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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η τιαρούσα έρευνα εξετάζει τις αντιλήψεις των τουριστών για την επαγγελματική
συμπεριφορά των ξενοδοχειακών υπαλλήλων που ασχολούνται με την άμεση
εξυττηρέτηση των πελατών. Οι τουρίστες ρωτήθηκαν να διατυπώσουν την άποψη
τους για την επαγγελματική δεοντολογία των υπαλλήλων που εργάζονται σε
ξενοδοχεία την οποία βίωσαν σε τρία σημεία εξυτιηρέτησης (τμήμα υποδοχής, τμήμα
προϊσταμένης ορόφων, και διεύθυνση επισιτιστικών τμημάτων).
Στόχος της έρευνας είναι να βοηθήσει τους ξενοδόχους να αναπτύξουν ορισμένες
κατευθυντήριες γραμμές, όπως τους κανόνες της πρακτικής εργασίας που πρέπει να
έχουν οι υπάλληλοι τους για να μην προκαλούν δυσαρέσκεια στους πελάτες.
Οι στόχοι αυτής της έρευνας είναι
> Η εκτίμηση των αντιλήψεων των τουριστών για την αμφίβολη επαγγελματική
συμπεριφορά των ξενοδοχειακών υπαλλήλων που ασχολούνται με την άμεση
εξυπηρέτηση των πελατών
> Η εξέταση της τουριστικής δημογραφίας ως πιθανές επεξηγηματικές
μεταβλητές
> Η εισήγηση κανόνων εργασίας τους οποίους οι ξενοδόχοι μπορούν να
εφαρμόσουν και να αυξήσουν την ικανοποίηση των τουριστών
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους τουρίστες για την έρευνα
κατηγοριοποιήθηκαν και μελετήθηκαν για να δώσουν στοιχεία ως προς τις
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην έρευνα.
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Η αντί/.η\|/η των τουριστών για την επαγγε>νματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
υπα)^.ή>Λ)ν που ασχολοΰιται με την άμεση εξυττηρέτηση των πε/Λτών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η συγκεκριμένη πτυχιακή ασχολείται με τις αντιλήψεις των τουριστών για την
επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών υπαλλήλων που ασχολούνται με την
άμεση εξυττηρέτηση των τιελατών.
Αποτελείται από πέντε κεφάλαια και ένα συμπληρωματικό παράρτημα στο οποίο
παρουσιάζονται οι διάφορες στατιστικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για την
διεξαγωγή των αποτελεσμάτων.
Στο πρώτο κεφάύ,οίΐο γίνεται μια γενική αναφορά στον τουρισμό για τα είδη, τις
μορφές, τα κίνητρα έλξης που παρακινούν τους ανθρώπους να ετησκεφθούν
τουριστικούς προορισμούς, για την οικονομική του σπουδαιότητα, προϋποθέσεις
ανάπτυξης, στόχοι του τουρισμού, προβλήματα - προκλήσεις τουρισμού, θετικές και
αρνητικές επιπτώσεις τουρισμού και τέλος το marketing στον τουρισμό.
Στο δεύτερο κεφά).αιο αναφέρεται στην αντίληψη των τουριστών για την
επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών υπαλλήλων. Συγκεκριμένα
αναφέρεται γενικά στην αντίληψη (ορισμός), στην σπουδαιότητας της αντίληψης
στον τουρισμό, στους παράγοντες για την τουριστική ετηλογή.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική ανασκόπηση για τα ξενοδοχεία.
Ιστορική εξέλιξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, τι είναι ξενοδοχειακή βιομηχανία,
στην τμηματοποίηση ξενοδοχείου, περιγραφή στα τμήματα ενός ξενοδοχείου (τμήμα
υποδοχής, τμήμα προϊσταμένης ορόφων, και το τμήμα επισιτιστικών) και τέλος η
εφαρμογή του management στα ξενοδοχεία.
Στο τέταρτο κεφαλαίο καθορίζονται, ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, η
μέθοδος και διαδικασία συλλογής στοιχείων.
Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλ.αιο γίνεται η στατιστική ανάλυση δεδομένων, με
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που έγινε με τη μέθοδο του
ερωτηματολογίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η αντίληχ|/η των τουριστών για την επαγγελματικι'] συμπεριφορά των ίεΐΌδοχειακών
υπα)ά.ή).ων που ασχολοίΛται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε/Λτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1.1

Έννοια του τουρισμού

Η λέξη τουρισμός προέρχεται από τη γαλλική λέξη tour και την αγγλική touring.
Που σημαίνουν γύρος περιήγηση, και οι δύο λέξεις προέρχονται από την λατινική
λέξη tomus. ( Βαρβαρέσος L, ,Λθήνα 2000)
Η διεθνής Ακαδημία του Τουρισμού (Α.Ι.Τ - Monte Carlo) ορίζει ότι ο τουρισμός
είναι το σύνολο των ανθρωπίνων μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων που
προκύπτουν από αυτές. Αυτές υποκινούνται από το πόθο της απόδρασης που
ενυπάρχει στα άτομα. (Ε/^.ηνικό /χΐιλόγιο π.Λΰτρας 1989)
Ο τουρισμός με τη σύγχρονη του μορφή θα μπορούσε σε γενικές γραμμές να
οριστεί σαν η πρόσκαιρη μετακίνηση ανθρώπων από τον τόπο της μόνιμης διαμονής
τους σε έναν άλλο εκτός αυτού με αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση των
τουριστικών αναγκών ή ετηθυμιών τους που όμως δεν είναι πάντα ανάγκες ή
επιθυμίες ξεκούρασης και αναψυχής καθώς και η οργανωμένη προσπάθεια για την
προσέλκυση, υποδοχή και καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση αυτών των ανθρώπων.
Όπως μπορεί να διαπιστωθεί, ο γενικός αυτός ο ορισμός του τουρισμού
περιλαμβάνει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος, δηλαδή αυτό που αναφέρεται στην
πρόσκαιρη βραχυχρόνια μετακίνηση ανθρώπων για τουριστικούς λόγους,
αντιπροσωτιεύει το καταναλωτικό μέρος του τουρισμού και ταυτίζεται με την
τουριστική ζήτηση. Το δεύτερο σκέλας του τουρισμού δηλαδή αυτό που αναφέρεται
στην υποδοχή της εξυπηρέτησης των ανθρώπων που μετακινούνται πρόσκαιρα για
τουριστικούς λόγους , αντιπροσωπεύει καθαρά το παραγωγικό μέρος του τουρισμού
και ταυτίζεται με την τουριστική προσφορά.
Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό στοιχείο στις οικονομίες πολλών χωρών, σαν
παράγοντας της οικονομίας. Σε ορισμένες μάλιστα χώρες του τρίτου κόσμου, ο
τουρισμός αποτελεί την κύρια βάση για τον προορισμό εσόδων στην οικονομία. Η
τουριστική βιομηχανία έχει αναπτυχθεί σε ένα από τους μεγαλύτερους τομείς της
διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας και βλέπουμε ότι στα εθνικά ισοζύγια
παρουσιάζεται με ιδιάζουσα σημασία.

Η αντίληψη ν IVτουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
υπα>^.ήλων n c ) ασχολούνται με την άμεση εξυττηρέτηση των πε?.ατών______________

Εκατομμύρια άτομα κάθε χρόνο ενεργούν και αποκτούν την ιδιότητα του
ταξιδιώτη. Αυτοί που γίνονται ενεργά ταξιδιώτες ευδοκιμούν κάτω από περιστάσεις
αλλαγής και εμπειριών και δραστηριοτήτων και αποζητούν έστω και για μικρά
χρονικά διαστήματα να βρεθούν σε λιγότερο γνώριμο περιβάλλον και συνθήκες ή
ικανοποιούνται αναζητώντας ενημέρωση, γνώση και πληροφόρηση.
Ο ταξιδιώτης και οι ανάγκες που ζητάει να ικανοποιήσει, αποτελούν την
«τουριστική αγορά» και οι υπηρεσίες που του προσφέρονται, μέσα μετακίνησης,
κατάλυμα, ψυχαγωγία αποτελούν «τουριστικό προϊόν». Ο συνδυασμός των δυο
γίνονται δια μέσου τεχνικών του «τουριστικού μάρκετινγκ». (ΠετρέαςΧ, .4θήνα 1989)

1.2

Βασικές κατηγορίες του τουρισμού

Η ανάλυση των επιμέρους κινήτρων που ενεργοποιούν τα άτομα να συμμετέχουν
στις τουριστικές μετακινήσεις και να καταναλώνουν τα ετερογενή τουριστικά
προϊόντα που τους προσφέρονται στο εσωτερικό μιας χώρας ή στο εξωτερικό μας
δίνει τη δυνατότητα να ταξινομήσουμε τον τουρισμό σε 3 μεγάλες κατηγορίες.

1.2.1 Τ ουοισαό; ανανι/υγή;: Σύμφωνα με μια σειρά αναλύσεων που έχουν
πραγματοποιηθεί σε ένα μεγάλο αριθμό προηγμένων τουριστικά χωρών, αυτός ο
τύπος τουρισμού χαρακτηρίζεται αρκετά ετερογενής, γιατί η επιλογή της συναφούς
τουριστικής δραστηριότητας εξαρτάται από υποκειμενικά και μόνο κίνητρα.
> Τουρισμός αναζωογόνησης και ανάπαυσης
> Πολιτιστικός τουρισμός
> Αθλητικός τουρισμός
> Γαστρονομικός τουρισμός
> Κυνηγετικός τουρισμός
> Οικογενειακές επισκέψεις
> Θρησκευτικός
> Τουρισμός των φεστιβάλ
1.2.2 EπαΎΎελ^ατικ6c τουοισαός: Περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες ατόμων που
μετακινούνται κυρίως για επαγγελματικούς σκοπούς.
>
>
>
>
>

Επιστημονικός
Συνεδριακός
Τεχνικός
Τουρισμός εκθέσεων
Τουρισμός σεμιναρίων

Η αντίληψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
υπα>J■ήλωv που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε>-ατών______________

1.2.3 Τουρισμό; YvEiac: Αφορά όλα τα άτομα τιου μετακινούνται για λόγους
θερατιείας, αναζωογόνησης, υγιεινής διαβίωσης σε χωρικά οροθετημένες και άρτια
οργανωμένες εγκαταστάσεις.
> Τουρισμός ανάπαυσης
> Ιαματικός-θεραπευτικός
> Τουρισμός υγιεινή και φυσικής διαβίωσης
> Τουρισμός θαλασσοθεραπείας
> Τουρισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες
Ωστόσο μπορούμε να ταξινομήσουμε διάφορους τύπους του τουρισμού βασιζόμενοι
και σε άλλα.(ΗγουμΓνάκης Ν, Αθήνα 1999)
1.3 Κίνητρα έλξης τουριστών
Τα κίνητρα (motivations), τα οποία ωθούν τους ανθρώπους να επισκεφθούν ένα
τόπο για τουριστικούς σκοπούς είναι πολλά και ποικίλα, εξαρτημένα κατά βάση από
τη συγκεκριμένη μορφή τουρισμού, που προσφέρει η τουριστική χώρα και ειδικότερα
η τουριστική τοποθεσία καθώς και από την όλη οργάνωση της «σύνδεσης» του τόπου
υποδοχής με τον τόπο προέλευσης των τουριστών. Ωστόσο είναι δυνατό να
επισημανθούν ορισμένες βασικές κατηγορίες στις οποίες υπάγονται τα κίνητρα αυτά:
> Φυσικά και κλ.ιματολογικά κίνητρα: στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα
στοιχεία του φυσικού γενικά περιβάλλοντος, καθώς και του κλιματολυγικού
ειδικότερα, που ασκούν ισχυρή έλξη στα τουριστικά ρεύματα. Πρόκειται για
τη μορφολογία τω ακτών, οι οποίες προσφέρονται για παραθαλάσσιο
τουρισμό, για τα στοιχεία γενικότερα που διαμορφώνουν το αποκαλυύμενο
τοπίο για το ήπιο και δροσερό κλίμα και για τη γαλάζια θάλασσα, στοιχεία
που προσφέρονται για «τουρισμό χαλάρωσης» καθώς και για άλλο στοιχείο,
που καλύπτεται κάτω από το γενικό όρο «τουριστικός πόρος»
> Πολιτιστικά κίνητρα: στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα στοιχεία, που
συνθέτουν την «πολιτιστική κληρονομιά» μας, όπως είναι τα αρχαιολογικά
μνημεία, τα μουσεία (αρχαιολογικά, βυζαντινά κ.τ.λ), τα στοιχεία της λαϊκής
τέχνης και της παράδοσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κίνητρα της
κατηγορίας αυτής ασκούν περιορισμένη επίδραση στο σημερινό μαζικό
τουρισμό, που τα ενδιαφέροντα του δεν είναι κατά κανόνα «πνευματικά», σε
αντίθεση με τα ενδιαφέροντα του επισκέπτη της προπολεμικής εποχής ο
οποίος επισκεπτόταν για να θαυμάσει της αρχαιότητες. Στα πολιτιστικά
κίνητρα είναι δυνατό να καταταχτούν και οι ποίκιλες πνευματικές
μορφωτικές, επιστημονικές και λοιπές εκδηλώσεις όπως είναι τα φεστιβάλ
αρχαίας τραγωδίας , μουσικής και άλλα, καθώς και τα επαγγελματικά και
επιστημονικά συνέδρια, που ελκύουν ένα ποσοστό υψηλής μορφωτικής
στάθμης επισκεπτών.

Η αλτίληψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
υπα)ά.ήλων που ασχο)Λύνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε)Λτών

Οικονομικά κίνητρα: στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα στοιχεία εκείνα, που
συνθέτουν το κόστος ζωής και γενικότερα δημιουργούν οικονομικούς
συνδυασμούς, οι οποίοι επηρεάζουν αποφασιστικά τους τουρίστες που
ανήκουν σε μεσαίες εισοδηματικές τάξεις να προτιμήσουν μια συγκεκριμένη
τιεριοχή για να πραγματοποιήσουν τις διακοτιές τους.
Ψυχολογικά κίνητρα: στην κατηγορία αυτή ανήκουν εσωτερικές
παρορμήσεις των τουριστών που εισέρχονται οι οποίες οφείλονται στη
ψυχολογική ανάγκη της εναλλαγής.

1.4
1.4.1

Μορφές του σύγχρονου τουρισμού
Ομαδικός τουρισμός

Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του τουρισμού της εποχής μας είναι η
μαζική και οργανωμένη μετακίνηση των τουριστικών ρευμάτων, τόσο μέσα στον
εθνικό χώρο (εθνικός ή εσωτερικός τουρισμός), όσο και στο διεθνή χώρο (διεθνής ή
εξωτερικός τουρισμός). Τα γνωρίσματα αυτά εμφανίζονται σαν συνέπειες της
τελευταίας εξελικτικής φάσεως του τουριστικού φαινομένου, κατά την οποία ο
τουρισμός αρχίζει να «λαϊκοποιείται» και ταυτόχρονα να «εμπορευματοποιείται»
περνώντας μάλιστα στην επιχειρηματική δραστηριότητα μεγάλων οργανισμών με
διεθνείς προεκτάσεις. Η «λαϊκοποίηση» της τουριστικής πελατείας που ήταν άμεση
συνέπεια της μαζικής παρουσίας των εργαζομένων τάξεων στο χώρο της τουριστικής
ζητήσεως, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες κοινωνικές δομές στη δυτική κυρίως
Ευρώπη και τη βιολογική πια ανάγκη του εργαζόμενου ανθρώπου της εποχής μας για
ξεκούραση και χαλάρωση από την καθημερινή «πίεση» (stress), διαμόρφωσαν την
κυριαρχούσα σήμερα μορφή του οργανωμένου ομαδικού τουρισμού των διακοπών. Η
μορφή αυτή αντιπροσωπεύει το 80% περίπου της διεθνούς τουριστικής
δραστηριότητας. ( Τσα).ουχίδη ι, 1972)

1.4.2

Εκδρομικός τουρισμός

Ανάμεσα σης ακραίες μορφές δράσεως του τουριστικού κυκλώματος, της
ιδιωτικής δηλαδή πρωτοβουλίας και του κρατικού φορέα παρεμβαίνει ένας τρίτος
φορέας, «ιδε3αλισηκός», που κινείται από ελατήρια ιδανικά και δεν έχει
κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ο τελευταίος αυτός φορέας περικλείει ένα ολόκληρο
φάσμα οργανωμένων ομάδων, που τα μέλη τους έχουν ένα κοινό γνώρισμα, την
αγάπη προς τη φύση, αυτό που αποκαλούμε «φυσιολατρία» σε όλες τις μορφές της.
Οι ομάδες αυτές εμφανίζονται υπό μορφή σωματείων, των οποίων η πιο
χαρακτηριστική έκφραση είναι τα εκδρομικά σωματεία, αυτά που η νομοθεσία
χαρακτηρίζει «τουριστικά» και η πρακτική τα έχει καθιερώσει σαν τα πιο
αντιπροσωπευτικά όργανα προωθήσεως του τουρισμού στις άγνωστες και
απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας. (.λογοθέτη μ , ι 976 ΖεΧ 53)

Η αντϋ.ηψη τ IVτουριστοιν για την επαγγελματική συμπεριφορά των ςενοδοχειακι
υπα)^.ήλων m J ασχολοΰΝται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών

1.4.3

Εσωτερικός τουρισμός

Ο εσωτερικός τουρισμός, παρά την οικονομική-κοινωνική του σπουδαιότητα,
^ρ έμεινε στο περιθώριο των ετηδιώξεων της τουριστικής μας πολιτικής. Γιατί η
τουριστική μας πολιτική είχε σαν μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση του εξωτερικού
συναλλαγματοφόρου τουρισμού. Όλα τα κύρια μέσα φιλοξενίας (ξενοδοχεία) των
τελευταίων χρόνων, που δημιουργήθηκαν με κρατικά κεφάλαια, ατιευθύνονται
αποκλειστικά στις προτιμήσεις και στις οικονομικές δυνατότητες της ξένης
τουριστικής πελατείας. Για το μέσα Έλληνα, που αποτελεί και τη μεγάλη πηγή του
εσωτερικού τουρισμού, τα τουριστικά ξενοδοχεία έμειναν απροσπέλαστα, στο βαθμό
που η οικονομική του κατάσταση δεν του επέτρεπε να τα πλησιάσει.
Για να βοηθήσουν λοιπόν ουσιαστικά να ασκήσουν αυτό το σύγχρονο κοινωνικό
δικαίωμα, που είναι οι διακοπές τους, θα πρέπει το κράτος να τους εξασφαλίσει τα
μέσα εκείνα που θα διαμορφώνουν το κόστος του πακέτου των διακοπών σε τέτοιο
ετιίπεδο, που θα τους επιτρέπει να τις πραγματοποιήσουν. Πρέπει να παύσουμε ν ’
ανημετωπίζουμε τον τουρισμό μόνο σαν μια συναλλαγματοφόρο πηγή και να τον
δούμε και σαν ένα μέσο που μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής μας. Το
συνάλλαγμα είναι βέβαια πολύτιμο, όμως πολυτιμότερο θα ήταν για το έθνος αν το
κράτος χρησιμοποιούσε τον τουρισμό για να δώσει τους πολίτες του την ευκαιρία να
ανανεώσουν τις σωματικές και ψυχικές τους δυνάμεις. (Λασκα>Λκη Λ.Γ ,Τόμος Η 1978
Σελ.55)
1.4.4

Κοινωνικός τουρισμός

Ο τουρισμός από τη φύση του είναι ένα οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο που
μεταβάλλεται ανάλογα με τις ιδεολογικές τάσεις, που διαμορφώνονται γύρω από τον
παράγοντα «άνθρωπος». Ο άνθρωπος μέσα στις διάφορες φάσεις του τουριστικού
κυκλώματος διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο γιατί είναι ο ίδιος το υποκείμενο που
δέχεται τις τουρισηκές υπηρεσίες. Για να δεχθεί όμως τις υπηρεσίες που ξεπερνούν
τις βασικές του ανάγκες, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δημιουργηθούν οι
κατάλληλες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που θα προσφέρουν στον άνθρωπο
την «πολυτέλεια» να κάνει τουρισμό. Γιατί κοινωνικοποιημένο τουρισμό έχουμε
ακριβώς όταν προσφέρουμε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να παίρνει μέρος στα
«αγαθά» του τουρισμού και όχι όταν ο άνθρωπος μα προσωπικές θυσίες συμμετέχει
στον τουρισμό. Αυτή η προσφορά που διαμορφώνει «συνθήκες καταναλώσεως»
τουριστικών υπηρεσιών πολύ ευνοϊκές, κατευθύνεται από εξωκερδοσκοπικά κίνητρα
και είναι αποτέλεσμα ενός κλίματος που δημιουργείται με τις κοινωνικές κατακτήσεις
του ανθρώπου. Το κλίμα αυτό στην περίπτωση του τουρισμού συνέβαλε στην
κοινωνικοποίηση του φαινομένου που εκφράζεται σήμερα με την συγκεκριμένη
μορφή του κοινωνικού τουρισμού, όπως αποκαλείται.(Δασκαλάκη ΛΓ,ΐ974Σελ. ιοί)

