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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη ζθνπφ λα κεηξήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, 

ηθαλνπνίεζεο θαη αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν ηεο Διιάδαο.  Γηα 

ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ είθνζη δπν (22) κεηαβιεηέο πνηφηεηαο 

ησλ, νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη κεηαμχ ησλ πέληε (5) παξαγφλησλ πνηφηεηαο: Αμηνπηζηία, 

Αληαπφθξηζε, Δλζπλαίζζεζε, Αζθάιεηα, Τπνδνκέο θαη Δμνπιηζκφο κε βάζε ην 

κνληέιν SERVPERF.  Όζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο 

αθνζίσζεο νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ  θαηά πφζν ηθαλνπνηεκέλνη 

είλαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ μελνδνρείνπ πνπ επηζθέθηεθαλ θαη πνηα 

πηζαλφηεηα λα πξνηείλνπλ ζε άιινπο ην ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν αληίζηνηρα.  Γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζπγθεληξψζεθαλ δεδνκέλα απφ 499 επηζθέπηεο μελνδνρείσλ απφ 

ηηο δεθαηξείο (13) πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο.  Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε ρξήζε ηεο πεξηγξαθηθήο θαη επαγσγηθήο 

ζηαηηζηηθήο αιιά θαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο. 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απνδεηθλχεη φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ, ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ είλαη ζεηηθή. Οη αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

είλαη αξθεηά πςειέο. Μάιηζηα νη κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γξήγνξε 

αληαπφθξηζε ησλ ππαιιήισλ, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ αζθάιεηα θαηά ηε δηακνλή ζην 

μελνδνρείν βαζκνινγήζεθαλ πςειφηεξα απφ ηνπο πειάηεο. Απηέο νη κεηαβιεηέο 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, επνκέλσο νη 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

ελίζρπζε απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ θαη θαηά επέθηαζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ 

αθνζίσζε ησλ πειαηψλ. Χζηφζν ε παξνχζα έξεπλα παξνπζηάδεη ζεκαληηθνχο 

πεξηνξηζκνχο πνπ βαζίδνληαη θπξίσο ζηηο κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο, ηε γεσγξαθηθή 

ζέζε ηνπ εξεπλεηή θαη ηα κέζα δηαλνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Μειινληηθά ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε θαη ε ζχγθξηζε ηεο κεηαβνιήο ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

πειαηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ έπεηηα απφ κεηαβνιέο ηεο πνηφηεηαο αιιά 

θαη ε παξνπζίαζε νπζηαζηηθψλ ηξφπσλ βειηίσζεο απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ. 
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ABSTRACT  

The purpose of this study is to measure the relationship among service quality, customer 

satisfaction and customer loyalty in the Greek hotel industry. This study has used 

quantitative research conducted through questionnaires. Survey questionnaire was 

constructed with 22 service quality items covering 5 service quality dimensions based 

on SERVPERF model. As far as the components of satisfaction and loyalty are 

concerned participants were asked to evaluate the level of satisfaction of the service 

quality of the hotel they recently visited and the possibility to recommend this hotel to 

others. Data were collected from 499 guests of hotels in the thirteen regions of Greece. 

Descriptive and inductive statistics were used to analyze the data and present the results 

as well as to check the reliability of the measurement tool. Analysis of results shows 

that the relationship among service quality, satisfaction and customer loyalty of hotel 

customers is positive. Variables related to the quick response of the staff, infrastructure 

and security while staying at the hotel explain customer evaluation of perceived service 

quality in the hotels of the thirteen regions of Greece. These variables play important 

role in service quality measurement thus it is suggested that hotels needs to set 

instructions and implement specific strategies to enhance these variables as well as 

customer satisfaction and loyalty. However, the research subject has certain limitations 

basically due to the sampling methods, the geographical location of the researcher and 

the means of questionnaire distribution. In the future, we might consider comparing the 

change in customer perceptions of service quality followed by quality changes and 

presenting substantial ways to improve these variables. 
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1.ΔΙΑΓΧΓΗ KAI ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Οη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα μερσξίζνπλ κέζα ζε έλα ζθιεξφ αληαγσληζκφ πνπ 

αλζεί ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο θαη 

ην κεξίδην ηνπο ζηελ αγνξά. Ο ζπλερψο απμαλφκελνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ραξαθηεξίδεη θαη ηνλ θιάδν ησλ μελνδνρείσλ έλα απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. (Deng et al., 2013). Απφ ηε κηα 

νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο βξίζθνληαη ζε κηα αηέξκνλε πξνζπάζεηα πξνζθνξάο νινέλα 

πεξηζζφηεξσλ αιιά θαη βειηησκέλσλ πνηνηηθά ππεξεζηψλ. Απφ ηελ άιιε νη ζχγρξνλνη 

πειάηεο εκθαλίδνληαη κε απμαλφκελεο πξνζδνθίεο επσθεινχκελνη κάιηζηα απηφ ηνλ 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνλ επηρεηξήζεσλ, ν νπνίνο θαη ηνπο πξνζθέξεη πιεζψξα 

επηινγψλ (Oh and Kim, 2017).  Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο , ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ (π.ρ. 

μελνδνρεία) γλψξηζε κηα εμαηξεηηθή εμέιημε πνπ αχμεζε ηνλ θαηαλαισηηζκφ, 

θαζηζηψληαο ηνπο πειάηεο πην ελεξγνχο θαη απαηηεηηθνχο (Khamitov et al., 2019; 

Toufaily et al. 2013; Van Lierop and El-Geneidy, 2016). Έηζη παξαηεξείηαη κηα 

ζπλερψο απμαλφκελε ηάζε ηφζν ζηελ πξνζθνξά φζν θαη ζηε δήηεζε πνηνηηθήο 

ππεξεζίαο ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν. 

Γεδνκέλεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο ε  παξνρή πνηνηηθήο ππεξεζίαο απνηειεί κία απφ ηηο 

πξνθιήζεηο φισλ ησλ εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ (Wilkins et al., 2007). Πξάγκαηη, 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, ε πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα, ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ειέγμνπλ άκεζα 

θαζψο αθνξά ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, γηα:  

 δηαθνξνπνίεζε (Zeithaml and Bitner, 1996) 

 ηθαλνπνίεζε θαη αμία ηνπ πειάηε (Parasuraman, 1997) 

 δηαηήξεζε θαη αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηεο 

επηρείξεζεο (Buzzel and Gale, 1987) 

 δηαηήξεζε πθηζηάκελσλ θαη πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ (Aksoy, 2013) 

 θαη αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο (Grorosrous, 2000) 

Ζ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα πεη θαλείο  ζπλνιηθά πσο εληζρχεη ηελ απφδνζε 

ηεο επηρείξεζεο θαη ην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ 

(Wilkins et al., 2007). Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε είλαη κηα επηρεηξεκαηηθή θηινζνθία 
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πνπ ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο αμίαο γηα ηνπο πειάηεο, ηελ πξφβιεςε 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο, θαη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ επζχλε εθπιήξσζεο 

ησλ αλαγθψλ ηνπο (Dominici and Guzzo, 2010). Ζ επίηεπμε θαη ε δηαηήξεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ απνηειεί ζεκαληηθή πξνθιήζε πνπ αληηκεησπίδεη ε 

δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (Yen-Lun Su, 2004). Οη 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαγσλίδνληαη απνηειεζκαηηθά ρσξίο λα 

εθπιεξψλνπλ ηηο επηζπκίεο ησλ επηζθεπηψλ ηνπο θαη κάιηζηα ζα πξέπεη λα είλαη θαη ζε 

ζέζε λα ηηο ηθαλνπνηνχλ θαιχηεξα ηνπο πειάηεο ηεο απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο (Choi 

and Chu, 2001; Li et al., 2013). Χο εθ ηνχηνπ, γηα λα δηεπξχλνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπο, νη κάλαηδεξ ησλ μελνδνρείσλ πξέπεη λα έρνπλ κηα ζαθή αληίιεςε 

γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο κεγαιχηεξε αμία (Narver, 2000). Ζ 

αλαδήηεζε θαη θαηαγξαθή ησλ παξαγφλησλ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ είλαη πνιχηηκε 

γηα ηε βειηίσζε απηήο ηεο αληίιεςεο, θαζψο παξέρνπλ ζηνπο κάλαηδεξ ησλ 

μελνδνρείσλ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη θαηαλφεζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ απαηηήζεσλ θαη αλαγθψλ ησλ πειαηψλ (Forozia, Zadeh, and Gilani, 

2013). Απ‘ ηε ζηηγκή πνπ ζα θαηαλνήζνπλ ηηο αλάγθεο, ηηο επηζπκίεο θαη γεληθφηεξα ηηο 

αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ ηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ηφηε ζα είλαη ζε ζέζε λα ηηο 

εθπιεξψζνπλ παξέρνληαο ηε ζσζηή ππεξεζία. Αλ ν πειάηεο ιάβεη ηελ ππεξεζία πνπ 

επηζπκεί θαη ηνπ ηαηξηάδεη ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ηφηε 

είλαη επραξηζηεκέλνο θαη ηθαλνπνηεκέλνο. Αλάκεζα ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πειαηψλ είλαη θαη ε πνηνηηθή εμππεξέηεζε (Gronoos, 1990; Parasuraman et al., 1988). 

Πιήζνο κειεηψλ απνζθνπνχλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αληηιήςεσλ ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε 

ηα πξντφληα / ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα μελνδνρεία θαη ηηο επηπηψζεηο απηψλ 

ησλ αληηιήςεσλ ζηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ (Ramanathan and 

Ramanathan, 2010). Μάιηζηα ζηελ πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ κειεηψλ, έρεη απνδεηρζεί 

φηη ππάξρεη θαη ζπκκεηξηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο αληίιεςεο ησλ επηδφζεσλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ππεξεζίαο / πξντφληνο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε 

(Busacca and Padula, 2005; Zhang and Cole, 2016). 

Οη κάλαηδεξ ησλ επηρεηξήζεσλ πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ αληηκεησπίζνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ ηθαλνπνηψληαο ηνπο πειάηεο ηνπο. Χζηφζν παξά ην γεγνλφο φηη πνιιέο 

κειέηεο εζηηάδνπλ ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ππάξρεη έλα 

αθφκα ζηνηρείν πνπ παξέρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηηο επηρεηξήζεηο: ε 

αθνζίσζε.  Οη πεξηζζφηεξεο εκπεηξηθέο κειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη κφλν ε εμαζθάιηζε 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε δελ εγγπάηαη φηη απηφο ζα μαλαπξνηηκήζεη ηελ ππεξεζία 
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ή ζα ηελ πξνηείλεη ζε άιινπο. Ζ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ απνηειεί επνκέλσο έλα απφ ηα 

πην ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη κηα επηρείξεζε (Kandampully et al., 2015), 

επηηξέπνληάο ηεο λα απνθηήζεη καθξνπξφζεζκα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζε 

αληαγσληζηηθέο παγθφζκηεο αγνξέο (Aksoy, 2013) δεκηνπξγψληαο ακνηβαία επσθειείο 

καθξνπξφζεζκεο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ηνπο (Kandampully et al., 2015). 

Ζ παξνχζα ινηπφλ έξεπλα ζθνπεχεη λα κειεηήζεη ηελ ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ ηξηψλ 

παξαγφλησλ: πνηφηεηα ππεξεζηψλ – ηθαλνπνίεζε – αθνζίσζε. 

 

1.1 ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Γεδνκέλεο ηεο ηεξάζηηαο ζεκαζίαο ηεο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη 

αληηιεπηφ πσο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζε 

φιε ηελ Διιάδα. Οη ππεξεζίεο δηαηίζεληαη πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ αμία ζηνλ 

πειάηε. Δλψ ζπλδένληαη είηε άκεζα είηε έκκεζα κε ζηνηρεία φπσο ε ηθαλνπνίεζε θαη νη 

ζπκπεξηθνξηθέο ηάζεηο ηνπ πειάηε. Ζ παξνχζα εξγαζία, ινηπφλ, δηεμήρζε κε ζθνπφ λα 

εμεηάζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο 

αθνζίσζεο  ησλ πειαηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. 

Παξάζρεη κηα ζαθή εηθφλα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη πειάηεο ησλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ αλά ηηο δηάθνξεο Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο αληηιακβάλνληαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ εξεπλεηηθνχ κνληέινπ SERVPERF θαη πσο απηή ζπλδέεηαη 

κε ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ 

πξνζπκία απηψλ λα ζπζηήζνπλ ην μελνδνρείν πνπ επηζθέθηεθαλ ζε ηξίηνπο. 

Οη θπξηφηεξνη ζηφρνη ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηαζηεί/νχλ: 

1. Σν επίπεδν ησλ αληηιήςεσλ ησλ πειαηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πνπ επηζθέθηεθαλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πέληε 

δηαζηάζεηο πνηφηεηαο  

2. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα νη πειάηεο ησλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ,  

3. Οη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ή δηαθνξεηηθά ησλ 

κεηαβιεηψλ ησλ παξαγφλησλ πνηφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ Γηεξεπλεηηθή 

Παξαγνληηθή Αλάιπζε (EFA) θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ελδερφκελσλ 

δπλαηψλ θαη αδχλακσλ ζεκείσλ,  
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4. Καηά πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη πειάηεο απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ  

5. Πνηα είλαη ε γεληθή εθηίκεζε ησλ πειαηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

ζπγθξηηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο.  

6. Πφζν πηζαλφ είλαη νη πειάηεο λα ζπζηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν ζε 

άιινπο έπεηηα απφ ηε δηθή ηνπο επίζθεςε ζε απηφ. 

Σέινο, παξάιιεια κε ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο, πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε ζθηαγξάθεζε 

ηνπ πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα κε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην θχιν, 

ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ απαζρφιεζε, ην χςνο εηζνδήκαηνο θαη 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη ε παξνπζίαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

επίζθεςεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε πιεξνθνξίεο φπσο ε Πεξηθέξεηα ζηελ νπνία αλήθεη 

ην μελνδνρείν πνπ επηζθέθηεθαλ, ε θαηεγνξία ηνπ μελνδνρείνπ θαη ν κήλαο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επίζθεςεο. 

 

1.2 ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ 

πέληε θεθάιαην. Δίλαη κάιηζηα έηζη δνκεκέλα , έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηνλ 

αλαγλψζηε λα πεξηεγεζεί ζηα θεθάιαηα. 

Σν πξψην θεθάιαην αθνξά ην εηζαγσγηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη αλαθέξεηαη 

ζην ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο, ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο κειέηεο θαη ηε δηάξζξσζε ηεο 

εξγαζίαο. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην αθνξά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο εξγαζίαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Δηδηθφηεξα αλαιχνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ θαη ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα δηάθνξα κνληέια κέηξεζεο ηεο. Δπηπιένλ δηαηππψλνληαη νη έλλνηεο 

ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

ηφζν γεληθά φζν θαη ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν εηδηθφηεξα. Αθφκε, αλαπηχζζεηαη ε 

ζρέζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο αθνζίσζεο ησλ 

πειαηψλ. Σέινο ζην ίδην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο φπσο 

δηαηππψζεθαλ κέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε. 
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ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα 

κειέηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξέρεη ζηνλ αλαγλψζηε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο έξεπλαο, ηελ επηινγή ηεο εξεπλεηηθήο 

κεζφδνπ, ηεο κεζφδνπ ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηε 

δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηε δεηγκαηνιεςία θαη ηελ επεμεξγαζία θαη ηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

έξεπλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζθηαγξαθείηαη ην πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε έξεπλα, 

δειαδή ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επίζθεςεο 

ζην αληίζηνηρν μελνδνρείν καδί κε ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε 

δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ SERVPERF θαη ε αλάιπζε 

ησλ εξσηήζεσλ ηνπ κνληέινπ κε ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα. Παξάιιεια 

παξνπζηάδεηαη ν έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Αλαιχνληαη νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

πειαηψλ. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη ε αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο πξνθεηκέλνπ, 

εμεηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, ηθαλνπνίεζεο θαη αθνζίσζεο ησλ 

πειαηψλ ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη απαληψληαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο.  

ην ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο κε βάζε ηνπο 

αξρηθνχο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί. Παξάιιεια ιακβάλνληαο ππφςε ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο γίλνληαη δηνηθεηηθέο 

ππνδείμεηο πξνο ηεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο,. Αθφκε,  παξνπζηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ εληνπίδνληαη θελά ζηελ έξεπλα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή 

έξεπλα.  
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2.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ θαη γίλεηαη ε 

δηάθξηζε ηνπο απφ απηά ησλ πξντφλησλ. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηεχεηαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ θαη παξνπζηάδνληαη ηα δηάθνξα κνληέια κέηξεζεο. Μεηαμχ απηψλ δίλεηαη 

έκθαζε ζηα κνληέια SERVQUAL θαη SERVPERF εθ ησλ νπνίσλ ην ηειεπηαίν 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ έξεπλα. Παξάιιεια γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηνλ θιάδν ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη παξνπζηάδεηαη κηα ζεηξά κειεηψλ θαη κνληέισλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

θιάδν. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζηα μελνδνρεία. ην θεθάιαην, παξάιιεια, δηαηππψλνληαη νη 

νξηζκνί θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελλνηψλ ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο αθνζίσζεο ησλ 

πειαηψλ απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηφζν γεληθά φζν θαη εηδηθά γηα ηνλ θιάδν 

ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ μελνδνρείσλ. Αθφκε, παξνπζηάδεηαη κηα ζεηξά κειεηψλ ζηνλ 

θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ φπνπ εμεγεί ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ηεο 

ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ. Σέινο ζην ίδην θεθάιαην 

αλαπηχζζνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο κειέηεο φπσο δηαηππψζεθαλ 

κέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε. 

 

2.1 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Ζ θαηαλφεζε θαη ε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ δηαθέξεη ζεκαληηθά απ‘ ηελ 

κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αγαζψλ. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ ζα πξέπεη πξψηα λα εμεηαζηνχλ θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηηο 

θάλνπλ λα δηαθέξνπλ απφ ηα αγαζά. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ είλαη ε 

θαπιφηεηα, ε εηεξνγέλεηα, ε αδηαηξεηφηεηα, θζαξηφηεηα θαη ε έιιεηςε θπξηφηεηαο. 

Αϋιόηεηα 

Οη ππεξεζίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ άπιε θχζε ηνπο (Pride and Ferrell, 2000). Απηφ 

ζεκαίλεη πσο ν εθάζηνηε πειάηεο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηεο αηζζήζεηο ηνπ γηα 

ηελ αληηιεθζεί θαη θπζηθά δελ κπνξεί λα ηελ αμηνινγήζεη πξηλ ηελ αγνξά φπσο γίλεηαη 

κε ηα πξντφληα (Gronoos, 1978; Fitzsimmons and Fitzsimmons, 2011). Δμαηηίαο απηήο 

ηεο δπζθνιίαο νη επηρεηξήζεηο αλαδεηνχλ δηάθνξνπο ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα 
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επηθνηλσλήζνπλ ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ 

«εηθφλα» ηεο (Kotler and Amstrong, 2016). Δπνκέλσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία πνπ 

ζπλδένληαη κε απηή φπσο ν ρψξνο, ην πξνζσπηθφ, ν εμνπιηζκφο, νη ππνδνκέο, ην 

επηθνηλσληαθφ πιηθφ, ε ηηκή (Kotler and Keller, 2003). 

Δηεξνγέλεηα 

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ ππεξεζηψλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη δελ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ κε 

ηα ίδηα αθξηβψο ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηα πξντφληα. Άξα, ε δηαδηθαζία ηεο ηππνπνίεζεο 

είλαη ζρεδφλ αδχλαηε (Sasser, Olsen and Wyckoff, 1978). Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο 

παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ην κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ (Wirtz and Lovelock, 2016). Ζ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε 

δηαδηθαζία. Οη πειάηεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο, αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο, ηηο 

νπνίεο ν εθάζηνηε πάξνρνο πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη θαη ελ ηέιεη λα πξνζθέξεη ζηνλ 

θάζε πειάηε απηφ πνπ ηνπ ηαηξηάδεη θαη δεηά. (Gabbott and Hogg, 1994; Ghobadian et 

al., 1994; Fitzsimmons and Fitzsimmons, 2011; Wirtz and Lovelock, 2016). Ζ 

ζπκπεξηθνξά θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εξγαδφκελνπ θαη πειάηε δηακνξθψλεη 

θαζνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη (Kotler and Keller, 2003). 

Αδηαηξεηόηεηα 

Οη ππεξεζίεο παξάγνληαη θαη θαηαλαιψλνληαη ηαπηφρξνλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

κπξνζηά ζηνλ πειάηε (Kotler and Keller, 2003). Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε λα ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηελ δηακφξθσζε ηεο ππεξεζίαο 

θαζηζηψληαο ηνλ ζεκαληηθφ θνκκάηη κηαο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο – ζπλδεκηνπξγφ 

(Lovelock and Gummesson, 2004; Wirtz and Lovestock, 2016). Απηφ ζπλεπάγεηαη ηφζν 

πιενλεθηήκαηα, φζν θαη κεηνλεθηήκαηα.  Απ‘ ηε κηα ν πειάηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

«δεκηνπξγήζεη» κηα ππεξεζία πνπ ηνπ ηαηξηάδεη, θάηη ην νπνίν απμάλεη ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ. Απ‘ ηελ άιιε ιφγσ ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο θαη ηεο θπζηθήο παξνπζίαο άιισλ πειαηψλ ζην ρψξν, είηε ελεξγψλ 

ζπκκεηερφλησλ είηε φρη, ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθφο θαη επηθπιαθηηθφο, αθνχ ε παξνρή δηαθνξνπνηεκέλεο ππεξεζίαο απφ έλα 

πειάηε ζε έλα άιιν (ιφγσ θαη ηεο αδπλακίαο ηππνπνίεζεο φπσο ήδε αλαθέξζεθε) 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο θαη δπζαξέζθεηα ζηνπο ππφινηπνπο πειάηεο 

(Gabbott and Hogg, 1994). 
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Φζαξηόηεηα 

Ζ ππεξεζία δελ παξακέλεη αλαιινίσηε ζην ρξφλν θαη δελ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε 

αληίζεζε κε ηα πξντφληα (Rathmell, 1966;  Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985; 

Fitzsimmons and Fitzsimmons, 2011). Ζ αδπλακία απνζήθεπζεο δελ επηηξέπεη ηελ 

δεκηνπξγία θαη ηελ δηαηήξεζε απνζεκάησλ ζε θαηαζηάζεηο δηαθπκάλζεσλ ηεο δήηεζεο 

(Gabbott and Hogg, 1994), θάηη πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα θπξίσο ζε 

πεξηφδνπο πςειήο δήηεζεο. Δπηπιένλ ηα ηειηθά πξντφληα ππφθεηληαη ζε πνιιαπινχο 

ειέγρνπο πξηλ θηάζνπλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαη ζε πεξίπησζε πνπ εληνπηζηεί 

θάπνην ειάηησκα απνζχξνληαη ζε πξψηκν ζηάδην. Απηφ δελ ζπκβαίλεη φκσο κε ηηο 

ππεξεζίεο, θάηη πνπ θαζηζηά πην αλαγθαίνπο ηνπο ειέγρνπο θαη ηα ζπζηήκαηα 

πξνθεηκέλνπ ε ππεξεζία λα παξέρεηαη ζσζηά ζηνλ θαηαλαισηή απφ ηελ πξψηε θνξά 

(Ghobadian et al., 1994). Σέινο ην γεγνλφο φηη είλαη θζαξηή θαη επνκέλσο δελ κπνξεί 

λα παξαρζεί ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαη λα απνζεθεπηεί δελ επηηξέπεη ζηηο εηαηξείεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ λα πεηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Thomas, 1978). 

Έιιεηςε θπξηόηεηαο 

Σν ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππεξεζηψλ είλαη ε έιιεηςε θπξηφηεηαο. ε αληίζεζε 

κε ηα πξντφληα, φπνπ ν πειάηεο κπνξεί λα αγνξάζεη ην πξντφλ θαη λα ην θάλεη θηήκα 

ηνπ, ζηηο ππεξεζίεο δελ κπνξεί λα απνθηήζεη ηελ θπξηφηεηα ηνπο (Wirtz and Lovelock, 

2016). Απηφ πνπ νπζηαζηηθά απνθηά είλαη έλα είδνο άδεηαο ρξήζεο ηνπο. Λακβάλεη έλα 

φθεινο απφ ηε ρξήζε ηνπο, αιιά δελ γίλεηαη θάηνρνο ηνπο (Gabbott and Hogg, 1994).  

 

2.2 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  

Ζ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο είλαη "έλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρία 

κηαο επηρείξεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ" (Shahin and Dabestani, 2010) θαη έρεη κειεηεζεί 

απφ πνιινχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο φπσο ε νηθνλνκηθή επηζηήκε, ε δηνίθεζε 

ιεηηνπξγηψλ, ην κάξθεηηλγθ, ε δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ε νξγαλσζηαθή 

ζπκπεξηθνξά. Απφ ηνπο πξψηνπο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

ήηαλ νη Parasuraman, Zeithaml θαη Berry (1988), νη νπνίνη νξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ σο ην ράζκα κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ πειαηψλ. Οη 

πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ αληηθαηνπηξίδνπλ απηφ πνπ νη πειάηεο πηζηεχνπλ φηη πξέπεη 
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λα ηνπο πξνζθέξεη κηα επηρείξεζε, ελψ νη αληηιήςεηο ησλ αληηθαηνπηξίδνπλ απηφ πνπ 

ληψζνπλ νη πειάηεο φηη έρνπλ ιάβεη απφ κηα επηρείξεζε. Μάιηζηα νη ίδηνη δηαηππψλνπλ 

πσο ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ θξίζε ηνπ θαηαλαισηή ζρεηηθά κε 

ηελ αλσηεξφηεηα ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο θάηη ην νπνίν δηαηππψζεθε θαη απφ 

ηνπο Kim et al. (2013) αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα αλαθέξνληαο πσο ε πνηφηεηα ηεο 

ππεξεζίαο είλαη "ε θξίζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ αλσηεξφηεηα θαη ηελ ππεξνρή ηεο 

παξνρήο κηαο ππεξεζίαο". ρεηίδεηαη αιιά δηαθέξεη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε θαη είλαη 

απνηέιεζκα ηεο ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ πειαηψλ 

γηα ηελ απφδνζε κηαο ππεξεζίαο (Garvin, 1983; Hjorth-Anderson, 1984. Οη Holbrook 

θαη Corfman (1985) ηελ ραξαθηεξίδνπλ κε ηνλ φξν «αλζξσπηζηηθή (humanistic)», αθνχ 

πεξηιακβάλεη ηελ ππνθεηκεληθή άπνςε ησλ αηφκσλ γηα ηα αληηθείκελα ελψ παξάιιεια 

είλαη θαη ζρεηηθηζηηθή δηφηη δηαθέξεη απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν (ιφγσ δηαθνξεηηθήο 

θξίζεο). 

Ο Olshansky (1985) αληηκεησπίδεη ηελ πνηφηεηα σο κηα κνξθή ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο 

ελφο πξντφληνο πνπ νκνηάδεη ζε πνιιά ζεκεία κε ηελ ζηάζε/πξνζέγγηζε ηνπ αηφκνπ 

απέλαληη ζην αληηθείκελν. Λίγν αξγφηεξα νη Taylor θαη Baker (1994) δηαηππψλνπλ ην 

ίδην νξίδνληαο ηελ  πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ σο ηξφπν αμηνιφγεζεο κηαο παξερφκελεο 

ππεξεζίαο. 

 

2.3 ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα κνληέια κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ. Μεηαμχ απηψλ ην κνληέιν SERVQUAL απνηειεί κηαο απφ ηηο πξψηεο 

πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ην νπνίν είλαη θαη γλσζηφ σο 

«Μνληέιν ησλ Υαζκάησλ». Ζ ηειηθή κνξθή ηνπ κνληέινπ απνηειείηαη απφ 44 ζηνηρεία 

ρσξηζκέλα ηζνκεξψο ζε δπν θαηεγνξίεο: ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

πειαηψλ. Σα ζηνηρεία απηά αληηζηνηρνχλ ζε πέληε δηαζηάζεηο πνηφηεηαο, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο. Οη πέληε απηέο δηαζηάζεηο είλαη νη 

εμήο: 

Αμηνπηζηία (Reliability): Ηθαλφηεηα λα παξέρνπλ ηελ ππεξεζία κε αμηνπηζηία,  

αθξίβεηα θαη ππεπζπλφηεηα Οη ππεξεζίεο παξέρνληαη φπσο αθξηβψο έρνπλ ππνζρεζεί 

απφ ηελ επηρείξεζε. Σέινο ε δηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο πεξηγξάθεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 
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επηρείξεζεο λα παξέρεη ηελ ππεξεζία εγθαίξσο θαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν (Cronin and 

Taylor, 1992; Ojo, 2008; An and Noh, 2009). 

