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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ :
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
1.Περίληψη
Η ενσυναίσθηση εξηγείται απλά ως µία κοινωνική/ επικοινωνιακή ικανότητα µε την οποία δίνεται
προσοχή στις ανάγκες των άλλων ανθρώπων µέσα από την κατανόηση των συναισθηµάτων τους.
Υποστηρίζεται ότι η ενσυναίσθηση του προσωπικού αντιπροσωπεύει µία από τις πέντε κύριες
διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών. Από τα αποτελέσµατα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης
φάνηκε ότι η ενσυναίσθηση είναι λίγο ή πολύ υποτιµηµένη στην έρευνα υπηρεσιών και σε µερικούς
τοµείς υπηρεσιών θεωρείται ως το λιγότερο σηµαντικό συστατικό ανάµεσα σε υλικά στοιχεία,
αξιοπιστία, ασφάλεια, υπευθυνότητα. Στην παρούσα εργασία συζητείται ο ρόλος της ενσυναισθητικής
συµπεριφοράς ως απαίτηση στις υπηρεσίες αθλητικού τουρισµού, δηλαδή στην εξυπηρέτηση
κορυφαίων αθλητών ή οµάδων και στην ενασχόληση µε αθλητικούς τουρίστες αναψυχής. Οι
ερευνητές έχουν αναπτύξει αρκετές µεθόδους για την εξάσκηση µιας πιο ενσυναισθητικής
συµπεριφοράς. Επί τούτου, οι διοικούντες των οργανισµών, των κέντρων αθλητικού τουρισµού και
των ξενοδοχείων που προσφέρουν άθληση θα πρέπει να συγκεντρωθούν στην ενσυναίσθηση του
προσωπικού, µε σκοπό να επιτύχουν ανώτερη ποιότητα και να διατηρήσουν τους πελάτες.
1.Αbstract
Empathy is simply explained as a social/ communication skill of paying attention on other peoples'
needs by understanding their feelings. It is well argued that staffs' empathy represents one of the five
main dimensions of service quality. The results of the literature review have shown that it is the least
important component among tangibles, reliability, assurance, responsibility. This paper discusses the
role of empathic behavior as requirement in sport tourism services. Researchers have developed
several methods for training towards a more empathic behavior. Therefore, managers of sport tourism
organizations, centers and hotels that provides sports should concentrate in staffs' empathy, in order to
achieve high quality and retain customers.
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2.Εισαγωγή
Το θεωρητικό υπόβαθρο για αυτήν την έρευνα δόθηκε από το µοντέλο ποιότητας υπηρεσίας
που αναπτύχθηκε από τους Parasuraman, Zeithalm & Berry (1994). Η ενσυναίσθηση αντιπροσωπεύει
µία από τις πέντε κύριες διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσίας ανάµεσα σε υλικά στοιχεία, αξιoπιστία,
ασφάλεια και ανταπόκριση σε πολλούς τοµείς υπηρεσιών. Ο έλεγχος ποιότητας είναι δύσκολο να
γίνει, συνεπώς η οργάνωση και η διοίκηση πρέπει να βασίζονται σε αποτελεσµατική εκπαίδευση του
προσωπικού πρώτης γραµµής (Sparks & Callan,1992). Η ενσυναίσθηση µπορεί να επιβεβαιωθεί ως η
εξατοµικευµένη προσοχή προς τους πελάτες/ φιλοξενούµενους, ο τρόπος που αντιµετωπίζονται οι
ειδικές ανάγκες, η προσοχή που δίνεται στα παράπονα κ.τ.λ.. (Parasuraman et al, 1994; Van de Graaf
1994).
Στους τοµείς αθλητισµού και τουρισµού, η πλειονότητα των ερευνών εστιάζεται σε θέµατα
ποιότητας υπηρεσιών και ικανοποίησης πελατών. Ορισµένες µικρές έρευνες ασχολήθηκαν µε
οργανωτικά θέµατα συµπεριφοράς υπαλλήλων και στυλ ηγεσίας (Costa, 1994;Vassiliou, 2001), ενώ
καµία έρευνα δε βρέθηκε να συζητά για την ενσυναίσθηση ως µια διάσταση ποιότητας.
Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι α) η βαθύτερη κατανόηση της ενσυναίσθησης στο
εργασιακό περιβάλλον και β) να διαφωτίσει το ρόλο αυτής της ικανότητας για την ποιότητα
υπηρεσιών στις υπηρεσίες αθλητικού τουρισµού. Παρουσιάζονται ορισµοί και πρόσφατες σχετικές
έρευνες. Επί πλέον, διερευνώνται τρόποι εκπαίδευσης και ελέγχου της ενσυναίσθησης. Προτάσεις για
αύξηση ενσυναισθητικής συµπεριφοράς στην προσφορά υπηρεσιών σε αθλητικούς τουρίστες θα
ολοκληρώσουν αυτήν την προσέγγιση.
2.1.Ορισµοί και απόψεις για την ενσυναίσθηση
Η ενσυναίσθηση στην ψυχολογία ορίζεται ως α) η δύναµη της προβολής της προσωπικότητας
κάποιου άλλου (µε αποτέλεσµα την πλήρη κατανόηση της ) πάνω στο αντικείµενο της µελέτης και β)
η συµµετοχή στα συναισθήµατα ή τις ιδέες κάποιου άλλου ατόµου (Reader’s Digest Great
Encuclopaedic Dictionary, 1964).
Οι Salovey & Mayer (1990) αναφέρονται στην ενσυναίσθηση ως µία θεµελιώδη ανθρώπινη
ικανότητα ανάµεσα σε α)αυτογνωσία, β) συναισθηµατικό έλεγχο, γ) αυτό-ενεργοποίηση και δ)
χειρισµό σχέσεων. Επιπλέον, ο Moreno (1998), ισχυρίζεται ότι η ενσυναίσθηση πετυχαίνεται βασικά
τοποθετώντας εαυτόν στη θέση ενός άλλου και συµπεριλαµβάνει την αντίληψη, του πώς ο άλλος
βιώνει τη διαδικασία. Οι ενσυναισθηµατικοί άνθρωποι γενικά περιγράφονται ως άτοµα που είναι
ευαίσθητα προς τους άλλους.
Ως παράδειγµα, στον Οδηγό Κατάρτισης για Υπηρεσίες Τουρισµού και Φιλοξενίας (Tourism
& Hospitality Training Guide) του Πανεπιστηµίου του Άρκανσο προτείνεται το ακόλουθο ως µία
ενσυναισθητική συµπεριφορά από τη µεριά του προσωπικού σε έναν αναστατωµένο πελάτη: «Μπορώ
να φανταστώ πόσο ενοχλητικό πρέπει να ήταν όταν ο διπλανός ένοικος αρνήθηκε να κλείσει τη µουσική,
κύριε! Λυπάµαι που συνέβη. Θα χαιρόµουν να µιλήσω στους γείτονες σας ή αν προτιµούσατε θα
µπορούσαµε να σας µεταφέρουµε σε άλλο δωµάτιο. Τι θα προτιµούσατε;» (Hedges et al, 2002).
Αν αυτό συνέβαινε σε ένα αθλητικό χωριό, ο πελάτης θα µπορούσε να είναι διακεκριµένος/ η
αθλητής/ ρια που επανέρχεται από εξοντωτικό αγώνα. Τότε το προσωπικό του ξενοδοχείου οφείλει να
κατανοήσει την οπτική γωνία του θυµωµένου αθλητή και να δράσει αποτελεσµατικά. Η
ενσυναίσθηση θα βοηθούσε το προσωπικό να ενεργήσει προληπτικά αποφεύγοντας πιθανό
περιστατικό.
Αυτή η συµπεριφορά θα µπορούσε να προσδώσει στην υπηρεσία ποιοτική αντίληψη από την
πλευρά των αθλητών και να συνεισφέρει στην αυξηµένη ικανοποίησή τους.
