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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Πριν ξεκινήσει η περιγραφή και η ανάλυση της παρούσας διπλωματικής θα 

ήθελα  να  αρπάξω  την  ευκαιρία  και  να  ευχαριστήσω  τους  ανθρώπους  που  με 

βοήθησαν , με στήριξαν και με καθοδήγησαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας 

και εγγραφής  της. Χωρίς την πολύτιμη συμβολή τους το αποτέλεσμα δε θα ήταν το 

ίδιο.

Καταρχήν,  η  συμβολή  του  επιβλέποντα  καθηγητή  κ.  Ανδρέα  Ανδρονικίδη 

υπήρξε  καθοριστική  στην  επιλογή  του  θέματος  και  στη  διαμόρφωση  των 

ερωτηματολογίων.  Οι  καίριες  υποδείξεις  του  στην  ανάλυση  των  δεδομένων 

οδήγησαν στο βέλτιστο αποτέλεσμα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω και στον συμφοιτητή μου  Παντελή Λογγινίδη 

για  την  υποστήριξή  του  και  το  χρήσιμο  βιβλιογραφικό  υλικό  που  μου  παρείχε 

καθώς  και  στους  100  πελάτες  του  ξενοδοχείου  που  αφιέρωσαν  μέρος  από  τον 

πολύτιμο χρόνο τους για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Χωρίς τη δική τους 

συμμετοχή η διπλωματική θα έμενε σε θεωρητικό επίπεδο.

Τέλος, δε θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω την οικογένειά μου που με 

στηρίζει σε όλες μου τις αποφάσεις και πιστεύει σε εμένα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Όπως γίνεται κατανοητό και από τον τίτλο, η παρούσα διπλωματική εργασία 

ερευνά  την  ποιότητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  και  την  ικανοποίηση  των 

πελατών  στις  επιχειρήσεις  φιλοξενίας  με  τη  βοήθεια  μιας  αντιπροσωπευτικής 

μελέτης περίπτωσης. Σκοπός της έρευνας είναι να αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά 

και τους παράγοντες που θα μπορούσαν να προβλέψουν με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με λογικό επακόλουθο τη χρήση 

αυτών των χαρακτηριστικών και παραγόντων για τη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και τη δημιουργία περισσότερο ικανοποιημένων πελατών. 

Για  την  έρευνα  χρησιμοποιήθηκε  ένα  πλήθος  αντίστοιχων  μελετών  που 

υπάρχουν στη βιβλιογραφία, ερωτηματολόγια βασισμένα και δομημένα σύμφωνα 

με το μοντέλο Servperf και ένα δείγμα 100 πελατών του ξενοδοχείου, διαφορετικών 

φύλων, ηλικιών και εθνικοτήτων.

 Τα συμπεράσματα κλειδιά που προέκυψαν έδειξαν μια θετική εικόνα για το 

σύνολο  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών,  οι  οποίες  σύμφωνα  με  την  παραγοντική 

ανάλυση  θα  μπορούσαν  να  χωριστούν  σε  έξι  παράγοντες,  με  κυριότερο  τον 

παράγοντα της ασφάλειας που νιώθουν οι πελάτες για το σύστημα κρατήσεων, τις 

συναλλαγές τους και το περιβάλλον διαμονής τους. Η ύπαρξη των έξι παραγόντων 

δείχνει «ανυπακοή» στο μοντέλο Servperf, το οποίο υποστηρίζει την ύπαρξη πέντε 

διαστάσεων.

Σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας του αρχικού σκοπού της έρευνας ήταν 

το περιορισμένο μέγεθος του δείγματος και η έλλειψη αντιπροσωπευτικότητας στο 

σύνολο  του  τουρισμού.  Μια  προσπάθεια  γενίκευσης  των  συμπερασμάτων  θα 

αποτελούσε σημαντικό ατόπημα. 

Συνεπώς,  ενώ  η  έρευνα  είχε  σαν  σκοπό  τη  μελέτη  του  συνόλου  των 

ξενοδοχειακών μονάδων περιορίστηκε στην μελέτη του εξεταζόμενου ξενοδοχείου. 

Για τη γενίκευση ωστόσο των συμπερασμάτων,  απαιτούνται  ορισμένες  επιπλέον 

ενέργειες που αναφέρονται στο τέλος της διπλωματικής εργασίας.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1  ο     

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

[7]



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Τουρισμός αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανία Παγκοσμίως. Είναι μέρος 

ενός  μαζικού  φαινομένου  προσωπικής  μετακίνησης  που  αναδύθηκε  κατά  τη 

διάρκεια του δεύτερο μισού του 20ου αιώνα και εξελίχθηκε ραγδαία.

Ο τουρισμός περικλείει προσωρινές μετακινήσεις των ανθρώπων πέρα από 

το  συνηθισμένο περιβάλλον δράσης για σκοπούς ξεκούρασης και  διακοπών,  για 

επαγγελματικούς  λόγους  ή  και  για  άλλους  λόγους,  όπως  επίσκεψη  φίλων  και 

συγγενών, αθλητικών γεγονότων και προβλήματα υγείας.

Ο σημαντικότερος τροφοδότης των Ελληνικών Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 

είναι  ο  εισερχόμενος  τουρισμός,  που  επισκέπτεται  τη  χώρα  μας  τους  θερινούς 

κυρίως μήνες. Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, το 2006 επισκέφτηκαν την Ελλάδα 17,3 εκατ. 

αλλοδαποί  τουρίστες  και  οι  εισπράξεις  ανήλθαν  στα  €11.356,7  εκατ., 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,8% σε σχέση με το 2005.

Η  σημαντικότητα,  συνεπώς,  του  τουρισμού  κάνει  επιτακτική  ανάγκη  τη 

συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ξενοδοχειακών μονάδων και τη 

προσαρμογή  αυτών  στις  συνεχείς  αλλαγές  που  σημειώνονται  στο  διεθνές 

περιβάλλον. 

Ιδιαίτερο  βάρος  έχει  πέσει  στην  αλλαγή  και  βελτίωση  του  διοικητικού 

ελέγχου, μέσω της χρήσης μοντέλων ικανών να αναδείξουν τα προβλήματα και τα 

περιθώρια βελτίωσης των επιχειρήσεων, με γνώμονα πάντα τις ανάγκες της αγοράς 

στόχου. Τα μοντέλα αυτά ξεκινώντας από τα παραδοσιακά μοντέλα που στηρίζονται 

στις  οικονομικές  καταστάσεις  κάνουν  ένα  βήμα  μπροστά  και  μελετούν  τα  μη 

οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων.   

Η  λογική  των  νέων  μοντέλων  στηρίζεται  στο  γεγονός  ότι  οι  οικονομικές 

μετρήσεις  δίνουν  μια  εικόνα  του  παρελθόντος  της  επιχείρησης,  ενώ  οι  μη 

οικονομικές μετρήσεις δείχνουν την επιχείρηση του τώρα ή την ανάπτυξή της στο 

μέλλον. 
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Στη  βιβλιογραφία  συναντώνται  ποικίλα  μοντέλα  που  θα  μπορούσαν  να 

χρησιμοποιηθούν  από  τις  επιχειρήσεις  για  τη  βελτίωσή  τους.  Κύρια  πηγή 

έμπνευσης των περισσοτέρων από αυτών αποτέλεσε η φιλοσοφία της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας, η οποία αναφέρεται σε ένα σύνολο διοικητικών διαδικασιών και 

διαδικασιών ελέγχου, με πρωταρχικό σκοπό την ικανοποίηση των πελατών.   

Συνεπώς, στο έντονα ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον, η ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτέλεσε και  συνεχίζει  να αποτελεί  το κλειδί της 

επιτυχίας  και  το  κύριο   ενδιαφέρον  των  επιχειρήσεων.  Η  υψηλή  ποιότητα 

δημιουργεί  συγκριτικό  πλεονέκτημα,  οδηγεί  σε  αύξηση  των  κερδών  και  του 

μεριδίου  της  αγοράς,  σε  βελτίωση  της  εικόνας  της  επιχείρησης  και  σε 

ικανοποιημένους και πιστούς πελάτες.  

Η  παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε  ξενοδοχείο τριών αστέρων της 

Παραλίας Πιερίας.  Κύριος σκοπός της έρευνας είναι η μέτρηση της ποιότητας των 

παρεχόμενων  υπηρεσιών  και  της  ικανοποίησης  των  πελατών  στις  ελληνικές 

επιχειρήσεις φιλοξενίας. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού τίθεται 

ένας δευτερεύον στόχος που είναι η αναγνώριση και μέτρηση των χαρακτηριστικών 

και διαστάσεων που απεικονίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών.

Μέσω της παρούσας έρευνας και των συμπερασμάτων που θα προκύψουν 

επιδιώκεται  η  συγκέντρωση  όσο  το  δυνατόν  περισσότερων  στοιχείων  για  την 

αντιλαμβανόμενη  ποιότητα  των  προσφερόμενων ξενοδοχειακών  υπηρεσιών  από 

τους πελάτες τους. Τα στοιχεία αυτά θα δείξουν τις δυνάμεις και αδυναμίες των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, κυρίως αντίστοιχης κατηγορίας, και θα ανοίξουν το 

δρόμο για πιθανές βελτιώσεις. 

Η  εργασία  αποτελείται  από έξι  κεφάλαια  συμπεριλαμβανομένου  και  του 

παρόντος της εισαγωγής. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η βιβλιογραφική 

επισκόπηση  όπου  γίνεται  και  αναφορά  στις  βασικότερες  έννοιες  που  θα 

συζητηθούν στην εργασία,  όπως η έννοια της ποιότητας των υπηρεσιών και  της 

ικανοποίησης των πελατών,  καθώς και  μια  περιγραφική ανάλυση των μοντέλων 

που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να βοηθήσουν στην έρευνα.
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Στο τρίτο κεφάλαιο, ανοίγεται μια παρένθεση και σχολιάζεται η κατάσταση 

που επικρατεί στον Ελληνικό Τουρισμό. Επίσης γίνεται μια σύντομη περιγραφή του 

υπό μελέτη ξενοδοχείου.

Στο  τέταρτο  κεφάλαιο,  παρουσιάζεται  η  μεθοδολογία  έρευνας  με  τη 

στρατηγική που ακολουθήθηκε και τη μέθοδο συλλογής των δεδομένων. Στο ίδιο 

κεφάλαιο πραγματοποιείται και μια σύντομη περιγραφή των ερωτηματολόγιων που 

χρησιμοποιήθηκαν.

Στο πέμπτο και  σημαντικότερο κεφάλαιο,  πραγματοποιείται  ανάλυση των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τα έγκυρα ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν. 

Η  ανάλυση  αυτή  δε  μένει  μόνο  στα  στατιστικά  δεδομένα  αλλά  οι  μεταβλητές 

χρησιμοποιούνται και για παραγοντική ανάλυση.

Στο  έκτο  και  τελευταίο  κεφάλαιο,  συνοψίζονται  τα  αποτελέσματα  που 

προέκυψαν από τα  προηγούμενα κεφάλαια  και  κυρίως  από το  πέμπτο.  Επίσης, 

παρατίθενται ορισμένες προτάσεις βελτίωσης και μελλοντικής έρευνας.   

Η  διπλωματική  εργασία  τελειώνει  με  αναφορά  στη  χρησιμοποιημένη 

βιβλιογραφία και με δύο ενότητες παραρτημάτων όπου στην πρώτη εμφανίζονται 

Διαγράμματα και  Πίνακες αποτελεσμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση 

και  στην δεύτερη οι δύο μορφές ερωτηματολόγιων που δόθηκαν στους πελάτες 

(ελληνική και αγγλική μορφή). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  ο     

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
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2.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται  μερικοί  βασικοί  όροι  και  μοντέλα που 

σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ικανοποίηση των πελατών στις 

μονάδες φιλοξενίας. Η έννοια της ποιότητας, των υπηρεσιών και τις ικανοποίησης 

των πελατών αποτελούν βασικά στοιχεία μελέτης των ξενοδοχειακών μονάδων. Η 

μέτρηση των παραπάνω παραγόντων συνήθως πραγματοποιείται  με ένα από τα 

μοντέλα  που  παρουσιάζονται  στο  παρόν  κεφάλαιο.  Σκοπός  του  συγκεκριμένου 

μέρους  της  διπλωματικής  είναι  να  δώσει  μια  καθαρή  ιδέα  της  ερευνητικής 

περιοχής.      

2.2  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η σκέψη για ποιότητα ξεκίνησε με την αύξηση του αυστηρού ελέγχου στις 

αρχές του 1920 (Gravin, 1988).  Η επόμενη φάση ήταν ο στατιστικός έλεγχος των 

διαδικασιών  στη  βιομηχανία  της  Αμερικής.  Κατά  τη  διάρκεια  του  Δεύτερου 

Παγκοσμίου Πολέμου, ο στρατός πρόσθεσε ορισμένα ποιοτικά πρότυπα.

Συζητήσεις  και  εμπειρικές  μελέτες  για  την  ποιότητα  καθώς  και  σχετικές 

μελέτες  χρονολογούνται  πίσω  στα  τέλη  του  1950,  όπου  άρχισαν  να 

χρησιμοποιούνται  ανεπτυγμένα  εργαλεία,  σχεδιασμένα  να  διασφαλίζουν  τα 

προκαθορισμένα  επίπεδα  παραγωγής.  Αυτά  τα  εργαλεία  ήταν  σχεδιασμένα 

σύμφωνα με την προσωπική αντίληψη των πελατών και στόχευαν να μειώσουν τις 

στατιστικές  επιθεωρήσεις  των  βιομηχανικών  προϊόντων  και  να  μοιράσουν  την 

ευθύνη της ποιότητας σε όλους τους εργαζόμενους (Garvin 1988, Juran 1988).

Στις  αρχές  του  1980,  η  Hewlett-Packard άρχισε  να  κριτικάρει  τους 

αμερικάνους παραγωγούς τσιπ για τη φτωχή ποιότητα των προϊόντων τους ενώ λίγο 

αργότερα η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας εισήχθηκε από τον  W.  Edward Deming. Οι 

Γιαπωνέζοι που ήταν γνωστοί για την ποιότητα των προϊόντων τους υιοθέτησαν την 

φιλοσοφία ενώ αντιθέτως οι ΗΠΑ απέρριψαν τις αρχές του. Κατά την διάρκεια των 
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επόμενων χρόνων, οι Γιαπωνέζοι βελτίωσαν την ποιότητα των προϊόντων τους και 

την παραγωγή τους χρησιμοποιώντας τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας του 

Deming και των Joseph M. Juran, Genichi Taguchi και άλλων.  Ακόμη και δέκα χρόνια 

μετά την εισαγωγή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη  Hewlett-Packard το 1985, 

οικογενειακές επιχειρήσεις στην Αμερική ακόμη αγωνίζονταν με τη θεωρία και την 

πρακτική εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ωστόσο, αρκετές επιχειρήσεις 

πέτυχαν  την  εφαρμογή  της  Διοίκησης  Ολικής  Ποιότητας.  Μια  έρευνα  που 

πραγματοποιήθηκε από το περιοδικό Electronic Business το 1992 έδειξε πως καμία 

εταιρία  από  αυτές  που  ήρθαν  σε  επαφή  δεν  είχε  τελειώσει  το  πρόγραμμα  της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και το 91% των 70 επιχειρήσεων που χρησιμοποιούσαν 

τη  Διοίκηση Ολικής  Ποιότητας  έδειξαν  ότι  η  ποιότητά  τους  είχε  βελτιωθεί  όταν 

συγκρίνονταν με τους ανταγωνιστές τους (Talha 2004).

Αρκετές γνωστές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο (Hewlett-Packard Καναδάς, 

Ford Motor Company Καναδάς,  British Telecom Αγγλία,  Fujitsu Ιαπωνία,  Toyota 

Ιαπωνία,  Crysel Μεξικό,  Samsung Ν. Κορέα) αντιμετώπισαν την ποιότητα σαν μια 

σημαντική διάσταση της στρατηγικής τους.
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2.3  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«Η υπηρεσία είναι οποιαδήποτε πράξη ή απόδοση που ένα συμβαλλόμενο  

μέρος μπορεί να προσφέρει σε ένα άλλο και που είναι ουσιαστικά άυλη και δεν  

καταλήγει  σε  ιδιοκτησία  κάποιου  πράγματος.  Η  παραγωγή  της  υπηρεσίας  είτε  

μπορεί να συνδέεται είτε όχι με ένα φυσικό προϊόν» (Kotler, 1997) 

Η  υπηρεσία  αποτελεί  το  αποτέλεσμα  των  συγκεκριμένων  ενεργειών  στις 

οποίες  προβαίνει  ο  παροχέας  της,  των  επιδόσεων  που  ο  παροχέας  έχει 

προβαίνοντας σε αυτές τις πράξεις, καθώς και των αποτελεσμάτων που αυτές οι 

πράξεις έχουν για τον παραλήπτη/αγοραστή της υπηρεσίας (Γούναρης, 2003)   

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πολλά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών1 αλλά 

οι περισσότερες υπηρεσίες έχουν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά:

1. Οι υπηρεσίες είναι είτε λίγο είτε πολύ άυλες

2. Οι  υπηρεσίες  είναι  δραστηριότητες  ή  σειρά δραστηριοτήτων  και  όχι  μια 

πράξη

3. Οι  υπηρεσίες,  τουλάχιστον  μέχρι  ενός  σημείου,  παράγονται  και 

καταναλώνονται ταυτόχρονα

4. Ο  καταναλωτής  συμμετέχει,  τουλάχιστον  μέχρι  ενός  σημείου,  στην 

παραγωγική διαδικασία

Σύμφωνα με τον Maister (1997) κάθε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πρέπει 

να είναι σε θέση να ικανοποιήσει τρείς στόχους:

1. Αξιοσημείωτη εξυπηρέτηση πελατών

2. Ικανοποίηση εργαζομένων

3. Επίτευξη οικονομικών στόχων

1  “TQM in the service sector”, R.P. Mohanty and A.K. Behera,  
    “Service Quality”, Abby Ghobadian, Simon Speller and Matthew Jones,
    “Analyzing Service Quality”, Olle Stromgren
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2.4  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι μια έννοια που έχει προκαλέσει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και συζητήσεις στην ερευνητική βιβλιογραφία εξαιτίας της δυσκολίας 

καθορισμού και  μέτρησής της.  Μέσα στην πληθώρα των διαφορετικών ορισμών 

αυτός που χρησιμοποιείται συνήθως καθορίζει την ποιότητα των υπηρεσιών σαν 

την έκταση στην οποία μια υπηρεσία συναντάει τις ανάγκες των πελατών και τις 

προσδοκίες τους (Lewis και Mitchell 1990, Dotchin και Oakland 1994, Asubonteng et 

al. 1996, Wisniewski και Donnelly 1996). Συνεπώς η ποιότητα των υπηρεσιών μπορεί 

να  οριστεί  και  ως  η  διαφορά  ανάμεσα  στις  προσδοκίες  των  πελατών  για  τις 

υπηρεσίες  και  στην  αντιλαμβανόμενη  υπηρεσία.  Εάν  οι  προσδοκίες  είναι 

μεγαλύτερες από την απόδοση, τότε η αντιλαμβανόμενη ποιότητα είναι λιγότερο 

ικανοποιητική και ο πελάτης είναι δυσαρεστημένος (Parasuraman et al. 1985, Lewis 

και Mitchell 1990). 

Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι ένας τρόπος διοίκησης των διαδικασιών 

του  οργανισμού  με  σκοπό  τη  διασφάλιση  της  συνολικής  ικανοποίησης  των 

πελατών. Είναι μια προσέγγιση που οδηγεί σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας της επιχείρησης. Επίσης είναι γεγονός ότι 

όλες  οι  ενδείξεις  επιτυχίας  μιας  επιχείρησης,  όπως  το  μερίδιο  αγοράς  και  η 

απόδοση των επενδύσεων, δείχνουν σημαντικά υψηλότερη αξία στις επιχειρήσεις 

με υψηλότερα επίπεδα προϊόντων και υπηρεσιών.

Όλα τα ποιοτικά στοιχεία ή κριτήρια είναι εξίσου σημαντικά με σκοπό τη 

ύπαρξη 100% ποιότητας. Εάν ένα από τα στοιχεία λείπει, η συνολική ποιότητα των 

υπηρεσιών είναι αδύνατον να υπάρξει. Σήμερα η ποιότητα είναι αποτέλεσμα των 

αυξανόμενων διαφορετικών αναγκών των πελατών, του υψηλού ανταγωνισμού και 

της ανάπτυξης νέας τεχνολογίας. Οι σταθερές όμως διαστάσεις της ποιότητας των 

υπηρεσιών είναι οι εξής2: 

2 Πηγή:  Avelini  Holjevac,  I.,  Upravljanje  kvalitetom  u  turizmu  i  hotelskoj  industriji  (Quality  
management in tourism and hotel industry), Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija,  
2002, pp. 12-13.
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• Διαθεσιμότητα: Η υπηρεσία είναι εύκολα διαθέσιμη.

• Εγγύηση: Το προσωπικό είναι ευγενικό, φιλικό και εκπαιδευμένο.

• Επικοινωνία: Οι πελάτες λαμβάνουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες στη 

γλώσσα που μπορούν να καταλάβουν.