Τπνδνκέο (Tangibles): Αθνξά φια ηα πιηθά αληηθείκελα ή ηηο θπζηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ θηηξίσλ θιπ. (Ojo, 2008; 

Lundstrom and Dixit, 2008) θαη είλαη ν,ηηδήπνηε κπνξείο θάπνηνο λα αηζζαλζεί κε ηελ 

αθή. 

Αληαπόθξηζε (Responsiveness): Ζ δηάζηαζε ηεο αληαπφθξηζεο πεξηγξάθεη ηελ 

πξφζεζε κηαο επηρείξεζεο θαη ηελ επηζπκία/πξνζπκία λα βνεζήζεη ηνπο πειάηεο ηεο 

(Ojo, 2008). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ππάιιεινη είλαη πάληα πξφζπκνη λα βνεζήζνπλ ηνπο 

πειάηεο θαη έρνπλ πάληα ην ρξφλν λα αληαπνθξίλνληαη ζηα αηηήκαηα ηνπο. Δπίζεο νη 

ππάιιεινη ιέλε αθξηβψο πφηε ζα εθηειεζηεί κηα ππεξεζία θαη παξέρνπλ γξήγνξα 

νπνηαδήπνηε ππεξεζία (Cronin and Taylor, 1992). 

Αζθάιεηα (Assurance): Καηαλφεζε θαη επγέλεηα ησλ ππαιιήισλ, ηθαλφηεηα λα 

εκπλένπλ απηνπεπνίζεζε θαη εκπηζηνζχλε. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ θιάδν ησλ 

μελνδνρείσλ ε αζθάιεηα γίλεηαη αληηιεπηή σο ην αίζζεκα πνπ αηζζάλεηαη θαλείο φηη 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη φηαλ κέλεη ζην μελνδνρείν (Ojo, 2008). Οη 

ππάιιεινη ζα πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα λα παξέρνπλ κε 

επγέλεηα ηηο ππεξεζίεο. Σέινο πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηνη έηζη ψζηε νη πειάηεο λα 

αηζζάλνληαη αζθάιεηα κε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο (Cronin and Taylor, 1992). 

Δλζπλαίζζεζε (Empathy): Αθνξά ην ελδηαθέξνλ θαη πξνζσπηθή πξνζνρή πνπ 

παξέρεη ε εηαηξεία ζηνπο πειάηεο ηεο.  

χκθσλα κε ηνπο Parasuraman, Zeithaml θαη Berry (1985) ην κνληέιν SERVQUAL 

έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη εθαξκφζηκν ζε κηα πιεζψξα ππεξεζηψλ.  

Παξέρεη κηα βαζηθή δνκή ε νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί είηε απηνχζηα είηε κε 

πξνζζήθεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο θαη νδεγεί ζε ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Γηα απηφ θαη έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο γηα ηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο. 

SERVPERF 

Παξά ηελ επξεία ρξήζε ηνπ SERVQUAL γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο, ην κνληέιν 

δέρηεθε θξηηηθή θαη ππνβιήζεθε ζε θξίζηκεο ελλνηoινγηθέο θαη εκπεηξηθέο 
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αμηνινγήζεηο. Οη Cronin and Taylor (1992) ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο επηθξηηέο ηνπ 

κνληέινπ. Οη δπν εξεπλεηέο πξνηείλνπλ ην κνληέιν SERVPERF σο εξγαιείν κέηξεζεο 

ηεο πνηφηεηαο. ηελ έξεπλα ηνπο, πνπ εθαξκφζηεθε ζε δείγκα 660 ζπκκεηερφλησλ πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ δηάθνξνπο θιάδνπο παξνρήο ππεξεζηψλ (ηξάπεδεο, εηαηξείεο 

απεληφκσζεο θαη απνιχκαλζεο, εηαηξείεο ηαρείαο εζηίαζεο θαη θαζαξηζκνχ ξνχρσλ) 

ππνζηεξίδνπλ πσο ην SERVPERF απνηειεί έλα θαιχηεξν εξγαιεία κέηξεζεο ηεο 

πνηφηεηαο, αθνχ «ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ζηάζε 

ηνπ θαηαλαισηή απέλαληη ζηηο  ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη κηα επηρείξεζε παξνρήο 

ππεξεζηψλ, αθνχ θαηαλαιψλεη ηηο ππεξεζίεο ηεο». χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο ηα 

βαζηζκέλα ζηελ απφδνζε εξγαιεία κέηξεζεο είλαη θαιχηεξνη δείθηεο κέηξεζεο ηεο 

πνηφηεηαο κηαο ππεξεζίαο. Αθφκε ην ζπγθξηκέλν κνληέιν εμεγεί κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ηεο δηαθχκαλζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ζε ζχγθξηζε κε ην SERVQUAL. 

Παξάιιεια ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζεσξία ησλ ραζκάησλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο 

δελ είλαη πάληα θαηάιιειε, αθνχ ην λα ειέγρεη θαλείο ην ζηνηρείν κε ην  κεγαιχηεξν 

ράζκα κεηαμχ ηεο απφδνζεο θαη ησλ standards –ζε φξνπο πξνζδνθηψλ θαη επηζπκηψλ- 

δελ ζεκαίλεη πσο απηά ηα ζηνηρεία είλαη θαη ηα ζεκαληηθφηεξα. Σέινο ην SERVPERF 

μεπεξλάεη ην κνληέιν SERVQUAL γηαηί βξίζθεη εθαξκνγή ζε πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Cronin θαη Taylor (1992) πξνηείλνπλ φηη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ αζθεί κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο 

ησλ πειαηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Κάηη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη 

νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ηηο ηαθηηθέο ηνπο ζηελ βειηίσζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο. 

Ζ έξεπλα ησλ Cronin θαη Taylor (1992), γηα ην κνληέιν SERVPERF ππνζηεξίρζεθε 

θαη απφ άιινπο κειεηεηέο. Οη Jain θαη Gupta (2004) θαζψο θαη νη Kettinger θαη Lee 

(1997) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θιίκαθα SERVPERF έρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε 

κε ηελ ζπλνιηθή πνηφηεηα ππεξεζηψλ ζπγθξηηηθά κε ηελ θιίκαθα SERVQUAL. Ο 

Brady et al. (2002) επαλέιαβαλ θαη αλέπηπμαλ ηελ έξεπλα ησλ Cronin θαη Taylor 

θαηαιήγνληαο ζην φηη ην κνληέιν απηφ ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε ην SERVQUAL σο 

κεζνδνινγία κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Οη Bolton and Drew (1991) 

αλαθέξνπλ φηη ε πνηφηεηα κηαο ππεξεζίαο αμηνινγείηαη κε βάζε ηηο αληηιήςεηο ελψ 

άιινη ακθηζβήηεζαλ ηελ πξνβιεπηηθή ηζρχ ηνπ SERVQUAL ππνζηεξίδνληαο ηελ 

αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα 16 ηεο κέηξεζεο βαζηζκέλε ζηελ απφδνζε παξά ζηε 
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δηαθνξά πξνζδνθηψλ - αληηιήςεσλ (Babakus and Boller, 1992; Brady, Cronin and 

Brand, 2002). ην άξζξν ηνπ ν Teas (1993) αλαθέξεηαη ζηηο αδπλακίεο ηνπ 

SERVQUAL θαη πξνηείλεη λα εμαιεηθζνχλ νη εθηηκήζεηο ησλ πξνζδνθηψλ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ρξεζηκνπνηεί ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο κε ην κνληέιν SERVQUAL, φπσο 

απηέο δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο Parasuraman et al. (1988).  Χζηφζν ην κνληέιν είλαη 

θαηά 50% σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ κεηξνχληαη,. Έηζη απφ ηα 44 ζηνηρεηά 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ην SERVQUAL πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε πξνζδνθίεο – αληηιήςεηο), 

πξνηείλεη 22 ζηνηρεία επηθεληξσκέλα κφλν ζηηο αληηιήςεηο γηα ηε κέηξεζε ηεο 

πνηφηεηαο (Cronin and Taylor, 1992). 

Ζ έξεπλα γηα ηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ επεθηάζεθε θαη ζε άιινπο 

θιάδνπο κεηαμχ απηψλ θαη ε μελνδνρεηαθή θαη ηνπξηζηηθή βηνκεραλία (Frochot and 

Hughes, 2000; Getty and Thompson, 1994; Knutson et al., 1991; Mei et al., 1999). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εξγαιείνπ κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ζηνλ μελνδνρεηαθφ 

θιάδν απνηειεί θαη ην κνληέιν LODGSERV, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 26 ζηνηρείσλ 

πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηε κέηξεζε ησλ πέληε δηαζηάζεσλ SERVQUAL ζην πιαίζην 

ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ (Knutson et al., 1991). 

Λφγσ ηεο ηζρπξήο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ SERVQUAL, έλα 

αθφκε κνληέιν αλαπηχρζεθε γηα ηελ κέηξεζε ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ μελνδνρεηαθφ 

θιάδν. Οη Rust θαη Oliver (1994) πξφηεηλαλ έλα κνληέιν ηξηψλ παξαγφλησλ, ην νπνίν 

θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ην θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηε αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο πειάηεο ζηα μελνδνρεία. Οη ηξεηο δηαζηάζεηο, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ ην κνληέιν είλαη: ε ππεξεζία ηνπ πξντφληνο (ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζηελ ππεξεζία απηή θάζε απηή, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ θαη 

ζηηο δηάθνξεο αλέζεηο), ε ιήςε/κεηάδνζε/κεηαθνξά ηεο ππεξεζίαο (ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζηελ εκπεηξία πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ πειάηε 

θαη ηνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο) θαη ην πεξηβάιινλ ηεο ππεξεζίαο (ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε, ηηο ζπλζήθεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηα έπηπια θαη 

ηελ αηκφζθαηξα πνπ ππάξρεη). ην κνληέιν ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ βαζίζηεθαλ θαη νη 

Wilkins et al. (2007), νη νπνίνη αλέπηπμαλ έλα άιιν κνληέιν ηξηψλ παξαγφλησλ, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ην θπζηθφ πξντφλ, ηελ εκπεηξία ησλ ππεξεζηψλ θαη ηηο ππεξεζίεο 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 
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Αθφκα έλα ηέηνην εξγαιείν αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Getty θαη Thompson (1994). Οη 

παξαπάλσ αλέπηπμαλ ην κνληέιν LODGQUAL, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηηο αξρηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ SERVQUAL: πιηθά ζηνηρεία, εκπηζηνζχλε, αληαπφθξηζε, δεμηφηεηεο, 

επγέλεηα, αμηνπηζηία, αζθάιεηα, πξφζβαζε, θαηαλφεζε. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία 

θαηαλέκνληαη ζηηο πέληε δηαζηάζεηο: πιηθά ζηνηρεία, αμηνπηζηία (πεξηιακβάλεη ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ηελ αμηνπηζηία), ηελ αληαπφθξηζε, ηελ απηνπεπνίζεζε (πεξηιακβάλεη 

ηηο δεμηφηεηεο, ηελ επγέλεηα, ηελ αζθάιεηα, ηελ πξφζβαζε) θαη επηθνηλσλία 

(πεξηιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θαηαλφεζε), ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ην 

κνληέιν LODGQUAL (Getty and Getty, 2003). Σν ίδην κνληέιν επηβεβαηψλεη θαη ζε 

έξεπλα ηνπ ν Ladhari (2012). ε άιιε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε μελνδνρεία 

πνιπηειείαο, νη εξεπλεηέο ζπλεξγάζηεθαλ κε κηα νκάδα κάλαηδεξ γηα λα εληνπίζνπλ 

παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ γηα ηελ πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ. Οη παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ ε μελνδνρεηαθή αηκφζθαηξα θαη ε 

επγέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ησλ ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ, ε εμσηεξηθή εκθάληζε θαη νη γλψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, νη ππεξεζίεο θξαηήζεσλ 

θαη ε ζπλνιηθή αμία ησλ ρξεκάησλ (Mohsin and Lockyer, 2010). 

Οκνίσο oη Mei et al. (1999) αλέπηπμαλ ην κνληέιν HOLSERV, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ηξεηο δηαζηάζεηο: εξγαδφκελνη, πιηθά ζηνηρεία θαη αμηνπηζηία. Απηφ ην εξγαιείν είλαη 

πην θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε απφ ην SERVQUAL. Μάιηζηα δηαπίζησζαλ φηη ε δηάζηαζε 

πνηφηεηαο πνπ αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ. Οη Frochot θαη Hughes (2000) αλέπηπμαλ ην κνληέιν HISTOQUAL γηα λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζε ηζηνξηθά 

ζπίηηα. Σν εξγαιείν κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ HISTOQUAL 

πεξηιακβάλεη 24 ζηνηρεία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δηαζηάζεηο: αληαπφθξηζε, πιηθά 

ζηνηρεία, επηθνηλσλία, αλαιψζηκα θαη ελζπλαίζζεζε (Frochot, 2004). Χζηφζν, 

δηαπίζησζαλ φηη ηα πιηθά ζηνηρεία θαη ε επηθνηλσλία είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο 

ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαηαιπκάησλ.  

Έλα πιήζνο εξεπλψλ έρεη δηεμαρζεί πνπ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ 

θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη κηα ζεηξά εξεπλψλ ζην 

αληηθείκελν ησλ παξαγφλησλ ηεο πνηφηεηαο ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδνπ: 
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Πίλαθαο 1 : Μνληέια κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν  

Πεγή : Ίδηα θαηαζθεπή 

 

Akan (1995) 

1. Δπγέλεηα θαη γλψζεηο, 2. Δπηθνηλσλία θαη 

ζπλαιιαγέο, 3. Τιηθά ζηνηρεία, 4. Γλψζε θαη 

θαηαλφεζε ησλ πειαηψλ, 5. Αθξίβεηα θαη ηαρχηεηα 

ππεξεζίαο, 6. Λχζε ζηα πξνβιήκαηα, 7. Αθξίβεηα 

ζην ζχζηεκα θξαηήζεσλ 

 

Juwaheer (2004) 

1. Αμηνπηζηία, 2. Αζθάιεηα, 3. Δπηπξφζζεηεο 

αλέζεηο δσκαηίνπ, 4. Δπηθνηλσλία κε πξνζσπηθφ, 5. 

Διθπζηηθφηεηα ηνπ δσκαηίνπ , 6. Δλζπλαίζζεζε, 7. 

Δμσηεξηθή εκθάληζε πξνζσπηθνχ θαη αθξίβεηα, 8. 

Φαγεηφ θαη παξεκθεξείο ππεξεζίεο, 9. Δμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ μελνδνρείνπ 

Akbala (2006) 1. Τπνδνκέο θαη εμνπιηζκφο, 2. Δπάξθεηα ζηελ 

πξνζθνξά ηεο ππεξεζίαο, 3. Καηαλφεζε θαη 

θξνληίδα, 4. Αζθάιεηα, 5. Βνιηθφηεηα 

Qu and Sit (2007) 1. Αμηνπηζηία, 2. Δπαπμεκέλεο ππεξεζίεο, 3. Αμία, 

4. Πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαγεηνχ 

 

Wilkins et al. (2007) 

1. Άλεζε, 2. Πνηφηεηα πξνζσπηθνχ, 3. 

Πξνζσπνπνίεζε, 4. Πνηφηεηα δσκαηίνπ, 5. 

Σαρχηεηα ππεξεζίαο, 6. Δπηπξφζζεηεο ππεξεζίεο, 7. 

Πνηφηεηα θαγεηνχ θαη πνηψλ 

 

Albacete-Saez et al. (2007) 

1. Αληαπφθξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 2. Πξνζθνξά 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ, 3. Σνπξηζηηθέο 

ζρέζεηο, 4. Βαζηθέο απαηηήζεηο, 5. Τιηθά ζηνηρεία, 

6. Αζθάιεηα, 7. Δλζπλαίζζεζε 

Markovic and Raspor (2010) 1. Αμηνπηζηία, 2. Δλζπλαίζζεζε, 3. Γλψζεηο 

πξνζσπηθνχ, 4. Τπνδνκέο θαη πξνζβαζηκφηεηα 

 

Moshin and Lockyer (2010) 

1. Αηκφζθαηξα ηνπ μελνδνρείνπ θαη επγέλεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ, 2. Πνηφηεηα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, 3. 

Δμσηεξηθή εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη γλψζεηο, 

4. Τπεξεζίεο θξαηήζεσλ, 5. πλνιηθή αμία ησλ 

ρξεκάησλ 
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Al Khattab (2011),  

Karunaratne and Jayawardena 

(2010), Al Khattab and  

Aldehayyat, (2011), Hossain 

(2012) 

SERVPERF: 1. Αμηνπηζηία, 2. Αληαπφθξηζε, 3. 

Δλζπλαίζζεζε, 4. Αζθάιεηα , 5. Τπνδνκέο θαη 

εμνπιηζκφο 

Boonitt and Rompho (2012), 

Juwabeer and Ross (2003) 

SERVQUAL: 1. Αμηνπηζηία, 2. Αληαπφθξηζε, 3. 

Δλζπλαίζζεζε, 4. Αζθάιεηα , 5. Τπνδνκέο θαη 

εμνπιηζκφο 

 

Taylan Dortyol et al. (2014) 

1. Δπγεληθνί θαη εμππεξεηηθνί ππάιιεινη, 

2.Παξνρέο δσκαηίσλ, 3. Πνηφηεηα  ησλ ηξνθίκσλ, 

4. Αιιειεπίδξαζε κε ηνλ  πνιηηηζκφ ηεο πεξηνρήο, 

5. Φπραγσγία, 6. Τπνδνκέο θαη πιηθά ζηνηρεία, 7. 

Δπίπεδν ηηκψλ, 8. Μεηαθίλεζε, 9. Κιίκα θαη 

θαζαξηφηεηα, 10. Αζθάιεηα 

Rauch et al. (2015) 1. Πξντφλ ππεξεζίαο, 2. Μεηαθνξά ππεξεζίαο, 3. 

Πεξηβάιινλ ππεξεζίαο 

Lyu et al. (2014) 1. Αληαπφθξηζε, 2. Πιεξνθνξίεο, 3. Σξφπνο 

παξνρήο ππεξεζίαο, 4. Καλνληζκνί, 5. 

Δγθαηαζηάζεηο / πεξηβάιινλ 

Ren et al. (2015) 1. Γσκάηηα, 2.Σνπνζεζία, 3. Παξνρή ππεξεζίαο 

ηελ παξνχζα έξεπλα, ινηπφλ,  ην εξγαιείν κέηξεζεο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ αλαπηχρζεθε κε βάζε ην κνληέιν SERVPERF.  

 

2.4 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΠΔΛΑΣΧΝ 

ε έλα γξήγνξν θαη δπλακηθφ πεξηβάιινλ νη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα παξέρνληαο πςειήο 

πνηφηεηαο ππεξεζίεο (Hu et al., 2009). Οη ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο κπνξνχλ λα 

απνθέξνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο επηρεηξήζεηο (Amin et al., 2013; Dominici 

and Guzzo, 2010). Ζ θαηαλφεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ 

έρεη νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ κειεηψλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν (Hu et al., 

2009). 
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Δλλνηνινγηθά ε ηθαλνπνίεζε πξνέξρεηαη απφ ηηο ιαηηληθέο ιέμεηο satis πνπ ζεκαίλεη 

«αξθεηά» θαη facere πνπ ζεκαίλεη «θάλσ ή θηηάρλσ». Έηζη, ηα πξντφληα θαη νη 

ππεξεζίεο πνπ ηθαλνπνηνχλ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζθέξνπλ φ,ηη ρξεηάδεηαη κέρξη 

ην βαζκφ πνπ απηφ ζα γίλεη αξθεηφ. Γχν ζπγγεληθέο ιέμεηο είλαη ε ιέμε satiation, ε 

νπνία ζεκαίλεη θνξεζκφο θαη δειψλεη ηελ ππεξβνιή, θαη ε ιέμε satiety δειψλεη θαη 

πάιη ηελ ππεξβνιή αιιά ζε ζεκείν πνπ κπνξεί λα είλαη αλεπηζχκεην (Oliver, 2014). 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη κηα πιεζψξα νξηζκψλ θαη 

δηαζηάζεσλ ηεο ηθαλνπνίεζεο. Μηα ζεηξά νξηζκψλ δηαθξίλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ζε δπν 

βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηελ ηθαλνπνίεζε σο απνηέιεζκα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε σο 

δηαδηθαζία. Ζ πξψηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη σο 

απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο θαηαλάισζεο (Oliver, 1997) θαη πξνθχπηεη απφ ηελ 

ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ πειάηε γηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

δεχηεξε θαηεγνξία πεξηγξάθεη ηελ ηθαλνπνίεζε σο ηελ αμηνιφγεζε απφ πειάηε ηνπ 

πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο θαηά ηε δηαδηθαζία ζπλαιιαγήο (Olsen and Johnson, 2003). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ή πεξηνξίδεηαη 

ζε κία ζπλαιιαγή κε ηνλ πάξνρν ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο.  

Άιινη νξηζκνί αλαθέξνληαη ζηελ ηθαλνπνίεζε σο ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ γηα έλα πξντφλ ή ππεξεζία θαη ην κέηξν 

ζην νπνίν απηέο εθπιεξψλνληαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Οη Engel  

θαη Blackwell (1982) αλαθέξνπλ φηη ε ηθαλνπνίεζε απνηειεί κηα δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο, ε νπνία εμεηάδεη αλ ε επηινγή ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο 

ηαπηίδεηαη κε ηηο πεπνηζήζεηο/πξνζδνθίεο ηνπ θαηαλαισηή. Δπηπιένλ, νη Mohajerani θαη 

Miremadi (2012) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

επηηπγράλεηαη φηαλ ε αληίιεςε ησλ πειαηψλ ηθαλνπνηεζεί ή ππεξβεί ηελ πξνζδνθία ηνπ 

πειάηε. Οκνίσο, νη Torres θαη Kline (2014) δήισζαλ φηη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε 

νξίδεηαη σο ε αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ απφδνζε ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο 

πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη εάλ ε επηρείξεζε είλαη ζε 

ζέζε λα εθπιεξψζεη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε ηεο ηφηε απηφο ζα κείλεη ηθαλνπνηεκέλνο ή 

ην αληίζηξνθν. Οη Hill θαη Alexander (2006) αλαθέξνπλ πσο ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε 

είλαη έλα κέηξν γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ην πξντφλ κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ ζπλδέζεη ηελ ηθαλνπνίεζε κε ηελ επραξίζηεζε ή δπζαξέζθεηα 

ηνπ πειάηε. Οη Moliner et al. (2007) φξηζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε σο ηελ θξίζε ηνπ 

θαηαλαισηή ζρεηηθά κε ηελ επραξίζηεζε έλαληη ηεο δπζαξέζθεηαο θαη δηέθξηλαλ δπν 
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ηχπνπο ηθαλνπνίεζεο: γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή. Ζ έλλνηα ηεο γλσζηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ζπλδέεηαη κε ηε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε θαη ηελ 

πξαγκαηηθή απφδνζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Δλψ ε ζπλαηζζεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε βαζίδεηαη ζην αίζζεκα ηεο επραξίζηεζεο πνπ πξνθαιεί ε ζχλδεζε κε ην 

πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. Χο πξνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε νη Westbook θαη Reilly 

(1983)  αλαθέξνπλ φηη ε ηθαλνπνίεζε απνηειεί κηα ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζηηο 

εκπεηξίεο ηνπ πειάηε, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

είηε κε ηηο δηαδηθαζίεο αγνξάο είηε αθφκα θαη κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εθάζηνηε θαηαλαισηή. Οη Churchill θαη Surprenant (1982) θαη Tse θαη Wilton (1988) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ αλαθέξεηαη ζην θελφ κεηαμχ ησλ 

πξνζδνθηψλ πνπ έρεη δηακνξθψζεη έλαο πειάηεο θαη ησλ αληηιήςεσλ πνπ ζρεκαηίδεηαη 

έπεηηα απφ ηελ εκπεηξία πνπ ιακβάλεη απφ ηελ ρξήζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. 

Όηαλ ε εκπεηξία ζπλαληά θαη ππεξβαίλεη αθφκα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε ηφηε 

δεκηνπξγεί κηα ζεηηθή επηβεβαίσζε ηεο πξνζδνθίαο θαη νδεγεί θαη ζε ζεηηθή 

αμηνιφγεζε απφ ηνλ πειάηε. Οη Kotler θαη Keller (2009) αλαθέξνπλ φηη ε ηθαλνπνίεζε 

ηνπ πειάηε νξίδεηαη σο "ην αίζζεκα επραξίζηεζεο ή απνγνήηεπζεο ελφο αηφκνπ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε ηεο αληηιακβαλφκελεο απφδνζεο ή απνηειέζκαηνο ελφο 

πξντφληνο κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ".  Ο Karunakaran (2008) φπσο θαη νη Kotler θαη 

Armstrong (2016) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε είλαη ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν ε απφδνζε ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο ηαηξηάδεη κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

αγνξαζηή. Δάλ ε απφδνζε ηνπ πξντφληνο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο, ν 

πειάηεο είλαη δπζαξεζηεκέλνο. Αλ φκσο αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο, ν πειάηεο 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνο. Δάλ ππεξβαίλεη ηηο πξνζδνθίεο, ν πειάηεο είλαη ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεκέλνο ή επραξηζηεκέλνο. Σν ίδην δηαηππψλνπλ θαη νη Zeithaml θαη Bitner 

(2004) νξίδνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ σο αμηνιφγεζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

ππεξεζίαο απφ ηνλ πειάηε σο πξνο ην αλ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή ε ππεξεζία έρεη 

ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. Ζ κε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη 

ησλ πξνζδνθηψλ νδεγεί ζε δπζαξέζθεηα ηνπ πειάηε γηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. κε 

έλα ζχλνιν απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ. 

Δλψ θάπνηνη νξηζκνί ζπλδπάδνπλ θαη ηηο δπν πξνζεγγίζεηο: γλσζηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή. χκθσλα κε ηνλ Oliver (2014) ε ηθαλνπνίεζε είλαη ε απάληεζε ηνπ 

πειάηε ζην αίζζεκα ηεο πιεξφηεηαο. Δίλαη ε θξίζε ηνπ θαηαλαισηή φηη έρεη ιάβεη ην 

επηζπκεηφ επίπεδν πιεξφηεηαο απφ άπνςε θαηαλάισζεο είηε ζε κεγαιχηεξν είηε ζε 
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κηθξφηεξν βαζκφ απφ θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο ή ηνπ 

ίδηνπ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. 

Μηα άιιε θαηεγνξία νξηζκψλ ζπλδέεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε κε ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ απηή επηθέξεη. Έηζη ζχκθσλα κε ηνπο Usta, Berezina θαη 

Cobanoglu (2014) ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε απνηειεί κηα έθθξαζε ηνπ πειάηε φηαλ νη 

αλάγθεο, νη επηζπκίεο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ ηθαλνπνηνχληαη ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ 

πξντφληνο θαη ηεο επηρείξεζεο εμαζθαιίδνληαο ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε 

φπσο νη πξνζέζεηο επαλαγνξάο, ε απνθαζηζηηθφηεηα ηνπ πειάηε λα παξακείλεη πηζηφο 

ζηελ επηινγή απηνχ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο, ε αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο 

επηρείξεζεο.  

