των πολύ ή απόλυτα ικανοποιημένων, 

παρουσιάζουν χαμηλή καταναλωτική πίστη ή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα 

τιμής ή εμφανίζουν πολύ χαμηλή πρόθεση επαναγοράς. Αυτές οι παρατηρήσεις, 

μεταξύ πολλών άλλων, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μέσα στο πλαίσιο της μέτρησης 

της ποιότητας υπηρεσιών και ικανοποίησης του πελάτη πρέπει να εισαχθούν και 

άλλες μεταβλητές και οι αλληλεπιδράσεις όλων αυτών να μελετηθούν, σε μία 

προσπάθεια κατανόησης της συμπεριφοράς και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

που ακολουθεί ο πελάτης πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά την αγορά του προϊόντος ή 

την εξυπηρέτηση. Οι μεταβλητές αυτές είναι η τιμή, πραγματική και 

αντιλαμβανόμενη, η αντίληψη του πελάτη σχετικά με την απόδοση της επιχείρησης.
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και η προθέσεις του πελάτη τόσο να επαναλάβει την αγορά όσο και να συστήσει το 

προϊόν σε άλλους (Oh, 1999).

6.5 Τάση προς «θετικές» απαντήσεις

Οι περισσότερες κατανομές ικανοποίησης έχουν αρνητική λοξότητα, γεγονός που 

πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση απαντήσεων προς τις θετικές 

στάσεις (Neal and Peterson, 1995; Reed and Hall, 1997; Danaher and Haddrell, 1996; 

Johnson and Gustafsson, _). Μία πιθανή εξήγηση για το φαινόμενο της τάσης αυτής 

προς τις θετικές στάσεις-κρίσεις στις έρευνες ικανοποίησης, δηλ. τη θετική 

μεροληψία που παρατηρείται, είναι η εξής: Ο πελάτης ο οποίος πραγματοποιεί αγορά 

ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας έχει κάνει μία επιλογή, ανάμεσα σε ανταγωνιστικά 

προϊόντα ή υπηρεσίες. Η έκφραση δυσαρέσκειας από την πλευρά του πελάτη σχετικά 

με το προϊόν ή υπηρεσία, κατά την έρευνα ικανοποίησης, ουσιαστικά υποδηλώνει ότι 

ο πελάτης δεν έκανε τη σωστή επιλογή. Επειδή είναι πολύ φυσικό ένας άνθρωπος να 

κάνει αυτόν το συλλογισμό, το πιο φυσικό είναι να ερμηνεύσει την έκφραση 

δυσαρέσκειας ως σημείο δικής του αδυναμίας και αρνητικής εικόνας του εαυτού του, 

άρα να μην επιθυμεί να παραδεχθεί το δικό του λάθος. Η αντίθεση αυτή ανάμεσα 

στην αρνητική εικόνα του εαυτού που προκύπτει σε μία τέτοια περίπτωση και στη 

θετική εικόνα που από τη φύση του ο άνθρωπος επιθυμεί να έχει για τον εαυτό του 

ονομάζεται “cognitive dissonance”.

Επιπλέον, η ικανοποίηση επηρεάζεται από παράγοντες όπως οι προσδοκίες και η 

απόδοση της επιχείρησης, οι οποίοι ενδεχομένως να επηρεάζουν την κατανομή της 

ικανοποίησης. Άλλωστε, η πραγματική κατανομή της ικανοποίησης μπορεί τελικά να 

απέχει από την κανονική κατανομή. Επιπλέον, οι απαντήσεις των πελατών είναι 

ευαίσθητες στις συνθήκες διεξαγωγής της έρευνας: από το είδος της έρευνας και τη 

μορφή του ερωτηματολογίου, μέχρι την ίδια την ψυχολογική κατάσταση των 

πελατών τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της έρευνας. Ερευνητές έχουν συμπεράνει ότι 

αυτός ο τελευταίος παράγοντας ευθύνεται στο μεγαλύτερο βαθμό για την αρνητική 

λοξότητα της εκτιμώμενης κατανομής ικανοποίησης, και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό 

ώστε τελικά να μην είναι ποτέ δυνατή η μέτρηση της πραγματικής ικανοποίησης, 

ανεξάρτητης από της επιρροές της μεθοδολογίας και των διαπροσωπικών σχέσεων 

και προσωπικών σκέψεων.

Η παρατηρούμενη λοξότητα της εκτιμώμενης κατανομής ικανοποίησης δημιουργεί 

προβλήματα στην ανάλυση. Ιδιαίτερο πρόβλημα προκύπτει όταν χρησιμοποιείται
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πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για τον καθορισμό της σχετικής συνεισφοράς των 

διαφόρων παραγόντων στη διαμόρφωση της συνολικής ικανοποίησης, δεδομένου ότι 

η γραμμική παλινδρόμηση προϋποθέτει κανονική κατανομή σφαλμάτων εκτίμησης. 

Επιπλέον, προκαλεί δυσκολία στην ερμηνεία, καθώς συνήθως παρουσιάζεται 

ανακολουθία ανάμεσα στα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης και στην 

καταναλωτική πίστη, ακόμη και στην ομάδα των πελατών που δηλώνουν 

ικανοποιημένοι (Danaher and Haddrell, 1996).

Φυσικά, η τάση προς τις θετικές απαντήσεις μπορεί τελικά να σημαίνει ότι πράγματι 

οι πελάτες είναι ικανοποιημένοι, σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό. Αλλωστε, το γεγονός 

ότι μία επιχείρηση εφαρμόζει μία διαδικασία μέτρησης της ικανοποίησης των 

πελατών της πολύ συχνά αντιπροσωπεύει μία γενικότερη πελατο-κεντρική κουλτούρα 

με δέσμευση στην ποιότητα, πράγμα που αυξάνει την πιθανότητα οι πελάτες να είναι 

πράγματι ικανοποιημένοι. Αλλωστε, υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις πρακτικές της 

διοίκησης ολικής ποιότητας και την ικανοποίηση του πελάτη (Γρηγορούδης και 

Σίσκος, 2000; Choi and Eboch, 1998; Danaher and Haddrell, 1996).

7. Εθνικά Βαρόμετρα Ικανοποίησης

Τα σημαντικότερα εθνικά βαρόμετρα ικανοποίησης είναι ο Αμερικανικός Δείκτης 

Ικανοποίησης του Πελάτη (American Customer Satisfaction Index, ACSI), το 

Σουηδικό Βαρόμετρο Ικανοποίησης (Swedish Customer Satisfaction Barometer, 

SCSB) και το Γερμανικό Βαρόμετρο Ικανοποίησης (German Customer Barometer, 

GCB ή DK: the Deutsche Kundenbarometer) - ο αντίστοιχος δείκτης είναι o German 

Customer Satisfaction Index, GCSI (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; Evans and 

Lindsay, 2002; Grigoroudis and Siskos, 2003; Johnson et al., 2002).

To Σουηδικό Βαρόμετρο υπάρχει εδώ και μία δεκαετία περίπου. Τα ερωτηματολόγια 

περιέχουν ερωτήσεις με κλίμακα 10 σημείων, με στόχο την αξιολόγηση των 

προσδοκιών, της αντιλαμβανόμενης ποιότητας, της ικανοποίησης και της πρόθεσης 

επαναγοράς, για ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα πελατών μεγάλων επιχειρήσεων από 

πολλούς διαφορετικούς κλάδους. Το Γερμανικό Βαρόμετρο αναπτύχθηκε από το 

German Marketing Association και το Deutsche Post. Τα δεδομένα συλλέγονται μέσω 

τηλεφωνικής έρευνας που υποστηρίζεται από σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(Computer Assisted Telephone Interviewing, CATI). Σημειώνεται ότι ο Γερμανικός 

δείκτης περιλαμβάνει και έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων.
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Ο Αμερικανικός Δείκτης αναπτύχθηκε από το University of Michigan Business 

School σε συνεργασία με το American Society for Quality. Η εγκατάστασή του 

πραγματοποιήθηκε το 1994, έπειτα από πολλά χρόνια ανάπτυξης και 

προκαταρκτικών ελέγχων. Ο Αμερικανικός Δείκτης βασίζεται στις αξιολογήσεις 

πελατών για την ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται στις Η.Π.Α. και 

παράγονται τόσο από εγχώριες όσο και από ξένες εταιρίες που έχουν ουσιαστικό 

μερίδιο αγοράς στις Η.Π.Α.

Το 2000 δημιουργήθηκε ένας νέος οικονομετρικός δείκτης, ο Ευρωπαϊκός Δείκτης 

Ικανοποίησης (European Customer Satisfaction Index, ECSI), ο οποίος αναπτύχθηκε 

από το European Organisation for Quality (EOQ), το European Foundation for 

Quality Management (EFQM) και το European Academic Network for Customer- 

Oriented Quality Analysis (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; Evans and Lindsay, 2002; 

Grigoroudis and Siskos, 2003; Kressmann and Miiller, 2002/2003). Αυτό το μοντέλο 

συνδέει την ικανοποίηση του πελάτη με τους παράγοντες που την καθορίζουν, καθώς 

και με τα αποτελέσματά της, δηλαδή την καταναλωτική πίστη. Σημαντικοί 

καθοριστικοί παράγοντες της ικανοποίησης του πελάτη είναι η εικόνα, οι προσδοκίες, 

η αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υλικών στοιχείων της επιχείρησης (εγκαταστάσεις, 

εξοπλισμός, προϊόντα κτλ), η αντιλαμβανόμενη ποιότητα των ανθρώπινων στοιχείων 

της επιχείρησης (ανθρώπινο δυναμικό), και η αντιλαμβανόμενη αξία. Ο τρόπος με 

τον οποίο αυτές οι μεταβλητές αλληλοεπηρεάζονται και αλληλεπιδρούν εξαρτάται 

από το περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιείται η μέτρηση. Το μοντέλο ECSI δείχνει 

ότι η ικανοποίηση είναι ενσωματωμένη σε μία δομή αιτιότητας.

Το μοντέλο που χρησιμοποιεί ο Ευρωπαϊκός Δείκτης είναι μία παραλλαγή του 

μοντέλου του Fomell που χρησιμοποιεί και ο Αμερικανικός Δείκτης. Είναι ένα 

δομικό μοντέλο εξισώσεων, το οποίο υιοθετεί στοχαστική προσέγγιση και 

χρησιμοποιεί ταυτόχρονες τεχνικές εκτίμησης. Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης βασίζεται στις 

αξιολογήσεις πελατών για την ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται 

στην Ευρώπη και παράγονται από εταιρίες από χώρες της Ε.Ε. αλλά και εκτός της 

Ε.Ε., οι οποίες έχουν ουσιαστικό μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη. Ο Ευρωπαϊκός 

Δείκτης έχει διαμορφωθεί εις τρόπον ώστε να είναι συμβατός με τον αντίστοιχο 

Αμερικανικό, ώστε τα αποτελέσματά τους να είναι συγκρίσιμα (Γρηγορούδης και 

Σίσκος, 2000; Evans and Lindsay, 2002; Grigoroudis and Siskos, 2003).
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8. Έρευνες ικανοποίησης πελατών

Σημείο-κλειδί στη μελέτη και μέτρηση της ικανοποίησης αποτελεί η εύρεση των 

κινητήριων δυνάμεων της ικανοποίησης, δηλ. εκείνων των συγκεκριμένων 

παραγόντων, οι οποίοι υποβόσκουν, κινητοποιούν και καθοδηγούν την αντίληψη της 

ικανοποίησης από το σύνολο των πελατών, και προκαλούν αύξηση ή μείωση σε ένα 

μέτρο ικανοποίησης. Μία προσέγγιση σε αυτό το θέμα είναι ότι η συνολική 

ικανοποίηση του πελάτη είναι συνάρτηση τουλάχιστον τριών σχέσεων, των εξής: 

πελάτη-επιχείρησης, επιχείρησης-προϊόντος και σχέση πελάτη-προϊόντος. Η 

κατανόηση της ικανοποίησης απαιτεί κατανόηση της επιρροής αυτών των τριών 

παραγόντων στη συνολική ικανοποίηση του πελάτη (Reed and Hall, 1997).

Μία άλλη προσέγγιση είναι η στατιστική σύνδεση ενός μεγέθους (μέτρου) της 

συνολικής ικανοποίησης με ένα σύνολο μέτρων των επιμέρους χαρακτηριστικών της 

ικανοποίησης του πελάτη (μέτρων απόδοσης). Η σχέση των επιμέρους μέτρων με 

εκείνο της συνολικής ικανοποίησης εκφράζεται ως δείκτης ή ποσοστό (βαρύτητα). Ο 

δείκτης αυτός αναπαριστά τη σχετική επιρροή του κάθε επιμέρους χαρακτηριστικού 

στη μετακίνηση των μη-ικανοποιημένων πελατών προς την ικανοποίηση και των 

ικανοποιημένων πελατών προς την εξαιρετική ικανοποίηση. Προφανώς, αν μία 

επιχείρηση βελτιώσει την απόδοσή της σε ένα χαρακτηριστικό με υψηλό δείκτη, αυτό 

θα μετακινήσει περισσότερους πελάτες από το ένα επίπεδο στο επόμενο, από ό,τι μία 

ίση βελτίωση της απόδοσης σε ένα χαρακτηριστικό με χαμηλότερο δείκτη (Neal and 

Peterson, 1995).

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στη μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη είναι 

η μέθοδος συλλογής των δεδομένων που ακολουθείται. Σε γενικές γραμμές, τις 

μεθόδους αυτές μπορούμε να τις διακρίνουμε σε πειραματικές και ερευνητικές. Και 

οι δύο κατηγορίες μεθόδων έχουν τόσο πλεονεκτήματα όσο και περιορισμούς, όσον 

αφορά στη δυνατότητά τους να παράγουν αποτελέσματα που να επιδέχονται 

γενίκευση. Σε γενικές γραμμές, οι πειραματικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για να 

ελέγξουν την εγκυρότητα των θεωριών συμπεριφοράς του καταναλωτή, ενώ οι 

ερευνητικές μελετούν το μέγεθος και την κατεύθυνση της αλληλεπίδρασης και των 

σχέσεων αιτιότητας ανάμεσα στους παράγοντες μεγάλης σημασίας για την 

ικανοποίηση. Οι ερευνητικές μελέτες τείνουν να ερευνούν τη διαδικασία 

ικανοποίησης του πελάτη σε βραχυχρόνιο χρονικό ορίζοντα.

Όσον αφορά στον κλάδο της φιλοξενίας, η ερευνητική προσέγγιση συλλογής 

δεδομένων είναι αυτή που κυριαρχεί. Παραδοσιακά, οι πειραματικές μέθοδοι δεν
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εφαρμόζονται συχνά σε μελέτες της ικανοποίησης του πελάτη στο συγκεκριμένο 

κλάδο. Πιθανώς, ένας σημαντικός λόγος για το γεγονός αυτό είναι ότι οι υπηρεσίες 

φιλοξενίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε αστάθμητους παράγοντες, οι οποίοι δεν 

μπορούν να εκτιμηθούν ούτε να αναπαραχθούν σε ένα τυπικό περιβάλλον 

«εργαστηρίου», όπως για παράδειγμα η ψυχική διάθεση του πελάτη, η κούραση από 

το ταξίδι κτλ (Markovic and Horvat, 1999).

Συχνά, οι επιχειρήσεις μετρούν την ικανοποίηση των πελατών τους χρησιμοποιώντας 

μεθόδους οι οποίες θεωρούν τους πελάτες ως ένα ομογενές σύνολο, μολονότι οι 

επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

Ένα σημαντικό μέρος της κατανόησης της ικανοποίησης των πελατών είναι η 

αναγνώριση των διαφορών ανάμεσα στους πελάτες και η αναγκαιότητα να 

λαμβάνονται υπόψη αυτές οι διαφορές κατά τη διαδικασία της μέτρησης της 

ικανοποίησης. Μία προσέγγιση τμηματοποίησης της αγοράς ενδείκνυται περισσότερο 

κατά την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Μία προσέγγιση της μέτρησης της ικανοποίησης είναι να τίθεται ένα ή λίγα 

ερωτήματα, συνήθως ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό τη δημιουργία μίας 

χρονοσειράς, η οποία αναμένεται ότι θα δείχνει τη διαχρονική μεταβολή της 

ικανοποίησης των πελατών. Το μέτρο του οποίου η διαχρονική μεταβολή συνήθως 

μελετάται είναι η μέσος όρος της ικανοποίησης. Μέσω μίας τέτοιας προσέγγισης, το 

συμπέρασμα που είναι σε θέση να εξαγάγει η επιχείρηση είναι η απόδοσή της σε 

σύγκριση με το παρελθόν, και αυτό μάλιστα σε γενικές γραμμές. Αλλωστε, η 

αποδεκτή ή καλή απόδοση είναι κάτι που οι επιχειρήσεις τείνουν να ορίζουν 

αυθαίρετα, όπως για παράδειγμα ότι αν η μέση ικανοποίηση είναι άνω του «αρκετά 

ικανοποιημένος», τότε είναι αποδεκτή.

Όμως, από την οπτική γωνία της διοίκησης της επιχείρησης, μία τέτοια προσέγγιση 

δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, διότι δεν παρέχει πληροφορίες για τις συγκεκριμένες 

δράσεις που πρέπει να πραγματοποιήσει η επιχείρηση ούτε για τους συγκεκριμένους 

τομείς όπου απαιτείται βελτίωση. Επιπλέον, δεν παρέχει πληροφορίες για το επίπεδο 

ικανοποίησης το οποίο είναι αποδεκτό ώστε η επιχείρηση να διατηρεί τους 

περισσότερους από τους πελάτες της και το οποίο είναι ικανό να κρατήσει τους 

περισσότερους πελάτες ακόμη και απέναντι σε ένα πιο ανταγωνιστικό ως προς την 

τιμή προϊόν μίας άλλης εταιρίας. Δηλαδή, αυτό το συγκεκριμένο ελάχιστο 

«αποδεκτό» επίπεδο ικανοποίησης πρέπει να εξάγεται μέσω μίας έρευνας και όχι να 

ορίζεται αυθαίρετα. Αλλωστε, η διοίκηση μίας επιχείρησης επιθυμεί να γνωρίζει
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ποιοι τομείς απαιτούν ανάληψη δράσεων βελτίωσης και μία έρευνα ικανοποίησης 

πρέπει να είναι σχεδιασμένη εις τρόπον ώστε να παρέχει πληροφόρηση ως προς αυτό 

το θέμα. Η διοίκηση χρειάζεται μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών από εκείνον που 

μπορεί να παράσχει η μελέτη ενός μόνο μέτρου ικανοποίησης, όπως λ.χ. η μέση 

ικανοποίηση, και η διαχρονική εξέλιξή του (Reed and Hall, 1997).

Κατά το σχεδίασμά μίας έρευνας ικανοποίησης, ένα από τα πιο σημαντικά μέρη είναι 

ο σχεδιασμός της κλίμακας που θα χρησιμοποιηθεί. Τα πιο ουσιώδη ζητήματα που 

ανακύπτουν είναι τα εξής:

- αν η κλίμακα θα πρέπει να έχει μέσο σημείο

- ο αριθμός των σημείων (επιπέδων ικανοποίησης) της κλίμακας

- η σημασία της κλίμακας / η έννοια που αντιπροσωπεύει η κλίμακα

Όταν η κλίμακα έχει άρτιο αριθμό σημείων, δεν υπάρχει σημείο-ακέραιος που να 

αντιπροσωπεύει την ουδέτερη στάση (την ουδετερότητα), πράγμα που κατά κάποιον 

τρόπο υ7ΐοχρεώνει τον 7ΐελάτη να ετπλέξει αν η στάση του είναι θετική ή αρνητική. 

Από την άλλη πλευρά, αν η κλίμακα έχει περιττό αριθμό σημείων, τότε παρέχεται 

στον 7ΐελάτη η δυνατότητα να εκφράσει πλήρη ουδετερότητα, το γεγονός αυτό αρχικά 

δημιούργησε στους ερευνητές την ε7πφύλαξη ότι θα οδηγούσε τους πελάτες στην 

αποφυγή δέσμευσης ως προς την υιοθέτηση συγκεκριμένης στάσης, θετικής ή 

αρνητικής. Η πραγματικότητα διαψεύδει αυτόν τον ενδοιασμό, τουλάχιστον στις 

έρευνες ικανοποίησης. Έχει παρατηρηθεί ότι οι πελάτες σπάνια τείνουν να 

υιοθετήσουν την ουδέτερη απάντηση. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες 

κατανομές ικανο7ΐοίησης έχουν αρνητική λοξότητα, γεγονός που πρακτικά σημαίνει 

ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση απαντήσεων προς τις θετικές στάσεις.

Οι συζητήσεις σχετικά με τον αριθμό σημείων μίας κλίμακας αφορούν κατά κύριο 

λόγο σε δύο ζητήματα, στον αριθμό των διακρίσεων 7ΐου είναι σε θέση το ανθρώπινο 

μυαλό να πραγματοποιήσει για ένα θέμα και στην ικανότητά του να διακρίνει τις 

7τηγές της ικανο7ΐοίησης. Όταν οι άνθρωποι κρίνουν ένα σύνολο αντικειμένων βάσει 

ενός κριτηρίων και μετά τα κατηγοριθ7ΐοιούν, οι περισσότεροι καταλήγουν σε επτά ή 

λιγότερες κατηγορίες, ενώ λίγοι είναι εκείνοι 7ΐου καταλήγουν σε 7ΐερισσότερες. 