• Ειδικότητα: Το προσωπικό έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες να 

προσφέρει τις υπηρεσίες.

• Πρότυπο: Οι υπηρεσίες είναι σύμφωνες με τα πρότυπα.

• Συμπεριφορά: Ευγένεια, καλοί τρόποι και φροντίδα του πελάτη από το 

προσωπικό.

• Ελάττωμα:  Κάθε  ποιότητα  που  δεν  είναι  καθορισμένη  και  επηρεάζει 

αρνητικά την ικανοποίηση του πελάτη.

• Διάρκεια: Η παροχής της υπηρεσίας να μη διαρκεί πολύ.   

• Δέσμευση:  Το  προσωπικό  δείχνει  κατανόηση  και  δίνει  προσωπική 

προσοχή σε κάθε πελάτη.

• Ανθρωπιά: Η υπηρεσία παρέχεται με τέτοιον τρόπο ώστε να διατηρεί την 

αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό του πελάτη.

• Αποτελέσματα: Η υπηρεσία παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

• Αξιοπιστία:  Η  ικανότητα  παροχής  των  υπηρεσιών  με  διακριτικό  και 

αξιόπιστο τρόπο.

• Υπευθυνότητα: Συγκεκριμένη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών.

• Ασφάλεια: Οι υπηρεσίες παρέχονται με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο, 

χωρίς ρίσκο και κίνδυνο.
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Τα  πιο  σημαντικά  χαρακτηριστικά  των  υπηρεσιών,  που  τις  κάνουν  να 

ξεχωρίζουν από τα προϊόντα, είναι η αδυναμία διαχωρισμού της παραγωγής από 

την κατανάλωση, η αδυναμία αποθήκευσης, η μη υλική ποιότητα, η προσωρινότητα 

και η ετερογένεια.    
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2.5      ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ   

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

«Η  ποιότητα  θα  είναι  η  κύρια  οδηγήτρια  δύναμη  του  τουρισμού  όσο  οι  

τουριστικές  επιχειρήσεις  αγωνίζονται  να  συναντήσουν  τις  ανταγωνιστικές  

προκλήσεις του μέλλοντος» (Kandampully, 2000)

Σύμφωνα  με  τον  Διεθνή  Τουριστικό  Οργανισμό  (2003)  η  ποιότητα  στον 

τουριστικό  κλάδο  μπορεί  να  οριστεί  σαν  την  ικανοποίηση  όλων  των  νόμιμων 

αναγκών για προϊόντα και υπηρεσίες, των αναγκών και προσδοκιών του πελάτη, σε 

μια  αποδεκτή  τιμή,  σε  συμφωνία  με  τους  καθορισμένους  προσδιοριστικούς 

παράγοντες  της  ποιότητας  όπως  ασφάλεια  και  προστασία,  υγιεινή,  ευκολία 

προσέγγισης,  διαφάνεια,  αυθεντικότητα  και  αρμονία  των  τουριστικών 

δραστηριοτήτων με το φυσικό περιβάλλον.   

Τα  γενικά  χαρακτηριστικά  της  ποιότητας  είναι  μόνο  μια  σύνοψη  του 

συνόλου  και  δεν  καλύπτουν  πλήρως  όλες  τις  επιχειρήσεις.  Στη  βιομηχανία 

φιλοξενίας,  η  ποιότητα  θεωρείται  ιδιαίτερα  σημαντική  και  αποτελείται  από 

διαφορετικά  χαρακτηριστικά,  τα  οποία  είναι  σημαντικά  για  την  αλλαγή  των 

δεδομένων  και  τη  διακύμανση  της  ζήτησης.  Τα  χαρακτηριστικά  αυτά  έχουν 

αναγνωριστεί  και  περιπλέκουν το  έργο του  καθορισμού,  της  μετάδοσης  και  της 

μέτρησης  της  ποιότητας  των  υπηρεσιών.  Πολλοί  παράγοντες  της  ποιότητας  των 

υπηρεσιών δεν έχουν τυποποιηθεί καθώς όψεις της ποιότητας όπως «η θέληση για 

βοήθεια»,  «η  φιλικότητα»  και  η  «ευγένεια»  είναι  πιθανό  να  ερμηνεύονται 

διαφορετικά ανάλογα με τον κάθε πελάτη του ξενοδοχείου και γι’ αυτό εκτιμώνται 

υποκειμενικά.

Μια  ακόμη  άποψη  που  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  είναι  ο  εποχιακός 

παράγοντας  της  βιομηχανίας  φιλοξενίας,  όπου  συνήθως  συγκεντρώνεται  στις 

περιόδους αιχμής μιας ημέρας ή  ενός έτους,  όπως η  ώρα της αναχώρησης ή η 
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καλοκαιρινή περίοδος. Αυτές οι περίοδοι κάνουν πιο δύσκολο τον υπολογισμό μιας 

σταθερής ποιότητας υπηρεσιών (Sasser, Olsen και Wyckoff, 1978).

Παρόλη τη δυσκολία υπολογισμού της ποιότητας των υπηρεσιών, η συνεχώς 

αυξανόμενη  ανταγωνιστικότητα  οδήγησε  πολλές  επιχειρήσεις  φιλοξενίας  στην 

προσπάθεια εκτίμησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Με τον 

τρόπο αυτό θα μπορούσαν να εντοπίσουν τις δυνάμεις και αδυναμίες τους και να 

δημιουργήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στους ανταγωνιστές τους.   
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2.6  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

  «Η ικανοποίηση των πελατών και η διασφάλιση της αφοσίωσης τους, με  

την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας που να ανταποκρίνονται  

στην  σχέση  τιμής-ποιότητας,  εξασφαλίζει  την  μακρόχρονη  επιβίωση  των  

επιχειρήσεων και την σταθερή κερδοφορία τους» (Donnely et al 1995, Nicholls et al  

1998). 

Είναι  γεγονός  πως  ο  πελάτης  είναι  ο  πιο  σημαντικός  παράγοντας  στον 

καθορισμό  ενός  στόχου,  στη  δραστηριότητα  και  στην  προσπάθεια  ποιοτικής 

βελτίωσης. Η ικανοποίηση των πελατών οδηγεί στην υποστήριξη της επιχείρησης 

από τους τρέχοντες πελάτες και βοηθάει στη στρατολόγηση νέων πελατών μέσω 

της αύξησης της φήμης της επιχείρησης. 

Η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί κορυφαίο κριτήριο για τον καθορισμό 

της ποιότητας και τη πραγματική μετάδοσή της στους πελάτες μέσω των προϊόντων 

και  των  υπηρεσιών  (Vavra,  1997).  Μελέτες  που  πραγματοποιήθηκαν  κατά  το 

παρελθόν έδειξαν ότι η προσέλκυση νέων πελατών κοστίζει περίπου πέντε φορές 

περισσότερο  σε  χρόνο,  χρήματα  και  πόρους  από  ότι  η  διατήρηση  των  ήδη 

υπαρχόντων.  Αυτό  δημιουργεί  την  πρόκληση  της  διατήρησης  ενός  υψηλού 

επιπέδου υπηρεσιών,  γνώσης  των  προσδοκιών των  πελατών και  βελτίωσης  των 

υπηρεσιών και των προϊόντων.

    Ενώ υπάρχουν ποικίλες προσεγγίσεις για τον ορισμό της ικανοποίησης των 

πελατών, ο πιο συχνά αναφερόμενος είναι αυτός που προτάθηκε από τον Richard 

Oliver στην  θεωρία  διάψευσης  της  προσδοκίας  (1980).  Σύμφωνα  με  αυτή  τη 

θεωρία, οι πελάτες αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες έχοντας προσδοκίες για την 

απόδοση πριν ακόμη γίνει η αγορά. Όταν αγοράζεται και χρησιμοποιείται το προϊόν 

και η υπηρεσία, τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τις προσδοκίες. Εάν τελικά τα 

αποτελέσματα ταυτίζονται ή ξεπερνούν τις προσδοκίες η επιχείρηση αποκτά έναν 

ικανοποιημένο  πελάτη.  Αντίθετα,  εάν  τα  αποτελέσματα  είναι  σε  χαμηλότερο 

επίπεδο από τις προσδοκίες ο πελάτης μένει ανικανοποίητος. 
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Κάθε επιχείρηση επιβάλλεται να γνωρίζει και να κατανοεί τις ανάγκες των 

πελατών της (Richards 1996). Οι πελάτες χρειάζονται: βοήθεια, σεβασμό, άνεση στο 

χώρο, επικοινωνία, κατανόηση, ικανοποίηση, υποστήριξη και φιλική συμπεριφορά 

στην εξυπηρέτηση. Τα στοιχεία που κάνουν τον πελάτη να νιώθει ευχάριστα και 

διαφορετικά, να έχει δηλαδή την αίσθηση της ικανοποίησης είναι:

• Η άμεση ανταπόκριση του προσωπικού

• Η προθυμία του προσωπικού

• Η φιλικότητα, ευγένεια και οι τρόποι του προσωπικού

• Η φροντίδα και το προσωπικό ενδιαφέρον κάθε πελάτη

• Η πρωτοβουλία του προσωπικού για σωστή εξυπηρέτηση

• Η ικανότητα και διάθεση του προσωπικού να λύσει προβλήματα του πελάτη

• Η εμφάνιση του προσωπικού

Φυσικά  πρέπει  να  σημειωθεί  πως  η  ικανοποίηση  δεν  είναι  ένα  γενικό 

φαινόμενο  και  ότι  δε  λαμβάνει  ο  καθένας  την  ίδια  ικανοποίηση  με  τις  ίδιες 

παρεχόμενες υπηρεσίες.  Ο λόγος είναι ότι οι πελάτες έχουν διαφορετικές ανάγκες, 

σκοπούς και εμπειρίες που επηρεάζουν τις προσδοκίες τους.  

Οι  Alred και  Addams (1999),  προτείνουν τις  εξής λύσεις  για την  έλλειψη 

ικανοποίησης πελατών:

• Γνώση εκ των προτέρων για τις ενέργειες των πελατών.

• Αξιοπιστία πελατών.

• Παροχή βασικής, τουλάχιστον, εξυπηρέτησης.

• Ανασχεδιασμός συστήματος και αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων στους 

εργαζομένους.

• Έγκαιρες διορθώσεις σε περιοχές σφαλμάτων.

• Δημιουργία άριστων υπηρεσιών σε απόδοση και αποτέλεσμα.
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• Δίκαιη μεταχείριση πελατών.

• Ανατροφοδότηση εργαζομένων για βελτιώσεις υπηρεσιών.

• Καθοδήγηση εργαζομένων από την ηγεσία.  

2.7  ΜΟΝΤΕΛΑ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Ένας  οργανισμός  μπορεί  να  αποκτήσει  συγκριτικό  πλεονέκτημα 

χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία και έχοντας σαν σκοπό την αύξηση της ποιότητας 

των  παρεχόμενων υπηρεσιών  με  τη  συγκέντρωση πληροφοριών  από  την  αγορά 

στόχο.  Εννοιολογικά  μοντέλα  σχετικά  με  την  ποιότητα  των  υπηρεσιών  και  την 

ικανοποίηση  των  πελατών  δίνουν  τη  δυνατότητα  στη  Διοίκηση  να  αναγνωρίσει 

ποιοτικά προβλήματα. Με τον περιορισμό αυτών των προβλημάτων ο οργανισμός 

έχει  περισσότερες  πιθανότητες  να  αυξήσει  την  κερδοφορία,  την 

αποτελεσματικότητα και τη συνολική απόδοσή του. (Parasuraman et al., 1988)

Στη διαθέσιμη βιβλιογραφία υπάρχει  μεγάλη ποικιλία μεθόδων μέτρησης 

των παρεχόμενων υπηρεσιών διαθέσιμα από σημαντικούς ερευνητές (Parasuraman, 

Cronin και  Taylor, Cardozo, N.  Kano). Στη συνέχεια θα μελετήσουμε μερικά από τα 

μοντέλα  βάσει  των  χαρακτηριστικών  που  συναντάμε  πιο  συχνά  στις  μελέτες 

μέτρησης  των  παρεχόμενων υπηρεσιών  και  της  ικανοποίησης  των πελατών στις 

επιχειρήσεις φιλοξενίας.
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2.7.1      ΜΟΝΤΕΛΟ   HSQ  -  CS     

Από τότε που ο Cardozo (1965) ξεκίνησε να μελετάει τις προσδοκίες και την 

ικανοποίηση  των  πελατών,  μελετητές  από  όλο  τον  κόσμο  άρχισαν  να  μελετούν 

εξαντλητικά  τις  ανάγκες  των  πελατών και  δημιούργησαν  διάφορα  υπολογιστικά 

μοντέλα.  Ένα  από  τα  πιο  αντιπροσωπευτικά  μοντέλα  είναι  το  Αμερικάνικο  CSI 

μοντέλο του Fornell, όπως παρουσιάζεται παρακάτω (Σχήμα 1).

Σχήμα 1: Αμερικάνικο Μοντέλο Ικανοποίησης Πελατών

  

Όπως μπορούμε να δούμε στο παραπάνω μοντέλο υπάρχουν οδηγοί  της 

ποιότητας  από  αριστερά  (προσδοκίες  πελατών,  αντιλαμβανόμενη  ποιότητα  και 

αντιλαμβανόμενη αξία), ικανοποίηση στο κέντρο και συνέπειες της ικανοποίησης 

δεξιά (παράπονα των πελατών και αφοσίωση των πελατών, συμπεριλαμβανομένης 

της διατήρησης των πελατών και της ανοχής στην τιμή).

Συνδυάζοντας  το  μοντέλο  ικανοποίησης  πελατών  με  το  μέλλον  της 

βιομηχανίας φιλοξενίας,  δημιουργήθηκε το  μοντέλο μέτρησης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στα ξενοδοχεία βάσει της ικανοποίησης των πελατών HSQ-CS (Σχήμα  2). 

Βασικός  σκοπός  του  μοντέλου  είναι  η  γνωστοποίηση  της  αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας των υπηρεσιών του ξενοδοχείου από τους πελάτες.
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Αντιλαμβανόμενη 
Ποιότητα

Προσδοκίες 
Πελατών

Αντιλαμβανόμενη 
Αξία

Ικανοποίηση 
Πελατών

Παράπονα 
Πελατών

Αφοσίωση 
Πελατών



Σχήμα 2: Μοντέλο HSQ-CS

Το Μοντέλο  HSQ-CS προτείνει πέντε βασικές υποθέσεις: 1)Η ποιότητα των 

παρεχόμενων  υπηρεσιών  του  ξενοδοχείου   εξαρτάται  περισσότερο  από  την 

ικανοποίηση των πελατών η οποία σχεδιάζεται από τη διαφορά μεταξύ αντίληψης 

και  προσδοκίας.  2)Παρόλο  που  είναι  αλήθεια  ότι  η  αντιλαμβανόμενη  αξία  (μια 

μέτρηση της ποιότητας σχετική με την τιμή) επηρεάζει την αντιλαμβανόμενη αξία, 

δεν είναι μια δικαιολογία για χαμηλότερη ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Συνεπώς, η αντιλαμβανόμενη αξία δεν λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση της 

ποιότητας  των  υπηρεσιών.  3)Η  ποιότητα  υπηρεσιών  του  χώρου  κρατήσεων-

υποδοχής,  των  δωματίων  του  ξενοδοχείου  και  του  μπαρ  του  ξενοδοχείου 

συμβάλλουν στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του ξενοδοχείου. 4)Δεν 

υπάρχει κάποια εμφανής σύνδεση μεταξύ των αξιολογήσεων των παραπάνω τριών 

τμημάτων (χώρος υποδοχής, δωμάτια και μπαρ). Συνεπώς μπορούν να εκτιμηθούν 

ανεξάρτητα  απλοποιώντας  το  μοντέλο  HSQ-CS.  5)Οι  αντιλήψεις  της  ποιότητας 

υπηρεσιών των τριών  τμημάτων προέρχεται  από δυο διαστάσεις:  «χειροπιαστό 

προϊόν»  και  «μη  χειροπιαστό  προϊόν».  Οι  πελάτες  είναι  ικανοί  να  τα 

βαθμολογήσουν αντίστοιχα. 

Στη  συνέχεια,  στηριζόμενα  στο  μοντέλο  HSQ-CS,  τέσσερα  τμήματα 

ερωτήσεων (συνολική εντύπωση για το ξενοδοχείο, ο χώρος υποδοχής, τα δωμάτια 

και το μπαρ) μπορούν να σχεδιάσουν τη δομή ενός ερωτηματολόγιου μέτρησης της 

ικανοποίησης  των  πελατών.  Με  την  κατάλληλη  επεξεργασία  των  δεδομένων 

προκύπτουν και τα κατάλληλα συμπεράσματα.    

2.7.2 ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ 
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Αντιλαμβανόμενη 
Ποιότητα 

Χειροπιαστών 
Προϊόντων

Αντιλαμβανόμενη 
Ποιότητα Μη 
Χειροπιαστών 

Προϊόντων

Αντιλαμβανόμενη Ποιότητα 
Υπηρεσιών Χώρου Υποδοχής

Αντιλαμβανόμενη Ποιότητα 
Υπηρεσιών Δωματίου

Αντιλαμβανόμενη Ποιότητα 
Υπηρεσιών Μπαρ

Αντιλαμβανόμενη 
Ποιότητα 

Συνολικών 
Υπηρεσιών

Παράπονα 
Πελατών

Ικανοποίηση 
Πελατών

Αφοσίωση 
Πελατών



Ν. ΚΑΝΟ

Το Μοντέλο Ικανοποίησης Πελατών του Ν. Καno είναι μια τεχνική διοίκησης 

ποιότητας  και  μάρκετινγκ  που  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί   στη  μέτρηση  της 

ικανοποίησης των πελατών. Το 1984 ο Ν.Kano δημιούργησε το μοντέλο αυτό για να 

κατηγοριοποιήσει  τα  καταναλωτικά  χαρακτηριστικά  ενός  προϊόντος  ή  μιας 

υπηρεσίας σύμφωνα με το πόσο ικανά είναι  να ικανοποιήσουν τις  ανάγκες των 

πελατών.  Το Μοντέλο ξεχωρίζει 6 κατηγορίες χαρακτηριστικών της ποιότητας, από 

τις οποίες οι τρείς πρώτες επηρεάζουν την ικανοποίηση των πελατών:

1. Βασικά  Στοιχεία  Ποιότητας  (Must-Be Quality Element): Οι  ελάχιστες 

απαιτήσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν ανικανοποίητους πελάτες εάν δεν 

εκπληρωθούν αλλά όχι ικανοποιημένους εάν εκπληρωθούν. Οι  πελάτες τις 

θεωρούν προαπαιτούμενες  και  δεδομένες.  Τα βασικά στοιχεία ποιότητας 

σηματοδοτούν την είσοδο στην αγορά. 

2. Ελκυστικά Στοιχεία Ποιότητας (Attractive Quality Element): Τα στοιχεία που 

αυξάνουν την ικανοποίηση των πελατών εάν δοθούν αλλά δεν δημιουργούν 

δυσαρεστημένους  πελάτες  εάν  δε  δοθούν.  Τα  συγκεκριμένα  στοιχεία 

εκπλήσσουν τους πελάτες και δημιουργούν τέρψη. Χρησιμοποιώντας αυτά 

τα  στοιχεία  μια  επιχείρηση  μπορεί  πραγματικά  να  ξεχωρίσει  από  τους 

ανταγωνιστές με θετικό τρόπο.

3. Μιας Διάστασης Στοιχεία ποιότητας (One-Dimensional Quality Element):  Τα 

στοιχεία  που  προκαλούν  ικανοποίηση  εάν  η  εκτέλεση  είναι  υψηλή  και 

δυσαρέστηση εάν η εκτέλεση είναι χαμηλή. Τυπικά τα στοιχεία αυτά είναι 

άμεσα συνδεδεμένα με συγκεκριμένες ανάγκες και επιθυμίες των πελατών 

και μια επιχείρηση πρέπει να προσπαθήσει για να γίνει ανταγωνιστική.

Οι επιπλέον τρείς κατηγορίες που αναφέρει ο  Kano είναι:
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4. Αδιάφορα  Χαρακτηριστικά  (Indifferent Attributes): Οι  πελάτες  δεν 

ενδιαφέρονται για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

5. Αμφίβολα Χαρακτηριστικά (Questionable Attributes): Είναι  αβέβαιο εάν οι 

πελάτες περιμένουν αυτά τα χαρακτηριστικά.

6. Αντίστροφα  Χαρακτηριστικά  (Reverse Attributes): Η  αντιστροφή  των 

χαρακτηριστικών των προϊόντων αναμένονται από τους πελάτες.   

Στη συνέχεια ακολουθεί γραφική απεικόνιση των κατηγοριών του Μοντέλου Kano:

Ο Kano ανέπτυξε ένα ερωτηματολόγιο για να αναγνωρίσει τα παραπάνω έξι 

στοιχεία  ποιότητας.  Για  κάθε  χαρακτηριστικό  του  προϊόντος  ή  της  υπηρεσίας 

υπήρχε  ένα  ζευγάρι  ερωτήσεων  στο  οποίο  ο  πελάτης  είχε  τη  δυνατότητα  να 

απαντήσει με πέντε διαφορετικούς τρόπους.