Πέξα απφ ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο ηθαλνπνίεζεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη 

εκπινπηίδνληαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα, πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη θαη λένπο 

ηχπνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, φπσο ε νινθιεξσκέλε ηθαλνπνίεζε (intergrated) 

(Gao and Lai, 2015) θαη ε δηαρξνληθή ηθαλνπνίεζε (longitudinal) (Ying et al., 2016). 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ 

θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θαη ν θιάδνο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζε κηα φιν θαη 

πην απαηηεηηθή αγνξά. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα γηα 

έλα μελνδνρείν κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο δήηεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

μελνδνρείν θαη δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ (Gilbert and Horsnell, 1998), ε βειηησκέλε 

νηθνλνκηθή απφδνζε (Sun and Kim, 2013) θάηη ην νπνίν ζπλεπάγεηαη δεκηνπξγία θαη 

ελίζρπζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ θεξδψλ γηα ηελ επηρείξεζε (Forozia, Zadeh θαη Gilani, 

2013) θαζψο θαη αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο (Gilbert and Horsnell, 1998). Παξάιιεια 

ε αμηνιφγεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε πξφβιεςε αιιαγψλ ζηηο 

ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ κηαο επηρείξεζεο γηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία 

ηεο επηηξέπνληαο ηεο λα πξνβεί ζηελ ιήςε ησλ θαηάιιεισλ απνθάζεσλ θαη 

δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ. πλνιηθά ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

(Assaf and Magnini, 2012) θαη απνδνηηθφηεηαο ηνπ μελνδνρείνπ (Robinot and 

Giannelloni, 2010; Aaker and Jacobson, 1994; Ittner and Larcker, 1996; Oliver, 1997) 

θαζηζηψληαο ηελ κηα πιήξσο παξαγσγηθή νληφηεηα. Απνηειεί, ινηπφλ, έλα θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα επηηπρίαο ρσξίο ηνλ νπνίν νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο (Forozia et al., 2013). 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15332969.2013.770665
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10941665.2012.749930
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Γεδνκέλνπ ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, δελ πξνθαιεί 

έθπιεμε ην γεγνλφο φηη κηα ζεηξά εξεπλψλ έρεη αθηεξσζεί ζηε δηεξεχλεζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο. Ζ ηθαλνπνίεζε 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ ππνθεηκεληθνχο (π.ρ. αλάγθεο πειαηψλ, ζπλαηζζήκαηα, 

επηζπκίεο) θαη αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο (π.ρ. ραξαθηεξηζηηθά θαη πνηφηεηα 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ). Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ζε απηνχο ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζθέξνπλ ηθαλνπνίεζε ζηνπο πειάηεο 

ηνπο. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε απφ κηα επηρείξεζε 

θαη ην πξντφλ / ππεξεζία ηεο εληζρχεηαη δηαξθψο κε λέεο πιεξνθνξίεο κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ Bolton (1998). Έηζη, πξέπεη λα αμηνινγείηαη ζπλνιηθά θαη φρη κε κία κφλν 

απφ κηα απιή ζπλαιιαγή (Johnson, Garbarino and Sivadas, 2006). Έηζη ζα εμαζθαιίζεη 

ηε δηθή ηεο επηηπρία θαη ζα δεκηνπξγήζεη θαη αμία γηα ηνλ πειάηε ηεο (Weinstein and 

Pohlman, 1988; Dominici and Guzzo, 2010). 

ην μελνδνρεηαθφ θιάδν ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ νη ηαμηδηψηεο κπνξεί λα ζεσξνχλ ζεκαληηθά φζνλ αθνξά ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο.  ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη κηα αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο κε ηνπο παξάγνληαο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζηνλ 

μελνδνρεηαθφ θιάδν: 

Πίλαθαο 2: Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ζηνλ μελνδνρεηαθφ 

θιάδν  

Πεγή: Ίδηα Καηαζθεπή 

 

Choi and Chu (2001) 

1. Πνηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, 2. Πνηφηεηα θαη 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δσκαηίσλ, 3. Γεληθέο Αλέζεηο, 4. 

Τπεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε επαγγεικαηηθά ηαμίδηα, 5. 

Αμία, 6. Αζθάιεηα, 7. Δγθαηαζηάζεηο 

 

Poon and Low (2005) 

1. Φηινμελία, 2. Γηακνλή, 3. Σξφθηκα θαη πνηά, 4. 

Αλαςπρή θαη ςπραγσγία, 5. πκπιεξσκαηηθέο 

ππεξεζίεο, 6. Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία, 7. Καηλνηνκία 

θαη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, 8. Μεηαθνξέο, 9. 

Σνπνζεζία θαη γεληθή εηθφλα μελνδνρείνπ, 10. Σηκέο, 11. 

πλαιιαγέο  
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Deng (2008) 

1. Σαχηηζε κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ πειάηε, 2. 

Σαχηηζε κε ηηο επηζπκίεο ηνπ πειάηε, 3. Πνηφηεηα 

ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ,  4. πκπεξηθνξά 

πξνζσπηθνχ 

Wu and Liang (2009) 1. Αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ππαιιήινπο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ, 2. Παξάγνληεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

εζηηαηνξίνπ, 3. Αιιειεπίδξαζε κε άιινπο πειάηεο 

Zhang and Li (2009) 1. πκπεξηθνξά εξγαδνκέλσλ 

Chand (2010) 1. Αληαπφθξηζε ησλ ππαιιήισλ ππνδνρήο, 2. Τπεξεζία 

δσκαηίνπ, 3. Δγθαηαζηάζεηο θαθέ θαη εζηηαηνξίσλ 

 

Slevitch and Oh (2010) 

1. Βαζηθέο ππεξεζίεο (θαζαξηφηεηα, 

δσκάηηα/καμηιάξηα, ξεζεςηφλ, αζθάιεηα, πξνζηαζία 

θιπ.), 2. Δγθαηαζηάζεηο (ππεξεζίεο πξνζσπηθεο 

θξνληίδαο, ζάνπλα, δεκφζηνη ρψξνη θιπ.) 

Nam, Ekinci and Whyatt 

(2011) 

1. Αμία επσλπκίαο - πνηφηεηα πξντφληνο, 2. 

πκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ, 3. Αλαγλψξηζε ηεο 

επσλπκίαο, 4. Lifestyle, 5. Σαχηηζε κε ηδηνζπγθξαζία 

πειάηε 

Han, Kim and Hyum 

(2011) 

1. Βαζηθέο ππεξεζίεο, 2. Απφδνζε ησλ ππαιιήισλ 

ππνδνρήο 

 

Yang et. Al (2011) 

1. πκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ, 2. Δγθαηαζηάζεηο 

(φπσο ε χπαξμε πηζίλαο), 4. Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην 

ίληεξλεη, 5. Πνηφηεηα δσκαηίνπ θαη νη ππεξεζίεο ηνπ 

δσκαηίνπ (φπσο ε χπαξμε νδνληφπαζηαο θαη 

νδνληφβνπξηζαο), 6. Πνηφηεηα πξσηλνχ 

 

Magnini, Crotts θαη Zehrer 

(2011) 

1. Δμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, 2. Καζαξηφηεηα, 3. 

Ζζπρία, 4. Σνπνζεζία, 5. Μέγεζνο θαη δηαθφζκεζε ηνπ 

ρψξνπ ππνδνρήο, 6. Γηάθνξεο αλέζεηο, 7. 

Δγθαηαζηάζεηο  

Ramanathan (2012) 1.Καιή ζρέζε πνηφηεηαο-ηηκήο (Value for money) 

Marković and Janković’s 

(2013) 

1. Αμηνπηζηία, 2. Πξνζβαζηκφηεηα 

Albayrak and Caber (2015) 1. Πξνζσπηθφ, 2. Πνηφηεηα θαγεηνχ 

Yang and Lau (2015) 1. Πνηφηεηα δσκαηίνπ, 2. Τπεξεζίεο 
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2.5 ΑΦΟΙΧΗ ΠΔΛΑΣΧΝ 

Ζ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο γηα πνιινχο 

επαγγεικαηίεο αιιά θαη εξεπλεηέο, νη νπνίνη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε πξνζέιθπζε λέσλ 

πειαηψλ είλαη πην δαπαλεξή απφ φηη ηε δηαηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη θνζηίδεη 

πεξίπνπ πέληε θνξέο πεξηζζφηεξν (Holmund and Kock, 1996; Reichheld and Sasser, 

1990; Reichheld, 1996; Wong and Sohal, 2002). Ζ αθνζίσζε ηνπ πειάηε νξίδεηαη σο 

κηα βαζηά θαη ζηαζεξή δέζκεπζε ηνπ θαηαλαισηή γηα έλα πξντφλ, κηα ππεξεζία ή κηα 

επσλπκία (Oliver, 1999).  Οη πηζηνί πειάηεο δεκηνπξγνχλ θαη αλαπηχζζνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο κε ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ ζπλαλαζηξέθνληαη 

(Ramanthan and Ramanathan, 2011) θάηη πνπ νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία ζπλεξγαζίαο θαη 

καθξν-ρξφληαο ζρέζεο  (Evanschitzky et al., 2012) παλνκνηφηππεο πνιιέο θνξέο κε κηα 

ζρέζε θηιίαο (Hawkins, 2003). χκθσλα κε ηνπο Meesala θαη Paul  (2018), ε 

αθνζίσζε ησλ πειαηψλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε ζηνηρεία, φπσο ε πξφζεζε λα 

αγνξάζνπλ πεξηζζφηεξα πξντφληα,  ε πξνηίκεζε ηνπ πειάηε λα αγνξάζεη ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ζε ζχγθξηζε κε ην αληαγσληζηηθφ θαη ε πξνζπκία ηνπ λα 

ζπζηήζεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ζε άιινπο δπλεηηθνχο πειάηεο ή δηαθνξεηηθά φπσο 

αλαθέξνπλ νη Garnefeld et al. (2011) ε πξνζπκία ηνπ πειάηε λα δηαδψζεη ζεηηθφ WOM. 

Ο Thakur (2016) θαη νη Han θαη Ryu (2009) δηαηππψλνπλ θάηη παξφκνην κε ην 

παξαπάλσ ππνζηεξίδνληαο  φηη ε αθνζίσζε εθθξάδεηαη σο  ε πξφζεζε ή ε πξνδηάζεζε 

ηνπ πειάηε λα αγνξάζεη μαλά απφ ηνλ ίδην πξνκεζεπηή ή ηελ ίδηα επσλπκία θάηη ην 

νπνίν απνξξέεη απφ ηελ πεπνίζεζε ηνπ φηη ε αμία πνπ έιαβε απφ ηνλ ελ ιφγσ 

πξνκεζεπηή / επσλπκία είλαη πςειφηεξε απφ ηελ αμία άιισλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ.  

Όηαλ ππάξρεη αθνζίσζε, ηφηε ν πειάηεο ληψζεη φηη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία πνπ ηνπ 

παξέρνπλ ηθαλνπνηεί θαιχηεξα ηηο αλάγθεο πνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληαγσληζκφ 

(Thakur, 2016). Μάιηζηα φηαλ ν πειάηεο πξνηηκά/αγνξάδεη απνθιεηζηηθά απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν πάξνρν ζεσξεί θηήκα ηνπ απηφ πνπ ηνπ παξέρεη, θάηη ην νπνίν θαίλεηαη 

θαη απφ ηνλ ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηεί φπσο «ην εζηηαηφξην κνπ» (Jani and Han, 

2011) ή ην «μελνδνρείν κνπ» (Shoemaker and Lewis, 1999). 

Έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο δηαζηάζεηο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ γηα ηνλ παξάγνληα ηεο 

αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ. Ζ πξψηε πξνζέγγηζε είλαη απηή ηεο κνλνδηάζηαηεο 

αθνζίσζεο. Οη νξηζκνί πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γχξσ απφ απηή ζπλδένληαη θαηά βάζε κε 
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ζηνηρεία απφ ηεο ζεσξία ζπκπεξηθνξάο. ηε ζπλέρεηα πξνηάζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο 

ην κνληέιν ηεο δπζδηάζηαηεο αθνζίσζεο.  

Ζ δηζδηάζηαηε πξνζέγγηζε νξίδεη φηη ε αθνζίσζε δηαθξίλεηαη κε ηα ζηνηρεία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ζηάζεο (Day and George, 1969; Harary and Lipstein, 1962; 

Reichheld and Frederick, 2003). Παξφιν πνπ πνιινί λσξίηεξα εξεπλεηέο ηεο 

αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ ζεσξνχζαλ ηελ επαλαιακβαλφκελε αγνξά σο αθνζίσζε, πην 

πξφζθαηεο κειέηεο έδεημαλ φηη απηή ε επαλάιεςε δελ απνδεηθλχεη επαξθψο φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα πξάμε αθνζίσζεο ηνπ πειάηε (TaghiPourian and Bakhsh, 2015). Χο 

πξνο ηελ δηάζηαζε ηεο επαλαγνξάο είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη πξέπεη λα γίλεη 

δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ αθνζίσζε θαη ζηελ δηάζηαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επαλαγνξά, αθνχ πνιιέο θνξέο ε επαλαιακβαλφκελε πξνηίκεζε ελφο πειάηε ζε έλα 

πξντφλ ή ππεξεζία κπνξεί λα κελ ζρεηίδεηαη απφιπηα κε ηε αθνζίσζε ηνπ πειάηε ζε 

απηφ. Έλαο πειάηεο κπνξεί λα ζπλερίζεη λα αγνξάδεη έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία ρσξίο 

λα έρεη θακία ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε κε ηνλ πάξνρν ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. 

Δλδέρεηαη λα ην θάλεη εμαηηίαο κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα είλαη ε 

ζπλήζεηα, ε ηηκή, ε εγγχηεηα κε ηνλ πξνκεζεπηή ή αθφκα θαη ε χπαξμε ελφο θαη κφλν 

πξνκεζεπηή (Hawkins, 2003).  

Ζ ζπρλφηεηα θαη ε πηζαλφηεηα αγνξάο κηαο ζπγθεθξηκέλεο επσλπκίαο απνηεινχλ κέηξα 

ηεο αθνζίσζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπκπεξηθνξά (behavioral)  (Yi and Jeon, 2003). 

Οπζηαζηηθά ε ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ππνδεηθλχεη ηη πξαγκαηηθά αγνξάδεη ή ηη 

πξνηίζεηαη λα αγνξάζεη έλαο πειάηεο ζθηαγξαθψληαο ηελ θαηαλαισηηθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά θαη ηηο πξνηηκήζεηο TaghiPourian θαη Bakhsh (2015). 

 Απφ ηελ άιιε ε αθνζίσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζηνηρείν ηεο ζηάζεο (attitudinal) είλαη 

κηα ςπρνινγηθή ζχλδεζε κε κηα εηαηξεία ή κηα επηιεγκέλε επσλπκία, ε νπνία ζπρλά 

ιακβάλεη ζπρλά ηε κνξθή κίαο καθξνπξφζεζκεο θαη ζπλερηδφκελεο ζρέζεο κε ηελ 

επσλπκία. Οη πξνηηκήζεηο, ε πξφζεζε αγνξάο, ε ηεξάξρεζε πξνκεζεπηψλ θαη ε 

πξνζπκία λα πξνηείλνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε επσλπκία ή ππεξεζία είλαη νη βαζηθνί 

παξάγνληεο κέηξεζεο ηεο αθνζίσζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζηνηρείν ηεο ζηάζεο (Day 

1969; Park and Kim, 2000; Kandampully and Suhartanto, 2003; Mascarenhas, Kesavan 

and Bernacchi, 2006; TaghiPourian and Bakhsh, 2015). Δίλαη θξίζηκν λα ζεκεησζεί φηη 

ε επλντθή ζηάζε ησλ πειαηψλ απέλαληη ζηελ επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβάιεη 

πνιιέο θνξέο ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπο. Έηζη, πνιινί νξηζκνί ηεο 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCHM-03-2014-0151/full/html#b188
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αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ πεξηιακβάλνπλ ηφζν ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζηάζε, 

φζν θαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ (Fullerton, 2005; Pura, 2005).   

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηζδηάζηαηεο πίζηεο παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

ρήκα 1: Γπζδηάζηαηε πξνζέγγηζε αθνζίσζεο 

Πεγή: Ίδηα Καηαζθεπή 

Ζ δπζδηάζηαηε πξνζέγγηζε πνιιέο θνξέο απνδείρζεθε αλεπαξθήο γηα λα εξκελεχζεη 

ηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ ζε έλα πξντφλ ή ππεξεζία. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηάζεθε 

έλα ηξηζδηάζηαην κνληέιν (Dick and Basu, 1994). Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Worthington 

et al. (2009), φιε ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά είλαη έλαο ζπλδπαζκφο γλσζηηθψλ, 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ή ζπκπεξηθνξηθψλ ζηνηρείσλ. 

 



24 
 

ρήκα 2: Σξηζδηάζηαηε πξνζέγγηζε αθνζίσζεο 

Πεγή: Ίδηα Καηαζθεπή 

χκθσλα κε ηνπο Oliver (1997; 1999) θαη Evanschitzky θαη Wunderlich (2006) ε 

αθνζίσζε ησλ πειαηψλ κπνξεί λα πεξάζεη απφ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζηάδηα, αλάινγα 

κε ηα επίπεδα δέζκεπζεο ηνπ πειάηε. Σα ηέζζεξα ζηάδηα πεξηιακβάλνπλ: α) «γλσζηηθή 

αθνζίσζε» (cognitive loyalty) θαηά ηελ νπνία νη θαηαλαισηέο ελεξγνχλ βάζεη ησλ 

επλντθψλ αμηνινγήζεψλ  γηα ην θφζηνο θαη ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην πξντφλ ή 

ηελ ππεξεζία. (β) «ζπλαηζζεκαηηθή αθνζίσζε» (affective loyalty), ε νπνία 

αληηπξνζσπεχεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη εμαηηίαο ηεο ζχλδεζεο ηνπ 

πειάηε θαη ηνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο,  (γ) «ζπλεηδεηή αθνζίσζε» (conative loyalty), 

θαηά ηελ νπνία νη θαηαλαισηέο δηακνξθψλνπλ ηελ πξφζεζε ηνπο λα αγνξάζνπλ έλα 

πξντφλ ή ππεξεζία έπεηηα απφ ιήςε επαλαιακβαλφκελσλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ απφ 

ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή ππεξεζία δεκηνπξγψληαο έλα είδνπο δέζκεπζεο θαη δ) 

«ελεξγεηηθή αθνζίσζε» (action loyalty) φπνπ ε πξφζεζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην 

πξνεγνχκελν ζηάδην κεηαηξέπεηαη ζε κεγαιχηεξε πξνζπκία γηα δξάζε. Ο θαηαλαισηήο 

είλαη έηνηκνο λα μεπεξάζεη πηζαλά εκπφδηα θαη ηειηθά λα πξνβεί ζηελ αγνξά ηνπ 

επηζπκεηνχ πξντφληνο ή ππεξεζίαο.  Έηζη ζε απηφ ην ζηάδην ζθηαγξαθνχληαη νη 

ζπλήζεηεο ή ξνπηίλεο επαλαγνξάο θαη ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή (Han et al., 

2011). Σα ηειεπηαία ζηάδηα αληηπξνζσπεχνπλ πςειφηεξα επίπεδα δέζκεπζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηνλ πάξνρν ηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο, γεγνλφο πνπ κπνξεί 

λα απνδεηρζεί απφ ηε κεησκέλε ηάζε ησλ θαηαλαισηψλ λα ζηξαθνχλ ζε κηα άιιε 

κάξθα. 

Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο αθνζίσζεο 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ είλαη απφ θαηξφ βαζηθά 

δεηήκαηα ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

πειαηψλ. Παιαηφηεξεο αιιά θα πην πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη δπν απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ, πνπ αλαπηχζζνληαη 

θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, είλαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ε ηθαλνπνίεζε (Chen 

and Hu, 2010; Barber et al., 2010). Χζηφζν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πνιινί 

κειεηεηέο θαηέιεμαλ πσο κφλν ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ αγλνψληαο 

άιινπο παξάγνληεο δελ κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ γηα πάληα ηελ αθνζίσζε πνπ πειάηε. 

ε κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ην πψο κπνξεί κηα 
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επηρείξεζε λα πεηχρεη ηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ ηεο παξνπζηάδεηαη έλα πιήζνο 

κειεηψλ πνπ εμεηάδνπλ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο αθνζίσ 

ζεο ησλ πειαηψλ. Μηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί εθηελψο ζηελ 

βηβιηνγξαθία είλαη νη παξαθάησ: 

 ε ηηκή ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο (Kuenzel and Halliday, 2010; Ryu et al., 

2012; Marinkovic et al., 2013), 

 ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επηινγή αγνξάο ελφο άιινπ πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο (switching cost),  

 ε πνηφηεηα πνπ αληηιακβάλεηαη ν πειάηεο (Doorn et al., 2010; Gonring, 2008), 

 ε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ (Saks, 2006), 

 ε εηαηξηθή ηαπηφηεηα θαη ην εκπνξηθφ ζήκα (Wang, 2010), 

 ε εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ (Choi and La, 2013), 

 ε επαθή κε ηελ επσλπκία (Iglesias et al., 2011) θαη 

 ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πειαηψλ θαη εξγαδνκέλσλ (Delcourt et al., 2013).  

Πιενλεθηήκαηα αθνζίσζεο 

Πνιινί εξεπλεηέο (Boulding, Karla, Staelin and  Zeithaml, 1993; Zeithaml, Berry and 

Parasuraman, 1996; Liu, Sudharshan and Hamer, 2000) έρνπλ κειεηήζεη ηα ζεκεία 

αλαθνξάο ηεο αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ θαζψο θαη ηελ ζεηηθή επίδξαζε πνπ απνξξέεη 

απφ απηή γηα ηελ επηρείξεζε. Γηα ην ιφγν απηφ πνιιέο ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίαο ηεο 

επηρείξεζεο πξνζαλαηνιίδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα 

επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο πηζηψλ πειαηψλ. Οη Berry θαη Parasuraman (1991) 

ππνζηήξημαλ φηη ν απψηεξνο ζηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο κάξθεηηλγθ είλαη λα εληείλεη ηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο πηζηνχο πειάηεο θαη λα κεηακνξθψζεη ηνπο αδηάθνξνπο πειάηεο ζε 

πηζηνχο, ππνγξακκίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ ζηελ επηηπρία 

ηνπ marketing ππεξεζηψλ. Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πηζηψλ πειαηψλ θαη ε δηαηήξεζή 

ηνπο ζε κηα επηρείξεζε είλαη βαζηθή γηα ηε καθξνπξφζεζκε επηηπρία ηεο επηρείξεζεο 

θαη γηα απηφ απνηειεί θαη έλα παξάγνληα θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο 

(TaghiPourian and Bakhsh, 2015), ε νπνία νδεγεί ζε ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. 

Κεξδνθνξία 
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Ζ αθνζίσζε ιφγσ θαιψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ 

πειάηε επεξεάδεη πηπρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ, φπσο νη πξνζέζεηο 

επαλαγνξάο,  ε αγνξά κεγαιχηεξεο πνηθηιίαο πξντφλησλ ή αγνξά ζπλδπαζκνχ 

ππεξεζηψλ, ην WOM  νδεγψληαο αλακθηζβήηεηα ζηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο   

(Chi and Gursoy, 2009; Dalci et al., 2010; Evanschitzky et al., 2012; Gandomi and  

Zolfaghari, 2013). Ζ βηβιηνγξαθία ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο ππεξεζηψλ  ππνζηεξίδεη 

επίζεο φηη ε αθνζίσζε ησλ πειαηψλ δεκηνπξγεί θέξδε. O Reichheld (1996), ζην βηβιίν 

ηνπ ―The Loyalty Effect‖, εμεγεί ηα πιενλεθηήκαηα ηεο αθνζίσζεο θαη εζηηάδεη ζε 

απηά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θεξδνθνξία. Μεηαμχ απηψλ είλαη ην ζπλερέο θέξδνο, ηα 

κεησκέλα θφζηε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ marketing,  αχμεζε θαηά θεθαιή εζφδσλ, 

κεησκέλα ιεηηνπξγηθά θφζηε, απμεκέλεο πξηκνδνηήζεηο ηηκψλ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

θαη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα.  Σν ίδην ππνζηεξίδνπλ θαη νη Han θαη Hyun (2018), 

νη νπνίνη ζηελ έξεπλα ηνπο αλαθέξνπλ φηη νη πηζηνί πειάηεο πξνζθέξνπλ ηεξάζηηα 

πιενλεθηήκαηα ζε θάζε επηρείξεζε, φπσο ε δπλαηφηεηα ζπλερνχο ξνήο θεξδψλ θαη ε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ κάξθεηηλγθ/πξνψζεζεο. Δπηπξφζζεηα ηα απμεκέλα 

έζνδα, ην κεησκέλν θφζηνο γηα ηελ απφθηεζε πειαηψλ, ε ρακειφηεξε επαηζζεζία ησλ 

πειαηψλ ζηηο ηηκέο θαη ην κεησκέλν θφζηνο εμππεξέηεζεο ησλ επαλαιακβαλφκελσλ 

πειαηψλ απνηεινχλ ζεκαληηθέο πεγέο θεξδνθνξίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αθνζίσζε 

ησλ πειαηψλ (Gurau, 2003; Palmatier and Gopalakrishna, 2005; Taylor and Neslin, 

2005). Χζηφζν, ην θαηά πφζν ε αθνζίσζε επεξεάδεη ηελ θεξδνθνξία εμεηάδεηαη απφ 

πνιινχο θαη δελ ππάξρεη κηα ζηαζεξή δηαηχπσζε πάλσ ζε απηφ (Zhang et al., 2010b). Ζ 

δηαηχπσζε φηη ε αθνζίσζε επηδξά ζηελ θεξδνθνξία είλαη ππφ πξνυπνζέζεηο γηα 

θάπνηνπο εξεπλεηέο. (Gee et al., 2008).  Μάιηζηα νη Reinartz θαη Kumar (2002) 

θαηαιήγνπλ ζηελ έξεπλα ηνπο πσο φινη νη πηζηνί πειάηεο δελ είλαη εμίζνπ θεξδνθφξνη 

θαη ηνπο θαηαλείκνπλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. 

Δπηκεξηζκόο δαπαλώλ ηνπ πειάηε 

Ζ έλλνηα πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πειάηεο θαηαλείκνπλ ηηο αγνξέο ηνπ 

κεηαμχ ησλ αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (Evanschitzky et al., 2012). Ο επηκεξηζκφο 

ησλ δαπαλψλ επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη πσο νη πειάηεο ηεο 

θαηαλείκνπλ ηηο αγνξέο ηνπο κεηαμχ ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 

(Keiningham et al., 2015) θαη ηηο επηηξέπεη λα πηνζεηήζεη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα απμήζνπλ 

ην ζπλνιηθφ κεξίδην ηεο ζηελ αγνξά.  

Πξνζπκία λα πιεξώζνπλ πεξηζζόηεξα 
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Ζ πξνζπκία λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξα είλαη έλα ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα 

γηα κηα επηρείξεζε, δηφηη απνθαιχπηεη ην κέζν πνζφ πνπ νη πειάηεο ζα ήηαλ δηαζέζηκνη 

λα θαηαβάινπλ πιεξψλνπλ ην ίδην πξντφλ ή ππεξεζία ζε ζχγθξηζε κε ηα 

αληαγσληζηηθά  (Evanschitzky et al., 2012). Ζ ζρέζε κεηαμχ αθνζίσζεο θαη πξνζπκίαο 

ηνπ πειάηε λα πιεξψζεη πεξηζζφηεξα έρεη δηεξεπλεζεί εθηεηακέλα (Allender and 

Richards, 2012; Varadarajan and Yadav, 2009), απνθαιχπηνληαο φηη νη πειάηεο πνπ 

είλαη πηζηνί ζε κηα επηρείξεζε εθθξάδνπλ ρακειφηεξε επαηζζεζία ζηηο ηηκέο θαη 

κάιηζηα ζα πξνηηκνχζαλ λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξν γηα λα απνθηήζνπλ ην πξντφλ ή 

ηελ ππεξεζία απφ ην λα επηβαξπλζνχλ κε ην θφζηνο αλαδήηεζεο λένπ  (Aksoy, 2013) 

απφ ηνπο πειάηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα αθνζίσζεο (Goldsmith et al., 

2010); Ramirez and Goldsmith, 2009).   

WOM 

Σν WOM απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ. 

Έλαο πειάηεο πνπ ιεηηνπξγεί σο brand ambassador απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν 

«πεξηνπζηαθφ» ζηνηρείν κηαο επηρείξεζεο, εηδηθφηεξα γηα ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. 