3.Θεωρίες και υπόβαθρο
Η ενσυναίσθηση (empathy) πρέπει να διαχωριστεί από την “συµπάθεια”, η οποία αναφέρεται
στη γενική δέσµευση κάποιου, χωρίς να µοιράζεται αυτό που το άλλο άτοµο αισθάνεται. Με αυτήν
την έννοια, η ενσυναίσθηση είναι ελαφρώς διαφορετική από την αυθεντική µετάφραση στα Αγγλικά
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από την Ελληνική “εµπάθεια” (κατανόηση του άλλου), ένας όρος που χρησιµοποιήθηκε αρχικά από
θεωρητικούς για την ικανότητα της αντίληψης της υποκειµενικής εµπειρίας κάποιου άλλου ατόµου
(Barlow & Maul,2000).
3.1Η ενσυναίσθηση στην ψυχολογία
Κάποιες θεωρίες για την ενσυναίσθηση ισχυρίζονται ότι η ενσυναίσθηση είναι στα γονίδια µας,
ενώ άλλες ότι µαθαίνουµε την ενσυναισθητική συµπεριφορά στο σπίτι. Από τα αποτελέσµατα µιας
έρευνας µε µητέρες µε δίδυµα, προτείνεται ότι οι ρίζες της ενσυναίσθησης µπορούν να ανιχνευτούν
στη βρεφική ηλικία.
Ο Goleman, (1996) ανέφερε ότι ένα µωρό βλέποντας τη µητέρα του να κλαίει, σκούπισε τα δικά
του µάτια παρόλο που δεν είχαν δάκρυα. Αυτή η ικανότητα λέγεται <<αυτόµατη µίµηση>> και είναι η
αυθεντική τεχνική έννοια της ενσυναίσθησης όπως χρησιµοποιήθηκε στη δεκαετία του 1920 από τον
Tickener, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η ενσυναίσθηση προήλθε από ένα είδος φυσικού µιµητισµού της
δυσφορίας κάποιου άλλου, ο οποίος έπειτα προκαλεί τα ίδια συναισθήµατα στον ίδιο.
Πρώιµη έρευνα (1975-1985) πρότεινε την ενσυναίσθηση ως µονοδιάστατη. Αργότερα,
προτάθηκε ως µοντέλο τεσσάρων διαστάσεων. Οι Thornton & Thornton το 1995, συνδύασαν αυτές τις
δύο προτάσεις και η ανάλυση αποκάλυψε πέντε ξεχωριστούς παράγοντες, ονοµαστικά:
(1) Ενσυναισθητικό ενδιαφέρον δηλαδή συναισθήµατα συµπόνιας, ενδιαφέρον για ανθρώπους που
είναι µη ευνοούµενοι, που αντιµετωπίζονται µε αδικία ή έχουν γενικώς προβλήµατα
(2) Ενσυναισθητική δυσφορία δηλαδή ενσυναίσθηση η οποία είναι δυσλειτουργική, αντίδραση από
άγχος, κατάσταση εκτός ελέγχου όταν οι άλλοι έχουν σοβαρό πρόβληµα
(3) Φαντασία δηλαδή συναισθηµατική ανάµειξη µε φανταστικούς χαρακτήρες
(4) Υιοθέτηση προοπτικής ή νέας οπτικής γωνίας, δηλαδή η τάση να προσπαθεί κανείς να δει από
την οπτική γωνία των άλλων και
(5) Συναισθηµατικό ταίριασµα, δηλαδή η ανάµειξη µε, η ενόχληση από, τα προβλήµατα ή τη
δυσφορία άλλων ανθρώπων.
Ο Goleman,(1996) πρότεινε ότι η απόδοση των ανθρώπων στις ικανότητες της ενσυναίσθησης
βελτιώθηκε µέσω ενός µαθήµατος ενός σαραντεπεντάλεπτου τέστ (χωρίς λεκτικές νύξεις). Το τεστ
αυτό δείχνει ότι οι γυναίκες είναι καλύτερες από τους άντρες στις ικανότητες της ενσυναίσθησης. Οι
γυναίκες ακόµα είχαν καλύτερες σχέσεις µε το αντίθετο φύλο. Σε αντίθεση µε παλαιότερες θεωρίες,
συµπέρανε ότι οι ικανότητες της ενσυναίσθησης µπορούν να διδαχθούν.