Η πρώτη ερώτηση αναφερόταν στην αντίδραση του πελάτη εάν το προϊόν 

είχε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό  και η δεύτερη στην αντίδραση του πελάτη 

εάν το προϊόν δεν είχε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.
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Συνεπώς, συγκρίνοντας τις απαντήσεις, όλα τα χαρακτηριστικά μπορούσαν 

να κατηγοριοποιηθούν στα παραπάνω έξι στοιχεία ποιότητας.

Το Μοντέλο Ικανοποίησης Πελατών του Ν. Καno βοηθάει τις επιχειρήσεις να 

αναγνωρίσουν και να αναπτύξουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών 

που θεωρούνται σημαντικά από τους πελάτες αλλά δεν αποτελεί επαρκή μέθοδο 

μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών.
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2.7.3  ΜΟΝΤΕΛΟ   SERVQUAL     

Παρόλη τη πληθώρα των υπαρχόντων εργαλείων μέτρησης της ποιότητας 

και  της  ικανοποίησης  των  πελατών  πρωταγωνιστές  στην  περιοχή  των  μελετών 

μέτρησης  της  ποιότητας  αποτελούν  οι  Valarie A.  Zeithaml,  A.  Parasuraman και 

Leonard L. Berry (Parasuraman et al. 1985) με την ανάπτυξη και τον μεταγενέστερο 

καθορισμό το  1991 της διαδικασίας  Servqual.  Η  γνώμη αυτών των συγγραφέων 

ήταν ότι η ποιότητα των υπηρεσιών μπορεί να μετρηθεί μόνο από τους πελάτες. 

Ανέπτυξαν την ιδέα ότι  η υπηρεσία χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα όταν η 

παράδοση συναντάει ή υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών.

Το μοντέλο Servqual σημαίνει SERviceQUALity, δηλαδή ποιότητα υπηρεσιών. 

Το  Servqual παρέχει  ένα  κατάλληλο  εννοιολογικό  πλαίσιο  για  την  έρευνα  και 

μέτρηση της  ποιότητας  των υπηρεσιών  στον  τομέα των υπηρεσιών.  Το  μοντέλο 

αναπτύχθηκε, δοκιμάστηκε και υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια διαφόρων ερευνών 

που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιστήμης Marketing του 

Τέξας και αρκετές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών. Το 

μοντέλο  βασίζεται  στον  καθορισμό  της  ποιότητας  σαν  σύγκριση  της 

προσδοκώμενης και της επικρατούσας ποιότητας καθώς επίσης και στη μελέτη των 

διαστημάτων στη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών. Το Servqual στηρίζεται στην 

αξιολόγηση  της  ποιότητας  των  υπηρεσιών  από  τους  πελάτες.  Η  περιγραφόμενη 

ιδέα  βασίζεται  στο  διάστημα  μεταξύ  των  προσδοκιών  και  των  αντιλήψεων  των 

πελατών. Η δομή της ποιότητας των υπηρεσιών παρουσιάζεται πολυδιάστατη.

Η  επιλογή  των  πιο  σημαντικών  χαρακτηριστικών  ήταν  ένα  θέμα  που 

εξετάστηκε με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς ήταν μια λογική προσπάθεια 

δημιουργίας μιας λίστας από επιθυμητά χαρακτηριστικά των βασικών αναγκών των 

πελατών. Μια διαφορετική κλίμακα που περιέχει επιθυμητά χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιών, γνωστή ως Κλίμακα  Servqual, είναι αρκετά γνωστή στη βιβλιογραφία. 

Αναπτύχθηκε στους κύκλους μάρκετινγκ με σκοπό τη μέτρηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών (Bakovic,  Lzibat).  Στο αρχικό εργαλείο  Servqual οι  Parasuraman et al. 

(1985) προσδιόρισαν την ποιότητα των υπηρεσιών με τη βοήθεια δέκα διαστάσεων: 
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1. Υλική Διάσταση: Εκπροσωπεί τις φυσικές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και 

την  εμφάνιση  του  προσωπικού.  Τα  χειροπιαστά  στοιχεία  μπορούν  να 

δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα. (π.χ. Είναι οι εγκαταστάσεις ελκυστικές;)

2. Αξιοπιστία: Η ικανότητα να παρέχεται η υποσχόμενη υπηρεσία αξιόπιστα και 

εύστοχα. (π.χ. Η υπηρεσία παρέχεται σωστά από την πρώτη φορά;)

3. Ανταπόκριση: Η  θέληση  για  βοήθεια  των  πελατών  προκειμένου  να  τους 

παρασχεθεί  η  υπηρεσία.  (π.χ.  Το  προσωπικό  είναι  διατεθειμένο  να 

απαντήσει σε απορίες των πελατών)

4. Ικανότητα: Η  κατοχή  των  απαραίτητων  δεξιοτήτων  και  γνώσεων  για  τη 

παροχή των υπηρεσιών. (π.χ. Το προσωπικό γνωρίζει τι κάνει;)

5. Ευγένεια: Ευγένεια, σεβασμός, φιλικότητα του προσωπικού που έρχεται σε 

επαφή με τον πελάτη. (π.χ. Το προσωπικό είναι ευχάριστο απέναντι  στον 

πελάτη;)

6. Εμπιστοσύνη: Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια του παροχέα των υπηρεσιών. (π.χ. Η 

επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες έχει καλή φήμη;)

7. Ασφάλεια: Ελευθερία από κίνδυνο, ρίσκο και αμφιβολία. Δείχνει ευγενικούς 

και  ενημερωμένους  υπαλλήλους  που  εμπνέουν  εμπιστοσύνη.  Επίσης, 

περιέχει  στοιχεία  της  αξιοπιστίας  του  οργανισμού,  της  εμπειρίας  και  της 

ασφάλειας.  (π.χ.  Είναι  τα  αρχεία  των  πελατών  ασφαλή  από  παράνομη 

χρήση;)

8. Προσέγγιση: Ευκολία στην επαφή. (π.χ. Πόσο εύκολο είναι να μιλήσει κανείς 

σε μέλος του προσωπικού όταν έχει κάποιο πρόβλημα;)

9. Επικοινωνία: Το  να  κρατά κανείς  τους  πελάτες  πληροφορημένους  σε  μια 

γλώσσα  που  καταλαβαίνουν.  (π.χ.  Μπορεί  το  προσωπικό  να  ακούσει  το 

πρόβλημα του πελάτη και να επιδείξει κατανόηση και ενδιαφέρον;)

10. Κατανόηση και  γνώση του πελάτη (Εμπάθεια):  Η προσπάθεια να μάθουν 

τους  πελάτες  και  τις  ανάγκες  τους.  (π.χ.  Το  προσωπικό  προσπαθεί  να 

κατανοήσει ποιες είναι οι ανάγκες των πελατών του.)
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Σε μια μετέπειτα εργασία οι συγγραφείς (Parasuraman et al. 1988)  μείωσαν 

τις  αρχικές  δέκα  διαστάσεις  σε  πέντε:  Υλική  Διάσταση  (Tangibility),  Αξιοπιστία  

(Reliability),  Ανταπόκριση  (Responsiveness),  Εμπάθεια  (Empathy)  και  Ασφάλεια 

(Assurance).

Κάθε διάσταση μετράται με τέσσερα ή πέντε στοιχεία, δημιουργώντας έτσι 

ένα σύνολο 22 στοιχείων . Κάθε ένα από τα 22 στοιχεία μετράται με δύο τρόπους: 

1. Οι προσδοκίες των πελατών σχετικά με την παροχή μιας υπηρεσία και

2. Τα αντιλαμβανόμενα επίπεδα υπηρεσιών που πραγματικά έλαβαν.

 Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων, ανταποκρινόμενοι με τη χρήση 

ερωτηματολογίων  ερωτούνται  να  δείξουν  το  βαθμό  που  συμφωνούν  με 

συγκεκριμένες δηλώσεις  σε μια 7-βάθμια κλίμακα. Για κάθε στοιχείο (ερώτηση), 

υπολογίζεται  ο  βαθμός  του  κενού  (gap score),  δηλαδή  η  διαφορά  μεταξύ  της 

αντιλαμβανόμενης και της προσδοκώμενης αξιολόγησης. Με την εύρεση των κενών 

στις  πέντε  διαστάσεις  ο  οργανισμός  αναγνωρίζει  σε  ποιες  υπηρεσίες  υπάρχει 

διαφορά και σε τι έκταση. Τα κενά γενικά καθορίζονται ως:

• Gap 1:  Κενό μεταξύ της αντίληψης της διοίκησης για τις  προσδοκίες  των 

πελατών και της σχετικής σημαντικότητας που αποδίδουν οι πελάτες στις 

διαστάσεις ποιότητας.

• Gap 2: Κενό μεταξύ των αντιλήψεων της διοίκησης για τα θέλω των πελατών 

της και των προσδοκιών των πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  

• Gap 3:   Κενό μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών και των καθορισμένων 

προδιαγραφών ποιότητας από τη διοίκηση.

• Gap 4: Κενό μεταξύ της επικοινωνίας υπηρεσιών προς τους πελάτες και των 

τελικών παρεχόμενων υπηρεσιών.
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• Gap 5: Κενό μεταξύ αντιλαμβανόμενων και προσδοκώμενων υπηρεσιών.

Όσο χαμηλότερη είναι η μέση βαθμολογία, τόσο υψηλότερο είναι το κενό 

στην ποιότητα των υπηρεσιών και αντίστροφα. Τα Κενά 1-4 είναι μέσα στον έλεγχο 

της επιχείρησης και πρέπει να αναλύονται για τον καθορισμό των αιτιών και να 

εφαρμόζονται αλλαγές ώστε να μειωθεί το Κενό 5.    

Μετά την ανάλυση των κενών δίδεται η γραφική απεικόνιση του Μοντέλου 

Servqual (Zeithaml, Parasuraman, Berry):

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
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Φήμες Προσωπικές Ανάγκες Προηγούμενη Εμπειρία

Αναμενόμενη Υπηρεσία

Αντιλαμβανόμενη Υπηρεσία

Παρεχόμενη Υπηρεσία Επικοινωνία με Πελάτες

Μετάφραση των Αντιλήψεων 
Σύμφωνα με τις  Προδιαγραφές

Αντιλήψεις Διοίκησης για τις 
Προσδοκίες των Πελατών

Gap2

Gap3

Gap4

Gap5

Gap1



Τέλος, όπως ισχύει και με κάθε ερευνητικό εργαλείο, το μοντέλο  Servqual 

δέχθηκε πολλές επικρίσεις μερικές από τις οποίες αναφέρονται παρακάτω:

• Ένας σημαντικός αριθμός ερευνητών πρότεινε ότι διαφορετικές διαστάσεις 

θα ήταν πιο αποτελεσματικές για τις αναμενόμενες, λαμβανόμενες και  gap 

αξιολογήσεις.

• Το Servqual απευθύνεται στη διαδικασία παροχής της υπηρεσίας και όχι στο 

αποτέλεσμα της εμπειρίας από την παροχή της υπηρεσίας.

• Ο  όρος  προσδοκίες  έχει  πολλαπλές  σημασίες.  Στην  αξιολόγηση  των 

υπηρεσιών οι πελάτες χρησιμοποιούν τα πρότυπα αντί για τις προσδοκίες 

τους. Συνεπώς το μοντέλο δεν μπορεί να μετρήσει απόλυτα τις προσδοκίες 

για την ποιότητα των υπηρεσιών.

Η  πιο  σημαντική  κριτική  για  το  μοντέλο  Servqual ήταν  η  χρήση  των 

αποτελεσμάτων  της  ανάλυσης  των  κενών  στην  μέτρηση  της  ποιότητας  των 

υπηρεσιών (Cronin και Taylor, 1992, 1994) καθώς υπάρχουν λίγες αποδείξεις ότι ο 

πελάτης  αξιολογεί  την  ποιότητα  των  υπηρεσιών  σύμφωνα  με  τα  λαμβανόμενα-

προσδοκώμενα  κενά.  Για  τον  λόγο  αυτό  οι  Cronin και  Taylor δημιούργησαν  το 

μοντέλο Servperf.
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2.7.4  ΜΟΝΤΕΛΟ   SERVPERF      

Οι  Cronin και  Taylor (1992)  εξέτασαν  την  πλευρά  των  προσδοκιών  του 

Servqual και ανακάλυψαν ότι έπασχε όσον αφορά την σχετικότητα των προσδοκιών 

και δήλωσαν πως οι περισσότεροι άνθρωποι θα βαθμολογούσαν με μεγάλο βαθμό 

τις  προσδοκίες  τους.  Άλλαξαν  λοιπόν  το  εργαλείο  Servqual εξαλείφοντας  τις 

προσδοκίες  και  εξετάζοντας μόνο την  πλευρά της  απόδοσης.  Η νέα έκδοση του 

μοντέλου  ονομάζεται  Servperf και  προκύπτει  από  τα  αρχικά  των  λέξεων 

SERVicePERFormance, δηλαδή Απόδοση των Υπηρεσιών.

Παρά τις θεωρητικές διαφωνίες, οι Cronin και Taylor προσέφεραν εμπειρικές 

αποδείξεις χρησιμοποιώντας 4 βιομηχανίες (τράπεζες, εταιρίες ελέγχου επιβλαβών 

εντόμων, εταιρίες καθαρισμού ρούχων και εστιατόρια γρήγορου φαγητού) για να 

ενισχύσουν την ανωτερότητα του «απόδοση-μόνο» εργαλείου τους.

Το  μοντέλο  Servperf μετράει  την  αντιλαμβανόμενη,  από  τον  πελάτη, 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (Cronin και  Taylor 1992,  Peter at al. 1993, 

Brown at al. 1993, Bebko 2000). Αποτελώντας μια διαφορετική εκδοχή της κλίμακας 

Servqual αποτελείται  μόνο  από  22  στοιχεία  (ερωτήσεις)  και  διατηρεί  τις  πέντε 

διαστάσεις:  Υλική  Διάσταση  (Tangibility),  Αξιοπιστία  (Reliability),  Ανταπόκριση 

(Responsiveness), Εμπάθεια (Empathy) και Ασφάλεια (Assurance).

 Μια  υψηλή  αντιλαμβανόμενη  απόδοση  σημαίνει  υψηλή  ποιότητα  στις 

υπηρεσίες. Αυτό μπορεί να δηλωθεί και με την παρακάτω σχέση: 

Όπου:  SQi = αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών του πελάτη ‘i’

                k = αριθμός των χαρακτηριστικών/ στοιχείων

                P = αντίληψη του πελάτη ‘i’ σχετικά με την απόδοση της υπηρεσίας του  

                      στοιχείου ‘j’.
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Καθώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών δεν είναι ισοδύναμα σε 

όλες τις βιομηχανίες υπηρεσιών, προτάθηκε στις κλίμακες μέτρησης της ποιότητας 

των υπηρεσιών να συμπεριλαμβάνεται και ο βαθμός σημαντικότητας (Cronin and 

Taylor, 1992; Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1995, 1998; Parasuraman, Berry and 

Zeithaml,  1991;  Zeithaml,  Parasuraman and Berry,  1990).  Έτσι προέκυψε μια νέα 

μορφή του μοντέλου  Servperf,  το  weighted Servperf,  το οποίο δηλώνεται με την 

παρακάτω σχέση:

Όπου:  Iij = παράγοντας βαρύτητας, π.χ. σημαντικότερα στοιχείου ‘j’ για τον 
                    πελάτη  ‘i’

Μεθοδολογικά,  η  μέθοδος  Servperf αντιπροσωπεύει  αξιοσημείωτη 

βελτίωση σε σχέση με τη μέθοδο Servqual. Όχι μόνο διότι είναι πιο αποτελεσματική 

στη μείωση των μετρούμενων στοιχείων κατά 50% αλλά και γιατί είναι ικανότερη να 

εξηγήσει τη διακύμανση στη συνολική αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών με 

τη χρήση της μονής κλίμακας. 

Το  μοντέλο  Servperf εφαρμόστηκε  σε  πολλές  εμπειρικές  μελέτες  για  την 

ποιότητα  των  υπηρεσιών.  Έρευνες  που  έχουν  εκδοθεί  και  έχουν  υιοθετήσει  το 

Servperf εμφανίζονται σε πολλές πελατειακές, επιχειρησιακές και μη κερδοσκοπικές 

βιομηχανικές υπηρεσίες όπως λιανικές (Mehta,  Lalwani και  Han, 2000),  τράπεζες 

(Angur,  Nataraajan και  Jahera,  1999,  Bauman et al.,  2007),  αεροπορικές 

(Cunningham,  Young και  Lee,  2002),   ανώτερη  εκπαίδευση  (Abdullah,  2006), 

συνοικιακά εμπορικά κέντρα (Marshall και Smith, 2000), οδοντιατρεία (Paul, 2003), 

ξενοδοχεία (Nadiri και  Hussain, 2005), δημόσιες συγκοινωνίες (Perez et al., 2007), 

τουρισμό (Hudson και Miller, 2004, Johns, Avci και Karatepe, 2004).
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2.8      ΣΥΝΟΨΗ   

Με  την  πάροδο  των  χρόνων και  την  αύξηση  του  ανταγωνισμού  όλο  και 

περισσότερες  επιχειρήσεις  στρέφουν  το  ενδιαφέρον  τους  στην  ποιότητα  των 

υπηρεσιών  για  την  ικανοποίηση  των  πελατών.  Στη  βιβλιογραφία  συναντώνται 

αντίστοιχες  μελέτες  σε  διάφορους  κλάδους  με  συνήθη  χρήση  των 

προαναφερθέντων  μοντέλων.  Επίσης  συχνές  είναι  και  οι  περιπτώσεις  χρήσης 

κάποιας παραλλαγής αυτών των μοντέλων και κυρίως των Servqual και Servperf π.χ. 

Resqual,  Interservqual,  Servexp,  Holserv και  Lodgserv , το καθένα προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης που το εφαρμόζει.  

Στην παρούσα διπλωματική για τη μέτρηση της ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών  και  ικανοποίησης  των  πελατών  στον  ξενοδοχειακό  κλάδο  θα 

χρησιμοποιηθεί το μοντέλο Servperf όπως αναλύθηκε στο παρόν κεφάλαιο. Ο λόγος 

χρήσης του συγκεκριμένου μοντέλου είναι το γεγονός ότι με απλό και κατανοητό 

τρόπο μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα ερωτήσεων που η διοίκηση ενδιαφέρεται 

να απαντήσει.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3  ο     

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ
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3.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πριν  συζητηθεί  η  μεθοδολογία  που  χρησιμοποιήθηκε  και  αναλυθούν  τα 

αποτελέσματα, ανοίγοντας μια παρένθεση στο ερευνητικό μέρος της διπλωματικής, 

το παρόν κεφάλαιο έχει ως σκοπό την πραγματοποίηση μιας σύντομης περιγραφής 

της  κατάστασης  της  τουριστικής  βιομηχανίας   στην  Ελλάδα και  του  υπό μελέτη 

ξενοδοχείου.

3.2  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Η ύπαρξη, εξέλιξη και εκμετάλλευση του τουρισμού δεν είναι ένα φαινόμενο 

της  νέας  Ελλάδας  αλλά  μετράται  σε  αιώνες.   Η  πρώτη  μορφή  επαγγελματικής 

εκμετάλλευσης  της  φιλοξενίας  ήταν  τα  πανδοχεία  (πρόχειροι  σταθμοί,  χωρίς 

έπιπλα), τα οποία κτίστηκαν κοντά σε οδούς και μάλιστα σε διασταυρώσεις, στην 

αρχή δε, παρείχαν µόνο στέγη αργότερα, όμως, και τροφή.

Κατά την Βυζαντινή εποχή, τα καταγώγια που κρύβονταν οι Χριστιανοί κατά 

τους διωγμούς μεταβλήθηκαν σε ξενώνες. Αργότερα, μετά τη πτώση του, άρχισαν 

να λειτουργούν τα «χάνια», για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών και την παροχή 

τροφής και στέγης για λίγες μόνο ώρες.

Το πρώτο ξενοδοχείο για τη φιλοξενία των ξένων επισήμων κτίστηκε στο 

Ναύπλιο (1828) με την επωνυμία «Ξενοδοχείον του Λονδίνου». Το 1842 ιδρύθηκε 

το παλαιότερο από τα μέχρι σήμερα λειτουργούντα ξενοδοχεία, το ξενοδοχείο της 

«Μεγάλης Βρετανίας», το οποίο αρχικά χρησιμοποιήθηκε σαν κατοικία του ιδρυτή 

του και από το 1874 λειτούργησε σαν ξενοδοχείο. 