Βασιζόμενοι σε αυτήν την παρατήρηση, πολλοί ερευνητές της ικανοποίησης θεωρούν 

ότι ενδείκνυται η χρήση κλιμάκων επτά ή λιγότερων σημείων κατά τη μέτρηση της 

ικανοποίησης των 7ΐελατών. Από την άλλη πλευρά, πολλοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι 

ένας τέτοιος αριθμός σημείων σε μία κλίμακα ικανοποίησης περιορίζει τη δυνατότητα 

εμφάνισης ενδεχόμενης μεγάλης διαφορο7ΐοίησης και ποικιλίας απαντήσεων (σε
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περίπτωση που αυτή υπάρχει). Αυτή η κατηγορία ερευνητών χρησιμοποιεί συνήθως 

κλίμακες δέκα σημείων, και ισχυρίζονται ότι τα δέκα σημεία είναι αρκετά ώστε να 

εξαλειφθεί ο περιορισμός στην ποικιλία των απαντήσεων (Reed and Hall, 1997). 

Πάντως, ανεξάρτητα από αυτήν τη «διαμάχη», έχει παρατηρηθεί ότι σε κάθε 

περίπτωση, η μεγάλη συγκέντρωση απαντήσεων παρατηρείται προς τα σημεία της 

κλίμακας που αντιπροσωπεύουν τις θετικές κρίσεις-στάσεις όσον αφορά στην 

ικανοποίηση από το προϊόν ή υπηρεσία.

Ένα ουσιώδες ζήτημα που ανακύπτει κατά την έρευνα και μέτρηση της ικανοποίησης 

είναι η σημασία την οποία αποδίδουν οι πελάτες στις τιμές της κλίμακας μέτρησης. Η 

απόδοση ξεκάθαρης σημασίας στις τιμές της κλίμακας, με χρήση λεκτικών 

επεξηγήσεων, είναι απαραίτητο εργαλείο για την εξάλειψη της μεροληψίας των 

απαντήσεων των πελατών. Η μεροληψία αυτή προς τις θετικές κρίσεις εκφράζεται με 

τη λοξότητα της κατανομής των απαντήσεων των πελατών. Προφανώς, η απόδοση 

λεκτικής ερμηνείας στις τιμές της κλίμακας μέτρησης γίνεται πιο δυσχερής όσο 

αυξάνεται ο αριθμός των τιμών της κλίμακας και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

τηλεφωνικών ερευνών ικανοποίησης, όπου η ανάγνωση των επεξηγήσεων των τιμών 

της κλίμακας έχει τελικά πολύ μεγάλο κόστος σε χρόνο (άρα και σε χρήμα). Όταν η 

έρευνα γίνεται με γραπτά ερωτηματολόγια, η λεκτική ερμηνεία των τιμών της 

κλίμακας καθίσταται δυνατή, χωρίς να έχει επιπλέον κόστος, ανεξάρτητα από τον 

αριθμό των τιμών της κλίμακας. Στην περίπτωση κατά την οποία η κλίμακα έχει 

αρκετές τιμές (πάνω από 5, θα λέγαμε), ο ερευνητής θα πρέπει να κατέχει πολύ καλά 

τη γλώσσα, ώστε να είναι σε θέση με ακρίβεια να αποδώσει λεκτικά τις διακρίσεις 

ανάμεσα στις τιμές της κλίμακας. Αυτό που παρατηρείται συνήθως στις έρευνες 

ικανοποίησης, και κυρίως όταν η κλίμακα έχει έξι, επτά ή περισσότερα σημεία, είναι 

η απόδοση λεκτικής σημασίας στα άκρα της κλίμακας και στο μεσαίο (ουδέτερο) 

σημείο, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό πιθανές παρερμηνείες που μπορούν να 

προκόψουν από τη χρήση λεκτικών σχημάτων που έχουν πολύ λεπτές ή ακόμη και 

ασήμαντες διαφορές.

Μολονότι η απόδοση σαφούς λεκτικής σημασίας στις τιμές τις κλίμακας εξαλείφει σε 

ένα βαθμό τη λοξότητα της κατανομής ικανοποίησης, αυτή παραμένει. Ακόμη και σε 

κλίμακες πέντε σημείων, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα για έκφραση 

ουδετερότητας και ακόμη μπορούν εύκολα να αποδοθούν λεκτικά, χωρίς να 

απαιτείται ανεύρεση λέξεων με λεπτές και ακριβείς αποχρώσεις, η λοξότητα προς τις 

θετικές στάσεις συνεχίζει να παρατηρείται (Reed and Hall, 1997).
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Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι το κέντρο βάρους της μέτρησης της 

ικανοποίησης πρέπει να μεταφερθεί από την ικανοποίηση της συγκεκριμένης 

συναλλαγής προς μία πιο ολιστική προοπτική. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι 

πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στην ικανοποίηση που υπάρχει αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση της συναλλαγής και σε εκείνη που υπάρχει μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας εξυπηρέτησης. Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι τόσο η συνολική 

ικανοποίηση όσο και οι προθέσεις του πελάτη όσον αφορά στην καταναλωτική του 

συμπεριφορά πρέπει να μετρώνται αφού μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα μετά 

την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης (Ekinci and Riley, 1998). Βέβαια, η εφικτότητα 

μίας τέτοιας προσέγγισης είναι αμφισβητήσιμη. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερη είναι η 

διάρκεια ζωής του προϊόντος, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα η ικανοποίηση του 

πελάτη να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, και μάλιστα συνήθως να μειώνεται. 

Αυτά τα γεγονότα έχουν την τάση να αυξάνουν το βαθμό στον οποίο ένας πελάτης 

διατηρεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του στη μνήμη του τις εμπειρίες του όσον 

αφορά στο συγκεκριμένο προϊόν.

Ο κύκλος ζωής του προϊόντος, καθώς και οι φάσεις-κλειδιά και γεγονότα που τον 

καθορίζουν, είναι πολύ σημαντικά στην κατανόηση της ικανοποίησης του πελάτη και 

στο σχεδίασμά αποτελεσματικών στρατηγικών για τη βελτίωση της ικανοποίησης. 

Πρώτον, τα γεγονότα που συνδέονται με τον κύκλο ζωής έχουν τη δυνατότητα να 

επηρεάσουν την ικανοποίηση του πελάτη και την καταναλωτική πίστη. Αυτό 

σημαίνει ότι η διαστρωμάτωση και τμηματοποίηση των πελατών, ανάλογα με τη 

φάση του κύκλου ζωής του προϊόντος στην οποία βρίσκονται, θα αποκαλύψει 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση της ικανοποίησης του πελάτη. 

Δεύτερον, ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης σύμφωνα με τη 

φάση του κύκλου ζωής προϊόντος στην οποία βρίσκονται οι πελάτες - λ.χ. εκείνοι 

που έχουν μόλις πραγματοποιήσει την αγορά του προϊόντος ή εκείνοι που βρίσκονται 

στη φάση αντικατάστασής του - θα προσφέρει πιο ακριβή ανατροφοδότηση από τους 

πελάτες. Ουσιαστικά, μία έρευνα ικανοποίησης σχεδιασμένη και πραγματοποιημένη 

με αυτό το κριτήριο, είναι σε θέση να συλλάβει τις πιο πρόσφατες εμπειρίες του 

πελάτη όσον αφορά στο προϊόν. Επιπλέον, αυτή η πληροφόρηση προσφέρει στην 

επιχείρηση τη δυνατότητα να σχεδιάσει με ακρίβεια συγκεκριμένες στρατηγικές 

παρέμβασης, για κάθε τμήμα πελατών, με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των 

πελατών του συγκεκριμένου τμήματος (Ramos, 1997).
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Ένα σημαντικό θέμα που προκύπτει είναι η αναζήτηση εκείνων των στοιχείων της 

ικανοποίησης τα οποία προσανατολίζονται προς τους πελάτες. Ένας τρόπος για να 

επιτευχθεί αυτό είναι η ποιοτικών μεθόδων έρευνας, όπως τα μη-δομημένα 

ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις και τα focus-groups πελατών. Όμως, η 

βιβλιογραφία προτείνει ότι ακόμη και αυτές οι μέθοδοι μπορούν να έχουν καλύτερα 

αποτελέσματα αν ποσοτικοποιηθούν, έστω και σε κάποιο βαθμό, ώστε να μπορέσουν 

να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της διοίκησης, για τη βελτίωση της 

ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών (Hart, _).

9. Μέτρηση της ικανοποίησης με χρήση νέας τεχνολογίας

Η συνεισφορά της τεχνολογίας της πληροφορικής στη μέτρηση της ικανοποίησης του 

πελάτη είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο ως προς την επεξεργασία των δεδομένων που 

συλλέγονται αλλά και ως προς τη μέθοδο συλλογής των δεδομένων ικανοποίησης 

των πελατών. Η συνεισφορά των συστημάτων πληροφορικής, τόσο του Intranet όσο 

και του Internet, είναι πολύ σημαντική. Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 

ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια για τη μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών τους 

(BellPoint Inns, Parkhill Hotel). Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχουν τόσο 

πλεονεκτήματα όσο και περιορισμοί στη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης μέσω 

συστημάτων πληροφορικής. Πιο συγκεκριμένα, έχουν διεξαχθεί μελέτες που 

ερευνούν τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν και τους περιορισμούς που προκύπτουν 

όταν η συλλογή δεδομένων ικανοποίησης και ο σχετικός απολογισμός γίνονται μέσω 

συστημάτων πληροφορικής (Intranet και Internet). Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η 

έρευνα μέσω Intranet προσφέρει σημαντικά οφέλη αν τηρούνται ορισμένες συνθήκες, 

όπως το μεγάλο μέγεθος του δείγματος και ο βαθμός διείσδυσης του πληροφοριακού 

συστήματος (IT penetration). Γενικά, η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας κρίθηκε 

θετική και καινοτόμος από τους χρήστες (Kueng and Wettstein, _).

Τα πακέτα προγραμμάτων που σχετίζονται με την Εξυπηρέτηση του Πελάτη 

βασίζονται σε διαφορετικές προσεγγίσεις και ταιριάζουν σε διαφορετικούς τρόπους 

εξυπηρέτησης του πελάτη. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, τα συστήματα αυτά 

αναφέρονται ως τεχνολογίες τύπου “helpdesk” ή “helpline”. Για παράδειγμα, οι 

τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε τηλεφωνικά κέντρα και τα συστήματα διαχείρισης 

παραπόνων είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Οι πιο 

προχωρημένες τεχνολογίες τηλεφωνικών κέντρων περιλαμβάνουν τα CTI και IVR.

48



Computer Telephones Integration (CTI): Προσφέρουν τη δυνατότητα να 

συνδέουν τον τηλεφωνητή που δέχεται την κλήση με αρχεία πελατών που είναι 

αποθηκευμένα σε κάποια βάση δεδομένων. Επίσης, παρέχουν τις εξής 

δυνατότητες: προώθηση δεδομένων από την οθόνη ενός τηλεφωνητή στην οθόνη 

του άλλου, σύνδεση αυτού που τηλεφωνεί με μία αυτόματη απάντηση, σύνδεση 

με ένα εξατομικευμένο μήνυμα ηχητικής μορφής, και αποστολή μηνύματος 

τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).

- Interactive Voice Response (IVR): Προσφέρει ηχητική απάντηση σε ένα αίτημα 

που πληκτρολογείται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή δίδεται μέσω ομιλίας.

Οι επιλογές αυτού του τύπου (helpdesk ή helpline) έχουν αυξηθεί σε πολύ μεγάλο 

βαθμό: Υπάρχουν περισσότερες από 150 επιλογές από τις οποίες μία επιχείρηση ή 

οργανισμός μπορεί να επιλέξει την καταλληλότερη.

Οι ολοκληρωμένες τεχνολογίες διαδικτύου (web-integrated), οι οποίες προσφέρουν 

ευελιξία και άμεση αλληλεπίδραση (flexible and interactive), μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση/ διοίκηση της εξυπηρέτησης των πελατών. Το 

σημαντικότερο και πιο ταχέως αναπτυσσόμενο είδος αυτών των τεχνολογιών είναι οι 

έρευνες ικανοποίησης πελατών μέσω διαδικτύου (web-based). (BellPoint Inns, 

Parkhill Hotel). Μία άλλη κατηγορία προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή που 

χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών αφορούν στις τεχνικές τύπου 

data mining (Matsatsinis et al., _) και στις «αποθήκες» δεδομένων πελατών (customer 

data warehouses).

Αυτές οι τεχνικές υποστηρίζουν την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, 

βασιζόμενες στην άποψη ότι υπάρχουν πρότυπα (patterns) συμπεριφοράς τα οποία 

μπορούν να ανιχνευθούν και να προβληθούν. Η διαδικασία αυτή απαιτεί τη χρήση 

στατιστικής, τεχνολογίας βάσεων δεδομένων και machine learning, τα οποία στην 

προκειμένη περίπτωση είναι απαραίτητα συστατικά της ανάλυσης δεδομένων σε 

τέτοια μεγάλη κλίμακα, με στόχο την απόσταξη καινούριας γνώσης. Σε πολλές 

περιπτώσεις, οι τεχνικές data mining συνδυάζονται με τεχνικές οπτικής απεικόνισης, 

με στόχο την κατανόηση δεδομένων που έχουν αποκτηθεί μέσω διαδικασιών 

προσομοίωσης ή μέτρησης.

Τα πακέτα προγραμμάτων που προσανατολίζονται προς την ικανοποίηση του πελάτη 

περιλαμβάνουν εργαλεία για το σχεδίασμά των ερωτηματολογίων και την ανάλυση 

των δεδομένων των ερευνών ικανοποίησης. Αυτά τα συστήματα εστιάζουν κυρίως 

στη συλλογή των δεδομένων ικανοποίησης πελατών, προσφέροντας σύνθετες
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(sophisticated) τεχνικές διαχείρισης δεδομένων, αλλά απλά εργαλεία ανάλυσης 

δεδομένων (Grigoroudis et al., 2000).

50



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ποσοτικά μοντέλα μέτρησης της ικανοποίησης

Οι πολυμεταβλητές στατιστικές μέθοδοι είναι απαραίτητες για την ανάλυση και 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ερευνών ικανοποίησης, διότι υπεισέρχεται ένα 

σύνολο παραγόντων που επηρεάζουν την ικανοποίηση του πελάτη. Επίσης, το ζήτημα 

της μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη δεν αποτελεί μόνο ένα πρόβλημα 

μέτρησης αλλά και ερμηνείας και ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Αυτό σημαίνει ότι 

η μέθοδος που θα επιλεγεί για τη μέτρηση της ικανοποίησης πρέπει όχι μόνο να 

εξάγει αποτελέσματα για το αν οι πελάτες είναι ικανοποιημένοι ή όχι και σε ποιο 

βαθμό, αλλά και να παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισμού των λόγων για το οποίο 

συμβαίνει αυτό.

Είναι σημαντικό για μία επιχείρηση να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο και το βαθμό 

στον οποίο τα επιμέρους κριτήρια ικανοποίησης (χαρακτηριστικά του προϊόντος ή 

της υπηρεσίας) επιδρούν στη διαμόρφωση της αντίληψης του πελάτη για την 

ικανοποίησή του. Με τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα, μεταξύ 

άλλων, να προσδιορίσει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, να εντοπίσει τις 

αδυναμίες της, να αποφασίσει σε ποιους τομείς θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη 

προσοχή και βαρύτητα, σύμφωνα πάντα με τις κρίσεις των πελατών, να κάνει 

ανακατανομή των ανθρώπινων και χρηματοοικονομικών της πόρων κ,ο.κ. 

(Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000).

1. Περιγραφική στατιστική

Η πιο απλή μεθοδολογία για την ανάλυση των δεδομένων ικανοποίησης των πελατών 

είναι η περιγραφική στατιστική, κατά την οποία υπολογίζονται οι συχνότητες 

εμφάνισης των απαντήσεων των πελατών. Κάθε επιχείρηση μπορεί να καθορίσει 

όπως επιθυμεί τον αριθμό και το χαρακτηρισμό των βαθμιδών ικανοποίησης που 

χρησιμοποιούνται. Επίσης, ανάλογα με την πολιτική της εταιρίας και τον 

ανταγωνισμό, καθορίζονται τα κριτήρια ικανοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν 

να υπολογιστούν τα ποσοστά των πελατών που δηλώνουν κάθε επίπεδο ικανοποίησης 

από κάθε κριτήριο. Τα ποσοστά αυτά αποτελούν ένα δείκτη απόδοσης της 

επιχείρησης. Η προσέγγιση αυτή δεν παραβιάζει την ποιοτική φύση των δεδομένων, 

ενώ σε περίπτωση που τα δεδομένα είναι ποσοτικά, δίνεται η δυνατότητα 

υπολογισμού ενός συνολικού δείκτη ικανοποίησης, CSI (customer satisfaction index), 

ο οποίος έχει τη μορφή ενός σταθμισμένου μέσου:
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CSI
l

n

n

Y biXi
i=1

όπου η μέση τιμή της σημαντικότητας του κριτηρίου /' είναι:

Μ

Σ bij
7 = 1

και η μέση τιμή της ικανοποίησης/ απόδοσης από το κριτήριο i είναι:

___  j Μ
Xi =

Μ Σ χ«
7=1

Επίσης, χ1} και bt] είναι αντίστοιχα η άποψη του πελάτη j για την ικανοποίηση 

(απόδοση) και τη σημαντικότητα του χαρακτηριστικού /. Ο αριθμός των 

χαρακτηριστικών/ κριτηρίων είναι η και ο αριθμός των πελατών είναι Μ 

Τα αποτελέσματα και ποσοστά που προκύπτουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 

μελλοντικά, καθώς μπορεί να παρακολουθείται η διαχρονική τους εξέλιξη, ώστε να 

εντοπιστούν εκείνες οι διαστάσεις ικανοποίησης στις οποίες παρουσιάζεται βελτίωση 

και εκείνες στις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα. Επίσης, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για ελέγχους υποθέσεων, κατά τους οποίους ελέγχεται η ύπαρξη ή 

όχι αλλαγών στις αντιλήψεις των πελατών. Τα αποτελέσματα της περιγραφικής 

στατιστικής μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή στατιστικού 

ελέγχου ποιότητας (statistical process control), όπου τα «αποδεκτά» όρια 

ικανοποίησης προκαθορίζονται από την επιχείρηση (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000).

2. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση

Μία από τις πρώτες προσεγγίσεις για την εφαρμογή μεθόδων της στατιστικής σε 

δεδομένα που προέρχονται από έρευνες ικανοποίησης πελατών είναι η πολλαπλή 

ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης. Στόχος αυτής της μεθόδου είναι να 

προσδιορίσει, εφόσον υπάρχει, τη σχέση ανάμεσα στις ανεξάρτητες μεταβλητές, που 

είναι η απόδοση των επιμέρους χαρακτηριστικών - στην προκειμένη περίπτωση η
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ικανοποίηση από τα επιμέρους χαρακτηριστικά/ κριτήρια ικανοποίησης - και στην 

εξαρτημένη μεταβλητή, που είναι η συνολική αξιολόγηση ικανοποίησης του πελάτη. 

Η γενική μορφή της εξίσωσης γραμμικής παλινδρόμησης είναι:

η
Υ — bo + ^ biXi — bo + b\X\ + biXi +... + bnXn

i=l

όπου Υ η συνολική ικανοποίηση του πελάτη, X, η ικανοποίηση του πελάτη από το 

χαρακτηριστικό/ κριτήριο /' (/ = 1, 2, ..., η), bj οι εκτιμώμενοι συντελεστές του 

μοντέλου (j = 0, 1, 2, ..., ή) και η ο αριθμός των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή 

υπηρεσίας (των κριτηρίων ικανοποίησης).

Η εξαρτημένη μεταβλητή Υ μπορεί επίσης να εκφράζει και άλλα μέτρα ικανοποίησης, 

όπως η καταναλωτική πίστη και η πρόθεση επαναγοράς ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Οι συντελεστές bpj =1,2,...,«, αντιπροσωπεύουν τη συνεισφορά των ανεξάρτητων 

μεταβλητών στην εκτίμηση της εξαρτημένης μεταβλητής. Συνεπώς, όσον αφορά στη 

μέτρηση της ικανοποίησης, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι συντελεστές αυτοί 

αντιπροσωπεύουν τη βαρύτητα του κάθε κριτηρίου και τη σημασία του στη 

διαμόρφωση του μέτρου ολικής ικανοποίησης. Έτσι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τον προσδιορισμό των κρίσιμων διαστάσεων ικανοποίησης.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η ανάλυση γραμμικής 

παλινδρόμησης απαιτεί ποσοτικά δεδομένα. Στην περίπτωση που μία ή περισσότερες 

από τις ανεξάρτητες μεταβλητές είναι ποιοτικές, χρησιμοποιούνται βωβές (dummy) 

μεταβλητές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την κατηγοριοποίηση των δεδομένων ή τη 

διάταξή τους, αν υφίσταται μία σχέση διάταξης (Μπόρα-Σέντα και Μωϋσιάδης, 

1997). Η ποσοτικοποίηση ποιοτικών δεδομένων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, διότι 

είναι πιθανό να προκόψουν πολλές ασυνέπειες. Επίσης, κατά την εφαρμογή της 

πολλαπλής ανάλυσης παλινδρόμησης γίνεται η σιωπηρή υπόθεση ότι οι μεταβλητές 

είναι συνεχείς, πράγμα που δεν είναι συμβατό με τα δεδομένα που συλλέγονται. 

(Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000).

Μία από τις κυριότερες αιτίες εξαγωγής λανθασμένων συμπερασμάτων στην 

πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση είναι η πολυσυγγραμμικότητα ανάμεσα στις 

ανεξάρτητες μεταβλητές (Neal and Peterson, 1995). Η πολυσυγγραμμικότητα, που 

σημαίνει ότι δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου είναι
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γραμμνκώς εξαρτημένες, συνεπάγεται την αύξηση των τυπικών σφαλμάτων των 

εκτιμώμενων συντελεστών του μοντέλου. Η απαλοιφή των μεταβλητών που 

εμφανίζουν πολυσυγγραμμικότητα δεν επιλύει το πρόβλημα, διότι δεν μπορούν 

έπειτα να εκτιμηθούν οι υπόλοιποι συντελεστές με αμεροληψία.

Ένα άλλο πρόβλημα που εμφανίζεται είναι η εκτίμηση αρνητικών τιμών για τους 

συντελεστές των κριτηρίων ικανοποίησης, πράγμα που οδηγεί στο παράλογο 

συμπέρασμα ότι η αύξηση της ικανοποίησης από ένα επιμέρους κριτήριο οδηγεί σε 

μείωση της συνολικής ικανοποίησης. Διάφορες μέθοδοι σταδιακής επιλογής 

μεταβλητών, όπως η προς τα μπρος επιλογή (forward selection), η προς τα πίσω 

απαλοιφή (backward elimination) και η βήμα προς βήμα παλινδρόμηση (stepwise 

regression), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση αυτού του 

προβλήματος (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; Μπόρα-Σέντα και Μωϋσιάδης, 1997). 

Ένα χαρακτηριστικό της εκτιμώμενης κατανομής της ικανοποίησης είναι η λοξότητα 

που παρουσιάζει προς τις ανώτερες τιμές της κλίμακας. Η παρατηρούμενη λοξότητα 

της εκτιμώμενης κατανομής ικανοποίησης δημιουργεί προβλήματα στην ανάλυση. 

Ιδιαίτερο πρόβλημα προκύπτει όταν χρησιμοποιείται πολλαπλή γραμμική 

παλινδρόμηση για τον καθορισμό της σχετικής συνεισφοράς των διαφόρων 

παραγόντων στη διαμόρφωση της συνολικής ικανοποίησης, δεδομένου ότι η 

γραμμική παλινδρόμηση προϋποθέτει κανονική κατανομή σφαλμάτων εκτίμησης 

(Danaher and Haddrell, 1996).

Με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της λοξότητας της εξαρτημένης 

μεταβλητής, στη βιβλιογραφία προτείνεται η συναρτησιακή ανάλυση με χρήση 

διακριτής συνάρτησης. Όσον αφορά στην πολυσυγγραμμικότητα των ανεξάρτητων 

μεταβλητών, προτείνεται ανακατανομή των βαρών, αναλύοντας ποιοι είναι οι κύριοι 

παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση του πελάτη (Neal and Peterson, 1995).

3. Παραγοντική ανάλυση

Μία άλλη ευρέως χρησιμοποιούμενη στατιστική μέθοδος είναι η παραγοντική 

ανάλυση. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για να μειώσει μία εξαντλητική λίστα 

χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την ικανοποίηση του πελάτη σε ένα ελάχιστο 

σύνολο βασικών διαστάσεων ικανοποίησης. Με παρόμοιο τρόπο προέκυψαν οι 5 

πέντε διαστάσεις ποιότητας εξυπηρέτησης του μοντέλου SERVQUAL (Γρηγορούδης 

και Σίσκος, 2000; Evans and Lindsay, 2002; Hart, _). Η εξαντλητική λίστα 

δημιουργείται μέσω προκαταρκτικής έρευνας, η οποία περιέχει προσωπικές
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συνεντεύξεις, ομάδες συζήτησης πελατών κτλ. Μετά από μία αρχική έρευνα 

ικανοποίησης, προκύπτουν τα σημαντικότερα από τα χαρακτηριστικά της λίστας, τα 

οποία είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται στο κύριο πρόγραμμα μέτρησης της 

ικανοποίησης των πελατών. Αυτά τα χαρακτηριστικά, που αποτελούν πλέον τις 

κύριες διαστάσεις ικανοποίησης, είναι σε θέση να ερμηνεύσουν επαρκώς τα δεδομένα 

που θα προκύψουν από την έρευνα ικανοποίησης. Υπάρχουν ποικίλες μέθοδοι 

προσδιορισμού των κύριων παραγόντων. Η γενική μορφή της εξίσωσης της 

παραγοντικής ανάλυσης είναι η ακόλουθη:

για / = 1,2, ..., Μ, όπου Μ ο αριθμός των πελατών, FjO /-παράγοντας, γ =1,2,..., η, 

aij οι εκτιμώμενοι συντελεστές και η ο αριθμός των παραγόντων. Η τιμή της 

παραμέτρου ζ, μπορεί να θεωρηθεί ως εκτίμηση της συνολικής ικανοποίησης του 

κάθε πελάτη (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000).

4. Πολυμεταβλητά μοντέλα πιθανοτήτων υπό συνθήκη (δεσμευμένων)

Τα πολυμεταβλητά μοντέλα πιθανοτήτων υπό συνθήκη (δεσμευμένων πιθανοτήτων) 

(multivariate conditional probability models) είναι μία άλλη προσέγγιση στο ζήτημα 

της μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη. Ο βασικός τους στόχος είναι να 

εκτιμήσουν την πιθανότητα ένας πελάτης να ανήκει σε μία συγκεκριμένη κατηγορία. 

Συνήθως χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που τα δεδομένα ικανοποίησης έχουν 

δυαδική μορφή, δηλαδή οι πελάτες καλούνται να δηλώσουν εάν είναι ικανοποιημένοι 

ή όχι. Η εφαρμογή της μεθόδου απαιτεί οι αξιολογήσεις των πελατών να είναι 

γνωστές. Για την εκτίμηση της πιθανότητας χρησιμοποιούνται συνήθως είτε το 

τυπικό λογιστικό μοντέλο είτε η τυπική κανονική κατανομή. Στην περίπτωση του 

λογιστικού μοντέλου, έχουμε την logit ανάλυση, ενώ στην περίπτωση της τυπικής 

κανονικής κατανομής, έχουμε την probit ανάλυση. Η πιθανότητα ο πελάτης να είναι 

ικανοποιημένος ισούται με:

η
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δηλαδή:

^ XI

βΤΧί = (β,,β 2,..., βη) ;
Χ2 j

^ Xnj j

- Σ fiiXijι = I

όπου:

β το διάνυσμα-στήλη των συντελεστών βαρύτητας, /?,,/= 1, 2, ..., η, των επιμέρους 

χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την ικανοποίηση, και β1 το ανάστροφο του,

Xj = (Xij) 1=1,...,/! το διάνυσμα-στήλη της ικανοποίησης του γ-πελάτη, όπου χ,7 η άποψη 

του /-πελάτη για το /'-κριτήριο και η ο αριθμός των κριτηρίων/ χαρακτηριστικών 

ικανοποίησης,

F: η συνάρτηση αθροιστικής κατανομής της κατανομής που χρησιμοποιείται για την 

εκτίμηση.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε το λογιστικό μοντέλο πιθανότητας, η 

συνάρτηση αθροιστικής κατανομής, F, είναι η τυπική λογιστική συνάρτηση:

f(q + pTXj)= (^1 + βάα+βΤχ0 j

ενώ στην περίπτωση που η εκτίμηση πραγματοποιείται μέσω της κανονικής 

κατανομής, η συνάρτηση αθροιστικής κατανομής, F, είναι εκείνη της τυπικής 

κανονικής κατανομής:

α + βΤ Xj i ^
F\a + BTXj)= f —j=e 2 dz

i ^

Η παράμετρος a και οι βαρύτητες /?„ i = 1, 2, ..., η, είναι παράμετροι, οι οποίες 

εκτιμώνται με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας. Πιθανοφάνεια (likelihood) 

είναι η κοινή κατανομή που ακολουθεί το δείγμα, όταν αυτή θεωρείται ως συνάρτηση
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των παραμέτρων, για δεδομένη τιμή του δείγματος (Κολυβά-Μαχαίρα, 1993). Για 

αυτό το λόγο, απαιτείται οι αξιολογήσεις των πελατών να είναι γνωστές, όπως 

προαναφέραμε. Συνεπώς, η εκτιμώμενη παράμετρος α και οι εκτιμώμενες βαρύτητες 

των επιμέρους χαρακτηριστικών ικανοποίησης αποτελούν εκτιμητές μεγίστης 

πιθανοφάνειας των πραγματικών τιμών που έχουν η α και οι β,. Στην πράξη, οι 

εκτιμητές μεγίστης πιθανοφάνειας προκύπτουν με μεγιστοποίηση του λογαρίθμου της 

πιθανοφάνειας, που ισοδυναμεί με τη μεγιστοποίηση της ίδιας της πιθανοφάνειας, για 

διευκόλυνση των υπολογισμών (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; Κολυβά-Μαχαίρα, 

1993). Σημειώνεται ότι μία εναλλακτική προσέγγιση είναι τα λογαριθμο-γραμμικά 

(loglinear) μοντέλα (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; Grigoroudis et al. 2000).

Οι δεσμευμένες πιθανότητες (πιθανότητες υπό συνθήκη) χρησιμοποιούνται και για 

τον προσδιορισμό των εκείνων των διαστάσεων ικανοποίησης οι οποίες είναι οι πιο 

σημαντικές, υπό την έννοια ότι αρκεί η πτώση της απόδοσης σε μία από αυτές για να 

μειωθεί σημαντικά η συνολική ικανοποίηση (must-be attributes)(Conklin et al., 

2003). Έστω ότι έχουμε μία ταξική (ordinal) κλίμακα για τη μέτρηση της 

ικανοποίησης. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας, μπορεί να θεωρηθεί ότι τα σημεία 

κάτω του μέσου της κλίμακας αντιπροσωπεύουν το γεγονός της δυσαρέσκειας, D, ως 

προς το μέτρο συνολικής ικανοποίησης, ενώ τα σημεία άνω του μέσου της κλίμακας 

αντιπροσωπεύουν το συμπληρωματικό του γεγονός, D'. Αντίστοιχα ορίζεται το 

γεγονός F ως η αποτυχία της επιχείρησης για κάποιο χαρακτηριστικό της 

ικανοποίησης, δηλ. για μία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές, και το συμπληρωματικό 

του, F'. Έτσι, μπορούν να ορισθούν οι πιθανότητες P(D) και P(F), δηλ. αντίστοιχα η 

πιθανότητα δυσαρέσκειας από την εξαρτημένη μεταβλητή (συνολική ικανοποίηση) 

και η πιθανότητα αποτυχίας σε οποιαδήποτε μεταβλητή του συνόλου των 

ανεξάρτητων μεταβλητών. Επίσης, ορίζονται οι δεσμευμένες πιθανότητες P(D/F) και 

P(D/F), που είναι αντίστοιχα οι πιθανότητες δυσαρέσκειας με τα χαρακτηριστικά 

στα οποία υπήρξε αποτυχία και με τα χαρακτηριστικά στα οποία δεν υπήρξε 

αποτυχία. Ακόμη, ορίζουμε την ποσότητα reach = P(F/D), η οποία είναι η 

δεσμευμένη πιθανότητα αποτυχίας ανάμεσα σε εκείνους που είναι δυσαρεστημένοι, 

και το θόρυβο = P(F/D), που είναι η δεσμευμένη πιθανότητα αποτυχίας ανάμεσα σε 

εκείνους που είναι ικανοποιημένοι. Πρακτικά, οι πιθανότητες αυτές εκτιμώνται ως 

αναλογίες από τα δεδομένα του δείγματος. Η επιτυχία ορίζεται ως η διαφορά reach - 

θόρυβος:

επιτυχία = reach - θόρυβος = P(F/D) - P(F/D )
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Ο σκοπός της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση της επιτυχίας, η οποία είναι εφικτή 

με τη μεγιστοποίηση της ποσότητας reach και ταυτόχρονα την ελαχιστοποίηση του 

θορύβου. Η επιχείρηση επιθυμεί να έχει όσο το δυνατό μεγαλύτερες τιμές για την 

ποσότητα reach, διότι αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της δυσαρέσκειας 

εξηγείται από τις αποτυχίες. Έτσι, μπορεί να εστιάσει τις προσπάθειες βελτίωσης στα 

χαρακτηριστικά εκείνα όπου παρουσιάζονται οι αποτυχίες. Ταυτόχρονα, η επιχείρηση 

επιθυμεί όσο το δυνατό μικρότερες τιμές για το θόρυβο, διότι υψηλές τιμές θορύβου 

δείχνουν ουσιαστικά ότι σπαταλούνται πόροι για να εξηγηθούν και να βελτιωθούν 

αποτυχίες σε τομείς όπου οι πελάτες εμφανίζονται ούτως ή άλλως ικανοποιημένοι. 

Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το θεώρημα του Bayes (Κούνιάς και 

Μωϋσιάδης, 1995) για τις πιθανότητες υπό συνθήκη και να γράψουμε (Conklin et al., 

2003):

reach, πια)-*0'™-________*D'™________P(D) P{D/F)P(F) + P(D/F')P(F)

5. Δομικά μοντέλα εξισώσεων

Μία άλλη κατηγορία ποσοτικών μεθόδων που αναφέρονται στη βιβλιογραφία και 

χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της ικανοποίησης είναι τα δομικά μοντέλα 

εξισώσεων (structural equation models - SEM). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι 

μέθοδοι LISREL (linear structural relationship modeling), και η μέθοδος των μερικών 

ελάχιστων τετραγώνων (PLS-partial least squares) (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; 

Choi and Eboch, 1998; Kressmann and Muller, 2002/ 2003; Mokhtar and Nooreha, 

2000). Τα δομικά μοντέλα εξισώσεων είναι εργαλεία που χρησιμεύουν στη 

μοντελοποίηση περίπλοκων εξαρτήσεων ανάμεσα σε μεταβλητές που αποκαλούνται 

«λανθάνουσες» (latent variables-LV). Οι λανθάνουσες αυτές μεταβλητές μετρώνται 

μέσω μεταβλητών οι οποίες μπορούν να παρατηρηθούν (manifest variables-MV). 

Ουσιαστικά, οι λανθάνουσες μεταβλητές είναι αφηρημένα μέτρα, τα οποία 

αναλύονται σε συγκεκριμένες επιμέρους διαστάσεις, τις MV, οι οποίες μπορούν να 

παρατηρηθούν. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μία επιχείρηση να γνωρίζει τον τρόπο 

με τον οποίο αυτές οι λανθάνουσες μεταβλητές συνδέονται μεταξύ τους, διότι αυτό 

της δίνει τη δυνατότητα να εστιάσει την προσοχή και τις προσπάθειες της στα κύρια 

συστατικά της ικανοποίησης του πελάτη (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; Johnson 

and Gustafsson, _; Kressmann and Muller, 2002/ 2003).
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Στη γενική τους μορφή, τα δομικά μοντέλα εξισώσεων μπορούν να γραφούν ως εξής:

η = Ρη + Γξ + ς

όπου η και ξ είναι τα διανύσματα των ενδογενών και εξωγενών λανθανουσών 

μεταβλητών αντίστοιχα, ενώ β και Γ είναι οι πίνακες των συντελεστών για τα η και ξ 

αντίστοιχα, και ζ είναι το διάνυσμα των σφαλμάτων. Εξωγενείς μεταβλητές είναι η 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα και οι προσδοκίες των πελατών, ενώ ενδογενείς 

μεταβλητές είναι η αντιλαμβανόμενη αξία, η ικανοποίηση του πελάτη, η 

καταναλωτική πίστη και η αντιλαμβανόμενη εικόνα (Mokhtar and Nooreha, 2000). 

Ειδικότερα, ο αλγόριθμος LISREL βασίζεται στην εκτίμηση της δομής της 

συνδιασποράς/ συνδιακύμανσης των MV. Από την άλλη πλευρά, ο αλγόριθμος PLS 

ανήκει στην κατηγορία μεθόδων που βασίζονται στα συστατικά/ στις συνιστώσες 

(component based methods) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά με τη μέθοδο 

PCR (principal components regression). Η μέθοδος PCR είναι μία προσέγγιση κατά 

την οποία πρώτα εκτιμώνται οι δείκτες ικανοποίησης, κέρδους και πίστης ή 

λανθάνουσες μεταβλητές, μέσω μίας σειράς αναλύσεων των κύριων συστατικών 

(principal components analysis). Έπειτα, ο ερευνητής χρησιμοποιεί αυτούς τους 

δείκτες ή λανθάνουσες μεταβλητές για να εκτελέσει μία σειρά μοντέλων 

παλινδρόμησης, ώστε να εκτιμήσει μία αιτιατή αλυσίδα γεγονότων, από την ποιότητα 

έως την οικονομική απόδοση. Εναλλακτικά, η μέθοδος PLS εκτελεί και τα δύο αυτά 

βήματα, αντί για τον ερευνητή, εκτιμώντας μία ολόκληρη αιτιατή αλυσίδα 

γεγονότων, ενσωματώνοντας μεθοδολογίες από την πολλαπλή ανάλυση 

παλινδρόμησης και την ανάλυση κύριων συστατικών (principal components analysis) 

(Johnson and Gustafsson, Kressmann and Miiller, 2002/ 2003).

6. Διακριτική ανάλυση

Μία άλλη πολυμεταβλητή στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση 

της ικανοποίησης του πελάτη είναι η διακριτική ανάλυση (discriminant analysis). 

Κατά τη διακριτική ανάλυση, η ικανοποίηση του πελάτη για ένα σύνολο κριτηρίων 

(χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας) είναι γνωστή και η μέθοδος εκτιμά 

αν ο πελάτης ανήκει σε μία συγκεκριμένη ομάδα, ιος προς την ικανοποίησή του. Για 

κάθε πελάτη ΐ, υπολογίζεται μία τιμή ζ,, βάσει της ακόλουθης σχέσης:
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η

Zi — ^ CljXij — Cl\Xi\ + diXil + * * * + dnXin

j=1

όπου α, η εκτίμηση της βαρύτητας του χαρακτηριστικού j, j = 1, 2, ..., «, η 

ικανοποίηση του πελάτη / από το χαρακτηριστικό j, και « το πλήθος των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Στη διακριτική ανάλυση έχει πολύ μεγάλη σημασία η απόφαση για τον προσδιορισμό 

των ομάδων κατάταξης στις οποίες η μέθοδος εκτιμά αν ανήκουν οι πελάτες. Η 

απόφαση αυτή αφορά πρώτα στην επιλογή της μεταβλητής σύμφωνα με την οποία θα 

γίνει ο διαχωρισμός σε ομάδες, διότι μπορεί να είναι τόσο η ικανοποίηση του πελάτη, 

όσο πρόθεση επαναγοράς ή ακόμη και η καταναλωτική πίστη. Επιπλέον, η απόφαση 

αυτή περιλαμβάνει και τις τιμές της μεταβλητής που θα επιλεγούν ως άκρα των 

διαστημάτων που καθορίζουν τις ομάδες (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000).

7. Άλλες μέθοδοι

Άλλες μέθοδοι για τη μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη είναι (α) η ανάλυση 

συζυγιών (conjoint analysis), (β) η ανάλυση αντιστοιχιών (correspondence analysis), 

που χρησιμοποιείται για την κατασκευή αντιληπτικών χαρτών (perceptual maps), (γ) 

η ανάλυση ομαδοποίησης (cluster analysis), (δ) η πολυδιάστατη ανάλυση αναλογιών 

(multidimensional scaling), (ε) τα γραφικά μοντέλα πιθανότητας (probability plotting 

methods) και (στ) η περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων (data envelopment analysis- 

DEA) (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000, Grigoroudis et al., 2000; Rust and Metiers, 

1996).

Όσον αφορά στη μέθοδο DEA, πρόκειται για ένα εργαλείο γραμμικού 

προγραμματισμού, το οποίο συγκρίνει την παραγωγή πολλαπλών ειδών (outputs) από 

πολλαπλές α' ύλες (inputs), και εκτιμά την παραγωγικότητα με ένα μόνο αριθμό, που 

ονομάζεται αποδοτικότητα (efficiency) της παραγωγικής μονάδας. Έστω Uj,j = 1, 2, 

..., Μ, συντελεστής που αντιπροσωπεύει το παραγόμενο είδος γ, όπου Μ ο συνολικός 

αριθμός των παραγόμενών ειδών. Επίσης, έστω ο,·, / = 1, 2, ..., Ν, συντελεστής που 

αντιπροσωπεύει την α' ύλη /, όπου Ν ο συνολικός αριθμός των α' υλών. Επιπλέον, 

έστω Οβ η ποσότητα του είδους γ που παράγεται από τη μονάδα k, και /,* η ποσότητα
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της α ύλης i που χρησιμοποιείται στη μονάδα k. Όταν k = e, πρόκειται για τη μονάδα 

που αξιολογείται. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης διαμορφώνεται ως εξής:

Μ

^ UjOje

Max --------
y υ die 
i=\

υπό τους περιορισμούς:

Μ

y UjOjk

7 = 1_________
Ν

^ ' U ϊΐ ik

ι = 1

< 1

για k = 1,2, ..., ΛΓ, όπου Κ το πλήθος των μονάδων.