Σύµφωνα µε τον Azar (1997), η ενσυναίσθηση έχει δύο µέρη: 1) ένα συναισθηµατικό µέρος,
το οποίο αναφέρεται στην αίσθηση του τι νιώθει κάποιος άλλος και 2) ένα σκεπτικό µέρος, το οποίο
αναφέρεται στην κατανόηση του τι νιώθει κάποιος άλλος. Η ενσυναίσθηση θεωρείται σήµερα σαν ένα
από τα βασικά στοιχεία ενός “νέου” τύπου νοηµοσύνης, που λέγεται “συναισθηµατική νοηµοσύνη”
(Emotional Intelligence, EQ) η οποία αναφέρθηκε ως πιο σηµαντική στον εργασιακό χώρο και από
τον ίδιο το δείκτη νοηµοσύνης (IQ) στη δεκαετία του ’80 (Goleman,1999). Σε αυτό το θεωρητικό
πλέγµα, η ενσυναίσθηση αναφέρεται στην ικανότητα της πλήρους κατανόησης άλλων ανθρώπων από
τη δική τους οπτική γωνία.
3.2.Η ενσυναίσθηση στον εργασιακό χώρο
Εµπειρικές έρευνες προτείνουν ότι η ενσυναίσθηση έχει κινητήρια επιρροή στις ανθρώπινες
αλληλεπιδράσεις, η οποία προσθέτει ποιότητα σε κάθε εργασιακό χώρο. Οι Edginton, Hanson &
Edginton,(1994) τονίζουν ότι οι άνθρωποι ψάχνουν επιδοκιµασία και ζητούν ενσυναίσθηση από τους
άλλους στο εργασιακό τους περιβάλλον. ∆εν έχουν βρεθεί πολλές έρευνες στον εργασιακό χώρο
σχετικά µε την ενσυναίσθηση και όσες είναι δηµοσιευµένες προέρχονται από τον χώρο της
νοσηλευτικής και των επαγγελµάτων υγείας.
Η ενσυναισθητική συµπεριφορά εξετάστηκε µε τεστ σε 7000 ανθρώπους στις Η.Π.Α. και σε
δεκαοκτώ άλλες χώρες .Οι ερευνητές πρότειναν ότι το όφελος του να είσαι ικανός να διαβάζεις
συναισθήµατα, συµπεριλαµβάνει το να είσαι καλύτερα προσαρµοσµένος συναισθηµατικά,
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περισσότερο δηµοφιλής, περισσότερο εκδηλωτικός, ίσως περισσότερο ευαίσθητος (Barlow & Maul,
2000).
Οι ίδιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ενσυναίσθηση στο εργασιακό περιβάλλον συχνά το
κάνει πιο ανθρώπινο, λιγότερο αγχώδες και περισσότερο περιποιητικό. Προϋποθέτει ακρόαση µε
συµπόνια χωρίς να επέρχεται φθορά από το πρόβληµα. Σε ορισµένους εργασιακούς τοµείς, ιδιαίτερα
σε ένα επείγον περιστατικό, οι άνθρωποι περιµένουν από το ιατρικό προσωπικό, από τους
πυροσβέστες, από τους αστυνοµικούς, να είναι ικανοί να αντεπεξέρχονται, όχι να καθιστώνται
ανίκανοι από το ενδιαφέρον τους (Barlow & Maul, 2000; Edginton et al, 1994)
Στις επιχειρήσεις τουρισµού και διακοπών, η ενσυναίσθηση είναι µία ικανότητα που
απαιτείται σε ανθρώπους που δουλεύουν σύµφωνα µε τις ανάγκες των πελατών τους
(προγραµµατιστές δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, συντονιστές ψυχαγωγίας και φιλοξενίας).
Το συναισθηµατικό περιεχόµενο του επαγγέλµατος φροντίδας υγείας απαιτεί την
ενσυναισθητική κατανόηση από τις νοσοκόµες στην επικοινωνία τους µε ασθενείς (Ravazi &
Delvoux, 1997). Στη ψυχοθεραπεία η ενσυναίσθηση έχει αναγνωριστεί ως µια κεντρική κατάσταση
για την παροχή συµβουλών (Rogers & Sanford,1989).