(Solnet and Kandampully, 2008). Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη νη ππεξεζίεο 

ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ δελ κπνξνχλ λα δνθηκαζηνχλ απφ ηνπο πειάηεο πξηλ απφ 

ηελ απφθηεζε φπσο γίλεηαη κε ην πξντφλ (Ng et al., 2011), γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηνλ 

πειάηε πνπ δηαδίδεη WOM κηα πνιχηηκε πεγή πιεξνθφξεζεο-ηφζν ζε online φζν θαη 

ζε offline θαλάιηα- γηα απηνχο πνπ αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Οη πηζηνί 

πειάηεο πνπ δηαδίδνπλ WOM ζεσξνχληαη κηα αμηφπηζηε πεγή πιεξνθφξεζεο πνπ 

βνεζνχλ ζηελ πξνζέιθπζε θίισλ, αηφκσλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

άιισλ δπλεηηθψλ πειαηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο (Garnefeld et al., 2011), θαζψο ην WOM 

ιεηηνπξγεί σο ηξφπνο θαζνδήγεζεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πξντφληνο θαη ηελ πξφζεζε αγνξάο (Kandampully et al., 2015). Σν 

WOM κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο κηα ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ αθνχ πνιιέο θνξέο ε 

επαλαιακβαλφκελε δηάδνζε ζεηηθνχ WOM κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα φξηα ηεο απιήο 

αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη λα πάξεη ηε δχλακε ηεο αθήγεζεο ηζηνξηψλ storytelling 

(Solnet and Kandampully, 2008). Ζ αθήγεζε ηζηνξηψλ (storytelling) πξνβάιεη θαη 

δεκηνπξγία ηελ αιεζηλή επηρείξεζε ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή. Ο ιήπηεο ηνπ WOM 

αληηιακβάλεηαη πσο απηή είλαη ε αιεζηλή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο αθνχ ν απνζηνιέαο 

δελ απνηειεί αληηθείκελν κεηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο θαη δελ έρεη λα θεξδίζεη θάηη 

απφ απηφ (Cheung et al., 2012). 
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Ζ δεκηνπξγία θαη ε δηαηήξεζε ηεο αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ απνηεινχζε θαη ζπλερίδεη 

λα είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα θαη κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

θιάδνπ θαη ησλ αθαδεκατθψλ ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία φπσο αλαπηχζζεηαη θαη 

ζηελ έξεπλα παξαθάησ (Bowen and Chen, 2015; Chua,  Lee and Han, 2017). 

 

2.6 ΥΔΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ 

ΑΦΟΙΧΗ ΠΔΛΑΣΧΝ ΣΟΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟ ΚΛΑΓΟ 

ε απηή ηελ αληαγσληζηηθή αγνξά, ε πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο έρεη γίλεη φιν θαη πην 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία θαη ηελ επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ 

μελνδνρεηαθφ θαη ηνπξηζηηθφ θιάδν. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο 

ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε αξθεηψλ νπζησδψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ψζηε λα αληαγσλίδνληαη επηηπρψο ζηελ αγνξά. Σέηνηεο απαηηήζεηο είλαη ε 

ηθαλνπνίεζε θαη ε αθνζίσζε ησλ πειαηψλ, ην κεξίδην αγνξάο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

επηδφζεηο θαη ε θεξδνθνξία (Baker and Crompton, 2000; Zeithaml and Bitner, 2000). 

Πνιιέο έξεπλαο κάιηζηα έρνπλ αθηεξσζεί ζηελ κειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ηεο αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν 

(Baker and Crompton, 2000; Zeithaml and Bitner, 2000). ε απηφ βαζίδεηαη θαη ην 

εξεπλεηηθφ κνληέιν πνπ ζα αλαπηπρζεί ζηελ παξνχζα έξεπλα θαη ζα θιεζεί λα 

απαληήζεη ζην παξαπάλσ εξεπλεηηθφ εξψηεκα.  

Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζεκεξηλή αληαγσληζηηθή αγνξά εμαξηάηαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα παξέρεη πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ ε νπνία νδεγεί ζε 

ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο (Shemwell, Yavas and Bilgin, 1998). Πνιιέο κειέηεο έρεη 

αλαπηπρζεί πνπ εμεηάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ πνηφηεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ. 

ε έλα επξχηεξν κνληέιν πνπ βξίζθεη εθαξκνγή ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 

εμεηάδεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα σο 

παξάγνληεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξηθέο ηάζεηο ησλ πειαηψλ, νη Hu, Kandampully θαη Juwaheet (2009)  

θαηαιήγνπλ φηη νη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο νδεγνχλ ζε πςειή αληηιακβαλφκελε 

πνηφηεηα γηα ηνπο πειάηεο, ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ 

εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. ε έξεπλα ηνπο νη Nadiri θαη Hussein (2005) ζε Δπξσπαίνπο 

ηνπξίζηεο πνπ είραλ επηζθεθηεί μελνδνρεία ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηαο επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
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πειαηψλ.  Αληίζηνηρα ζε έξεπλα ηνπο νη Ren, Qiu, Wang, θαη Lin (2016) ζε μελνδνρεία 

ηεο Κίλαο εληφπηζαλ ηέζζεξηο παξάγνληεο πνηφηεηαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο 

ππνδνκέο, ηελ εκπεηξία πνπ αληινχλ κέζσ ησλ αηζζήζεσλ ηνπο νη πειάηεο, ηελ 

ηνπνζεζία θαζψο θαη ηηο αηζζεηηθέο ηνπο αληηιήςεηο, νη νπνίνη επηδξνχλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη κάιηζηα ζεηηθά. ε έξεπλα ηνπο  ζε κηθξνχ θαη κεζαίνπ 

κεγέζνπο μελνδνρεία ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα νη Ahmad, Ahmad θαη 

Papastathopoulos (2019) ρξεζηκνπνίεζαλ ην κνληέιν SERVQUAL γηα ηε κέηξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. πλνιηθά κνηξάζηεθαλ 253 εξσηεκαηνιφγηα ζε επηζθέπηεο 

ησλ μελνδνρείσλ θαη κεηέπεηηα δηεμήρζεζαλ 15 ζε βάζνο ζπλεληεχμεηο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ φηη ηξεηο απφ ηνπο πέληε παξάγνληεο ηνπ 

κνληέινπ SEVQUAL θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη ππνδνκέο, ε αληαπφθξηζε θαη ε 

αζθάιεηα έρνπλ ζεκαληηθή ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ μελνδνρείσλ. Αληίζηνηρε έξεπλα δηεμήρζε ζε πφιε ηνπ Παθηζηάλ φπνπ 

νη Rao θαη Sahu  (2013) ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν SERVPERF ζπγθέληξσζαλ 100 

εξσηεκαηνιφγηα απφ επηζθέπηεο ησλ μελνδνρείσλ θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

νη δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο –αζθάιεηα, αμηνπηζηία θαη αληαπφθξηζε- ζπζρεηίδνληαη 

ζεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Οη Forozia, Zadeh θαη Gilani (2013) ζε 

κειέηε πνπ δηεμήγαγαλ ζε επηζθέπηεο μελνδνρείσλ ηξηψλ αζηέξσλ ζηελ Μαιαηζία θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Κνπάια Λνπκπνχξ δηαπίζησζαλ ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Ζ κειέηε ησλ Minh, Ha, Anh θαη 

Matsui (2015) πηνζέηεζε ην SERVQUAL γηα ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο 

ησλ παξαγφλησλ ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ζηηο 

βηεηλακέδηθεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ εθηεηακέλε 

έξεπλα κε πειάηεο απφ 33 μελνδνρεία ηξηψλ αζηέξσλ ζην Βηεηλάκ. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο αλάιπζεο απέδεημαλ ηελ ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ. Ο Hossain (2012) ζε έξεπλα ηνπ γηα ηελ 

επίδξαζε ηεο αληηιακβαλφκελεο πνηφηεηαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ πνπ 

επηζθέθηεθαλ ην μελνδνρείν Cox‘s Bazar ζην Μπαγθιαληέο, ρξεζηκνπνηψληαο ην 

κνληέιν πνηφηεηαο κε ηηο πέληε δηαζηάζεηο (ππνδνκέο, αμηνπηζηία, αληαπφθξηζε, 

αζθάιεηα θαη ελζπλαίζζεζε) εληνπίδεη ηελ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Αληίζηνηρα νη Shafiq, 

Mostafiz θαη Taniguchi, (2019) ρξεζηκνπνίεζαλ ην κνληέιν SERVQUAL γηα λα 

κεηξήζνπλ ηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα ηεο Γεληάο Υ θαη ηεο επίδξαζεο ηεο ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν ηεο Μαιαηζίαο. Σα απνηειέζκαηα, 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπιινγή 200 εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηέζζεξηο πεξηνρέο, 
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παξνπζηάδνπλ κηα ζεηηθή ζρέζε ησλ πέληε παξαγφλησλ ηεο πνηφηεηαο (εθηφο ησλ 

ππνδνκψλ) κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Δίλαη θαηαλνεηφ, ινηπφλ, πσο ε παξνρή 

ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

Δπνκέλσο, είλαη πξνθαλέο φηη ηα μελνδνρεία πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηελ ελίζρπζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπο ζηελ αγνξά. 

H1 : Η ποιόηηηα ηων ςπηπεζιών επιδπά θεηικά ζηην ικανοποίηζη ηων πελαηών. 

Οη ζεκεξηλνί πειάηεο δελ δέρνληαη ζπκβηβαζκνχο ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

ιακβάλνπλ θαη σο εθ ηνχηνπ ε πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο έρεη γίλεη ην θιεηδί γηα ηελ 

δηαηήξεζε πειαηψλ. Πνιιέο εκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε πνηφηεηα ηεο 

ππεξεζίαο κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ (Meesala and 

Paul, 2018; Murali et al., 2016; Vera and Trujillo, 2013) νη νπνίνη είλαη πξφζπκνη είηε 

λα κείλνπλ μαλά ζην ίδην μελνδνρείν είηε λα πξνηείλνπλ ην μελνδνρείν ζε θάπνηνλ άιιν 

(Backs and Parks, 2003; Tepeci, 1999). Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηνπο Kandampully θαη 

Suhartanto (2000; 2003)  γηα ηελ επίηεπμε καθξνπξφζεζκεο επηηπρίαο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ μελνδνρεηαθνχ, ε αθνζίσζε ησλ πειαηψλ είλαη πνιχ πην ζεκαληηθή 

απ‘ φηη ε ηθαλνπνίεζε. Σελ ίδηα ζέζε ππνζηεξίδνπλ θαη νη Parasuraman θαη Grewal 

(2000), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη παξέρνληαο κηα μερσξηζηή αμία γηα ηνλ πειάηε θαη 

θάλνληαο ην απηφ αληηιεπηφ ζε απηφλ, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα απνθηήζεη έλα 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ είλαη δχζθνιν λα ην κηκεζεί/αληηγξάςεη ν 

αληαγσληζκφο εληζρχνληαο έηζη ηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ.  

Οη Getty θαη Thompson (1994) αλέθεξαλ φηη νη πξνζέζεηο ησλ θαηαλαισηψλ λα 

ζπζηήλνπλ είλαη ζπλάξηεζε ηεο αληίιεςήο ηνπο πνπ πξνέξρεηαη ηφζν απφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο φζν θαη απφ ηελ  πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ  πνπ έρνπλ βηψζεη θαηά 

ηελ επαθή ηνπο κε ην μελνδνρείν.   ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Salazar, Costa 

θαη Rita (2010) ζε 32 μελνδνρεία ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν κέηξεζεο ζε πξψηε 

θάζε ην εξσηεκαηνιφγην θαη ζε δεχηεξε θάζε ηηο ζε βάζνο ζπλεληεχμεηο εληνπίδνπλ 

φηη ζηνηρεία ηηο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ φπσο  ηα δσκάηηα, ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

επηζθεπηψλ, νη ππεξεζίεο ηνπ εζηηαηνξίνπ, νη ππνδνκέο θαη ε ππνδνρή αζθνχλ 

κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ πξφζεζε ηνπ επηζθέπηε λα ζπζηήζεη ζε θάπνηνλ άιιν ην 

ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν, παξά ζηελ πξφζεζε ηνπ λα ην επαλεπηζθεθηεί. Οη Vera θαη 

Trujillo (2013) ζε έξεπλα ηνπο απέδεημαλ  φηη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ έρεη άκεζε θαη 

έκκεζε ζεηηθή ζρέζε κε ηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ. Έηζη είλαη θαηαλνεηφ φηη ε 
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πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο 

αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ. 

Η2 :  Η ποιόηηηα ηων ςπηπεζιών επιδπά θεηικά ζηην αθοζίωζη ηων πελαηών.  

Πνιιέο πξνεγνχκελεο κειέηεο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε έρεη 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ (Han and Hyun, 2018; Kamran 

Disfani et al., 2017; Meesala and Paul, 2018; Murali et al., 2016; Vera and Trujillo, 

2013). Όζν πςειφηεξν ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηφζν κεγαιχηεξε ε 

αθνζίσζε ησλ πειαηψλ θαη ε δηάδνζε ζεηηθνχ WOM (Chen, 2012; Kumar et al., 

2013; Suh and Yi, 2006). Πην ζπγθεθξηκέλα έρεη παξαηεξεζεί φηη ε ιήςε ηθαλνπνίεζεο 

απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία απμάλεη ηελ επηζπκία ησλ πειαηψλ λα ρξεζηκνπνηήζεη 

μαλά ηελ ίδηα ππεξεζία ή θαιχηεξα γηα ηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν λα επηζθεθηεί μαλά ην 

ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν θαη λα ην πξνηείλεη ζε άιινπο θαη έηζη θαη‘ επέθηαζε απμάλεη 

ηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ. Ο Meesala θαη ν Paul (2018) ηζρπξίδνληαη φηη έλαο απφ 

ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ είλαη ε ηθαλνπνίεζε. 

Όηαλ έλαο πειάηεο έρεη ηθαλνπνηεζεί κε ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο, ζα παξακείλεη 

πηζηφο ζε  απηφ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. Οη Murali et al (2016) θαηέιεμαλ ζε έλα 

παξφκνην ζπκπέξαζκα φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ νδεγεί ζηελ αθνζίσζε ησλ 

πειαηψλ.  ε έξεπλα πνπ έρνπλ  δηεμάγεη νη Kim, Lee θαη Yoo (2006) δηαπίζησζαλ φηη 

νη ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο εθδειψλνπλ ηελ αθνζίσζε ηνπο θαη δηαδίδνπλ ζεηηθφ word-

of-mouth.  Ο Oh (1999) δηαπίζησζε επίζεο  φηη νη αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ γηα ηελ 

πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

απφθαζε επαλαγνξάο ησλ πειαηψλ. Σν ίδην απνδεηθλχνπλ θαη πιήζνο κειεηψλ πνπ 

εμεηάδνπλ ηα δηάθνξα κνληέια ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή θαηαιήγνληαο πσο ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε απμάλεη ηελ αθνζίσζε ηνπ, αζθεί επίδξαζε ζηελ πξφζεζε 

ηνπο λα αγνξάζνπλ μαλά θαη νδεγεί ζηε δηάδνζε ζεηηθνχ word-of-mouth (Söderlund, 

1998; Kandampully and Suhartanto, 2000; Dimitriades, 2006; Olorunniwo et al., 2006; 

Chi and Qu, 2008; Faullant et al., 2008). Γεδνκέλνπ φηη νη μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο δελ 

κπνξνχλ λα δνθηκαζηνχλ απφ ππνςήθηνπο πειάηεο, ην ζεηηθφ word-of-mouth  είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν.  Δκπεηξηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ππάξρεη 

ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο θαη ηνπ word-of-mouth (Bontis, Booker and 

Serenko, 2007; Brown et al., 2005). Ζ επίδξαζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε ζηελ 

αθνζίσζε είλαη αλακθηζβήηεηε (Kandampully and Hu, 2007; Oliver, 1999). Έηζη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ αλαγλσξίδεηαη σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698916302417#bib10
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698916302417#bib29
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698916302417#bib29
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698916302417#bib46
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αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηφζν νη αθαδεκατθνί φζν θαη νη 

επαγγεικαηίεο έρνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ λα απνθηήζνπλ θαιχηεξε θαηαλφεζε γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

H3 : Η ικανοποίηζη ηων πελαηών επιδπά θεηικά ζηην αθοζίωζη ηων πελαηών.  

Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ επεξεάδεη έκκεζα ηελ 

αθνζίσζε ησλ πειαηψλ. Ζ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο ζα επεξεάζεη ηελ ηθαλνπνίεζε θαη 

απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ, ζα επεξεάζεη ηηο πξνζέζεηο αγνξάο θαη ηέινο ηελ αθνζίσζε ησλ 

πειαηψλ. Έηζη, ε ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα κεηαβιεηή δηακεζνιάβεζεο 

κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο θαη ηεο αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ (Bou-Llusar et 

al., 2001; Olorunniwo et al., 2006).  

Η4 : Η ικανοποίηζη ηων πελαηών λειηοςπγεί ωρ διαμεζολαβηηήρ ζηη ζσέζη μεηαξύ 

ποιόηηηαρ ςπηπεζιών και ηηρ αθοζίωζηρ ηων πελαηών 

 

2.7 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΤΠΟΘΔΔΙ 

ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε παξνπζηάζηεθαλ νη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, νη έλλνηεο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ. Παξάιιεια εμεηάζηεθε 

ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ απηψλ ζηνηρείσλ: πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, ηθαλνπνίεζεο θαη 

αθνζίσζεο πειαηψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλαο παξνπζηάδεηαη κηα ζεηηθή ζρέζε θαη 

επίδξαζε κεηαμχ απηψλ. Κάζε έξεπλα φκσο εμήγαγε ηα δηθά ηεο απνηειέζκαηα θαη 

ζπκπεξάζκαηα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη κε βάζε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ. Ζ παξνχζα κειέηε ζα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ, ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ. 

Αθνινπζεί ε δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, νη νπνίεο ζα νξίζνπλ εμ‘ 

νινθιήξνπ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο αιιά θαη ηελ εμαγσγή, δηαρείξηζε θαη αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ απηήο: 

H1 : Η ποιόηηηα ηων ςπηπεζιών επιδπά θεηικά ζηην ικανοποίηζη ηων πελαηών. 

Η2 : Η ποιόηηηα ηων ςπηπεζιών επιδπά θεηικά ζηην αθοζίωζη ηων πελαηών.  

H3 : Η ικανοποίηζη ηων πελαηών επιδπά θεηικά ζηην αθοζίωζη ηων πελαηών.  
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Η4 : Η ικανοποίηζη ηων πελαηών λειηοςπγεί ωρ διαμεζολαβηηήρ ζηη ζσέζη μεηαξύ 

ποιόηηηαρ ςπηπεζιών και ηηρ αθοζίωζηρ ηων πελαηών 
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3.ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο έξεπλαο ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο θαη 

ε νξγάλσζε ηεο έξεπλαο, ε κέζνδνο έξεπλαο πνπ επηιέρζεθε, ε κέζνδνο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ, ην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ε δηαδηθαζία δηαλνκήο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ε δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ηα ζηαηηζηηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη αλαιχζεηο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ. 

 

3.1 ΟΡΓΑΝΧΗ ΔΡΔΤΝΑ 

ην πιαίζην ηεο έξεπλαο γηα ηε κέηξεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, 

ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ πινπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ ζηάδηα:  

ρήκα 3: ηάδηα Οξγάλσζεο ηεο Έξεπλαο 

Πεγή : Ίδηα θαηαζθεπή 

 

3.2 ΔΠΙΛΟΓΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΤ 

εκαληηθφ ζηάδην θαηά ηε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο είλαη ν εξεπλεηήο λα πξνζδηνξίζεη 

ην είδνο ηεο έξεπλαο πνπ ζα αθνινπζήζεη. χκθσλα κε ηνπο Saunders, Lewis θαη 

Thornhill (2015) θαη ηνπο Burns θαη Bush (2005) ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο 

έξεπλαο : πνζνηηθή έξεπλα (quantitative research), πνηνηηθή έξεπλα (qualitative 

research) θαη κηθηή έξεπλα (mixed research).  

•Δπηινγή δείγκαηνο 1ν ηάδην 

•ρεδηαζκόο εξγαιείνπ κέηξεζεο 2ν ηάδην 

•Γηεμαγσγή έξεπλαο 3ν ηάδην 

•πιινγή δεδνκέλσλ 4ν ηάδην 

•Δπεμεξγαζία θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ 5ν ηάδην 
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Ζ πνζνηηθή έξεπλα βαζίδεηαη ζηελ παξαγσγηθή κέζνδν. Απηφ ζεκαίλεη πσο βαζίδεηαη 

ζε κηα ζεσξία θαη πξνζπαζεί λα ηελ εθαξκφζεη θαη λα ηελ ειέγμεη. Πξφθεηηαη γηα κηα 

απζηεξά πξνθαζνξηζκέλε θαη πνζνηηθνπνηεκέλε κέζνδνο. Δμεηάδεη θαηά βάζε ζρέζεηο 

κεηαμχ κεηαβιεηψλ νη νπνίεο κεηξνχληαη αξηζκεηηθά ρξεζηκνπνηψληαο ζηαηηζηηθέο 

ηερληθέο. ε κηα πνζνηηθή έξεπλα ειέγρεηαη ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ηνπ 

εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη είλαη φια ην ίδην 

θαηαλνεηά απφ φινπο. Ο εξεπλεηήο είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα, πλήζεηο ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαηά ηελ  πνζνηηθή έξεπλα είλαη ε 

ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Χζηφζν ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη ζπλεληεχμεηο θαη ε 

παξαηήξεζε. 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα βαζίδεηαη ζηελ επαγσγηθή κέζνδν, δειαδή έρεη σο ζηφρν λα 

αλαπηχμεη κηα ζεσξία ή λα εκπινπηίζεη κηα ήδε ππάξρνπζα. Μειεηά ζε βάζνο έλα 

δήηεκα θαη απαληά ζπλήζσο ζηα εξσηήκαηα ηνπ «πσο» θαη «γηαηί». Υξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα ζπιιερηνχλ ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη δχζθνιν λα κεηξεζνχλ άκεζα. Δλψ νη 

κέζνδνη ζπιινγήο ζηνηρείσλ δελ είλαη ηππνπνηεκέλνη θαη πνηθίινπλ (Banasiewicz, 

2013). 

Ζ κηθηή κέζνδνο ζπλδπάδεη ζηνηρεία θαη απφ ηηο δπν παξαπάλσ κεζφδνπο. ‘ απηή ηε 

πεξίπησζε ν εξεπλεηήο, ζπλήζσο, μεθηλά κε ηελ ζπιινγή πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο πνζνηηθήο έξεπλαο γηα ηε ζπιινγή πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ (Saunders, Lewis and Thornhill, 2015). 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ελψ 

ην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην εξσηεκαηνιφγην. 

 

3.3 ΜΔΘΟΓΟ ΤΛΛΟΓΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ  

Έπεηηα απφ ηελ επηινγή ηνπ είδνπο ηεο έξεπλαο ν εξεπλεηήο πξέπεη λα απνθαζίζεη ην 

είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπιιέμεη γηα λα εμεηάζεη ηηο εξεπλεηηθέο ηνπ ππνζέζεηο 

θαη λα απαληήζεη ζηα εξεπλεηηθά ηνπ εξσηήκαηα. 

Τπάξρνπλ δπν θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ-πξσηνγελή δεδνκέλα θαη δεπηεξνγελή δεδνκέλα. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία ν εξεπλεηήο ζπιιέγεη ν ίδηνο κφλνο ηνπ ηα δεδνκέλα γηα ηνπο 
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ζθνπνχο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεη, ελψ ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία ζπιιέγεη δεδνκέλα 

πνπ έρνπλ ήδε ζπιιερζεί γηα άιιεο κειέηεο. 

Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ είλαη πην αμηφπηζηε θαη ηα δεδνκέλα 

αληαπνθξίλνληαη αθξηβψο ζην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Χζηφζν είλαη κηα ρξνλνβφξα θαη 

θνζηνβφξνο δηαδηθαζία. Δλψ ε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ είλαη 

ιηγφηεξν ρξνλνβφξα θαη θνζηνβφξνο, αιιά πνιιέο θνξέο ε πεγή άληιεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ κπνξεί λα κε είλαη αμηφπηζηε θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ λα κελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζην ζέκα πνπ επηζπκεί λα κειεηήζεη ν εξεπλεηήο. Πνιιέο 

θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ δπν κεζφδσλ (Craig θαη Douglas, 2005; 

Saunders, Lewis and Thornhill, 2015). 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ρξεζηκνπνηεί ζπλδπαζκφ πξσηνγελψλ θαη 

δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ. ην πξψην ζθέινο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ηνπ ζέκαηνο πνπ καο απαζρνιεί 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεπηεξνγελή δεδνκέλα θαη θπξίσο επηζηεκνληθά άξζξα θαη κειέηεο. 

ην δεχηεξν ζθέινο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξσηνγελή 

δεδνκέλα, ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ κε ηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ζθνπφ λα 

επηβεβαηψζνπλ ή κε ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ. 

 

3.4 ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΤΛΛΟΓΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, δεδνκέλνπ φηη είλαη πνζνηηθή, είλαη απηή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηππνπνηεκέλεο εξσηήζεηο κε ζηφρν ηε ζπιινγή 

ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ (Malhotra and Birks, 2003; Saunders, Lewis and 

Thornhill, 2015). 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο απνηειείηαη απφ 35 εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ. ηηο εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ ν εξσηψκελνο επηιέγεη κηα απφ ηηο πηζαλέο απαληήζεηο πνπ ηνπ 

πξνζθέξνληαη ελψ ζηηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ ν εξσηψκελνο κπνξεί λα δψζεη 

απάληεζε ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο θαη ηππνπνηεκέλεο απαληήζεηο 

(Saunders, Lewis and Thornhill, 2015). 
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Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξά ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία φπνηε θαη  πεξηιακβάλεη ηηο εμήο κεηαβιεηέο: 1) ην θχιν, 2) ηελ 

ειηθία, 3) ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 4) ην επάγγεικα, 5) ην επίπεδν κφξθσζεο θαη 

6) ην χςνο ηνπ θαζαξνχ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο αλά κήλα. 

ηελ δεχηεξε ελφηεηα νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηα  ραξαθηεξηζηηθά ηεο επίζθεςεο ηνπο. Έηζη πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ 1) ηελ πεξηθέξεηα ζηελ νπνία αλήθεη ην μελνδνρείν, 2) ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ, 3) ηνλ αξηζκφ ησλ αζηεξηψλ ηνπ μελνδνρείνπ, 4) ην κήλα 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επίζθεςεο. 

Ζ ηξίηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη 22 εξσηήζεηο, νη νπνίεο κεηξνχλ ηηο αληηιήςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ μελνδνρείνπ πνπ επηζθέθηεθαλ 

πξφζθαηα. Σν κνληέιν ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ είλαη ην SERVPERF. Όπσο αλαιχζεθε θαη παξαπάλσ ην 

κνληέιν SERVPERF κεηξά ηηο αληηιήςεηο ησλ εξσηψκελσλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ. Κάζε κηα απφ απηέο ηηο εξσηήζεηο αληηζηνηρεί ζε κηα απφ ηηο πέληε 

δηαζηάζεηο πνηφηεηαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο εμήο δηαζηάζεηο: 1) αμηνπηζηία, 

2)αληαπφθξηζε, 3)αζθάιεηα, 4) ελζπλαίζζεζε, 5) πιηθά ζηνηρεία. ην εξσηεκαηνιφγην 

ππάξρνπλ ηέζζεξηο εξσηήζεηο γηα ηελ αμηνπηζηία,  πέληε εξσηήζεηο γηα ηελ 

αληαπφθξηζε,  πέληε εξσηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα, πέληε εξσηήζεηο γηα ηελ 

ελζπλαίζζεζε θαη 3 εξσηήζεηο γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ππνδνκέο. Οη εξσηψκελνη 

θαινχληαλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηεο ελφηεηαο απηήο ζε κηα 5-βάζκηα 

θιίκαθα Likert. ηελ αληηζηνηρία ηεο βαζκνιφγεζεο έρνπκε ην 1 φπνπ ζεκαίλεη 

«δηαθσλψ απφιπηα» , ην 2 πνπ ζεκαίλεη «δηαθσλψ», ην 3 πνπ ζεκαίλεη «νχηε δηαθσλψ 

νχηε ζπκθσλψ», ην 4 πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπκθσλψ θαη ην 5 πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 

«ζπκθσλψ απφιπηα». ε θάζε  κηα απφ απηέο ηηο εξσηήζεηο νη ζπκκεηέρνληεο 

απάληεζαλ επηιέγνληαο ηνλ αξηζκφ ηεο πξνηίκεζεο ηνπο.  