Ο στόχος είναι να βρεθεί εκείνο το σύνολο συντελεστών οι οποίοι δίνουν στη μονάδα 

που αξιολογείται την υψηλότερη δυνατή αποδοτικότητα, υπό τον περιορισμό ότι η 

μεγίστη δυνατή αποδοτικότητα για οποιαδήποτε μονάδα ισούται με 1. Με τον τρόπο 

αυτό, η μέθοδος DEA φωτίζει την κάθε μονάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

δίνοντας τη δυνατότητα στις συγκεκριμένες δυνάμεις της κάθε μονάδας να 

καθορίσουν την αποδοτικότητά της (Rust and Metters, 1996).

8. Το μοντέλο SERVQUAL για τη μέτρηση της ποιότητας εξυπηρέτησης 

Το μοντέλο SERVQUAL, παρουσιάστηκε το 1988 από τους Parasuraman, Zeithaml 

και Berry και αναφέρεται πολύ συχνά στη βιβλιογραφία (Γρηγορούδης και Σίσκος, 

2000; Evans and Lindsay, 2002; Hart, _; Markovic and Horvat, 1999; McQuilken et 

al, 2000; Oh, 1999; Soteriou and Chase, 1998; Vonderembse and White, 1996). To 

εργαλείο SERVQUAL παραμένει ένα πολύ δημοφιλές μέτρο της ποιότητας 

εξυπηρέτησης. Όχι μόνο αναφέρεται πολύ συχνά στη βιβλιογραφία του μάρκετινγκ 

και της διοίκησης ολικής ποιότητας, καθώς γίνεται εκτενής χρήση του σε σχετικές

61



έρευνες, αλλά επιπλέον έχει υιοθετηθεί στην πραγματική επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι το SERVQUAL είναι σε σημαντικό 

βαθμό ένα αποτελεσματικό και σταθερό εργαλείο για τη μέτρηση της ποιότητας 

εξυπηρέτησης σε ποικίλους κλάδους των υπηρεσιών (McQuilken et al., 2000).

Το μοντέλο εστιάζεται στη συγκριτική ανάλυση των προσδοκιών του πελάτη με τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες και ουσιαστικά ανήκει στην ομάδα μεθόδων 

επιβεβαίωσης/ διάψευσης προσδοκιών. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην υπόθεση 

ότι η ικανοποίηση των πελατών και η ποιότητα εξυπηρέτησης καθορίζονται από ένα 

κρίσιμο παράγοντα, ο οποίος είναι η διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες του πελάτη 

και στην αντίληψη που έχει ο πελάτης για την ποιότητα της υπηρεσίας που του 

προσφέρθηκε. Η μέθοδος στηρίζεται στη μέτρηση του κενού/ χάσματος (gap) που 

υπάρχει ανάμεσα στην προσδοκία ενός πελάτη σχετικά με μία υπηρεσία και στην 

αντίληψη που σχημάτισε σχετικά με την εμπειρία που είχε από την πραγματική 

υπηρεσία που του προσφέρθηκε. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται μέθοδος της 

διάψευσης-επιβεβαίωσης προσδοκιών (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; Τσιότρας, 

2000; Hart, _; Lee et al., _).

Η έρευνα των δημιουργών του SERVQUAL έδειξε ότι οι καταναλωτές 

χρησιμοποιούν κατά βάση παρόμοια κριτήρια όταν αξιολογούν την ποιότητα 

εξυπηρέτησης, ανεξάρτητα από τον τύπο της υπηρεσίας. Τα κριτήρια αυτά ανήκουν 

σε δέκα κατηγορίες, οι οποίες ονομάζονται “service quality determinants” 

(«καθοριστικοί παράγοντες ποιότητας εξυπηρέτησης») και είναι οι εξής:

1. Reliability-Αξιοπιστία (συνέπεια όσον αφορά στην απόδοση και αίσθημα ότι 

μπορείς να βασιστείς στην εταιρία)

2. Responsiveness-Ανταπόκριση (προθυμία και ετοιμότητα των εργαζομένων να 

παράσχουν την υπηρεσία - αφορά επίσης στη χρονική συνέπεια της παροχής της 

υπηρεσίας)

3. Competence-Ικανότητα (Επάρκεια ικανοτήτων/ δεξιοτήτων, ύπαρξη των 

απαραίτητων δεξιοτήτων για τη συγκεκριμένη υπηρεσία και γνώση για την 

πραγματοποίησή της)

4. Access-Πρόσβαση (δυνατότητα προσέγγισης και άνεση/ ευκολία στην επαφή με 

την εταιρία)

5. Courtesy-Ευγένεια (ευγένεια, σεβασμός, φροντίδα και φιλικότητα του 

προσωπικού που έρχεται σε επαφή με τους πελάτες)
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6. Communication-Επικοινωνία (συνεχής πληροφόρηση σε κατανοητή γλώσσα, μία 

επιχείρηση που ακούει τους πελάτες)

7. Credibility-Εμπιστοσύνη (Αξιοπιστία) (εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια, η επιχείρηση να 

γίνεται πιστευτή, η επιχείρηση να επιδιώκει το συμφέρον του πελάτη)

8. Security-Ασφάλεια (ελευθερία από τον κίνδυνο, ρίσκο ή αμφιβολία)

9. Understanding-Κατανόηση (η κατανόηση απαιτεί προσπάθεια από την πλευρά της 

επιχείρησης να κατανοήσει τις ανάγκες του πελάτη)

10. Tangibles-Υλικές παροχές (τα απτά στοιχεία της υπηρεσίας, όπως οι 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης και η εμφάνιση του προσωπικού)

Από τους παράγοντες αυτούς μόνο δύο - οι υλικές παροχές και η εμπιστοσύνη - 

μπορούν να είναι γνωστά πριν την προσφορά της υπηρεσίας. Οι υπόλοιποι 

παράγοντες πολύ συχνά δείχνουν την ποιότητά τους μετά το πέρας της συναλλαγής. 

Μολονότι οι πελάτες είναι πιθανό να έχουν στη διάθεσή τους κάποια πληροφόρηση 

σχετικά με αυτούς τους παράγοντες, βασιζόμενοι στην πρότερη εμπειρία τους ή σε 

αξιολογήσεις άλλων πελατών, έχουν την τάση να τους επαναξιολογούν κάθε φορά 

που τους παρέχεται μία υπηρεσία. Η εξήγηση για το φαινόμενο αυτό είναι ένα από τα 

χαρακτηριστικά των υπηρεσιών τα οποία προαναφέραμε, η ετερογένειά τους (Hart, 

Sparks and McColl-Kennedy, 2001). Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι δύο από αυτούς 

τους παράγοντες, η ικανότητα (επάρκεια ικανοτήτων/ δεξιοτήτων) και η ασφάλεια, 

παρουσιάζουν μία ιδιαιτερότητα: οι πελάτες δεν μπορούν να τις αξιολογήσουν ούτε 

καν μετά το πέρας της παροχής της υπηρεσίας και της κατανάλωσής της.

Το κενό/ χάσμα (gap) ανάμεσα στις προσδοκίες των πελατών πριν την παροχή της 

υπηρεσίας και τις αντιλήψεις των πελατών για την υπηρεσία που πραγματικά τους 

παρασχέθηκε μπορεί να αναλυθεί ως προς 5 διαστάσεις. Μία προσεκτική διερεύνηση 

του περιεχομένου των δέκα παραγόντων της ποιότητας εξυπηρέτησης επιτρέπει την 

κατασκευή πέντε διαστάσεων στο SERVQUAL, εκ των οποίων οι τρεις διαστάσεις 

είναι αυτούσιοι οι αντίστοιχοι παράγοντες που προαναφέραμε - υλικές παροχές, 

αξιοπιστία, ανταπόκριση. Οι άλλες δύο διαστάσεις αποτελούν συνδυασμούς 

παραγόντων από τους προαναφερθέντες: ασφάλιση-assurance, που περιλαμβάνει την 

επικοινωνία, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, ικανότητα και ευγένεια, και συναισθηματική 

κατανόηση-empathy, που περιλαμβάνει την κατανόηση και την πρόσβαση.

Συνεπώς, οι πέντε διαστάσεις της ποιότητας εξυπηρέτησης και οι ορισμοί τους είναι:

1. Υλικές παροχές-Tangibles: εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, εμφάνιση προσωπικού
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2. Αξιοπιστία-Reliability: η ικανότητα της επιχείρησης να προσφέρει την υπηρεσία 

με ακρίβεια και οι πελάτες να μπορούν να βασίζονται σε αυτήν

3. Ανταπόκριση-Responsiveness: η προθυμία της επιχείρησης να βοηθά τους 

πελάτες και να παρέχει άμεση εξυπηρέτηση

4. Ασφάλιση-Assurance: γνώσεις και ευγένεια των εργαζομένων και η ικανότητά 

τους να εμπνέουν εμπιστοσύνη και σιγουριά

5. Συναισθηματική κατανόηση-Empathy: φροντίδα, προσωπική (προσωποποιημένη) 

προσοχή και φροντίδα την οποία η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της

Ο λόγος για τον οποίο οι δύο τελικές διαστάσεις είναι συνδυασμοί των αρχικών 

παραγόντων είναι το γεγονός ότι δεν μπορούσε να γίνει ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ 

των παραγόντων που τις αποτελούν. Συνεπώς, μολονότι το SERVQUAL έχει μόνο 

πέντε διαστάσεις, στην πραγματικότητα περιέχει στοιχεία από δέκα διαστάσεις, όπως 

οι έννοιες αυτών έγιναν αρχικά αντιληπτές (Hart, _).

9. Το μοντέλο του Fornell

Το μοντέλο ικανοποίησης του Fornell είναι εκείνο που χρησιμοποιείται ως βασικό 

εργαλείο μέτρησης και ανάλυσης στον Αμερικανικό Δείκτη Ικανοποίησης (American 

Customer Satisfaction Index, ACSI), στο Σουηδικό Βαρόμετρο Ικανοποίησης 

(Swedish Customer Satisfaction Barometer, SCSB), καθώς και στους εθνικούς 

δείκτες άλλων χωρών, όπως σε εκείνο της Μαλαισίας (Malaysian Customer 

Satisfaction Index, MCSI). Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε ένα οικονομετρικό 

μοντέλο το οποίο συνδέει διάφορα μέτρα ικανοποίησης των πελατών, όπως οι 

προσδοκίες, η καταναλωτική πίστη, τα παράπονα κτλ, με προκαθορισμένες σχέσεις. 

Ο Αμερικανικός Δείκτης Ικανοποίησης χρησιμοποιεί τη μέθοδο των μερικών 

ελάχιστων τετραγώνων (PLS) για την εκτίμηση των συντελεστών του μοντέλου. Ο 

αντίστοιχος δείκτης της Μαλαισίας διαφέρει ως προς αυτό το στοιχείο, διότι 

χρησιμοποιεί μία άλλη μέθοδο, τη μέθοδο της Γενικευμένης Μέγιστης Εντροπίας 

(Generalised Maximum Entropy). Το μοντέλο που χρησιμοποιεί ο Ευρωπαϊκός 

Δείκτης είναι μία παραλλαγή του μοντέλου του Fornell που χρησιμοποιεί και ο 

Αμερικανικός Δείκτης. Είναι ένα δομικό μοντέλο εξισώσεων, το οποίο υιοθετεί 

στοχαστική προσέγγιση και χρησιμοποιεί ταυτόχρονες τεχνικές εκτίμησης. 

(Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; Evans and Lindsay, 2002; Mokhtar and Nooreha, 

2000).
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Το μοντέλο του Fomell για τον Δείκτη Ικανοποίησης του Πελάτη είναι το ακόλουθο 

(Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; Evans and Lindsay, 2002; Foster,_; Grigoroudis and 

Siskos, 2003):

Σημειώνουμε ότι στο αντίστοιχο μοντέλο για τη Μαλαισία, στη θέση των παραπόνων 

των πελατών έχουμε την αντιλαμβανόμενη εικόνα της επιχείρησης (Mokhtar and 

Nooreha, 2000).

Η εξίσωση που συνδέει τις λανθάνουσες μεταβλητές του μοντέλου είναι η εξής:

Π-β'Ι + Γ^ + ζ

όπου:

η μεταβλητή ξ αντιπροσωπεύει τις προσδοκίες των πελατών,

η1 = [ηι, η2, //j, η4, //j], και η/ η αντιλαμβανόμενη ποιότητα, η2 η αντιλαμβανόμενη 

αξία, η2 η ικανοποίηση του πελάτη, η4 τα παράπονα του πελάτη και η$ η πίστη του 

πελάτη, και

ζΤ = [ζ/, ζ2, ζί, ζ4, Cs\ to διάνυσμα των σφαλμάτων.

Οι πίνακες β = [/?,y] και Γ = [yi}] περιέχουν τους εκτιμώμενους συντελεστές του 

μοντέλου. Πιο συγκεκριμένα, είναι ΓΓ = [γ//, γ2ι, γα, 0, 0] και:
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Οι εξισώσεις των μετρήσιμων μεταβλητών του μοντέλου είναι:

χ = Λχξ + δ

και

y = Ayq + ε

όπου:

χΓ = [jc/, Χ2, xj], χι οι προσδοκίες των πελατών ως προς την ποιότητα, χ? οι 

προσδοκίες των πελατών ως προς την αξιοπιστία και xj οι προσδοκίες των πελατών 

όσον αφορά στην προσαρμογή στις προσωπικές ανάγκες,

Αχ1 = [λ/, λ.2, /?], όπου λι, /„2, /j είναι εκτιμώμενοι συντελεστές, 

δΤ= [δι, 02, <5?] είναι το ανάστροφο διάνυσμα των σφαλμάτων, 

yT = [yi, y2,..., yn\, όπου yi η συνολική ποιότητα, yj η αξιοπιστία, yj ο βαθμός 

προσαρμογής στις προσωπικές ανάγκες του πελάτη, y* η τιμή δοθείσης της 

ποιότητας, ys η ποιότητα δοθείσης της τιμής, ye η συνολική ικανοποίηση, y? η 

επιβεβαίωση των προσδοκιών του πελάτη, ys η διαφορά με το ιδανικό προϊόν ή 

υπηρεσία, yg η διατύπωση παραπόνων, y/o η πρόθεση επαναγοράς και yn η 

ελαστικότητα της τιμής,

εΤ= [ε/, 62,..., ε/ι] είναι το ανάστροφο διάνυσμα των σφαλμάτων, και:
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Ay -

An Ο Ο Ο Ο
A 2i ΟΟΟΟ 
Αίΐ Ο Ο Ο Ο

Ο Α π Ο Ο Ο
Ο A 22 0 0 0
Ο Ο Α ΐ3 Ο Ο
Ο Ο Α 23 Ο Ο
Ο Ο Α 33 Ο Ο
Ο Ο Ο Α ΐ4 Ο 
Ο Ο Ο Ο A is
Ο Ο Ο Ο Α 25

Με βάση τα παραπάνω, ο δείκτης ικανοποίησης (customer satisfaction index, CSI) 

υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; Grigoroudis 

and Siskos, 2003).Ο δείκτης είναι κανονικοποιημένος στο διάστημα [0,100]:

Γο, _ Ε[ήι}~ Μίη[ήι]
CSI ~ Μαχ[ή>]~

Δηλαδή ο δείκτης ικανοποίησης μπορεί να υπολογιστεί αν γνωρίζουμε τη μέγιστη, 

την ελάχιστη και τη μέση τιμή της εκτιμώμενης συνολικής ικανοποίησης. Η μέγιστη 

και η ελάχιστη τιμή της εκτιμώμενης ικανοποίησης προκύπτουν από τις σχέσεις:

3

Min [773] = Σ wiMin [γ/ + s]
»=1

και

3

Max [773] = Σ wiMax [yi + 5]
ί=1

όπου

Wi = —, / = 1,2,3
λιζ
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Έτσι, ο δείκτης ικανοποίησης γίνεται τελικά:

CSI

3

Wiyj + 5 - 
ί= ι

Σ W/

100

Όσον αφορά στη Μαλαισία, το δομικό μοντέλο εξισώσεων χρησιμοποιείται ως εξής:

η = βη + Γξ + ς

07ΐου η και ξ είναι τα διανύσματα των ενδογενών και εξωγενών λανθανουσών 

μεταβλητών αντίστοιχα, ενώ β και Γ είναι οι πίνακες των συντελεστών για τα η και ξ 

αντίστοιχα, και ζ είναι το διάνυσμα των σφαλμάτων. Σημειώνουμε ότι:

£[ηζ']=Ε[ξζ']=·Ε[ζ]=0

Οι ενδογενείς μεταβλητές, όπου ξ' = [ξι , ξ^\, είναι αντίστοιχα η αναλαμβανόμενη 

ποιότητα και οι προσδοκίες των πελατών. Η διαφορά εδώ είναι όα το ξ είναι 

διάνυσμα και περιέχει, εκτός από τις προσδοκίες του πελάτη, και την 

αναλαμβανόμενη ποιότητα.

Οι γενικές εξισώσεις που συνδέουν τις λανθάνουσες και ας εμπειρικές μεταβλητές 

είναι:

χ = Λ*ξ + δ

και

y = Λ,η + ε

όπου Αχ και οι πίνακες των εκαμώμενων συντελεστών και τα δ και ε είναι τα 

διανύσματα των σφαλμάτων. Από εκεί και πέρα, το μοντέλο εφαρμόζεται με την ίδια 

λογική και προκύπτει ανάλογα ο MCSI (Mokhtar and Nooreha, 2000).
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10. Προσεγγίσεις της εύρεσης των κινητηρίων δυνάμεων της ικανοποίησης 

Μία άλλη προσέγγιση που προτείνεται στη βιβλιογραφία αφορά στην εύρεση των 

κινητήριων δυνάμεων της ικανοποίησης, δηλ. εκείνων των συγκεκριμένων 

παραγόντων, οι οποίοι υποβόσκουν, και προκαλούν αύξηση ή μείωση σε ένα μέτρο 

ικανοποίησης. Μελετητές προτείνουν ότι η συνολική ικανοποίηση του πελάτη είναι 

συνάρτηση τουλάχιστον τριών σχέσεων, των εξής: σχέση πελάτη-επιχείρησης, σχέση 

επιχείρησης-προϊόντος και σχέση πελάτη-προϊόντος. Η κατανόηση της ικανοποίησης 

απαιτεί κατανόηση της επιρροής αυτών των τριών παραγόντων στη συνολική 

ικανοποίηση του πελάτη. Βάσει αυτών, θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε ένα 

γραμμικό μοντέλο με την εξής μορφή (Reed and Hall, 1999):

S — a + b]Cs+ b2Ps + b3Ds 

όπου:

S = η συνολική ικανοποίηση του πελάτη

Cs = μία εκτίμηση της ικανοποίησης από τη σχέση πελάτη-επιχείρησης 

Ps = μία εκτίμηση της ικανοποίησης από τη σχέση πελάτη-προϊόντος 

Ds = μία εκτίμηση της ικανοποίησης από τη σχέση προϊόντος-επιχείρησης 

Εκτιμώντας τη συμβολή κάθε μεταβλητής στη διασπορά που μπορεί να ερμηνευθεί, 

μπορούμε να εκτιμήσουμε τη σχετική σημασία των τριών βασικών παραγόντων. 

Καθένας από τους τρεις βασικούς παράγοντες μπορεί να αναλυθεί ομοίως:

Cs a<; "f- bicRci + b2cRc2 b3cRc3

όπου

Cs = ικανοποίηση από τη σχέση πελάτη-επιχείρησης

Rci = εκτίμηση της ικανοποίησης από τη σχέση πελάτη-επιχείρησης πριν την επιλογή 

του προϊόντος

Rc2 = εκτίμηση της ικανοποίησης από τη σχέση πελάτη-επιχείρησης κατά τη 

διάρκεια της συναλλαγής

Rc3 = εκτίμηση της ικανοποίησης από τη σχέση πελάτη-επιχείρησης μετά τη 

συναλλαγή (στη φάση της στήριξης και συντήρησης)

Για μια ακόμη φορά, η συμβολή κάθε μεταβλητής στη διασπορά που παρουσιάζει η 

Cs (ικανοποίηση από τη σχέση πελάτη-επιχείρησης) θα ερευνηθεί και με αυτόν τον 

τρόπο θα εκτιμηθεί η σχετική σημασία κάθε παράγοντα.
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Το βήμα αυτό μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές κρίνεται απαραίτητο, μέχρι να 

καταλήξουμε στους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τη συνολική 

ικανοποίηση (Reed and Hall, 1999).