Η αντίληψη τιον τουριστο^ν για την επαγγελματική συμπεριφορά των ίενοδοχειακι
υπα>·>.ήλων που ασχο>χ)ΰνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε>.ατκ>ν______________

1.4.5 Χειμερινός τουρισμός
Η ανάπτυξη τουριστικής κίνησης κατά τους χειμερινούς μήνες αποτελεί για τις
χώρες με έντονη τουριστική οικονομία βασική επιδίωξη της τουριστικής τους
πολιτικής, επειδή συνδέεται άμεσα με το πρόβλημα της σύμμετρης δραστηριοποίησης
του ^ραγωγικού δυναμικού του κλάδου, σε όλη τη διάρκεια του έτους. Η
«τουριστική βιομηχανία»
είναι χαρακτηριστική περίπτωση δραστηριότητας
εντάσεως και κεφαλαίου, ιδιαίτερα για τους προορισμούς εκείνους που παράγουν
ταξίδια σε τιακέτο κλειστού περιηγητικού κύκλου, τα γνωστά package tours ή
inclusive tours, επειδή είναι υποχρεωμένη, λόγω της
ανελαστικότητας της
τουριστικής προσφοράς (μία ξενοδοχειακή κλίνη δε μπορεί να φιλοξενήσει
περισσότερους από ένα πελάτη κατά τη διάρκεια του 24ώρου, ούτε είναι δυνατή η
αναπαραγωγή κλινών βραχυχρόνια, εντός δηλαδή μιας τουριστικής περιόδου), να
διατηρεί αυξημένα πάγια περιουσιακά στοιχεία, προς εξυπηρέτηση της αυξημένης
ζήτησης κατά τους μήνες της αιχμής. Στην πράξη σημαίνει ότι κατά τους εκτός
αιχμής μήνες, το πάγιο αυτό κεφάλαιο βρίσκεται σε αδράνεια ή το πολύ σε
«υποαπασχόληση», με όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις πάνω στους όρους λειτουργίας
και εκμετάλλευσης των τουριστικών επιχαρήσεων, οι οποίες γίνονται έτσι
επιχειρήσεις εποχιακής απασχόλησης. (Τσαλουχίδη τ. Τόμο; β / 1972 Ζελ. 63)
1.4.6 Ο τουρισμός των συνεδρίων
Μια από τις πιο δυναμικές μορφές του σύγχρονου τουρισμού είναι και ο
τουρισμός των συνεδρίων. Τη δυναμικότητα του την οφείλει πρώτο στο γεγονός ότι οι
συνεδριακοί τουρίστες ξοδεύουν πολύ περισσότερα από τους συνηθισμένους
τουρίστες στον τόπο που γίνεται το συνέδριο. Πλεονέκτημα του τουρισμού των
συνεδριών είναι η δυνατότητα που προσφέρει σης «πόλεις των συνεδρίων» να
δραστηριοποιούν τον τουρισμό τους πέρα από τους μήνες της τουριστικής αιχμής. Οι
πόλεις αυτές με ορισμένα «κίνητρα» που προσφέρουν στους οργανωτές συνεδρίων
κατορθώνουν να δημιουργούν μια σημαντική κίνηση σ’ όλες τις εποχές.(Τουριστικέ;
Μελέτες Τόμος A /1971 Σελ 17)

V τουριστών για την επαγγελματική c
«σχο/χιΰνται με την άμεση εξυπηρέτηση τ

1.5 Τουρισμός και οικονομική ανάπτυξη
Ο τουρισμός σαν παράγοντας οικονομικής αναπτύξεως μιας χώρας αποτέλεσε
πάντα αντικείμενο κριτικής με ιδιαίτερη έξαρση κατά τις ημέρες μας.
Υποστηρίχτηκαν πάντοτε και εξακολουθούν να υποστηρίζονται ακραίες ατιόψεις
πάνω στις δυνατότητες που προσφέρει ο τουρισμός στην προσπάθεια για προώθηση
της οικονομικής αναπτύξεως, χωρίς βέβαια οι απόψεις αυτές να παίρνουν τις
διαστάσεις των ακραίων θέσεων «ευλογία κατάρα».
Οι επικριτές τη υπερβολικής έξαρσης του ρόλου του τουρισμού στην οικονομική
ανάπτυξη υποστηρίζουν ότι ο τουρισμός αποπροσανατολίζει τις ετιενδύσεις
αποδυναμώνοντας έτσι τους άλλους παραγωγικούς κλάδους και κυρίως τη
βιομηχανία, παραδίνει τη χώρα στις διαθέσεις της εσωτερικής πολιτικής των χωρών
προελεύσεως των τουριστών, κάνει ευαίσθητη την οικονομία της χώρας με τη μεγάλη
ανταγωνιστικότητα που παρουσιάζει η τουριστική αγορά, δημιουργεί οξύτατα
προβλήματα περιβάλλοντος και χαλαρώνει την ηθικοκοινωνική δομή της χώρας που
δέχεται τα ξένα τουριστικά ρεύματα.
Αντίθετα, οι υπέρμαχοι του τουρισμού υποστηρίζουν ότι με τον τουρισμός
αυξάνεται το εθνικό εισόδημα, βελτιώνεται το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών,
δημιουργούνται ευκαιρίες για απασχόληση, αμβλύνονται οι εισοδηματικές αντιθέσεις
μέσα στον εθνικό χώρο, εντείνεται η επιχειρηματική δράση των επιχειρήσεων που
ικανοποιούν άμεσα ή έμμεσα τουριστικές ανάγκες και αυξάνονται τα δημοσιονομικά
των περιφερειών που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον.
Ανάμεσα στις ακραίες αυτές θέσεις υπάρχει πάντα ένα σημείο «εξισορρόπησης»
όπου ο τουρισμός ετηβοηθεί την οικονομική ανάπτυξη, χωρίς να βλάπτει τους άλλους
παραγωγικούς κλάδους. Προς το σημείο αυτό θα πρέπει να προσανατολίζεται η
τουριστική πολιτική μιας χώρας για να πετύχει ισόρροπη ανάπτυξη όλων των
παραγωγικών της δυνάμεων. Γιατί είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι η απόλυτη
«εκμετάλλευση» των δυνατοτήτων του διεθνή τουρισμού λύνει βραχυχρόνια
ορισμένα πιεστικά προβλήματα της αναπτύξεως, όπως του ισοζυγίου εξωτερικών
πληρωμών και της απασχόλησης, μακροχρόνια όμως αποδυναμώνει τους
παραγωγικούς κλάδους και ιδιαίτερα τη βιομηχανία και τη γεωργία και μετατρέπει
βαθμιαία την οικονομία της χώρας σε οικονομία υπηρεσιών. Αυτός ακριβώς είναι ο
λόγος που οι τουριστικά αναπτυγμένες χώρες θεωρούν τον τουρισμό σαν ένα μέσο
προώθησης της οικονομικής της αναπτύξεως, βοηθητικού πάντως χαρακτήρα.

Η αντί>.ηψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
υπα)ά.ήλων που ασχολοΰιται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε>.ατών

1.6

Γενική θεώρηση - Στόχοι τουρισμού

Ο τουρισμός αποτελεί ένα τομέα που συνεισφέρει πολλαπλά στην οικονομία σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ο πλούσιος εθνικός φυσικός και
πολιτισμικός πλούτος, η ποικιλία, το ευχάριστο κλίμα και η φιλοξενία αποτελούν
σημαντικά πλεονεκτήματα που εξηγούν εν μέρπ την μέχρι τώρα τουριστική
ανάπτυξη αλλά και αναδεικνύουν τα σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης του
τουρισμού στη χώρα μας.
Όμως μετά από τις πρωτοβουλίες του κράτους και πρωτοποριακές πρακτικές των
δεκαετιών '50 - '70, ο τουρισμός σήμερα φαίνεται να έχει χάσει τον δυναμισμό του
και εξελίσσεται χωρίς προοπτική και στρατηγικό όραμα. Αυτό είναι αποτέλεσμα
εξωτερικών συνθηκών, όπως πολιτικές και οικονομικές αναδιαρθρώσεις στην
Ευρώπη και την Μεσόγειο που επηρεάζουν τις διεθνείς τουριστικές ροές και
αυξάνουν τον ανταγωνισμό, αλλά οφείλεται κατά μεγάλο μέρος σε εσωτερικές
αδυναμίες και αδράνεια με αποτέλεσμα διαστρεβλώσεις στις δομές και τις
ετηχειρήσεις, ιδεολογικές στρεβλώσεις για τον ρόλο, τις προοπτικές και επιπτώσεις
του τουρισμού, κομματικοποίηση και αδράνεια που έχει παραλύσει τα νευραλγικά
σημεία του συστήματος, τις δημόσιες υπηρεσίες, τους φορείς, αλλά και όσους πονούν
τον κλάδο.
Ο τουρισμός πρέπει να ανακτήσει τον δυναμικό του ρόλο. Γι’αυτό πρωταρχικός
στόχος είναι η ριζική αναδιάρθρωση και απελευθέρωση του τομέα, με τρόπο που θα
μεγιστοποιήσει τα οικονομικά αλλά και πολιτιστικά οφέλη στην χώρα, θα συμβάλει
στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και γενικότερα θα γίνει μοχλός ανάπτυξης.
Στην προοπτική αυτή ο ρόλος και η ευθύνη του κράτους είναι να υποστηρίξει με
προσοχή τον κλάδο να γίνει περισσότερο ανταγωνισηκός, περισσότερο ποιοτικός. Ο
τρόπος που θα παρέμβει το Κράτος θα πρέπει να είναι ρεαλιστικός, λαμβάνοντας
υπόψη τις δυνατότητές του, τα διαρθρωτικά προβλήματα του τουρισμού, τις διεθνείς
προοπτικές και τις δυνατότητες των επιχειρήσεων. Το κράτος πρέπει να δρα και ως
εγγυητής ποιότητας για τους επισκέπτες αλλά και ως δημιουργός της υποδομής που
απαιτείται. Πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες, να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την
ανάπτυξη των πρωτοβουλιών του ιδιωηκού τομέα. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι
μια ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η π ο λ ι τ ι κ ή για τον τουρισμό.

Η αντϋ.ηψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
υπα>.)·ήλων που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε>^τών______________

1.7

Προβλήματα - Προκί.ήσεις τουρισμού

Η ουσιαστική απουσία πολιτικής για τον τουρισμό έχει οδηγήσει τον κλάδο σε
σημαντικά προβλήματα δυσλειτουργίας;
> Το μεγάλο συγκριτικό μας πλεονέκτημα, η φύση, οι παραλίες, τα μικρά νησιά,
οι παραδοσιακοί οικισμοί, οι ιστορικοί και αρχαιολογικοί χώροι είναι σε
πλήρη εγκατάλειψη λόγω της αδυναμίας του Κράτους αλλά και της καχεξίας
των τοπικών φορέων να τα προστατεύσουν και να τα διαχειριστούν με
μακροχρόνια προοπτική σαν μοναδική κληρονομιά.
> Ο τουρισμός ως σύμπλεγμα δραστηριοτήτων έχει άμεση συσχέτιση με άλλους
κλάδους και τομείς. Ως εκ τούτου επηρεάζεται άμεσα και από τις γενικότερες
διαρθρωτικές αδυναμίες των άλλων κλάδων της οικονομίας που υστερούν
εμφανώς. Στο πλαίσιο αυτό σημαντικός είναι ο ρόλος των συγκοινωνιών, της
τεχνικής υποδομής, των εξυπηρετήσεων. Δραματική επίπτωση έχει και η
ανυπαρξία πολεοδομικής πολιτικής και διαδικασιών εφαρμογής των όποιων
πολεοδομικών διατάξεων.
> Αλλαγές στην τουριστική ζήτηση, προς την κατεύθυνση του επιλεκτικού
τουρισμού και των ειδικών μορφών, για τουρισμό δράσης και τιερυιέτειας,
επαφής με την φύση, την τοπική κοινωνία, τον πολιτισμό, συνεδριακό
τουρισμό, κλπ επιβάλουν ένα αναπροσανατολισμό του προσφερόμενου
τουριστικού προϊόντος επί τη βάσει μιας αποκεντρωμένης ανάπτυξης,
στηρίζοντας τοπικές - περιφερειακές πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα και
άλλων, εξασφαλίζοντας ένα σωστό πλαίσιο οργάνωσης και ανάπτυξης της
τουριστικής δραστηριότητας με καθαρούς κανόνες και επί τη βάσει αρχών
ολοκληρωμένης ανάπτυξης για τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις υποδομές (π.χ.
προσβάσεις, τηλεπικοινωνίες, κλπ.), εξυπηρετήσεις (π.χ. υγείας, κλπ.) και
κεφάλαια-τραπεζική πίστη, κλπ απελευθερώνοντας τον δυναμισμό της
ελληνικής κοινωνίας.
> Ένα μεγάλο θέμα για το οποίο δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα είναι ο
εσωτερικός τουρισμός που εκτιμάται για πολλές χώρες ότι είναι σε μεγέθη
εξίσου σημαντικός όσο ο διεθνής τουρισμός. Ιδιαίτερη σημασία στο τιλαίσιο
αυτό έχουν οργανωτικά μέτρα ) π.χ. περίοδοι χειμερινών διακοπών κλπ) που
ενισχύουν την ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισμού και την διάχυσή του σης
ελληνικές περιφέρειες. (Internet w-ww.Papathanasiou.gr)

Η αντϋ.ηψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά τω
υπα/.).ήλων που ασχολούνται με την άμεση εςυπηρέτηση των πε>.ατών

1.8

Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού

Οι ετηπτώσεις στον ελληνικό χώρο από την τουριστική πολιηκή που ασκήθηκε με
τον τρόπο αυτό, υττήρξαν θετικές και αρνητικές.
Στις θετικές επιπτώσεις μπορούμε να κατατάξουμε:
> Τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, που ωστόσο σε ορισμένες
περιφέρειες με έντονη τουρισηκή ανάπτυξη και συνεπώς αυξημένη ζήτηση
τουριστικών υπηρεσιών, επέδρασε και αρνητικά σε βάρος άλλων
παραγωγικών κλάδων, στο βαθμό που ο τουρισμός απορρόφησε απ’αυτούς
εργατικό δυναμικό.
> Παρά την αυξημένη ζήτηση εργατικού δυναμικού στον τουριστικό τομέα, ο
εποχιακός χαρακτήρας των τουριστικών επιχειρήσεων, δημιουργεί ορισμένα
προβλήματα στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν
σχέση με το εισόδημα τους σε ετήσια βάση και με την ένταση του ρυθμού
εργασίας που είναι συνεχής σ’ όλη την τουριστική περίοδο χωρίς καμία
διακοπή.
> Την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε περιοχές που
διέθεταν συγκριτικά πλεονεκτήματα για τουριστική ανάπτυξη, γιατί για τις
άλλες περιοχές που επιχειρήθηκε ανάπτυξη με το δόγμα της μετατροπής του
ελληνικού χώρου σε τουριστικό «εργοτάξιο», προκλήθηκαν αρνητικά
αποτελέσματα σε βάρος και των «φυσικών» δραστηριοτήτων τους.
> Τη βελτίωση του οικονομικού, κοινωνικού και μορφωτικού επιπέδου των
κατοίκων των περιοχών που αναπτύχθηκαν τουριστικά Είναι γεγονός ότι η
τουριστική ανάπτυξη ανέβασε το βιοτικό εττίπεδο των κατοίκων τους όρους
κατοικίας τους και γενικά διεύρυνε τους μορφωηκούς τους ορίζοντες,
πληρώνοντας βέβαια ένα σημαντικό τμήμα, αυτό που αναφέρεται στην
αύξηση του κόστους γενικά.

Η αντΟ.ηψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά τω
υπα>ά.ήλων που ασ/ολοϋνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε/Λτών

Στις αρνητικές επιπτώσεις από την ά)^.η μεριά μπορούμε να κατατάξουμε:
> Τις δυσμενείς επιδράσεις πάνω στη γεωργική και βιομηχανική παραγιογή των
περιοχών που αναπτύχθηκαν τουριστικά, από το γεγονός ότι σημειώθηκαν
μαζικές μετακινήσεις εργαζομένων από τους τομείς αυτούς στους εττί μέρους
κλάδους των τουριστικών υπηρεσιών.
> Την έντονη αστικοποίηση των μεγάλων τουριστικών κέντρων της Χώρας, με
όλες τις γνωστές επιπτώσεις. Τις αλλοιώσεις πάνω στο φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον που προκαλεί μαζική παρουσία «πρόσθετου πληθυσμού» με
μεγάλη κινητικότητα στις υπεραναπτυγμένες κυρίως τουριστικές ττεριοχές.
> Την ανατροπή της οικολογικής ισορροτιίας με την παραβίαση της τουριστικής
χωρητικότητας, τόσο της συνολικής της Χώρας, όσο και των επιμέρους
τουριστικών περιοχών.
Αυτό είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα του τουρισμού που πρέπει ν ’
αντιμετωπιστεί, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να χάσουμε τη φυσιογνωμία μας και
να μετατραπούμε σε «ξένη» χώρα.(Καλφιώτη Σ. Αθήνα 1976)
1.9

Το μάρκετινγκ στον τουρισμό

Στη σύγχρονη εποχή, ο όρος Marketing χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο
στις τουριστικές συναλλαγές. Όλοι οι φορείς του τουριστικού κυκλώματος, είτε
ανήκουν στις ετηχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών φιλοξενίας, είτε στις εγχειρήσεις
μεταφορών, είτε στα ταξιδιωτικά γραφεία, είτε ακόμα και στις υπηρεσίες του
επίσημου τουρισμού και στους οργανισμούς, χρησιμοποιούν τις μεθόδους του
Marketing για να διευκολύνουν τη «διακίνηση» του τουρισηκού προϊόντος από την
τουριστική τοποθεσία στον τελικό καταναλωτή-τουρίστα. Η ανάγκη χρησιμοποίησης
των μεθόδων του marketing και στον τουρισμό έγινε επιτακτική από τη στιγμή που ο
τουρισμός έχει βιομηχανοποιηθεί με την έννοια ότι δημιουργήθηκαν νέοι παραγωγοί
που προσφέρουν στην τουρισηκή αγορά το τουριστικό προϊόν σε μεγάλη ποικιλία σε
μαζική ποσότητα σε ανταγωνίσιμες τιμές και προπάντων σε μορφή τυποποιημένη.
Στην σύγχρονη παγκόσμια Τουριστική πραγματικότητα η τουριστική ανάπτυξη σε
διαρκώς περισσότερα σημεία του πλανήτη μας, συνοδεύεται από την ανάγκη για
ορθολογικότερη, πιο συντονισμένη και αποδοτική διαχείριση των πόρων που
συμβάλουν στην διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος. Έτσι διαμορφώνονται
οργανισμοί προώθησης που αναπτύσσουν στρατηγική για την αποδοτική προώθηση
& προβολή των τουρισηκών προορισμών και που αντιλαμβάνονται ότι η χρήση της
νέας τεχνολογίας αποτελεί καθοριστικό εργαλείο. Το Μάρκετινγκ του προορισμού
είναι ένα σχετικά νέο εγχείρημα για πολλές περιοχές, ιδιαίτερα σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο κυρίαρχο ρόλο τείνει να παίζει ο δημόσιος τομέας
και αυτό διαδοχικά έχει κάποιες επιπτώσεις για την διαδικασία του Μάρκετινγκ, οι
οποίες επικεντρώνονται στην συνήθη αδυναμία το δημόσιου τομέα να ελέγξει το
τουριστικό προϊόν. (Καλφιώτη Σ. 1978)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

Η αντϋ.ηψη τ(ον τοτ)ριστών για την επαγγε/.ματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
υπα)^.ήλων που ασχο>Λϋνται με την άμεσι] εξυπηρέτηση των πε>Λτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