Μετά  τον  Β’  Παγκόσμιο  πόλεμο,  η  μορφή  και  οργάνωση  άρχισε  να 

εξελίσσεται  φθάνοντας  στη  σημερινή  πραγματικότητα  με  τα  παραδοσιακά 

ξενοδοχεία και τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα.
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Στο  μέλλον,  ακόμη  και  το  διάστημα  αναμένεται  να  αναδειχθεί  ως  νέος 

τουριστικός προορισμός, καθώς μεγιστάνας της τουριστικής βιομηχανίας ξεκίνησε 

το  καλοκαίρι  του  2006  την  κατασκευή  ενός  φουσκωτού  διαστημικού  σταθμού 

δαπάνης  $500  εκατ.  Ο  συγκεκριμένος  σταθμός  θα  έχει  τη  μορφή  διαστημικού 

καταλύματος παρέχοντας φιλοξενία σε πλούσιους τουρίστες. 
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3.3  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί ένα τομέα που συνεισφέρει πολλαπλά στην 

οικονομία  σε  εθνικό,  περιφερειακό  και  τοπικό  επίπεδο.  Ο  πλούσιος  εθνικός, 

φυσικός και πολιτισμικός πλούτος, η ποικιλία, το ευχάριστο κλίμα και η φιλοξενία 

αποτελούν  σημαντικά  πλεονεκτήματα  που  εξηγούν,  εν  μέρει,  την  μέχρι  τώρα 

τουριστική ανάπτυξη, αλλά και αναδεικνύουν τα σημαντικά περιθώρια περαιτέρω 

ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα μας.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού και Ταξιδιών (WTTC),  ο 

τουριστικός τομέας κάλυψε το 7,4% του συνολικού ΑΕΠ της Ελλάδας το 2007  ενώ η 

απασχόληση στον κλάδο έφθασε τις 896χιλ. θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας κατά 

20% στο σύνολο της απασχόλησης. 

Επίσης,  σύμφωνα  με  έκθεση  του  Παγκόσμιου  Οικονομικού  Φόρουμ,  η 

Ελλάδα  βελτίωσε  την  ανταγωνιστικότητα  του  τουριστικού  της  προϊόντος 

καταλαμβάνοντας την 22η θέση μεταξύ 130 χωρών σε σχέση με το 2006 που είχε 

καταλάβει την 24η μεταξύ 124 χωρών. 

Η γενική κατάταξη γίνεται με την εξέταση πολλών επιμέρους δεικτών, εκ των 

οποίων άλλοι επιδεινώνονται και άλλοι βελτιώνονται. Στην περίπτωση της Ελλάδας 

διαπιστώνεται ότι ένα από τα πιο αδύνατα σημεία είναι οι τιμές των προϊόντων και 

υπηρεσιών  που  αγοράζουν  οι  ξένοι  στη  διάρκεια  των  διακοπών  τους  (φόροι 

αεροδρομίων, τιμές καυσίμων και κόστος διαμονής συγκριτικά με άλλες χώρες και 

προορισμούς κ.λπ.).

Σε αυτή την υποκατηγορία (της «ακρίβειας»), η Ελλάδα επιδείνωσε τη θέση 

της  καταλαμβάνοντας  την  120η θέση  φέτος,  από την  103η όπου  ήταν  ως  τώρα. 

Επιδείνωση υπάρχει και στους δείκτες τουριστικής ασφάλειας και υγιεινής, αλλά 

και στο φυτικό κεφάλαιο, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στις καταστροφές των 

περσινών πυρκαγιών.
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Συζητώντας  με  νούμερα,  αυτό  που  αξίζει  να  αναφερθεί  και  που 

προβληματίζει τον κλάδο είναι το γεγονός ότι ενώ οι αφίξεις το 2007 εμφάνισαν 

άνοδο  κατά  5,5% (15,24εκ.  τουρίστες)  τα  έσοδα  σημείωσαν  άνοδο μόλις  0,44% 

(11,4δισ. ευρώ). Η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη περιορίστηκε στα 748 ευρώ πέρυσι 

από 813 ευρώ το 2000. Παράλληλα, μειώνεται και η μέση διάρκεια παραμονής – 

στις 3 μέρες το 2006, από 3,2 μέρες το 2004. 

Η  Ελλάδα  έχει  σημαντικά  συγκριτικά  πλεονεκτήματα,  αλλά  και  σοβαρές 

αδυναμίες  που  εμποδίζουν  την  αξιοποίηση  της  δυναμικής  του  τουρισμού  για 

ανάπτυξη  σε  εθνικό,  περιφερειακό  και  τοπικό  επίπεδο.  Το  βασικό  μας  προϊόν 

εστιάζεται στο παραδοσιακό πρότυπο μαζικού τουρισμού της Μεσογείου (ήλιος - 

θάλασσα - ακρογιαλιές) και δεν είναι πλέον ανταγωνιστικό, καθώς νέοι προορισμοί 

στην ευρύτερη περιοχή μας (π.χ.  Αίγυπτος,  Τουρκία)  προσφέρουν αντίστοιχο  σε 

χαμηλότερες τιμές. Επιπροσθέτως, παρ' όλες τις αξιόλογες εξαιρέσεις, το επίπεδο 

υπηρεσιών είναι γενικά πολύ χαμηλό και περιορισμένο, τα περισσότερα τουριστικά 

καταλύματα  είναι  παλαιωμένα  και  κατατάσσονται  σε  χαμηλές  κατηγορίες. 

Υπάρχουν ελλείψεις σε ειδικές τουριστικές υποδομές (π.χ. σύγχρονα αγκυροβόλια, 

εκθεσιακά  και  συνεδριακά  κέντρα  κ.λπ.).  Πολλοί  τουριστικοί  προορισμοί  

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας (κυκλοφοριακή συμφόρηση, 

έλλειψη χώρων στάθμευσης κ.λπ.) αλλά και υποβάθμιση περιβάλλοντος (π.χ. από 

το θόρυβο, τα σκουπίδια κ.λπ.), με αποτέλεσμα η συνολική ποιότητα διαμονής να 

είναι  υποβαθμισμένη.  Η  άναρχη οικιστική και  τουριστική  ανάπτυξη υποβαθμίζει 

συνεχώς την εικόνα και  την εμπειρία των τουριστικών προορισμών. Το ελληνικό 

τουριστικό προϊόν δεν έχει ταυτότητα ούτε σύγχρονο χαρακτήρα.

Σε  όλα  τα  παραπάνω,  επίσης,  έρχεται  να  προστεθεί  και  η  έντονη 

εποχικότητα  της  τουριστικής  ζήτησης,  η  εξάρτηση  των  ελληνικών  τουριστικών 

επιχειρήσεων από τους μεγάλους διεθνείς τουριστικούς οργανισμούς και το χαμηλό 

επίπεδο της τουριστικής εκπαίδευσης.
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Σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ, για να διασφαλιστεί η καλή πορεία του τουρισμού το 

2008, θα πρέπει:

• ο  μεν  ιδιωτικός  τομέας  να  προσπαθήσει  όσο  το  δυνατόν  για  καλύτερη 

ποιότητα και καλύτερο value for money, 

• η δε Πολιτεία θα πρέπει να εντείνει την προβολή του τουρισμού και του 

τουριστικού προϊόντος,  να απλουστεύσει  και  να  βελτιώσει  τη  διαδικασία 

ιδιωτικών επενδύσεων.
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3.4  ΕΞΕΛΙΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Σύμφωνα με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και την τελευταία έρευνα της 

ICAP, το 2006 λειτούργησαν στην Ελλάδα 9.111 ξενοδοχειακές μονάδες έναντι 6.423 

που λειτούργησαν το 1990 (περίπου 42% αύξηση σε διάστημα 17 ετών).

Όσον αφορά τις κατηγορίες πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ στην Ελλάδα μέχρι 

πρότινος  τα  ξενοδοχεία  κατατάσσονταν  μεταξύ  έξι  διαφορετικών  κατηγοριών 

(Πολυτελείας, Α’ τάξης, Β’ τάξης, Γ’ τάξης, Δ’ τάξης και Ε’ τάξης) με κριτήρια κυρίως 

τη κατασκευή τους και λιγότερο τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών πλέον η 

κατάταξη των ξενοδοχείων πραγματοποιείται σε Αστέρια (1 έως 5), σε συνάρτηση 

όχι μόνο με παράγοντες που έχουν σχέση με την κατασκευή, αλλά και με το επίπεδο 

και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.   

Το 2006 τα περισσότερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα ήταν δύο αστέρων (4.460 

μονάδες)  καλύπτοντας  ένα  μερίδιο  49%  επί  του  συνόλου.  Ακολουθούσαν  τα 

ξενοδοχεία  τριών  αστέρων  (1.804  μονάδες)  με  μερίδιο  19,8%  και  ενός  (1.677 

μονάδες) με μερίδιο 18,4%. Τα ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων ήταν πολύ 

λιγότερα με 994 και 176 μονάδες αντίστοιχα.

 Τέλος,  αναφορικά  με  τη  γεωγραφική  κατανομή  του  συνόλου  των 

ξενοδοχειακών κλινών της χώρας, επί συνόλου 693.252 κλινών, στην περιφέρεια της 

Κρήτης  λειτουργούσαν  146.073  κλίνες  (μερίδιο  21,1%)  και  ακολουθούν  οι 

περιφέρειες  της  Δωδεκανήσου  με  120.156  κλίνες  (μερίδιο  17,3%)  και  της 

Μακεδονίας με 96.761 κλίνες (μερίδιο 14%)  
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3.5  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΡΕΥΝΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Το  ξενοδοχείο  Πανόραμα  στο  οποίο  και  πραγματοποιήθηκε  η  έρευνα 

βρίσκεται στην Παραλία Κατερίνης του Νομού Πιερίας. Ανήκει στην κατηγορία των 

ξενοδοχείων τριών αστέρων, λειτουργεί από το 1998 και ήδη έχει ανακαινιστεί δύο 

φορές.  Διαθέτει  64  κλίνες  με  τετράκλινα  και  δίκλινα  δωμάτια,  καθώς  και  έναν 

μεγάλο χώρο,  όπου πελάτες του ξενοδοχείου,  αλλά και  περαστικοί,  μπορούν να 

απολαύσουν το ποτό τους.

 Αποτελεί  μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία παρόλο το σχετικά μικρό 

μέγεθός της απασχολεί 8 άτομα ως μόνιμο προσωπικό και επιπλέον 4 άτομα ως 

εποχιακό  προσωπικό.  Από  το  ξεκίνημα  της  λειτουργίας  του  είχε  ως  όραμα  την 

απόκτηση  σταθερών  πελατών,  χωρίς  τη  βοήθεια  των  διαφόρων  τουριστικών 

πρακτορείων,  και  τη  δημιουργία  μιας  σημαντικής  και  θετικής  φήμης  στην 

τουριστική αγορά. 

Συγκριτικό  πλεονέκτημα  της  επιχείρησης  αποτελεί  η  έντονη  ύπαρξη  του 

οικογενειακού  στοιχείου  που  δημιουργεί  ένα  ιδιαίτερα  φιλικό  και  ευχάριστο 

περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί πως ο κύριος Πέτρος Αθανασίου (ιδιοκτήτης του 

ξενοδοχείου)  εργάστηκε  χρόνια  στο  εξωτερικό  στον  τομέα  των  υπηρεσιών  και 

κατάφερε να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες του σε μια περιοχή που 

μέχρι τότε αδιαφορούσε για τη σημαντικότητα της ποιότητας και της καινοτομίας.  

Έχοντας ως στόχο τη συνεχή βελτίωση και την ικανοποίηση των πελατών, 

ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη ανακαίνιση, η διοίκηση του ξενοδοχείου αγκάλιασε τη 

συγκεκριμένη  έρευνα  και  βοήθησε  στη  δημιουργία  και  συλλογή  των 

ερωτηματολογίων. 
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3.6  ΣΥΝΟΨΗ

Η συνεισφορά του τουρισμού στην Ελληνική οικονομία και  στο συνολικό 

ΑΕΠ δημιουργούν την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης και εξέλιξης των ξενοδοχειακών 

μονάδων.  Καθώς ξένοι  επενδυτές  έχουν  ήδη κάνει  τα  πρώτα τους βήματα στον 

ελλαδικό χώρο με τη δημιουργία μεγάλων συγκροτημάτων, που αποτελούν οάσεις 

ξεκούρασης για τους τουρίστες που δεν επιθυμούν να αποδράσουν από αυτές, οι 

ελληνικές  επιχειρήσεις  πρέπει  να  δράσουν  αποτελεσματικά  και  να  αποκτήσουν 

συγκριτικό  πλεονέκτημα  μέσω  της  εξέλιξης  των  υπηρεσιών  τους  και  της 

ικανοποίησης των πελατών τους.

Το ξενοδοχείο που επιλέχθηκε για την πραγματοποίηση της έρευνας έδειξε 

από την έναρξη της λειτουργίας του το έντονο ενδιαφέρον του για την ικανοποίηση 

των  πελατών  και  την  παροχή  υπηρεσιών  υψηλών  προδιαγραφών  μέσα  σε  ένα 

πάντα φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  ο     

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

[45]



4.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γενικά,  η  μέτρηση  της  ποιότητας  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  και  της 

ικανοποίησης  των  πελατών  είναι  μια  περίπλοκη  εργασία,  λόγω  των  ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών  που  κατέχουν  οι  υπηρεσίες  από  μόνες  τους.  Εξάλλου,  οι 

υπηρεσίες  δύσκολα  αναπαράγονται  με  τον  ίδιο  ακριβώς  τρόπο,  λόγω  της 

διακύμανσης  των  υπηρεσιών  από  χρόνο  σε  χρόνο  και  από  πελάτη  σε  πελάτη. 

(Ghobadian, 1994)

Όπως  ήδη  έχουν  αναλυθεί,  υπάρχουν  πολλοί  μέθοδοι  μέτρησης  της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών  και της ικανοποίησης των πελατών. Η πιο 

συνήθης  μέθοδος,  και  αυτή  που  χρησιμοποιείται  και  στη  συγκεκριμένη  μελέτη, 

είναι η χρήση ερωτηματολογίων αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών του υπό 

μελέτη ξενοδοχείου  από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα πελατών και η ανάλυση 

των αποτελεσμάτων μέσω της χρήσης του μοντέλου Servperf.      

4.2  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι  δύο  πιο  συχνές  μεθοδολογίες  έρευνας  που  συναντώνται  στη 

βιβλιογραφία  είναι  η  επαγωγική  (inductive)  και  η  απαγωγική  (deductive).   Η 

επαγωγική  μέθοδος  ξεκινάει  με  συγκεκριμένες  παρατηρήσεις  σε  ένα  υλικό 

δεδομένων  από  όπου  προκύπτουν  γενικοί  κανόνες  χωρίς  τη  χρήση  σχετικής 

βιβλιογραφίας. Έτσι, δημιουργούνται νέες θεωρίες από παρατηρήσεις, δείγματα και 

υποθέσεις.  Αντίθετα,  η  απαγωγική  προσέγγιση  ξεκινάει  με  τη  μελέτη  και  τη 

συγκέντρωση  της  θεωρίας  από  την  οποία  προκύπτουν  και  τα  αντίστοιχα 

συμπεράσματα (Holme και Solvang, 1997).

Στην  παρούσα  διπλωματική  θα  χρησιμοποιηθεί  η  απαγωγική  μέθοδος, 

καθώς  με  τη  βοήθεια  ήδη  γνωστών  και  καθιερωμένων  κανόνων  και  μοντέλων 

γίνεται μια προσπάθεια έρευνας της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
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της  ικανοποίησης  των  πελατών  στις  επιχειρήσεις  φιλοξενίας.  Δηλαδή,  η  μελέτη 

ξεκινάει από την θεωρία και καταλήγει στα ζητούμενα συμπεράσματα.

Σημαντικό  τμήμα  της  έρευνας  αποτέλεσε  η  μελέτη  των  δευτερογενών 

στοιχείων  όπως  βιβλία,  δημοσιευμένα  άρθρα  και  διάφορες  πανεπιστημιακές 

σημειώσεις.  Μέσω των πηγών αυτών μπόρεσε να γίνει κατανοητή η υπάρχουσα 

κατάσταση  του  τουρισμού,  τα  προβλήματα  και  μερικές  στρατηγικές  επίλυσης 

αυτών.  Επίσης,  η  βιβλιογραφική  επισκόπηση  ανέδειξε  τα  συγκριτικά 

χαρακτηριστικά  του  κάθε  μοντέλου  και  οδήγησε  στην  επιλογή  και  χρήση  του 

καταλληλότερου για τη δημιουργία των ερωτηματολογίων και την ανάλυσης των 

αποτελεσμάτων. 

Απαραίτητη  φυσικά  ήταν  και  η  μετέπειτα  εύρεση  και  χρήση  των 

πρωτογενών στοιχείων που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 

από τους εξωτερικούς πελάτες του υπό μελέτη ξενοδοχείου.
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4.3  ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Καθώς το θέμα της μελέτης είναι η μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών  και  η  ικανοποίηση  των  πελατών στη  ξενοδοχειακή  μονάδα,  μόνο  οι 

πελάτες του ξενοδοχείου θα ήταν ικανοί και αξιόπιστοι να παρέχουν πληροφορίες 

για αυτά τα θέματα. 

Τα  ερωτηματολόγια  τοποθετήθηκαν  στα  δωμάτια  των  πελατών  του  υπό 

μελέτη ξενοδοχείου και συλλέχθηκαν από το προσωπικό του ξενοδοχείου. Επίσης, 

ένας σημαντικός αριθμός ερωτηματολογίων δόθηκε και σε πελάτες του ξενοδοχείου 

που  κατά  τη  διάρκεια  της  έρευνας  δεν  έμεναν  στα  δωμάτια  αλλά  έτυχε  να 

επισκεφθούν την καφετέρια του  ξενοδοχείου, με προϋπόθεση πάντα την εμπειρία 

διαμονής σε κάποιο από τα δωμάτια του ξενοδοχείου .

Συνολικά δόθηκαν 140 ερωτηματολόγια από τα οποία 100 κατάφεραν να 

συγκεντρωθούν πλήρως συμπληρωμένα. Επιπλέον, από τα 100 ερωτηματολόγια τα 

50  συμπληρώθηκαν  από  έλληνες  πελάτες  και  τα  υπόλοιπα  50  από  πελάτες 

διαφορετικής εθνικότητας.  Τέλος, συλλογή των ερωτηματολογίων διήρκησε σχεδόν 

2 μήνες (μέσα Απριλίου-μέσα Ιουνίου).
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4.4  ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Όπως ήδη έχει αναφερθεί η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε με 

τη χρήση ενός δομημένου σύμφωνα με τη μέθοδο Servperf ερωτηματολόγιου. Πριν 

αναλυθεί λεπτομερώς η δομή του ερωτηματολόγιου θα ήταν χρήσιμη η αναφορά 

των  μειονεκτημάτων  και  πλεονεκτημάτων  της  χρήσης  ερωτηματολόγιων  στην 

πραγματοποίηση της έρευνα. 

Ξεκινώντας με τα πλεονεκτήματα των ερωτηματολογίων, είναι γεγονός ότι η 

μη αναφορά των προσωπικών στοιχείων του πελάτη του δίνει τη δυνατότητα να 

δώσει  ειλικρινείς  απαντήσεις,  χωρίς  την  ύπαρξη  της  αίσθησης  της  ντροπής  και 

διπλωματίας.  Επίσης,  δίνει  το  χρόνο  στους  πελάτες  να  σκεφτούν  υπεύθυνα  τις 

απαντήσεις  όποια  στιγμή επιθυμούν και  σε  ένα άνετο περιβάλλον.   Το  γεγονός 

μάλιστα  ότι  τα  ερωτηματολόγια  υπήρχαν  στα  δωμάτια  από  την  πρώτη  μέρα 

διαμονής μέχρι και την αναχώρηση, έδινε στους πελάτες μεγάλο περιθώριο χρόνου 

για τη συμπλήρωσή τους. Τελευταίο, αλλά επίσης σημαντικό, είναι και το γεγονός 

πως, εφόσον τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονταν κατά τη διαμονή του πελάτη στο 

ξενοδοχείο,  η  εμπειρία  του  και  οι  εντυπώσεις  ήταν  ακόμη  φρέσκες  και  οι 

απαντήσεις πιο ρεαλιστικές.

Συνεχίζοντας με τους περιορισμούς της χρήσης του ερωτηματολόγιου στη 

συγκεκριμένη  μελέτη,  η  δέσμευση  χρήσης  όσο  το  δυνατόν  ευκολότερων  και 

κατανοητών  ερωτήσεων  και  η  αδυναμία  τοποθέτησης  μιας  πιο  περίπλοκης 

ερώτησης  είναι  κάτι  που  θα  μπορούσε  να  πραγματοποιηθεί  σε  μια  πιθανή 

συνέντευξη. Ο πελάτης δύσκολα μπαίνει στη διαδικασία αναζήτησης διευκρίνισης 

και  προτιμά  να  απαντά  τυχαία  ή  να  μην  απαντά  καθόλου  ερωτήσεις  που  τον 

δυσκολεύουν. Επίσης, για να μη γίνει κουραστικό το ερωτηματολόγιο δεσμεύεται 

σε  έναν  μικρό  αριθμό  ερωτήσεων,  που  δεν  καταφέρνουν  να  καλύψουν  όλα  τα 

ερευνητικά ενδιαφέροντα του ξενοδοχείου. 
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Για  τη  πραγματοποίηση  της  έρευνας  χρησιμοποιήθηκαν  δύο  είδη 

ερωτηματολογίων, ένα ελληνικό και ένα αγγλικό με την ίδια δομή και ερωτήσεις. Το 

κάθε  ερωτηματολόγιο  αποτελούνταν  από  τρία  βασικά  μέρη  όπου  στο  καθένα 

υπήρχαν και οι αρχικές οδηγίες συμπλήρωσης. 