11. Σύνδεση της επαφής με τους πελάτες με την ποιότητα εξυπηρέτησης 

Μία άλλη προσέγγιση που αναφέρεται στη βιβλιογραφία είναι η σύνδεση της επαφής 

με τους πελάτες (customer contact) με την ποιότητα της εξυπηρέτησης. Η επαφή με 

τους πελάτες είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που τις διαφοροποιούν 

από τις επιχειρήσεις παραγωγής υλικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, οι μεταβλητές 

του μοντέλου επαφής με τον πελάτη συνδέονται μέσω μίας συναρτησιακής σχέσης 

(Soteriou and Chase, 1998):

όπου Υ, είναι η /-διάσταση της ποιότητας εξυπηρέτησης, Xj η y'-διάσταση της επαφής 

με τον πελάτη και f συναρτησιακή σχέση. Ερευνητές έχουν καταλήξει ότι οι πιο 

σημαντικές μεταβλητές της επαφής με τον πελάτη είναι ο χρόνος επικοινωνίας, η 

οικειότητα και ο πλούτος της πληροφόρησης. Οι μεταβλητές της ποιότητας 

εξυπηρέτησης που χρησιμοποιούνται εδώ είναι οι 5 μεταβλητές του μοντέλου 

SERVQUAL.

12. Διοίκηση της αξίας του πελάτη

Η προσέγγιση της διοίκησης της αξίας του πελάτη (customer value management- 

CVM) παρακολουθεί ένα μεγάλο εύρος των χαρακτηριστικών της υπηρεσίας ή του 

προϊόντος, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί την αντίληψη του πελάτη όσον αφορά 

στην απόδοση της επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Οι βασικοί μαθηματικοί τύποι της προσέγγισης αυτής είναι:

(i) Q = RCS: Η ποιότητα (Q) ορίζεται σε όρους σχετικής ικανοποίησης του πελάτη 

(RCS).

(ii) V = f(Q/P): Η αξία που λαμβάνει ο πελάτης (V) είναι συνάρτηση της ποιότητας 

(Q) και της τιμής (Ρ).

(iii) SMS —> SV: Οι αλλαγές στο μερίδιο αγοράς κινητοποιούνται (καθοδηγούνται) 

από αλλαγές στην αξία που λαμβάνει ο πελάτης (Customer Value Management New 

Zealand Ltd).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η μέθοδος MUSA

Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της ικανοποίησης ολοένα και λαμβάνει μεγαλύτερη 

προσοχή από τους ερευνητές. Το ρεύμα προς τις πολυδιάστατες (πολυκριτήριες) 

μεθόδους μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη αναμένεται ότι θα βελτιώσει την 

αξιοπιστία των κλιμάκων μέτρησης και των εξαγόμενων αποτελεσμάτων (Markovic 

and Horvat, 1999).

Ερευνητές εκτιμούν ότι στο πλαίσιο της μέτρησης της ποιότητας εξυπηρέτησης και 

της ικανοποίησης των πελατών πρέπει να εισαχθεί και η αξία που λαμβάνει ο 

πελάτης. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι η παράλειψη μίας 

μεταβλητής που είναι σημαντική μπορεί να οδηγήσει σε μοντέλα τα οποία έχουν 

χαμηλή αξία, όσον αφορά στην ικανότητά τους να ερμηνεύουν την πραγματικότητα 

και να δίνουν ακριβείς προβλέψεις, και συνεπώς μικρή αξιοπιστία (Oh, 1999).

Η μέθοδος MUSA - Multicriteria Satisfaction Analysis - (Γρηγορούδης και Σίσκος, 

2000; Grigoroudis and Siskos, 2002; Grigoroudis and Siskos, 2003; Grigoroudis et 

al., _; Grigoroudis et al., 2000; Mihelis et al., 2001; Politis and Siskos, 2003) 

βασίζεται στην πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 

αναλυτική-συνθετική προσέγγιση και στη θεωρία των συστημάτων αξιών ή 

χρησιμότητας. Το γενικό πλαίσιο μοντελοποίησης περιλαμβάνει τα εξής στάδια: (α) 

Ορισμός του αντικειμένου της απόφασης και ανάλυση της απόφασης σε ένα σύνολο 

δράσεων, (β) Ορισμός μίας συνεπούς οικογένειας κριτηρίων, (γ) Κατασκευή του 

μοντέλου συνολικής προτίμησης (preference disaggregation model), (δ) Υποστήριξη 

της απόφασης.

1. Το σύνολο των κριτηρίων ικανοποίησης

Το σημαντικότερο στάδιο της μεθοδολογίας των προβλημάτων πολυκριτήριας 

ανάλυσης είναι ο καθορισμός του συνόλου των κριτηρίων. Τα κριτήρια είναι 

ουσιαστικά τα μοντέλα σύγκρισης των δράσεων του προβλήματος και γενικά 

ορίζονται ως μονότονες μεταβλητές οι οποίες δηλώνουν τις προτιμήσεις εκείνου που 

λαμβάνει την απόφαση. Έτσι, ένα κριτήριο αντιπροσωπεύεται από μία πραγματική 

συνάρτηση:

g : A -» 9ΐ

a g(a)
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όπου g(a) είναι η αξιολόγηση της δράσης α (που ανήκει στο σύνολο Α των δράσεων) 

σύμφωνα με το κριτήριο γ.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων ανήκουν 

σε μία συνεπή οικογένεια κριτηρίων. Αυτό σημαίνει ότι πληρούν απαραιτήτως τις 

ιδιότητες της μονοτονίας, της πληρότητας και του μη-πλεονασμού. Πιο 

συγκεκριμένα:

(1) Μονοτονία: Έστω ότι για ένα τυχαίο ζεύγος δράσεων α και b ισχύει g,(a) = g,(b), 

για όλα τα κριτήρια /', εκτός από το κριτήριο j, για το οποίο ισχύει g/a) > g/b). 

Δηλαδή, οι δύο δράσεις είναι ισοδύναμες ως προς όλα τα κριτήρια, εκτός από το /, 

ενώ η α προτιμάται της b ως προς το κριτήριο j. Τότε, η α προτιμάται της b.

(2) Πληρότητα: Έστω ότι για ένα τυχαίο ζεύγος δράσεων α και b ισχύει gj(a) = g,(b), 

για όλα τα κριτήρια /. Δηλαδή, οι δύο δράσεις είναι ισοδύναμες ως προς όλα τα 

κριτήρια. Τότε, οι δύο δράσεις είναι ισοδύναμες.

(3) Μη πλεονασμός: Αρκεί η διαγραφή ενός από τα κριτήρια από το σύνολο των 

κριτηρίων για να αναιρέσει μία από τις προηγούμενες δύο συνθήκες.

2. Αναλυτική-Συνθετική προσέγγιση

Αναφερθήκαμε πριν στην αναλυτική-συνθετική προσέγγιση των προβλημάτων 

απόφασης, στην οποία προσέγγιση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μεθοδολογία 

MUSA. Η αναλυτική-συνθετική προσέγγιση ουσιαστικά αναιρεί την παραδοσιακή 

γραμμική αντίληψη αιτίας-αποτελέσματος και δέχεται την ιδέα ότι η αιτία και το 

αποτέλεσμα αλληλοεπηρεάζονται σε βάθος χρόνου, παρουσιάζοντας έτσι μία 

ρεαλιστικότερη δυναμική (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000). Για αυτό το λόγο η 

αναλυτική-συνθετική προσέγγιση επιτυγχάνει μεγαλύτερη προσέγγιση του μοντέλου 

προς την πραγματικότητα. Σχηματικά, οι δύο προσεγγίσεις μπορούν να αποδοθούν ως 

εξής:

Σύνθεση
Κριτήρ _________________ ^ τόφαση

(α) Παραδοσιακή προσέγγιση
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Σύνθεση

Ανάλυση

(β) Α ναλυτική-συνθετική προσέγγιση

3. Συστήματα αξιών

Όπως προαναφέραμε, η μέθοδος δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση και στη θεωρία της 

πολυκριτήριας χρησιμότητας/ αξίας. Σε γενικές γραμμές, για ένα σύνολο κριτηρίων 

{g,} ,=ι,2,...,Π όπου η>2, υπάρχει αθροιστική συνάρτηση χρησιμότητας, αν και μόνο εάν 

υπάρχει αμοιβαία ανεξαρτησία προτιμήσεων για όλα τα κριτήρια. Αμοιβαία 

ανεξαρτησία προτιμήσεων σημαίνει ότι έχουμε ανεξαρτησία προτιμήσεων για ένα 

οποιοδήποτε ζεύγος κριτηρίων. Δηλαδή, η δομή των προτιμήσεων στο χώρο του 

ζεύγους δεν εξαρτάται από τις τιμές των άλλων κριτηρίων και αυτό ισχύει για 

οποιοδήποτε ζεύγος του συνόλου των κριτηρίων. Η αθροιστική συνάρτηση 

χρησιμότητας/ αξίας στη γενική της μορφή είναι:

Οι πιο γνωστές μορφές αθροιστικών συναρτήσεων ολικής χρησιμότητας είναι οι 

ακόλουθες:

(1) Γενική αθροιστική μορφή

ui(gu ) = 0, ui(g*) = 1, / = 1,2,..., π

Η χειρότερη τιμή του κριτηρίου g, δίνει τιμή χρησιμότητας ίση με 0, ενώ η καλύτερη 

τιμή του κριτηρίου g, δίνει τιμή χρησιμότητας ίση με 1.

η

/=!

η
υ(α) = ΣUi(gi(a)\ ae A
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(2) Σταθμισμένη αθροιστική μορφή

η η

U(a) = Σ p.u{g(a)\ Σρ· = 1
ί=1 (=1

ρί> 0, / = 1,2,.,.,η

Και στις δύο περιπτώσεις, η g,είναι αύξουσα συνάρτηση του κριτηρίου g„ /'=1,2,...,«, 

για κάθε εναλλακτική δράση α.

Η φυσική σημασία των συντελεστών/ βαρών ρ, πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα. Το 

βάρος ενός κριτηρίου αντιπροσωπεύει την ποσότητα που παραχωρείται στο κριτήριο 

αυτό, ώστε να υπάρξει κέρδος μίας μονάδας στο συγκεκριμένο κριτήριο. Επειδή τα 

βάρη είναι σχετικά, δεδομένου ότι έχουν άθροισμα ίσο με 1, αντιπροσωπεύουν τους 

βαθμούς παραχωρήσεων (trade-offs) ανάμεσα στα κριτήρια.

4. Η μέθοδος MUSA

Σύμφωνα με τη μέθοδο MUSA, πραγματοποιείται η σύνθεση των προτιμήσεων ενός 

συνόλου πελατών σε μία συνολική ποσοτική μαθηματική συνάρτηση αξιών. 

Κατασκευάζεται ένα συλλογικό μοντέλο προτιμήσεων (multiple criteria preference 

disaggregation). Η βασική υπόθεση της μεθόδου είναι ότι η συνολική ικανοποίηση 

ενός πελάτη εξαρτάται από ένα σύνολο κριτηρίων/ χαρακτηριστικών του προϊόντος ή 

υπηρεσίας, τα οποία ονομάζονται διαστάσεις ικανοποίησης.

f

Ολική Ικανοποίηση Πελατών
V __/

Ικανοποίηση Ικανοποίηση Ικανοποίηση
από το 1° από το 2° • · · από το η
κριτήριο κριτήριο κριτήριο

Ουσιαστικά, η μέθοδος έχει ως βασικό της σκοπό να εκτιμήσει τον τρόπο με τον 

οποίο επηρεάζεται η συνολική ικανοποίηση του πελάτη από την ικανοποίησή του από 

τα επιμέρους κριτήρια/ χαρακτηριστικά του προϊόντος ή υπηρεσίας. Η συνάρτηση 

συνολικής ικανοποίησης θεωρείται ως η συνάρτηση αξιών της ικανοποίησης του 

πελάτη και, αντίστοιχα, οι συναρτήσεις ικανοποίησης από τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά θεωρούνται ως συναρτήσεις αξιών της ικανοποίησης από τα 

επιμέρους κριτήρια. Είναι φανερό ότι η μέθοδος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στην
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αναλυτική-συνθετικη προσέγγιση, όσο και στις συναρτήσεις αξιών (Γρηγορούδης και 

Σίσκος, 2000; Grigoroudis and Siskos, 2002; Grigoroudis and Siskos, 2003; 

Grigoroudis et al., _; Grigoroudis et al., 2000; Mihelis et al., 2001; Politis and Siskos, 

2003).

Τα δεδομένα συλλέγονται μέσω ενός απλού αλλά εξειδικευμένου ερωτηματολογίου, 

στο οποίο ζητείται από τους πελάτες να εκφράσουν την αξιολόγησή τους/ την κρίση 

τους όσον αφορά στη συνολική ικανοποίησή τους και προς τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά. Η κλίμακα που χρησιμοποιείται είναι ποιοτική. Πρέπει να τονιστεί, 

άλλωστε, ότι ένα από τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι λαμβάνει υπόψη της 

τον ποιοτικό χαρακτήρα της συλλεγόμενης πληροφορίας. Μία τέτοια ποιοτική 

κλίμακα μπορεί να έχει τη μορφή: «Καθόλου Ικανοποιημένος», «Λίγο

Ικανοποιημένος», «Ικανοποιημένος», «Πολύ Ικανοποιημένος», «Απόλυτα 

Ικανοποιημένος» (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000).

Πολλές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες βασίζονται σε διαφορετικά 

επιστημονικά πεδία, χρησιμοποιούνται με στόχο τον ορισμό, τη μέτρηση και την 

ανάλυση της ικανοποίησης του πελάτη. Πολλά από αυτά τα μοντέλα δεν λαμβάνουν 

υπόψη τους τον ποιοτικό χαρακτήρα των κρίσεων των πελατών, μολονότι αυτές οι 

πληροφορίες αποτελούν τον κύριο όγκο των δεδομένων που προέρχονται από την 

πλευρά των πελατών και αφορούν στην ικανοποίησή τους. Συνήθως, τα απαραίτητα 

δεδομένα παρουσιάζουν μεγάλη δυσκολία στη συλλογή τους και, επιπλέον, τα 

αποτελέσματα δεν είναι πλήρως αξιόπιστα. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, οι 

μετρήσεις δεν αρκούν για να αναλύσουν πλήρως την ικανοποίηση των πελατών, διότι 

τα αποτελέσματα των σχετικών μοντέλων περιορίζονται σε απλή περιγραφική 

ανάλυση. Η μέθοδος MUSA και το αντίστοιχο πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση και ανάλυση της ικανοποίησης των πελατών, 

υπερνικούν αυτά τα μειονεκτήματα, παρέχοντας στον ερευνητή και χρήστη μία πλήρη 

και αποτελεσματική σειρά αποτελεσμάτων (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; 

Grigoroudis et al., 2000)

Η μέθοδος MUSA βασίζεται σε πρωτογενή δεδομένα, τα οποία προέρχονται άμεσα 

από τους πελάτες της επιχείρησης, και για αυτό το λόγο είναι πολύ χρήσιμη για κάθε 

πρόγραμμα μέτρησης ικανοποίησης.

Τα κύρια πλεονεκτήματα της μεθόδου και του αντίστοιχου προγράμματος 

ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι τα εξής:
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1. Το μοντέλο σέβεται τον ποιοτικό χαρακτήρα (την ποιοτική φύση/ μορφή) των 

δεδομένων ικανοποίησης που προέρχονται από τους πελάτες.

2. Τα δεδομένα που εισάγονται στο σύστημα συλλέγονται με σχετική ευκολία, με τη 

χρήση ενός πολύ απλού και σύντομου (αλλά εξειδικευμένου) ερωτηματολογίου.

3. Τα αποτελέσματα του μοντέλου δεν εστιάζουν μόνο στην περιγραφική ανάλυση 

των δεδομένων της έρευνας ικανοποίησης, αλλά επιπλέον είναι σε θέση να 

αποτιμήσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα σύγκρισης επιδόσεων (benchmarking).

4. Το μοντέλο δεν απαιτεί ισχυρές υποθέσεις όσον αφορά στην ικανοποίηση των 

πελατών ή γενικότερα στη συμπεριφορά του καταναλωτή (Γρηγορούδης και 

Σίσκος, 2000; Grigoroudis et al., 2000).

4. α. Μαθηματική ανάπτυξη μοντέλου

Στον ακόλουθο πίνακα εξηγούνται οι βασικές μεταβλητές του μοντέλου:

Υ : Συνολική ικανοποίηση πελάτη

a : Αριθμός επιπέδων της κλίμακας συνολικής ικανοποίησης

ym : To m επίπεδο συνολικής ικανοποίησης (m = 1,2, ..., ά)

η : Το πλήθος των κριτηρίων ικανοποίησης

Χί: : Ικανοποίηση του πελάτη σύμφωνα με το / κριτήριο

α,: : Αριθμός επιπέδων ικανοποίησης του κριτηρίου /'

x,k : To k επίπεδο ικανοποίησης του κριτηρίου i (k = 1,2, ..., a,)

Υ* : Η συνάρτηση αξιών της Υ, δηλ. η συνάρτηση συνολικής ικανοποίησης

y*m : Η αξία του/" επιπέδου ικανοποίησης

Χί* : Η συνάρτηση αξιών της X,, δηλ. η συνάρτηση μερικής ικανοποίησης 

Xi k : Η αξία του xm επιπέδου ικανοποίησης

Η μέθοδος ακολουθεί τις γενικές αρχές της ποιοτικής ανάλυσης παλινδρόμησης και 

εφαρμόζει τεχνικές γραμμικού προγραμματισμού. Η βασική εξίσωση της γραμμικής 

παλινδρόμησης είναι:

η

η
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Ο συντελεστής b, αντιπροσωπεύει τη βαρύτητα του κριτηρίου Οι συναρτήσεις Υ* 

και Xj* είναι κανονικοποιημένες στο διάστημα [0,100]. Δηλ. θεωρούμε ότι η 

«χειρότερη» αξία που μπορεί να λάβει ένας πελάτης είτε από ένα κριτήριο είτε από τη 

συνολική ικανοποίηση είναι ίση με το μηδέν, ενώ η «καλύτερη» ισούται με 100. Οι 

περιορισμοί αυτοί (περιορισμοί κανονικοποίησης) γράφονται ως εξής:

y*x = 0, ya= 100

χ*1 = 0, χ*α1 = 100, ζ = 1,2,..., η

Στη συνέχεια, έχουμε τις σχέσεις προτίμησης, οι οποίες αποτελούν τη μαθηματική 

έκφραση της μονοτονίας των συναρτήσεων:

y'm < y*m+] <=> ym ym+]

x*k < x*k+l xk -<= xk+\
m -1,2,...,<3-1 

k = 1,2-1

όπου >-= προτίμηση ή ισοδυναμία 

και -<= μη προτίμηση

Οι συναρτήσεις Υ* και X* στη βασική μορφή της μεθόδου είναι αύξουσες (ενώ στις 

επεκτάσεις της μεθόδου είναι γνησίως αύξουσες, δηλ. έχουμε αυστηρές σχέσεις 

προτίμησης).

Όταν στην εξίσωση της παλινδρόμησης εισάγουμε την εκτίμηση της συλλογικής 

συνάρτησης αξιών, τότε έχουμε και τα σφάλματα υπερεκτίμησης και υποεκτίμησης. 

Συνεπώς:

γ' = Σ bixi -σ* +
ϊ=1

Οι μεταβλητές των σφαλμάτων για τον γ-πελάτη φαίνονται στο παρακάτω σχήμα:
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Έπειτα, εισάγονται οι βοηθητικές μεταβλητές ζ,„ και w,·*:

*m+1 *m ίο _ ιzm=y -y , m = 1,2,...,<3-1

w/Vt = bix*lc+l -biX*k, k = 1,2,1, / = 1,2,..«

Έτσι, οι αρχικές μεταβλητές παίρνουν τη μορφή:

m -1

= Σ m = 2’3,.·.
(=1

*-1

Mi* k = 2,3,...,ef, i = 1,2,... ,w
/=1

Σημειώνουμε ότι από τις προηγούμενες δύο σχέσεις προκύπτει ότι:

α-1 α-1

για m = a: ya = ΣΖ,’ -100 =>= 100
/=1 /=1

α,-1 α,-1

για k- ay. ^ wj7 = , λ:*0' =100 => ^ w<7 = Ζ>, · 100
r=I t=\

Η εξίσωση της γραμμικής παλινδρόμησης λαμβάνει τη μορφή:

Σ= Σ Σ wik - σ+ + σ~
m i k
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Έστω ότι ο πελάτης j έχει ήδη εκφράσει την συνολική του ικανοποίηση και την 

ικανοποίησή του ως προς τα επιμέρους χαρακτηριστικά (δηλ. ως προς τις διαστάσεις 

ικανοποίησης). Δηλ. έχουμε αντίστοιχα:

ολική ικανοποίησ η yJ = y'J, yJ e Υ = \yl,y2,...,y‘J ,...,ya j 
μερική ικανοποίησ η xJ = xtjl, xJ e X = yc],xf,..., x* ,...,x°‘ \ i = 1,2

Τότε θα έχουμε:

Σ w*
k = ι

Οπότε:

y
j » P

Σζ» =ΣΣμ'-* ~σι +ση V/e {ΐ,2,...,Λ/}

δηλ. για κάθε πελάτη /, όπου Μ ο συνολικός αριθμός των πελατών.

Επίσης, παρατηρούμε ότι:

^•100
/=! ί=1

100^^ =1001 = 100
/=!