ηελ παξνχζα έξεπλα ιακβάλνληαο ππφςε φηη αθνξά μελνδνρεία έγηλε κηα 

δηακφξθσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ φπνπ θάπνηεο λέεο πξνζηέζεθαλ θαη 

αληηθαηέζηεζαλ θάπνηεο άιιεο θαηαιήγνληαο θαη πάιη ζε έλα πξνζαξκνζκέλν κνληέιν 

22 πξνηάζεσλ. Έηζη ζηε δηάζηαζε αληαπφθξηζε πξνζηέζεθε ε εξψηεζε «Σν 

πξνζσπηθφ θάλεη γξήγνξν check in- check out.», αθνχ ζεσξείηαη κηα ζεκαληηθή 

δηαδηθαζία ζηηο μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο. ηελ δηάζηαζε «Αζθάιεηα» πξνζηέζεθε ε 

εξψηεζε «Αηζζάλνκαη αζθαιήο φηαλ κέλσ ζε απηφ ην μελνδνρείν», ε νπνία 
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πξνζηέζεθε θαζψο αληηπξνζσπεχεη ηε γεληθφηεξε αζθάιεηα ηελ νπνία αηζζάλεηαη 

θάπνηνο θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζην μελνδνρείν. Σέινο ζηε δηάζηαζε Δμνπιηζκφο θαη 

εγθαηαζηάζεηο πξνζηέζεθε ε εξψηεζε «Ζ πνηφηεηα ησλ θαηαιπκάησλ είλαη θαιή.», 

αθνχ ε πνηφηεηα ηνπ δσκαηίσλ θξίλεηαη έλαο απφ ηνπο πην θαηαιπηηθνχο παξάγνληεο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη έλα μελνδνρείν. 

Πίλαθαο 3: Δξσηήζεηο εξσηεκαηνινγίνπ αλά δηάζηαζε πνηφηεηαο  

Πεγή : Ίδηα θαηαζθεπή 

Α/Α Μνληέιν SERVPERF 

Αμηνπηζηία 

1 Ζ δηνίθεζε παξέρεη ηελ ζπλέπεηα ησλ ππεξεζηψλ. 

2 Όηαλ έρσ έλα πξφβιεκα ην μελνδνρείν παξνπζηάδεη εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ επίιπζή ηνπ. 

3 Όηαλ ην μελνδνρείν ππφζρεηαη λα θάλεη θάηη κέζα ζε νξηζκέλν ρξφλν ην θάλεη. 

4 Σν μελνδνρείν ιχλεη γξήγνξα θαη ζσζηά ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

Αληαπόθξηζε 

5 Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ καο ιέλε αθξηβψο πφηε ζα εθηειεζηνχλ νη 

ππεξεζίεο. 

6 Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ καο παξέρνπλ ηελ ππεξεζία  γξήγνξα 

7 Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ είλαη πάληα πξφζπκνη λα καο βνεζήζνπλ. 

8 Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ δελ είλαη πνηέ πάξα πνιχ πνιπάζρνινη γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηα αηηήκαηά καο. 

9 Σν πξνζσπηθφ θάλεη γξήγνξν check in- check out. 

Αζθάιεηα 

10 Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ ηνπ μελνδνρείνπ καο ελζηαιάδεη ηελ 

εκπηζηνζχλε.  

11 Αηζζάλνκαη αζθαιήο ζηε ζπλαιιαγή κνπ κε ην μελνδνρείν. 

12 Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ είλαη επγεληθνί 

13 Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ είλαη έκπεηξνη θαη εθπαηδεπκέλνη θαη έρνπλ ηηο 

γλψζεηο λα απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο καο. 

14 Αηζζάλνκαη αζθαιήο φηαλ κέλσ ζε απηφ ην μελνδνρείν 

Δλζπλαίζζεζε 

15 Σν μελνδνρείν καο δίλεη ηε κεκνλσκέλε πξνζνρή πνπ απαηηνχκε. 

16 Σν μελνδνρείν έρεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ καο δίλνπλ ηελ πξνζσπηθή πξνζνρή. 
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17 Σν μελνδνρείν έρεη ην ζπκθέξνλ καο ζηελ θαξδηά ηνπ. 

18 Σν μελνδνρείν θαηαιαβαίλεη ηηο εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο καο. 

19 Σν μελνδνρείν έρεη  βνιηθέο θαη θαηάιιειεο ψξεο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο πειάηεο 

ηνπ. 

Δμνπιηζκόο θαη Τπνδνκέο 

20 Ζ πνηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη θαιή. 

21 Ζ πνηφηεηα ησλ θαηαιπκάησλ είλαη θαιή. 

22 Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ είλαη θαιά ληπκέλνη θαη ηαθηνπνηεκέλνη 

εκθαληζηαθά. 

Ζ ηέηαξηε ελφηεηα απνηειείηαη απφ ηξεηο εξσηήζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο 

κεηαβιεηέο: 1) ηθαλνπνίεζε πειάηε, 2) ζπλνιηθή αμηνιφγεζε μελνδνρείνπ ζπγθξηηηθά 

κε ηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο θαη 3) πηζαλφηεηα ζχζηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ μελνδνρείνπ 

ζε άιινπο κεηά ηελ επίζθεςε. 

Ζ κεηαβιεηή πνπ κεηξά ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε κεηξήζεθε ζε 5-βάζκηα θιίκαθα 

Likert. ηελ αληηζηνηρία ηεο βαζκνιφγεζεο έρνπκε ην 1 φπνπ ζεκαίλεη «Πνιχ 

δπζαξεζηεκέλνο/ε» , ην 2 πνπ ζεκαίλεη «Γπζαξεζηεκέλνο/ε», ην 3 πνπ ζεκαίλεη «Οχηε 

δπζαξεζηεκέλνο/ε νχηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε», ην 4 πνπ αληηζηνηρεί ζην 

«Ηθαλνπνηεκέλνο/ε» θαη ην 5 πνπ αληηπξνζσπεχεη ην «Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε».   

Ζ κεηαβιεηή πνπ κεηξά ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε μελνδνρείνπ ζπγθξηηηθά κε ηηο 

αξρηθέο πξνζδνθίεο κεηξήζεθε ζε 5-βάζκηα θιίκαθα Likert. ηελ αληηζηνηρία ηεο 

βαζκνιφγεζεο έρνπκε ην 1 φπνπ ζεκαίλεη «Πνιχ ρεηξφηεξα απ‘φηη πξνζδνθνχζα» , ην 

2 πνπ ζεκαίλεη «Υεηξφηεξα απ‘φηη πξνζδνθνχζα», ην 3 πνπ ζεκαίλεη «Όπσο 

πξνζδνθνχζα», ην 4 πνπ αληηζηνηρεί ζην «Καιχηεξα απ‘φηη πξνζδνθνχζα» θαη ην 5 

πνπ αληηπξνζσπεχεη ην «Πνιχ θαιχηεξα απ‘φηη πξνζδνθνχζα».   

Σέινο ε κεηαβιεηή πνπ κεηξά ηελ πηζαλφηεηα ζχζηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

μελνδνρείνπ ζε άιινπο κεηά ηελ επίζθεςε κεηξήζεθε ζε 5-βάζκηα θιίκαθα Likert. 

ηελ αληηζηνηρία ηεο βαζκνιφγεζεο έρνπκε ην 1 φπνπ ζεκαίλεη «Πνιχ απίζαλν» , ην 2 

πνπ ζεκαίλεη «Απίζαλν», ην 3 πνπ ζεκαίλεη «Οχηε απίζαλν νχηε πηζαλφ», ην 4 πνπ 

αληηζηνηρεί ζην «Πηζαλφ» θαη ην 5 πνπ αληηπξνζσπεχεη ην «Πνιχ πηζαλφ».   

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππήξρε έλα 

εηζαγσγηθφ θείκελν πνπ επεμεγνχζε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο, πιεξνθνξνχζε ηνπο 
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ζπκκεηέρνληεο γηα ηα ζηνηρεία ηεο εξεπλήηξηαο θαη ηνπο βεβαίσλε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

αλσλπκίαο κηαο θαη δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί θακία αληηζηνίρηζε 

πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ. 

Σν πιήξεο εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο παξνπζηάδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ. 

 

3.5 ΓΙΑΝΟΜΗ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ  

Γηα ηελ παξνχζα έξεπλα επηιέρζεθε ε ειεθηξνληθή δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα έγηλε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media) κε 

απνζηνιή πξνζσπηθψλ κελπκάησλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Messenger θαζψο θαη απνζηνιή 

emails. Ζ απνζηνιή θαη ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηήξθεζε 6 κήλεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2019 έσο θαη ην Ννέκβξην ηνπ 2019. πλνιηθά 

ζηάιζεθαλ 1.063 εξσηεκαηνιφγηα. Λφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κέζνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε πνιιά απφ απηά δελ απαληήζεθαλ, θάπνηα αλάξκνζην πεξηερφκελν 

θαη έηζη ζπλνιηθά 564 εξσηεκαηνιφγηα δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα, αθνχ 

θάπνηα απφ απηά δελ επηζηξάθεθαλ ή ζεσξήζεθαλ άθπξα. Σν δείγκα πνπ 

ζπγθεληξψζεθε ζπλνιηθά ήηαλ 499 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ηα 275 ήηαλ γπλαίθεο θαη ηα 

224 ήηαλ άληξεο. 

 

3.6 ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ 

Ζ δεηγκαηνιεςία απνηειεί κηα ηερληθή εληνπηζκνχ θαη επηινγήο ηεο θαηάιιειεο 

νκάδαο αηφκσλ σο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα  γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ελδηαθέξνπλ έλαλ εξεπλεηή. Ζ δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο πεξηιακβάλεη ηα 

παξαθάησ ζηάδηα : 

1. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαηάιιεινπ δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ κε βάζε ηνπο 

εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο 

2. Δπηινγή ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο 

3. Δπηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ δεηγκαηνιεςίαο 

4. Δπηινγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο  

5. πιινγή ησλ ζηνηρείσλ 
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Οη ηερληθέο δεηγκαηνιεςίαο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο : 

πηζαλφηεηαο θαη κε πηζαλφηεηαο. Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ην  απιφ ηπραίν 

δείγκα, ην ζπζηεκαηηθφ, ην ζηξσκαηνπνηεκέλν θαη ην δείγκα νκάδσλ θαη ε δεχηεξε 

θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ην δείγκα επθνιίαο, θξίζεο, κε πνζνζηψζεηο θαη ρηνλφκπαιαο 

(Zikmund, 2003; Saunders, Lewis and Thornhill, 2015). 

ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο ηνπ δείγκαηνο 

επθνιίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε επηιέγεηαη ην πην βνιηθφ θαη εχθνια πξνζεγγίζηκν 

δείγκα κε ζεκαληηθά ρακειφ θφζηνο. Παξά ηα θάπνηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο , ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ έρεη απνδεηρζεί φηη πνιιέο θνξέο ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα 

ρξεζηκνπνηεί θξηηήξηα επηινγήο δείγκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζθνπνχο ηεο 

έξεπλαο. 

Έηζη ζηελ παξνχζα έξεπλα φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ην δείγκα ήηαλ 499 άηνκα 

θαη απεπζπλφηαλ ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο άλσ ησλ 18 εηψλ. 

 

3.7 ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ 

παθέην IBM SPSS Statistics 22 θαζψο θαη ην ζηαηηζηηθφ παθέην Monte Carlo for 

Parallel Analysis. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά ε αλάιπζε ησλ θχξησλ 

ζηνηρείσλ (Principal Component Analysis, PCA), έπεηηα ε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε 

παξαγφλησλ (Exploratory Factor Analysis, EFA) θαη ε αλάιπζε αμηνπηζηίαο (Reliability 

Analysis) κε ηνλ δείθηε Cronbach‘s α θαη ηέινο ε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο (Regression 

Analysis).  
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4.ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο έπεηηα 

απφ ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ IBM SPSS Statistics 22. ηελ ηέηαξηε απηή 

ελφηεηα γίλεηαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε ηεο πεξηγξαθηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο αιιά θαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο πνπ αθνξά ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

εξγαιείνπ κέηξεζεο, δειαδή ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα εξγαιείν κέηξεζεο ζα έρεη ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα ζε δηαδνρηθέο εθαξκνγέο ηνπ.  Παξνπζηάδνληαη φιεο νη αλαιχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη γίλεηαη ε παξνπζίαζε 

θαη ν ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ απηψλ. 

 

4.1 ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΔΙΓΜΑΣΟ & ΠΡΟΦΙΛ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ πειάηεο μελνδνρείσλ ζηηο 

13 Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ην ζχλνιν ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ ήηαλ 499. Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ αλάιπζε είλαη νη εμήο: 1) ην θχιν, 2) ε ειηθία, 3) ην κνξθσηηθφ επίπεδν, 4) ην 

επάγγεικα, 5) ην επίπεδν εηζνδήκαηνο, 6) ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ινγηζκηθά 

Microsoft Excel 2007 θαη ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα IBM SPSS Statistics 22.  

ην παξαθάησ θπθιηθφ δηάγξακκα ππνγξακκίδεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είλαη γπλαίθεο (55,11%) ελψ νη άληξεο είλαη ιηγφηεξνη (44,80%). Πην 

ζπγθεθξηκέλα ηα εξσηεκαηνιφγηα απαληήζεθαλ απφ 275 γπλαίθεο θαη 224 άληξεο. 
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Γηάγξακκα 1: Φχιν ζπκκεηερφλησλ 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Χο πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ ειηθηψλ, απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη ν 

κέζνο φξνο ησλ ειηθηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ 30,4 έηε. Ο κηθξφηεξνο 

ειηθηαθή εξσηψκελνο ήηαλ 18 εηψλ θαη ν κεγαιχηεξνο ειηθηαθά εξσηψκελνο ήηαλ 

53εηψλ.  

Πίλαθαο 4: Ζιηθία ζπκκεηερφλησλ 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Ζιηθία 499 18 53 30,40 ,436 9,734 

Valid N 

(listwise) 
499      

Χο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ην 60,7 % ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, πεξηζζφηεξν δειαδή απφ ην ήκηζπ ησλ ζπκκεηερφλησλ, είλαη 

Αλχπαλδξνη, ην 35,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη Έγγακνη. Σέινο κφλν 19 

ζπκκεηέρνληεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Γηαδεπγκέλνο θαη 1 κφλνο ζπκκεηέρνληαο 

ζηελ θαηεγνξία Υήξνο/α. 
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Γηάγξακκα 2: Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε ζπκκεηερφλησλ 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Χο πξνο ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ ην 43,29% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, ην 24,85% είλαη θάηνρνη 

Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ, ην 14,63%  θνηηνχλ ή έρνπλ Σίηιν πνπδψλ απφ Ηδησηηθέο 

ρνιέο / Η.Δ.Κ., ην 8,82% ησλ ζπκκεηερφλησλ έρεη Μεηαπηπρηαθφ Σίηιν πνπδψλ, ελψ 

ειάρηζηνη έρνπλ κφλν Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ή Γπκλαζίνπ θαη είλαη θάηνρνη 

Γηδαθηνξηθνχ. 
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Γηάγξακκα 3: Μνξθσηηθφ Δπίπεδν ζπκκεηερφλησλ 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Χο πξνο ην επάγγεικα ησλ ζπκκεηερφλησλ ην 31,7 % ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη 

Φνηηεηέο, ην 23,8 % ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη Ηδησηηθνί Τπάιιεινη, ην 16,8 % ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είλαη Γεκφζηνη Τπάιιεινη, ην 14,8 % είλαη Διεχζεξνη Δπαγγεικαηίεο 

θαη ην 8,4 % είλαη Άλεξγνη. Μηθξφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο 

Δξγάηεο, πληαμηνχρνο, Ννηθνθπξά θαη Αγξφηεο. 

 

Γηάγξακκα 4: Δπάγγεικα ζπκκεηερφλησλ 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Χο πξνο ην χςνο ηνπ θαζαξνχ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο αλά κήλα ησλ ζπκκεηερφλησλ ην 

25,7 % ησλ ζπκκεηερφλησλ ιακβάλεη κεληαίν αηνκηθφ θαζαξφ εηζφδεκα έσο 300 επξψ, 

ην 24,2 % ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαζέηνπλ κεληαίν αηνκηθφ θαζαξφ εηζφδεκα κεηαμχ 

ησλ 600,01 έσο 1000,00 επξψ, ην 21,2 % δηαζέηνπλ κεληαίν αηνκηθφ θαζαξφ εηζφδεκα 

κεηαμχ ησλ 300,01 έσο 600,00 επξψ, ην 14,8 % ιακβάλνπλ κεληαίν αηνκηθφ θαζαξφ 

εηζφδεκα κεηαμχ ησλ 1000,01 έσο 1500,00 επξψ. Σέινο έλαο κηθξφο αξηζκφο 

ζπκκεηερφλησλ αλήθεη ζηηο πςειφηεξεο εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο δειαδή ησλ 
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1500,01-2000,00 επξψ, ησλ 2000,01-2500,00 επξψ, ησλ 2500,01-3000,00 επξψ θαη άλσ 

ησλ 3000,01 επξψ. 

 

Γηάγξακκα 5: Ύςνο θαζαξνχ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο αλά κήλα 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

 

Πίλαθαο  5: Γεκνγξαθηθά ηνηρεία  

Πεγή : Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ κε ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Υαξαθηεξηζηηθά Αξηζκόο 

ζπκκεηερόλησλ  

Πνζνζηό (%) 

Φύιν 

Άλδξαο 224 44,9 

Γπλαίθα 275 55,1 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Αλχπαλδξνο/ε 303 60,7 

Έγγακνο/ε 176 35,3 

Γηαδεπγκέλνο/ε 19 3,8 

Υήξνο/α 1 0,2 

Δθπαίδεπζε   

Απνιπηήξην δεκνηηθνχ 3 0,6 

Απνιπηήξην γπκλαζίνπ 11 2,2 
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Απνιπηήξην ιπθείνπ 124 24,8 

Σερληθή εθπαίδεπζε 24 4,8 

Ηδησηηθέο ζρνιέο /Η.Δ.Κ. 73 14,6 

Αλψηαηε εθπαίδεπζε (ΑΔΗ-ΣΔΗ) 216 43,3 

Μεηαπηπρηαθφ 44 8,8 

Γηδαθηνξηθφ 4 0,8 

Δπάγγεικα  

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 84 16,8 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 119 23,8 

Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο 74 14,8 

Δξγάηεο 12 2,4 

πληαμηνχρνο/α 3 0,6 

Ννηθνθπξά 3 0,6 

πνπδαζηήο/Φνηηεηήο 158 31,7 

Αγξφηεο 4 0,8 

Άλεξγνο 42 8,4 

Δηζόδεκα  

Μέρξη 300,00 επξψ 128 25,7 

300,01-600,00 106 21,2 

600,01-1000,00 121 24,2 

1000,01-1500,00 74 14,8 

1500,01-2000,00 29 5,8 

2000,01-2500,00 14 2,8 

2500,01-3000,00 9 1,8 

3000,00 + 18 3,6 

 

4.2 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΠΙΚΔΦΗ 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ πειάηεο μελνδνρείσλ ζηηο 

13 Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ην ζχλνιν ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ ήηαλ 499. Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
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γηα ηελ αλάιπζε είλαη νη εμήο:1) ε πεξηθέξεηα ζηελ νπνία αλήθεη ην μελνδνρείν, 2) ν 

αξηζκφο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ, 3) ν αξηζκφο ησλ αζηεξηψλ ηνπ μελνδνρείνπ. 

Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ινγηζκηθά 

Microsoft Excel 2007 θαη ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα IBM SPSS Statistics 22.  

Χο πξνο ηελ πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ησλ μελνδνρείσλ πνπ επηζθέθηεθαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ην 24,8% αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο , ην 11% 

ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ην 9,4% ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ 

Αηγαίνπ, ην 9 % ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ, ην 8,8% ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, 

ην 7,4 % ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη ην 6,6% ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Σν ππφινηπν 

23 % θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Διιάδαο. 

 

Γηάγξακκα 6: Πεξηθεξεηαθή Καηαλνκή ησλ μελνδνρείσλ πνπ επηζθέθηεθαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Χο πξνο ηελ θαηεγνξία ησλ μελνδνρείσλ πνπ επηζθέθηεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο ην 36,1 

% ησλ μελνδνρείσλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηξηψλ αζηέξσλ (3***), ην 34,3 % αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ ηεζζάξσλ αζηέξσλ (4****), ην 16,4% αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

πέληε αζηέξσλ (5*****), ην 8,4% αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ δπν αζηέξσλ, ην 3,8 % 

απνηεινχλ άιινπο ηχπνπο θαηαιπκάησλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα) 

θαη κφιηο ην 1% αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ελφο αζηεξηνχ (1*). 
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Γηάγξακκα 7: Καηεγνξία Ξελνδνρείνπ 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Χο πξνο ην κήλα επίζθεςεο ην 27,05% ησλ ζπκκεηερφλησλ  πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε 

ζε μελνδνρείν ηνλ Αχγνπζην, ην 23,25 %  πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζε μελνδνρείν 

ησλ Ηνχιην, ην 8,02% ηνλ επηέκβξην, ην 7,82 ηνλ Γεθέκβξην θαη ην 7,41% ηνλ Ηνχιην. 

Μηθξφηεξν είλαη ην πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ επίζθεςε ζε 

θάπνην μελνδνρείν ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην, Οθηψβξην θαη Ννέκβξην. 
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Γηάγξακκα 8: Μήλαο Δπίζθεςεο 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Χο πξνο ηνλ κέζν αξηζκφ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ απηφο αλέξρεηαη ζηηο 4,36 εκέξεο, 

δειαδή πεξίπνπ 4-5 κέξεο. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο δηαλπθηεξεχζεσλ είλαη 0 εκέξεο, θάηη 

ην νπνίν δελ κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ θαη ην νπνίν 

ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζε ιάζνο ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ή θάπνηα 

παξάβιεςε. Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ είλαη 97, ην νπνίν νθείιεηαη 

ζηελ κηα θαη κνλαδηθή αθξαία ηηκή ηνπ δείγκαηνο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Πίλαθαο 6: Αξηζκφο Γηαλπθηεξεχζεσλ ζπκκεηερφλησλ 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Γηαλπθηεξεχζεηο 

 

 

Αξηζκόο 

πκκεηερ

όλησλ 

Διάρηζηνο 

Αξηζκόο 

Γηαλπθηεξ

εύζεσλ 

Μέγηζηνο 

Αξηζκόο 

δηαλπθηεξ

εύζεσλ 

Μέζνο 

Αξηζκόο 

δηαλπθηε

ξεύζεσλ 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

499 0 97 4,36 4,827 

 

Πίλαθαο 7: Υαξαθηεξηζηηθά Δπίζθεςεο  

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε 

ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Υαξαθηεξηζηηθά Αξηζκόο 

ζπκκεηερόλησλ  

Πνζνζηό (%) 

Πεξηθέξεηα  

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο 55 11 

Πεινπνλλήζνπ 14 2,8 

Βνξείνπ Αηγαίνπ 21 4,2 

Ννηίνπ Αηγαίνπ 47 9,4 

Κξήηεο 37 7,4 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 124 24,8 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 13 2,6 



51 
 

Ζπείξνπ 27 5,4 

Θεζζαιίαο 44 8,8 

Ηνλίσλ Νήζσλ 45 9 

Γπηηθήο Διιάδαο 5 1 

Κεληξηθήο Διιάδαο 5 1 

Αηηηθήο 33 6,6 

Άιιν 29 5,8 

Μήλαο επίζθεςεο   

Ηαλνπάξηνο 9 1,8 

Φεβξνπάξηνο 23 4,6 

Μάξηηνο 24 4,8 

Απξίιηνο 17 3,4 

Μάηνο 28 5,6 

Ηνχληνο 37 7,4 

Ηνχιηνο 116 23,2 

Αχγνπζηνο 135 27,1 

επηέκβξηνο 40 8 

Οθηψβξηνο  15 3 

Ννέκβξηνο 16 3,2 

Γεθέκβξηνο 39 7,8 

Καηεγνξία μελνδνρείνπ 

1* 19 1 

2** 5 8,4 

3*** 42 36,1 

4**** 180 34,3 

5***** 171 8,02 

Άιινο ηχπνο θαηαιχκαηνο 82 3,8 

 

4.3 ΠΑΡΑΓΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ / EXPLORATOTY FACTOR ANALYSIS 

(EFA) 

Ζ ηερληθή ηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ ή παξαγνληηθή αλάιπζε απνηειεί κηα κέζνδν 

θαηά ηελ νπνία ν εξεπλεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζεη έλα κεγάιν αξηζκφ 
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κεηαβιεηψλ ζε έλα κηθξφηεξν αξηζκφ παξαγφλησλ ή δηαζηάζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο σο 

θξηηήξην νκαδνπνίεζεο ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ απηψλ. 

(Βαζηιαθνπνχινπ θαη ηψκθνο, 2005) 

ην παξφλ θεθάιαην γηα ηηο αλάγθεο ηηο έξεπλαο ζα παξνπζηαζηεί ε παξαγνληηθή 

αλάιπζε γηα ηελ κείσζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ SERVPERF πνπ αλαπηχρζεθε 

παξαπάλσ θαη αθνξνχλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ζηα μελνδνρεία. 

Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ιεθζνχλ 

ππφςε ηα εμήο:  

1) ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο,  

2) ε δχλακε θαη νη ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ (Pallant, 2015), 

Χο πξνο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο απηφ ζα πξέπεη λα είλαη φζνλ ην δπλαηφλ ην 

κεγαιχηεξν. ηελ βηβιηνγξαθία έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξνη θαλφλεο φζνλ αθνξά ην 

ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο γηα ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε. Χζηφζν απηφ πνπ 

ηζρχεη είλαη πσο φζν κεγαιχηεξν είλαη ην δείγκα, ηφζν ην θαιχηεξν. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ην δείγκα απνηειείηαη απφ 499 άηνκα πνπ είλαη έλαο ηθαλνπνηεηηθφο 

αξηζκφο. 

Χο πξνο ηνλ έιεγρν ηεο δχλακεο θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ, απηφ κπνξεί λα 

ειεγρζεί κε δπν ηξφπνπο:  

1) κε ηνλ έιεγρν ηνπ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαγνληηθή 

αλάιπζε θαη  

2) ηα ζηαηηζηηθά κέηξα Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) θαη ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο 

Bartlett.  

πζρεηίζεηο κεηαβιεηώλ 

Οη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 0,3. πζρεηίζεηο 

θάησ απφ απηφ ην επίπεδν ππνδεηθλχνπλ φηη ε κέζνδνο ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο δελ 

είλαη θαηάιιειε. ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ παξνχζα 

έξεπλα νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ήηαλ πάλσ απφ ην 0,5.  

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) θαη ηεζη ζθαηξηθόηεηαο Bartlett 
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Σν ηεζη ζθαηξηθφηεηαο Bartlett πξέπεη λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (p<.05) θαη ν 

δείθηεο KMO ζα πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ ην 0,6. ηελ παξνχζα παξαγνληηθή αλάιπζε 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηηο έξεπλαο ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο Bartlett είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο  .000 θαη ν δείθηεο ΚΜΟ είλαη ίζνο 

κε 0,973.  

Πίλαθαο 8: ΚΜΟ and Bartlett‘s Test 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ κε ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
,973 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 
7943,970 

df 210 

Sig. ,000 

Λακβάλνληαο ππφςε ινηπφλ ηα παξαπάλσ κέηξα νη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

είλαη θαηάιιειεο γηα παξαγνληηθή αλάιπζε. 

Γηα ηελ παξνχζα παξαγνληηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε ηερληθή πεξηζηξνθήο ησλ 

αμφλσλ promax αθνχ ππνζέηνπκε φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη 

ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη κεγάιν (499 εξσηεκαηνιφγηα). 

Απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξνέθπςε έλαο παξάγνληαο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζηα μελνδνρεία. 

Γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο χπαξμεο κφλν ελφο παξάγνληα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 3 θξηηήξηα: 

1) Κξηηήξην Kaiser 

2) Scree plot 

3) Παξάιιειε αλάιπζε 

Κξηηήξην Kaiser 

Σν θξηηήξην Kaiser είλαη ην πην δηαδεδνκέλν. χκθσλα κ‘απηφ κφλν φζνη παξάγνληεο 

έρνπλ eigenvalue πάλσ απφ ην 1 δηαηεξνχληαη ζηελ αλάιπζε, ελψ νη ππφινηπνη 

απνκαθξχλνληαη. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κφλν έλαο παξάγνληαο έρεη ηηκή πάλσ 

απφ ην 1 ίζε κε 12,387 θαη εμεγεί ην 59 % ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο. 
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Πίλαθαο 9: Total Variance Explained 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 12,387 58,987 58,987 12,387 58,987 58,987 

2 ,967 4,604 63,590    

3 ,785 3,739 67,329    

4 ,688 3,277 70,606    

5 ,609 2,902 73,508    

6 ,567 2,699 76,207    

7 ,498 2,369 78,576    

8 ,466 2,217 80,793    

9 ,432 2,058 82,851    

10 ,417 1,987 84,838    

11 ,396 1,885 86,724    

12 ,356 1,697 88,421    

13 ,336 1,601 90,022    

14 ,322 1,532 91,554    

15 ,292 1,393 92,947    

16 ,280 1,332 94,279    

17 ,262 1,248 95,527    

18 ,259 1,233 96,760    

19 ,242 1,154 97,914    

20 ,235 1,119 99,032    

21 ,203 ,968 100,000    

Scree Plot 

Σν scree plot νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ παξνπζίαζε ησλ eigenvalues ηνπ παξάγνληα ζε 

έλα Γηάγξακκα φπνπ παξαηεξνχκε ην ζεκείν ζην νπνίν αιιάδεη ε θιίζε ηεο θακπχιεο 

θαη γίλεηαη νξηδφληηα. χκθσλα κ‘ απηφ ην θξηηήξην δηαηεξνχληαη φινη νη παξάγνληεο 

πνπ είλαη πάλσ απφ ην ζεκείν πνπ αιιάδεη ε θιίζε ηεο θακπχιεο. ηελ παξνχζα 
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έξεπλα κφλν έλαο παξάγνληαο βξίζθεηαη πάλσ απφ απηφ ην ζεκείν ηεο θακπχιεο, άξα 

θαη πάιη επηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε ελφο κφλν παξάγνληα. 

 

Γηάγξακκα 9: Scree plot 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Παξάιιειε Αλάιπζε 

Ζ παξάιιειε αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηε ζχγθξηζε ηνπ κεγέζνπο ησλ eigenvalues  πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ IBM 

SPSS Statistics 22 κε απηά πνπ ιακβάλνληαη απφ έλα ηπραία παξαγφκελν ζχλνιν 

δεδνκέλσλ ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο. Μφλν απηνί νη παξάγνληεο ησλ νπνίσλ ηα eigenvalues 

ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο απφ ην ζχλνιν ηπραίσλ δεδνκέλσλ δηαηεξνχληαη. Γηα 

ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ιίζηα ησλ eigenvalues πνπ 

παξάρζεθε απφ ηνλ πίλαθα Total Variance Explained θαηά ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε 

θαη πιεξνθνξίεο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα Monte Carlo γηα ηελ 

παξάιιειε αλάιπζε. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξάιιειε αλάιπζε 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 10: Απνηειέζκαηα παξάιιειεο αλάιπζεο 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 
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δεδνκέλσλ κε ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Number of variables: 22  

Number of subjects: 499 

Number of replications: 100 

Component 

number 

Actual eigenvalue 

from PCA 

Criterion Value from 

parallel analysis 
Decision 

1 12,387 1,3949 Accept 

2 0,967 1,3288 Reject 

3 0,785 1,2816 Reject 

4 0,688 1,237 Reject 

5 0,609 1,1969 Reject 

6 0,567 1,1617 Reject 

7 0,498 1,1284 Reject 

8 0,466 1,0925 Reject 

9 0,432 1,0619 Reject 

10 0,417 1,0295 Reject 

11 0,396 1,0016 Reject 

12 0,356 0,9714 Reject 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ζχκθσλα κε ην θξηηήξην πνπ αλαπηχρζεθε 

πξνεγνπκέλσο, δηαηεξνχκε κφλν έλα παξάγνληα ν νπνίνο δηαζέηεη πςειφηεξε ηηκή 

eigenvalue ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή eigenvalue ελφο ηπραίνπ δείγκαηνο. Άξα 

θαη πάιη επηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κφλν παξάγνληα. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο: 

Πίλαθαο 11: Μεηαβιεηέο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Α/Α Παξάγνληαο Παξαγνληηθό 

Φνξηίν 

(Factor 

Loadings) 

Mean 

Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ 

1 Ζ δηνίθεζε παξέρεη ηελ ζπλέπεηα ησλ ππεξεζηψλ. 0,776 3,86 
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2 Όηαλ έρσ έλα πξφβιεκα ην μελνδνρείν παξνπζηάδεη 

εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίιπζή ηνπ. 

0,756 3,77 

3 Σν μελνδνρείν ιχλεη γξήγνξα θαη ζσζηά ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

0,775 3,79 

4 Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ καο ιέλε αθξηβψο 

πφηε ζα εθηειεζηνχλ νη ππεξεζίεο. 

0,783 3,76 

5 Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ καο παξέρνπλ ηελ 

ππεξεζία  γξήγνξα 

0,746 3,69 

6 Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ είλαη πάληα 

πξφζπκνη λα καο βνεζήζνπλ. 

0,798 3,82 

7 Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ δελ είλαη πνηέ πάξα 

πνιχ πνιπάζρνινη γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηα 

αηηήκαηά καο. 

0,786 3,99 

8 Σν πξνζσπηθφ θάλεη γξήγνξν check in- check out. 0,796 3,93 

9 Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ ηνπ μελνδνρείνπ 

καο ελζηαιάδεη ηελ εκπηζηνζχλε.  

0,725 3,62 

10 Αηζζάλνκαη αζθαιήο ζηε ζπλαιιαγή κνπ κε ην 

μελνδνρείν. 

0,812 3,75 

11 Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ είλαη επγεληθνί 0,724 3,74 

12 Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ είλαη έκπεηξνη θαη 

εθπαηδεπκέλνη θαη έρνπλ ηηο γλψζεηο λα απαληνχλ 

ζηηο εξσηήζεηο καο. 

0,837 3,91 

13 Αηζζάλνκαη αζθαιήο φηαλ κέλσ ζε απηφ ην 

μελνδνρείν 

0,813 4,07 

14 Σν μελνδνρείν καο δίλεη ηε κεκνλσκέλε πξνζνρή 

πνπ απαηηνχκε. 

0,728 3,93 

15 Σν μελνδνρείν έρεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ καο δίλνπλ 

ηελ πξνζσπηθή πξνζνρή. 

0,802 3,66 

16 Σν μελνδνρείν έρεη ην ζπκθέξνλ καο ζηελ θαξδηά 

ηνπ. 

0,751 3,91 

17 Σν μελνδνρείν θαηαιαβαίλεη ηηο εθάζηνηε 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο καο. 

0,785 3,69 

18 Σν μελνδνρείν έρεη  βνιηθέο θαη θαηάιιειεο ψξεο 

ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο πειάηεο ηνπ. 

0,636 3,37 
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19 Ζ πνηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

είλαη θαιή. 

0,74 3,83 

20 Ζ πνηφηεηα ησλ θαηαιπκάησλ είλαη θαιή. 0,795 3,72 

21 Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ είλαη θαιά ληπκέλνη 

θαη ηαθηνπνηεκέλνη εκθαληζηαθά. 

0,739 4,32 

 

4.4 ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΧΣΗΔΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

ηελ ελφηεηα απηή αλαιχνληαη νη 21 εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηνλ παξάγνληα πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ησλ μελνδνρείσλ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα ησλ θαηαλνκψλ θαη ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ 

αληηιήςεσλ γηα ηηο 21 εξσηήζεηο. 

Δξώηεζε : Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ καο ιέλε αθξηβώο πόηε ζα εθηειεζηνύλ 

νη ππεξεζίεο. 

Σν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ζπκθσλνχλ θαη ζπκθσλνχλ απφιπηα είλαη 66,13 

%. Σν 27,25% δειψλνπλ πσο νχηε δηαθσλνχλ νχηε ζπκθσλνχλ. Δλψ κφιηο ην 6,62% 

ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλνχλ θαη δηαθσλνχλ απφιπηα. 

 

Γηάγξακκα 10: Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ καο ιέλε αθξηβψο πφηε ζα εθηειεζηνχλ 

νη ππεξεζίεο 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 
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Δξώηεζε : Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ καο παξέρνπλ ηελ ππεξεζία γξήγνξα. 

Σν 65,73 % ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλνχλ θαη ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηελ πξφηαζε 

πσο νη ππάιιεινη παξέρνπλ ηελ ππεξεζία γξήγνξα. Σν 26,85 % νχηε δηαθσλεί νχηε 

ζπκθσλεί κ‘απηφ. Έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (7,42%) δηαθσλεί θαη 

δηαθσλεί απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε. 

 

Γηάγξακκα 11: Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ καο παξέρνπλ ηελ ππεξεζία γξήγνξα 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Δξώηεζε: Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ είλαη πάληα πξόζπκνη λα καο βνεζήζνπλ. 

Έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (73,94%) ζπκθσλεί θαη ζπκθσλεί 

απφιπηα ζηελ αληίιεςε πνπ αθνξά πσο νη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ είλαη πάληα 

πξφζπκνη λα ηνπο βνεζήζνπλ. Σν 19,24 % νχηε δηαθσλεί νχηε ζπκθσλεί. Δλψ κφιηο ην 

6,81% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απφιπηα. 
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Γηάγξακκα 12: Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ είλαη πάληα πξφζπκνη λα καο βνεζήζνπλ. 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Δξώηεζε: Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ δελ είλαη πνηέ πάξα πνιύ πνιπάζρνινη 

γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηα αηηήκαηά καο. 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ (81,56%) ζπκθσλεί θαη ζπκθσλεί 

απφιπηα κε ηελ αληίιεςε φηη νη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ δελ είλαη πνηέ πάξα πνιχ 

πνιπάζρνινη γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηα αηηήκαηα καο. Σν πνζνζηφ απηψλ πνπ 

δηαθσλνχλ θαη δηαθσλνχλ απφιπηα κ‘απηή ηελ αληίιεςε είλαη πνιχ κηθξφ (4,61%). 
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Γηάγξακκα 13: Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ δελ είλαη πνηέ πάξα πνιχ πνιπάζρνινη 

γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηα αηηήκαηά καο. 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Δξώηεζε : Σν πξνζσπηθό θάλεη γξήγνξν check in- check out. 

To 76,55% ζπκθσλεί θαη ζπκθσλεί απφιπηα πσο ην πξνζσπηθφ θάλεη γξήγνξν check 

in – check out. Μηθξφ πνζνζηφ απηψλ (17,03%) νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ηελ 

παξαπάλσ αληίιεςε, ελψ κφιηο ην 6,41% δηαθσλνχλ θαη δηαθσλνχλ απφιπηα κ‘απηφ. 

 

Γηάγξακκα 14: Σν πξνζσπηθφ θάλεη γξήγνξν check in- check out. 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Δξώηεζε: Σν μελνδνρείν καο δίλεη ηε κεκνλσκέλε πξνζνρή πνπ απαηηνύκε. 

ηελ αληίιεςε φηη ην μελνδνρείν δίλεη ηελ κεκνλσκέλε πξνζνρή πνπ απαηηεί ν θάζε 

πειάηεο νη εξσηψκελνη βαζκνιφγεζαλ πςειά θαη πνιχ πςειά (απφ 4 έσο 5 φπνπ 

ζπγθεληξψλεηαη θαη ην 74,95% ησλ απαληήζεσλ). Δλψ κφλν ην 5,01% βαζκνιφγεζε 

ρακειά θαη πνιχ ρακειά (απφ 1 έσο 2 φπνπ ζπγθεληξψλεηαη ην 5,01% ησλ 

απαληήζεσλ). 
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Γηάγξακκα 15: Σν μελνδνρείν καο δίλεη ηε κεκνλσκέλε πξνζνρή πνπ απαηηνχκε. 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Δξώηεζε : Σν μελνδνρείν έρεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ καο δίλνπλ ηελ πξνζσπηθή 

πξνζνρή. 

Γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ ε αληίιεςε πσο ην μελνδνρείν έρεη ηνπο 

ππαιιήινπο πνπ ηνπο δίλνπλ ηελ πξνζσπηθή πξνζνρή είλαη αξθεηά πςειή αθνχ ην 

62,73 % απηψλ ζπκθσλνχλ θαη ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ αληίιεςε. Σν 

30,06 % νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ηελ παξαπάλσ αληίιεςε θαη ην 7,22 % ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απφιπηα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε. 
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Γηάγξακκα 16: Σν μελνδνρείν έρεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ καο δίλνπλ ηελ πξνζσπηθή 

πξνζνρή. 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Δξώηεζε : Σν μελνδνρείν έρεη ην ζπκθέξνλ καο ζηελ θαξδηά ηνπ. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα ην 78,36 % ησλ ζπκκεηερφλησλ δειψλεη 

πσο ζπκθσλεί θαη ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ πξφηαζε πσο ην μελνδνρείν έρεη ην 

ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε ζηελ θαξδηά ηνπ. Μφλν ην 5,41 % δηαθσλεί θαη δηαθσλεί 

απφιπηα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε.  

 

Γηάγξακκα 17: Σν μελνδνρείν έρεη ην ζπκθέξνλ καο ζηελ θαξδηά ηνπ. 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Δξώηεζε : Σν μελνδνρείν θαηαιαβαίλεη ηηο εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο καο. 

Οη ζεηηθέο απαληήζεηο ζηελ παξαπάλσ αληίιεςε αληηζηνηρνχλ ζην 63,52 % ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ ζπκθσλνχλ θαη ζπκθσλνχλ απφιπηα. Σν 28,26 % εθθξάδεη 

νπδέηεξε ζηάζε αθνχ νχηε δηαθσλεί νχηε ζπκθσλεί κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε. Οη 

αξλεηηθέο απαληήζεηο αληηζηνηρνχλ ζε έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ 

(8,21%) πνπ δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απφιπηα.  
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Γηάγξακκα 18: Σν μελνδνρείν θαηαιαβαίλεη ηηο εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο καο. 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Δξώηεζε : Σν μελνδνρείν έρεη  βνιηθέο θαη θαηάιιειεο ώξεο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο 

πειάηεο ηνπ. 

Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (39,08%) εθθξάδεη νπδέηεξε ζηάζε ζηελ 

αληίιεςε πσο ην μελνδνρείν έρεη βνιηθέο θαη θαηάιιειεο ψξεο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο 

πειάηεο ηνπ. Σν 15,03% δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε. 

Θεηηθή ζηάζε απέλαληη ζ‘απηή ηελ αληίιεςε εθθξάδεη ην 45,89 % ησλ εξσηψκελσλ 

ζπκθσλψληαο θαη ζπκθσλψληαο απφιπηα κ‘απηή ηελ εξψηεζε. 
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Γηάγξακκα 19: Σν μελνδνρείν έρεη  βνιηθέο θαη θαηάιιειεο ψξεο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο 

πειάηεο ηνπ. 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Δξώηεζε : Η ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ ηνπ μελνδνρείνπ καο ελζηαιάδεη ηελ 

εκπηζηνζύλε. 

Σν 58,92 % βαζκνιφγεζε πςειά ηελ πξφηαζε πσο ε ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

μελνδνρείνπ ηνπο ελζηαιάδεη εκπηζηνζχλε δειψλνληαο πσο ζπκθσλνχλ θαη 

ζπκθσλνχλ απφιπηα κ‘απηή. Σν 32,87% εθθξάδεη νπδέηεξε ζηάζε θαη ην 8,21 % 

εθθξάδεη αξλεηηθή ζηάζε δηαθσλψληαο θαη δηαθσλψληαο απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ 

πξφηαζε. 

 

Γηάγξακκα 20: Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ ηνπ μελνδνρείνπ καο ελζηαιάδεη ηελ 

εκπηζηνζχλε. 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Δξώηεζε : Αηζζάλνκαη αζθαιήο ζηε ζπλαιιαγή κνπ κε ην μελνδνρείν. 

Σν 68,54% έδσζε πςειή θαη πνιχ πςειή βαζκνινγία γηα ηελ πξφηαζε πσο 

αηζζάλνληαη αζθαιήο ζηελ ζπλαιιαγή ηνπο κε ην μελνδνρείν. Σν 25,85% δήισζε 

νπδέηεξε ζηάζε θαη ην 5,62% έδσζε ρακειή θαη πνιχ ρακειή βαζκνινγία ζηελ 

παξαπάλσ πξφηαζε. 
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Γηάγξακκα 21: Αηζζάλνκαη αζθαιήο ζηε ζπλαιιαγή κνπ κε ην μελνδνρείν 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Δξώηεζε : Αηζζάλνκαη αζθαιήο όηαλ κέλσ ζε απηό ην μελνδνρείν 

Σν 65,73 % ζπκθψλεζαλ θαη ζπκθψλεζαλ απφιπηα κε ηελ πξφηαζε πσο αηζζάλνληαη 

αζθαιείο φηαλ κέλνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν. Σν 25,65% βαζκνιφγεζε κε ηελ 

ηηκή 3 ηελ παξαπάλσ πξφηαζε δειψλνληαο νπδέηεξε ζηάζε. Δλψ ην 8,62% 

βαζκνιφγεζαλ κε ηηο ηηκέο 1 θαη 2 ηελ παξαπάλσ πξφηαζε δηαθσλψληαο θαη 

δηαθσλψληαο απφιπηα κε απηή. 
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Γηάγξακκα 22: Αηζζάλνκαη αζθαιήο φηαλ κέλσ ζε απηφ ην μελνδνρείν. 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Δξώηεζε : Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ είλαη επγεληθνί. 

To 76,55% ζπκθσλνχλ κε ηελ πξφηαζε πσο νη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ είλαη 

επγεληθνί γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηφ ην ζηνηρείν. Σν 

19,24% δήισζε πσο νχηε δηαθσλεί νχηε ζπκθσλεί κε απηή ηελ πξφηαζε. Δλψ ειάρηζην 

πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (4,20%) απάληεζε πσο δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απφιπηα κε 

απηή ηελ πξφηαζε. 

 

Γηάγξακκα 23: Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ είλαη επγεληθνί. 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Δξώηεζε : Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ είλαη έκπεηξνη θαη εθπαηδεπκέλνη θαη 

έρνπλ ηηο γλώζεηο λα απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο καο. 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ (84,57%) ζπκθσλεί θαη ζπκθσλεί 

απφιπηα πσο νη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ είλαη έκπεηξνη θαη εθπαηδεπκέλνη θαη έρνπλ 

ηηο γλψζεηο λα απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπο. Μηθξφ πνζνζηφ (11,62%) εθθξάδεη 

νπδέηεξε ζηάζε, ελψ ακειεηέν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (3,8%) δήισζε αξλεηηθή 

ζηάζε. 
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Γηάγξακκα 24: Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ είλαη έκπεηξνη θαη εθπαηδεπκέλνη θαη 

έρνπλ ηηο γλψζεηο λα απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο καο. 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Δξώηεζε : Όηαλ έρσ έλα πξόβιεκα ην μελνδνρείν παξνπζηάδεη εηιηθξηλέο 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίιπζή ηνπ. 

To 67,94 % εθθξάδεη ζεηηθή ζηάζε ζηελ πξφηαζε πσο φηαλ έρνπλ έλα πξφβιεκα ην 

μελνδνρείν παξνπζηάδεη εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ. Σν 24,65 % 

εθθξάδεη νπδέηεξε ζηάζε θαη ην 6,41% εθθξάδεη αξλεηηθή ζηάζε ζηελ ίδηα πξφηαζε. 
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Γηάγξακκα 25: Όηαλ έρσ έλα πξφβιεκα ην μελνδνρείν παξνπζηάδεη εηιηθξηλέο 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίιπζή ηνπ. 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Δξώηεζε : Όηαλ ην μελνδνρείν ππόζρεηαη λα θάλεη θάηη κέζα ζε νξηζκέλν ρξόλν ην 

θάλεη. 

To 70,54% βαζκνιφγεζε πςειά ηελ πξφηαζε πσο φηαλ ην μελνδνρείν ππφζρεηαη λα 

θάλεη θάηη ζε νξηζκέλν ρξφλν ην θάλεη ζπκθσλψληαο θαη ζπκθσλψληαο απφιπηα κε 

ηελ πξφηαζε απηή. Σν 23,85% απάληεζε πσο νχηε δηαθσλεί νχηε ζπκθσλεί κε ηελ 

παξαπάλσ πξφηαζε ελψ κφιηο ην 5,62% βαζκνιφγεζε ρακειά ηελ πξφηαζε 

δειψλνληαο πσο δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απφιπηα. 

 

Γηάγξακκα 26: Όηαλ ην μελνδνρείν ππφζρεηαη λα θάλεη θάηη κέζα ζε νξηζκέλν ρξφλν ην 

θάλεη. 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Δξώηεζε : Σν μελνδνρείν ιύλεη γξήγνξα θαη ζσζηά ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ. 

To 75,56 % βαζκνιφγεζε ζεηηθά κε ηηο ηηκέο 4 θαη 5 ηελ πξφηαζε πσο ην μελνδνρείν 

ιχλεη γξήγνξα θαη ζσζηά ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Σν 18,44% βαζκνιφγεζε κε 

ηελ ηηκή 3 θαη ην 7,01 % βαζκνιφγεζε κε ηηο ηηκέο 1 θαη 2. 
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Γηάγξακκα 27: Σν μελνδνρείν ιχλεη γξήγνξα θαη ζσζηά ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ. 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Δξώηεζε : Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ είλαη θαιά ληπκέλνη θαη ηαθηνπνηεκέλνη 

εκθαληζηαθά. 

Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (69,34%) απάληεζε πσο ζπκθσλεί θαη 

ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ πξφηαζε πσο νη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ είλαη θαιά 

ληπκέλνη θαη ηαθηνπνηεκέλνη εκθαληζηαθά. Σν 25,05% ησλ εξσηψκελσλ απάληεζε πσο 

νχηε δηαθσλεί νχηε ζπκθσλεί ηελ παξαπάλσ πξφηαζε θαη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ 

(5,61%) δήισζε πσο δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απφιπηα κ‘απηή ηελ πξφηαζε. 
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Γηάγξακκα 28: Οη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ είλαη θαιά ληπκέλνη θαη ηαθηνπνηεκέλνη 

εκθαληζηαθά. 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Δξώηεζε : Η πνηόηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ είλαη θαιή. 

Μεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (67,73%) βαζκνιφγεζε ζεηηθά ηελ πξφηαζε πσο 

ε πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη θαιή δίλνληαο ηηο ηηκέο 4 θαη 

5. Σν 26, 05% βαζκνιφγεζε κε ηελ ηηκή 3 ηελ ίδηα πξφηαζε, ελψ κηθξφ πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (6,21%) έδσζε ηηο ηηκέο 1 θαη 2 βαζκνινγψληαο αξλεηηθά ηελ 

παξαπάλσ πξφηαζε. 

 

Γηάγξακκα 29: Ζ πνηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη θαιή. 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Δξώηεζε : Η πνηόηεηα ησλ θαηαιπκάησλ είλαη θαιή. 

ρεδφλ φινη νη εξσηψκελνη (92,18%) απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ κε ηελ πξφηαζε πσο 

ε πνηφηεηα ησλ θαηαιπκάησλ ήηαλ θαιή. Μφλν ην 1,8% απάληεζε πσο δηαθσλεί θαη 

δηαθσλεί απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε 



72 
 

\  

Γηάγξακκα 30: Ζ πνηφηεηα ησλ θαηαιπκάησλ είλαη θαιή. 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

 

4.5 ΔΛΔΓΥΟ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΜΔΣΡΗΗ 

Ζ αμηνπηζηία απνηειεί έλα ζηαηηζηηθφ κέηξν πνπ κεηξά θαηά πφζν αλαπαξάμηκα είλαη 

ηα δεδνκέλα ηνπ εξγαιείνπ έξεπλαο. Με άιια ιφγηα, εθθξάδεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα 

εξγαιείν κέηξεζεο ζα έρεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα ζε δηαδνρηθέο εθαξκνγέο ηνπ. 

χκθσλα κε ην (Litwin, 1995) ε πην δηαδεδνκέλνη ηξφπνη γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο είλαη νη:  

1) αξιοπιζηία επαναληπηικών μεηπήζεων (test-retest reliability), φπνπ ην ίδην 

δείγκα εξσηψκελσλ ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα ζε δηαθνξεηηθή ρξνληθή ζηηγκή θαη 

ειέγρεηαη θαηά πφζν νη απαληήζεηο είλαη ζηαζεξέο θαηά ηηο δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο ζηηγκέο. (Andy Field, 2005) 

2) αξιοπιζηία εναλλακηικών μοπθών (alternate forms reliability) θαηά ηελ νπνία 

ειέγρεηαη ε αμηνπηζηία δπν δηαθνξεηηθψλ αιιά ηζνδχλακσλ κνξθψλ ηνπ 

εξγαιείνπ κέηξεζεο (π.ρ. εξσηεκαηνινγίνπ). Όηαλ απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ 

δπν κνξθψλ είλαη ίδηα ηφηε ππάξρεη πςειή αμηνπηζηία (Litwin, 1995), 
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3) αξιοπιζηία εζωηεπικήρ ζςνέπειαρ (internal consistency reliability), ε νπνία θαη 

κεηξά ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή κηαο θιίκαθαο. Έλαο ηξφπνο κέηξεζεο ηεο 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο είλαη ε: 

 αξιοπιζηία ηων ημίκλαζηων (split-half reliability), ε νπνία ρσξίδεη ην 

δείγκα ζε δπν ηκήκαηα θαη ηα ζπγθξίλεη κεηαμχ ηνπο. Όηαλ ε κέηξεζε 

γηα έλα ζπκκεηέρνληα είλαη ίδηα θαη ζηα δπν ηκήκα  ηφηε ε αμηνπηζηία 

είλαη πςειή. Σν πξφβιεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη πσο ππάξρνπλ 

δηάθνξνη ηξφπνη ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ρσξηζηεί έλα 

δείγκα ζε δπν ηκήκαηα. Δπέθηαζε απηνχ ηνπ κέηξνπ εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο είλαη  ν δείθηεο Crobach‘s α ν νπνίνο δίλεη ιχζε ζην παξαπάλσ 

πξφβιεκα θαη απνηειεί ην πην δηαδεδνκέλν κέηξν κέηξεζεο ηεο 

αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο. (Andy Field, 2005) 

Γηα ηηο αλάγθεο ειέγρνπ ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο Cronbach‘s α. Ο ζπληειεζηήο Cronbach‘s α δείρλεη ηελ 

νκνηνγέλεηα ηεο θιίκαθαο θαη ε ηηκή ηνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ  0 θαη 1. Οη 

ηηκέο πνπ γίλνληαη απνδεθηέο είλαη απηέο πνπ είλαη πςειφηεξεο απφ 0.7 (Hinkin, 1995; 

(ηψκθνο θαη Βαζηιηθνπνχινπ, 2005). Χζηφζν, γηα νξηζκέλα εξγαιεία κέηξεζεο ε ηηκή 

ηνπ ζπληειεζηή γίλεηαη απνδεθηή φηαλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 0.5 (Andy Field, 2005). 

Γεληθφηεξα ηζρχεη ν θαλφλαο πσο φζν πςειφηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε ηφζν πην 

πςειή είλαη θαη ε αμηνπηζηία ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηεο θιίκαθαο (Litwin, 1995). 

Δλδεηθηηθέο ηηκέο ηνπ δείθηε: 

 α< 0.5 κε απνδεθηφο 

 0,5<α<0,6 αζζελήο 

 0,6<α<0,7 νξηαθφο 

 0,7<α<0,8 απνδεθηφο 

 0,8<α<0,9 θαιφο 

 α≥0,9 εμαηξεηηθφο, άξα πνιχ πςειή αμηνπηζηία   

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο αμηνπηζηίαο γηα 

ηελ παξνχζα έξεπλα. 
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Πίλαθαο 12: Γείθηεο Cronbach‘s α 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Cronbach's Alpha 

 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 

N of Items 

 

,964 ,965 21 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ππάξρεη πςειή αμηνπηζηία ηνπ κνληέινπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κέηξεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ μελνδνρείσλ πνπ επηζθέθηεθαλ, αθνχ ν δείθηεο παίξλεη 

ηελ ηηκή 0,964 (α>0,7). Έηζη ζπκπεξαίλνκε πσο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

θαηαλφεζαλ ην πεξηερφκελν ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο ζπληειψληαο ζηελ πςειή ζπλνρή 

θαη θαη΄επέθηαζε ηελ πςειή αμηνπηζηία ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο.  