Στον αθλητισµό, οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής και οι προπονητές βρέθηκαν να είναι
αποτελεσµατικότεροι παιδαγωγοί µετά από εκπαιδευτικά µαθήµατα για την ανάπτυξη µιας πιο
ενσυναισθητικής συµπεριφοράς(Levitt,1991).
Oι Boogle, Havitz & Dimanche (1992) στη δική τους έρευνα σε επιλεγµένες εγκαταστάσεις
αθλητισµού αναψυχής ενηλίκων, βρήκαν ότι παρόλο που οι πελάτες αναγνωρίζουν την ενσυναίσθηση
ως ένα από τα τρία πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά των υπαλλήλων, αν και το κατατάσσουν ως το
λιγότερο σηµαντικό κάτω από τον επαγγελµατισµό και την δηµιουργικότητα.
Όσο για το ρόλο της ενσυναίσθησης στην ηγεσία, ο Goleman (2000) συµπεραίνει, ότι η
ενσυναισθητική/ µη αυταρχική ηγεσία έχει την δυνατότερη θετική επίδραση στο κλίµα του
οργανισµού.
3.3.Η ενσυναίσθηση στην ποιότητα υπηρεσίας
Οι Parasuraman et al. (1994), επιβεβαιώνουν ότι οι καταναλωτές εκτιµούν την ποιότητα
υπηρεσίας συγκρίνοντας την αντιλαµβανόµενη απόδοση υπηρεσίας µε αυτό που αναµενόταν ή ήταν
ποθητό. Το επίπεδο ικανοποίησης, εξαρτάται όχι µόνο από την ποιότητα, αλλά και από την
κατάσταση πολλών παραγόντων που µπορούν να επηρεάσουν το χρήστη, (Zeithaml, Berry, &
Parasuraman, 1993; Lockward, 1997). Σύµφωνα µε τον Bateson,(1997), δύο κύριες κατηγορίες
διαστάσεων είναι σηµαντικές για την εκτίµηση της ποιότητας των υπηρεσιών : η τεχνική ποιότητα
(συστήµατα και µέθοδοι, µέσα και εγκαταστάσεις) και η λειτουργική ποιότητα (στάση, συµπεριφορά
και εκπαίδευση). Όπως οι Spark & Callan (1992) σηµειώνουν, οι πελάτες εξισώνουν το άτοµο µε τον
οργανισµό, γιατί συχνά είναι ανίκανοι να ξεχωρίσουν µεταξύ των δύο. Η ενσυναίσθηση προτείνεται
ως η βάση για απολαυστικές στιγµές και για αλληλεπίδραση ανάµεσα στο προσωπικό και τον πελάτη.
Οι ερευνητές Parasuraman et al. (1994), ανέπτυξαν το SERVQUAL, ένα εργαλείο προς
συµπλήρωση από τους πελάτες, στο οποίο έχουν συµπεριλάβει πέντε κύριες συνιστώσες ποιότητας:
υλικά στοιχεία, υπευθυνότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια, ενσυναίσθηση που είναι αντιλαµβανόµενες ως
πηγές ικανοποίησης για τους πελάτες. Αυτό το εργαλείο χρησιµοποιήθηκε σε διάφορες υπηρεσίες,
εκπαίδευσης, ταξιδιών και τουρισµού, ελεύθερου χρόνου, φροντίδας υγείας κ.α. Τα αντικείµενα που
επελέγησαν για την εκτίµηση της ενσυναίσθησης περιγράφονται στον πίνακα 1.
…………………………………………Πίνακας 1 εδώ………………………………………………….
Στο αναφερόµενο µοντέλο ποιότητας υπηρεσιών, η ενσυναίσθηση αναφέρεται στη φιλική
διάθεση, στην εξατοµικευµένη προσοχή στους πελάτες, στη συναισθηµατική κατανόηση και
συµµετοχή και ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες τουρισµού, ως ένα πνεύµα γενναιοδωρίας από τον πάροχο
υπηρεσίας.