Το πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού έχει ως αντικειμενική του συνάρτηση το 

άθροισμα των σφαλμάτων υποτίμησης και υπερτίμησης, το οποίο πρέπει να 

ελαχιστοποιηθεί. Έτσι, το πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού λαμβάνει την εξής 

μορφή:

min + σ )

υπό τους περιορισμούς: 

η //,“! tj~ 1

Σ Σ w* σ] + σ] = °» j ~ 1,2,...,Μ
/=1 λ=1 /η=1
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a-1

Σζ» = 100
m=1 

n Qj-1

ΣΣ"'^100
i=l k=1

ζ„>0, η;, >Ο, Vme]2,3„..,o}. ie{2,3„.,α,.}, ;ε{ΐ,2,...,η) 

<>0, σ" >0,

Οι αρχικές μεταβλητές του μοντέλου υπολογίζονται εύκολα, ως εξής:

III — I

y*m = Σ zt ’ m G {2,3,..· , a }
t=\

όπου y*' = 0

Παρατηρούμε ότι:

k=\

k-1
h/,k = Σ w«

t=\

a,-1

=v1 °°
/=l

b,a,-1

=> b= —-------
' 100

Άρα:

100· λ = 2,3,

= 0

α, , i = 1,2,

80



Σημειώνουμε ότι η ολοκλήρωση της μεθόδου περιλαμβάνει την ανάλυση 

μεταβελτιστοποίησης (post optimality analysis), ώστε να επιτευχθεί η ευστάθεια της 

λύσης. (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; Grigoroudis et al., _). Συχνά, υπάρχουν ημι- 

βέλτιστες λύσεις, οι οποίες παρουσιάζουν κάποιες επιθυμητές ιδιότητες. Κατά την 

ανάλυση μεταβελτιστοποίησης, διαμορφώνονται και επιλύονται η το πλήθος 

προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού, ακριβώς όσες και οι διαστάσεις 

(κριτήρια) ικανοποίησης. Τα γραμμικά προγράμματα μεγιστοποιούν το βάρος κάθε 

κριτηρίου και έχουν τη μορφή:

α,-\

maxF' = wik, ί = 1,2,..., η
k=1

υπό τους περιορισμούς:

F<F* + ε
και όλους τους περιορισμούς του αρχικού γραμμικού προβλήματος.

Σημειώνουμε ότι F* είναι η βέλτιστη λύση του αρχικού προβλήματος και ε ένας πολύ 

μικρός θετικός αριθμός, που μπορούμε να τον αντιληφθούμε ως ένα πολύ μικρό 

ποσοστό της F*. Ο αριθμός ε ορίζεται από το μελετητή και ονομάζεται «βαθμός 

παραχώρησης».

Στις επεκτάσεις της μεθόδου, οι συναρτήσεις αξίας είναι γνησίως αύξουσες και 

εισάγεται η έννοια του «κατωφλιού προτίμησης», ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα 

κατά τα οποία η αξία ενός επιπέδου ικανοποίησης (είτε ολικής είτε μερικής) ισούται 

με την αξία του επόμενου επιπέδου, δηλ. y*1" = y*k 1 ή x*m = x**+ 1. Το κατώφλι 

ικανοποίησης, στο λογισμικό MUSA, ορίζεται το ίδιο τόσο για τη συνολική 

ικανοποίηση όσο και στις διαστάσεις ικανοποίησης, για λόγους απλότητας. Το 

κατώφλι προτίμησης εκφράζει το ελάχιστο «βήμα» αύξησης της συνάρτησης 

ικανοποίησης Υ*. Σημειώνουμε ότι στην απλή μορφή της μεθόδου, τα κατώφλια 

προτίμησης είναι ίσα με το μηδέν, τόσο για τη συνολική ικανοποίηση όσο και για τις 

επιμέρους συναρτήσεις ικανοποίησης από τα επιμέρους κριτήρια.
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4.β. Αποτελέσματα

4.β.1. Βάρη ικανοποίησης. Μέσοι δείκτες ικανοποίησης. Μέσοι δείκτες 

απαιτητικότητας

Τα βάρη ικανοποίησης είναι οι βαρύτητες συνεισφοράς των επιμέρους κριτηρίων στη 

διαμόρφωση της συνολικής ικανοποίησης. Ένα κριτήριο κρίνεται σημαντικό αν η 

βαρύτητά του είναι μεγαλύτερη από 1 In, όπου η ο αριθμός των κριτηρίων. Αυτό 

ακριβώς λαμβάνεται υπόψη στην κατασκευή των διαγραμμάτων δράσης, που θα 

δούμε παρακάτω.

Η μέθοδος υπολογίζει τους μέσους δείκτες ικανοποίησης, S για τη συνολική 

ικανοποίηση και Ξιγια τα επιμέρους κριτήρια, i=\,2,...,n.

Οι μέσοι δείκτες απαιτητικότητας υπολογίζονται τόσο για τη συνολική ικανοποίηση 

όσο και για τα επιμέρους κριτήρια, D και D/ αντίστοιχα, /=1,2,...,«. Ο μέγιστος 

βαθμός απαιτητικότητας είναι ίσος με 1, ενώ ο ελάχιστος ίσος με -1. Η ουδετερότητα 

εκφράζεται με δείκτη απαιτητικότητας μηδέν. Το πρόγραμμα ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, χαρακτηρίζει αυτόματα τους πελάτες ως προς την απαιτητικότητά τους 

για τη συνολική ικανοποίηση. Αν -l<D<-0,0667, τότε χαρακτηρίζονται μη- 

απαιτητικοί. Αν -0,0667<D<0,0667, τότε χαρακτηρίζονται ουδέτεροι. Αν 

0,0667<D<1, τότε χαρακτηρίζονται απαιτητικοί.

4.β.2. Συνάρτηση αξιών ικανοποίησης

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι το εξής: Ένα από τα μεγαλύτερα 

ερωτηματικά των ερευνών ικανοποίησης είναι η αξία την οποία αποδίδουν οι πελάτες 

σε κάθε στάθμη ικανοποίησης. Δηλαδή, αν ζητηθεί από ένα πελάτη να 

«βαθμολογήσει» την ικανοποίησή του σε μία κλίμακα «από 1 έως 5» ή έστω και 

λεκτικά «από καθόλου έως απόλυτα ικανοποιημένος», πάντα υπάρχει ένα βασικό 

άγνωστο σημείο: η αξία που αντιστοιχεί, που θεωρεί ότι λαμβάνει ο πελάτης για κάθε 

στάθμη ικανοποίησης, δηλ. η προστιθέμενη αξία που ο πελάτης θεωρεί ότι λαμβάνει 

από την κάθε στάθμη ικανοποίησης στην επόμενη. Είναι ίδια η αξία που προστίθεται 

από τη στάθμη «λίγο ικανοποιημένος» έως τη στάθμη «ικανοποιημένος» με την 

αντίστοιχη από το «ικανοποιημένος» έως το «πολύ ικανοποιημένος; Το ερώτημα 

αυτό τίθεται και διαφορετικά, από τη σκοπιά της επιχείρησης: Είναι ίδια η 

προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί ώστε οι «λίγο ικανοποιημένοι» πελάτες να 

γίνουν «ικανοποιημένοι» και οι «ικανοποιημένου) να γίνουν «πολύ ικανοποιημένοι»;
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Η μέθοδος εκτιμά την προστιθέμενη αξία κάθε στάθμης (επιπέδου) ικανοποίησης για 

το συγκεκριμένο σύνολο πελατών.

Η μορφή των συναρτήσεων αξιών της συνολικής ικανοποίησης και των επιμέρους 

χαρακτηριστικών/ διαστάσεων ικανοποίησης δίνει ακόμη μία σημαντική πληροφορία: 

Εάν είναι κυρτή, αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες «εύκολα» μετακινούνται από τις 

χαμηλότερες στάθμες ικανοποίησης στις υψηλότερες. Με άλλα λόγια, δεν αποδίδουν 

ιδιαίτερη σημασία στη διαφορά ανάμεσα λ.χ. στο «πολύ ικανοποιημένος» και το 

«απόλυτα ικανοποιημένος». Μία τέτοια μορφή σημαίνει ότι δεν είναι ιδιαίτερα 

απαιτητικοί. Αντίθετα, αν η συνάρτηση αξιών, είτε για συνολική ικανοποίηση είτε για 

μία επιμέρους διάσταση, είναι κοίλη, τότε οι πελάτες είναι απαιτητικοί, δηλαδή λ.χ. 

δύσκολα «βαθμολογούν» με απόλυτη ικανοποίηση και δύσκολα «μετακινούνται» από 

κατώτερη σε ανώτερη στάθμη ικανοποίησης. Αν η συνάρτηση αξιών έχει γραμμική 

μορφή, τότε οι πελάτες είναι ουδέτεροι.

4.β.3. Διαγράμματα δράσης

Επίσης, μέσω της μεθόδου και του αντίστοιχου προγράμματος ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, μπορούν να κατασκευαστούν διαγράμματα δράσης (action diagrams), τα 

οποία είναι χάρτες απόδοσης-σημαντικότητας (performance-importance diagrams). 

Με τον όρο «απόδοση» εννοούμε το μέσο δείκτη ικανοποίησης. Επιπλέον, η 

κατασκευή των χαρτών απόδοσης-σημαντικότητας διευκολύνει τη σύγκριση 

επιδόσεων ανάμεσα στα τμήματα και λειτουργίες της επιχείρησης (εσωτερικό 

benchmarking), που αντιπροσωπεύονται από τα αντίστοιχα κριτήρια στην εκτίμηση 

της συνολικής απόδοσης ή στη μέτρηση της ικανοποίησης. Επίσης, η κατασκευή 

αυτών των διαγραμμάτων διευκολύνει την παρακολούθηση της προόδου σε κάθε 

τμήμα ή τομέα όσον αφορά στην απόδοση ή στην ικανοποίηση των πελατών. Τα 

διαγράμματα αυτά είναι αλλιώς γνωστά και ως στρατηγικοί χάρτες (strategic maps), 

χάρτες απόφασης (decision maps) και αντιληπτικοί χάρτες (perceptual maps), και 

μπορούν να παραλληλιστούν με την ανάλυση δυνάμεων- αδυναμιών- ευκαιριών- 

απειλών (SWOT analysis) (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; Grigoroudis and Siskos, 

2002; Grigoroudis et al., 2000; Mihelis et al., 2001; Politis and Siskos, 2003).

Ανάλογα με την απόδοση και τη σημαντικότητά τους, οι διαστάσεις ικανοποίησης 

τοποθετούνται σε τέσσερα τεταρτημόρια:
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Περιοχή ισχύουσας κατάστασης (status quo): Πρόκειται για τις διαστάσεις που 

έχουν χαμηλή απόδοση και χαμηλή σημαντικότητα. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες 

προσπάθειες βελτίωσης, καθώς δεν θεωρούνται σημαντικές από τους πελάτες. 

Περιοχή ισχύος: Πρόκειται για τις διαστάσεις που έχουν χαμηλή απόδοση και 

χαμηλή σημαντικότητα. Συνήθως πρόκειται για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

της επιχείρησης έναντι του ανταγωνισμού.

- Περιοχή δράσης: Πρόκειται για τις διαστάσεις που έχουν υψηλή σημαντικότητα 

αλλά χαμηλή απόδοση και για αυτό το λόγο η επιχείρηση πρέπει να δώσει 

ιδιαίτερο βάρος για να βελτιωθούν. Ουσιαστικά, είναι τα κρίσιμα 

χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να βελτιωθούν ώστε να αυξηθεί η ικανοποίηση 

των πελατών.

Περιοχή μεταφοράς πόρων: Είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν υψηλή 

απόδοση και χαμηλή σημαντικότητα. Η επιχείρηση πρέπει να πάψει να ξοδεύει 

πόρους σε αυτά και να τους αξιοποιήσει διαφορετικά, όπως για παράδειγμα για τη 

βελτίωση των χαρακτηριστικών που ανήκουν στην περιοχή δράσης.

4.β.4. Διαγράμματα βελτίωσης

Η μέθοδος κατασκευάζει επίσης τους δείκτες αποτελεσματικότητας, οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των διαγραμμάτων βελτίωσης (Γρηγορούδης 

και Σίσκος, 2000). Ανάλογα με την αποτελεσματικότητα (impact) και την 

απαιτητικότητα που παρουσιάζουν, τα χαρακτηριστικά της ικανοποίησης 

τοποθετούνται σε τέσσερα τεταρτημόρια:

1η προτεραιότητα: υψηλή αποτελεσματικότητα και χαμηλή απαιτητικότητα. Η 

επιχείρηση πρέπει να έχει ως πρώτη προτεραιότητα τις δράσεις βελτίωσης σε 

αυτήν την κατηγορία χαρακτηριστικών, διότι έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα 

και οι πελάτες δεν είναι απαιτητικοί, οπότε η επιχείρηση χρειάζεται να αφιερώσει 

μικρότερη προσπάθεια και λιγότερους πόρους.

2η προτεραιότητα: χαμηλή αποτελεσματικότητα και μικρή απαιτητικότητα ή 

υψηλή αποτελεσματικότητα και χαμηλή απαιτητικότητα: Οι διαστάσεις που 

βρίσκονται σε ένα από αυτά τα τεταρτημόρια, πρέπει να αποτελούν τη δεύτερη 

προτεραιότητα.

3η προτεραιότητα: χαμηλή αποτελεσματικότητα και μεγάλη απαιτητικότητα: Σε 

αυτό το τεταρτημόριο βρίσκονται χαρακτηριστικά της ικανοποίησης ως προς τα
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οποία οι πελάτες είναι απαιτητικοί, αλλά η επιχείρηση πρέπει να αφιερώσει 

μεγάλη προσπάθεια και πολλούς πόρους.

(Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; Grigoroudis and Siskos, 2002; Grigoroudis et al., 

2000; Mihelis et al., 2001; Politis and Siskos, 2003).

Σημειώνουμε ότι τα διαγράμματα δράσης και βελτίωσης κατασκευάζονται και 

απόλυτα και σχετικά. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σχετικά, διότι 

αναπαριστούν τη σχετική θέση των επιμέρους διαστάσεων στα διαγράμματα δράσης 

και βελτίωσης. Έτσι, γίνονται εμφανέστερες οι σχέσεις μεταξύ των κριτηρίων 

ικανοποίησης και διευκολύνεται η εσωτερική σύγκριση επιδόσεων (εσωτερικό 

benchmarking) και η μεταφορά και ανακατανομή πόρων ανάμεσα στους τομείς της 

επιχείρησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Case study

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη σε δύο φάσεις. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης 

καθορίστηκαν οι διαστάσεις ικανοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση 

ικανοποίησης στη δεύτερη φάση.

Καταρχήν, δημιουργήθηκε εξαντλητική λίστα χαρακτηριστικών της εμπειρίας της 

φιλοξενίας τα οποία επηρεάζουν την ικανοποίηση του πελάτη. Κατασκευάστηκε με 

αυτόν τον τρόπο ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε συμπληρώθηκε τελικά από 118 

άτομα, κατά τη διάρκεια της καθημερινής τους ζωής. Κατά κάποιον τρόπο, όλοι είναι 

δυνητικοί πελάτες ενός ξενοδοχείου. Λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων, δεν ήταν 

δυνατό το ερωτηματολόγιο αυτό να δοθεί σε ξενοδοχείο. Ένας επιπλέον λόγος που 

δόθηκε σε άτομα που εκείνη τη χρονική στιγμή δεν διέμεναν σε ξενοδοχείο ήταν ότι ο 

στόχος της προκαταρκτικής αυτής φάσης ήταν να αξιολογηθεί η σημαντικότητα των 

παραγόντων/ χαρακτηριστικών της υπηρεσίας/ εμπειρίας φιλοξενίας ανεξάρτητα από 

κάποιο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Η εξαντλητική λίστα χαρακτηριστικών 

δημιουργήθηκε με βάση έντυπα και ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια ξενοδοχειακών 

μονάδων (BellPoint Inns, Hyatt Regency, Inter-Continental, Makedonia Palace, 

Parkhill Hotel, Sun Beach Hotel) και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Γρηγορούδης και 

Σίσκος, 2000; Johnson and Gustafsson, Evans and Lindsay, 2002).

Στο ερωτηματολόγιο της πρώτης φάσης ζητήθηκε από τα άτομα να επιλέξουν 

εκείνους τους παράγοντες που θεωρούν ως πιο σημαντικούς και να ιεραρχήσουν 

αυτούς ακριβώς που επέλεξαν. Έτσι, τους δόθηκε η δυνατότητα να επιλέξουν χωρίς 

περιορισμό τον αριθμό των παραγόντων που θεωρούσαν σημαντικούς. Κατά την 

επεξεργασία των ερωτηματολογίων, η ιεράρχηση ελήφθη υπόψη, καθώς αποδόθηκαν 

σχετικά βάρη σημαντικότητας για κάθε θέση.

Με τον τρόπο αυτό, και σε συνεργασία με τους υπευθύνους ποιότητας στο οποίο 

διεξήχθη η δεύτερη και κυρίως φάση της έρευνας, καταλήξαμε σε 20 παράγοντες 

τους οποίους χρησιμοποιήσαμε ως διαστάσεις ικανοποίησης. Επιπλέον, και στα δύο 

ερωτηματολόγια συμπεριλάβαμε ερωτήσεις δημογραφικών στοιχείων (ηλικία, φύλο, 

μορφωτικό επίπεδο) και ερωτήσεις για το λόγο διαμονής και την ετήσια διάρκεια 

διαμονής σε ξενοδοχεία. Τέλος, στο δεύτερο ερωτηματολόγιο, συμπεριελήφθησαν 

ερωτήσεις για την ανταπόκριση του ξενοδοχείου στις προσδοκίες των πελατών και 

για την πρόθεση επαναγοράς. Αν και οι συσχετίσεις της ικανοποίησης με 

δημογραφικά στοιχεία και με τη διάρκεια και το λόγο διαμονής δεν ήταν οι άμεσοι
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στόχοι αυτής της έρευνας, αυτές οι ερωτήσεις συμπεριελήφθησαν στα 

ερωτηματολόγια, με σκοπό να προτείνουμε και συμπληρωματικές πληροφορίες που 

θα μπορούσαν να προκόψουν από αυτήν την έρευνα. Κάποιες από αυτές, τις 

παρατηρούμε και στην παρούσα εργασία, όπως για παράδειγμα την αρνητική 

λοξότητα της κατανομής ικανοποίησης, που παρατηρείται ευρέως στη βιβλιογραφία. 

Επίσης, το ερωτηματολόγιο δεν ήταν σχεδιασμένο ώστε να εξετάσει τη σχέση 

προσδοκιών και πραγματικής ποιότητας εξυπηρέτησης για κάθε χαρακτηριστικό, 

μολονότι πολλοί ερευνητές προτείνουν ότι η μέτρηση της ικανοποίησης αφορά στη 

σχέση προσδοκιών και πραγματικής εμπειρίας. Όπως είδαμε, άλλοι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι δεν είναι απαραίτητη αυτή η συσχέτιση (Γρηγορούδης και Σίσκος, 

2000; Markovic and Horvat, 1999). Αλλωστε, αν ακολουθούσαμε αυτήν την 

προσέγγιση, θα έπρεπε να συγκρίνουμε τις προσδοκίες και την πραγματικότητα για 

κάθε επιμέρους χαρακτηριστικό. Πάντως, συμπεριελήφθη μία ερώτηση για την 

εκπλήρωση των προσδοκιών, ως προς τη συνολική ικανοποίηση, με σκοπό να 

παρατηρηθεί να υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην εκπλήρωση των προσδοκιών και 

την ικανοποίηση.

Το δείγμα της δεύτερης φάσης ήταν 139 πελάτες ξενοδοχείου του ξενοδοχείου 

Sunbeach, στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης, που διέμειναν στην περιοχή από τον 

Αύγουστο έως και το Νοέμβριο του 2003. Το ξενοδοχείο επελέγη κυρίως διότι είναι 

πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000. Μάλιστα, κατά τη 

διάρκεια της έρευνας, το ξενοδοχείο μπήκε στη διαδικασία αναθεώρησης του ISO και 

πέτυχε την επαναπιστοποίησή του, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα πρότυπα ISO 

9001:2000.

Η μέθοδος MUSA επελέγη διότι σέβεται και λαμβάνει υπόψη της τον ποιοτικό 

χαρακτήρα των δεδομένων και διότι θεωρήσαμε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τη 

δυνατότητα που παρέχει: (α) για να εξαγάγει συμπεράσματα σχετικά με την 

απαιτητικότητα των πελατών και (β) για να δείξει ποια είναι η προστιθέμενη αξία 

κάθε επιπέδου ικανοποίησης. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 

λογισμικό MUSA for Windows (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000; Grigoroudis et al., 

2003).