 

4.6 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΠΔΛΑΣΧΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟ ΚΛΑΓΟ 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα αθνξά ζηελ εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηθά κε ηνλ 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ ηνπ 

μελνδνρείνπ. Όπσο θαίλεηαη ην 48,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δειψλεη 

ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ μελνδνρείνπ πνπ επηζθέθζεθε, ην 

23,05% δειψλεη νχηε δπζαξεζηεκέλν νχηε ηθαλνπνηεκέλν θαη ην 17,43 % δειψλεη 

απφιπηα ηθαλνπνηεκέλν. Μφιηο ην 4,61 % δειψλεη πνιχ δπζαξεζηεκέλν. 
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Γηάγξακκα 31: Ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ ηνπ 

μελνδνρείνπ 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Ο κέζνο φξνο είλαη ίζνο κε 3,67 πνπ ζεκαίλεη φηη o κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Δλψ φπσο 

θαίλεηαη απφ ηα κέηξα θχξησζεο θαη αζπκκεηξίαο ην δείγκα αθνινπζεί θαλνληθή 

θαηαλνκή. 

Πίλαθαο  13: Ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ ηνπ 

μελνδνρείνπ (1) 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

 

Ιθαλνπνίεζε από ηελ 

πνηόηεηα ππεξεζηώλ 

ηνπ μελνδνρείνπ 

Μέζνο 

Όξνο 

Κύξησζε Σππηθό 

Λάζνο 

Κύξησζεο 

Αζπκεηξία Σππηθό 

Λάζνο 

Αζπκκεηξίαο 

 

3,67 

 

-0,859 

 

0,109 

 

0,608 

 

0,218 

 

Πίλαθαο 14: Ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ ηνπ 

μελνδνρείνπ (2) 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Πεξηγξαθή Αξηζκόο 

πκκεηερόλησλ 

Πνζνζηό (%) 

Ιθαλνπνίεζε από ηελ πνηόηεηα ππεξεζηώλ ηνπ μελνδνρείνπ 

Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο/ε 23 4,6 

Γπζαξεζηεκέλνο/ε 34 6,8 

Οχηε δπζαξεζηεκέλνο/ε νχηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε 115 23 

Ηθαλνπνηεκέλνο/ε 240 48,1 

Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο/ε 87 17,4 
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4.7 ΑΦΟΙΧΗ ΣΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα αθνξά ζηελ εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηθά κε ηε 

αθνζίσζε ησλ πειαηψλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν πνπ εθθξάδεηαη σο επηζπκία 

απηψλ ησλ πειαηψλ λα ζπζηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν ζε άιινπο. Όπσο 

θαίλεηαη ην 79,76 % ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δειψλεη φηη είλαη πηζαλφ έσο 

πνιχ πηζαλφ λα ζπζηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν πνπ επηζθέθηεθε ζε άιινπο, ην 

11,62 % δειψλεη πσο νχηε πηζαλφ, νχηε απίζαλν είλαη λα ζπζηήζεη ην μελνδνρείν ζε 

άιινπο ελψ κφιηο ην 8,62 % δειψλεη πσο είλαη πνιχ απίζαλν έσο απίζαλν λα ζπζηήζεη 

ην μελνδνρείν πνπ επηζθέθηεθε ζε άιινπο. 

 

Γηάγξακκα 32: Αθνζίσζε πειαηψλ  

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Ο κέζνο φξνο είλαη ίζσο κε 4,09 πνπ ζεκαίλεη φηη o κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είλαη πηζαλφ έσο πνιχ πηζαλφ λα ζπζηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν 

μελνδνρείν πνπ επηζθέθηεθαλ ζε άιινπο. Χζηφζν φπσο θαίλεηαη απφ ηα κέηξα 

θχξησζεο θαη αζπκκεηξίαο ην δείγκα δελ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

Πίλαθαο  15: Αθνζίσζε πειαηψλ (1) 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 
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ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

 

Αθνζίσζε πειαηώλ 

Μέζνο 

Όξνο 

Κύξησζε Σππηθό 

Λάζνο 

Κύξησζεο 

Αζπκεηξία Σππηθό 

Λάζνο 

Αζπκκεηξίαο 

 

4,09 

 

1,550 

 

0,218 

 

-1,401 

 

0,109 

 

Πίλαθαο 16: Αθνζίσζε πειαηψλ (2) 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Πεξηγξαθή Αξηζκόο 

πκκεηερόλησλ 

Πνζνζηό (%) 

Αθνζίσζε πειαηώλ 

Πνιχ απίζαλν 29 5,8 

Απίζαλν 14 2,8 

Οχηε απίζαλν νχηε πηζαλφ 58 11,6 

Πηζαλφ 181 36,3 

Πνιχ πηζαλφ 217 43,5 

 

4.8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΔ ΒΑΗ 

ΣΙ ΑΡΥΙΚΔ ΠΡΟΓΟΚΙΔ ΣΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα αθνξά ηελ εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο πνπ είραλ. Όπσο 

θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ Γηάγξακκα ην 47,49 % ησλ ζπκκεηερφλησλ δειψλνπλ φηη ε 

δηακνλή ζην μελνδνρείν ήηαλ φπσο πξνζδνθνχζαλ, ην 32,26 % ησλ ζπκκεηερφλησλ 

δειψλνπλ φηη ε δηακνλή ζην μελνδνρείν ήηαλ θαιχηεξε απ‘ φηη πξνζδνθνχζαλ θαη ην 

12,83% ησλ ζπκκεηερφλησλ δειψλνπλ φηη ε δηακνλή ζην μελνδνρείν ήηαλ πνιχ 

θαιχηεξε απ‘ φηη πξνζδνθνχζαλ. 
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Γηάγξακκα  33: Αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Ο κέζνο φξνο είλαη ίζσο κε 3,49 πνπ ζεκαίλεη φηη o κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δειψλνπλ φηη πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ήηαλ φπσο πξνζδνθνχζαλ θαη 

θαιχηεξεο απ‘ φηη πξνζδνθνχζαλ. Δλψ φπσο θαίλεηαη απφ ηα κέηξα θχξησζεο θαη 

αζπκκεηξίαο ην δείγκα αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή. 

Πίλαθαο  17: Αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο (1) 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

 Μέζνο 

Όξνο 

Κύξησζε Σππηθό 

Λάζνο 

Κύξησζεο 

Αζπκκεηξία Σππηθό Λάζνο 

Αζπκκεηξίαο 

Αμηνιόγεζε ησλ 

ππεξεζηώλ ζε 

ζρέζε κε ηηο 

αξρηθέο πξνζδνθίεο 

 

3,49 

 

-0,015 

 

0,109 

 

0,146 

 

0,218 

  

Πίλαθαο  18: Αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο (2) 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 
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ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Πεξηγξαθή Αξηζκόο 

πκκεηερόλησλ 

Πνζνζηό 

(%) 

Αμηνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο 

Πνιχ ρεηξφηεξα απ' φηη πξνζδνθνχζα 8 1,6 

Υεηξφηεξα απ' φηη πξνζδνθνχζα 29 5,8 

Όπσο πξνζδνθνχζα 237 47,5 

Καιχηεξα απ'φηη πξνζδνθνχζα 161 32,3 

Πνιχ ρεηξφηεξα απ' φηη πξνζδνθνχζα 64 12,8 

4.9 ΑΝΑΛΤΗ ΠΑΛΙΝΓΡΟΝΗΗ – REGRESSION ANALYSIS 

Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο (Regression Analysis) 

Ζ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εξκελεία ηεο ζρέζεο κεηαμχ κηαο 

εμαξηεκέλεο θαη κηαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ή πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ. Μέζσ ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο επηηπγράλεηαη 

1. ε πξφβιεςε ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη 

2. ν θαζνξηζκφο ηεο δνκήο ηεο ζρέζεο κεηαμχ εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο. 

ηελ παξνχζα έξεπλα εμεηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ παξάγνληα ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ ησλ μελνδνρείσλ, ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ απφ ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο αθνζίσζεο.   

Έηζη γηα ηελ απάληεζε ζην παξαπάλσ εξψηεκα γίλεηαη έιεγρνο ησλ παξαθάησ 

ππνζέζεσλ: 

H1:Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ επηδξά ζεηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

Η2:Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ επηδξά ζεηηθά ζηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ.  

H3: Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ επηδξά ζεηηθά ζηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ.  

Η4: Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ιεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηήο ζηε ζρέζε κεηαμχ 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη ηεο αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ 
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Γηα λα γίλεη ν παξαπάλσ έιεγρνο ππνζέζεσλ εμεηάδνληαη νη παξαθάησ ζρέζεηο: 

1) Πξψην Μνληέιν: Πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη ηθαλνπνίεζε πειαηψλ, φπνπ ε 

πνηφηεηα ππεξεζηψλ απνηειεί ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ πειαηψλ απνηειεί ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

2) Γεύηεξν Μνληέιν: Πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη loyalty πειαηψλ, φπνπ ε πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ απνηειεί ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη ην loyalty ηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή 

3) Σξίην Μνληέιν: Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ  θαη loyalty πειαηψλ, φπνπ ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ απνηειεί ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη ην loyalty 

πειαηψλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

4) Σέηαξην Μνληέιν: Πνηφηεηα ππεξεζηψλ, ηθαλνπνίεζε πειαηψλ θαη loyalty, 

φπνπ ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ απνηεινχλ ηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ην loyalty ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. 

Πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο γίλεηαη έιεγρνο ησλ ζπζρεηίζεσλ 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηελ εμέηαζε ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο Pearson, ν νπνίνο παίξλεη ηηκέο κεηαμχ ηνπ 

-1 θαη 1 (Γλαξδέιιεο, 2013). 

 Όηαλ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη ίζνο κε -1 ηφηε ππάξρεη ηέιεηα 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

 Όηαλ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη ίζνο κε +1 ηφηε ππάξρεη ηέιεηα 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

 Όηαλ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη ίζνο κε 0 ηφηε δελ ππάξρεη 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

Σν αξλεηηθφ πξφζεκν (-) δειψλεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε, ελψ ην ζεηηθφ πξφζεκν (+) 

δειψλεη ζεηηθή ζπζρέηηζε. 

 ηελ παξνχζα εξγαζία παξαηεξείηαη ρακειή, αιιά ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηελ ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ (Pearson = 0,265) ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 0,000. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν απμάλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ, ηφζν απμάλεηαη ην επίπεδν loyalty ησλ πειαηψλ.  

 Δπηπιένλ παξαηεξείηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε θαη κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη ηεο αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ 
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(Pearson=0,404) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,000. Σν επίπεδν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπζρέηηζεο είλαη κέηξην πξνο ζεηηθφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν 

βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ, ηφζν απμάλεηαη ην επίπεδν loyalty ησλ πειαηψλ. 

 Σέινο παξαηεξείηαη πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ 

(Pearson=0,507) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,000. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν 

βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ, ηφζν απμάλεηαη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ. 

Πίλαθαο 19: πζρεηίζεηο κεηαβιεηψλ  

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

κε ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

 Loyalty 

Service 

Quality 

Satisfacti

on 

Pearson 

Correlation 

Loyalty 1,000 ,404 ,265 

Service Quality ,404 1,000 ,507 

Satisfaction ,265 ,507 1,000 

Sig. (1-tailed) Loyalty . ,000 ,000 

Service Quality ,000 . ,000 

Satisfaction ,000 ,000 . 

N Loyalty 499 499 499 

Service Quality 499 499 499 

Satisfaction 499 499 499 

Πξώην κνληέιν 

Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ πξψηνπ κνληέινπ ε κεηαβιεηή «Πνηφηεηα ππεξεζηψλ ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο εμεγεί 

ην 25,6 % (Adjusted R Square = 0,256) ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο 

«Ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ» απφ ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. 

Πίλαθαο 20: χλνςε Πξψηνπ Μνληέινπ  

Πεγή : IBM SPSS Statistics 22 
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Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,507
a
 ,257 ,256 ,856 

Ο παξαθάησ πίλαθαο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο δείρλεη ηε ζπλνιηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

κνληέινπ. To F=172,219 θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Sig. 0,000. Άξα ην κνληέιν είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. 

Πίλαθαο 21: Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο (ANOVA) Πξψηνπ Μνληέινπ  

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 126,212 1 126,212 172,219 ,000
b
 

Residual 364,229 497 ,733   

Total 490,441 498    

ηε ζπλέρεηα ειέγρνπκε ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (πνηφηεηα ππεξεζηψλ ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ) πνπ ζπκκεηάζρεη ζην κνληέιν θαη επηδξά ζηελ πξφβιεςε ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (ηθαλνπνίεζε πειαηψλ απφ ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο).  

Ο ζπληειεζηήο b (b=0,503) θαη ε ζηαζεξά (constant= 3,669) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηεο πξφβιεςεο ζηελ εμίζσζε παιηλδξφκεζεο.  

ηε ζηήιε ησλ ηππνπνηεκέλσλ κεηαβιεηψλ (standardized values) γίλεηαη ν έιεγρνο ηνπ 

ζπληειεζηή beta. Γίλεηαη έιεγρνο ηεο ζηήιεο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ηηκψλ, αθνχ ε αμία 

γηα ηελ θάζε κεηαβιεηή έρεη κεηαηξαπεί ζηελ ίζηα θιίκαθα θαη θαζίζηαληαη δπλαηέο νη 

ζπγθξίζεηο κεηαμχ ηνπο. Ο ζπληειεζηήο beta γηα ηελ κεηαβιεηή «Πνηφηεηα ππεξεζηψλ 

ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ» είλαη ίζνο κε 0,507, ην t-test είλαη ίζν κε 13,123 θαη p-

value είλαη ίζν κε 0,000. Έηζη ν ζπληειεζηήο beta είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο θαη ε 

ππφζεζε H1 γίλεηαη δεθηή. 

Πίλαθαο 22: πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο Πξψηνπ Μνληέινπ 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 
3,669 ,038  

95,74

8 
,000   

Service 

Quality 
,503 ,038 ,507 

13,12

3 
,000 1,000 1,000 

Γεύηεξν Μνληέιν 

Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ δεχηεξνπ κνληέινπ  παξαηεξνχκε φηη ε κεηαβιεηή «Πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο εμεγεί ην 16,2 % (Adjusted R Square = 0,162) ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο «Loyalty πειαηψλ». 

Πίλαθαο 23: χλνςε Γεχηεξνπ Μνληέινπ  

Πεγή : IBM SPSS Statistics 22 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,404
a
 ,163 ,162 ,995 

Ο παξαθάησ πίλαθαο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο δείρλεη ηε ζπλνιηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

κνληέινπ. Σν  F=97,067 θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Sig. 0,000. Άξα ην κνληέιν είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. 

Πίλαθαο 24: Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο (ANOVA) Γεχηεξνπ Μνληέινπ 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

κε ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 96,096 1 96,096 97,067 ,000
b
 

Residual 492,025 497 ,990   

Total 588,120 498    
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ηε ζπλέρεηα ειέγρνπκε ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (πνηφηεηα ππεξεζηψλ ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ) πνπ ζπκκεηάζρεη ζην κνληέιν θαη επηδξά ζηελ πξφβιεςε ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (loyalty πειαηψλ). 

Ο ζπληειεζηήο b (b=0,439) θαη ε ζηαζεξά (constant= 4,088) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηεο πξφβιεςεο ζηελ εμίζσζε παιηλδξφκεζεο.  

ηε ζηήιε ησλ ηππνπνηεκέλσλ κεηαβιεηψλ (standardized values) γίλεηαη ν έιεγρνο ηνπ 

ζπληειεζηή beta, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. Ο ζπληειεζηήο beta γηα ηελ 

κεηαβιεηή «Πνηφηεηα ππεξεζηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ» είλαη ίζνο κε 0,404, ην 

t-test είλαη ίζν κε 9,852 θαη p-value είλαη ίζν κε 0,000. Έηζη ν ζπληειεζηήο beta είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο θαη ε ππφζεζε H2 γίλεηαη δεθηή. 

Πίλαθαο 25: πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο Γεχηεξνπ Μνληέινπ 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4,088 ,045  91,784 ,000   

Service Quality ,439 ,045 ,404 9,852 ,000 1,000 1,000 

Σξίην Μνληέιν 

Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ ηξίηνπ κνληέινπ  παξαηεξνχκε φηη ε κεηαβιεηή «Πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο εμεγεί ην 6,9 % (Adjusted R Square = 0,069) ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο «Loyalty πειαηψλ». 

Πίλαθαο 26: χλνςε Σξίηνπ Μνληέινπ  

Πεγή : IBM SPSS Statistics 22 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,265
a
 ,070 ,069 1,049 
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Ο παξαθάησ πίλαθαο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο δείρλεη ηε ζπλνιηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

κνληέινπ. Σν  F=37,667 θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Sig. 0,000. Άξα ην κνληέιν είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. 

Πίλαθαο 27: Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο (ANOVA) Σξίηνπ Μνληέινπ 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην  

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 41,433 1 41,433 37,667 ,000
b
 

Residual 546,688 497 1,100   

Total 588,120 498    

ηε ζπλέρεηα ειέγρνπκε ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (ηθαλνπνίεζε πειάηε) πνπ 

ζπκκεηάζρεη ζην κνληέιν θαη επηδξά ζηελ πξφβιεςε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

(loyalty πειαηψλ). 

Ο ζπληειεζηήο b (b=0,291) θαη ε ζηαζεξά (constant= 3,022) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηεο πξφβιεςεο ζηελ εμίζσζε παιηλδξφκεζεο.  

ηε ζηήιε ησλ ηππνπνηεκέλσλ κεηαβιεηψλ (standardized values) γίλεηαη ν έιεγρνο ηνπ 

ζπληειεζηή beta, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. Ο ζπληειεζηήο beta γηα ηελ 

κεηαβιεηή «Ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ» είλαη ίζνο κε 0,265, ην t-test είλαη ίζν κε 6,137 

θαη p-value είλαη ίζν κε 0,000. Έηζη ν ζπληειεζηήο beta είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο  

θαη ε ππφζεζε H3 γίλεηαη δεθηή. 

Πίλαθαο 28: πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο Σξίηνπ Μνληέινπ 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε 

ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3,022 ,180  16,787 ,000   

Service 

Quality 
,291 ,047 ,265 6,137 ,000 1,000 1,000 
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Σέηαξην Μνληέιν 

Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ ηέηαξηνπ κνληέινπ  παξαηεξνχκε φηη ε κεηαβιεηή «Πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ» θαη ε κεηαβιεηή «Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ» 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο εμεγεί ην 16,5 % (Adjusted R 

Square = 0,165) ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηεο 

κεηαβιεηήο «Loyalty πειαηψλ» 

Πίλαθαο 29: χλνςε Σέηαξηνπ Μνληέινπ  

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,410
a
 ,168 ,165 ,993 

Ο παξαθάησ πίλαθαο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο δείρλεη ηε ζπλνιηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

κνληέινπ. Σν  F=50,185 θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Sig. 0,000. Άξα ην κνληέιν είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. 

Πίλαθαο 30: Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο (ANOVA) Σέηαξηνπ Μνληέινπ 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 98,981 2 49,491 50,185 ,000
b
 

Residual 489,139 496 ,986   

Total 588,120 498    

Πίλαθαο 31: πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 
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ηε ζηήιε ησλ ηππνπνηεκέλσλ κεηαβιεηψλ (standardized values) γίλεηαη ν έιεγρνο ηνπ 

ζπληειεζηή beta, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. Ο ζπληειεζηήο beta γηα ηελ 

κεηαβιεηή «Πνηφηεηα ππεξεζηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ» είλαη ίζνο κε 0,404, ην 

t-test είλαη ίζν κε 9,852 θαη p-value είλαη ίζν κε 0,000. Έηζη ν ζπληειεζηήο beta είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο θαη ε ππφζεζε H2 γίλεηαη δεθηή. 

ηε ζπλέρεηα ειέγρνπκε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (πνηφηεηα ππεξεζηψλ ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη ηθαλνπνίεζε πειαηψλ) πνπ ζπκκεηάζρνπλ ζην κνληέιν 

θαη επηδξνχλ ζηελ πξφβιεςε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (loyalty πειαηψλ).  

Οη ζπληειεζηέο b1=0,394 θαη b2=0,089 θαη ε ζηαζεξά (constant= 3,762) 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο πξφβιεςεο ζηελ εμίζσζε παιηλδξφκεζεο.  

ηε ζηήιε ησλ ηππνπνηεκέλσλ κεηαβιεηψλ (standardized values) γίλεηαη ν έιεγρνο ηνπ 

ζπληειεζηή beta, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. Ο ζπληειεζηήο beta γηα ηελ 

κεηαβιεηή «Πνηφηεηα ππεξεζηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ» είλαη ίζνο κε 0,363, 

ελψ ν ζπληειεζηήο beta γηα ηελ κεηαβιεηή «Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ» είλαη ίζνο κε 0,081. 

Απηφ ζεκαίλεη πσο ε κεηαβιεηή  «Πνηφηεηα ππεξεζηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ» 

επηδξά κε κεγαιχηεξν βαζκφ (beta=0,363) ζηε κεηαβιεηή «Loyalty πειαηψλ» ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ κεηαβιεηή «Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ» φπνπ ππάξρεη κηθξφηεξε επίδξαζε 

(beta=0,081). ηε ζπλέρεηα ειέγρεηαη ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα λα εμεηάζνπκε 

αλ φλησο απηέο νη δπν κεηαβιεηέο επηδξνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηελ εμίζσζε. Ζ 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «Πνηφηεηα ππεξεζηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ» είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Sig. 0,000), ελψ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «Ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ» δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Sig. 0,088). Έηζη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

«Πνηφηεηα ππεξεζηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ» επηδξά ζεκαληηθά ζηελ αθνζίσζε 

ησλ πειαηψλ, ελψ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «Ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ»  δελ επηδξά 

ζεκαληηθά ζηελ πξφβιεςε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «Αθνζίσζεο πειαηψλ». ηελ 

παξνχζα έξεπλα ε εηζαγσγή ηεο ηθαλνπνίεζεο ζην ηειεπηαίν κνληέιν ζπκβάιεη κφλν 

θαηά 2% ζηελ επεμήγεζε ηεο αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ. Παξφια απηά δελ είλαη 

1 (Constant) 3,762 ,196  19,188 ,000   

Service Quality ,394 ,052 ,363 7,639 ,000 ,743 1,347 

Satisfaction ,089 ,052 ,081 1,711 ,088 ,743 1,347 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Άξα, ππάξρεη απεπζείαο ζρέζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ θαη ε ππφζεζε Ζ4 απνξξίπηεηαη. 

Πίλαθαο 32: Αλάιπζε παιηλδξφκεζεο (ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο) 

Πεγή: Ίδηα θαηαζθεπή κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κε 

ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ηεο έξεπλαο 

Δμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή 

Ιθαλνπνίεζε 

πειαηώλ 

Loyalty Loyalty Loyalty 

Adjusted R 

Square 

0,256 0,162 0,069 0,165 

F 172,219 97,067 37,667 50,185 

Beta: Πνηόηεηα 

Τπεξεζηώλ 

0,507 0,404 - 0,363 

Beta: 

Ιθαλνπνίεζε 

πειαηώλ 

 - -  0,265 0,081 
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5.ΓΔΝΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ, 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

ηελ ηειεπηαία ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, κηα ζεηξά δηνηθεηηθψλ ππνδείμεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα, νη 

πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 

 

5.1 ΓΔΝΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην εξγαιείν κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

παξνχζα έξεπλα είλαη ην SERVPERF πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Cronin θαη Taylor 

(1992) θαη ρξεζηκνπνηήζεθε θαη απφ πνιινχο αθφκε εξεπλεηέο γηα ηελ κέηξεζε ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ μελνδνρείσλ 

(Karunaratne and Jayawardena, 2010; Al Khattab, 2011; Al Khattab and  Aldehayyat, 

2011; Hossain, 2012). Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ρξεζηκνπνηεί ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο 

πνηφηεηαο πνπ πξφηεηλαλ νη Parasuraman, Berry θαη Zeithaml (1988) ζην κνληέιν 

SERVQUAL θαη επηβεβαηψζεθαλ θαη απφ πνιινχο αθφκε εξεπλεηέο  (Juwabeer and 

Ross, 2003; Boonitt and Rompho, 2012). Σν κνληέιν SERVPERF αμηνινγεί ηηο 

αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαη πξνζπαζεί λα κεηξήζεη ηελ πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ησλ πέληε δηαζηάζεσλ: αμηνπηζηία, αληαπφθξηζε, 

ελζπλαίζζεζε, αζθάιεηα, ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφο. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηειάκβαλε 22 εξσηήζεηο κε ζηφρν ηελ απνηχπσζε ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ. θφπηκν είλαη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα, ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη αθνξά μελνδνρεία, έγηλε κηα δηακφξθσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ φπνπ 

θάπνηεο λέεο πξνζηέζεθαλ θαη αληηθαηέζηεζαλ θάπνηεο άιιεο θαηαιήγνληαο θαη πάιη 

ζε έλα πξνζαξκνζκέλν κνληέιν 22 πξνηάζεσλ. Οη απφςεηο απηέο παίδνπλ ζεκειηψδε 

ξφιν ζηελ ιήςε απνθάζεσλ απφ ηελ κεξηά ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο. 

Απφ ηελ Παξαγνληηθή Αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαιήμακε ζε δηαζηάζεηο 

πνηφηεηαο πνπ δηαθέξνπλ απφ ην αξρηθφ κνληέιν SERVPERF, δειαδή ε δνκή ηεο 

θιίκαθαο SERVPERF δελ επηβεβαηψλεηαη φπσο απηή πξνηείλεηαη απφ ηνπο 

δεκηνπξγνχο ηεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε έλαο παξάγνληαο, ν 
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νπνίνο εκπεξηέρεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην κνληέιν εθηφο απφ 

κηα. Σν απνηέιεζκα επηβεβαηψλεηαη απφ ην scree plot αιιά θαη ηελ παξάιιειε 

αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηνλ παξάγνληα ηεο πνηφηεηαο πξνθχπηεη φηη νη πειάηεο δείρλνπλ κηα 

νπδέηεξε πξνο ζεηηθή ζηάζε (Μ.Ο.=3,77) απέλαληη ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. χκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ πειαηψλ πνπ επηζθέθηεθαλ 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζηηο δηάθνξεο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο νη ζεκαληηθφηεξεο 

κεηαβιεηέο ηνπ παξάγνληα «Πνηφηεηα Τπεξεζηψλ»  έρνπλ ζρέζε κε 1) ηηο ππνδνκέο 

θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ εκθάληζε 

ησλ ππαιιήισλ (Choi and Chu, 2001; Juwaheer, 2004; Wilkins et al., 2007; Markovic 

and Raspor, 2010; Slevitch and Oh, 2010; Taylan Dortyol et al., 2014; Lyu et al., 2014; 

Ren et al. 2015) , 2) ηελ αζθάιεηα πνπ αηζζάλνληαη νη πειάηεο φηαλ κέλνπλ ζηηο 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο (Poon θαη Low, 2005; Akbala, 2006; Albacete-Saez et al., 2007; 

Taylan Dortyol et al., 2014; Yang and Lau, 2015) θαζψο θαη 3) ηελ γξήγνξε 

αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο θαη εξσηήζεηο ησλ πειαηψλ (Akan, 1995; Wilkins et al., 

2007; Chand, 2010; Han, Kim θαη Hyum, 2011; Taylan Dortyol et al., 2014) . 

Μεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ αμηνπηζηία ην μελνδνρείνπ 

βαζκνινγήζεθαλ ρακειφηεξα απφ ηνπο πειάηεο. πλεπψο νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζα 

πξέπεη λα ελδπλακψζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία θαη λα 

ηζρπξνπνηήζνπλ απηά πνπ είλαη πην αδχλακα κέζα απφ ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ 

δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη marketing γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ πειάηε θαη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο, ηα νπνία ζα ηνλψζνπλ ην 

ζηνηρείν ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο αμηνπηζηίαο (Forozia, Zadeh and Gilani, 2013; 

Carev, 2008). 