4

Τα οφέλη από την ενσυναίσθηση του προσωπικού σε µία υπηρεσία είναι πολυάριθµα. Η ακρόαση,
παίζει έναν κρίσιµο ρόλο ιδιαίτερα για τον σκοπό της διατηρησιµότητας των πελατών και δεν
υπάρχει αµφιβολία πως η αποτελεσµατική ακρόαση και γενικά η επικοινωνία ,µπορεί να διδαχθεί σε
άτοµα (Barlow & Maul, 2000). Συνεπώς, η αυξηµένη ενσυναίσθηση αυξάνει την αντίληψη της
συνολικής ποιότητας υπηρεσιών και προωθεί την ανταγωνιστικότητα των οργανισµών.
4.Η ενσυναίσθηση στον αθλητικό τουρισµό και στα τουριστικά αθλήµατα
Η ενασχόληση των τουριστών µε την άθληση είτε για επαγγελµατικούς είτε για αναψυχικούς
λόγους (Kurtzman & Zauhar, 1995; Gammon & Robinson, 2003), ο αυξηµένος αριθµός
πρωταθληµάτων και γεγονότων, αθλητικών ταξιδιών, αθλητικών θεµατικών πάρκων και κρουαζιέρων,
οι αθλητικές εγκαταστάσεις και τα προγράµµατα που επέτειναν την εγκατάσταση τουριστικών
θέρετρων, δηλώνουν µια αυξανόµενη διεθνή πελατεία.
Οι υπερπόντιοι τουρίστες είναι ούτως ή άλλως ευαίσθητοι στις πολιτιστικές διαφορές και δεν είναι
πάντα προετοιµασµένοι να κατανοήσουν το “νέο περιβάλλον διακοπών”, το οποίο µπορεί να
καταλήξει σε αυτό που ο Oberg το 1960 αποκάλεσε πολιτισµικό σοκ (Sparks & Callan,1992). Οι
αθλητές κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, ενδέχεται να είναι περισσότερο ευαίσθητοι σε νέο
περιβάλλον και για το λόγο αυτό η “προπόνηση εγκλιµατισµού” είναι ένα προπαρασκευαστικό µέσο
στην αθλητική προετοιµασία. Για τον ίδιο λόγο ταξιδιωτικοί οργανισµοί και πράκτορες άρχισαν να
εξειδικεύονται στα αθλητικά ταξίδια, δηµιουργώντας κίνητρα για τους πελάτες τους και ανοίγοντας
περισσότερο τη νέα αγορά του αθλητικού τουρισµού.
4.1.Αθλητές που ταξιδεύουν Οι επαγγελµατίες αθλητές και οι οµάδες συνιστούν µία από τις πιο
σηµαντικές αγορές που δηµιούργησαν το φαινόµενο του αθλητικού τουρισµού σήµερα. Αυτοί πιθανόν
έχουν πολύ συγκεκριµένες προσδοκίες ή απαιτήσεις από το προσωπικό, ώστε να αντισταθµιστεί το
άγχος και να νοιώσουν σεβασµό ως άτοµα. Οι αθλητές επίσης έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στο
φαγητό και την ανάπαυλα, στα οποία απαιτούνται επαγγελµατίες του αθλητικού τουρισµού και οι
ικανότητες του βοηθητικού προσωπικού. Γι’ αυτό, οι υπάλληλοι στον τουριστικό τοµέα είναι συχνά
εκπαιδευµένοι να περιορίζουν την πιθανότητα ενός πολιτισµικού ή σωµατικού σοκ, µε το να
καταλαβαίνουν πιθανά προβλήµατα και µε το να αντιδρούν στην ευαισθησία του πελάτη µε φροντίδα.
Παρόλ’ αυτά, το ζήτηµα του πολιτισµικού σοκ για τους αθλητές και τις οµάδες που ταξιδεύουν και
την επίδραση στην απόδοσή τους θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατά την διάρκεια αθλητικών
γεγονότων.