Στο  πρώτο  μέρος,  υπήρχε  μια  ερώτηση  για  τη  γενικότερη  και  συνολική 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών του ξενοδοχείου από τους πελάτες και 

ακόμη  τρείς  ερωτήσεις  που  αφορούσαν  την  ικανοποίηση  των  πελατών  από  τη 

διαμονή τους στο ξενοδοχείο.

Στο  δεύτερο  μέρος,  υπήρχαν  22  ερωτήσεις  που  έπρεπε  να  απαντηθούν 

διπλά  από  τον  κάθε  πελάτη.  Στην  πρώτη  περίπτωση,  ο  πελάτης  έπρεπε  να 

απαντήσει  κατά  πόσο  η  κάθε  υπηρεσία  που  αναφερόταν  στην  ερώτηση  ήταν 

σημαντική να υπάρχει  στα ξενοδοχεία αντίστοιχης κατηγορίας με το υπό μελέτη 

ξενοδοχείο και στην δεύτερη περίπτωση, ο πελάτης έπρεπε να απαντήσει σε ποιο 

βαθμό η κάθε υπηρεσία  που αναφερόταν στην ερώτηση προσφερόταν από το υπό 

μελέτη ξενοδοχείο.

Οι 22 ερωτήσεις του μέρους αυτού αφορούσαν πέντε διαστάσεις ποιότητας 

σύμφωνα με το μοντέλο Servperf και κατατάσσονται όπως φαίνεται παρακάτω:

1. Απτά Χαρακτηριστικά (Tangibles): Ερωτήσεις 1-5

2. Αξιοπιστία (Reliability): Ερωτήσεις 6-11

3. Ανταπόκριση (Responsiveness): Ερωτήσεις 12-15

4. Ασφάλεια (Assurance): Ερωτήσεις 16-19

5. Προσωπικό Ενδιαφέρον (Empathy): Ερωτήσεις 20-22

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, υπήρχαν μερικά δημογραφικά στοιχεία του 

πελάτη που απαντούσε το ερωτηματολόγιο όπως το φύλο, η ηλικία και ο λόγος τους 

ταξιδιού. Στα αγγλικά ερωτηματολόγια υπήρχε και η εθνικότητα του πελάτη. 

[50]



Στη  συμπλήρωση  των  ερωτηματολογίων  προτιμήθηκε  να  διατηρηθεί  η 

ανωνυμία για τους λόγους που ήδη συζητήθηκαν στα πλεονεκτήματα της χρήσης 

των ερωτηματολογίων.  Στις  26 πρώτες ερωτήσεις  ο  πελάτης είχε τη δυνατότητα 

απάντησης σύμφωνα με μια 5-βάθμια κλίμακα της μορφής 1-Καθόλου και 5-Πάρα 

Πολύ, με εξαίρεση την πρώτη ερώτηση όπου η μορφή της 5-βάθμιας κλίμακας ήταν 

1-Πολύ Κακή και 5-Άριστη.

Για την επεξεργασία και μέτρηση των δεδομένων που προέκυψαν από τη 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε το SPSS 15.0 για τα Windows. 

Με την καταχώρηση των δεδομένων υπολογίστηκαν μεγέθη, όπως ο μέσος όρος, η 

τυπική απόκλιση και οι συχνότητες.  
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4.5  ΣΥΝΟΨΗ

  

Για  την  πραγματοποίηση  της  έρευνας  χρησιμοποιήθηκε  η  επαγωγική 

μεθόδου  και  το  μοντέλου  Servperf.  Με  τη  βοήθεια  αυτών  δημιουργήθηκε  ένα 

τρισέλιδο ερωτηματολόγιο  το  οποίο  δόθηκε σε  ένα τυχαίο  δείγμα πελατών του 

ξενοδοχείου.

Η χρήση καθαρά και μόνο ερωτηματολογίων και όχι κάποιας συνέντευξης 

έδωσε μια πιο απρόσωπη και αντικειμενική μορφή στην έρευνα. Επίσης η χρήση 

του  μοντέλου  Servperf,  το  οποίο  συναντάται  συχνά  στη  βιβλιογραφία  σε 

αντίστοιχες έρευνες, διευκόλυνε την ανάλυση και σύγκριση των αποτελεσμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  ο     

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
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5.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο  παρόν  κεφάλαιο  πραγματοποιείται  ανάλυση  των  απαντήσεων  των 

πελατών με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS 15.0 .

Στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου αναφέρονται τα δημογραφικά στοιχεία 

των πελατών που απάντησαν στα ερωτηματολόγια. Συγκεκριμένα, σχολιάζεται το 

φύλο, η ηλικία και ο σκοπός επίσκεψης της περιοχής από τον κάθε πελάτη.  

Στη  δεύτερη ενότητα,  σχολιάζεται  το  πρώτο  μέρος  του  ερωτηματολογίου 

όπου  υπάρχουν  οι  πιο  γενικές  ερωτήσεις  της  συνολικής  αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας  και  ικανοποίησης  των  πελατών  με  τη  βοήθεια  της  μέσης  τιμής,  της 

τυπικής απόκλισης και των συσχετίσεων.

Στην τρίτη ενότητα, πραγματοποιείται στατιστική ανάλυση των απαντήσεων 

των 22 ερωτήσεων του δεύτερου μέρους. Για την ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκαν 

οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και οι συχνότητες των απαντήσεων. Επιπλέον, 

στην  ίδια  ενότητα  πραγματοποιείται  ανάλυση  του  μοντέλου  Weighted Servperf 

(γινόμενο μεταξύ του μέσου όρου σημαντικότητας και του μέσου όρου αντίληψης 

κάθε μεταβλητής από τους πελάτες), καθώς και ανάλυση συσχετίσεων μεταξύ των 

22 μεταβλητών.

Στην τέταρτη ενότητα, έπειτα από έναν έλεγχο καταλληλότητας  ακολουθεί 

διερευνητική παραγοντική ανάλυση των δεδομένων και μετά την εύρεση των νέων 

παραγόντων γίνεται μια προσπάθεια ονομασίας και στατιστικής ανάλυσης των νέων 

παραγόντων. 
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5.2  ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η ανάλυση του τρίτου μέρους των ερωτηματολογίων (Σχήμα 1) έδειξε ότι το 

50% των πελατών που απάντησαν ήταν άντρες και το υπόλοιπο 50% γυναίκες. Η 

αναλογία αυτή, σε αντίθεση με την αναλογία 50 Έλληνες – 50 Άλλης Εθνικότητας, 

δεν επιδιώχθηκε.

Σχήμα 1

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 

man 50 50,0 50,0 50,0
woman 50 50,0 50,0 100,0
Total 100 100,0 100,0  

Από το Σχήμα 2 προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (31%) 

ανήκει  ηλικιακά  στην  κατηγορία  35-44  και  ακολουθεί  με  ελάχιστη  διαφορά  η 

κατηγορία 25-34.

Σχήμα 2

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 
 
 

18-24 6 6,0 6,0 6,0
25-34 30 30,0 30,0 36,0
35-44 31 31,0 31,0 67,0
45-54 23 23,0 23,0 90,0
55-64 10 10,0 10,0 100,0
Total 100 100,0 100,0  

Τέλος, από το Σχήμα 3,  προκύπτει  πως οι  περισσότεροι  από τους μισούς 

πελάτες που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια (68%) επισκέφτηκαν το ξενοδοχείο 

για τις διακοπές τους.                            Σχήμα 3

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 

business 26 26,0 26,0 26,0
vacation 68 68,0 68,0 94,0
other 6 6,0 6,0 100,0
Total 100 100,0 100,0  
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5.3  ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Από τις απαντήσεις του πρώτου μέρους των ερωτηματολογίων και τη χρήση 

των  μέσων  όρων  (Πίνακας  Στατιστικών  Στοιχείων)  παρατηρούμε  ότι  τόσο  η 

γενικότερη γνώμη των πελατών για τη συνολική ποιότητα των υπηρεσιών όσο και η 

ικανοποίησή τους είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. 

Στατιστικά Στοιχεία

 Mean Std. Deviation N
A1  Οverall Quality 4,6200 ,52762 100
A2  Sastisfaction 4,6500 ,50000 100
A3  Propose 4,8100 ,44256 100
A4  Revisit 4,7400 ,48451 100

Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι η μέγιστη βαθμολόγηση της κλίμακας είναι το 

πέντε,  παρατηρούμε  ότι  η  τιμή  της  μέσης  τιμής,  από  καμία  από  τις  τέσσερεις 

μεταβλητές, δεν πέφτει κάτω από το 4,6. Την υψηλότερη μέση τιμή εμφανίζει η 

ερώτηση που αναφέρεται στο εάν θα πρότεινε ο πελάτης το ξενοδοχείο σε κάποιον 

άλλο  (4,81)  και  ακολουθεί  το  ενδεχόμενο  να  ξαναεπισκεφτεί  ο  πελάτης  το 

ξενοδοχείο, όταν του δοθεί η ευκαιρία (4,74). Και τα δύο στοιχεία δείχνουν σχεδόν 

απόλυτα ικανοποιημένους πελάτες.

Επίσης,  μελετώντας  τη  σχετικά  μικρή  τιμή  της  τυπικής  απόκλισης  των 

μεταβλητών (μέτρο του πόσο διαφέρουν οι τιμές «κατά μέσο όρο» από το μέσο όρο 

του συνόλου στο οποίο ανήκουν, δηλαδή μέτρο μεταβλητότητας των τιμών γύρω 

από τον μέσο όρο τους), επιβεβαιώνουμε και την αντικειμενικότητα των παραπάνω 

μέσων όρων και παρατηρήσεων.
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5.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΑΝΤΙΛΗΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ,  
ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

Ανάλυση Συσχετίσεων

  
A1

Οverall Quality
A2

Sastisfaction
A3

Propose
A4

Revisit
A1ΟverallQuality Pearson Correlation 1 ,525(**) ,553(**) ,400(**)
 Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000
 Sum of Squares and 

Cross-products 27,560 13,700 12,780 10,120

 Covariance ,278 ,138 ,129 ,102
 N 100 100 100 100
A2Sastisfaction Pearson Correlation 1 ,472(**) ,413(**)
 Sig. (2-tailed)  ,000 ,000
 Sum of Squares and 

Cross-products 10,350 9,900

 Covariance ,105 ,100
 N 100 100
A3Propose Pearson Correlation 1 ,474(**)
 Sig. (2-tailed)  ,000
 Sum of Squares and 

Cross-products 10,060

 Covariance ,102
 N 100
A4Revisit Pearson Correlation 1
 Sig. (2-tailed)  
 Sum of Squares and 

Cross-products
 Covariance
 N

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Από τον  παραπάνω Πίνακα Συσχετίσεων παρατηρούμε ότι  ο  συντελεστής 

συσχετίσεων του  Pearson για τη συνολική ποιότητα και τη συνολική ικανοποίηση 

των  πελατών  είναι  0,525  και  είναι  στατιστικά  σημαντικός  σε  επίπεδο 

σημαντικότητας  0,01  (1%).  Υπάρχει  συνεπώς  μια   θετική  σχέση  μεταξύ  της 

συνολικής ποιότητας και της ικανοποίησης των πελατών. Η υψηλή ποιότητα των 
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παρεχόμενων υπηρεσιών τείνει να δημιουργεί ικανοποιημένους πελάτες (r=0,525 , 

DF= 100-2=98, p<0,001).

Αντίστοιχη είναι και η σχέση μεταξύ της ποιότητας των υπηρεσιών και του 

ενδεχόμενου  να  προτείνει  ο  πελάτης  σε  κάποιον  άλλο  το  ξενοδοχείο.  Η  υψηλή 

ποιότητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  οδηγεί  τους  πελάτες  να  προτείνουν  το 

ξενοδοχείο και σε άλλους (r=0,553 , DF= 98, p<0,001).

Λίγο  μικρότερη,  αλλά  θετική,  είναι  η  σχέση   μεταξύ  της  ποιότητας  των 

υπηρεσιών  και  του  ενδεχόμενου  επανεπίσκεψης  του  πελάτη  στο  ξενοδοχείο.  Η 

υψηλή  ποιότητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  οδηγεί  ένα  σημαντικό  αριθμό 

πελατών να επανεπισκεφτεί το ξενοδοχείο (r=0,400 , DF= 98, p<0,001).

Μελετώντας τη σχέση της ικανοποίησης των πελατών και των ενδεχόμενων 

πρότασης και επανεπίσκεψης διαπιστώνουμε ότι η συσχέτιση παραμένει θετική και 

σε μέσα επίπεδα με συντελεστή συσχέτισης  Pearson 0,472 και 0,413 αντίστοιχα. 

Δηλαδή,  πελάτες  με  μεγάλο βαθμό ικανοποίησης  τείνουν  να προτείνουν  και  να 

επανεπισκέπτονται το ξενοδοχείο (r=0,472 ,  DF= 98,  p<0,001 και  r=0,413 ,  DF= 98, 

p<0,001 αντίστοιχα).

Από την έκτη και τελευταία σχέση παρατηρούμε πως η συσχέτιση μεταξύ 

του ενδεχόμενου πρότασης του ξενοδοχείου από τον πελάτη σε κάποιον άλλο και 

του  ενδεχόμενου  επανεπίσκεψης  παραμένει  θετική  και  σε  μέσα  επίπεδα  με 

συντελεστή συσχέτισης  Pearson 0,474. Πελάτες που προτείνουν το ξενοδοχείο σε 

άλλους τείνουν να επανεπισκέπτονται το ξενοδοχείο όταν τους δίνεται η ευκαιρία 

(r=0,474 , DF= 98, p<0,001).
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5.5  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ  22 ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
ΚΑΙ  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ   WEIGHTED     SERVPERF  

Ο παρακάτω πίνακας αποτελεί μια σύνοψη των απαντήσεων του δεύτερου 

μέρους των ερωτηματολογίων. Συγκεκριμένα, στην πρώτη στήλη εμφανίζονται οι 22 

μεταβλητές  του  δεύτερου  μέρους  των  ερωτηματολογίων,  στη  δεύτερη  στήλη 

εμφανίζονται  οι  μέσοι  όροι  της  συνολικής βαθμολόγησης  που δόθηκε από τους 

πελάτες σχετικά με την ύπαρξη κάθε χαρακτηριστικού στο υπό μελέτη ξενοδοχείο, 

στη  τρίτη  στήλη  εμφανίζονται  οι  μέσοι  όροι  της  συνολικής  βαθμολόγησης  που 

δόθηκε  από  τους  πελάτες  σχετικά  με  τη  σημαντικότητα  ύπαρξης  κάθε 

χαρακτηριστικού στα ξενοδοχεία αντίστοιχης κατηγορίας και στη τελευταία στήλη 

υπολογίζεται η τιμή του Weighted Servperf για κάθε μεταβλητή πολλαπλασιάζοντας 

την  αντίληψη  με  τη  σημαντικότητα.  Η  τελευταία  αυτή  στήλη  είναι  ικανή  να 

κατευθύνει  πιο  αποτελεσματικά  τη  διοικητική  προσοχή  στις  μεταβλητές  που 

θεωρούνται σημαντικότερες από τους πελάτες.   

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ WEIGHTED 

SERVPERF1. Η εξωτερική εμφάνιση είναι ελκυστική. 4,51 4,46 20,112. Το ξενοδοχείο έχει μοντέρνο εξοπλισμό. 4,56 4,38 19,973. Το ξενοδοχείο είναι καθαρό. 4,72 4,93 23,274. Η ατμόσφαιρα και ο εξοπλισμός είναι άνετα και κατάλληλα για τους σκοπούς της διαμονής  (κρεβάτια, καρέκλες, δωμάτια, κ.α. άνετα και γαλήνια) 
4,52 4,71 21,29
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ WEIGHTED 

SERVPERF5. Οι υπάλληλοι είναι καλοντυμένοι. 4,16 4,27 17,766. Όταν το ξενοδοχείο υπόσχεται να κάνει κάτι σε συγκεκριμένο χρόνο, το κάνει. 4,60 4,74 21,8

7. Όταν έχετε ένα πρόβλημα, το ξενοδοχείο  δείχνει ειλικρινές ενδιαφέρον να το επιλύσει. 
4,71 4,82 22,7

8.  Το  ξενοδοχείο  παρέχει  τις  υπηρεσίες σωστά εξ αρχής. 4,44 4,72 20,96

9.  Οι  υπάλληλοι  παρέχουν  γρήγορες υπηρεσίες. 4,43 4,78 21,18

10.  Το  σύστημα  κρατήσεων  (τηλέφωνο, Internet) είναι εύκολο στη χρήση. 4,58 4,57 20,93

11.  Ο  υπάλληλος  υποδοχής  επιβεβαιώνει ορθά τις αιτήσεις κράτησης. 4,74 4,85 22,99

12. Το ξενοδοχείο έχει προσωπικό το οποίο επικοινωνεί  σε  φιλικό  και  προσωπικό ύφος. 4,71 4,64 21,85

13. Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου σας λένεακριβώς  πότε  θα  είναι  έτοιμες  οι υπηρεσίες. 4,45 4,58 20,38

14.  Το  προσωπικό  του  ξενοδοχείου  είναι πάντα πρόθυμο να βοηθήσει. 4,66 4,84 22,55

15.  Οι  υπάλληλοι  προσαρμόζονται  εύκολα και  χειρίζονται  αποτελεσματικά  την αυξημένη κίνηση των πελατών. 4,42 4,58 20,24

16.  Το  ξενοδοχείο  έχει  ένα  ασφαλές περιβάλλον. 4,77 4,84 23,09

17. Νιώθετε ασφάλεια στις συναλλαγές σας με το ξενοδοχείο. 4,83 4,86 23,47

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ WEIGHTED 
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SERVPERF18.  Οι  υπάλληλοι  έχουν  τις  γνώσεις  να παρέχουν πληροφορίες και βοήθεια  στους πελάτες  για  ότι   χρειάζονται  (ψώνια, μουσεία κ.α.) 
4,44 4,37 19,40

19.  Το  ξενοδοχείο  παρέχει προσαρμοστικότητα  στις  υπηρεσίες ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη. 4,44 4,56 20,25

20. Το  ξενοδοχείο  έχει  προσωπικό  που εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες. 4,54 4,76 21,61

21.  Οι  υπάλληλοι  του  ξενοδοχείου  σας δίνουν προσωπική προσοχή. 4,53 4,35 19,71

22. Οι  υπάλληλοι  του  ξενοδοχείου καταλαβαίνουν τις ανάγκες σας. 4,52 4,62 20,88

      

Από  τον  παραπάνω  Πίνακα  Μέσων  Όρων  και  Γινομένων,  τον  Πίνακα 

Στατιστικής και τους Πίνακες Συχνοτήτων του Παραρτήματος Ι προκύπτουν τα εξής 

στοιχεία  για  τον  βαθμό  ύπαρξης  κάθε  μεταβλητής  στο  υπό  μελέτη  ξενοδοχείο, 

σύμφωνα με την αντίληψη των πελατών:  

• Όλες  οι  Ερωτήσεις  εμφανίζουν  υψηλούς Μέσους  Όρους  και  κανένας δεν 

πέφτει  στην  κλίμακα  κάτω  από  το  4-Πολύ.  Ο  Γενικός  Μέσος  Όρος  των 

Μέσων Όρων υπολογίζεται στο 4,56 περίπου. 

• Η Ερώτηση Ρ5 (Οι υπάλληλοι είναι καλοντυμένοι) εμφανίζει το χαμηλότερο 

Μέσο  Όρο  μεταξύ  των  22  ερωτήσεων  (4,16),  με  μια  συγκριτικά  υψηλή 

τυπική απόκλιση (0,75) που δείχνει την ποικιλία των απαντήσεων.   

• Η Ερώτηση Ρ17 (Νιώθετε ασφάλεια στις συναλλαγές σας με το ξενοδοχείο) 

εμφανίζει τον υψηλότερο Μέσο Όρο μεταξύ των 22 ερωτήσεων (4,83), με 

μια συγκριτικά χαμηλή τυπική απόκλιση (0,45) που δείχνει τη συγκέντρωση 

των απαντήσεων. Ο υψηλός μέσος όρος μπορεί να επαληθευθεί και από τον 

Πίνακα  Συχνοτήτων  της  Ρ17  όπου  παρατηρούμε  ότι  το  86%  των 
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απαντημένων ερωτηματολογίων εμφανίζει στη συγκεκριμένη ερώτηση την 

απάντηση Πάρα Πολύ (στην κλίμακα 5).

•  Η  5-βάθμια  κλίμακα  στις  περισσότερες  ερωτήσεις  περιορίζεται  στις 

τελευταίες τρείς βαθμολογίες 3-ούτε ναι ούτε όχι, 4-Πολύ και 5-Πάρα Πολύ. 

Εξαίρεση αποτελεί η Ερώτηση Ρ5 (Οι υπάλληλοι είναι καλοντυμένοι) με δύο 

απαντήσεις  στο  2-Λίγο,  η  Ερώτηση  Ρ7  (Όταν  έχετε  ένα  πρόβλημα,  το 

ξενοδοχείο δείχνει ειλικρινές ενδιαφέρον να το επιλύσει) με μια απάντηση 

στο 2-Λίγο και η Ερώτηση Ρ20 (Το ξενοδοχείο έχει προσωπικό που εμπνέει 

εμπιστοσύνη στους πελάτες) όπου ένας δυσαρεστημένος πελάτης απάντησε 

1-Καθόλου.