2.1

Βιβλιογραφική ανασκόττηση

Η αντίληψη παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον για την τουριστική διεργασία ενώ
παρουσιάζει και γενικότερο ψυχολογικό ενδιαφέρον, αφού αποτελεί αφετηρία των
ορθολογικών ή λανθασμένων ατομικών επιλογών. Ο Young και ο Chan (1990)
μελέτησαν δημογραφικά και ψυχολογικά προφίλ των χρηστών και μη χριστών των
πακέτων ξενάγησης.
Παρά το γεγονός ότι η επιστημονική ανάλυση και έρευνα πάνω στην αντίληψη
είναι φαινόμενο του αιώνα μας, η έννοια αυτή απασχόλησε τον άνθρωπο από πολύ
παλιά, αφού από τις πρώτες φιλοσοφικές διερευνήσεις του πάνω στη σημασία της
γνώσης ασχολήθηκε μ’ αυτή. Για το λόγο αυτό στοιχεία πάνω στην αντίληψη
βρίσκουμε στους προσωκρατικούς φιλοσόφους, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη και
στη συνέχεια στους Descartes, Malebranche και Leibniz.
Στη βιομηχανία των υπηρεσιών ο Wong (1997), υποστηρίζει ότι η ικανοποίηση των
επισκεπτών επηρεάζεται από την επαφή που έχουν οι επισκέπτες με το προσωπικό
υπηρεσίας. Αν ένας υπάλληλος θεωρηθεί ότι είναι ανήθικος, οι τουρίστες χωρίς
αμφιβολία θα υποβιβάσουν την υπηρεσία που λαμβάνουν από αυτόν. Η ικανοποίηση
των επισκεπτών είναι σημαντική για τη βιομηχανία τουρισμού. Μια κατανόηση των
αντιλήψεων των τουριστών για τη συμπεριφορά αυτόν που παρέχουν υττηρεσίες είναι
πολύτιμη πληροφορία για τους ξενοδόχους και έτσι θα τους βοηθήσουν να
σχεδιάσουν κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για τους πελάτες και το
προσωπικό. Οι αντιλήψεις των τουριστών θεωρούνται ως μια σημαντική
παρεμβατική μεταβλητή στο να επηρεάσει την επιλογή προορισμού ενός τουρίστα
(Peorce 1982).
Ο τουρισμός είναι μια μοναδική βιομηχανία και πρέπει να αξιολογηθεί αναλόγως.
Στις αντιλήψεις τουριστών και τα κίνητρα ταξιδιών σε σχέση με το μάρκετινγκ της
βιομηχανίας τουρισμού παίζουν ρόλο οι πιο κάτω παράγοντες (α) η ψυχαγωγία (β)
πολιτισμός και τα θέλγητρα και (γ) οι άνθρωποι και υπηρεσίες αγοράς.
Η επαγγελμαπκή δεοντολογία έχει προσελκύσει την προσοχή και σε προηγούμενες
μελέτες. Muncy και Vitell (1992) προσδιόρισαν τη δεοντολογία ως ένα σύστημα
ηθικών αρχών και μέτρων που ικανοποιούν την ατομική συμπεριφορά.
Οι Barnett και Karson (1987) υποστήριξαν πως η κάθε γνώμη ήταν τοποθετικάσυγκεκριμένες. Ορισμένες μελέτες έδειξαν πως το είδος και τα χρόνια μόρφωσης, και
τα χρόνια μόρφωσης και τα είδη και τα χρόνια εργασίας, σχετίζονται με τα ηθικά
ιδανικά ενός ατόμου.
Ο Dreyfack (1990) υποστήριξε πως η δεοντολογία είναι ακόμα πιο σημαντική στην
προσέλκυση πελατών ενώ ο Lynch (1992) είπε πως η ποιότητα και το ηθικό
περιεχομένων των πολιτικών μπορεί να μετατρέψει τη συνολική διαχείριση ποιότητας
σε συνολική διαχείριση φροντίδας.

Η αvτu.ηψη χον τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
ΐ)πα)^.ήλων πι υ ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών______________

Οι τουρίστες ρωτήθηκαν να διατυπώσουν την άποψη τους για την επαγγελματική
δεοντολογία υπαλλήλων ξενοδοχείων την οποία βίωσαν σε τρία σημεία
εξυπηρέτησης (τμήμα υποδοχής, τμήμα προϊστάμενης ορόφων, και τμήμα
επισιτιστικών). Μετά από ανάλυση αναγνωρίστηκαν τέσσερις παράγοντες:
> Παραβίαση της περιουσίας των πελατών
> Ωφέλεια εις βάρος των συμπληρωματικών υπηρεσιών των πελατών
> Ενάντια των κανόνων εργασίας της εταιρείας
> Ανήθικη συμπεριφορά
Ο σκοπός αυτής της μελέτης επικεντρώνεται στην κατανόηση των εισερχόμενων
τουριστών. Οπότε αυτή η έρευνα εξετάζει τις αντιλήψεις των τουριστών για την
επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών υπαλλήλων που ασχολούνται άμεσα
με την εξυπηρέτηση των πελατών. Επίσης επιχειρεί να κατανοήσει τα αποτελέσματα
της έρευνας για να μάθουμε περισσότερο για τους τουρίστες. Τέλος η έρευνα
στοχεύει να βοηθήσει τους ξενοδόχους να αναπτύξουν ορισμένες κατευθυντήριες
γραμμές, όπως τους κανόνες της πρακτικής εργασίας, για τους υπαλλήλους τους,
χωρίς να προκαλούν δυσαρέσκεια στους τιελάτες τους.
(Simon IVong Chak Keung)

2.2

Η αντίληψη βασική έννοια στο τουρισμό

Η έννοια της αντίληψης σχετίζεται άμεσα με τα θέματα ενημέρωσης και
επικοινωνίας, και κατά συνέπεια στην εποχή μας αποβαίνει καθοριστικός παράγοντας
επιλογών, καταναλωτικών αποφάσεων, κ.λ.π. και συνακόλουθα αναφέρεται και στο
όλο πλαίσιο των τουρισπκών επιλογών. Αντίληψη είναι η σύνθετη ψυχολογική
διαδικασία, με την οποία το άτομο οργανώνει (ταξινομεί) τις αισθήσεις του και
λαμβάνει γνώση του πραγματικού. Με άλλα λόγια, ο όρος αντίληψη σχετίζεται άμεσα
με την όλη πνευματική διαδικασία της γνώσης, της νόησης και της κρίσης στο βαθμό
που η διαδικασία αυτή βοηθάει το άτομο στην ερμηνεία τόσο του εαυτού του, όσο
και του κόσμου, (κλεΐικό ψυχολογίας Larousse» του Nobert Sillamy. 1967)
Η αντίληψη, λοιπόν είναι μια σημαντική λειτουργία που σχετίζεται άμεσα με την
επιλογή του καταναλωτή σχετικά με κάποιο προϊόν ή με μια υπηρεσία. Είναι δοσμένο
όη δεν είμαστε σε θέση να συλλαμβάνουμε ταυτόχρονα όλα (το σύνολο) τα
ερεθίσματα που δεχόμαστε από το περιβάλλον (φυσικό ή κοινωνικό). Τα ερεθίσματα
αυτά είναι τα γεγονότα, τα αντικείμενα και οι νοητικές καταστάσεις του κόσμου μέσα
στον οποίο ζούμε: παράγονται στο περιβάλλον ενέργειες φωτός, ήχου, ζέστης, κρύου,
πίεσης, κ.λ.π. που εμπλουτίζουν συνέχεια τα αισθητήρια όργανα μας (μάτια, μύτη,
αυτιά, στόμα, δέρμα) και κάθε ένα από αυτά τα αισθητήρια ανταποκρίνεται σε ένα
ορισμένο ειδικό τύπο ενέργειας, στέλνοντας τα μηνύματα στον εγκέφαλο 'όπου εκεί
επεξεργάζεται και οδηγούν στη σύλληψη της πραγματικότητας, δηλαδή στην
αντίληψη.

Η αντϋ.ηψη tcov τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
υπα>ά.ήλων που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε)Λτών

Ένα απ>Λ διάγραμμα που δείχνει πως αντι>Λμβανόμαστε:
ΣΧΗΜΑ 1
Ανπκείμενα και
γεγονότα του
περιβάλλοντος

Νεύρα εγκεφαλικά
που επεξεργάζονται
τα μηνύματα

Ενέργειες από ήχο
φως, πίεση, αέρα,
χημικές ενώσεις κ.λ.π.

Ενέργειες αποδεκτές
από τα αισθητήρια
όργανα

------ ΑΝ1

(Περικλής Μ. Λύτρας Αθήνα 1988 Ιελ ΠΟ)

2.3

Η σπουδαιότητα της αντίληψης στον τουρισμό

Η σπουδαιότητα της αντίληψης στον χώρο του τουρισμού είναι κεφαλαιώδης,
αφού από τη φύση του το τουριστικό προϊόν είναι κατά εξοχή θέμα αντιληπτικής
διαδικασίας.
Η αντίληψη στον τουριστικό τομέα διαδραματίζει κύριο ρόλο, διότι, όπως και
αλλού έχει αναφερθεί, το τουριστικό προϊόν «κλείνεται» σε ανύποπτη περίοδο, από
μακρινή απόσταση και κατά συνέπεια τα βασικά μέσα κινητοποίησης των κινήτρων,
διαφημιστικό προσπέκτους, βιντεοσκοπημένη παρουσίαση του τουριστικού
προορισμού, απλό τηλεοπτικό τουριστικό μήνυμα, φωτογραφική παράθεση σε
έντυπα, κ.λ,π. προϋποθέτει την «αντίληψη-αίσθηση».
Παράλληλα, σε αυτή τη διαδικασία της τουριστικής καταναλωτικής επιλογής
σημαντική είναι η συμβολή των παραγόντων επηρεασμού της αντίληψης των
παραγόντων ερεθισμάτων, όσο και τον προσωπικών παραγόντων και του μήκους
αντίληψης τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Τα σχετιζόμενα με την αντίληψη ζητήματα στις τουριστικές επιλογές έχουν
επίσης μεγάλη σημασία, εξαιτίας της <ασχυρής υποκειμενικότητας» που εμπεριέχει
για κάθε άτομο-καταναλωτή τουριστικών υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, η τουριστική
αίσθηση είναι περισσότερο μια προσωπική εκτίμηση των τουριστικών πληροφοριών
που συνέλεξε το άτομο και λιγότερο μία αντικειμενική εκτίμηση της
πραγματικότητας.

αντι/.ηψη COV τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
Γα>^.ήλ(ον πι υ ασ/ολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών

2.4

Παράγοντες για την τουριστική επιΪΛγή

Με τον όρο παράγοντες νοούνται όλοι εκείνοι οι συντελεστές που βρίσκονται έξω
από τον καταναλωτή και που είναι σχετικοί με κάποιο ερέθισμα. Είναι οι παρακάτω:
> Το μέγεθος: όσο μεγαλύτερο το μήνυμα, τόσο περισσότερο επηρεάζει την
αντίλ.ηψη. Αυτός είναι ο λόγος, για παράδειγμα των «πηχοαίων» τίτλων των
εφημερίδων. Στη διαφήμιση το όνομα της εταιρείας ή το φωτεινά σήμα της
γράφονται συνήθως με μεγαλύτερα γράμματα, ή πιο χοντρά, κ.λ.π.
> Αντιπαράθεση: τα ανθρώπινα αισθητήρια όργανα τις περισσότερες φορές,
είναι σε εγρήγορση σχετικά με την αλλαγή και την αντιπαράθεση.
> Επανάληψη: το ερέθισμα που επαναλαμβάνεται γίνεται αντιληπτό
ευκολότερα από κάποιο που παρουσιάστηκε μια μόνο φορά. Οι τηλεοττηκές
«επαναληπτικές» διαφημίσεις είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα του
είδους για τους διαφημιστές.
> Καινοτομία: συνηθισμένοι να αντιλαμβανόμαστε τα συνηθισμένα μηνύματα,
κάθε τι που παρουσιάζεται με νέο τρόπο, τεχνική ή στρατηγική ωθεί στην
κινητοποίηση της αντίληψης ευκολότερα. Για αυτό μαρκετερς και
διαφημιστές συχνά παραλλάσσουν το μήνυμα, εμπλουτίζοντας με νέα
στοιχεία, ώστε η καινοτομία να διαφοροποιήσει το προϊόν από τα υπόλοιπα.
> Το συγκιιησιακό στοιχείο: που αποτελεί βασικό έμφυτο στοιχείο της
ανθρώπινης προσωπικότητας και που οι διαφημιστές δεν παραλείπουν να το
χρησιμοποιούν πολύ συχνά, γνωρίζοντας πόσο εύκολα κινητοποιεί την
αντίληψη. Το στοιχείο αυτό επηρεάζει την ανθρώπινη ευαισθησία και μπορεί
συχνά να κινητοποιήσει μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες.
Οι εξωτερικοί παράγοντες, έχουν μεγάλη σημασία για την τουριστική επιλογή, αφού
το μέγεθος, αντιπαράθεση, η επανάληψη, η καινοτομία και το συγκινησιακό στοιχείο
αποβαίνουν καθοριστικό σημείο διαμόρφωσης τουριστικών διαθέσεων.
Επίσης σημαντικό στην αντίληψη του τουρισμού είναι και η σημασία του χρώματος
στις τουριστικές επιλογές. Η αντίληψη «χρωμάτων» επηρεάζει πρωταρχικά την
αντίληψη ενός μεγάλου μέρους ατόμων, όπως δείχνουν και οι επιστημονικές
διαπιστώσεις. Αποτέλεσμα αυτής της διαπίστωσης είναι η μεγάλη έμφαση που
δίνεται στην καλή και έγχρωμη φωτογραφία στο τουριστικό έντυπο (π.χ. περιοδικό,
εφημερίδα, προσπέκτους, κ.λ.π. ), κάτι που πρακτικά εφαρμόζεται με ιδιαίτερη
επιτυχία από τη δεκαετία του 60.
Συμπερασματικά, θα πρέπει να τονιστεί ότι όσο τα σύγχρονα επικοινωνιακά μέσα
και οι δυνατότητες θα αυξάνουν, η σημασία της έννοιας της αντίληψης στον
τουρισμό θα αυξάνει όλο και περισσότερο. Και η επιρροή της στις τουριστικές
καταναλωτικές αποφάσεις επίσης θα διέπεται σε μεγάλο βαθμό από αυτή.
(Περικλής Ν. Λύτρας .Λθήνα 1988 Σελ130)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η αντίλη»ι;η των τουριστών για την επαγγελματικί] συ)ΐπεριφορά των ξενοδοχειακών
υπα>^.ήλων ποτ> ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε>Λΐτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

3.1

Ιστορική εξέλιξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας

Η διαχρονική εξέλιξη της ξενοδοχειακής μονάδας, ως οικονομικής μονάδας που
παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας επί πληρωμή, μετριέται σε αιώνες. Η εξέλιξη αυτή
είναι συνάρτηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του
ανθρώπου αλλά και της ανάπτυξης των μέσων μεταφοράς και ετακοινωνίας.
Από την εποχή του Ξένιου Δία, των Αρχαίων Ελλήνων ή των Ρωμαϊκών «ασύλων»
και των ασύλχον τύπου «λοκάντας» του μεσαίωνα ως τη σημερινή εποχή των
υπερπολυτελών - πολυώροφων μονάδων, των ξενοδοχειακών αλυσίδων και του
πλαστικού χρήματος η εξέλιξη της ξενοδοχειακής μονάδας δεν είναι ούτε γρήγορη
ούτε συνεχής. Κι αυτό γιατί η ανάπτυξη των μέσων και συστημάτων παραγωγής παροχής των υττηρεσιών και οργάνωσης των μονάδων παροχής τέτοιων υπηρεσιών
απαίτησε πολύ χρόνο, ενώ κοινωνικά φαινόμενα, όπως πόλεμοι κι επαναστάσεις σε
εθνικοτοπικό και διεθνές επίπεδο, αναχαίησαν για πολλά χρόνια την ανάπτυξη της.
Το αίσθημα της φιλοξενίας, ως γνωστό, ήταν σε μεγάλο βαθμό αναπτυγμένο στους
αρχαίους Έλληνες. Ο ξένος που ζητούσε φιλοξενία θεωρούνταν πρόσωπο ιερό και
προστατεύονταν από τους θεούς. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν λογάριαζαν περιποιήσεις
και έξοδα. Τα σπίτια τους ήταν ειδικά διαρρυθμισμένα ώστε να μπορούν να δεχτούν
και να φιλοξενήσουν ξένους. Στον ξένο δε, που αναχωρούσε από το σπίπ του, του
πρόσφεραν δώρα. (Τεωργώδης Μ.Ε . ,\βήνα)

3.2

Τι είναι ξενοδοχειακή βιομηχανία

Η ξενοδοχειακή βιομηχανία αποτελεί τμήμα βιομηχανίας «Τουρισμός» και
χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα της να παρέχει διαμονή, διανυκτέρευση και να
προσφέρει στους πελάτες μια σειρά αγαθών (όπως π.χ τροφή, υπνοδωμάτια, ποτά)
και υττηρεσιών (όπως π.χ κρατήσεις δωματίων, πληροφορίες, καθαριότητα, φροντίδα,
ασφάλεια). Επειδή αυτά τα αγαθά και οι υπηρεσίες προσφέρονται μαζί, τα ξενοδοχεία
συχνά χαρακτηρίζονται ως μονάδες που προσφέρουν «εμπειρίες» μάλλον, παρά
προϊόντα. Είναι αυτός ο συνδυασμός απτών και άυλων που οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι τα ξενοδοχεία παρέχουν στους πελάτες τους προνόμια, αγαθά κι υπηρεσίες που
δεν παρέχονται αλλού.

Η αντίληψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
υπα).).ήλων που ασχο>.ούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατοιν

Σαν μέρος του τομέα υττηρεσιών, τα ξενοδοχεία έχουν μερικά μοναδικά
χαρακτηριστικά. Ο Lovelock 1983 εισηγήθηκε τιέντε σχέδια για την κατηγοριοποίηση
των υττηρεσιών. Η ξενοδοχειακή βιομηχανία έχει τα ακόλουθα χαρακτηρισηκά:
> Τα ξενοδοχεία παρέχουν χειροττιαστές και αϋλες ενέργειες για το σώμα και το
μυαλό των ανθρώπων.
> Τα ξενοδοχεία στοχεύουν στο να αναπτύξουν μια σχέση «μέλους» με τους
πελάτες, είτε μέσων διακριτικών συναλλαγών, για τουρίστες που αγοράζουν
πακέτα ή μέσω της συνεχούς παροχής υπηρεσιών συνεταιρικών πελατών.
> Τα ξενοδοχεία θεωρούνται όπ βρίσκονται στη ψηλή βαθμίδα των υπηρεσιών
που προσαρμόζονται για τους ττελάτες , με τη χαμηλή βαθμίδα των οποίων το
προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τους πελάτες χρησιμοποιεί την κρίση
του στο να ικανοποιήσει τις ατομικές ανάγκες των πελατών, αυτοί που
παρέχουν τις υτιηρεσίες έχουν σχετικά μικρή διακριτικότητα στην αλλοίωση
των χαρακτηρισηκών των υπηρεσιών που παρέχουν
> Τα ξενοδοχεία έχουν μεγάλη διακύμανση απαιτήσεων.
> Η μέθοδος της παροχής υπηρεσιών σε σχέση με το πώς ένα ξενοδοχείο με μια
μόνο τοποθεσία, ή προσελκύει πελάτες να έρθουν, ή το πώς έρχονται σε
επαφή με του πελάτες.
Αυτή η μελέτη υποστηρίζει πως το ηθικό επίπεδο των υπαλλήλων παίζει ένα μεγάλο
και σημαντικό ρόλο στο να παρουσιαστεί μια «ζεστή», δίκαιη και καλή υπηρεσία για
όλους τους ξενοδοχείου. Οι πελάτες μπορεί να συμπεριλαμβάνουν τα δικά τους
συναισθήματα και ηθική κρίση για την υπηρεσία ως ένα μεγάλο παράγοντα στην
αξιολόγηση τους κατά πόσο μια συγκεκριμένη εταιρεία παρέχει «εξαιρετική
υπηρεσία». Επιπλέον, οι ίδιο οι πελάτες του ξενοδοχείου μπορούν να πείσουν ή να
εττηρεάσουν το ηθικό επίπεδο των υπαλλήλων, πιθανόν διακριτικά, με το να κάνουν
παράπονο ή να δεχτούν ορισμένο είδος συμπεριφοράς από τους υπαλλήλους του
ξενοδοχείου. (Simon VVongChak Keung)
3.3

Τμηματοποίηση ξενοδοχείου

Ένα ξενοδοχείο μπορεί οργανωτικά να χωριστεί σε τμήματα, με διάφορους
τρόπους. Τα κριτήρια γι’ αυτή την τμηματοποίηση είναι: (α) η διοικητική ιεραρχία,
(β) οι λειτουργίες τμημάτων (γ) οι περιοχές επαφής με τον πελάτη (δ) ο
προσδιορισμός κέντρων κόστους και εσόδων και (ε) τα κέντρα ευθύνης (μελών του
προσωπικού). Ανεξάρτητα από το ποιο κριτήριο θα χρησιμοποιηθεί για την
τμηματοποίηση, ο ανηκειμενικός στόχος της διοίκησης είναι να παρακολουθεί και να
ελέγχει όλες τις συναλλαγές με τους πελάτες. Πιο αναλυτικά η τμηματοποίηση με
βάση το καθένα από τα παραπάνω κριτήρια έχει ως εξής:
(α) Διοικητική ιεραρχία. Η διοικηηκή ιεραρχία (εξουσία) απεικονίζεται συνήθως
στο οργανόγραμμα κάθε μονάδας. Αν κι αυτό είναι στην ουσία η τυπική οργάνωση,
εν τούτοις χρησιμοποιείται σαν οδηγός για το ποιες λειτουργίες εκτελούνται καθώς
και γιε τη συμβολή του προσωτηκού.