Αλακθηζβήηεηα κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο ηνπ θιάδνπ παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη ηδίσο ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ, ν νπνίνο θαη απνηειεί ην αληηθείκελν 

ηεο παξνχζαο κειέηεο, είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Οη ζεκεξηλνί πειάηεο γίλνληαη 

νινέλα θαη πην απαηηεηηθνί (Khamitov et al., 2019; Toufaily et al., 2013; Van Lierop 

and El-Geneidy, 2016). Γεδνκέλεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο νη πειάηεο ζηελ παξνχζα έξεπλα δείρλνπλ κηα 

νπδέηεξε πξνο ζεηηθή ζηάζε (Μ.Ο. 3,67) απέλαληη ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ. Μάιηζηα ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη 
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ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, αθνχ πάλσ απφ ην 60 % δειψλεη 

ηθαλνπνηεκέλν έσο πνιχ ηθαλνπνηεκέλν. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζπλνδεχεηαη θαη 

απφ έλα πςειφ επίπεδν αθνζίσζεο, αθνχ πεξίπνπ ην 80% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα ππνζηεξίδνπλ φηη ζα πξφηεηλαλ ην ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν θαη ζε άιινπο. 

Δκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη έλαο πηζηφο πειάηεο ζπζηήλεη έλα μελνδνρείν 

απφ ην νπνίν έκεηλε ηθαλνπνηεκέλνο ζε θαηά κέζν φξν 12 άιινπο αλζξψπνπο κέζσ ηεο 

δηάδνζεο ζεηηθνχ WOM (Bowen & Shoemaker, 2003). Σν WOM σο ζηνηρείν ηεο 

αθνζίσζεο ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ αθνχ ν πειάηεο ιεηηνπξγεί ζαλ κηα πεγή 

πιεξνθφξεζεο (Solnet and Kandampully, 2008) θαη κάιηζηα αμηφπηζηε (Garnefeld et 

al., 2011) γηα ηελ θαηεγνξία ησλ ππεξεζηψλ φπνπ ν πειάηεο δελ δχλαηαη λα ηε 

δνθηκάζεη πξηλ ηελ αγνξάζεη (Ng et al., 2011). Μάιηζηα νη πεξηζζφηεξεο 

ζπκκεηέρνληεο αμηνινγνχλ φηη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπο παξαζρέζεθε ζηα 

μελνδνρεία πνπ επηζθέθηεθαλ ήηαλ φπσο πξνζδνθνχζαλ έσο θαιχηεξε. 

Όζνλ αθνξά ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ (πνηφηεηαο-ηθαλνπνίεζεο-

αθνζίσζεο) απηή είλαη ζεηηθή. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ νη ζεκεξηλνί πειάηεο 

είλαη νινέλα θαη πην απαηηεηηθνί θαη δελ θάλνπλ ζπκβηβαζκνχο κε ζηελ πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνπλ (Deng et al., 2013). Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο 

παξέρεη έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ επηρείξεζε: ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ ηεο. Πιήζνο εξεπλεηψλ θάλνληαο ρξήζε ηνπ κνληέινπ SERVPERF κειέηεζαλ 

ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο θαηαιήγνληαο θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηαο επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ (Hu, Kandampully and Juwaheet, 2009; Hossain, 2012; Rao and Sahu, 2013; 

Ren, Qiu, Wang, and Lin, 2016). 

Άιισζηε ζχκθσλα κε ηνπο Kandampully θαη Suhartanto (2000; 2003)  γηα ηελ επίηεπμε 

καθξνπξφζεζκεο επηηπρίαο ηεο επηρείξεζεο ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ δελ εγγπάηαη 

θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπο. Ζ χπαξμε ελφο αθφκε παξάγνληα πξνζηέζεθε ζην κνληέιν: ε 

αθνζίσζε. Ζ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ δεκηνπξγία πηζηψλ πειαηψλ πνπ ζα 

πξνηηκήζνπλ μαλά ηελ ππεξεζία, ζα ζπζηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν ζε άιινπο 

θαη ζα δηαδψζνπλ ζεηηθφ WOM. Ζ παξνχζα έξεπλα επηβεβαηψλεη ηα ζπκπεξάζκαηα 

ησλ Meesala θαη Paul (2018), Murali et al. (2016), Vera θαη Trujillo (2013) θαη πνιιψλ 

αθφκε εξεπλεηψλ φηη ππάξρεη ζεηηθή επίδξαζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ αθνζίσζε. 

Οη Chen (2012), Kumar et al. (2013), Chi and Qu (2008), Suh θαη Yi (2006) αλαθέξνπλ 

φηη ε ιήςε ηθαλνπνίεζεο απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία απμάλεη ηελ επηζπκία ησλ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698916302417#bib10
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698916302417#bib29
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698916302417#bib46
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πειαηψλ λα ρξεζηκνπνηήζεη μαλά ηελ ίδηα ππεξεζία ή θαιχηεξα γηα ηνλ μελνδνρεηαθφ 

θιάδν λα επηζθεθηεί μαλά ην ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν θαη λα ην πξνηείλεη ζε άιινπο 

θαη έηζη θαη‘ επέθηαζε απμάλεη ηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ. Σν παξαπάλσ 

επηβεβαηψζεθε θαη κε ηελ απνδνρή ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο ηνπ παξφληνο κνληέινπ 

πνπ ππνζηεξίδεη ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ζηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ. 

Απηή ε ζρέζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο αδηακθηζβήηεηε (Kandampully and Hu, 

2007). 

Παξφηη κηα ζεηξά κειεηψλ έρεη απνδείμεη φηη ε πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο ζα επεξεάζεη 

ηελ ηθαλνπνίεζε θαη απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ, ζα επεξεάζεη ηηο πξνζέζεηο αγνξάο θαη 

ηέινο ηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ,  ε απφξξηςε ηεο ηειεπηαίαο ππφζεζεο ηνπ παξφληνο 

κνληέινπ απνξξίπηεη ηελ ππφζεζε πνπ ππνζηεξίδεη πσο ε ηθαλνπνίεζε ιεηηνπξγεί σο 

δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ πνηφηεηαο θαη αθνζίσζεο (Bou-Llusar et al., 2001; 

Olorunniwo et al., 2006). Ζ εηζαγσγή ηνπ παξάγνληα ηεο ηθαλνπνίεζεο βειηηψλεη θαηά 

έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο εξκελεία ηνπ κνληέινπ αιιά δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

Σέινο ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ θαη γηα ην πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επίζθεςεο ηνπο. Χο πξνο ην πξνθίι ησλ 499 ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα πνπ επηζθέθηεθαλ μελνδνρεία ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο 

εμάγνληαη ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:  

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη γπλαίθεο, 

 Ζ κέζε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ηα 30,4 έηε. 

 Πάλσ απφ ην 50% ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη αλχπαλδξνη. 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ έρνπλ ιάβεη Αλψηαηε Δθπαίδεπζε 

(ΑΔΗ-ΣΔΗ). 

 Οη πεξηζζφηεξνη είλαη θαηά ζεηξά είηε θνηηεηέο, είηε ηδησηηθνί ππάιιεινη, είηε 

δεκφζηνη ππάιιεινη, είηε ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. 

 Σν κέζν εηζφδεκα πνπ δηαζέηνπλ είλαη απφ 300 έσο 1.000 επξψ. 

Παξάιιεια κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κεηαβιεηψλ (πεξηθέξεηα, αξηζκφο 

δηαλπθηεξεχζεσλ, κήλαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επίζθεςεο, θαηεγνξία μελνδνρείνπ) 

ζπγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επίζθεςεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε μελνδνρεία ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. Έηζη κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο εμάγνληαη ηα αθφινπζα: 
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 Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ επηζθέθηεθε ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο. 

 Πάλσ απφ ην 50% επηζθέθηεθε θάπνην μελνδνρείν θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην. 

 Ο κέζνο αξηζκφο δηαλπθηεξεχζεσλ είλαη 4-5 λχρηεο. 

 Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο δείρλνπλ πξνηίκεζε ζε μελνδνρείν ηξηψλ (3) 

θαη ηεζζάξσλ (4) αζηέξσλ. 

 

5.2 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ 

Απφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη νη 

πειάηεο δείρλνπλ κηα νπδέηεξε πξνο ζεηηθή ζηάζε (Μ.Ο.=3,77) απέλαληη ζηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ ιχζεηο γηα ηελ πεξεηαίξσ βειηίσζε απηψλ ησλ αληηιήςεσλ ησλ πειαηψλ 

γχξσ απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. 

Οη κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο ππνδνκέο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ, ηελ αζθάιεηα πνπ αηζζάλνληαη νη πειάηεο φηαλ κέλνπλ ζηηο μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο θαζψο θαη ηελ γξήγνξε αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο θαη εξσηήζεηο ησλ 

πειαηψλ βαζκνινγήζεθαλ πςειφηεξα απφ ηνπο πειάηεο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. 

Μεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ αμηνπηζηία ην μελνδνρείνπ 

βαζκνινγήζεθαλ ρακειφηεξα απφ ηνπο πειάηεο. 

Οη κεηαβιεηέο, νη νπνίεο ρξίδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, είλαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ 

αμηνπηζηία. 

Ζ ελζπλαίζζεζε ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ηεο δηνίθεζεο, δειαδή, ην λα δίλνπλ 

ηδηαίηεξε θαη κεκνλσκέλε πξνζνρή ζηα πξνβιήκαηα ηνπ θάζε πειάηε, λα 

ελδηαθέξνληαη γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ θαη λα έρνπλ βνιηθέο ψξεο εμππεξέηεζεο, 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Γηα ηελ βειηίσζε 

απηψλ ησλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πξαθηηθέο Γηνίθεζεο 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ επηινγή ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζε  δηνηθεηηθέο ζέζεηο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ αιιά θαη ζε 

ρακειφηεξεο βαζκίδεο. χκθσλα κε ηνλ Goleman (2000) έλαο εγέηεο, ζηελ πεξίπησζε 
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καο ηα άηνκα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο, πέξα απφ ηηο γλψζεηο 

(competencies) πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη γχξσ απφ ην αληηθείκελν κε ην νπνίν 

αζρνιείηαη ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ηνλ παξάγνληα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. 

Μέζα ζε απηφ ηνλ παξάγνληα, κεηαμχ άιισλ, εκπεξηέρεηαη θαη ην ζηνηρείν ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθάζηνηε δηνηθεηηθνχ 

ζηειέρνπο λα κπαίλεη ζηε ζέζε ησλ πειαηψλ ηνπ, λα θαηαλνεί θαη λα αληηιακβάλεηαη ηα 

πξνβιήκαηα ηνπο, λα δείρλεη πξνζπκία λα βνεζήζεη θιπ.  

Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην ζηνηρείν ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Σα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε θαηά ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εξγαδνκέλσλ είλαη 

αξρηθά νη γλψζεηο θαη νη ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

εθάζηνηε ζέζεο αιιά θαη ην ζηνηρείν ηεο ελζπλαίζζεζεο φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ.  

Σν ζηνηρείν ηεο ελζπλαίζζεζεο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ζπκβάιεη ζεηηθά θαη ζηηο 

ακέζσο επφκελεο κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνπλ νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ην φηη ην μελνδνρείν 

παξέρεη ζπλέπεηα ππεξεζηψλ, ιχλεη ζσζηά ηα πξνβιήκαηα θαη δείρλεη εηιηθξηλέο 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαζψο θαη φηαλ ππφζρεηαη λα θάλεη θάηη ζε νξηζκέλν 

ρξφλν ην θάλεη,  αθνχ ελζηαιάδεη ην ζηνηρείν ηεο εκπηζηνζχλεο. 

Γηα λα θαηνξζψζνπλ λα βειηηψζνπλ ηα δπν παξαπάλσ ζηνηρεία νη μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο, πέξα απφ ηε δηαδηθαζίαο ηεο επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ,  ζα 

πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο πξαθηηθέο ηεο εθπαίδεπζεο 

(πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο), ηεο αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ελφο ζπζηήκαηνο 

αληακνηβψλ θαη θηλήηξσλ, ηεο αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο απηνλνκίαο,  ηεο 

νκαδηθήο εξγαζίαο, ηεο δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Όια απηά ηα ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ην 

γλσζηφ θαη σο High Performance Working System, ην νπνίν θαη έρεη απνδεηρζεί φηη 

βειηηψλεη ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Χζηφζν ηα ζηνηρεία, ηα νπνία βαζκνινγήζεθαλ πςειφηεξα απφ ηνπο πειάηεο ρξίδνπλ 

θαη απηά ηδηαίηεξεο πξνζνρήο έηζη ψζηε λα δηαηεξεζνχλ ζε πςειά επίπεδα απφ 

πιεπξάο αληηιήςεσλ ησλ πειαηψλ.  
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Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζα πξέπεη λα δψζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ππνδνκέο θαη 

ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο. Ζ ζπληήξεζε, αιιά αθφκα θαη ε αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ, φηαλ 

απηφ είλαη εθηθηφ, ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε.  Δμίζνπ 

ζεκαληηθφο θξίλεηαη θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ δσκαηίνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή, θπξίσο, 

απηνχ. Ζ δηαθφζκεζε ηνπ δσκαηίνπ, ην κέγεζνο ηνπ δσκαηίνπ, ηα έπηπια, ε ζέξκαλζε-

ςχμε, ε ηνπνζεζία ηνπ δσκαηίνπ ζε ζχγθξηζε κε ην μελνδνρείν, ν θσηηζκφο ηνπ 

δσκαηίνπ, ην ζηξψκα ηνπ θξεβαηηνχ, ε θαζαξηφηεηα θαη πνιιά αθφκα είλαη ζηνηρεία, 

ηα νπνία νη πειάηεο πξνζέρνπλ πάληα, ηδηαίηεξα ζε έλα μελνδνρείν 5 αζηέξσλ.  

Μηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε, γηα λα έρεη ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο, ζα πξέπεη λα 

παξέρεη θαιφ ζπληνληζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ, γξήγνξε αληαπφθξηζε θαη 

εκπεξηζηαησκέλε αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ.  

Σέινο ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο ηφζν απφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππαιιήισλ φζν θαη 

απφ νιφθιεξν ην μελνδνρείν απμάλεη ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο, θάλεη ηνπο πειάηεο λα 

ληψζνπλ αζθαιείο θαη  

Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη θαηά επέθηαζε ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο αθνζίσζεο 

ησλ πειαηψλ. Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ ζηξαηεγηθέο θαη 

πξαθηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη λα θαηαλνήζνπλ πσο ε 

ζηφρεπζε ζε έλα απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο δελ αξθεί. 

 

5.3 ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ παξνχζα έξεπλα δελ ζηεξείηαη πεξηνξηζκψλ, νη νπνίνη θαη θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

αλαθεξζνχλ. Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ ηνπ δείγκαηνο επθνιίαο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ιφγσ ηνπ φηη 

επηηξέπεη επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη έρεη ρακειφηεξν θφζηνο, ελδέρεηαη λα 

κελ είλαη αμηφπηζηε θαη ην δείγκα πνπ επηιέγεηαη λα κελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ. Γηα 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ έγηλε πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ εξσηεκαηνινγίσλ.  

Δπέθηαζε ηνπ παξαπάλσ πεξηνξηζκνχ απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ν κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζπκπιεξψζεθε απφ άηνκα πνπ είραλ πξαγκαηνπνηήζεη 
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δηακνλή ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ελψ ην δείγκα απφ ηηο άιιεο 

Πεξηθέξεηεο είλαη κηθξφηεξν. Απηφ νθείιεηαη θαη απφ ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ 

εξεπλεηή φπνπ έδηλαλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα απάληεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε 

άηνκα ηεο ίδηαο πεξηνρήο ιφγσ επθνιφηεξεο πξνζέγγηζεο απηψλ. 

Έλαο αθφκα πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ην κέζν πνπ επηιέρζεθε γηα ηε 

δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην 

επηιέρζεθαλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mails). 

Απηφ πεξηφξηδε ην πηζαλφ δείγκα ζε έλα βαζκφ, αθνχ ζα έπξεπε νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα λα δηαηεξνχλ έλα ινγαξηαζκφ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ή λα έρνπλ δηθφ 

ηνπο e-mail.  

Παξάιιεια ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνυπέζεηε νη ζπκκεηέρνληεο λα 

έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δηακνλή ζε θάπνηα μελνδνρείν. Άηνκα πνπ δελ είραλ 

πξαγκαηνπνηήζεη επίζθεςε ή δηακνλή δελ ήηαλ ζε ζέζε λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο 

ηνπο εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

5.4 ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Κάπνηα κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα εμεηάζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ γηα 

ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη ηε ζρέζε κε ηεο 

κεηαβιεηέο ηθαλνπνίεζεο θαη αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ αλά πεξηθέξεηα θαη λα ειέγμεη 

αλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. 

Παξάιιεια γηα ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ πειαηψλ ζα κπνξνχζε 

λα δηεμαρζεί θαη πνηνηηθή έξεπλα κέζσ ζπλεληεχμεσλ νη νπνίεο ζα απαληνχλ ζε 

βαζχηεξα εξσηήκαηα φπσο ην «πσο» θαη ην «γηαηί». 

εκαληηθφ ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε αλάιπζε ησλ αληηιήςεσλ ηνπ πειαηψλ ζε 

πηζαλέο αιιαγέο ζηελ πνηφηεηα ησλ πειαηψλ θαη θαη‘ επέθηαζε θαηά πφζν απηφ 

επεξεάδεη θαη ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο θαη αθνζίσζεο. Με ηνλ φξν αιιαγέο ελλνείηαη 

αιιαγέο ζηνλ ηξφπν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ κέζσ εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

αλαθαίληζε ζηα θαηαιχκαηα θιπ. 
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Σέινο ζε έξεπλαο ηνπο νη Oh θαη Kim (2017) εμέηαζαλ 313 άξζξα πνπ δεκνζηεχζεθαλ 

θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2015 θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πεξηζζφηεξεο 

κειέηεο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ αθνζίσζε ηνπ 

πειάηε δελ βαζίδνληαη ζε ηζρπξά ζεσξεηηθά κνληέια. Χο εθ ηνχηνπ, ζα ήηαλ 

ελδηαθέξνλ κειινληηθέο έξεπλεο λα επηθεληξσζνχλ ζηελ νηθνδφκεζε κηαο λέαο ζεσξίαο 

ή ζηελ ηειεηνπνίεζε κηαο ππάξρνπζαο ζεσξίαο πνπ δεκηνπξγεί απνηειέζκαηα παξά 

ζηελ απιή πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ παξαγφλησλ ζην κνληέιν πνηφηεηαο ππεξεζηψλ.  
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πληνληζηέο εξεπλάο : Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο – MBA  

Ηκεξνκελία : / /2019 

Οκάδα εξεπλεηώλ: 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

Φύιν 

1 Άλδξαο 

2 Γπλαίθα 

Ηιηθία 

      

Ζ απάληεζε ζαο 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Δπηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ. 

1 Αλχπαλδξνο/ε  

2 Έγγακνο/ε  

3 Γηαδεπγέλνο/ε  

4 Υήξνο/α  

Δπάγγεικα 

Δπηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ. 

1 Γεκφζηνο Τπάιιεινο  

2 Ηδησηηθφο Τπάιιεινο  

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ, ΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΦΟΙΧΗ 

ΣΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ ΣΙ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 
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3 Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο  

4 Δξγάηεο  

5 πληαμηνχρνο/α  

6 Ννηθνθπξά  

7 πνπδαζηήο/Φνηηεηήο  

8 Αγξφηεο  

9 Άλεξγνο  

Δπίπεδν κόξθσζεο 

Δπηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ. 

1 Απνιπηήξην δεκνηηθνχ  

2 Απνιπηήξην γπκλαζίνπ  

3 Απνιπηήξην ιπθείνπ  

4 Σερληθή εθπαίδεπζε  

5 Ηδησηηθέο ζρνιέο/ Η.Δ.Κ.  

6 Αλψηαηε εθπαίδεπζε (ΑΔΗ-ΣΔΗ)  

7 Μεηαπηπρηαθφ  

8 Γηδαθηνξηθφ  

Ύςνο ηνπ θαζαξνύ αηνκηθνύ εηζνδήκαηνο αλά κήλα 

Δπηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ. 

1 Μέρξη 300,00 επξψ  

2 300,01-600,00  

3 600,01-1000,00  

4 1000,01-1500,00  

5 1500,01-2000,00  

6 2000,01-2500,00  

7 2500,01-3000,00  

8 3000,00 +  

 

ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΠΙΚΔΦΗ 
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ε πνηα πεξηθέξεηα ππάγεηαη ην μελνδνρείν πνπ επηζθεθηήθαηε; 

Πεξηθέξεηα ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην μελνδνρείν πνπ επηζθεθηήθαηε. 

 

Ζ απάληεζή  ζαο 

Σν μελνδνρείν πνπ κείλαηε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία: 

1 Δλφο αζηεξηνχ (1*)  

2 Γπν αζηέξσλ (2**)  

3 Σξηψλ αζηέξσλ (3***)  

4 Σεζζάξσλ αζηέξσλ (4****)  

5 Πέληε αζηέξσλ (5*****)  

6 Άιινο ηχπνο θαηαιχκαηνο  

Αξηζκόο ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ ζην μελνδνρείν. 

Να γξάςεηε ηνλ αξηζκφ λπρηψλ πνπ θνηκεζήθαηε ζην μελνδνρείν. 

 

Ζ απάληεζή ζαο 

Μήλαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επίζθεςεο ζην μελνδνρείν 

1=Ηαλνπάξηνο -12= Γεθέκβξηνο 

 

Ζ απάληεζή ζαο 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ 3: ΔΡΧΣΗΔΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΗ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ  

Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ην βαζκό δηαθσλίαο ή ζπκθσλίαο ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο 

επηιέγνληαο ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό (1-Γηαθσλώ απόιπηα, 2-Γηαθσλώ, 3-Ούηε δηαθσλώ 

νύηε ζπκθσλώ, 4-πκθσλώ, 5-πκθσλώ απόιπηα) 
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Αμηνπηζηία 

 

 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

 

Γηαθσλώ 

Ούηε 

δηαθσλώ 

νύηε 

ζπκθσλώ 

 

πκθσλώ 

 

πκθσλώ 

απόιπηα 

Ζ δηνίθεζε παξέρεη ηελ 

ζπλέπεηα ησλ 

ππεξεζηψλ. 

     

Όηαλ έρσ έλα πξφβιεκα 

ην μελνδνρείν 

παξνπζηάδεη εηιηθξηλέο 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

επίιπζή ηνπ. 

     

Όηαλ ην μελνδνρείν 

ππφζρεηαη λα θάλεη θάηη 

κέζα ζε νξηζκέλν ρξφλν 

ην θάλεη. 

     

Σν μελνδνρείν ιχλεη 

γξήγνξα θαη ζσζηά ηα 

πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ. 

     

Αληαπόθξηζε 

 

 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

 

Γηαθσλώ 

Ούηε 

δηαθσλώ 

νύηε 

ζπκθσλώ 

 

πκθσλώ 

 

πκθσλώ 

απόιπηα 

Οη ππάιιεινη ηνπ 

μελνδνρείνπ καο ιέλε 

αθξηβψο πφηε ζα 

εθηειεζηνχλ νη 

ππεξεζίεο. 

     

Οη ππάιιεινη ηνπ 

μελνδνρείνπ καο 

παξέρνπλ ηελ ππεξεζία  

γξήγνξα 
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Οη ππάιιεινη ηνπ 

μελνδνρείνπ είλαη πάληα 

πξφζπκνη λα καο 

βνεζήζνπλ. 

     

Οη ππάιιεινη ηνπ 

μελνδνρείνπ δελ είλαη 

πνηέ πάξα πνιχ 

πνιπάζρνινη γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηα 

αηηήκαηά καο. 

     

Σν πξνζσπηθφ θάλεη 

γξήγνξν check in- check 

out. 

     

Αζθάιεηα 

 

 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

 

Γηαθσλώ 

Ούηε 

δηαθσλώ 

νύηε 

ζπκθσλώ 

 

πκθσλώ 

 

πκθσλώ 

απόιπηα 

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ 

μελνδνρείνπ καο 

ελζηαιάδεη ηελ 

εκπηζηνζχλε.  

     

Αηζζάλνκαη αζθαιήο ζηε 

ζπλαιιαγή κνπ κε ην 

μελνδνρείν. 

     

Οη ππάιιεινη ηνπ 

μελνδνρείνπ είλαη 

επγεληθνί 

     

Οη ππάιιεινη ηνπ 

μελνδνρείνπ είλαη 

έκπεηξνη θαη 

εθπαηδεπκέλνη θαη έρνπλ 

ηηο γλψζεηο λα απαληνχλ 

ζηηο εξσηήζεηο καο. 

     

Αηζζάλνκαη αζθαιήο      
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φηαλ κέλσ ζε απηφ ην 

μελνδνρείν 

Δλζπλαίζζεζε 

 

 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

 

Γηαθσλώ 

Ούηε 

δηαθσλώ 

νύηε 

ζπκθσλώ 

 

πκθσλώ 

 

πκθσλώ 

απόιπηα 

Σν μελνδνρείν καο δίλεη 

ηε κεκνλσκέλε πξνζνρή 

πνπ απαηηνχκε. 

     

Σν μελνδνρείν έρεη ηνπο 

ππαιιήινπο πνπ καο 

δίλνπλ ηελ πξνζσπηθή 

πξνζνρή. 

     

Σν μελνδνρείν έρεη ην 

ζπκθέξνλ καο ζηελ 

θαξδηά ηνπ. 

     

Σν μελνδνρείν 

θαηαιαβαίλεη ηηο 

εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο καο. 

     

Σν μελνδνρείν έρεη  

βνιηθέο θαη θαηάιιειεο 

ψξεο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο 

πειάηεο ηνπ. 

     

Δμνπιηζκόο θαη Δγθαηαζηάζεηο 

  

Γηαθσλώ 

 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Ούηε 

δηαθσλώ 

νύηε 

ζπκθσλώ 

 

πκθσλώ 

 

πκθσλώ 

απόιπηα 

Ζ πνηφηεηα ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη 

θαιή. 
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Ζ πνηφηεηα ησλ 

θαηαιπκάησλ είλαη 

θαιή. 

     

Οη ππάιιεινη ηνπ 

μελνδνρείνπ είλαη 

θαιά ληπκέλνη θαη 

ηαθηνπνηεκέλνη 

εκθαληζηαθά. 

     

 

ΔΝΟΣΗΣΑ 4: ΔΡΧΣΗΔΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ, ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ 

ΑΦΟΙΧΗ 

Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ην βαζκό δπζαξέζθεηαο ή ηθαλνπνίεζεο ζηελ παξαθάησ εξώηεζε 

επηιέγνληαο ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό (1-Πνιύ δπζαξεζηεκέλνο/ε, 2-Γπζαξεζηεκέλνο/ε, 3-

Ούηε δπζαξεζηεκέλνο/ε νύηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε, 4-Ιθαλνπνηεκέλνο/ε, 5-Πνιύ 

ηθαλνπνηεκέλνο/ε) 

 Πνιύ 

δπζαξεζηεκέλνο/ε 

Γπζαξεζηεκέλνο/ε Ούηε 

δπζαξεζηεκέλνο/ε 

νύηε 

ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

Ιθαλνπνηεκέλνο/ε Πνιύ 

ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

Δπίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηε 

ζπλνιηθή παξακνλή 

ζαο ζην μελνδνρείν. 

     

Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ην βαζκό ζπλνιηθήο αμηνιόγεζεο ηεο δηακνλήο ζαο ζην μελνδνρείν 

επηιέγνληαο ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό. 

Πνιύ ρεηξόηεξα 

απ’όηη 

πξνζδνθνύζα 

Υεηξόηεξα 

απ’όηη 

πξνζδνθνύζα 

 

Όπσο 

πξνζδνθνύζα 

 

Καιύηεξα 

απ’όηη 

πξνζδνθνύζα 

 

Πνιύ θαιύηεξα 

απ’όηη 

πξνζδνθνύζα 

1 2 3 4 5 
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Παξαθαιώ ζεκεηώζηε πόζν πηζαλό ή απίζαλν είλαη λα ζπζηήζεηε ην μελνδνρείν ζε άιινπο 

επηιέγνληαο ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό. 

Πνιύ απίζαλν Απίζαλν 

 

Ούηε απίζαλν 

νύηε πηζαλό 

Πηζαλό 

 

Πνιύ πηζαλό 

1 2 3 4 5 

 

Δπραξηζηνύκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζε απηή ηε ζεκαληηθή έξεπλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