• Θετική εξαίρεση της παραπάνω παρατήρησης αποτελεί η ερώτηση Ρ16 (Το 

ξενοδοχείο έχει ένα ασφαλές περιβάλλον) όπου οι απαντήσεις κυμαίνονται 

μεταξύ του 4-Πολύ και 5-Πάρα Πολύ.

Αναλύοντας τη τρίτη στήλη και με τη βοήθεια του Πίνακα Στατιστικής του 

Παραρτήματος Ι προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:

• Όλες οι  Ερωτήσεις  εμφανίζουν υψηλούς Μέσους Όρους και κανένας δεν 

πέφτει  στην  κλίμακα  κάτω  από  το  4-Πολύ.  Ο  Γενικός  Μέσος  Όρος  των 

Μέσων Όρων υπολογίζεται στο 4,65 περίπου. 

• Η Ερώτηση S5 (Οι υπάλληλοι είναι καλοντυμένοι) εμφανίζει το χαμηλότερο 

Μέσο  Όρο  μεταξύ  των  22  ερωτήσεων  (4,27),  με  μια  συγκριτικά  υψηλή 

τυπική απόκλιση (0,75) που δείχνει την ποικιλία των απαντήσεων.   

• Η  Ερώτηση  S3  (Το  ξενοδοχείο  είναι  καθαρό)  εμφανίζει  τον  υψηλότερο 

Μέσο  Όρο  μεταξύ  των  22  ερωτήσεων  (4,93),  με  μια  ιδιαίτερα  χαμηλή 

τυπική  απόκλιση  (0,29)  που  δείχνει  τη  συγκέντρωση  των  απαντήσεων. 

Ακολουθούν οι ερωτήσεις S17 (Νιώθετε ασφάλεια στις συναλλαγές σας με 
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το  ξενοδοχείο)  με  4,86  και  S11  (Ο  υπάλληλος  υποδοχής  επιβεβαιώνει ορθά τις αιτήσεις κράτησης) με 4,85.
• Η  5-βάθμια  κλίμακα  στις  περισσότερες  ερωτήσεις  περιορίζεται  στις 

τελευταίες τρείς βαθμολογίες 3-ούτε ναι ούτε όχι, 4-Πολύ και 5-Πάρα Πολύ. 

Εξαίρεση  αποτελούν  οι  Ερωτήσεις  S1  (Η  εξωτερική  εμφάνιση  είναι ελκυστική),  S5  (Οι  υπάλληλοι  είναι  καλοντυμένοι),  S10  (Το  σύστημα κρατήσεων  είναι  εύκολο  στη  χρήση)  και  S21  (Οι  υπάλληλοι  του ξενοδοχείου σας δίνουν προσωπική προσοχή) όπου βαθμολογήθηκαν και 

με 2-Λίγο.

Τέλος, από την ανάλυση της τελευταίας στήλης προκύπτουν τα εξής:   

• Τα περισσότερα γινόμενα εμφανίζουν τιμές πάνω του 20 με εξαίρεση τα 

γινόμενα των μεταβλητών 2 (Το ξενοδοχείο έχει μοντέρνο εξοπλισμό) με 

γινόμενο 19,97  , 5 (Οι υπάλληλοι είναι καλοντυμένοι) με γινόμενο  17,76  , 

18  (Οι  υπάλληλοι  έχουν  τις  γνώσεις  να  παρέχουν  πληροφορίες  και βοήθεια  στους πελάτες για ότι  χρειάζονται) με γινόμενο 19,40 και 21 (Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου σας δίνουν προσωπική προσοχή) με γινόμενο 

19,71.

• Όπως προκύπτει και από την προηγούμενη παρατήρηση η μεταβλητή με το 

μικρότερο  γινόμενο  είναι  η  5  (Οι  υπάλληλοι  είναι  καλοντυμένοι)  με 

γινόμενο  17,76.

• Το υψηλότερο γινόμενο εμφανίζει η μεταβλητή 17 (Νιώθετε ασφάλεια στις συναλλαγές σας με το ξενοδοχείο) με 23,47. Ακολουθούν οι μεταβλητές 3 
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(Το  ξενοδοχείο  είναι  καθαρό)  με  23,27 και  11  (Ο  υπάλληλος  υποδοχής επιβεβαιώνει ορθά τις αιτήσεις κράτησης) με 22,99.

Σε γενικές γραμμές, οι Πίνακες και οι παραπάνω παρατηρήσεις μας δείχνουν 

ότι το σύνολο των πελατών έχει μια θετική εικόνα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

και την εμφάνιση του ξενοδοχείου. Ιδιαίτερη βάση θα έπρεπε να δοθεί κυρίως στην 

ασφάλεια  των  συναλλαγών,  λόγω  της  σημαντικότητας  που  δίνεται  από  τους 

πελάτες σε συνδυασμό με την εμπειρία τους στο υπό μελέτη ξενοδοχείο, σύμφωνα 

με  το  μοντέλο  Weighted Servperf,  και  στην  καθαριότητα.  Ο  παράγοντας  που 

βαθμολογείται  συνολικά  χαμηλότερα,  δηλαδή  η  εμφάνιση  των  υπαλλήλων,  δεν 

αποτελεί στοιχείο που θα έπρεπε να προβληματίζει ισχυρά την επιχείρηση, καθώς 

δεν θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός με βάση τη συνολική εμπειρία των πελατών.  
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5.6  ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ

Ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στον Πίνακα Συσχετίσεων των 22 μεταβλητών 

(Παράρτημα  Ι)  διαπιστώνουμε  πως,  σε  σύγκριση με  την  προηγούμενη  ανάλυση 

συσχετίσεων των 4 πρώτων μεταβλητών, η ένταση συσχέτισης είναι σημαντικά πιο 

χαμηλή με ορισμένες εξαιρέσεις.

Το ίδιο φαίνεται και από το μέγεθος  Sig. όπου σχεδόν σε κάθε μεταβλητή 

εμφανίζεται δύο με τρείς φορές μεγαλύτερο από 0,05 που σημαίνει  πως η τιμή 

συσχέτισης που βρήκαμε είναι μη σημαντική και άρα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 

των μεταβλητών.

Για παράδειγμα,  μεταξύ των μεταβλητών Ρ3 (Το ξενοδοχείο είναι καθαρό) 

και  Ρ12  (Το  ξενοδοχείο  έχει  προσωπικό  το  οποίο  επικοινωνεί  με  φιλικό  και 

προσωπικό  ύφος)  φαίνεται  από  τον  Πίνακα  Συσχετίσεων  να  υπάρχει  αρνητική 

συσχέτιση. Μελετώντας όμως το  Sig. που είναι ίσο με 0,479 και άρα μεγαλύτερο 

από 0,05 διαπιστώνουμε πως δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δυο μεταβλητών.   

Μελετώντας τις υψηλότερες συσχετίσεις κάθε μεταβλητή προκύπτει ότι:

• Η Ρ1  (Η  εξωτερική εμφάνιση  είναι  ελκυστική)  σχετίζεται  με  την  Ρ21  (Οι 

υπάλληλοι  του ξενοδοχείου σας δίνουν προσωπική προσοχή) με επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01.

• Η Ρ2 (Το ξενοδοχείο έχει  μοντέρνο εξοπλισμό)  σχετίζεται  με την Ρ13 (Οι 

υπάλληλοι  του  ξενοδοχείου  σας  λένε  ακριβώς  πότε  θα  είναι  έτοιμες  οι 

υπηρεσίες) με επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 

• Η Ρ3 (Το ξενοδοχείο είναι καθαρό) σχετίζεται με την Ρ6 (Όταν το ξενοδοχείο 

υπόσχεται  να  κάνει  κάτι  σε  συγκεκριμένο  χρόνο,  το  κάνει)  με  επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01. 

• Η Ρ4 (Η ατμόσφαιρα και ο εξοπλισμός είναι άνετα και κατάλληλα για τους 

σκοπούς  της  διαμονής)  σχετίζεται  με  την  Ρ14  (Το  προσωπικό  του 
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ξενοδοχείου είναι πάντα πρόθυμο να βοηθήσει) με επίπεδο σημαντικότητας 

0,01. 

• Η Ρ5 (Οι υπάλληλοι είναι καλοντυμένοι) σχετίζεται με την Ρ9 (Οι υπάλληλοι 

παρέχουν γρήγορες υπηρεσίες) με επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 

• Η Ρ6 (Όταν το ξενοδοχείο υπόσχεται να κάνει κάτι σε συγκεκριμένο χρόνο, 

το  κάνει)  σχετίζεται  με  την  Ρ3 (Το ξενοδοχείο είναι  καθαρό)  με επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01. 

• Η  Ρ7  (Όταν  έχετε  ένα  πρόβλημα,  το  ξενοδοχείο  δείχνει  ειλικρινές 

ενδιαφέρον  να  το  επιλύσει)  σχετίζεται  με  την  Ρ14  (Το  προσωπικό  του 

ξενοδοχείου είναι πάντα πρόθυμο να βοηθήσει) με επίπεδο σημαντικότητας 

0,01. 

• Η Ρ8 (Το ξενοδοχείο παρέχει τις υπηρεσίες σωστά εξ αρχής) σχετίζεται με 

την  Ρ19  (Το  ξενοδοχείο  παρέχει  προσαρμοστικότητα  στις  υπηρεσίες 

ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη) με επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 

• Η Ρ9 (Οι υπάλληλοι παρέχουν γρήγορες υπηρεσίες) σχετίζεται με την Ρ8 (Το 

ξενοδοχείο  παρέχει  τις  υπηρεσίες  σωστά  εξ  αρχής)  με  επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01. 

• Η Ρ10 (Το σύστημα κρατήσεων είναι εύκολο στη χρήση) σχετίζεται με την Ρ7 

(Όταν έχετε ένα πρόβλημα, το ξενοδοχείο δείχνει ειλικρινές ενδιαφέρον να 

το επιλύσει) με επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 

• Η Ρ11 (Ο υπάλληλος υποδοχής επιβεβαιώνει ορθά τις αιτήσεις κράτησης) 

σχετίζεται  με  την  Ρ7  (Όταν  έχετε  ένα  πρόβλημα,  το  ξενοδοχείο  δείχνει 

ειλικρινές ενδιαφέρον να το επιλύσει) με επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 

• Η Ρ12 (Το ξενοδοχείο έχει προσωπικό το οποίο επικοινωνεί σε φιλικό και 

προσωπικό ύφος) σχετίζεται με την Ρ16 (Το ξενοδοχείο έχει ένα ασφαλές 

περιβάλλον) με επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 
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• Η  Ρ13  (Οι  υπάλληλοι  του  ξενοδοχείου  σας  λένε  ακριβώς  πότε  θα  είναι 

έτοιμες οι υπηρεσίες) σχετίζεται με την Ρ15 (Οι υπάλληλοι προσαρμόζονται 

εύκολα και χειρίζονται αποτελεσματικά την αυξημένη κίνηση πελατών) με 

επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 

• Η Ρ14 (Το προσωπικό του ξενοδοχείου είναι πάντα πρόθυμο να βοηθήσει) 

σχετίζεται  με  την  Ρ7  (Όταν  έχετε  ένα  πρόβλημα,  το  ξενοδοχείο  δείχνει 

ειλικρινές ενδιαφέρον να το επιλύσει) με επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 

• Η  Ρ15  (Οι  υπάλληλοι  προσαρμόζονται  εύκολα  και  χειρίζονται 

αποτελεσματικά την αυξημένη κίνηση πελατών) σχετίζεται με την Ρ19 (Το 

ξενοδοχείο  παρέχει  προσαρμοστικότητα  στις  υπηρεσίες  ανάλογα  με  τις 

απαιτήσεις του πελάτη) με επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 

• Η Ρ16 (Το ξενοδοχείο έχει ένα ασφαλές περιβάλλον) σχετίζεται με την Ρ17 

(Νιώθετε  ασφάλεια  στις  συναλλαγές  σας  με  το  ξενοδοχείο)  με  επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01. 

• Η Ρ17 (Νιώθετε ασφάλεια στις συναλλαγές σας με το ξενοδοχείο) σχετίζεται 

με  την  Ρ16  (Το  ξενοδοχείο  έχει  ένα  ασφαλές  περιβάλλον)  με  επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01. 

• Η  Ρ18  (Οι  υπάλληλοι  έχουν  τις  γνώσεις  να  παρέχουν  πληροφορίες  και 

βοήθεια  στους  πελάτες  για  ότι  χρειάζονται)  σχετίζεται  με  την  Ρ14  (Το 

προσωπικό του ξενοδοχείου είναι πάντα πρόθυμο να βοηθήσει) με επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01. 

• Η Ρ19 (Το ξενοδοχείο παρέχει προσαρμοστικότητα στις υπηρεσίες ανάλογα 

με  τις  απαιτήσεις  του  πελάτη)  σχετίζεται  με  την  Ρ15  (Οι  υπάλληλοι 

προσαρμόζονται  εύκολα  και  χειρίζονται  αποτελεσματικά  την  αυξημένη 

κίνηση πελατών) με επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 

• Η  Ρ20  (Το  ξενοδοχείο  έχει  προσωπικό  που  εμπνέει  εμπιστοσύνη  στους 

πελάτες) σχετίζεται με την Ρ21 (Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου σας δίνουν 

προσωπική προσοχή) με επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 
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• Η  Ρ21  (Οι  υπάλληλοι  του  ξενοδοχείου  σας  δίνουν  προσωπική  προσοχή) 

σχετίζεται  με την Ρ22 (Οι  υπάλληλοι  του ξενοδοχείου καταλαβαίνουν τις 

ανάγκες σας) με επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 

• Η  Ρ22  (Οι  υπάλληλοι  του  ξενοδοχείου  καταλαβαίνουν  τις  ανάγκες  σας) 

σχετίζεται με την Ρ21 (Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου σας δίνουν προσωπική 

προσοχή) με επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 
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5.7  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Με τον όρο παραγοντική ανάλυση εννοούμε μια πολυμεταβλητή στατιστική 

μέθοδο,  ανάλυσης  δεδομένων,  της  οποίας  πρωταρχικός  σκοπός  είναι  να 

προσδιορίσει τη δομή ενός πίνακα δεδομένων.

Μελετάει τη συσχέτιση μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού αλληλοσυνδεόμενων 

μεταβλητών δια μέσου της ομαδοποίησης αυτών σε παράγοντες (factor). Μετά την 

ομαδοποίηση οι μεταβλητές του κάθε παράγοντα είναι μεταξύ τους περισσότερο 

συσχετισμένες  σε  σχέση  με  μεταβλητές  που  ανήκουν  σε  άλλους  παράγοντες. 

Αντίθετα οι παράγοντες έχουν πολύ μικρό ή μηδενικό συντελεστή συσχέτισης.

Η αναμενόμενη παραγοντική δομή της συγκεκριμένης έρευνας, σύμφωνα με 

το χρησιμοποιούμενο μοντέλο  Servperf για τη δημιουργία του ερωτηματολόγιου, 

είναι  πέντε  παράγοντες  (σύμφωνα και  με  προηγούμενες μελέτες).  Ωστόσο,  πριν 

πραγματοποιηθεί  η  παραγοντοποίηση,  λόγω του  μικρού αριθμού του  δείγματος 

(100 άτομα) πρέπει να προηγηθούν οι παρακάτω έλεγχοι που δείχνουν κατά πόσο 

παρουσιάζουν αλληλοσυσχετίσεις οι 22 ερωτήσεις μεταξύ τους. 

[69]



5.7.1  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σύμφωνα με τους  Tabachnik και  Fidell (2001)  το δείγμα των 100 ατόμων 

θεωρείται  μικρό  καθώς  το  ελάχιστο  μέγεθος  δείγματος  προσδιορίζεται  από  τον 

αριθμό των μεταβλητών:   Ελάχιστο Δείγμα = 22μεταβλητές Χ 5 = 110.

Για  τον  έλεγχο  του  κατά  πόσο  παρουσιάζουν  αλληλοσυσχετίσεις  οι  22 

μεταβλητές μεταξύ τους με σκοπό την παραγοντοποίησή τους χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος  Bartlett (Bartlett,  1954)  και  η  μέθοδος  ΚΜΟ  (Kaiser,  1970;  1974)  και 

προέκυψε ο παρακάτω Πίνακας.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,842

Bartlett's Test of 
Sphericity
 
 

Approx. Chi-Square 947,864
df 231
Sig. ,000

Στον Πίνακα ΚΜΟ  and Bartlett’s Test ένας δείκτης σύγκρισης του σχετικού 

μεγέθους των συντελεστών συσχέτισης είναι το στατιστικό  Kaiser-Meyer-Olkin. Οι 

τιμές  του  δείκτη  αυτού  κυμαίνονται  από  0  έως  1.  Τιμές  κοντά  στην   μονάδα 

δηλώνουν ότι  τα δεδομένα είναι  κατάλληλα για παραγοντική ανάλυση. Αντίθετα 

τιμές κάτω του 0,5 θεωρούνται μη αποδεκτές και δεν συνίσταται η συνέχιση της 

παραγοντικής διαδικασίας. 

Στον  ίδιο  πίνακα  υπάρχει  και  το  Bartlett’s Test of Sphericity  το  οποίο 

αποφαίνεται για την παρουσία συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών, στην ουσία 

μας  δίνει  την  πιθανότητα  ο  πίνακας  συσχέτισης  να  έχει  σημαντικές  συσχετίσεις 

μεταξύ κάποιων μεταβλητών.
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Από τα  δεδομένα του  δείγματος  προκύπτει  ότι  μπορεί  να  προχωρήσει  η 

διαδικασία παραγοντικής ανάλυσης καθώς ο έλεγχος ΚΜΟ έδωσε την τιμή 0,842 

που είναι πάνω από την ελάχιστη 0,50 και ο έλεγχος Bartlett έδωσε Sig. 0,00 (<0,05) 

που σημαίνει πως ο έλεγχος ήταν σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 .

Τα  συμπεράσματα  των  παραπάνω  ελέγχων,  το  γεγονός  ότι  δεν  υπήρξαν 

ακραίες τιμές καθώς και η ανάλυση συσχετίσεων (Πίνακας Συσχετίσεων) που έδειξε 

ότι υπήρχαν αρκετές τιμές πάνω από το προκαθορισμένο όριο r=0,30 έδειξαν ότι η 

παραγοντική  ανάλυση  των  δεδομένων  θα  ήταν  δυνατή  κάνοντας  χρήση  των 

δεδομένων του δείγματος (Pallant, 2005). 
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5.7.2  ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Total Variance Explained

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Στον Πίνακα Total Variance Explained έχουμε πολλές στήλες με σημαντικές 

πληροφορίες:

∗ Η στήλη Component απλά δίνει το πλήθος των παραγόντων οι οποίοι είναι 

όσες και οι μεταβλητές, δηλαδή 22.

∗ Η στήλη Total (Initial Eingenvalues) δίνει τις ιδιοτιμές- eingenvalues για κάθε 

παράγοντα και είναι ταξινομημένες κατά τάξη μεγέθους. Η κάθε τιμή είναι η 

συνολική μεταβολή η οποία ερμηνεύεται  από τον παράγοντα. Το σύνολο 

των τιμών αυτών είναι όσο και των παραγόντων, δηλαδή 22.

[72]

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

 Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 7,408 33,672 33,672 7,408 33,672 33,672 3,027 13,760 13,760
2 2,233 10,151 43,823 2,233 10,151 43,823 2,974 13,520 27,280
3 1,435 6,523 50,346 1,435 6,523 50,346 2,628 11,946 39,226
4 1,254 5,699 56,045 1,254 5,699 56,045 2,239 10,178 49,404
5 1,109 5,040 61,085 1,109 5,040 61,085 2,010 9,137 58,541
6 1,042 4,736 65,820 1,042 4,736 65,820 1,601 7,279 65,820
7 ,909 4,133 69,953       
8 ,810 3,681 73,635       
9 ,725 3,294 76,929       
10 ,689 3,133 80,061       
11 ,613 2,784 82,846       
12 ,559 2,542 85,388       
13 ,499 2,270 87,658       
14 ,430 1,956 89,614       
15 ,415 1,885 91,498       
16 ,375 1,706 93,205       
17 ,351 1,595 94,799       
18 ,305 1,388 96,188       
19 ,233 1,060 97,247       
20 ,224 1,019 98,267       
21 ,203 ,923 99,190       
22 ,178 ,810 100,000       



∗ Η  στήλη  %  of Variance (Initial Eingenvalues)  δίνει  το  ποσοστό  της 

διακύμανσης το οποίο περιγράφεται από τον παράγοντα και είναι το πηλίκο 

της  κάθε  τιμής  της  στήλης  Total δια  του  συνολικού  πλήθους  των 

παραγόντων.

∗ Η στήλη Cumulative % (Initial Eingenvalues) περιέχει αθροιστικά τα ποσοστά 

της προηγούμενης στήλης.

∗ Η στήλη Total (Extraction of Sums of Squared Loadings) δίνει τις ιδιοτιμές οι 

οποίες έχουν eingenvalue μεγαλύτερο του 1. Είναι στην ουσία ένας δείκτης ο 

οποίος  καθορίζει  τον  αριθμό  των  παραγόντων  οι  οποίοι  θέλουμε  να 

προκύψουν από την παραγοντική ανάλυση. 