1η φάση: Δημιουργία εξαντλητικής λίστας χαρακτηριστικών/ παραγόντων που 

επηρεάζουν την ικανοποίηση του πελάτη ενός ξενοδοχείου. Στο ερωτηματολόγιο 

έγινε αλφαβητική παρουσίασή τους. Συγκεκριμένα, οι παράγοντες είναι:
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1. Αισθητική - Διακόσμηση - Αρχιτεκτονική

2. Αξιοπιστία στις κρατήσεις

3. Ασφαλιστική κάλυψη

4. Διαθεσιμότητα προσωπικού

5. Διευκολύνσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες

6. Επαρκής κατάρτιση προσωπικού

7. Επαρκής πληροφόρηση για τις προσφερόμενες επιλογές

8. Επιπλέον παροχές

9. Ευγένεια και εγκαρδιότητα προσωπικού

10. Εύκολη πρόσβαση στο ξενοδοχείο

11. Εχεμύθεια

12. Ησυχία

13. Καθαριότητα

14. Kits μπάνιου για προσωπική περιποίηση

15. Περιβάλλον και εξοπλισμός για εργασία στο δωμάτιο

16. Ποικιλία μενού εστιατορίου και υπηρεσίας δωματίου

17. Ποιότητα φαγητού και ποτών

18. Προσαρμογή του προσωπικού στις ανάγκες του πελάτη

19. Προσφορά εναλλακτικών τρόπων πληρωμής

20. Ταχύτητα εξυπηρέτησης

21. Ταχύτητα εξυπηρέτησης κατά την αναχώρηση

22. Τιμή υπηρεσιών και προϊόντων

23. Υπηρεσίες μεταφοράς από και προς το ξενοδοχείο

24. Υπηρεσίες οργάνωσης εκδρομών

25. Υπηρεσίες τηλεφώνου

26. υπηρεσίες Φύλαξης κατοικίδιων ζώων

27. Υπηρεσίες φύλαξης παιδιών

28. Υποδοχή - Reception

29. Φήμη ξενοδοχείου

30. Φροντίδα από το προσωπικό

31. Χρόνος αναμονής στη reception μέχρι την εξυπηρέτηση

32. Χώροι στάθμευσης

33. Ψυχαγωγία δωματίου
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Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα 

να επιλέξουν τους σημαντικότερους από τους παραπάνω παράγοντες και έπειτα να 

τους ιεραρχήσουν. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η απόλυτη «βαθμολογία» και 

οι αντίστοιχες σχετικές βαρύτητες που αποδόθηκαν σε κάθε θέση ιεράρχησης. 

Παρατηρήσαμε ότι πολλοί από τους ερωτηθέντες επέλεγαν αρκετούς από τους 

παράγοντες ως πιο σημαντικούς. Για αυτόν το λόγο, δημιουργήσαμε κατηγορίες που 

είχαν την ίδια βαρύτητα, λ.χ. η 3η, 4η και 5η θέση είχαν την ίδια βαρύτητα. Στον 

πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα βάρη που αποδόθηκαν. Όταν κάποιος 

παράγοντας δεν επιλεγόταν ανάμεσα στους σημαντικούς, τότε λάμβανε βαρύτητα ίση 

με τον μηδέν.

Θέση Απόλυτη βαθμολογία Σχετική βαρύτητα

1 8 22,22%

2 7 19,44%

3,4,5 6 16,67%

6, 7, 8,9 5 13,89%

10- 15 4 11,11%

16-20 3 8,33%

21 -25 2 5,56%

26-33 1 2,78%

καμία 0 0%

Σύνολο 36 100%

Έπειτα από την ανάλυση των ερωτηματολογίων, προέκυψαν οι εξής απόλυτες 

βαθμολογίες για τα χαρακτηριστικά της εμπειρίας διαμονής σε ξενοδοχείο.

Παράγοντας Βαθμολογία Παράγοντας Βαθμολογία Παράγοντας Βαθμολογία

1 538 12 472 23 155

2 511 13 763 24 94

3 256 14 125 25 141

4 313 15 140 26 98

5 157 16 275 27 104

6 264 17 398 28 208

7 230 18 142 29 214

8 314 19 190 30 222

9 444 20 374 31 141

10 351 21 171 32 286

11 155 22 439 33 196
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(Οι σχετικές βαθμολογίες προκύπτουν, προφανώς, με διαίρεση των απόλυτων 

βαθμολογιών με το 36).

2η φάση: Στο επόμενο στάδιο, και σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, 

επελέγησαν οι παράγοντες που φάνηκαν πιο σημαντικοί, σύμφωνα με τη γνώμη των 

ερωτηθέντων. Σε συνεργασία με τους υπευθύνους ποιότητας του ξενοδοχείου, έγινε η 

επιλογή των παραγόντων που θα έπαιζαν το ρόλο των διαστάσεων ικανοποίησης στην 

κυρίως έρευνα. Κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν κάποιες ομαδοποιήσεις παραγόντων οι 

οποίοι ήταν μεταξύ τους συναφείς, ενώ άλλοι επαναδιατυπώθηκαν. Για παράδειγμα, 

η «τιμή» διατυπώθηκε ως «σχέση τιμής-ποιότητας» και μάλιστα χωρίστηκε σε δύο 

κατηγορίες, όσον αφορά στα απτά προϊόντα και τις υπηρεσίες, διότι μία επιχείρηση 

φιλοξενίας παρέχει υπηρεσίες και ταυτόχρονα προσφέρει υλικά αγαθά (γεύματα και 

ποτά).

Από τους 139 πελάτες που ανταποκρίθηκαν, 97 ήταν Έλληνες και 42 αλλοδαποί. 

Αυτό σημαίνει ότι περίπου ένα ποσοστό 30% των ερωτηματολογίων προήλθε από 

ξένους που διέμειναν στο ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια της έρευνας. Όπως 

πληροφορηθήκαμε από τη διεύθυνση και τους υπευθύνους ποιότητας του 

ξενοδοχείου, το ποσοστό αυτό είναι συνεπές με το μέσο ποσοστό ξένων που 

διαμένουν στο ξενοδοχείο ανά πάσα χρονική στιγμή.

Τελικά, οι διαστάσεις ικανοποίησης, όπως αυτές επελέγησαν να χρησιμοποιηθούν 

στην κυρίως έρευνα, είναι οι ακόλουθες (Οι αριθμοί θα αντιστοιχούν στις διαστάσεις 

από εδώ και πέρα).

1. Εύκολη πρόσβαση στο ξενοδοχείο

2. Χρόνος αναμονής στην υποδοχή μέχρι την εξυπηρέτηση

3. Αξιοπιστία στις κρατήσεις

4. Διαθεσιμότητα προσωπικού

5. Επαρκής κατάρτιση προσωπικού

6. Επαρκής πληροφόρηση για τις προσφερόμενες επιλογές

7. Ευγένεια και εγκαρδιότητα προσωπικού

8. Προσαρμογή του προσωπικού στις ανάγκες του πελάτη

9. Φροντίδα από το προσωπικό

10. Επιπλέον παροχές (πισίνα, γυμναστήριο, internet cafe)

11. Ποικιλία μενού εστιατορίου και υπηρεσίας δωματίου

12. Ποιότητα φαγητού
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13. Ποιότητα ποτών

14. Ποιότητα προϊόντων σε σχέση με την τιμή τους

15. Ποιότητα υπηρεσιών σε σχέση με την τιμή τους

16. Ταχύτητα εξυπηρέτησης

17. Αισθητική - Διακόσμηση - Αρχιτεκτονική - Ατμόσφαιρα

18. Ησυχία

19. Καθαριότητα

20. Χώροι στάθμευσης

Ένα πολύ σημαντικό εύρημα της έρευνας ήταν το γεγονός ότι η λοξότητα της 

κατανομής της ικανοποίησης προέκυψε αρνητική, ίση με -0,077 (με τυπικό σφάλμα 

για τη λοξότητα ίσο με 0,206). Το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί και στη 

βιβλιογραφία και πρακτικά σημαίνει ότι οι πελάτες είτε είναι πράγματι 

ικανοποιημένοι σε γενικές γραμμές είτε δεν εκφράζουν εύκολα τη δυσαρέσκειά τους. 

Φυσικά, ακόμη και εποπτικά είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει σημαντική δυσαρέσκεια, 

αφού κανένας πελάτης δεν δήλωσε καθόλου ή λίγο ικανοποιημένος συνολικά, και τα 

αντίστοιχα ποσοστά για τα επιμέρους κριτήρια ήταν πολύ μικρά ή μηδενικά.

Μία εξήγηση για την τάση των πελατών προς τις θετικές αξιολογήσεις είναι ότι 

πράγματι πρόκειται για ένα ξενοδοχείο που προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες και 

προϊόντα. Άλλωστε, το συγκεκριμένο ξενοδοχείο διαθέτει ήδη ένα μόνιμο σύστημα 

μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών, μέσω ερωτηματολογίου. Επιπλέον, δεν 

πρέπει να λησμονούμε ότι από τη στιγμή που ένα ξενοδοχείο μπαίνει στη διαδικασία 

να ενδιαφερθεί για τη μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών του, ήδη έχει 

συνειδητοποιήσει την απαίτηση για ποιότητα. Ούτως ή άλλως, το συγκεκριμένο 

ξενοδοχείο έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9001, και 

μάλιστα πιστοποιήθηκε ξανά, σύμφωνα και με το αναθεωρημένο πρότυπο.

Μερικές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις:

Πρόθεση επαναγοράς Συχνότητα Σχετική Συχνότητα (%)

Σίγουρα όχι 0 0

Μάλλον όχι 2 1,4

Αδιάφορο 19 13,6

Μάλλον ναι 68 49

Σίγουρα ναι 50 36

Σύνολο 139 100
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Εκπλήρωση (επαλήθευση) 

προσδοκιών και φήμης

Συχνότητα Σχετική 

Συχνότητα (%)

Καθόλου 0 0

Ελάχιστα 2 1,4

Μέτρια 26 18,7

Πολύ 86 61,9

Απόλυτα 25 18

Σύνολο 139 100

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από εκείνους που έχουν δηλώσει ότι 

συνολικά είναι ικανοποιημένοι «μέτρια», ένα ποσοστό περίπου 33% δηλώνουν ότι θα 

επέλεγαν ξανά το ξενοδοχείο για τη διαμονή τους «μάλλον» ή «σίγουρα». Το 

αντίστοιχο ποσοστό (δηλ. που θα επέστρεφαν «μάλλον» ή «σίγουρα») ανάμεσα σε 

εκείνους που δηλώνουν «πολύ» ικανοποιημένοι ανέρχεται σε 94%. Τέλος, το 100% 

εκείνων που δήλωσαν «απόλυτα» ικανοποιημένοι θα επέλεγαν και πάλι το ξενοδοχείο 

για τη διαμονή τους.

Μία άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση αφορά στη συμφωνία ανάμεσα στις κρίσεις 

των πελατών για τη συνολική ικανοποίηση και την επαλήθευση των προσδοκιών 

τους. Ένα ποσοστό 71% εκείνων που δηλώνουν «μέτρια» ικανοποιημένοι κρίνουν ότι 

και οι προσδοκίες τους επαληθεύτηκαν «μέτρια». Ανάμεσα σε εκείνους που 

δηλώνουν συνολική ικανοποίηση «πολύ», το 84% κρίνει ότι το ξενοδοχείο 

ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους επίσης «πολύ». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η αντίστοιχη περίπτωση των «απόλυτα» ικανοποιημένων πελατών. Ένα 

ποσοστό μόλις 57% αυτών δηλώνει ότι το ξενοδοχείο ανταποκρίθηκε στις 

προσδοκίες τους «απόλυτα». Οι υπόλοιποι κρίνουν ότι οι προσδοκίες τους 

επαληθεύτηκαν «πολύ». Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι οι «απόλυτα» ικανοποιημένοι 

πελάτες είναι λιγότερο απαιτητικοί (για αυτό ίσως και εύκολα δηλώνουν «απόλυτα» 

ικανοποιημένοι). Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν απαραιτήτως της απαίτηση να 

ικανοποιηθούν «απόλυτα» οι προσδοκίες τους για να δηλώσουν «απόλυτα» 

ικανοποιημένοι.

Όσον αφορά στο χρόνο διαμονής σε ξενοδοχείο κατά τον τελευταίο χρόνο, δεν 

φαίνεται εποπτικά να διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Οι πελάτες που κατά 

τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου διέμειναν σε ξενοδοχείο το πολύ μία εβδομάδα 

δήλωσαν «πολύ» ή «απόλυτα» ικανοποιημένοι σε ποσοστό 81%, ενώ το αντίστοιχο
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ποσοστό για εκείνους που διέμειναν σε ξενοδοχείο για περισσότερο από μία 

εβδομάδα κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου είναι 86%. Από αυτά τα ποσοστά 

δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για πιθανή σχέση της ικανοποίησης και 

της απαιτητικότητας με το χρόνο διαμονής. Άλλωστε, οι δύο κατηγορίες δεν μπορούν 

να συγκριθούν με ασφάλεια, καθώς 89 από τους 139 πελάτες του δείγματος δήλωσαν 

ότι διέμειναν σε ξενοδοχείο το πολύ μία εβδομάδα, ενώ 50 από τους 139 δήλωσαν ότι 

διέμειναν σε ξενοδοχείο περισσότερο από μία εβδομάδα κατά το τελευταίο έτος.

Για επιβεβαίωση της συσχέτισης της ικανοποίησης με την πρόθεση επαναγοράς και 

την επαλήθευση των προσδοκιών (ανταπόκριση στις προσδοκίες), διεξήχθη 

παραμετρικός και μη-παραμετρικός έλεγχος συσχέτισης με το πρόγραμμα SPSS.

Έλεγχοι συσχέτισης για τη συνολική ικανοποίηση και την πρόθεση επαναγοράς:

Correlations

OVERALL AGAIN
OVERALL Pearson Correlation 1 .694**

Sig. (2-tailed) ,000
Sum of Squares and 
Cross-products 56.964 45,842

Covariance .413 ,332
N 139 139

AGAIN Pearson Correlation .694** 1
Sig. (2-tailed) .000
Sum of Squares and 
Cross-products 45,842 76,504

Covariance ,332 ,554
N 139 139

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

OVERALL AGAIN
Spearman's rho OVERALL Correlation Coefficient 1,000 ,694"

Sig. (2-tailed) , ,000
N 139 139

AGAIN Correlation Coefficient ,694" 1,000
Sig. (2-tailed) ,000 ,

N 139 139

**· Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

Έλεγχοι συσχέτισης για τη συνολική ικανοποίηση και την επαλήθευση των

προσδοκιών:
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Correlations

OVERALL EXPECT
OVERALL Pearson Correlation 1 ,706**

Sig (2-lailed) ,000
Sum of Squares and 
Cross-products 56,964 42,516

Covariance .413 ,306
N 139 139

EXPECT Pearson Correlation .706** 1
Sig. (2-tailed) .000 ,

Sum of Squares and 
Cross-products 42,516 63,741

Covariance ,308 ,462
N 139 139

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

OVERALL EXPECT
Spearman's rho OVERALL Correlation Coefficient 1,000 ,705”

Sig. (2-tailed) , ,000
N 139 139

EXPECT Correlation Coefficient ,705" 1,000
Sig. (2-tailed) ,000 ,

N 139 139

**■ Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

Ο συντελεστής του Spearman συγκρίνει τις τάξεις των τιμών των δύο μεταβλητών 

και χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει κανονικότητα των δεδομένων. Οι τιμές που 

μπορεί να λάβει αυτός ο συντελεστής είναι στο διάστημα [-1,1]. Όταν είναι ίσος με 1, 

τότε υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση, ενώ όταν ισούται με -1, υπάρχει ισχυρή 

αρνητική συσχέτιση. Στην περίπτωσή μας, παρατηρούμε ότι η συνολική ικανοποίηση 

έχει αρκετά ισχυρή συσχέτιση με την επαλήθευση των προσδοκιών, αφού ο 

συντελεστής ισούται με 0,705. Επίσης, η συνολική ικανοποίηση έχει αρκετά ισχυρή 

θετική συσχέτιση και με την πρόθεση επαναγοράς, αφού ο συντελεστής ισούται με 

0,694.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης με τη μέθοδο (και το 

αντίστοιχο λογισμικό) MUSA.

Το φύλλο εισαγωγής δεδομένων βρίσκεται στο παράρτημα. Σημειώνουμε ότι 

καθορίζουμε κατώφλι προτίμησης ίσο με 1, ώστε τα αποτελέσματα να είναι ευσταθή 

(Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000). Σημειώνουμε, επίσης, ότι από τις παραμέτρους του
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προγράμματος επιλέγουμε “one satisfaction level”, δηλ. μόνο κριτήρια, διότι στην 

παρούσα έρευνα δεν χρησιμοποιήσαμε υποκριτήρια. Τέλος, αφήσαμε την επιλογή του 

αριθμού ε (βαθμού παραχώρησης) για την ανάλυση μεταβελτιστοποίησης να γίνει 

από το ίδιο το λογισμικό, σύμφωνα με τον “expert rule’ (βλ. παράρτημα).

Τα πρώτα αποτελέσματα της μεθόδου αφορούν στην περιγραφική στατιστική 

ανάλυση. Υπολογίζονται οι συχνότητες (ποσοστά) των απαντήσεων των πελατών 

όσον αφορά στη συνολική ικανοποίηση και στην ικανοποίησή τους από τα επιμέρους 

κριτήρια (διαστάσεις ικανοποίησης). Παραθέτουμε ενδεικτικά τα παράθυρα των 

αποτελεσμάτων για τη συνολική ικανοποίηση και τη διάσταση «εύκολη πρόσβαση 

στο ξενοδοχείο» και τα υπόλοιπα αποτελέσματα ακολουθούν σε πίνακες.
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____Κριτήριο

Ικανοποίηση , 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Καθόλου % 3,6 8,6 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Λίγο % 0,0 10,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Μέτρια % 17.3 7,9 2,9 5,0 7,2 25,9 0,0 4,3 7,2 41,7

Πολύ % 54,0 59,7 71,9 50,4 52,5 46,8 54,7 60,4 54,7 48,2

Απόλυτα % 25,2 13,7 25,2 43,2 39,6 27,3 45,3 35,3 38,1 10,1

Σύνολο % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

'~~^Κριτήριο

ΙκανΜθίηση~~~-~^___ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Καθόλου % 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0

Λίγο % 1,4 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 0,7 0,7 0,0

Μέτρια % 15,1 20,1 27,3 10,1 10,8 5,0 15,1 5,8 4,3 5,0

Πολύ % 65,5 60,4 51,1 74,1 66,9 54,0 54,7 45,3 53,2 76,3

Απόλυτα % 18,0 19,4 20,1 13,7 22,3 41,0 28,8 47,5 41,7 18,7

Σύνολο % 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Παρατηρούμε ότι 17,3% των πελατών δήλωσαν συνολική ικανοποίηση «μέτρια», 

57,6% «πολύ» ικανοποιημένοι και 25,2% «απόλυτα».

Ο συνολικός δείκτης ικανοποίησης, ο συνολικός δείκτης απαιτητικότητας και η 

συνάρτηση αξιών της συνολικής ικανοποίησης φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Ο 

συνολικός δείκτης ικανοποίησης αγγίζει το 88%. Παρατηρούμε ότι ο δείκτης 

απαιτητικότητας για τη συνολική ικανοποίηση ισούται με -0,58 ή -58%, πράγμα που 

σημαίνει ότι οι πελάτες είναι μη-απαιτητικοί. Αλλωστε, αυτό φαίνεται και από το 

γεγονός ότι η συνάρτηση αξιών της συνολικής ικανοποίησης είναι κυρτή σε όλο το 

πεδίο ορισμού της.

Όπως παρατηρούμε, τα περισσότερα κριτήρια έχουν βαρύτητα ίση με 1/20 = 5%, 

δηλ. δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως σημαντικά. Βαρύτητα μεγαλύτερη από 1/20 

έχουν τα κριτήρια 3 και 17, αντίστοιχα η αξιοπιστία και η αισθητική του ξενοδοχείου, 

με βαρύτητες 5,3% και 5,1%, οπότε μπορούν να χαρακτηριστούν σημαντικά. Χαμηλή 

σημαντικότητα σε σχέση με τα άλλα κριτήρια έχει ο χρόνος αναμονής στην υποδοχή, 

με βαρύτητα 4,6%.
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Το μικρότερο δείκτη ικανοποίησης, όπως βλέπουμε, έχει το κριτήριο 2 (χρόνος 

αναμονής στην υποδοχή), με 68,3%. Το κριτήριο 10 (επιπλέον παροχές) έχει δείκτη 

ικανοποίησης ίσο με 72,9%. Όλα τα υπόλοιπα κριτήρια έχουν δείκτες ικανοποίησης 

που κυμαίνονται ανάμεσα στο 79% και το 87%.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι δείκτες ικανοποίησης κυμαίνονται σε αρκετά καλά επίπεδα. 

Η επιχείρηση μπορεί να παρακολουθεί αυτούς τους δείκτες διαχρονικά και να 

καθορίζει τα επίπεδα τα οποία θεωρεί αποδεκτά.
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Η επόμενη ομάδα αποτελεσμάτων αφορά στην απαιτητικότητα και 

αποτελεσματικότητα των επιμέρους κριτηρίων. Όπως παρατηρούμε στο παρακάτω 

σχήμα, οι πελάτες εμφανίζονται μη-απαιτητικοί ως προς όλα τα κριτήρια, αφού οι 

επιμέρους δείκτες απαιτητικότητας είναι όλοι αρνητικοί. Η χαμηλότερη 

απαιτητικότητα εμφανίζεται για το κριτήριο 3 (αξιοπιστία στις κρατήσεις) και ισούται 

με -24,5%. Την υψηλότερη σε σχέση με τα υπόλοιπα κριτήρια απαιτητικότητα έχει 

το κριτήριο 1 (πρόσβαση στο ξενοδοχείο), και αυτή ισούται με -6,8%.