Η αντίληψη των τουριστ(όν για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
υπαλλήλων που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών

(β) Λειτουργίες τμημάτων: τα διάφορα λειτουργικά τμήματα (δωματίων, τροφίμων,
ποτών, ασφάλειας κ.λ.π.) αναλύονται ως τα κύρια σημεία για την απόδοση ενός
ξενοδοχείου. Εδώ δηλαδή ο καθορισμός των τμημάτων βασίζεται στις επιτελούμενες
λειτουργίες και όχι στο προσωτηκό
(γ) Περιοχές επαφής με τον πε>Λτη: με βάση αυτό το κριτήριο το ξενοδοχείο
χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες τμημάτων. Τα τμήματα στα οποία ο πελάτης
έρχεται επαφή με το προσωπικό (Front of the house) και σε εκείνα που ο πελάτης δεν
έρχεται καθόλου σε επαφή με το προσωπικό (Back of the house). Στην πρώτη
κατηγορία ανήκουν για παράδειγμα τα τμήματα εστιατορίου, μπαρ, υποδοχής, ενώ
στη δεύτερη κατηγορία τα τμήματα προσωπικού, λογιστηρίου και συντήρησης.
(δ) Κέντρα κόστους και εσόδων: τα κέντρα κόστους αποκαλούνται εττίσης ως
κέντρα μη εσόδων και είναι εκείνα τα μέρη του ξενοδοχείου που έχουν ελάχιστη
επαφή με τον πελάτη, δεν προσφέρουν υπηρεσίες άμεσα στον τιελάτη και
πραγματοποιούν κόστος. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό ενός κέντρου κόστους
είναι η «ικανότητα» να πραγματοποιεί κόστος αλλά να μην εισπράττει έσοδα. Τυπικά
κέντρα κόστους είναι το τμήμα συντήρησης, διαφήμισης, ασφάλειας και το
λογιστήριο. Από την άλλη πλευρά κέντρα εσόδων είναι εκείνα τα τμήματα μέρη που
δημιουργούν έσοδα ως άμεσο αποτέλεσμα των λειτουργιών τους, (,ΐεωνίδα; L .Κυτήρης
Αθήνα 1996 ΐ:ελ.43)

3.4 Αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών των κυριότερων διευθύνσεων /
τμημάτων ενός ξενοδοχείου
3.4.1

Τμήμα υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών (Front Office)

To τμήμα αυτό ασχολείται: (α) με τις κρατήσεις και διάθεση δωματίων, (β) με τη
διεκπεραίωση των αφίξεων κι αναχωρήσεων των πελατών και (γ) με την παροχή
εξυπηρετήσεων στους πελάτες.
Η οργάνωση του τμήματος αυτού διαφέρει από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, κυρίως
ανάλογα με το μέγεθος του ξενοδοχείου ή και τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Σε
ένα σχεηκά μεγάλου μεγέθους ξενοδοχείου τα υποτιμήματα ενός τέτοιου τμήματος
είναι:
(α) Κυρίως υποδοχή
(β) Κρατήσεις
(γ) Θυρωρείο / Πληροφορίες
(δ) Ταμείο
(ε) Τηλεφωνείο (Telex, Fax)
(στ) Νυκτοθυρωρός
(ζ) Ελεγκτής νυκτός
(η)Αχθοφόροι
(θ) Πορτιέρης

Η αντίλην(/η xcov τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ςενοδοχειακίόν
υπα>·>.ήλων που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση tojv πε>.ατών______________

ΣΧΗΜΑ 1: Οργάνωσης τμήματος υποδοχής μεγάλου ξενοδοχείου

Οι δραστηριότητες του υπευθύνου ή των υπεύθυνων του κάθε υποτιμήματος
συνοπτικά είναι οι εξής:
(α) Κυρίως Υποδοχής (Reception):
> Καταμέτρηση διαθέσιμων δωματίων (house count)
> Διάθεση δωματίων (σε αφιχθέντες και αναμενόμενους πελάτες) σύμφωνα
με τους περιορισμούς ή προτιμήσεις τους π.χ. θέα, θόρυβος, κ.λ.π
> Προγραμματισμός αλλαγής δωματίων (κι ενημέρωση πελατών)
> Ενημέρωση υπεύθυνης ορόφων για ειδικές παραγγελίες πελατών, σε ότι
αφορά το δωμάηο π.χ. λουλούδια, επυιλέον κρεβάτι.

Η αντίληψη ι JV τουριστών για την επαγγε/.ματική συμπεριφορά τω
υ7Γα>^.ήλϋ}ν πο ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε).ατών

> Ενημέρωση τμήματος προϊστάμενης ορόφων, για ετησκευή ή ετηδιόρθωση
βλαβών στα δωμάτια. Λήψη τιληροφοριών, από το τμήμα ορόφων για τις
βλάβες που έχουν επιδιορθωθεί και άρα μπορούν διατεθούν.
> Ετηβεβαίωση αναχωρήσεων (με πελάτες).
> Έλεγχος καθαρών ενοικιασθέντων δωματίων και δωματίων που δεν μπορούν
να διατεθούν.
> Ενημέρωση του τηλεφωνείου για όλα τα ονόματα και δωμάτια των νέων
πελατών.
> Παροχή πληροφοριών στον υπεύθυνο κρατήσεων για τήρηση σταπσπκών
στοιχείων (π.χ. πληρότητας, ακυρώσεων, κ.λ.π)
(β) Κρατήσεις δωματίων: Η «κράτηση δωματίων» είναι ασφαλώς το πρώτο στάδιο
επικοινωνίας πελάτη με το ξενοδοχείο. Υπάρχουν δε πέντε διαφορετικοί τρόποι με
τους οποίους μπορεί να γίνει μια κράτηση, δηλαδή:
1. Προφορικά (με προσωπική επαφή)
2. Με γράμμα
3. Με τηλεγράφημα ή τέλεξ ή fax
4. Τηλεφωνικά
5. Με τα συστήματα αυτόματης κράτησης δωματίου που εφαρμόζονται σε όλα
τα ξενοδοχεία αλυσίδων στον κόσμο
Εκτός των πέντε αυτών τρόπων κρατήσεων, οι κρατήσεις διακρίνονται αναλόγως
των εσόδων, κατά πελάτη ή ομάδα πελατών, που πραγματοποιεί το ξενοδοχείο, στης
εξής κατηγορίες:
1. Κρατήσεις μεμονωμένων πελατών και
2. Κρατήσεις ομαδικές οι οποίες διακρίνονται σε:
- κρατήσεις με χρέωση την ελάχιστη τιμή
(εκπτώσεις, ειδικές
συμφωνίες)
- κρατήσεις με χρέωση την κανονική τιμή
- κρατήσεις με χρέωση την τιμή σουίτας
3. Κρατήσεις από πρακτορεία, για μεμονωμένους πελάτες ή ομάδες πελατών, με
τις παραπάνω διακρίσεις. Σε αυτή την περίπτωση δίνεται προμήθεια υπέρ του
πρακτορείου που πραγματοποίησε την κράτηση
Όλες οι κρατήσεις τηρούνται σε ειδικό βιβλίο κρατήσεων και με βάση αυτό
συμπληρώνεται η κατάσταση «διαθέσιμα δωμάτια». Κατά αυτό τον τρόπο έχουμε
πλήρη και αντικειμενική εικόνα πόσα δωμάτια είναι διαθέσιμα.
(γ) Θυρωρείο / Πληροφορίες: Το θυρωρείο είναι το τμήμα που περιλαμβάνει τις
υπηρεσίες εκείνες που φαίνονται περισσότερο από όλες να έχουν σχέση με την
εξυπηρέτηση του πελάτη. Οι υπάλληλοι που έρχονται σε άμεση επαφή με τον πελάτη.

Η αντίληψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
υπα/ά.ήλοιν που οσχο>Λύνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών

Τα καθήκοντα που έχει ο υπεύθυνος του θυρωρείου είναι τα εξής;
ετηβλέπει τους αχθοφόρους και τους πορτιέρηδες
- ελέγχει τις αφίξεις - αναχωρήσεις και τις καταγράφει στην κατάσταση «Φύλο
€)υρωρού»
παραδίδει το κλειδί του δωματίου στον πελάτη
- λαμβάνει μηνύματα πελατών για προσωπικές εξυπηρετήσεις
ελέγχει την αλληλογραφία και ε^μελείται για την ταχεία διανομή της
-

ελέγχει και καταγράφει τις αποσκευές που αφήνουν οι πελάτες
επιμελείται με πλήρη ευθύνη την μεταφορά των αποσκευών του πελάτη

(δ) Ταμείο: Το ταμείο, ως τμήμα της διεύθυνσης υποδοχής και εξυπηρέτησης
πελατών, έχει κύρια αποστολή την τήρηση των λογαριασμών των πελατών, την
συνεχή ενημέρωση τους και τέλος την είσπραξή τους. Ο ταμίας ασχολείται ακόμη με
τις συναλλαγές σε συνάλλαγμα, των έλεγχο των ταμειακών καταστάσεων αν
συμφωνούν
(ε) Τηλεφωνείο (Telex, Fax): Η υπηρεσία τηλεφωνείου στα ξενοδοχεία, συνήθως,
αποτελείται από έναν υπάλληλο της υποδοχής. Ο δε υπάλληλος του τηλεφωνείου
εκτελεί τις παρακάτω δραστηριότητες:
> παίρνει μηνύματα - κρατήσεις - από πελάτες και για πελάτες του ξενοδοχείου
και ακόμη καλύπτει κάθε επικοινωνιακή ανάγκη του ξενοδοχείου
> κρατά αφυπνίσεις πελατών αν δεν υπάρχει αυτόματο τηλεφωνικό σύστημα
αφύπνισης
> αποστέλλει και δέχεται τέλεξ ή fax και τηλεγραφήματα πελατών
> χρεώνει το κόστος των τηλεφωνικών υπηρεσιών αλλά και των τέλεξ τηλεγραφημάτων και fax στο λογαριασμό πελατών
(στ) Νυκτοθυρωρός: Το ξενοδοχείο είναι ένας ζωντανός χώρος εξυπηρέτησης
πελατών επί 24ώρου βάσεως. Για το λόγο αυτό και τη νύκτα λειτουργεί θυρωρείο, με
υπεύθυνο υπάλληλο που καλείται νυκτοθυρωρός. Τα καθήκοντα και οι
δραστηριότητες του νυκτοθυρωρού είναι ακριβώς ίδια με εκείνα του υπεύθυνου του
θυρωρείου πλέον τα καθήκοντα του υπεύθυνου υποδοχής, για όλες τις αφίξεις κι
αναχωρήσεις της βραδιάς του
(ζ) Ελεγκτής νυκτός: Ο ελεγκτής νυκτός έχει ιτς ακόλουθες, εξαιρετικά σοβαρές,
εργασίες να κάνει:
- συγκεντρώνει όλα τα έσοδα - χρήματα από τα διάφορα τμήματα του ξενοδοχείου
- μηδενίζει τις ταμειακές μηχανές των τμημάτων - κέντρων εσόδων
- ελέγχει και συμφωνεί τις συγκεντρωηκές καταστάσεις με τις κορδέλες των μηχανών
- έχει όλες τις ευθύνες - δραστηριότητες του ταμία, για τη νύχτα
- τηρεί το βιβλίο εσόδων δωματίων (όνομα πελάτη, πμή δωματίου, όροι συμφωνίας,
ποίος έκανε την κράτηση, και άλλα)

Η αντίληψη τ ον τουριστών για την επογγεΑματική συμπεριφορά τω
\)πα>^.ήλων πο I ασχο>Λύνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε>Λτών

(η) Αχθοφόροι: Η βασική αποστολή του τμήματος αχθοφόρων είναι η μεταφορά των
αποσκευών των πελατών στα δωμάτια τους. Το τμήμα αυτό έχει εξελιχθεί ραγδαία τα
τελευταία χρόνια. Πρέπει να ελέγχει και να δείχνει τον τρόπο λειτουργίας όλων των
συσκευών του δωματίου στους πελάτες, κατά την άφιξη τους. Άλλες εργασίες
ρουτίνας του αχθοφόρου είναι να φτιάχνει τον πίνακα ανακοινώσεων, να ασχολείται
με την εμφάνιση του σαλονιού υποδοχής (καθαριότητα, τάξη, κ.λ.π.) και να
ασχολείται με την αποθήκη αποσκευών (καθαριότητα, τάξη, έλεγχος καρτελών
κ.λ.π.)
(θ) Πορτιέρης: Ο πορτιέρης ανήκει στο τμήμα Υποδοχής και εξυπηρέτησης
πελατών, αίλά πολύ λίγα ξενοδοχεία διατηρούν αυτή τη θέση εργασίας (συνήθως
μόνο τα πολυτελείας). Η ύπαρξη του είναι καθαρά ενδεικτική της πολυτέλειας του
συγκροτήματος και η ενδυμασία του αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα
κάθε συγκροτήματος. Κύρια του απασχόληση του είναι η ανεύρεση TAXI για τους
πελάτες και η ρύθμιση της στάθμευσης των αυτοκινήτων στην είσοδο του
ξενοδοχείου και η παροχή πληροφοριών στους τιελάτες. (.λεωνίδαςΣ.Χυτήρης, ΐ996Σελ6ΐ)
3.4.2

Τμήμα προΐσταμένης ορόφων (Housekeeping)

(α) Αποστολή του τμήματος
Η αποστολή του τμήματος αυτού είναι κυρίως η καθαριότητα και η συντήρηση των
δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου. Ένα τυπικό οργανόγραμμα
του τμήματος αυτού παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.
Το τμήμα αυτό αποτελείται από:
> την προϊσταμένη
> τους βοηθούς προΐσταμένης
> τις καμαριέρες
> τις καθαρίστριες
> τους εργαζομένους στην αποθήκη λινών
> τους εργαζομένους στο πλυντήριο
> και τον εργαζόμενο στο γραφείο Απολεσθέντων και Ανευρεθέντων
αντικειμένων
Η προϊστάμενη έχει την ευθύνη του σχεδίου εργασίας το οποίο πρέπει να
ακολουθείται πιστά και πρέπει να είναι προϊών ορθολογικής κατανομής έργου για τις
καμαριέρες, καθαρίστριες κ.λ.π.

ων τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
υ ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε)χιτών______________

(β) Γραφείο απo)wεσθέvτωv και ανευρεθέντων αντικειμένων:
Ετιειδή οι χώροι ευθύνης της προϊσταμένης ορόφων είναι οι τιλεον συνήθεις για
απώλειες αντικειμένων πελατών, αυτή έχει την ευθύνη για τα ξεχασμένα και
ανευρεθέντα αυτά αντικείμενα, σε οποιοδήποτε χώρο του ξενοδοχείου. Για το σκοπό
αυτό λειτουργεί «Γραφείο Απολεσθέντων και Ανευρεθέντων Αντικειμένων».
Οτιδήποτε λοιπόν βρεθεί, παραδίδεται στο γραφείο αυτό και συμπληρώνεται εδικό
έντυπο από την υπεύθυνη του γραφείου. Αντίγραφο του εντύπου αυτού αποστέλλεται
στην υποδοχή. Τα ανευρεθέντα αντικείμενα, εάν περάσει χρονική διάρκεια ενός έτους
και δεν ζητηθούν, τότε αυτοδίκαια επιστρέφονται στα άτομα που τα βρήκαν και τα
παρέδωσαν.
(γ) Πλ,υντήριο:
Το πλυντήριο του ξενοδοχείου ως υπηρεσία παροχής ανάλογων υπηρεσιών στον
πελάτη, υπάγεται άμεσα στο τμήμα αρμοδιότητας της προϊσταμένης ορόφων. Το
κύκλωμα εργασίας έχει ως εξής: ο πελάτης καταγράφει σε ιδικό έντυπο τα ρούχα του
που είναι για πλύσιμο και η καμαριέρα τα περιλαμβάνει μαζί με το έντυπο και μετά
ελέγχονται από άλλο άτομο για να αποφεύγονται τυχόν λάθη
Ο υπεύθυνος του πλυντηρίου έχει υπό τον έλεγχο του τα μηχανήματα και την ευθύνη
απογραφής μηνιαίως του ιμαησμού. Τέλος εκδίδει εττίσημα προγράμματα εργασίας
και γενικά επιβλέπει την όλη ομαλή εργασία που απαιτείται για το πλυντήριο και
φυσικά ενημερώνει και συνεργάζεται με την προϊσταμένη των ορόφων.

Η αντίληψη των τουριστθ)ν για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
υπα>·>.ήλων που ασχο?.ούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε).ατών______________

ΣΧΗΜΑ 2: Οργανόγραμμα τμήματος ορόφων

(Λεωνίδας Σ. Χυτήρης, 1996 Σελ 73)

Η αντίληψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακι
υπαλά.ήλων που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε/,ατών______________

3.4.3

Διεύθυνση επισιτιστικών τμημάτων (Food and Beverage)

Αρχίζοντας τη >χιτουργική περιγραφή μιας τέτοιας διεύθυνσης, θα αναφέρουμε τα
βήματα διαδικασιών που πρέπει να γίνουν από τη στιγμή της αγοράς των πρώτων
υλών μέχρι την κατανάλωση των φαγητών. Τα βήματα αυτά είναι:
> Παραγγελία: οι παραγγελίες γίνονται σε ειδικό δελτίο παραγγελίας. Αφού
συμπληρωθεί το έντυπο αυτό
> Εκτέλεση παραγγελίας: η παραγγελία δίνεται στους προκαθορισμένους και
επιλεχθέντες προμηθευτές ή αν υπάρχει δυσκολία τότε με ενυπόγραφη
έγκριση του διευθυντή επισιτιστικών τμημάτων, επιλέγεται άλλος
προμηθευτής, η παραγγελία εκτελείται τηλεφωνικά ή και προσωπικά.
> Εισαγωγή ειδών στο ξενοδοχείο: οτιδήποτε εισέρχεται στο ξενοδοχείο δεν
παραλαμβάνεται από το παραπάνω γραφείο εάν δεν έχει ελεγχθεί ποιοτικά
και ποσοτικά από τριμελή επιτροπή που συνήθως την αποτελούν ο ελεγκτής
ετησιτισηκών, ο Σεφ και ο υπεύθυνος αποθήκης.
> Εναποθήκευση: κάθε εισερχόμενο είδος καταχωρείται στο τύπο εισαγωγής
τροφίμων ποτών και υλικών στο οποίο αναγράφεται από τον υττεύθυνο
παραλαβής, ο χώρος ή το σημείο αποθήκευσης τους.
> Αίτηση υλικών από τμήματα προς αποθήκη: τα τμήματα ζητούν τα
αναγκαία, κατά την κρίση των προϊσταμένων ή υπευθύνων βάρδιας, υλικά
από την αποθήκη, αφού πρώτα συμπληρώσουν τα συγκεκριμένα έντυπα που
υπάρχουν για αυτό το σκοπό.
> Εκτέλεση και Έλεγχος Αιτήσεων: το πρότυπο μένει στην αποθήκη για
διεκπεραιώσει και κατόπιν στέλνεται στο μηχανογραφικό τμήμα (ΗΛΟ ή
στο ελεγκτήριο.
> Επεξεργασία ειδών: η επεξεργασία των ειδών τροφίμων ποτών και υλικών
είναι ουσιαστικά η προκοστολόγηση των ειδών αυτών. Διακρίνεται σε δύο
τύπους στην επεξεργασία τυποποιημένων προϊόντων όσον αφορά το είδος,
το περιεχόμενο, την συσκευασία και το βάρος, και στην επεξεργασία
τροφίμων, όπως είναι το κρέας, τα ψάρια και τα πουλερικά.
> Έλεγχος παραγωγής φαγητών: πρωταρχικός στόχος των υπευθύνων
παραγωγής των φαγητών είναι η σταθερή ποιότητας τους.
> Πωλήσεις: οι πωλήσεις τροφίμων και ποτών διακρίνονται σε δυο βασικές
κατηγορίες στις μαζικές πωλήσεις και πωλήσεις και κατά άτομο.
> Αποτελέσματα ημερήσια και μηνός:
> Σύγκριση αποτελεσμάτων
> Προϋπολογισμός: είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για τον καθορισμό της
λειτουργίας όλων των τμημάτων και ειδικότερα των επισιτιστικών
τμημάτων. Είναι η πρόβλεψη της οικονομικής κατάστασης έσοδα - έξοδα
για το ερχόμενο έτος ή και κάποιων συγκεκριμένών χρονικών περιόδων.
Γίνεται με τη συνεργασία του Γενικού Διευθυντή, του Οικονομικού
Διευθυντή, του Διευθυντή Επισιτιστικών τμημάτων και Δωματίων και
Υποδοχής πελατών.
> Καταστροφή υλικών: συμπληρώνεται ειδικό έντυπο στο οποίο
αναγράφονται το είδος, η αιτία, η ποσότητα, η τιμή μονάδας και το
συνολικό κόστος.
^6

H αντίληψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ςε\·οδοχειακών
υπαλ>.ήλ<ον που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών______________

ΣΧΗΜΑ 3: Οργανόγραμμα διεύθυνσης επισιτιστικών τμημάτων

(Λεωνίδας Σ. Χυτήρης. 1996 Σελ 82)

Η αντίληψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
υπα>ά.ήλεον που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε>Λτών

3.5

Η εφαρμογή του μάνατζμεντ στα ξενοδοχεία

Η θέση εργασίας που κατέχει ο μάνατζερ (γενικός διευθυντής, τμηματάρχης)
αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις. Επίσης ο μάνατζερ αποτελεί το κεντρικό σημείο
της οργάνωσης (σε επίπεδο μονάδας / τμήματος) για την άντληση πληροφοριών
εσωτερικών και εξωτερικών και την αποστολή μηνυμάτων τόσο μέσα στη μονάδα
όσο και εκτός αυτής. Αυτό που ένας μάνατζερ πρέπει τελικά να κάνει είναι να
αναλάβει δράση. Και η προϋπόθεση για την ανάληψη δράσης είναι η λήψης
απόφασης και ο καθορισμός των πράξεων που πρέπει να γίνουν.
Συνοπτικά, οι δραστηριότητες - καθήκοντα κάθε μάνατζερ, όπως τις διατύπωσε και
της παρουσίασε ο Η. Mintzberg, αναφέρονται παρακάτω.
> Σύμβολο: καθήκοντα τελετουργικής φύσης κάπως ανιαρά. Λίγη σοβαρή
επικοινωνία π.χ. δείπνα, γεύματα εργασίας, δημόσιες εμφανίσεις, ομιλίες
κ.λ.π.
> Ηγέτης: άμεση ηγεσία, υποκίνηση και επίβλεψη εργαζομένων, στελέχωση
και εκπαίδευση π.χ. ανάπτυξη υφισταμένων, επιλογή προσωπικού, επιρροή
στους εργαζομένους.
> Σύνδεσμος: κάνει επαφές εκτός της κάθετης γραμμής επικοινωνίας π.χ.
συναντήσεις με το προσωπικό, πελάτες, προμηθευτές κ.λ.π.
> Δέκτης πληροφοριών: ψάχνει-ερευνά το περιβάλλον για πληροφορίες π.χ.
ρωτά υπαλλήλους, μελετά αναφορές ,περιοδικά κ.λ.π.
> Πομπός Πληροφοριών: δίνει σχετικές πληροφορίες στους υφισταμένους π.χ.
συναντήσεις, ετηστολές κ.λ.π.
> Εκπρόσωπος : δίνει πληροφορίες σε ανθρώπους εκτός του οργανισμού
> Επιχειρηματίας: προσαρμόζει και αλλάζει τον οργανισμό για να ταιριάζει
στο περιβάλλον (οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό, νομικό), ξεκινά
προγράμματα
> Διευθυντής συγκρούσεων: αναλαμβάνει πρωτοβουλία δραστηριότητα για
διευθέτηση συγκρούσεων με πελάτες, προμηθευτές ή μεταξύ υφισταμένων
του.
> Κατανεμητής Πόρων: αποφασίζει ποια τμήματα ή ομάδες εργαζομένων θα
πάρουν τι. (ποσότητα εργασίας, υλικά. Ορίζει ομάδες εργασίας καθορίζει
στόχους και βάρδιες)
> Διαπραγματευτής: αντιπροσωπεύει τον οργανισμό στις διαπραγματεύσεις με
εργαζομένους, προμηθευτές, πελάτες (παροχή επιδομάτων και αυξήσεων,
συμβόλαια πωλήσεων-αγορών)
(Jay νν. Lorsch, James Ρ. Baughman. James Reece and Henry Mintzberg, Management (New Vork 1975
σελ 219.220))
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4.1

Ερευνητική επισκόττηση

Η προηγούμενη μελέτη εξετάζει τις αντιλήψεις των τουριστών για την
επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών υτιαλλήλων που ασχολούνται με την
άμεση εξυπηρέτηση των πελατών. Η τουρίστες ρωτήθηκαν να διατυπώσουν την
άποψη τους για την επαγγελματική δεοντολογία των υπαλλήλων που εργάζονται σε
ξενοδοχεία την οποίαν βίωσαν σε τρία σημεία εξυτιηρέτησης (τμήμα υποδοχής ,house
keeping και τμήμα τροφίμων).
Η έρευνα που διεξάχθηκε ήταν μια αντιπροσωπευτική περιγραφική μελέτη
εισερχόμενων τουριστών που πραγματοποιήθηκε στο Hong Kong, οι οποία συνέλεξε
έγκυρες τιληροφορίες για την κατανόηση των αντιλήψεων των τουριστών για την
αμφίβολη συμτιεριφορά των ξενοδοχειακών υπαλλήλων που ασχολούνται με την
άμεση εξυπηρέτηση των πελατών. Η αμφίβολη συμπεριφορά προσδιορίζεται ως η
συμπεριφορά που δεν είναι σίγουρα σωστή ή λάθος και θεωρείται ότι είναι σημαντική
τουλάχιστον για το ποσοστό της αγοράς που θα ταξιδέψει στον συγκεκριμένο
προορισμό και επίσης στη διαδικασία εισηγήσεων από στόμα σε στόμα εισηγήσεις
που οι επισκέπτες μπορεί να εμπλακούν.
Η έρευνα αυτή ασχολείται με την αξιολόγηση και την διερεύνηση των τεσσάρων
παραγόντων που προέρχονται από τις 18 ερωτήσεις, παραβίαση των υπαρχόντων των
πελατών, ανήθικη συμπεριφορά, ωφέλεια εις βάρος των συμπληρωματικών
υπηρεσιών των πελατών και ενάντια των κανόνων εργασίας οι οποίες χωρίζονται σε
τρία τμήματα (το τμήμα υποδοχής. Housekeeping και το τμήμα τροφίμων) και τις 6
ερωτήσεις οι οποίες χειρίζονται γενικές στάσεις των τουριστών προς την υπηρεσία
ελα τώ ν και ανθρώπων.
ΓΓ αυτή τη μελέτη δημιουργήθηκε ένα δίγλωσσο ερωτηματολόγιο (Κινέζικα και
Αγγλικά) το οποίο πραγματοποιήθηκε από τους Wong, Chan and Leung το 1998 και
Wong Chak Keung το 1998 στο Hong Kong έτσι ώστε να συλλέξουμε έγκυρες
πληροφορίες για την επαγγελμαηκή συμπεριφορά των ξενοδοχειακών υπαλλήλων
που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών.
Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας για τις αντιλήψεις των ξενοδοχειακών
υπαλλήλων: Οι ξενοδοχειακοί υπάλληλοι νόμιζαν ότι μπορούσαν να επωφεληθούν
από το ξενοδοχείο, τον επισκέπτη, την παρανομία. Βρέθηκε ότι οι τουρίστες
αντιπαθούν την παραβίαση των υπαρχόντων των πελατών (μέση τιμή=1.55). στη
συνέχεια αντιπαθούν κάθε ανήθικη συμπεριφορά η οποία θεωρείται ως λάθος (μέση
τιμή=1.69). θεώρησαν όη είναι λάθος οι ξενοδοχειακοί υπάλληλοι να υπάρχει
ωφέλεια εις βάρος των συμπληpωμαuκώv υπηρεσιών των πελατών (μέση τιμή=2.35)
και τέλος θεωρούν λάθος τους ξενοδοχειακούς υπαλλήλους να δουλεύουν ενάντια
στους κανονισμούς και κανόνες εργασίας του ξενοδοχείου (μέση τιμή=2.74).

Η αντϋ.ηψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ςενοδοχειακι
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4.2 Μεθοδολογία - Τρόπος επι).ογής δεδομένων της έρευνας
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη
διεξαγωγή της έρευνας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ο τρόπος επιλογής δεδομένων της
έρευνας, ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, το δείγμα της έρευνας, η μέθοδος
συλλογής στοιχείων και η διαδικασία συλλογής στοιχείων με βάση την προηγούμενη
έρευνα.
Το δείγμα της μελέτης αποτελούν 100 τουρίστες, από 18 χρονών και πάνω που
επιλέχτηκαν τυχαία. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του
ερωτηματολογίου.
4.3 Θέμα - Σκοπός - Στόχοι της έρευνας
Διεξάγομε μια έρευνα με θέμα «Η αντίλ.ηψη των τουριστών για την
επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών υπαλλήλων που ασχολούνται με
την άμεση εξυττηρέτηση των πελατών». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο
σε δείγμα 100 ατόμων τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
Ο σκοπός αυτής της μελέτης επικεντρώνεται στην κατανόηση των εισερχόμενων
τουριστών. Οπότε αυτή η έρευνα εξετάζει τις αντιλήψεις των τουριστών για την
επαγγελματική συμτιεριφορά των ξενοδοχειακών υπαλλήλων που ασχολούνται άμεσα
με την εξυπηρέτηση των πελατών. Επίσης επιχειρεί να κατανοήσει τα αποτελέσματα
της έρευνας για να μάθουμε περισσότερο για τους τουρίστες.
Τέλος η έρευνα στοχεύει να βοηθήσει τους ξενοδόχους να αναπτύξουν ορισμένες
κατευθυντήριες γραμμές, όπως τους κανόνες της πρακτικής εργασίας, για τους
υπαλλήλους τους, χωρίς να προκαλούν δυσαρέσκεια στους πελάτες τους.
Οι στόχοι αυτής της έρευνας είναι
> Η εκτίμηση των αντιλήψεων των τουριστών για την αμφίβολη επαγγελματική
συμπεριφορά των ξενοδοχειακών υπαλλήλων που ασχολούνται με την άμεση
εξυττηρέτηση των πελατών
> Η εξέταση της τουριστικής δημογραφίας ως πιθανές επεξηγηματικές
μεταβλητές
> Η εισήγηση κανόνων εργασίας τους οποίους οι ξενοδόχοι μπορούν να
εφαρμόσουν και να αυξήσουν την ικανοποίηση των τουριστών
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4.4 Δείγμα της έρευνας
Η έρευνα θα εξετάσει ένα δείγμα από διάφορες γεωγραφικές τιεριοχές έτσι ώστε
να συμπεριληφθούν όλων των ειδών τουριστών. Οι τοποθεσίες συμτιεριλαμβάνουν
εμπορικά κέντρα, είσοδοι ξενοδοχείων, και τουριστικά θέλγητρα έτσι ώστε να
υπάρξει μεγαλύτερο φάσμα ερωτηθέντων. Το δείγμα θα είναι τυχαίο και θα
αποτελείται από 1Θ0 ερωτηματολόγια σε τουρίστες στην Κύπρο.
4.5 Μέθοδος συ^,ογής στοιχείων
Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί για τη συλλογή των στοιχείων είναι η μέθοδος του
ερωτηματολογίου. Θα είναι το ίδιο με αυτό της προηγούμενης έρευνας που
πραγματοποιήθηκε από τους Wong, Chan and Leung το 1998 στο Hong Kong έτσι
ώστε να συλλέξουμε έγκυρες πληροφορίες για την επαγγελμαπκή συμπεριφορά των
ξενοδοχειακών υπαλλήλων που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των
πελατών.
Το ερωτηματολόγιο για αυτή τη μελέτη θα είναι δίγλωσσο (Αγγλικά και Ελληνικά).
Μετά την συλλογή των στοιχείων από τα ερωτηματολόγια θα πραγματοποιηθεί
Παραγοντική Ανάλυση για να διαπιστωθεί εάν οι ερωτήσεις των στοιχείων του
ερωτηματολογίου είναι αξιόπιστες. Όλες οι στατιστικές αναλύσεις και οι υπολογισμοί
που θα κριθούν απαραίτητες για την επεξεργασία των στοιχείων, και την εξαγωγή
συμπερασμάτων θα πραγματοποιηθούν με το λογισμικό πρόγραμμα SPSS 8.0 for
windows.
To ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε 3 κύριες κατηγορίες:
Η πρώτη κατηγορία συμπεριλαμβάνει 18 ερωτήσεις οι οποίες χωρίζονται σε τρία
τμήματα (το τμήμα υποδοχής, τμήμα προϊστάμενης ορόφων, και το τμήμα τροφίμων).
Και ζητείται από τους ερωτηθέντες να πς αξιολογήσουν με μέθοδο βαθμολόγησης
τύπου Likert σε κλίμακα 5 σημείων ξεκινώντας από το 1 που σημαίνει «Διαφωνώ
πολύ», 2 «Διαφωνώ», 3 «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 4 «Συμφωνώ», και 5
«Συμφωνώ πολύ».
Η δεύτερη κατηγορία συμπερΛαμβάνει 6 ερωτήσεις οι οποίες χειρίζονται γενικές
στάσεις των τουριστών προς την υπηρεσία τιελατών και ανθρώπων γενικώς και
ζητείται από τους ερωτηθέντες να τις αξιολογήσουν με μέθοδο βαθμολόγησης τύπου
Likert σε κλίμακα 5 σημείων ξεκινώντας από το 1 που σημαίνει «Διαφωνώ πολύ», 2
«Διαφωνώ», 3 «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 4 «Συμφωνώ», και 5 «Συμφωνώ
πολύ».

Η αντίληψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
υπα)^,ήλων που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών______________

Η Τρίτη κατηγορία τιεριλαμβάνει κάποια δημογραφικά στοιχεία των ατόμων που
έλαβαν μέρος στην έρευνα.
Η έρευνα αυτή ασχολείται με την αξιολόγηση και την διερεύνηση των τεσσάρων
παραγόντων που προέρχονται από 18 ερωτήσεις οι οποίες χωρίζονται σε τρία
τμήματα (το τμήμα υποδοχής, Housekeeping και το τμήμα τροφίμων) και τις 6
ερωτήσεις οι οποίες χειρίζονται γενικές στάσεις των τουριστών προς την υττηρεσία
πε>Λτών και ανθρώπων.
Οι 4 παράγοντες είναι:
>
>
>
>

Παραβίαση των υπαρχόντων των πελατών
Ανήθικη συμτιερίφορά
Ωφέλεια εις βάρος των συμπληρωματικών υπηρεσιών των πελατών
Ενάντια των κανόνων εργασίας
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5. Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που εξήλθαν
από την επεξεργασία των δεδομένων με το λογισμικό πρόγραμμα SPSS. Για τη
στατιστική επεξεργασία των δεδομένων μας θα χρησιμοποιηθεί αρχικά η
διερευνητική παραγοντική ανάλυση (exploratory factor analysis) του
στατιστικού πακέτου SPSS, για τη δημιουργία των παραγόντων. Ο έλεγχος
αξιοπιστίας (Reliability) των παραγόντων θα γίνει με το συντελεστή Alpha του
Cronbach. Θα ακολουθήσει ανάλυση διακύμανσης (One way ANOVA). Τέλος,
θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο παλινδρόμησης (regression analysis).

5.1

Αποτε).έσματα

Σε αυτό το σημείο θα παρουσιάσουμε τα δημογραφικά στοιχεία τα οποία
χαρακτηρίζουν τους ερωτηθέντες.
Δημογραφικά στοιχεία
Συλλέκτηκαν σύνολο 100 έγκυρα ερωτηματολόγια. Το 48% των τουριστών
προτίμησαν την Λεμεσό και μετά ακολουθεί η Πάφος με ποσοστό Ν=32, 32% Και το
μικρότερο ποσοστό η Αγία Νάπα Ν=20, 20% αντίστοιχα πίνακας 1. Αναφέρουμε
ενδεικτικά ότι το συνολικό ποσοστό των αντρών και γυναικών, που έλαβαν μέρος
είναι το Ν=58, 58% ήταν γυναίκες και το Ν=42, 42% ήταν άντρες αντίστοιχα
πίνακας 2. Το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών που απάντησαν στην έρευνα
έχουν ηλικία 18-25 ετών Ν=27, 27%, και το μικρότερο ποσοστό τουριστών έχει
ηλικία 45-55 ετών Ν=14, 14% αντίστοιχα πίνακας 3. Η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίου Ν=40, 40% αντίστοιχα πίνακας 4, και
το Ν=37, 37% ήταν Κύπριοι αντίστοιχα πίνακας 5. Το 47% των τουριστών που
ρωτήθηκαν, ταξίδεψαν στην Κύπρο για διακοπές, ενώ βλέπουμε πίνακας 6 ότι για
μελέτες / εργασίες και συνεύρεση οικογένειας απάντησε το 18%. Στο πίνακα 7
βλέπουμε ότι οι περισσότεροι τουρίστες σχεδίαζαν να μείνουν 1 εβδομάδα με
ποσοστό Ν=23, 23% ενώ τοΝ=9, 9% των τουριστών 1 μήνα.
Οι υπόλοιποι πίνακες στο παράρτημα.

;ντι>.ηψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά τ
>·>.ήλων που ασγολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών

Valid

Λεμεσός
Πάφος
Αγία Νάπα
Total

Valid

Αρσενικό
0 hAuk0
Total

Frequency
48
32
20
100

, Percent
ί 48,0
32,0
I 20,0
ί 100,0

Frequency Percent
42
142,0
58
58,0
100
1 100,0

i Cumulative
Valid Percent Percent
I 48,0
! 48,0
32,0
80,0
20,0
100,0
1100,0

Valid Percent
42,0
58,0
100,0

i Cumulative
Percent
42,0
100,0

Πίνακας 3

Valid

18-25
25-35
35-45
45-55
Πάνω από 50
Total

Frequency
27
20
21
14
18
100

Πίνακας 4

Valid

Percent
27,0
20,0
21,0
14,0
18,0
100,0

Valid Percent
27,0
20,0
21,0
14,0
18,0
100,0

Cumulative
Percent
27,0
47,0
68,0
82,0
100,0

Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια

Frequenc
V
7

Percent
7,0

Valid Percent
7,0

Cumulative
Percent
7,0

Δεατεροβάθμια

27

27,0

27,0

34,0

Επαγγελματικό
Ιδρομα

17

17,0

17,0

51,0

Πανεπιστήμιο

40

40,0

40,0

91,0

Μεταπτυχιακό

9

9,0

9,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Η αντϋ.ηψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
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Πίνακας 5

Valid

Κυπριακή
Ελληνική
Αγγλική
Αμερικάνικη
Total

1

FrequencY Percent
37
137,0
31
31,0
16
16,0
16
16,0
100
100,0

1Valid Percent
37,0
f 31,0
16,0
1 16,0
100,0

I Cumulative
Percent
37,0
' 68,0
84,0
100,0
1

Ο σκοπός αυτού του ταξιδιού

Valid

FrequencY 1 Percent
Επαγγελματική
3
13,0
Σπουδές
2
i 2,0
Διακοπές
47
47,0
Μελέτες / Εργασίες 18
18,0
Συνεύρεση
18,0
18
Οικογένειας

1
*Valid Percent
3,0
2,0
47,0
18,0

Cumulative
Percent
3,0
5,0
52,0
70,0

18,0

88,0

Επίσκεψη

12

12,0

12,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Παραμονή σε ξενοδοχείο στην Κύπρο

Valid

2 βράδια
4 βράδια
6 βράδια
1 εβδομάδα
2 εβδομάδες
3 εβδομάδες
1 Μήνας
Total

FrequencY
11
15
13
23
18
11
9
100

Percent
11,0
15,0
13,0
23,0
18,0
11,0
9,0
100,0

Valid Percent
11,0
15,0
13,0
23,0
18,0
11,0
9,0
100,0

Cumulative
Percent
11,0
26,0
39,0
62,0
80,0
91,0
100,0

Η αντΟ.ηψη t JV τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
υπα>^.ήλων πο ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των π ύ Μ τ ώ ν

5.2

Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση (Exploratory Factor
Analysis με το SPSS)

Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση (exploratory factor analysis)
πραγματοποιήθηκε με το σταπστικό πακέτο SPSS. Στον πίνακα ΚΜΟ και
Barlett’s Test έχουμε το δείκτη ΚΜΟ (δείκτης επάρκειας του δείγματος ή
δείκτης Kaiser - Meyer - Olkin), ο οποίος μετρά το βαθμό της αυτοσυσχέτισης
μεταξύ των μεταβλητών και την καταλληλότητα της παραγοντικής ανάλυσης. Ο
δείκτης έχει την πολύ ικανοποιητική ημή 0,678. Στον ίδιο πίνακα υπάρχει και το
Barlett’s Test of Sphericity το οποίο αποφαίνεται για την παρουσία συσχετίσεων
μεταξύ των μεταβλητών. Το sig. του δείκτη είναι 0,000, δηλαδή, υπάρχουν στον
πίνακα συσχετίσεων σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών. Στον
πίνακα Total Variance Explained, φαίνεται ότι το 59,276% της διακύμανσης
περιγράφεται από τους τέσσερις παράγοντες. Τέλος, στον τήνακα Rotated
Component Matrix έχουμε τους τέσσερις παράγοντες με η ς αντίστοιχες
φορτίσεις (factor loadings) των μεταβλητών στους τέσσερις αυτούς παράγοντες,
μετά την ορθογωνική περιστροφή των παραγόντων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2ον στοιχείο του 2ου μέρους (Μαζεύουν περιοδικά
από αυτά που αφήνουν οι ενοικιαστές των δωματίων χωρίς να το αναφέρουν στο
«Τμήμα Απολεσθέντων » χρειάστηκε να αναιρεθεί διότι η φόρτιση του ήταν
πολύ χαμηλή 0.293<0.5 πού είναι το επιτρεπτό όριο.