∗ Η στήλη %  of Variance (Extraction of Sums of Squared Loadings)  δίνει  το 

ποσοστό της διακύμανσης το οποίο περιγράφεται από τους έξι παράγοντες , 

με ιδιοτιμή μεγαλύτερη του 1.

∗ Η στήλη  Cumulative % (Extraction of Sums of Squared Loadings)  περιέχει 

αθροιστικά τα ποσοστά της προηγούμενης στήλης, που φτάνουν το 65,82%.

∗ Η στήλη  Total (Rotation Sums of Squared Loadings) δίνει τις έξι ιδιοτιμές οι 

οποίες  έχουν  eingenvalue μεγαλύτερο  του  1  μετά  την  περιστροφή. 

Παρατηρούμε πως οι τιμές μετά την περιστροφή έχουν αλλάξει.

∗ Η  στήλη   %  of Variance  (Rotation Sums of Squared Loadings)  δίνει  το 

ποσοστό της διακύμανσης το οποίο περιγράφεται από τους έξι παράγοντες , 

με ιδιοτιμή μεγαλύτερη του 1, μετά την περιστροφή.

∗  Η  στήλη  Cumulative %  (Rotation Sums of Squared Loadings)  περιέχει 

αθροιστικά τα ποσοστά της προηγούμενης στήλης.

Παρατηρούμε  ότι  ενώ  οι  τιμές  των  στηλών  Total και  %  of Variance της 

περιοχής  Rotation of Sums of Squared Loadings είναι  διαφορετικές  από  τις 

αντίστοιχες της περιοχής  Extraction of Sums of Squared Loadings,  η τελική τιμή 

Cumulative και στις δυο περιοχές είναι η ίδια. Συνολικά δηλαδή οι έξι παράγοντες 
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και  με  τις  δυο  μεθόδους,  περιγράφουν  το  ίδιο  ποσοστό  διασποράς  των 

μεταβλητών.

Σαν γενικό συμπέρασμα ο Πίνακας  Total Variance Explained δείχνει ότι στην 

παρούσα μελέτη εξάγονται έξι παράγοντες βασικών συστατικών κάτι που έρχεται 

σε  αντίθεση  με  το  μοντέλο   Servperf που  συμφωνεί  στην  ύπαρξη  πέντε 

παραγόντων.

Αξίζει  να σημειωθεί  πως η ύπαρξη διαφορετικού αριθμού παραγόντων ή 

διαφορετικής  δομής  των  παραγόντων  συναντάται  συχνά  στην  αντίστοιχη 

βιβλιογραφία, π.χ.  “Measuring Service quality with SERVPERF”,  Fogarty,  G.,  Catts, 

R., & Forlin,  C. όπου οι πέντε παράγοντες αποτελούνται από μία μίξη των αρχικών 

παραγόντων, “Service Quality in the Hair Salon Industry”,  L.  Jean Harrison-Walker, 

ύπαρξη δυο παραγόντων. Παρ’ όλες τις μελέτες που έχουν εξετάσει τη παραγοντική 

δομή των μοντέλων  Servqual και  Servperf ,  «δεν υπάρχει γενική ομοφωνία στον 

αριθμό των διαστάσεων και συσχετίσεων», (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1994).

Το  παρακάτω  Διάγραμμα  (Scree Plot)  αποτελεί  εναλλακτικό  τρόπο 

καθορισμού του πλήθους των παραγόντων. Οι παράγοντες που υπερβαίνουν το 1 

είναι οι παράγοντες που μας ενδιαφέρουν διότι οι παράγοντες με χαρακτηριστική 

ρίζα (eigenvalue) μικρότερη από 1 αποτελούνται από διακύμανση σφάλματος που 

είναι δύσκολο να ερμηνευτεί. Συνεπώς και αυτή η μέθοδος ορίζει πως ο αριθμός 

των παραγόντων είναι έξι.

Component Number
22212019181716151413121110987654321
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Μετά τον προσδιορισμό του πλήθος των παραγόντων ακολουθεί ο Πίνακας 

Component Matrix όπου  εμφανίζονται  οι  έξι  παράγοντες  με  τις  φορτίσεις  των 

μεταβλητών στους παράγοντες αυτούς.  Οι τιμές αυτές κυμαίνονται από -1 έως 1.

Component Matrix(a)

 
 

Component
1 2 3 4 5 6

P8 ,765      
P21 ,753      
P7 ,692      
P22 ,666      
P14 ,648 ,428     
P6 ,639    ,445  
P10 ,626  -,322 ,373   
P19 ,602 -,500     
P9 ,599   -,486  -,300
P16 ,592  -,364    
P5 ,588      
P1 ,572  ,359    
P13 ,567 -,503     
P20 ,499   ,444   
P18 ,498 ,308   -,345 -,383
P4 ,491     ,305
P15 ,553 -,636     
P12 ,408 ,529     
P17 ,408 ,436 -,353 -,324   
P11 ,477  -,537    
P3 ,462  ,440  ,553  
P2 ,479     ,662

           Extraction Method: Principal Component Analysis.
           a  6 components extracted.

Ο παραπάνω Πίνακας δε μας προσφέρει τα απαραίτητα στοιχεία που μας 

προσφέρει  ο  Πίνακας  Rotated Component Matrix που  ακολουθεί.  Στον 

συγκεκριμένο πίνακα έχουμε τους έξι παράγοντες με τις αντίστοιχες φορτίσεις των 

μεταβλητών στους παράγοντες αυτούς, μετά την ορθογώνια περιστροφή των έξι 

παραγόντων. Η περιστροφή έχει ως σκοπό την αύξηση των μεγάλων φορτίσεων και 

αντίστοιχα την μείωση των μικρών. Από τον πίνακα αυτό προκύπτει η σύνθεση των 

παραγόντων. Το κριτήριο που χρησιμοποιείται είναι το μέγεθος της φόρτισης της 

κάθε μεταβλητής στους παράγοντες. Δηλαδή, η μεταβλητή ανήκει στον παράγοντα 

στον οποίο έχει μεγαλύτερη φόρτιση. 
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Rotated Component Matrix(a)

 
 

Component
1 2 3 4 5 6

P18 ,771      
P14 ,657     
P20 ,562    ,403  
P7 ,550  ,493    
P4 ,491     ,447
P22 ,426 ,408  ,416   
P21 ,405    
P15  ,829     
P19  ,803     
P13  ,568  ,554  
P10 ,459 ,490 ,415    
P8  ,456  ,404  
P16   ,783    
P17   ,741    
P11  ,419 ,624    
P9    ,781   
P5   ,537   
P3     ,855  
P6   ,683  
P1    ,452  
P2      ,786
P12    ,418

           Extraction Method: Principal Component Analysis. 
           Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
           a  Rotation converged in 12 iterations.

Από τον  πίνακα Rotated Component Matrix προκύπτει η εξής δομή:

 Στον  Παράγοντα  1 ανήκουν  οι  μεταβλητές:  Ρ4(Η  ατμόσφαιρα  και  ο 

εξοπλισμός  είναι  άνετα  και  κατάλληλα  για  τους  σκοπούς  της  διαμονής), 

Ρ7(Όταν έχετε ένα πρόβλημα, το ξενοδοχείο δείχνει ειλικρινές ενδιαφέρον 

να το επιλύσει), Ρ14(Το προσωπικό του ξενοδοχείου είναι πάντα πρόθυμο 

να  βοηθήσει),  Ρ18(Οι  υπάλληλοι  έχουν  τις  γνώσεις  να  παρέχουν 

πληροφορίες  και  βοήθεια  στους  πελάτες  για  ότι  χρειάζονται),  Ρ20(Το 

ξενοδοχείο  έχει  προσωπικό  που  εμπνέει  εμπιστοσύνη  στους  πελάτες), 

Ρ21(Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου σας δίνουν προσωπική προσοχή), Ρ22(Οι 

υπάλληλοι του ξενοδοχείου καταλαβαίνουν τις ανάγκες σας)

 Στον Παράγοντα 2 ανήκουν οι  μεταβλητές:  Ρ8(Το ξενοδοχείο παρέχει  τις 

υπηρεσίες σωστά εξ αρχής), Ρ10(Το σύστημα κρατήσεων είναι εύκολο στη 
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χρήση), Ρ13(Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου σας λένε ακριβώς πότε θα είναι 

έτοιμες  οι  υπηρεσίες),  Ρ15(Οι  υπάλληλοι  προσαρμόζονται  εύκολα  και 

χειρίζονται  αποτελεσματικά  την  αυξημένη  κίνηση  πελατών),  Ρ19(Το 

ξενοδοχείο  παρέχει  προσαρμοστικότητα  στις  υπηρεσίες  ανάλογα  με  τις 

απαιτήσεις του πελάτη)

 Στον  Παράγοντα  3 ανήκουν  οι  μεταβλητές:  Ρ11(Ο  υπάλληλος  υποδοχής 

επιβεβαιώνει  ορθά  τις  αιτήσεις  κράτησης),  Ρ16(Το  ξενοδοχείο  έχει  ένα 

ασφαλές περιβάλλον),  Ρ17(Νιώθετε ασφάλεια στις συναλλαγές σας με το 

ξενοδοχείο)

 Στον  Παράγοντα  4 ανήκουν  οι  μεταβλητές:  Ρ5(Οι  υπάλληλοι  είναι 

καλοντυμένοι), Ρ9(Οι υπάλληλοι παρέχουν γρήγορες υπηρεσίες)

 Στον Παράγοντα 5 ανήκουν οι μεταβλητές: Ρ1(Η εξωτερική εμφάνιση είναι 

ελκυστική),  Ρ3(Το  ξενοδοχείο  είναι  καθαρό),  Ρ6(Όταν  το  ξενοδοχείο 

υπόσχεται να κάνει κάτι σε συγκεκριμένο χρόνο, το κάνει)

 Στον Παράγοντα 6 ανήκουν οι μεταβλητές: Ρ2(Το ξενοδοχείο έχει μοντέρνο 

εξοπλισμό),  Ρ12(Το  ξενοδοχείο  έχει  προσωπικό  το  οποίο  επικοινωνεί  σε 

φιλικό και προσωπικό ύφος)   

Μελετώντας τη δομή του κάθε παράγοντα παρατηρούμε πως είναι δύσκολη 

η εύρεση μίας ονομασίας-χαρακτηρισμό η οποία θα καλύπτει όλες τις μεταβλητές 

του παράγοντα, καθώς κανένας παράγοντας δεν συμβαδίζει με τα χαρακτηριστικά 

των ομάδων του μοντέλου  Servperf.  Ωστόσο, στον παρακάτω πίνακα γίνεται μια 

προσπάθεια γενίκευσης της κάθε ονομασίας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που 

κυριαρχούν σε κάθε παράγοντα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ   

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ SERVPERF ΚΥΡΙΑ ΕΜΦΑΣΗ
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Προσωπικό Ενδιαφέρον

(Παράγοντας 1)

∗ Απτά Χαρακτηριστικά (1)

∗ Αξιοπιστία (1)

∗ Ανταπόκριση (1)

∗ Ασφάλεια (1)

∗ Προσωπικό Ενδιαφέρον (3)

Καταλληλότητα ατμόσφαιρας 

και εξοπλισμού, ενδιαφέρον και 

προθυμία για βοήθεια, 

πληροφόρηση, εμπιστοσύνη, 

προσωπική προσοχή και 

κατανόηση αναγκών.

Αξιοπιστία και Ευκολία

(Παράγοντας 2)

∗ Αξιοπιστία (2)

∗ Ανταπόκριση (2)

∗ Ασφάλεια (1)

Σωστές και έγκαιρες υπηρεσίες, 

ευκολία κρατήσεων, 

προσαρμοστικότητα.

Ασφάλεια

(Παράγοντας 3)

∗ Αξιοπιστία (1)

∗ Ασφάλεια (2)

Ορθή επιβεβαίωση κρατήσεων, 

ασφάλεια περιβάλλοντος και 

συναλλαγών.

Εργαζόμενοι

(Παράγοντας 4)

∗ Απτά Χαρακτηριστικά (1)

∗ Αξιοπιστία (1)

Εμφάνιση και ταχύτητα 

υπαλλήλων.

Ελκυστικό Περιβάλλον

(Παράγοντας 5)

∗ Απτά Χαρακτηριστικά (2)

∗ Αξιοπιστία (1)

Ελκυστικότητα, καθαριότητα και 

αξιοπιστία.

Ύφος Ξενοδοχείου

(Παράγοντας 6)

∗ Απτά Χαρακτηριστικά (1)

∗ Ανταπόκριση (1)

Εμφάνιση  ξενοδοχείου  και 

αμεσότητα προσωπικού.
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5.7.3  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Περιγραφική Στατιστική

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

Προσωπικό Ενδιαφέρον 4,56 0,39198

Αξιοπιστία και Ευκολία 4,466 0,45753

Ασφάλεια 4,78 0,34563

Εργαζόμενοι 4,295 0,55092

Ελκυστικό Περιβάλλον 4,61 0,43178

Ύφος Ξενοδοχείου 4,635 0,38831

 

Από την εύρεση των μέσων όρων των έξι παραγόντων παρατηρούμε πως το 

υπό μελέτη ξενοδοχείο συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία στον τομέα της 

ασφάλειας.  Ο  υψηλός  μέσος  όρος  (4,78)  σε  συνδυασμό  με  την  μικρή  τυπική 

απόκλιση  (περίπου  0,35)  μας  δείχνουν  πως  οι  πελάτες  που  απάντησαν  στα 

ερωτηματολόγια νιώθουν ιδιαίτερη ασφάλεια στις συναλλαγές με το ξενοδοχείο και 

στη διαμονή τους και εμπιστεύονται το σύστημα κρατήσεων.

Και οι υπόλοιποι όμως παράγοντες αξιολογήθηκαν υψηλά με χαμηλότερο 

τον τέταρτο που αφορά τους εργαζομένους. Συγκεκριμένα, ο συγκριτικά μέσος όρος 

(4,3 περίπου) και η συγκριτικά υψηλή τιμή της τυπικής απόκλισης (0,55) δηλώνουν 

πως  οι  πελάτες  δεν  είναι  ιδιαίτερα  ευχαριστημένοι  με  την  εμφάνιση  και  την 

ταχύτητα των υπαλλήλων (συγκριτικά πάντα με τους υπόλοιπους παράγοντες).  
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5.8  ΣΥΝΟΨΗ

Συνεπώς, από το παρόν κεφάλαιο προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

πελατών επισκέπτεται το ξενοδοχείο για τις διακοπές του και κατέχει μια θετική 

εικόνα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Τόσο η γενικότερη γνώμη των πελατών για τη συνολική ποιότητα όσο και η 

ικανοποίησή τους είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και αυτό προκύπτει κυρίως 

από τους μέσους όρους των τεσσάρων γενικών μεταβλητών του πρώτου μέρους και 

τη στατιστική ανάλυση των υπόλοιπων 22 μεταβλητών.

Από  τις  τιμές  του  μοντέλου  Weighted Servperf για  κάθε  μεταβλητή, 

προκύπτουν τα στοιχεία που αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση 

και  θα  έπρεπε  να  δοθεί  ιδιαίτερο  βάρος.  Είναι  τα  στοιχεία  που  ο  πελάτης 

βαθμολόγησε  υψηλότερα,  σύμφωνα  πάντα  με  την  εμπειρία  του  στο  παρόν 

ξενοδοχείο και τη σημαντικότητα που δίνει σε αυτά, και άρα είναι τα στοιχεία που 

συμβάλλουν ιδιαίτερα στην ικανοποίησή του.

Τέλος,  η  παραγοντική  ανάλυση  έδειξε  ότι  δεν  υπάρχει  ταύτιση  των 

συμπερασμάτων  του  μοντέλου  Servperf και  της  παρούσας  μελέτης,  καθώς 

εμφανίστηκαν  έξι  και  όχι  πέντε  παράγοντες,  με  σημαντικότερο  τον  τρίτο  που 

αναφέρεται στην ασφάλεια που νιώθουν οι πελάτες για το σύστημα κρατήσεων, τις 

συναλλαγές τους και το περιβάλλον διαμονής τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  ο     

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
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6.1   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η μελέτη περίπτωσης στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί κύρια 

πηγή εισοδήματος στον Ελλαδικό χώρο και συγκεκριμένα στο νομό Πιερίας όπου 

υπάρχουν  οι  εγκαταστάσεις  του  ξενοδοχείου,  έδειξε  μια  θετική  εικόνα  για  τον 

τομέα των υπηρεσιών και ένα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των πελατών.

Τα εκατό άτομα που ανταποκρίθηκαν στα ερωτηματολόγια απάντησαν κατά 

πλειοψηφία πως είναι ικανοποιημένοι από τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο και θα 

το πρότειναν σε κάποιο γνωστό τους.

Το σύνολο των μέσων όρων των 22 ερωτήσεων κατατάσσεται στην κλίμακα 

ανάμεσα  στο  Πολύ  και  Πάρα  Πολύ  γεγονός  που  δείχνει  την  ιδιαίτερα  υψηλή 

αξιολόγηση  υλικών  και  άυλων χαρακτηριστικών  του  ξενοδοχείου.  Συγκεκριμένα, 

από  τις  22  μεταβλητές  προέκυψε  πως  η  χαμηλότερη  αξιολόγηση  αφορούσε  το 

ντύσιμο των υπαλλήλων ενώ η υψηλότερη αφορούσε την ασφάλεια που νιώθουν οι 

πελάτες στις συναλλαγές τους με το ξενοδοχείο.

Η ανάλυση των τιμών που προέκυψαν από το μοντέλο  Weighted Servperf 

αποτέλεσε απλή επαλήθευση της θετικής εικόνας των πελατών για το ξενοδοχείο, 

καθώς τα περισσότερα γινόμενα που προέκυψαν ξεπερνούν το 20,  με δεδομένο ότι 

το  θεωρητικά  άριστο  επίπεδο  γινομένων  είναι  το  25  (5-βάθμια  κλίμακα  στην 

αντίληψη και  στη  σημαντικότητα).  Σημαντικότερος  παράγοντας  του  ξενοδοχείου 

αποδείχθηκε η ασφάλεια που νιώθουν οι πελάτες στις συναλλαγές τους μ’ αυτό.

Τα  αποτελέσματα  της  παραγοντικής  ανάλυσης  του  προηγούμενου 

κεφαλαίου  δεν  επαληθεύουν  την  αρχική  έρευνα  των  Cronin και  Taylor για  το 

Servperf,  η  οποία  ανέφερε  την  ύπαρξη  πέντε  παραγόντων.  Ωστόσο,  πρόσφατες 

έρευνες3 απέδειξαν ότι η δομή των πέντε παραγόντων δεν είναι εξαντλητική και 

απόλυτη.

3 “Analyzing Service Quality” Olle Stromgren, Lulea University of Technology, “Perceptions of service 
quality in North Cyprus hotels” Halil Nadiri- Kashif Hussain, International Journal of Contemporary 
Hospitality Management, “Service Quality in the Hair Salon Industry” L. Jean Harrison-Walker, Journal 
of Business Disciplines Indiana University Southeast.  

[82]



 Η παρούσα διπλωματική εργασία εφαρμόζοντας το μοντέλο Servperf στον 

τομέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας και πιο συγκεκριμένα σε μια ξενοδοχειακή 

μονάδα (μελέτη περίπτωσης) κατέληξε στο συμπέρασμα της ύπαρξης μιας δομής έξι 

παραγόντων που ερμηνεύουν τη συνολική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

και τη συνολική ικανοποίηση των πελατών.

Οι τίτλοι  που δόθηκαν στους παράγοντες  βασίστηκαν στην «περιγραφική 

προσέγγιση» αντικατοπτρίζοντας τη φύση των μεταβλητών που ανήκουν σε αυτούς 

(Kim και Mueller, 1978).

Από τους νέους αυτούς παράγοντες, ο τομέας της ασφάλειας που νιώθουν 

οι πελάτες στις σχέσεις τους με το ξενοδοχείο κατέλαβε την υψηλότερη κατά μέσο 

όρο αξιολόγηση κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, ιδιαίτερα στον τομέα των 

υπηρεσιών διαμονής.

Λόγω  της  αντιπροσωπευτικότητας  του  ερευνητικού  δείγματος  τα 

συμπεράσματα  δε  μπορούν  να  γενικευτούν  για  τον  κλάδο  παροχής  υπηρεσιών 

φιλοξενίας  στην  Ελλάδα.  Η  παρούσα  έρευνα  πραγματοποιήθηκε  σε  μια 

ξενοδοχειακή μονάδα η οποία είναι φυσικό να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

και  ιδιότητες  και  τα  οποία είναι  λογικό  να μην  τα  έχουν  όλες οι  ξενοδοχειακές 

μονάδες στην Ελλάδα. 

Συνεπώς,  το  παραπάνω  γεγονός  αποτρέπει  τη  γενίκευση  των 

αποτελεσμάτων και τα περιορίζει μόνο για αντίστοιχα ξενοδοχεία.