4.2.Αθλητικά γεγονότα Τα µεγάλα γεγονότα αθλητικού τουρισµού, όπως πρωταθλήµατα και
διεθνείς συναντήσεις ανάµεσα σε έθνη ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση για την ικανοποίηση
των επισκεπτών από τις υπηρεσίες. Αν υπάρχει ανταγωνιστικός χαρακτήρας σε αθλητική συνάντηση
µε τη φιλοξενούσα πόλη ή χώρα, το προσωπικό φιλοξενίας θα συναντούσε δυσκολία στο να κάνει
τους επισκέπτες να νιώσουν σαν στο σπίτι τους. Σε αυτήν την περίπτωση ο επαγγελµατισµός, η
ειλικρίνεια, η εντιµότητα, η συνέπεια, η αυθεντικότητα, η αποδοχή του επισκέπτη ή της οµάδας ως
άτοµο µε τα δικά του δικαιώµατα είναι συµπεριφορές που ενισχύουν την ενσυναισθητική σκέψη.
Με σκοπό την αύξηση της ενσυναισθητικής συµπεριφοράς, οι υπάλληλοι πρώτης γραµµής,
που εξυπηρετούν σε ειδικευµένα κέντρα αθλητικού τουρισµού, ξενοδοχεία ή τουριστικά θέρετρα
εκτός από το να εκτελούν εξαιρετικές υπηρεσίες φιλοξενίας, θα έπρεπε να κατέχουν γλωσσικές
ικανότητες και είναι θεωρητικά περισσότερο σχετικοί ή έµπειροι σε αθλήµατα και γενική γυµναστική
οι ίδιοι. Για παράδειγµα αρκετές Επιτροπές Ολυµπιακών Αγώνων και Μεγάλων Πρωταθληµάτων
(π.χ. SOCOG 2000, ATHOG 2004) αναζήτησαν να προσλάβουν και να εκπαιδεύσουν απόφοιτους/
φοιτητές Αθλητικών Ακαδηµιών µε ζήλο για τον αθλητισµό, ως εθελοντές και/ ή έµµισθο προσωπικό
για να εξυπηρετήσουν στο γεγονός. Αυτό συµβαίνει βεβαίως λόγω της αναµενόµενης διαθεσιµότητας
αυτών των οµάδων, αλλά ακόµη και για λόγους καλύτερης κατανόησης των αναγκών, των
απαιτήσεων και των τρόπων των φιλοξενούµενων.
4.3.Άθληση και ψυχαγωγία ξενοδοχείων (Hotel animation) Σε έναν άλλο τοµέα αθλητικού
τουρισµό, τα τουριστικά θέρετρα και τα οικογενειακά ξενοδοχεία ως εµπορικοί οργανισµοί,
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προσφέρουν ταξίδια-πακέτα που περιλαµβάνουν συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης και αναψυχής
και ευκαιρίες για υπαίθρια αθλήµατα (Chelladurai,1999). Αυτοί οι οργανισµοί προσλαµβάνουν
ανθρώπους τουριστικών αθληµάτων, ανιµατέρ και άλλους αρχηγούς δραστηριοτήτων για τη γενική
διασκέδαση και κινητοποίηση των επισκεπτών και όσων διαµένουν στα ξενοδοχεία (Costa,2000). Η
ανιµασιόν στα ξενοδοχεία παρέχει συναισθηµατική άνεση για τους φιλοξενούµενους και απαιτεί
αρχηγούς που επιτρέπουν ποικιλία επιδιώξεων και δε φοβούνται να δεχτούν προτάσεις αντίθετες µε
τις δικές τους (Glinia & Mavromatis,2000; Edginton et al.1994). Αυτοί οι αρχηγοί δραστηριοτήτων
δέχονται µηνύµατα, όπως και στέλνουν µηνύµατα που συνδέονται µε εµπιστοσύνη, αυτοεκτίµηση,
αποδοχή και σεβασµό. Τέτοιες απόψεις αναγκαστικά αλλάζουν το ρόλο των ανιµατέρ σε αυτόν ενός
“ανθρώπου του θεάµατος” στις δραστηριότητες και των πελατών σε αυτούς των θεατών ή των
παθητικών παραληπτών (για παράδειγµα στα τουριστικά χωριά “Club Med” και στα όµοια).