Η αντϋ.ηψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
υπα>·>.ήλων που ασχολούλται με την άμεση εξυπηρέτηση τοιν πε>-ατών______________

Πίνακας 1

QA2
QA3
QA4
QA5
QB1
QB3
1.000
Ι.ΟΟΟ

QC3
QC4

Extraction Method; Principal Component Analysis.

tov τουριστών για την επαγγε/.ματική συμπεριφορά τω
υ ασχολούνται με την άμεση εξυττηρέτηση των πελατών

Componem Total

Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared U
Initial Eigenvalues
%ofVananceCuinulative% Total */oofVananceCumulative% Total
28.036
12.567
10.204
8470

902Ί9
92.607
94.689
96.396

d; Principal Component Analysis.

Η αντίληψη tcov τουριστίόν για την επαγγελματική συμπεριφορά τω
υπα>·>.ήλων που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε>^τών

Πίνακας 3
Rotated Component Matrix (a)
Rotated Component Matrof
Component
QAI

.215

.580

.247

QA

.637

-.219

.374

.017

QJ>

.674

.040

.232

-.086

Q.

.732

-.076

-.069

Q 5

.707

.373

.056

.174

C .1

.691

.287

.069

-.179

33

.429

.586

.274

-.154

.038

.191

B4

.449

.513

.198

.108

^B5

-2.930E-05

.624

.288

.149

QB6

.318

.756

-.169

-.107

QCl

-.170

-.014

-.055

.844

QC2

.242

.230

.177

.707

QC3

-.066

.221

.766

QC4

.320

.130

.755

.121

QC5

.127

-.133

.698

-.048

QC6

.001

.621

.127

-.031

QC7

.168

.427

.556

-.358

.128

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 5 iterations.

Component Transformation Matrix
Component

4

3

2

1

1

.672

.555

.484

.076

2

.392

-.776

.392

-.301

3

-.566

-.023

.763

.313

4

.272

-.300

-.176

.897

Η αντϋ.ηψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά τω
υπα>.;·ήλεον που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πεϊ-ατών

5.3

Έλεγχος αξιοπιστίας (Reliabilities)

Η εσωτερική αξιοπιστία των μεταβλητών διαπιστώθηκε χρησιμοποιώντας τις
τυποποιημένες εκτιμήσεις του συντελεστή Alpha του Cronbach.
Τα μέτρα αξιοπιστίας για κάθε παράγοντα είναι ως ακολούθως :

Για το πρώτο παράγοντα παραβίαση των υπαρχόντων των πελατών
(Infringement of guest’s property) που αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία,
από το Ι'" μέρος το 2,3,4,5 και από το 2“^ μέρος το 1" στοιχείο του
ερωτηματολογίου είναι 0.7690
Factor 1: Παραβίαση των υπαρχόντων των πε)Λτών
(Infringement of guest’s property)

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based o
Standardized
Cronbach'sAlpha

Για το δεύτερο παράγοντα ωφέλεια εις βάρος των συμπληρωματικών
υπηρεσιών των πελατών (Benefiting at the expense of guest supplementary
service) που αποτελείται από το 2°^ μέρος το 1,3,4,5,6 και το 6°^ στοιχείο του
3™ μέρους του ερωτηματολογίου ήταν 0.5756 και μου υποδείκνυε να
αναιρέσω το 1" στοιχείο του 2™ μέρους με αποτέλεσμα το μέτρο αξιοπιστίας
να γίνεται πολύ καλύτερο 0.753.

Factor 2: Ωφέλεια εις βάρος των συμπληρωματικών υπηρεσιών των
πελατών (Benefiting at the expense of guest supplementary service)

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Cronbach’sAlpha

Η αντίληψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
υπα>·).ήλων που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών______________

Για το τρίτο παράγοντα ενάντια των κανόνων εργασίας (Against company
work rules) που αποτελείται από τα στοιχεία 3,4,5 και 7 του 3°“ μέρους του
ερωτηματολογίου είναι 0.7351.

Factor 3: Ενάντια των κανόνων εργασίας (Against company work rules)
Reliability Statistics

Cronbach'sAlpha

> Και τέλος για το τέταρτο παράγοντα ανήθικη συμπεριφορά (Unethical
behavior) που αποτελείται από το 3° μέρος του ερωτηματολογίου το 1 και 2
στοιχείο είναι 0.5490

Factor 4: Ανήθικη συμπεριφορά (Unethical behavior)

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Standardized

Η αντίληψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά τω
υπα)·>.ήλων που ασχολοΰλται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε>χιτών

5.4

Correlations

Ο συντελεστής του Pearson χρησιμοποιήθηκε για να εξετάσα τη σχέση μεταξύ των
4 παραγόντων που προέρχονται από τις 18 καταστάσεις με τις δηλώσεις στάσης
(ττίνακας 1).
Η δήλωση « ικανοποίηση των αναγκών των φιλοξενούμενων είναι απαραίτητη
ακόμα και αν είναι αντιφατική στη πολιτική της ετηχείρησης» βρέθηκε να σχετίζεται
θετικά με όλους τους παράγοντες. Οι τουρίστες θεώρησαν και τους 4 παράγοντες πως
είναι λάθος, αφού τείνουν να απαντούν αρνητικά.
Όσο πιο πολύ αυξάνεται ο παράγοντας «ενάντια των κανόνων εργασίας» τόσο πιο
πολύ μειώνεται στατιστικά σημαντική η δήλωση «η τιμιότητα είναι σημαντικότερη
από την ικανοποίηση φιλοξενουμένων». Με λίγα λόγια η τιμιότητα δεν θα αποτελεί
πλέον το σημαντικότερο παράγοντα από την ικανοποίηση φιλοξενούμενων.
Η δήλωση «το άτομο να είναι βασικά καλό» εμφανίζεται να έχει θετική συσχέτιση
με όλους τους παράγοντες αλλά δεν είναι σταηστικά σημαντική.
Η δήλωση «όταν συμπεριφέρεστε καλά στον υπάλληλο, ο υπάλληλος πρέτιει να σας
εξυπηρετεί καλύτερα» βρέθηκε να σχετίζεται θετικά αλλά μη σταηστικά σημαντικά
με τον 1 κα 4 παράγοντα, ενώ με τους παράγοντες 2 και 3 υπάρχει αρνητική αλλά μη
στατιστικά σημαντική συσχέτιση.
Η δήλωση «εάν κάτι είναι παράνομο είναι ανήθικο να γίνει» βλέπουμε ότι υπάρχει
θετική συσχέτιση με όλους τους παράγοντες αλλά μόνο με το πρώτο παράγοντα
υπάρχει θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση δηλαδή όσο πιο πολύ
παρουσιάζεται η παραβίαση της περιουσίας των πελατών τόσο πιο πολύ οι υπάλληλοι
κάνουν ανήθικα πράγματα.
Η δήλωση «η ευελιξία είναι σημαντικότερη από την πμιότητα» σχετίζεται θετικά
μόνο με τον παράγοντα 1 «παραβίαση της περιουσίας των πελατών» δηλαδή όσο τηο
πολύ γίνεται παραβίαση της περιουσίας των πελατών τόσο πιο πολύ μας δείχνει ότι η
ευελιξία είναι σημαντικότερη από την τιμιότητα. Οι τουρίστες που συμφώνησαν πως
η ευελιξία είναι πιο σημαντική από τη τιμιότητα έτειναν να θεωρούν πως η
παραβίαση της τιεριουσίας τους ότι είναι λάθος. Ενώ σε σχέση με τους άλλους τρεις
παράγοντες βλέπουμε ότι υπάρχει αρνηπκή αλλά μη στατισηκά σημαντική
συσχέτιση, δηλαδή όσο η ευελιξία γίνεται πιο σημαντική από τη τιμιότητα τόσο τηο
πολύ μειώνονται οι άλλοι τρεις παράγοντες.

αντίληψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
α>^.ή>.ων που ασ/ο>.ούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε/Λτών

Πίνακας 1

infrigment Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
benefiting Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
workrules Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
unethical

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Η αντίληψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
υπα>·>,ήλων που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση το^ν π ε /Μ τ ώ ν ______________

5.5

Ανάύ.υση διακύμανσης (ANOVA)

Τέλος, ακολουθεί το τελευταίο μέρος της ανά)νυσης, η ανάλυση διακύμανσης
(ANOVA) και ή παλινδρόμησης (regression analysis). Για να εξετάσουμε κατά
πόσο ο κάθε παράγοντας μας είναι ανεξάρτητος ή όχι από τα ακόλουθα στοιχεία, το
κάθε ένα ξεχωριστά (φύλο, ηλικία, τόπος διαμονής, μόρφωση, εθνικότητα, σκοπός
ταξιδιού και χρόνος παραμονής) θα κάνουμε ανάλυση διακύμανσης.

5.5.1

Φύλο

Μετά από τη διεκπεραίωση της ανάλυσης διακύμανσης διαπιστώνουμε ότι δεν
υπάρχει διαφορά μεταξύ φύλου και τρόπου βλέψης του κάθε παράγοντα. Δηλαδή αν
είσαι άντρας ή γυναίκα δεν επηρεάζει καθόλου στο τρόπο που βλέπεις ή
αντιμετωπίζεις τον κάθε παράγοντα.
Πίνακας 1

infrigment Between Groups
Within Groups
Total
benefiting Between Groups
Within Groups
Total
workniles

unethical

1

Mean Square
.343

76.589

98

.782

76.932

99

Sum of Squares
.343

df

.188

1

.188

46,802

98

.478

46.990

99

1.632

1

1.632

Within Groups

82.755

98

.844

Total

84.387

99

Between Groups

1.287

1

1.287

Within Groups

55.463

98

.566

Total

56.750

99

Between Groups

F
.439

Sig.
.509

.394

.532

1.933

.168

2.275

.135

Η αντϋ.ηψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά τ V ΐενοδοχειακί
υπα>->.ήλϋ^ν που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών

5.5.2

Ηλικίες

Όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης των παραγόντων 1,2 και 3 σε αυτή τη
περίπτωση υπάρχα στατιστικά σημαντική διαφορά (sig.<0.05) μεταξύ ηλικιών, ενώ
αυτό δεν μπορούμε να το πούμε στον 4'” παpάγovτα(sig.>0.05), αφού ο τρόπος
αντιμετώπισης αυτού του παράγοντα δεν διαφέρει μεταξύ ηλικιών.
Πίνακας 2

4

Mean Square
2.205

Within Groups

68.112

95

.717

Total

76.932

99

benefiting Between Groups

5.480

infrigment Between Groups

df

Within Groups

41.510

4
95

Total

46.990

99

10.290

workrules Between Groups

unethical

Sum of Squares
8.820

Within Groups

74.097

4
95

Total

84.387

99

1.370

F
3.076

Sig.
.020

3.135

.018

3.298

.014

1.172

.328

.437
2.572
.780

Between Groups

2.668

4

.667

Within Groups

54.082

95

.569

Total

56.750

99

Η αντίληψη τ DV τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά τ
\)πα>^.ήλων π ο I α σ χ ο '/Μ ν ν τ α ι με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών

5.5.3

Μόρφωση

Η μόρφωση εττηρεάζει στατιστικά σημαντικά το τταράγοντα 3(sig.<0.05) μόνο,
δηλαδή ο τρόπος αντιμετώτησης του τταράγοντα 3 διαφοροποιείται σε σχέση με το
μορφωτικό επίπεδο του καθενός. Ενώ για τους παράγοντες 1,2 και 4 (sig.>0.05) δεν
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μορφωτικού επιπέδου και τον τρόπο
αντιμετώπισης.
Πίνακας 3

4

Mean Square
.660

Within Groups

74.291

95

.782

Total

76.932

99

1.647

infrigment Between Groups

benefiting Between Groups

workrules

unethical

Sum of Squares
2.641

df

Within Groups

45.343

4
95

Total

46.990

99

8,399

Between Groups
Within Groups

75.988

4
95

Total

84.387

99

.757

Within Groups

55.993

4
95

Total

56.750

99

Between Groups

.412

F
.844

Sig.
.501

.862

.490

2.625

.039

.321

.863

.477
2.100
.800
.189
.589

Η αντϋ.ηψη ι ο \ τουριστο^ν για την επαγγελματική συμπεριφορά τ
υπα>^.ή)Λΐν πο *ασ-/ο>^ύλται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών

5.5.4

Εθνικότητα

Η εθνικότητα δεν εττηρεάζει στατιστικά σημαντικά (sig.>0.05) κανένα παράγοντα
με την εξαίρεση του 3“ παράγοντα όπου εδώ β>.έπουμε ότι υπάρχα στατιστικά
σημαντική διαφopά(sig.<0.05)
μεταξύ εθνικότητας και του συγκεκριμένου
παράγοντα.
Πίνακας 4

infrigment Between Groups
Within Groups
Total
benefiting Between Groups
Within Groups
Total
workrules

unethical

3

Mean Square
1.569

72.226

96

.752

76.932

99

Sum of Squares
4.706

df

.702

3

.234

46.288

96

.482

46.990

99

8.215

3

2.738

Within Groups

76.172

96

.793

Total

84.387

99

Between Groups

2.850

3

.950

Within Groups

53.900

96

.561

Total

56.750

99

Between Groups

F
2.085

Sig.
.107

.485

.693

3.451

.020

1.692

.174

Η αντίληψη των τουριστιόν για την επαγγεϊ.ματική συμπεριφορά των ςενοδοχειακι
υ ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών

υπαί^.ήλωι
5.5.5

Σκοπός ταξιδιού

Δεν υπάρχει στατιστικά anpav-mai(sig.>0.05)
διαφορά μεταξύ όλων των
παραγόντων και του σκοπού του ταξιδιού. Οπότε όποιος και αν είναι ο σκοπός του
ταξιδιού δεν διαφοροποιείται ο τρόπος που βλέπουν το κάθε παράγοντα.
Πίνακας 5

5

Mean Square
.878

Within Groups

72.544

94

.772

Total

76.932

99

infrigment Between Groups

df

4.472

5

.894

Within Groups

42.518

94

.452

Total

46.990

99

benefiting Between Groups

3.521

5

.704

Within Groups

80.866

94

.860

Total

84.387

99

worknilcs Between Groups

unethical

Sum of Squares
4.388

1.988

5

.398

Within Groups

54.762

94

.583

Total

56.750

99

Between Groups

F
1.137

Sig.
.346

1.977

.089

.819

.539

.683

.638

Η αντϋ.ηψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
υπα/·>·ή>.ων που ασχολούλ’ται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών

5.5.6

Χρόνος παραμονής

Όσο αφορά το χρόνο παραμονής του ταξιδιού, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά(5Ϊ£.<0.05) μεταξύ του χρόνο παραμονής και αντιμετώπισης του
κάθε παράγοντα. Δηλαδή ο χρόνος παραμονής διαφοροποιεί τις απαιτήσεις του
καθενός ως προς το κάθε παράγοντα.
Πίνακας 6

6

Mean Square
2.311

63.065

93

.678

Total

76.932

99

12.247

6

2.041

Within Groups

34.743

93

.374

Total

46.990

99

benefiting Between Groups

workniles

unethical

Sum of Squares
13.868

df

Within Groups

infrigment Between Groups

Between Groups

19.923

6

3.321

Within Groups

64.463

93

.693

Total

84.387

99

Between Groups
Within Groups
Total

8.709

6

1.451

48.041

93

.517

56.750

99

F
3.408

Sig.
.004

5.464

.000

4.791

.000

2.810

.015

Η αντίληψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
υπα)·>·ήλΐ'>ν που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών

5.5.7

Τόπος διαμονής

Ο τόπος διαμονής δείχνει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο
αντιμετώπισης των παραγόντων 1 και 2(sig.<0.05). Δηλαδή για τους παράγοντες 1
και 2 ο τρόπος αντιμετώπισης τους διαφέρει στατιστικά σημαντικά από πόλη σε
πόλη. Ενώ αυτό δεν ισχύει για τους παράγοντες 3 και 4(sig.>0.05).

Πίνακας 7

2

Mean Square
4.925

Within Groups

67.083

97

.692

Total

76.932

99

infrigmcnt Between Groups

unethical

df

5.466

2

2.733

Within Groups

41.524

97

.428

Total

46.990

99

benefiting Between Groups

workmles

Sum of Squares
9.849

1.408

2

.704

Within Groups

82.978

97

.855

Total

84.387

99

Between Groups

.791

2

.396

Within Groups

55.959

97

.577

Total

56.750

99

Between Groups

F
7.121

Sig.
.001

6.385

.002

.823

.442

.686

.506

Η «ντϋ ηψη των τουρ.στ(όν γ,α την επατ/ελματ.κή συμπεριφορά των ίενοδο/ε,ακών
υπα>·>.η?·ων που ασ-/ο>·ουΝται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε>.ατών
'
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5.6 Παλινδρομική ανά).υ«τη (Regression Analysis)
Και τέλος θα κάνουμε παλινδρομική ανάλυση για να εξετάσουμε πάλι κατά
ποσο οι εξαρτημένες μεταβλητές μας (στη περίπτωση μας οι 4 παράγοντες)
εξαρτωνται από τις ανεξάρτητες μεταβλητές μας πού είναι το φύλο, ηλικία, τόπος
διαμονής, μόρφωση, εθνικότητα, σκοπός ταξιδιού και χρόνος παραμονής . Οπότε θα
ακολουθήσουν 4 παλινδρομήσεις για κάθε έναν παράγοντα ξεχωριστά έχοντας
ως ανεξάρτητες μεταβλητές το φύλο, ηλικία, τόπος διαμονής, μόρφωση,
εθνικότητα, σκοπός ταξιδιού και χρόνος παραμονής
5.6.1

1“· παράγοντας: Παραβίαση των υπαρχόντων των πεί^ιτών (Infringement
of guest’s property)

Έχοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή τον Ι” παράγοντα Παραβίαση των
υπαρχόντων των πε)Λτών (Infringement of guest’s property) και ως ανεξάρτητες
μεταβλητές το φύλο, ηλικία, τόπος διαμονής, μόρφωση, ε^κότητα, σκοπός ταξιδιού
και χρόνος παραμονής. Βλέπουμε ότι η διαμονή (beta = -0.239, sign = 0.014), η
ηλικία και η εθίνικότητα (beta = -0.261, sign = 0.020) και η εθνικότητα (beta = -0.204,
sign = 0.045) είναι οι 3 ανεξάρτητες μεταβλητές που επηρεάζουν το Ι*" παράγοντα
(Infringement of guest’s property)
Πίνακας 1
Model SuDimarytb)

Model

R

R Square

Adjusted R Std. Enor of
Square
the Estimate Durbin-Watson

>

.451(a)

.203

.143

.81618

1.890

a Predictors: (Constant), PARAMONI, AGE, AREA, SKOPOS, SEX, ΝΑΉΟΝΑΕ, ΕΟυΟΑΉΟ
b Dependent Variable: infrigment

Η uvTL/.ηψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπερκρορά των Ξενοδοχειακών
υπα>.λ·ήλων που ασχο>^ύ\·ται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε>.ατών

5.6.2

2°^ παράγοντας: Ωφέ>χια εις βάρος των συμπληρωματικών υπηρεσιών
των πε>Λτών (Benefiting at the expense of guest supplementary service)

Έχοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή τον 2'” παράγοντα (Ωφέλεια εις βάρος των
συμπληρωματικδη· υπηρεσιών των πε>Λτών (Benefiting at the expense of guest
supplementaiy service) και ως ανεξάρτητες μεταβλητές το φύλο, ηλικία, τόπος
διαμονής, μόρφωση, εθνικότητα, σκοπός ταξιδιού και χρόνος παραμονής. Βλέπουμε
ότι καμία ανεξάρτητη μεταβλητή δεν επηρεάζει τον Τ ' παράγοντα (Benefiting at the
expense of guest supplementary service)

Adjusled R Sid. Error of
Square
the Estimate Durbin-Watson

b- Dependent Variable: workrules

CoUiaearity Statistics

AGE
EDUCATIO
NATIONAL
SKOPOS
PARAMONI
»- Dependent Variable: benefitmg

Η αντϋ.ηψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά τ
υπα>>.ήλων που ασ-/ολού\·ται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών

ςενοδοχεια κι

5.6.3 3“^ παράγοντας: Ενάντια των κανόνων εργασίας (Against company work
rules)
Έχοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή τον 3°^ παράγοντα Ενάντια των κανόνων
εργασίας (Against company work rules) και ως ανεξάρτητες μεταβλητές το φύλο,
ηλικία, τόπος διαμονής, μόρφωση, εθνικότητα, σκοπός ταξιδιού και χρόνος
παραμονής. Βλέπουμε ότι καμία ανεξάρτητη μεταβλητή δεν επηρεάζει τον 3®
παράγοντα (Against company work rules)
Πίνακας 3

Model
1

R

R Square
.396*

.157

Adjusted R
Square
.093

Std. ETor of
the Estimate Durbin-Watson
.87941
1.970

a- Predictors: (Constant), PARAMONI, AGE, AREA, SKOPOS, SEX,
ΝΑΉΟΝΑΕ, EDUCATIO
b. Dependent Variable: workrules

Collinearity Statistics

AGE
EDUCATO
NATONAt
SKOPOS
PARAMONI

-.128
.139
-.138
.0«2
-.020

»· Dependent Variable: workrules

Η αντϋ.ηψη ■ av τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των £ενοδοχειακ(
\)πα>^.ή).ων πc ) ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε/Λτών

5.6.4

4"^ παράγοντας: Ανήθικη συμπεριφορά (Unethical behavior)

Έχοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή τον 4“^ παράγοντα Ανήθικη συμπεριφορά
(Unethical behavior) και ως ανεξάρτητες μεταβλητές το φύλο, ηλικία, τόπος
διαμονής, μόρφωση, εθνικότητα, σκοπός ταξιδιού και χρόνος παραμονής. Βλέπουμε
ότι καμία ανεξάρτητη μεταβλητή δεν ετιηρεάζει τον
παράγοντα (Unethical
behavior)

Model
•

R Square

R
.244*

.060

Adjusted R
Square
-.012

Std. E m r of
the Estimate Durbin-Watson
.76160
1.598

a- Predictors: (Constant), PARAMONI, AGE, AREA, SKOPOS, SEX,
NATIONAL, EDUCATIO
b· Dependent Variable; unethical

AGE
.077
EDUCATIO
.026
NATIONAL
-024
SKOPOS
.040
PARAMONI_______ m
Dependent Variable: unethical

Η αντί>.ηψη ι ον τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά τεον ίεν'οδο/ειακών
υπα>->.ήλων ττϋ
)ασ·/ο>.ουνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε>.ατών
'

5.7

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα σχεπκά συμπεράσματα της συγκεκριμένης έρευνας τα
οποία προήλθαν από τα αποτελέσματα της έρευνας. Τα συμπεράσματα αυτά
περιορίζονται στην επεξήγηση των αποτελεσμάτων.
Οι τέσσερις διαστάσεις παραγόμενες μας δίνουν μια πιο ολιστική εικόνα των
αντιλήψεων των τουριστών για τη συμπεριφορά των ξενοδοχειακών υπαλλήλων.
Αυτό αττοδεικνυει ότι οι τουρίστες αναπτύσσουν συγκεκριμένα κριτήρια για να
προσδιορίσουν ποια συμπεριφορά είναι ηθική ή αποδεκτή. Ο πίνακας 1 που
βρίσκεται ττίσω στο παράρτημα συνοψίζει την κατάταξη των 4 παραγόντων που
αναγνωρίστηκαν και κυμαίνονται από το 1 Διαφωνώ πολύ μέχρι το 5 Συμφωνώ πολύ.
Οι τουρίστες θεώρησαν πως και οι τέσσερις παράγοντες ήταν λάθος. Βλέπουμε ότι οι
τουρίστες αντιπαθούν την ωφέλεια εις βάρος των συμπληρωμαπκών υπηρεσιών των
πελατών (Μέση τιμή=2.0700). Στη συνέχεια, αντιπαθούν την παραβίαση των
δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας τους (Μέση τιμή=2.1740), και αντιπαθούν κάθε
ανήθικη συμπεριφορά η οποία θεωρείται ως λάθος (Μέση τιμή=2.4500). Και τέλος
θεωρούν λάθος τους ξενοδοχηακούς υπαλλήλους να δουλεύουν ενάντια στους
κανόνες του ξενοδοχείου (Μέση τιμή=2,675). Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν πως οι
τουρίστες προτιμούν ένα πιο ηθικό περιβάλλον στα ξενοδοχεία.
Η ξενοδοχειακή διεύθυνση θα πρέπει να γνωρίζει αυτά τα ευρήματα έτσι ώστε να
μπορεί να δημιουργήσει ξεκάθαρες καθοδηγητικές γραμμές για το πως μπορούν να
εξυπηρετούνται φιλόξενα οι τουρίστες και την ίδια στιγμή να υπάρχει
εμπιστευτικότητα. Ένας πρακτικός κώδικας ηθικής και κανόνες εργασίας
ειραρμόσιμοι σε διάφορα τμήματα. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που
παρουσιάζο\·ται οι επαγγελματίες ξενοδοχείων πρέπει να θεωρήσουν ως πρώτη
προτεραιότητα το καθορισμό των κανόνων, τη μη-παραβίαση της ιδιοκτησίας των
πελατών. Για τιαράδειγμα πρέτιει να αναπτυχθεί περισσότερη ασφάλεια στον έλεγχο
ποιο προσωπικό της ρεσεψιόν μπορεί να εκτιμήσει πληροφορίες πελατών και γιατί.
Είναι σημαντικό το να είναι σεβαστή η ιδιωτικότητα των πελατών με το να μην
εττιτρέτιεται στο προσωτηκό να δίνουν πληροφορίες για τους πελάτες ενώ αυτοί
μένουν στο ξενοδοχείο. Αυτό καθρεφτίζει τη σημασία της ηθικής διαγωγής από τον
τηλεφωνητή στο να μη δώσει πληροφορίες σε άλλους για το ποιοι πελάτες διαμένουν
στο ξενοδοχείο αν οι πελάτες απαιτούν προσωπική εμπιστευτικότητα. Αλλο
παράδειγμα σε σχέση με την ανάπτυξη σταθερών κανόνων, έχει να κάνει με το τμήμα
προϊσταμένης ορόφων και στο ότι το προσωπικό πρέπει να αναφέρει όλα τα χαμένα
αντικείμενα που ξεχνιούνται στα δωμάηα. Οι ξενοδοχειακοί υπάλληλοι πρέπει να
εμμένουν σε μια πολιτική βάση της οποίας δεν χρησιμοποιούν καμία ευκόλυνι^ των
δωματίων όπως η τουαλέτα και η τηλεόραση. Αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους
δωματίων οι οποίοι καθαρίζουν τα δωμάτια. Επίσης πρέπει να προειδοποιούνται για
να μη αμελούν να αλλάζουν τα σεντόνια, γιατί οι πελάτες θα μειώσουν την εκτίμηση
για την ποιότητα του ξενοδοχείου.

Η α ν τίλ η ψ η τα,ν το υ ρ ισ τώ ν για την επα τ/ελμ οτική συμπεριφορά τω ν ίεν ο δ ο /ε ια κ ώ ν
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Πενθαρχικά μέτρα πρέτνει να τιαρθούν όπου είναι αναγκαίο για την αποθάρρυνση
όλων των ειδών ανήθικης συμπεριφοράς. Παρόλο που αυτές οι συμπεριφορές μπορεί
να εττηρεάζουν άμεσα την συμπληρωματική υπηρεσία των πελατών, αλλά κατά
ακρίβεια καθρεφτίζουν έμμεσα την ανικανότητα της διεύθυνσης να διατηρεί μια
ηθική ατμόσφαιρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα ζωτικής σημασίας για την βιομηχανία
εξυτιηρέτησης ότιου η αντίληψη μιας ηθικής ατμόσφαιρας μπορεί να καθορίσει αν θα
επιστρέψουν οι πελάτες στο ξενοδοχείο.
Παρόλα αυτά η ξενοδοχειακή διεύθυνση πρέπει να αναπτύξει ξεκάθαρους
κανονισμούς εργασίας. Η επιτυχής επικοινωνία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο πως
παρουσιάζουμε τα μηνύματα μας για να επηρεάσουμε τους άλλους. Εκτός από το
κανονικό πρόγραμμα προσανατολισμού ενός ξενοδοχείου, εισηγείται ένας
διατμηματικός προσανατολισμός και ακόμα ένας προσανατολισμός από προϊστάμενο,
για να ενσωματωθούν οι κανόνες εργασίας στην ηθική εκπαίδευση.
Ο Drucker (1991) τόνισε την ανάγκη για αναγνώριση και ανταμοιβής στην αλλαγή
συνηθειών των ανθρώπων (επιμονή ανθρώπινη συμπεριφορά). Προγράμματα
αναγνώρισης προσωπικού όπως αμοιβές για ειλικρίνεια και ηθική συμπεριφορά θα
είναι κατάλληλη για αυτή την αποκαλυπτική εργασία. Με τον ίδιο τρόπο, οι
ανταμοιβές και πακέτα ωφελημάτων μπορούν να εισαχθούν γιατί οι υπάλληλοι θα
δράσουν κατάλλη>χι αν ο οργανισμός ανταμείβει τη σωστή συμπεριφορά. Παρόλα
αυτά, το σύστημα αμοιβής πρέπει να είναι δίκαιο, γιατί η ξενοδοχειακή επιχείρηση
απαιτεί ομαδική δουλειά, αλληλεξαρτούμενες σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών
τμημάτων. Mars and Nicod (1984) θεώρησαν αυτή την αλληλεξάρτηση ως ο
καθοριστικός ρόλο για τις διατμηματικές συγκρούσεις στα ξενοδοχεία. Οι Dann and
Hornsey (1986) εισηγήθηκαν τέσσερις λόγους για αυτές τις συγκρούσεις: αυτονομία,
αμοιβαιότητα, σύγκρουση στο ρόλο και διαφορά στους στόχους. Η ύπαρξη κάθε
διατμηματικής σύγκρουσης μπορεί να ξεκινήσει από αισθήματα στέρησης, τα οποία
έρχονται από σύγκριση (Sofer 1972). Για αυτό πολλά ξενοδοχεία ανταμείβουν δύο
ΐΜίαλλήλους το μήνα, ταυτόχρονα διαλέγοντας ένα υπάλληλο από την τιεριοχή της
ρεσεψιόν και ένα από τα πίσω τμήματα.
Ο Schollhammer (1997) εισηγήθηκε ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να
βελτιωθεί ο κόσμος της επιχείρησης σε σχέση με την ηθική, είναι οι ατομικές
εταιρείες να ανατττύξουν και να δυναμώσουν τους κώδικες διαγωγής.
Αυτή η έρευνα μας δίνει περισσότερη κατανόηση για το πως να ικανοποιήσουμε
τους πελάτες - τουρίστες - χωρίς να κάνουμε το λάθος τη υπερεξυπηρέτησης. Έτσι
είναι πολύ σημαντικό για τους διευθυντές φΛοξενίας να αναπ^ξουν ξεκάθαρες και
άμεσες κατευθυντήριες γραμμές για να ακολουθήσουν οι ξενοδοχειακοί υπάλληλοι,
ενώ ακόμα επιδεικνύουί’ φροντίδα προς τους πελάτες του ξένο οχειου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η αντί)η«|η, τ.ον το,.ρ.στών γ.« την επανγε).μ„τικ-ή συμ«ρ,φορά των Ξενοδοχειακών
υπα/·>·η?Λον πορ ασ-/ο/.ουνται με την άμεση εςυ^ιρέτηοη των πε>·ατών
'

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΑ Ε;\ΛΗΝΙΚΑ

Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ
ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι Καβάλας
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Φοιτήτρια;
Ιϋχοπάτρα Χαρα)Λμπους

Email: ^0023^ mail.gr
Τηλ: 99549592-6944808357

Α£ι6τιαοι κΐ)θΐοι κ
Η έρευνα μου αφορά την αντϋ.ηψη των τουριστών για την επαγγελματική
(τυμπεριφορά των ξενοδοχειακών υπαλλήλων που ασχολούνται με την άμεση
εξυπηρέτηση των πελατών. Οι ερωτήσεις αναφέρονται κατά πόσο ένας
τουρίστας αντιλαμβάνεται αυτές τις ενέργειες αν είναι Σωστές ή Λανθασμένες.
Γ ια την πραγματοποίηση της έρευνας χρειάζεται η συλλογή δεδομένων μέσω του
ερωτηματολογίου.
Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε 3 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία
χωρίζεται σε 3 τμήματα το Τμήμα Υποδοχής, το Τμήμα προϊσταμέΛης , και το
Τμήμα τροφίμιον. Η δεύτερη κατηγορία συμπερι).αμβάνει γενικές πληροφορίες
για τη συμπεριφορά. Και τa o ς η Τρίτη κατηγορία συμπεριλαμβάνει
δημογραφικά στοιχεία.
,
^
Επιτρέψτε μας να σας απασχολήσουμε λίγο για αυτή την ερευνά. Θα χρειαστείτε
γύρω στα 1θ λεπτά γιο τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας....

ΠΕΡΙΟΧΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ...

Η α%τ0.ηψη των τοι^ριστών γ,α την επαγ-/ελματική συμπεριφορά των ίενοδο/ειακών
υπα>·>.η/·ων που ασχο/^ιυΝται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε>.ατών

Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε την κί.ίμακα των επτά σημείων Liker, για να
προσδιορίσετε το μέγεθος της συμφωνίας ή διαφωνίας σας για κάθε μία από τις
παρακάτω εpωτήσε^. Για κάθε ερώτηση, παρακαλώ όπως δίνετε μία απάντηση.
1. Διαφωνώ πολύ
2. Διαφωνώ
3. Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
4. Συμφωνώ
5. Συμφωνώ πολύ

A ' Μ έοοζ:
Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται στοιχεία για το τμήμα υποδοχής
εξυπηρέτησης πελατών (Front Office).

I ” ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΑ ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑ ΤΩΝ:

1. Αναβάθμιση κατηγορίας
δωματίου για γνωστούς
πελάτες

1

2

3

4

5

2. Διαρροή πληροφοριών
πελατών σε φίλους

1

2

3

4

5

3. Πρόσβαση στον υπολογιστή
για πληροφορίες από περιέργειο :
για κάποιον πελάτη

1

2

3

4

5

4. Αποδοχή φιλοδωρημάτων για
αλλαγή δωματίου

1

2

3

4

5

5. Διαρροή του αριθμού του
δωματίου ενός πελάτη
σε ξένους

1

2

3

4

5

και

Η α>·τίληψη των τουριστών για την επατ/ελματ,κή συμπεριφορά των έε^Όδο/ειακών
υπα^·η>.ων που ασχο/.ουνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε>.ατών
'

Β ’ Μέοοζ:
Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται στοιχεία για το τμήμα προϊστάμενης ορόφων
(Housekeeping).

Τ ’ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑ ΜΕ.\ΉΣ ΟΡΟΦΩ\·

1. Δεν αλλάζουν τα σεντόνια του
δωματίου όταν έχουν πολυάσχολη
μέρα

1

2

3

4

5

2. Μαζεύουν περιοδικά από αυτά που
αφήνουν οι ενοικιαστές των
δωματίων χωρίς να το αναφέρουν
στο «Τμήμα Απο>^σθέ\των »

1

2

3

4

5

3. Χρησιμοποιούν την τουαλέτα
του δωματίου

1

2

3

4

5

4. Παρακολουθούν TV ή ταινία του
ξενοδοχείου στο δωμάτιο

1

2

3

4

5

5. Παίρνουν φρούτα που έχουν
απομείνει στο δωμάτιο για δική
τους χρήση

1

2

3

4

5

6. Καταναλώνουν από το minibar
του δωματίου και τα χρεώνουν στο
λογαριασμό του εΐΌικιαστή

1

2

3

4

5

Η αντϋ.ηψη των τουριστοη· γ.α την επαγγελματική συμπεριφορά των ίενοδογειακών
υπα7^.η>·ων που ασ/ο/^υνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών
'

Γ ’ Μέροζ:

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται στοιχεία για τη Διεύθυνση επισιτιστικών
τμημάτων (Food and Beverage)

3Τ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩ Χ:

ί. Κατανούκόνουν ποτό ή φαγητό
εις βάρος της επιχείρησης
2. Καταναίκόνουν φαγητά που
απομένουν από το μπουφέ
εις βάρος της επιχείρησης.
3. Κατανούκόνουν αναψυκτικά από
το μπαρ πριν το μπαρ )χιτουργήσει

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

S

4. Σε περίπτωση φίλων σερβίρεται
φαγητό χωρίς να εκδοθεί η
ποραγγε).ία ως έχει στο ταμείο

1

2

3

4

5

5. Προσφέρεται δωρεάν καφές
ή τσάι στους φϋ,ους στο
εστιατόριο χωρίς να εκδοθεί
1| παραγγελία ως έχει στο ταμείο

1

2

3

4

5

6. Ό ταν σπάσει ένα ποτήρι ή ένα πιάτο
το ενοχοποιούν σε απροσεξία
κάποιου πελάτη

1

2

3

4

5

7. Δεν βάζουν τα φιλοδωρήματα στο
κοινό ταμείο, και τα κρατούν για
προσωπικ-ή χρήση

1

2

3

4

5

Η αντίληψη των τουριστών για την επατ/ελματική συμ;τερ,φορά των Εενοδογειακών
υΛα>·>.ηλων που ασγο/^υνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε/,ατών
'

Δ ’ Μ έοοζ:

Στον τταρακάτω πίνακα αναγράφονται στοιχεία για τη συμπεριφορά

1. Η ικανοποίηση των αναγκών των
φιλοξενούμενων είναι απαραίτητη
ακόμα και αν είναι αντιφατική στην
πολιτικ-ή της ετηχείρησης

1

2

3

4

5

2. Ό τα ν συμπεριφέρεστε καίό στον
υπάλληλο, 0 υπά/^.ηλος πρέπει να
σας εξυττηρετεί καί.ύτερα

1

2

3

4

5

3. Η τιμιότητα είναι σημαντικότερη
από την ικανοποίηση φι>.οςενουμένων

1

2

3

4

5

4. Το άτομο να είναι βασικά καλό

1

2

3

4

5

5. Εάν κάτι είναι παράνομο
είναι ανήθικο να γίvεu

1

2

3

4

5

6. Η ευελιξία είναι σημαντικότερη από
την τιμιότητα

1

2

3

4

5

Η αντίληψη των τουρ,στών γ.„ την επαr/ε>.ματtκή συμπερ,φορά των ίενοδο/ε.ακών
υπ«ο^·η>κ.3ν τΓου ασ-/ο^·θχ.ντα, με την άμεση είυπηρέττ,ση των πε^ τώ ν

Ε ' Μ έρος:
Δημογραφικά Στοιχεία
1. ΦΥΛΟ:
□ Αρσελ'ΐκό

□ Θηλυκό

2. ΗΛΙΚΙΕΣ:
□ 18-20
□ 36-40

□ 21-25
□ 41-45

□ 26-30
□ 46-50

□ 31-35
□ Πόίνω από 50

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
□ Πρωτοβάθμια
□ Επαγγεί.ματικό ίδρυμα
□ ΜετατΓτυχιακό

D Δευτεροβάθμια
□ Πανεπιστήμιο

4. ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:

5. Ο ΣΚ Ο ΠΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΑΣ:
□ Επαγγελματικός
□ Σπουδές
□ Διακοπές
Αλλοι ).όγοι:...........