[83]



6.  2    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  

Τα αποτελέσματα της έρευνας του υπό μελέτη ξενοδοχείου επιβεβαίωσαν 

το  γεγονός  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  και  η  ικανοποίηση  των  πελατών 

βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, εμπόδια πάντα υπάρχουν και μειώνουν την 

ικανοποίηση  των  πελατών.  Οι  διευθυντές  είναι  υπεύθυνοι  για  τη  βελτίωση  της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και γι’ αυτό πρέπει να δρουν έτσι ώστε να 

πραγματοποιείται μια συνεχής βελτίωση.

 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για την εφαρμογή της βελτίωσης η διοίκηση πρέπει  να κατηγοριοποιήσει 

τους πελάτες της και να αναγνωρίσει τις διαφορετικές ανάγκες αυτών των 

κατηγοριών. Στη συνέχεια πρέπει να καθορίσει τους βασικούς παράγοντες 

για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών, όπως ο αριθμός των υπηρεσιών. 

Λόγω  της  επαφής  κυρίως  με  ξένους  τουρίστες  η  διοίκηση  πρέπει  να 

λειτουργεί με διεθνή πρότυπα και διαδικασίες. 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υπάρχει ένα πλήθος μεθόδων διαθέσιμο στη διοίκηση για την ενθάρρυνση 

συμμετοχής των υπαλλήλων σε μια στρατηγική ικανοποίησης των πελατών 

και βελτίωσης της εσωτερικής ποιότητας των υπηρεσιών. Αυτές οι μέθοδοι 

περιλαμβάνουν  αύξηση  των  μισθών  ή  παροχής  στους  υπαλλήλους  ενός 

αισθήματος  προσωπικής  ευθύνης  που  θα  μπορούσε  να  δώσει  στους 

υπαλλήλους την ικανοποίηση και το κίνητρο για αύξηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών.  Το  αίσθημα  προσωπικής  προσφοράς  δημιουργεί 

ικανοποιημένους  υπαλλήλους  και  συνεπώς  ικανοποιημένους  πελάτες. 

Επίσης,  αυξάνεται  η  πιθανότητα  μακροχρόνιας  διαμονής  των  υπαλλήλων 

στο ξενοδοχείο και άρα εξασφαλίζεται η ύπαρξη έμπειρου προσωπικού.     
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 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνεχής πρέπει  να είναι  και  η σύγκριση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών με αυτή των ανταγωνιστών. Το ίδιο πρέπει να πραγματοποιείται 

και  με  τις  τιμές  οι  οποίες  πρέπει  να  συμβαδίζουν  με  την  ποιότητα  των 

υπηρεσιών,  την  κατηγορία  του  ξενοδοχείου  και  τις  ανέσεις  που 

προσφέρονται.

Τα οφέλη που μπορεί  να προκύψουν από την  εφαρμογή των παραπάνω 

είναι τα εξής:

∗ Μείωση των παραπόνων των πελατών

∗ Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών

∗ Αύξηση της ηθικής ευθύνης του προσωπικού

∗ Αύξηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του ξενοδοχείου γενικά.
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6.  3    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  

Παρά  το  γεγονός  ότι  δεν  υπάρχει   δυνατότητα  γενίκευσης  των 

αποτελεσμάτων  που  προέκυψαν  από  την  παρούσα  μελέτη  υπάρχουν  πολλές 

ευκαιρίες επέκτασης της έρευνας. Για παράδειγμα, επιπλέον μελέτες θα μπορούσαν 

να πραγματοποιηθούν για τη μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

και ικανοποίησης των πελατών στις μονάδες φιλοξενίας με τη χρήση δημογραφικών 

και  κοινωνικών  χαρακτηριστικών  και  την  επίδραση  αυτών  στις  διαστάσεις  της 

ποιότητας. 

Στις  έρευνες  αυτές  επίσης  θα  μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί  μεγαλύτερο 

δείγμα πελατών και ξενοδοχείων, τα οποία θα άνηκαν σε διαφορετικές κατηγορίες. 

Η μέθοδος συλλογής στοιχείων θα μπορούσε να μη περιοριστεί στη χρήση μόνο 

ερωτηματολογίων αλλά και προσωπικών συνεντεύξεων.

Επίσης,  θα  μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί  και  ένα  διαφορετικό  μοντέλο 

μέτρησης  ώστε  να  μην  υπάρχει  ο  περιορισμός  χρήσης  των  μεταβλητών  αλλά 

αντίθετα  η  δυνατότητα  τοποθέτησης  περισσότερων  μεταβλητών  σχετικών  για 

παράδειγμα με τη διαφήμιση, τη τιμή και τη φήμη.

Τέλος, πολλά από τα θέματα που προέκυψαν από τον Zeithaml et al. (1993) 

παραμένουν ανεξερεύνητα όπως το  πώς οι  στρατηγικές  μάρκετινγκ  μπορούν  να 

σχεδιαστούν  ώστε  να  ικανοποιούν  τις  προσδοκίες  για  υπηρεσίες  και  η 

σημαντικότητα πρόβλεψης των απαιτήσεων των πελατών και  προσφοράς αυτών 

πριν ζητηθούν.   
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1.  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 Διάγραμμα Φύλου και Εθνικότητας
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1.3     Διάγραμμα Λόγου Επίσκεψης  
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2.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
S1 100 2,00 5,00 4,4600 ,64228
P1 100 3,00 5,00 4,5100 ,59450
S2 100 3,00 5,00 4,3800 ,72167
P2 100 3,00 5,00 4,5600 ,53786
S3 100 3,00 5,00 4,9300 ,29319
P3 100 3,00 5,00 4,7200 ,47312
S4 100 3,00 5,00 4,7100 ,51825
P4 100 3,00 5,00 4,5200 ,54086
S5 100 2,00 5,00 4,2700 ,75015
P5 100 2,00 5,00 4,1600 ,74833
S6 100 3,00 5,00 4,7400 ,46319
P6 100 3,00 5,00 4,6000 ,58603
S7 100 3,00 5,00 4,8200 ,43531
P7 100 2,00 5,00 4,7100 ,53739
S8 100 3,00 5,00 4,7200 ,47312
P8 100 3,00 5,00 4,4400 ,62474
S9 100 3,00 5,00 4,7800 ,46232
P9 100 3,00 5,00 4,4300 ,53664
S10 100 2,00 5,00 4,5700 ,71428
P10 100 3,00 5,00 4,5800 ,62247
S11 100 3,00 5,00 4,8500 ,38599
P11 100 3,00 5,00 4,7400 ,46319
S12 100 3,00 5,00 4,6400 ,52262
P12 100 3,00 5,00 4,7100 ,47768
S13 100 3,00 5,00 4,5800 ,53522
P13 100 3,00 5,00 4,4500 ,53889
S14 100 3,00 5,00 4,8400 ,39492
P14 100 3,00 5,00 4,6600 ,49686
S15 100 3,00 5,00 4,5800 ,55377
P15 100 3,00 5,00 4,4200 ,60603
S16 100 3,00 5,00 4,8400 ,44313
P16 100 4,00 5,00 4,7700 ,42295
S17 100 3,00 5,00 4,8600 ,40252
P17 100 3,00 5,00 4,8300 ,45070
S18 100 3,00 5,00 4,3700 ,66142
P18 100 3,00 5,00 4,4400 ,62474
S19 100 3,00 5,00 4,5600 ,57419
P19 100 3,00 5,00 4,4400 ,60836
S20 100 3,00 5,00 4,7600 ,47397
P20 100 1,00 5,00 4,5400 ,64228
S21 100 2,00 5,00 4,3500 ,70173
P21 100 3,00 5,00 4,5300 ,61060
S22 100 3,00 5,00 4,6200 ,56461
P22 100 3,00 5,00 4,5200 ,54086
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3.    ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ  

P1

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 

oute ikanopoiomenos 
oute mh ikanopoihtikh 5 5,0 5,0 5,0

poli 39 39,0 39,0 44,0
para poli 56 56,0 56,0 100,0
Total 100 100,0 100,0  

P2

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid oute ikanopoiomenos 

oute mh ikanopoihtikh 2 2,0 2,0 2,0

poli 40 40,0 40,0 42,0
para poli 58 58,0 58,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

P3

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid oute ikanopoiomenos 

oute mh ikanopoihtikh 1 1,0 1,0 1,0

poli 26 26,0 26,0 27,0
para poli 73 73,0 73,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

P4

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid oute ikanopoiomenos 

oute mh ikanopoihtikh 2 2,0 2,0 2,0

poli 44 44,0 44,0 46,0
para poli 54 54,0 54,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

P5
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Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid ligo 2 2,0 2,0 2,0

oute ikanopoiomenos 
oute mh ikanopoihtikh 15 15,0 15,0 17,0

poli 48 48,0 48,0 65,0
para poli 35 35,0 35,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

P6

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid oute ikanopoiomenos 

oute mh ikanopoihtikh 5 5,0 5,0 5,0

poli 30 30,0 30,0 35,0
para poli 65 65,0 65,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

P7

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid ligo 1 1,0 1,0 1,0

oute ikanopoiomenos 
oute mh ikanopoihtikh 1 1,0 1,0 2,0

poli 24 24,0 24,0 26,0
para poli 74 74,0 74,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

P8

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid oute ikanopoiomenos 

oute mh ikanopoihtikh 7 7,0 7,0 7,0

poli 42 42,0 42,0 49,0
para poli 51 51,0 51,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

P9

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
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Valid oute ikanopoiomenos 
oute mh ikanopoihtikh 2 2,0 2,0 2,0

poli 53 53,0 53,0 55,0
para poli 45 45,0 45,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

P10

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid oute ikanopoiomenos 

oute mh ikanopoihtikh 7 7,0 7,0 7,0

poli 28 28,0 28,0 35,0
para poli 65 65,0 65,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

P11

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid oute ikanopoiomenos 

oute mh ikanopoihtikh 1 1,0 1,0 1,0

poli 24 24,0 24,0 25,0
para poli 75 75,0 75,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

P12

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid oute ikanopoiomenos 

oute mh ikanopoihtikh 1 1,0 1,0 1,0

poli 27 27,0 27,0 28,0
para poli 72 72,0 72,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

P13

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid oute ikanopoiomenos 

oute mh ikanopoihtikh 2 2,0 2,0 2,0

poli 51 51,0 51,0 53,0
para poli 47 47,0 47,0 100,0

Total 100 100,0 100,0
P14

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
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Valid oute ikanopoiomenos 
oute mh ikanopoihtikh 1 1,0 1,0 1,0

poli 32 32,0 32,0 33,0
para poli 67 67,0 67,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

P15

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid oute ikanopoiomenos 

oute mh ikanopoihtikh 6 6,0 6,0 6,0

poli 46 46,0 46,0 52,0
para poli 48 48,0 48,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

P16

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid poli 23 23,0 23,0 23,0

para poli 77 77,0 77,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

P17

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid oute ikanopoiomenos 

oute mh ikanopoihtikh 3 3,0 3,0 3,0

poli 11 11,0 11,0 14,0
para poli 86 86,0 86,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

P18

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid oute ikanopoiomenos 

oute mh ikanopoihtikh 7 7,0 7,0 7,0

poli 42 42,0 42,0 49,0
para poli 51 51,0 51,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

P19

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
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Valid oute ikanopoiomenos 
oute mh ikanopoihtikh 6 6,0 6,0 6,0

poli 44 44,0 44,0 50,0
para poli 50 50,0 50,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

P20

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid katholou 1 1,0 1,0 1,0

oute ikanopoiomenos 
oute mh ikanopoihtikh 2 2,0 2,0 3,0

poli 38 38,0 38,0 41,0
para poli 59 59,0 59,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

P21

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid oute ikanopoiomenos 

oute mh ikanopoihtikh 6 6,0 6,0 6,0

poli 35 35,0 35,0 41,0
para poli 59 59,0 59,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

P22

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid oute ikanopoiomenos 

oute mh ikanopoihtikh 2 2,0 2,0 2,0

poli 44 44,0 44,0 46,0
para poli 54 54,0 54,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

4.  ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ

Correlation Matrix
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  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Correlation P1 1,000 ,298 ,369 ,298 ,360 ,360 ,310 ,423 ,256 ,257 ,193 ,348
 P2 ,298 1,000 ,305 ,308 ,302 ,205 ,218 ,281 ,207 ,197 ,144 ,167
 P3 ,369 ,305 1,000 ,219 ,270 ,539 ,234 ,353 ,240 ,180 ,125 -,005
 P4 ,298 ,308 ,219 1,000 ,267 ,217 ,316 ,332 ,196 ,325 ,182 ,316
 P5 ,360 ,302 ,270 ,267 1,000 ,332 ,343 ,431 ,456 ,384 ,063 ,159
 P6 ,360 ,205 ,539 ,217 ,332 1,000 ,301 ,541 ,488 ,255 ,246 ,195
 P7 ,310 ,218 ,234 ,316 ,343 ,301 1,000 ,384 ,402 ,538 ,465 ,259
 P8 ,423 ,281 ,353 ,332 ,431 ,541 ,384 1,000 ,515 ,376 ,364 ,297
 P9 ,256 ,207 ,240 ,196 ,456 ,488 ,402 ,515 1,000 ,123 ,170 ,216
 P10 ,257 ,197 ,180 ,325 ,384 ,255 ,538 ,376 ,123 1,000 ,423 ,232
 P11 ,193 ,144 ,125 ,182 ,063 ,246 ,465 ,364 ,170 ,423 1,000 ,112
 P12 ,348 ,167 -,005 ,316 ,159 ,195 ,259 ,297 ,216 ,232 ,112 1,000
 P13 ,191 ,446 ,143 ,090 ,346 ,352 ,246 ,456 ,477 ,268 ,150 ,002
 P14 ,388 ,304 ,107 ,401 ,338 ,326 ,611 ,357 ,327 ,415 ,314 ,389
 P15 ,128 ,294 ,273 ,159 ,363 ,336 ,285 ,547 ,371 ,338 ,285 -,133
 P16 ,311 ,261 ,129 ,219 ,245 ,440 ,459 ,310 ,307 ,435 ,414 ,416
 P17 ,289 ,105 ,011 ,159 ,141 ,199 ,378 ,268 ,264 ,283 ,318 ,285
 P18 ,396 ,071 ,182 ,303 ,323 ,182 ,414 ,275 ,274 ,272 ,225 ,229
 P19 ,127 ,289 ,292 ,249 ,310 ,385 ,302 ,575 ,281 ,440 ,303 ,061
 P20 ,277 ,168 ,336 ,259 ,176 ,231 ,312 ,384 ,111 ,371 ,205 ,318
 P21 ,444 ,348 ,309 ,319 ,343 ,457 ,473 ,521 ,376 ,459 ,242 ,290
 P22 ,298 ,274 ,298 ,240 ,391 ,376 ,420 ,512 ,405 ,295 ,182 ,238
Sig. (1-tailed) P1  ,001 ,000 ,001 ,000 ,000 ,001 ,000 ,005 ,005 ,027 ,000
 P2 ,001  ,001 ,001 ,001 ,020 ,015 ,002 ,019 ,025 ,076 ,049
 P3 ,000 ,001  ,014 ,003 ,000 ,010 ,000 ,008 ,037 ,107 ,479
 P4 ,001 ,001 ,014  ,004 ,015 ,001 ,000 ,025 ,000 ,035 ,001
 P5 ,000 ,001 ,003 ,004  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,267 ,057
 P6 ,000 ,020 ,000 ,015 ,000  ,001 ,000 ,000 ,005 ,007 ,026
 P7 ,001 ,015 ,010 ,001 ,000 ,001  ,000 ,000 ,000 ,000 ,005
 P8 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,001
 P9 ,005 ,019 ,008 ,025 ,000 ,000 ,000 ,000  ,112 ,046 ,016
 P10 ,005 ,025 ,037 ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 ,112  ,000 ,010
 P11 ,027 ,076 ,107 ,035 ,267 ,007 ,000 ,000 ,046 ,000  ,133
 P12 ,000 ,049 ,479 ,001 ,057 ,026 ,005 ,001 ,016 ,010 ,133  
 P13 ,029 ,000 ,078 ,186 ,000 ,000 ,007 ,000 ,000 ,004 ,069 ,492
 P14 ,000 ,001 ,146 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000
 P15 ,101 ,002 ,003 ,057 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,002 ,093
 P16 ,001 ,004 ,100 ,014 ,007 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000
 P17 ,002 ,149 ,455 ,057 ,080 ,024 ,000 ,003 ,004 ,002 ,001 ,002
 P18 ,000 ,242 ,035 ,001 ,001 ,035 ,000 ,003 ,003 ,003 ,012 ,011
 P19 ,103 ,002 ,002 ,006 ,001 ,000 ,001 ,000 ,002 ,000 ,001 ,273
 P20 ,003 ,047 ,000 ,005 ,040 ,010 ,001 ,000 ,136 ,000 ,020 ,001
 P21 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,008 ,002
 P22 ,001 ,003 ,001 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,035 ,009

Correlation Matrix

  P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22
Correlation P1 ,191 ,388 ,128 ,311 ,289 ,396 ,127 ,277 ,444 ,298
 P2 ,446 ,304 ,294 ,261 ,105 ,071 ,289 ,168 ,348 ,274
 P3 ,143 ,107 ,273 ,129 ,011 ,182 ,292 ,336 ,309 ,298
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 P4 ,090 ,401 ,159 ,219 ,159 ,303 ,249 ,259 ,319 ,240
 P5 ,346 ,338 ,363 ,245 ,141 ,323 ,310 ,176 ,343 ,391
 P6 ,352 ,326 ,336 ,440 ,199 ,182 ,385 ,231 ,457 ,376
 P7 ,246 ,611 ,285 ,459 ,378 ,414 ,302 ,312 ,473 ,420
 P8 ,456 ,357 ,547 ,310 ,268 ,275 ,575 ,384 ,521 ,512
 P9 ,477 ,327 ,371 ,307 ,264 ,274 ,281 ,111 ,376 ,405
 P10 ,268 ,415 ,338 ,435 ,283 ,272 ,440 ,371 ,459 ,295
 P11 ,150 ,314 ,285 ,414 ,318 ,225 ,303 ,205 ,242 ,182
 P12 ,002 ,389 -,133 ,416 ,285 ,229 ,061 ,318 ,290 ,238
 P13 1,000 ,200 ,560 ,281 ,110 ,096 ,499 ,079 ,496 ,471
 P14 ,200 1,000 ,110 ,393 ,326 ,487 ,166 ,391 ,500 ,326
 P15 ,560 ,110 1,000 ,184 ,005 ,094 ,699 ,138 ,320 ,436
 P16 ,281 ,393 ,184 1,000 ,482 ,157 ,201 ,202 ,477 ,219
 P17 ,110 ,326 ,005 ,482 1,000 ,197 ,055 ,146 ,257 ,118
 P18 ,096 ,487 ,094 ,157 ,197 1,000 ,150 ,283 ,389 ,362
 P19 ,499 ,166 ,699 ,201 ,055 ,150 1,000 ,239 ,372 ,464
 P20 ,079 ,391 ,138 ,202 ,146 ,283 ,239 1,000 ,396 ,376
 P21 ,496 ,500 ,320 ,477 ,257 ,389 ,372 ,396 1,000 ,533
 P22 ,471 ,326 ,436 ,219 ,118 ,362 ,464 ,376 ,533 1,000
Sig. (1-tailed) P1 ,029 ,000 ,101 ,001 ,002 ,000 ,103 ,003 ,000 ,001
 P2 ,000 ,001 ,002 ,004 ,149 ,242 ,002 ,047 ,000 ,003
 P3 ,078 ,146 ,003 ,100 ,455 ,035 ,002 ,000 ,001 ,001
 P4 ,186 ,000 ,057 ,014 ,057 ,001 ,006 ,005 ,001 ,008
 P5 ,000 ,000 ,000 ,007 ,080 ,001 ,001 ,040 ,000 ,000
 P6 ,000 ,000 ,000 ,000 ,024 ,035 ,000 ,010 ,000 ,000
 P7 ,007 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000
 P8 ,000 ,000 ,000 ,001 ,003 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000
 P9 ,000 ,000 ,000 ,001 ,004 ,003 ,002 ,136 ,000 ,000
 P10 ,004 ,000 ,000 ,000 ,002 ,003 ,000 ,000 ,000 ,001
 P11 ,069 ,001 ,002 ,000 ,001 ,012 ,001 ,020 ,008 ,035
 P12 ,492 ,000 ,093 ,000 ,002 ,011 ,273 ,001 ,002 ,009
 P13  ,023 ,000 ,002 ,138 ,171 ,000 ,218 ,000 ,000
 P14 ,023  ,138 ,000 ,000 ,000 ,050 ,000 ,000 ,000
 P15 ,000 ,138  ,034 ,480 ,176 ,000 ,085 ,001 ,000
 P16 ,002 ,000 ,034  ,000 ,059 ,022 ,022 ,000 ,014
 P17 ,138 ,000 ,480 ,000  ,025 ,295 ,074 ,005 ,122
 P18 ,171 ,000 ,176 ,059 ,025  ,068 ,002 ,000 ,000
 P19 ,000 ,050 ,000 ,022 ,295 ,068  ,008 ,000 ,000
 P20 ,218 ,000 ,085 ,022 ,074 ,002 ,008  ,000 ,000
 P21 ,000 ,000 ,001 ,000 ,005 ,000 ,000 ,000  ,000
 P22 ,000 ,000 ,000 ,014 ,122 ,000 ,000 ,000 ,000  
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