Η επόμενη ομάδα αποτελεσμάτων αφορά στην κατασκευή των διαγραμμάτων 

δράσεως και βελτίωσης. Το πρόγραμμα εξάγει τόσο τα απόλυτα όσο και τα σχετικά 

διαγράμματα. Εμείς παραθέτουμε μόνο τα σχετικά, διότι αυτά μας δίνουν την 

απαραίτητη πληροφόρηση για τη σχετική θέση των επιμέρους κριτηρίων 

ικανοποίησης.
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Διάγραμμα βελτίωσης (σχετικό):

Παρατηρούμε ότι η αξιοπιστία στις κρατήσεις (διάσταση 3) έχει υψηλή 

σημαντικότητα και υψηλό δείκτη ικανοποίησης (υψηλή απόδοση). Αυτό σημαίνει ότι 

βρίσκεται στην περιοχή ισχύος του διαγράμματος δράσεως και αποτελεί πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για το ξενοδοχείο. Είναι ίσως ένας από τους λόγους
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που οι πελάτες επιλέγουν το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Επίσης, έχει χαμηλή 

αποτελεσματικότητα και απαιτεί μικρή προσπάθεια από την επιχείρηση για να 

βελτιωθεί, άρα αποτελεί δεύτερη προτεραιότητα της επιχείρησης.

Οριακά ανάμεσα στις περιοχές ισχύος και μεταφοράς πόρων στο διάγραμμα δράσης 

βρίσκονται οι διαστάσεις «ευγένεια προσωπικού» (7), «ποικιλία μενού» (11), 

«ποιότητα φαγητού» (12), «ποιότητα υπηρεσιών σε σχέση με την τιμή τους» (15), 

ταχύτητα εξυπηρέτησης (16), «ησυχία» (18), «καθαριότητα» (19) και «χώροι 

στάθμευσης» (20). Αυτό σημαίνει ότι έχουν μέση σημαντικότητα και υψηλή 

απόδοση, οπότε η επιχείρηση μπορεί να τα παρακολουθεί διαχρονικά, ώστε να 

καταλήξει αν τελικά θα γίνουν πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ή θα τείνουν 

προς την περιοχή μεταφοράς πόρων.

Φυσικά, μπορούμε να δούμε ποια θέση έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά στο διάγραμμα 

βελτίωσης, ώστε να γνωρίζουμε ποιες δράσεις πρέπει να αναλάβει η επιχείρηση 

σχετικά με αυτά. Παρατηρούμε ότι η ευγένεια, η ταχύτητα εξυπηρέτησης, η ησυχία, η 

καθαριότητα και οι χώροι στάθμευσης έχουν χαμηλή αποτελεσματικότητα και 

χαμηλή απαιτητικότητα. Συνεπώς, θα πρέπει να αποτελούν δεύτερη προτεραιότητα 

της επιχείρησης στις προσπάθειες βελτίωσης. Από την άλλη, η ποικιλία του μενού, η 

ποιότητα του φαγητού και η ποιότητα των υπηρεσιών σε σχέση με την τιμή τους 

έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα και χαμηλή απαιτητικότητα, άρα πρέπει να 

αποτελέσουν πρώτη προτεραιότητα για τις προσπάθειες βελτίωσης.

Ο χρόνος αναμονής στην υποδοχή (διάσταση 2) βρίσκεται στην περιοχή ισχύουσας 

κατάστασης στο διάγραμμα βελτίωσης και στην περιοχή πρώτης προτεραιότητας στο 

διάγραμμα βελτίωσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια και 

πόρους για να βελτιωθεί, αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους 

πελάτες.

Η αισθητική του ξενοδοχείου (διάσταση 17) στο διάγραμμα δράσεως βρίσκεται 

οριακά ανάμεσα στις περιοχές δράσης και ισχύος. Αυτό σημαίνει ότι έχει υψηλή 

σημαντικότητα και μπορεί να γίνει πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αλλά και 

ότι είναι εν δυνάμει κρίσιμο χαρακτηριστικό, στο οποίο η επιχείρηση πρέπει να έχει 

υψηλή ικανοποίηση, διότι βαρύνει περισσότερο από άλλα χαρακτηριστικά στη 

διαμόρφωση της συνολικής ικανοποίησης. Στο διάγραμμα βελτίωσης, η αισθητική 

του ξενοδοχείου είναι στην περιοχή πρώτης προτεραιότητας, διότι απαιτεί μικρή 

προσπάθεια για τη βελτίωσή της και έχει υψηλή αποτελεσματικότητα. Έτσι, μία 

μικρή προσπάθεια βελτίωσης θα είναι αρκετή ώστε να αυξηθεί η απόδοση της
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διάστασης «αισθητική», οπότε και θα μετακινηθεί στην περιοχή ισχύος και θα μπορεί 

πια να αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση και λόγο για να 

επιλέξει κάποιος αυτήν την επιχείρηση.

Κρίσιμο χαρακτηριστικό φαίνεται ότι είναι και η πρόσβαση στο ξενοδοχείο (1), 

καθώς βρίσκεται στην περιοχή δράσης του διαγράμματος δράσεως. Επιπλέον, πρέπει 

να είναι πρώτη προτεραιότητα στις ενέργειες βελτίωσης, καθώς έχει υψηλή 

αποτελεσματικότητα και χαμηλή απαιτητικότητα.

Οι διαστάσεις που αφορούν στο προσωπικό - διαθεσιμότητα, κατάρτιση, προσαρμογή 

στις ανάγκες του πελάτη και φροντίδα - έχουν χαμηλή αποτελεσματικότητα και 

απαιτούν μικρή προσπάθεια, οπότε θα πρέπει να είναι δεύτερες προτεραιότητες στα 

προγράμματα βελτίωσης. Επίσης, έχουν υψηλή σημαντικότητα και μέση 

σημαντικότητα, δηλ. βρίσκονται στα όρια των περιοχών ισχύος και μεταφοράς 

πόρων. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αποτελόσουν πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος ή στο μέλλον να βρεθούν στην περιοχή μεταφοράς πόρων. Σε 

γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το προσωπικό μπορεί να 

αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, καθώς 

φαίνεται ότι τόσο η συμπεριφορά του όσο και η κατάρτισή του είχαν ως αποτέλεσμα 

υψηλούς δείκτες ικανοποίησης από τους πελάτες.

Η πληροφόρηση (6), οι επιπλέον παροχές (10), η ποιότητα των ποτών (13) και η 

ποιότητα των προϊόντων σε σχέση με την τιμή τους (14) βρίσκονται ανάμεσα στις 

περιοχές ισχύουσας κατάστασης και δράσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν ανά πάσα 

στιγμή να γίνουν κρίσιμες διαστάσεις. Στο διάγραμμα βελτίωσης, βρίσκονται στην 

περιοχή πρώτης προτεραιότητας, διότι έχουν χαμηλή απαιτητικότητα και υψηλή 

αποτελεσματικότητα. Έτσι, με μία μικρή προσφορά πόρων και σχετικά μικρή 

προσπάθεια για βελτίωση, η ικανοποίηση ως προς αυτές τις διαστάσεις μπορεί 

εύκολα να αυξηθεί, αφού και οι πελάτες δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί ως προς 

αυτές.
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Συμπεράσματα - Επίλογος - Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

Στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε, παρατηρήσαμε την αρνητική λοξότητα 

(skewness) που παρουσιάζουν οι απαντήσεις ικανοποίησης των πελατών, ένα εύρημα 

που υποστηρίζεται και από τη σχετική βιβλιογραφία. Επίσης, προέκυψε αρκετά 

θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ικανοποίηση και την επαλήθευση των προσδοκιών, 

καθώς και ανάμεσα στην ικανοποίηση και την πρόθεση των πελατών να 

επαναλάβουν την διαμονή τους στο ξενοδοχείο (πρόθεση επαναγοράς).

Ο συνολικός δείκτης ικανοποίησης και οι αντίστοιχοι δείκτες για τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τη συνολική ικανοποίηση προέκυψαν αρκετά 

υψηλοί έως πολύ υψηλοί. Επιπλέον, οι πελάτες δεν είναι απαιτητικοί, ούτε ως προς τη 

συνολική ικανοποίηση ούτε ως προς τις επιμέρους διαστάσεις ικανοποίησης.

Τα περισσότερα χαρακτηριστικά (κριτήρια/ διαστάσεις) της ικανοποίησης 

παρουσιάζουν μέση συνεισφορά στη διαμόρφωση της συνολικής ικανοποίησης και 

μόνο δύο, η αξιοπιστία στις κρατήσεις και η αισθητική-διακόσμηση του ξενοδοχείου, 

φάνηκαν ελαφρώς πιο σημαντικά.

Με στόχο να διαφανούν πιο καθαρά οι διαφορές στη σημασία των επιμέρους 

χαρακτηριστικών, η επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει μία διαδικασία ομαδοποίησης 

των κριτηρίων ικανοποίησης, ώστε να μειωθεί περαιτέρω ο αριθμός τους και να 

γίνονται εμφανέστερες οι διαφορές στη σημαντικότητα των επιμέρους 

χαρακτηριστικών. Αλλωστε, αυτό είναι απαραίτητο, διότι διευκολύνει την εσωτερική 

σύγκριση επιδόσεων (εσωτερικό benchmarking).

Μία άλλη οδός που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε είναι η διαμόρφωση του 

ερωτηματολογίου ικανοποίησης σύμφωνα με τους επιμέρους τομείς του ξενοδοχείου, 

όπως το δωμάτιο, το εστιατόριο, κτλ. Η προσέγγιση αυτή ενδιαφέρει ιδιαίτερα το 

συγκεκριμένο ξενοδοχείο και μάλιστα ήδη την ακολουθούσε και την ακολουθεί στο 

ερωτηματολόγιο ικανοποίησης το οποίο είχε ήδη εγκατεστημένο πριν τη διεξαγωγή 

της δικής μας έρευνας.

Μία άλλη δυνατότητα είναι η σύνδεση της ικανοποίησης με τις προσδοκίες ως προς 

καθεμιά από τις διαστάσεις ικανοποίησης. Αυτή η προσέγγιση ακολουθεί τους 

ορισμούς της ικανοποίησης οι οποίοι συνδέουν την ικανοποίηση με την εκπλήρωση 

των προσδοκιών.

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι η διοίκηση ενός ξενοδοχείου πρέπει να έχει πάντα 

υπόψη της το γεγονός ότι λίγοι είναι οι πελάτες που συνήθως μπαίνουν στη 

διαδικασία να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στο δωμάτιό τους.

102



Πιο συχνά, εκείνοι που απαντούν είναι είτε οι ενθουσιασμένοι πελάτες είτε εκείνοι 

που έχουν να εκφράσουν ένα συγκεκριμένο παράπονο. Για αυτό το λόγο, η διοίκηση 

πρέπει να ενθαρρύνει και να δίνει κίνητρα στους πελάτες ώστε να συμμετάσχουν 

στην έρευνα ικανοποίησης, με σκοπό την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.

103



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ερωτηματολόγια 1ηςκαι 2ης φάσης

2. Φύλλα εισαγωγής δεδομένων στο MUSA

3. Καθορισμός παραμέτρων προγράμματος MUSA

4. Βιβλιογραφία



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε με προσοχή το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Η συνεισφορά σας 

στην ερευνά μας θα είναι πολύτιμη.

ΦΥΛΟ: Άντρας □ Γυναίκα □

ΗΛΙΚΙΑ: Κάτω των 18 □ 19-25 □ 26-35 □ 36-50 □ 51-65 □ άνω των 66 □

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: □ Απόφοιτος γυμνασίου
□ Απόφοιτος λυκείου/ ΙΕΚ/ ΚΕΚ
□ Απόφοιτος ΑΕΙ/ ΤΕΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: .....................................................

1. Πόσες μέρες το χρόνο διαμένετε σε ξενοδοχείο, κατά μέσο όρο;

Έως 2 D 2 έως 7 EH 8 έως 14 EH Περισσότερες από 14 EH
2. Συνήθως για ποιο λόγο διαμένετε σε ξενοδοχείο;

Αναψυχή/ Διακοπές I I

Επαγγελματικό ταξίδι | |

Συνδυάζω και τα δύο | |

Άλλο (προσδιορίστε)................................................

3. Οι παρακάτω παράγοντες, που εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά, επηρεάζουν την 

ικανοποίηση ενός πελάτη ξενοδοχείου. Επιλέξτε αυτούς που θεωρείτε πιο σημαντικούς και 

ιεραρχήστε τους, βαθμολογώντας με 1 τον πιο σημαντικό.

Αισθητική - Διακόσμηση - Αρχιτεκτονική ξενοδοχείου (....... )

Αξιοπιστία στις κρατήσεις (....... )

Ασφαλιστική κάλυψη (........)

Διαθεσιμότητα προσωπικού (........)
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Διευκολύνσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες (....... )

Επαρκής κατάρτιση προσωπικού (.......)

Επαρκής πληροφόρηση για τις προσφερόμενες επιλογές (.......)

Επιπλέον παροχές όπως πισίνα, γήπεδα, γυμναστήριο, σάουνα, κτλ (....... )

Ευγένεια και εγκαρδιότητα προσωπικού (....... )

Εύκολη πρόσβαση στο ξενοδοχείο (....... )

Εχεμύθεια (........)

Ησυχία (........)

Καθαριότητα (....... )

Kits μπάνιου για προσωπική περιποίηση (.......)

Περιβάλλον και εξοπλισμός για εργασία στο δωμάτιο (.......)

Ποικιλία μενού εστιατορίου και υπηρεσίας δωματίου (....... )

Ποιότητα φαγητού και ποτών (........)

Προσαρμογή του προσωπικού στις ανάγκες του πελάτη (.......)

Προσφορά εναλλακτικών τρόπων πληρωμής (...... )

Ταχύτητα εξυπηρέτησης (........)

Ταχύτητα εξυπηρέτησης κατά την αναχώρηση (....... )

Τιμή υπηρεσιών και προϊόντων (....... )

Υπηρεσίες μεταφοράς από και προς το ξενοδοχείο (.......)

Υπηρεσίες οργάνωσης εκδρομών (....... )

Υπηρεσίες τηλεφώνου (.......)

Υπηρεσίες φύλαξης κατοικίδιων ζώων (.......)

Υπηρεσίες φύλαξης παιδιών (....... )

Υποδοχή - Reception (........)

Φήμη ξενοδοχείου (........)

Φροντίδα από το προσωπικό (........)

Χρόνος αναμονής (στη reception) μέχρι την εξυπηρέτηση (....... )

Χώροι στάθμευσης (........)

Ψυχαγωγία δωματίου (....... )

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια σας.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΣΕ ΣΥΝΑΡΓΑΣΙΑ ME TO SUN BEACH HOTEL 
ΕΡΕΥΝΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Σας παρακαλούμ£ πολύ να συμπληρώσετε με προσοχή το παρακάτω ερωτηματολόγιο.
Η συνεισφορά σας στην ερευνά μας θα είναι πολύτιμη.
Οι απαντήσεις σας θα μας βοηθήσουν να σας προσφέρουμε όλο και καλύτερη διαμονή στο ξενοδοχείο μας.

ΜΕΡΟΣ Α'
Οι παράγοντες που ακολουθούν επηρεάζουν την ικανοποίηση ενός πελάτη ξενοδοχείου.
Εκφράστε το βαθμό ικανοποίησής σας για τον καθένα από αυτούς, κατά τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο μας.

Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια ΙΙολύ Απόλυτα
1. Εύκολη πρόσβαση στο ξενοδοχείο
2. Χρόνος αναμονής στην υποδοχή μέχρι την 

εξυπηρέτηση, κατά την άφιξή σας

3. Αξιοπιστία στις κρατήσεις
4. Διαθεσιμότητα προσωπικού
5. Επαρκής κατάρτιση προσωπικού
6. Επαρκής πληροφόρηση για τις προσφερόμενες επιλογές
7. Ευγένεια και εγκαρδιότητα προσωπικού
8. Προσαρμογή του προσωπικού στις ανάγκες σας
9. Φροντίδα από το προσωπικό
10. Επιπλέον παροχές (πισίνα, γυμναστήριο, internet cafe)
11. Ποικιλία μενού εστιατορίου και υπηρεσίας δωματίου
12. Ποιότητα φαγητού
13. Ποιότητα ποτών
14. Ποιότητα προϊόντων σε σχέση με την τιμή τους
15. Ποιότητα υπηρεσιών σε σχέση με την τιμή τους
16. Ταχύτητα εξυπηρέτησης
17. Αισθητική - Διακόσμηση - Αρχιτεκτονική - Ατμόσφαιρα
18. Ησυχία
19. Καθαριότητα
20. Χώροι στάθμευσης

ΜΕΡΟΣ Β': Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις
/. Πόσο ικανοποιημένος!η είστε συνολικά από τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο μας:

Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια ΙΙολύ Απόλυτα

2. Θα ζαναεπιλέγατε το ζενοδογείο μας για τη διαμονή σας:
Σίγουρα όχι Μάλλον όχι Αδιάφορο Μάλλον ναι Σίγουρα ναι

3. Σε ποιο βαθμό ανταποκριθήκαμε στη φιuw ρας και στις προσδοκίες σας:
Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ Απόλυτα

4. 1 Ιόσιχ μέρες όιαμείνατε σε ςενοδοχείο, κατά μέσο όρο, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους;
Έως 2 3 έως 7 8 έως 14 Πάνω από 14

5. Γία ποιο λόγο διαμίτνετε στο ξενοδοχείο μας;
α. Αναψυχή / Διακοπές β. Επαγγελματικό ταξίδι ο 1
γ. Και τα δύο δ. Άλλο (προσδιορίστε)...................................................

ΜΕΡΟΣ Τ': Σας παρακαλούμι: να συμπληρώσετε τα παρακάτω δημογραφικά στοιχεία.
ΦΥΛΟ: Αντρας Γυναίκα Σχόλια - Παρατηρήσεις

ΗΛΙΚΙΑ: Έως 18 19-25 26-35 36-50 51-66 άνω 66

ΜΟΡΦΩΣΗ Γ υμνάσιο Λύκειο ΤΕΙ ΑΕΙ Αλλο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:...........................................................................

Σας ευγαοιστούμε πολύ via την ανταπόκρισή σας.



UNIVERSITY OF MACEDONIA 
MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION 
IN COOPERATION WITH SUN BEACH HOTEL
SURVEY
CUSTOMER SATISFACTION IN HOTELS
Please complete the questionnaire
Your contribution to our survey is essential.
Your answers will help us ofTer you a better stay at our hotel

PART A
The following factors affect the satisfaction of a hotel customer.
Express the degree of your satisfaction for each one of them, during your stay at our hotel.

Not at all Little Average Very' Completely

1. Easy access to the hotel
2. Waiting time at the reception, 

during check-in
3. Credibility regarding reservations
4. Availability of staff
5. Well-trained staff
6. Adequate information on services and options offered
7. Courtesy and politeness of staff
8. Adaptation of staff to your needs and requests
9. Care of staff for you
10. Additional services and options (swimming pool, gym, internet cafe)
11. Variety of menu (restaurant and room-service)
12. Food quality
13. Drinks quality
14. Quality of products compared with their price
15. Quality of services compared with their price
16. Speed of service
17. Aesthetics - Interior Decoration - Architecture - Atmosphere
18. Quietness
19. Cleanliness
20. Parking space

PART B: Answer the questions

Not at all Little Average Very Completely

2. Would you choose our hotel for your stay again?
Definitely

not
Probably

not
Indifferent Probably

yes
Definitely

yes

Not at all Little Average Very Completely

4. For how many days, in average, did you stay at a hotel during the last year?
Up to 2 3 to 7 8 to 14 More than 14

5. Why are you staving at our hotel?
a. Leisure / Holidays T5......
c. Both _Q____

ub. Business trip
d. Other (please specify).

PART C: Fill-in the following data
SEX: Male Female Comments - Observations

ED

AGE: Up to 18 19-25 26-35 36-50 51-66 over 66

UCATION 9-year 12-year Technical University Other

OCCUPATION:.........................................................................

Thank you very much for vow response.
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Φύλλα εισαγωγής δεδομένων στο MUSA
(α) Αριθμός πελατών, αριθμός κριτηρίων, ονόματα κριτηρίων, επίπεδα ικανοποίησης

(β) Ονόματα επιπέδων ικανοποίησης
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(γ) Εισαγωγή δεδομένων πελατών
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Καθορισμός παραμέτρων προγράμματος (κατώφλι προτίμησης και βαθμός 
παραχώρησης, δηλ. ο αριθμός ε που χρησιμοποιείται στη μεταβελτιστοποίηση)

Επίσης, φροντίζουμε να καθορίσουμε τον αριθμό των επιπέδων ικανοποίησης, 

δηλαδή:

1 επίπεδο, αν έχουμε μόνο κριτήρια 

2, αν έχουμε κριτήρια και υποκριτήρια,

πριν πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε ενέργεια (εισαγωγή δεδομένων, αποθήκευση 

κτλ).

VI
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