□ Μ εΐ^ες / Εργασίες
□ Συνεύρεση οικογένειας
□ Επίσκεψη σε φϋ.ους ή συγγενείς

6. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:
□ 1 μέρα χωρίς διανυκτέρευση
□ 1 βράδυ
□ 2 βράδια
□ 3 βράδια
^ 4 βράδια
□ 5 βράδια
□ ο βράδια
1 εβδομάδα
εβδομάδες
^Π ί2 ερόομαδι
Π 3τ εβδομάδε,
-"ε^μ άδε;
□
□ 4 εβδομάδε.
Αλλες.
Ευχαριστώ ηολύ για tij συνεργασία σας!!

Η αντϋ.ηψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των Ξενοδοχειακών
υπα>·>.ήλων που ασχο/,ούλται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

TOURISTS’ PERCEPTION OF HOTEL FRONTLINE EMPLOYEES
QUESTIONABLE JOB-RELATED
BEHAVIOR.

Honourable gentlemen and ladies,
My research concerns the tourists’ perception regarding the hotel frontline
employees’ questionable job-related behaviour. The questions concern of how
much a tourist conceives the employees’ behaviour as Right or Erroneous.
For the realisation of this research it was needed the collection of data via a
questionnaire.
The follow ing questionnaire is divided into three (3) categories. The first
category is separated into three sections (a) the Department of Front-Office, (b)
the Departm ent Housekeeping and (c) the Department of Food & Beverage. The
second categoiy includes general information on behaviour. Finally the category
includes general information. Allow us to give you a more detailed view of this
research. For the completion of the questionnaire you will need approximately
ten minutes.
T hank you for your collaboration.

REGION / LOCALITY..

Η αντίληψη των τουριστών γ,« την επαγγελματική συμπεριφορά των ίενοδονειακών
υπα>^.ηλων που ασγο/.ουνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πεί,ατών
'

We kindly request you to use the scale of seven point’s liker in order to
determ ine the size of agreement or your disagreement on every one from the
following questions. For each question, I request as you give one answer.
1 .1 strongly disagree
2 .1 disagree
3. Neither I agree neither I disagree
4 .1 agree
5 .1 strongly agree

In the following table elements are entered which concern the department offront
office and service o f customers

° S ection : Front O ffice - service o f customers

1. Upgrading a “familiar” guest to
a higher-grade room type.

1

2

3

4

5

2. Releasing guest information
to friends

1

2

3

4

5

3. Accessing information about
a guest through computer out
of curiosity.

1

2

3

4

5

4. Accepting tips to arrange room
change for a guest.

1

2

3

4

5

5. Releasing the room number
to a stranger.

1

2

3

4

5

Η αντϋ.ηψη των τουρκττών για την επαγγελματική συμπεριφορά των Ξενοδοχειακών
υπα>·>·ή>.ων που ασχολου\·ται με την άμεση εξυπηρέτηση των πεν,ατών

In the following table elements are entered which concern the department o f
housekeeping

2° S ection : H ousekeeping

1. Not changing the bed
sheets in the guestroom
due to busy work.

1

2

3

4

5

2. Picking up magazines left
behind by a guest without
reporting to Lost & Found.

1

2

3

4

S

3. Using the toilet in a guestroom.

1

2

3

4

5

4. Watching TV or a hotel movie
in a guestroom.

1

2

3

4

5

5. Collecting leftover fmit from
guestrooms for self-consumption.

1

2

3

4

5

6. Consuming minibar beverages and
charging them to a guest's account.

1

2

3

4

5

Η a y τ - ύ . ^ ψ η των τουριστών γιο την επατ/ελματική συμπεριφορά των ίενοδονειακών
υπα>.^·η/χον που ασγοΛουιται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε>Λτών

In the following table elements are entered which concern the department o f Food
& Beverage

3° S ection ; Food & Beverage

1. Drinking or eating company food
at the Back of the House.

1

2

3

4

5

2. Eating leftover food from the buffet
at the Back of the House

1

2

3

4

5

3. Consuming soft drink in the Bar
before the bar is in operation.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. Offering free coffee or tea to fiiends
in the restaurant without issuing
a Captain's order.

1

2

3

4

5

6. Breaking a glass or plate but blanung
it on a guest's carelessness.

1

2

3

4

5

7. Not dropping cash tips to the central
pool and keeping them personally

1

2

3

4

5

4. Not issuing a Captain's order to the
cashier while still getting food from
kitchen to serve friends in the
restaurant.

Η αντϋ.ηψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ςενοδοχειακι
υπα>·>.ήλων που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση τοιν πε/Λτών

In the following table elements are entered which concern for the behaviour

1. Satisfying a guest's needs is
necessary even if it is
contradictory to Company Policy,

1

2

3

4

5

2. If a guest treats an employee well,
the employee should serve him^ei
better.

1

2

3

4

5

3. Honesty is more important than
Guest Satisfaction.

1

2

3

4

5

4. Man is basically good.

1

2

3

4

5

5. If something is illegal, then it
must be ethically wrong to do it.

1

2

3

4

5

6. Flexibility’ is more important
than Honesty.

1

2

3

4

5

Η αντι>.ηψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ί ε \ ο δ ο / ζ ι α κ ώ \
υπα>^.η>·ων που ασ-/ρ>.ου\ται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε>,ατών
'

Demographic Elements
1. Sex:
□ Male

□ Female

2. Age group:
□ 18-20
□ 36-40

□ 21-25
□ 41-45

□ 26-30
□ 46-50

□ 31-35
□ Over 50

3. Education:
□ Primary or below
□ Vocational institute
□ Post-graduate

□ Secondary
D University

4. Your nationalitv :

5. Your purpose of this trip:
□ Business
□Pleasure/vacation
□V isit
relative(s)/F riend(s)
□ Family reunion
□ Overseas training
□ Study
Others please specify :...............................................................
6.

Your planned length of stay (nights) in Cyprus:

□ Less than 1 day without staying overnight
□ 1 night
□ 2 nights
□ 3 nights
Π 4 nights
D s nights
D 6 nights
Π 1 week
Π 2 weeks
Π 3 weeks
Π 4 weeks
Others, please specify.............................................

Thank you for your kind assistance

Η αντϋ.ηψη των τουριστών για την επα·/γελματική συμπερκρορά των ίενοδογειακ.
υ;τα/^·η>·ων που ασχο/.ουνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε/^τών
'

Πίνακες από το Γ μέρος του ερωτηματολογίου
Πίνακας 1
Αναβάθμιση κατηγορίας δωματίου για γνωστούς πελάτες

Valid

Διαφωνώ πολύ
Διαςκονώ
Ούτε διαφωνώ
ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ πολύ
Total

FrequencY
11
25

1Percent 1Valid Percent
11,0
25,0

111,0
25,0

Cumulative
Percent
11,0
36,0

22

22,0

22,0

58,0

34
8
100

34,0
8,0
100,0

34,0
j 8,0
100,0

92,0
100,0

Πίνακας 2
Διαρροή πληροφοριών πελατών σε φίλους
Cumulative
FrequencY

Valid

Διαφωνώ πολύ
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ
ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ πολύ
Total

36
33

Percent
36,0
33,0

4

4,0

24
3
100

24,0
3,0
100,0

! Valid Percent
36,0
33,0

36,0
69,0

4,0

73,0

! 24,0
13,0
1100,0

97,0
100,0

Πίνακας 3
Πρόσβαση στον υπολογιστή για πληροφορίες από περιέργεια για κάποιον πελάτη

Valid

Διαφωνώ πολύ
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ
ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ πολύ
Total

Cumulative
Percent
38,0
65,0

FrequencY
38
27

Percent
38,0
27,0

Valid Percent
38,0
27,0

9

9,0

9,0

74,0

21
5
100

21,0
5,0
100,0

21,0
5,0
100,0

95,0
100,0

Η αντίληψη τοον τουριστών γ.« την επαγγελματική συμπεριφορά των ίενοδογειακών
υπα>·>·η>·ων που ασ-/ο>^υιται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε/,ατών
'

Πίνακας 4
Αποδοχή φιλοδωρημάτων για αλλαγή δωματίου

Valid

Διαφωνώ πολύ
Διαςκυνώ
Ούτε διαφωνώ
ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ πολύ
Total

Frequency ! Percent
23
23,0
33
33,0

j Cumulative
Valid Percent Percent
23,0
i 23,0
33,0
56,0

33

33,0

33,0

89,0

10
1
100

10,0
1,0
100,0

10,0
1,0
100,0

99,0
100,0

Διαρροή του αριθμού του δωμαπου ενός πελάτη σε ξένους

Valid

Διαφωνώ πολύ
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ
ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ πολύ
Total

Valid Percent
56,0
13,0

Cumulative
Percent
56,0
69,0

Frequency
56
13

Percent
56,0
13,0

2

2,0

2,0

71,0

24
5
100

24,0
5,0
100,0

24,0
5,0
100,0

95,0
100,0

Πίνακες από το 2“ μέρος του ερωτηματολογίου
Πίνακας 1
Δεν αλλάζουν τα σεντόνια του δωματίου όταν έχουν πολυάσχολη μέρα

Valid

Διαφωνώ πολύ
Διαςκυνώ
Ούτε διαφωνώ
ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ πολύ
Total

50
24

Percent
50,0
24,0

11

11,0

14
1
100

14,0
1,0
100,0

ίValid Percent
150,0
24,0

111,0
14,0
1,0
100,0

1

i Cumulative

Percent
50,0
74,0
85,0
99,0
100,0

Η αντίΛηψη rcav τουριστ(ον γι« την επαγγελματική συμπεριφορά των ΐενοδογειακών
υπα>·>.η>·ων που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών

Μαζεύουν τα ττεριοδικά ή άλλα πράγματα από αυτά π J ξεχνούν οι ενοικιαστές των δωματίων
χωρίς να το αναφέρουν στο Τμήμα ΑποΑεσθέντων

Valid

Διαφωνώ πολύ
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ
ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ πολύ
Total

Frequency
6
26

Percent
6,0
26,0

Valid Percent
6,0
26,0

Cumulative
Percent
6,0
32,0

17

17,0

17,0

49,0

42
9
100

42,0
9,0
100,0

42,0
9,0
100,0

91,0
100,0

Πίνακας 3
Χρησιμοποιούν την τουαλέτα του δωματίου

Valid

Διαφωνώ πολύ
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ
ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ πολύ
Total

Frequency Percent
36
; 36,0
’ 29,0
29

i Valid Percent
! 36,0
129,0

j Cumulative
Percent
36,0
65,0

10

10,0

10,0

75,0

24
1
100

24,0
1,0
100,0

24,0
1,0
100,0

99,0
100,0

Παρακολουθούν TV ή ταινία του ξενοδοχείου στο δωμάτιο

Valid

Διαφωνώ πολύ
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ
ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Total

Frequency
39
36

Percent
39,0
36,0

Valid Percent
39,0
36,0

Cumulative
Percent
39,0
75,0

19

19,0

19,0

94,0

6
100

6,0
100,0

6,0
100,0

100,0

Η αντίληψη των τουριστών γ,« την επαγγελματική συμπεριφορά των ίενοδοχειακ,
υπα>·>.η/·ων που ασ-/ο>.ουνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε/.ατών

Πίνακας 5
Παίρνουν φρούτα ττου έχουν απομείνει σ ) δωμάτιο για δική τους χρήση

Valid

Διαφωνώ πολύ
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ
ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ πολύ
Total

Frequency
12
19

Percent
12,0
19,0

Valid Percent
12,0
19,0

Cumulative
Percent
12,0
31,0

15

15,0

15,0

46,0

49
5
100

49,0
5,0
100,0

49,0
5,0
100,0

95,0
100,0

Πίνακας 6
Καταναλώνουν αι

Valid

Ό mlnibar του δωματίου και τα χρεώνουν στο λογαριασμό του ενοικιαστή

Διαφωνώ πολύ
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ
ούτε συμφωνώ
Total

Frequency
75
18

Percent
75,0
18,0

Valid Percent
75,0
18,0

Cumulative
Percent
75,0
93,0

7

7,0

7,0

100,0

100

100,0

100,0

Πίνακες από το 3“ τμήμα τ υ ερωτηματολογίου
Πίνακας 1
Καταναλώνουν π ό ή φαγητό εις βάρος της επιχείρησης

Valid

Διαφωνώ πολύ
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ
ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Total

Frequency
25
52

Percent
25,0
52,0

Valid Percent
25,0
52,0

Cumulative
Percent
25,0
77,0

19

19,0

19,0

96,0

4
100

! 4,0
1100,0

4,0
100,0

100,0

Η αντϋ.ηψη των τουριστο^ν για την επαγγελματική συμπεριφορά ι V ξενοδοχειακώ ν
υπα>^.ή>·ων που ασ-/ο>.οΰνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών

Πίνακας 2
Καταναλώνουν φαγητά π J απομένουν από το μπουφέ εις βάρος της επιχείρησης

VaMd

Διαφωνώ πολύ
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ
ούτε συμςιωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ πολύ
Total

Frequency
10
29

Percent
10,0
29,0

Valid Percent
10,0
29,0

Cumulative
Percent
10,0
39,0

25

25,0

25,0

64,0

35
1
100

35,0
1,0
100,0

35,0
1,0
100,0

99,0
100,0

Πίνακας 3
Καταναλώνουν αναψυκπκά από το μπαρ πριν λειτουργήσει

Valid

Διαφωνώ πολύ
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ
ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ πολύ
Total

Frequency
18
39

Percent
18,0
39,0

i Valid Percent
18,0
39,0

Cumulative
Percent
18,0
57,0

17

17,0

17,0

74,0

23
3
100

23,0
3,0
100,0

23,0
3,0
100,0

97,0
100,0

Πίνακας 4
Σε περίπτωση φίλων σερβίρεται φαγητό χωρίς να εκδοθεί η παραγγελία ως έχει στο ταμείο

Valid

Διαφωνώ πολύ
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ
ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ πολύ
Total

Cumulative
Percent
25,0
56,0

Frequency
25
31

Percent
25,0
31,0

Valid Percent
25,0
31,0

21

21,0

21,0

77,0

20
3
100

20,0
3,0
100,0

20,0
3,0
100,0

97,0
100,0

Η αντΟ.ηψη των τουριστών γιο την επαγγελματική συμπεριφορά των έενοδογειακιόν
υπα/^.η/,ων που ασ·/ο>.ου>ται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών'

Ό εστιατόριο χωρίς να εκδοθεί η παραγγελία

Valid

Διαφωνώ πολύ
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ
ούτε συμηκυνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ πολύ
Total

Frequencv ' Percent
17
I 17,0
25
25,0

Valid Percent
17,0
25,0

I Cumulative
17,0
42,0

22

I

22,0

22,0

64,0

27
9
100

27,0
I 9,0
! 100,0

27,0
9,0
100,0

91,0
100,0

Πίνακας 6
Όταν σπάσει έ\ I πιάτο ή ένα ποτήρι το ενοχοποιούν σε απροσεξία κάποιου πελάτη

Valid

Διαφωνώ πολύ
Διαςκυνώ
Ούτε διαφωνώ
ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Total

Frequency
58
21
14
7
100

1Percent
58,0
21,0
f 14,0
7,0
100,0

1 Cumulative
i Valid Percent ' Percent
i 58,0
1 58,0

21.0

1 79,0

14.0

193,0

7.0
100.0

100,0

Πίνακας 7
Δεν βάζουν τα φιλοδωρήματα στο κοινό ταμείο, κ

1

Valid

Διαφωνώ πολύ
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ
ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ πολύ
Total

Frequency Percent
; 33,0
33
1 13,0
13
7
41
6
100

7,0
ι41,0
6,0
100,0

1

α κρατούν για προσωπική χρήση

1

Cumulative
Valid Percent 1 Percent
33,0
33,0
46,0
13,0
7,0

53,0

41,0
6,0
100,0

94,0
100,0

Η αντίΛηψη των τουριστών γ,α την επαγγελματική συμπεριφορά των ίενοδοχειακών
υπα/·>·η>.ων που ασ-/ο?.ου>ται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε).ατών'

Πίνακες από το 4" τμήμα του ερωτηματολογίου
Πίνακας 1
Η ικανοποίηση των αναγκών των φιλοξενούμενων είναι απαραίτητη ακόμα ι
ανπφατική στην πολιτική της επιχείρησης

Valid

Συμφωνώ
Ούτε συμιρωνώ
ούτε διαςκυνώ
Διαςιωνώ
Total

Frequency ' Percent
42
42,0

i Valid Percent

49

49,0

j 49,0

9
100

j9,0
I 100,0

42,0

9,0
100,0

Cumulative
Percent
42,0
91,0
100,0

Πίνακας 2
Όταν συμπεριφέρεστε καλά στον υπάλληλο, ο υπάλληλος πρέπει να σας εξυπηρετεί καλύτερα
Cumulative
Valid

Συμφωνώ πολύ
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ
Total

Frequency
40
38

Percent
40,0
38,0

1Valid Percent
140,0
38,0

40,0
78,0

12

12,0

12,0

90,0

10
100

10,0
100,0

10,0
100,0

100,0

Πίνακας 3
Η τιμιότητα είναι σημαντικότερη από την ικανοποίηση φιλοξενουμένων

Valid

Συμφωνώ παλύ
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ
Διαφωνώ πολύ
Total

31
41

Percent
31,0
41,0

Valid Percent
31,0
41,0

Cumulative
Percent
31,0
72,0

15

15,0

15,0

87,0

8
5
100

8,0
5,0
100,0

8,0
5,0
100,0

95,0
100,0

Η αντί>.ηψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ^ενοδονειακ,
υπα/·7·η/·ων που ασχο>·ουΛται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών

Πίνακας 4

Valid

Συμςκυνώ πολύ
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ
Total

Frequency 1Percent
58
58,0
41
41,0
1
100

1

1,0

100,0

1Valid Percent
j 58,0
41,0

1

1,0

Cumulative
Percent
58,0
99,0
100,0

100,0

Εάν κάτι είναι παράνομο είναι ανήθικο να γίνει

Valid

Συμφωνώ πολύ
Συμφωνώ
Ούτε συμςχυνώ
ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ
Διαφωνώ παλύ
Total

Frequency Percent
24
i 24,0
40,0
40

' Cumulative
1Valid Percent ! Percent
24,0
124,0
40,0
64,0

20

20,0

20,0

84,0

11
5
100

11,0
5,0
100,0

11,0
5,0
100,0

95,0
100,0

Η ευελιξία είναι σημαντικότερη από την τιμιότητα

Valid

Συμφωνώ πολύ
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ
Διαφωνώ πολύ
Total

1
27

! Percent
1,0
27,0

Valid Percent
1,0
27,0

Cumulative
Percent
1,0
28,0

17

17,0

17,0

45,0

49
6
100

49,0
6,0
100,0

49,0
6,0
100,0

94,0
100,0

Η αντϋ.ηψη tcov τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακό
υπα>.).ήλων που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση το^ν πελατών

Πίνακας 1
Ταξινόμηση των τεσσάρων παραγόντων της αντίληψης τουριστών για την
αμφισβητήσιμη συμπεριφορά υπαλλήλων πρώτης γραμμής ξενοδοχείων.
Descriptive Statistics
N

Minimum

Mean
Std. Deviation
2.1740
.88153

infrigment

100

1.00

Maximum
4.60

benefiting

100

1.00

3.40

2.0700

.68895

workrules

100

1.00

5.00

2.6475

.92325

unethical

100

1.00

4.50

2.4500

.75712

Valid N (listwise)

100

II «\τίλη»μη των τονριστών γιο την επογγελμοτική συμπεριφορά τω'
υπο/ά.ήλων που οσχο/χηιντοι με την άμεση εςυπηρέτηση των πε/Λτών

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Γράφημα 1: Ποσοστό ερωτηθέντων ανδρών - γυναικών

H αντίληψη rtov τονμιστιόν για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχείακιόν
ΐιπα/ά.ήλιον που ασ/ολοιι\·ται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών

Γρόφημα 2: Ποσοστά ηλικίας ερωτηθέντων

Η uvτίλη\^/η tojv τοιιριοτών για την επαγγε/.μ«τική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
I ΓΓ(//./.ιιλων που ασχο/Λύνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πε/Λίτών

Γράφημα 3: Ποσοστά εκτιαίδευσης ερωτηθέντων

H αχτίληψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ξενοδοχειακών
υπα>·>.ήλιον που ασχολούνται |ΐε την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών

Γράφημα 4: Ποσοστά εθνικότητας ερωτηθέντων

H αντίληψη των τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ςενοόοχειακών
ι>πα/-/·ή>.ων που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών______________

Γρόφημα 5: Ο σκοπός αυτού του ταξιδιού

Μ αλτίληψη τοιν τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά των ςενοόοχειακών
ι>πα/·>.ήλων που ασχολούνται με την άμεση εςυπηρέτηση των πελατών______________

Γράφημα 6: Ποσοστά παραμονής ερωτηθέντων

\ \ αντίληνμη tojv τουριστών για την επαγγελματική συμπεριφορά τον ςενοοοχειακων
υπα/^.ήλων που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών

Γ ράφημα 7: Ποσοστά τιόλης ερωτηθέντων

Β ΙΒΛ ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ
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