Αναµφιβόλως, ο ανιµατέρ γίνεται ένας διευκολυντής της δραστηριότητας, χτίζοντας µια
συµπληρωµατική σχέση κατά την εξυπηρέτηση των συµµετεχόντων. Χωρίς αυτού του είδους την
συµπεριφορά είναι αδύνατον να διεξαχθεί µια δραστηριότητα ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των
εκάστοτε αθλητικών τουριστών. Με τον ίδιο τρόπο, οι Edginton et al. (1994), περιλαµβάνουν την
ενσυναίσθηση ως ένα από τα σηµεία αναφοράς σε µια λίστα από τις επιθυµητές συµπεριφορές στην
προώθηση της υπεροχής στις αλληλεπιδράσεις ελεύθερου χρόνου συµµετέχοντα/ αρχηγού.
4.4.Φάρµες υγείας και ευεξίας(spas) Μία άλλη περίπτωση στον αθλητικό τουρισµό είναι οι
φάρµες υγείας και ο ιαµατικός τουρισµός, όπου κάποιοι υπέρβαροι, άρρωστοι ή αγύµναστοι πελάτες
και επισκέπτες πρέπει να νικήσουν την αµηχανία τους, να συνεχίσουν και να δουλέψουν σκληρά για
ανακουφιστούν από τα προβλήµατα τους. Η κινητοποίηση προς µία τόσο τροµερή προσπάθεια,
µπορεί να αυξηθεί αν το προσωπικό και οι εκπαιδευτές είναι ενσυναισθητικοί προς τους πελάτες και
καταλαβαίνουν την αναστάτωση τους. Ο Chelladurai(1999),αναφέρεται στην ενσυναίσθηση ως µία
σηµαντική διάσταση της ποιότητας υπηρεσιών σε τέτοιες εγκαταστάσεις, κέντρα (fitness)γενικής
γυµναστικής, και κέντρα υγείας, που είναι ουσιώδεις υπηρεσίες στον τουρισµό υγείας. Το προσωπικό
σε αυτήν την κατηγορία είναι λίγο ή πολύ αναµενόµενο να καταλαβαίνει ότι η δέσµευση των πελατών
µε τα αθλήµατα και το fitness δεν έχει καθόλου ανταγωνιστικά κίνητρα, αλλά συγκεντρώνεται σε
σωµατική και πνευµατική ισορροπία και σε έναν ενεργητικό τρόπο ζωής. Η ενσυναίσθηση επιτρέπει
σε αυτούς τους προγραµµατιστές και τους εκτελεστές να είναι ικανοί να λαµβάνουν υπ’ όψιν τους και
να τροποποιούν το πρόγραµµα, ώστε να το προσαρµόζουν στις ανάγκες των ανθρώπων και όχι στις
δικές τους. Προφανώς, αυτό που θα έκανε µεγάλη διαφορά είναι η εργασιακή εµπειρία, αλλά ακόµα
υπάρχει περιορισµένη εκδοθείσα έρευνα για αυτό το ζήτηµα.
5.Έλεγχος και διδασκαλία της ενσυναίσθησης
Ο Moreno (1998), ανέφερε ότι η ενσυναίσθηση εξετάζεται καλύτερα µε τη δειγµατοληψία της
πραγµατικής ικανότητας ενός ατόµου στο καθήκον. Η εµπειρία της ανάληψης µη οικείων δεξιοτήτων
είναι συχνά µια αναστάτωση και η επαφή µε αυτά τα συναισθήµατα ίσως βοηθήσει τους
επαγγελµατίες να γίνουν περισσότερο ευαίσθητοι και αποτελεσµατικοί στη δουλειά τους.
Όπως o Jones παραδέχεται, για να εκπαιδευτεί το προσωπικό στο να ενσυναισθάνεται,
απαιτούνται µη συµβατικές τεχνικές όσο και χρόνος για να αποκτηθεί εµπειρία και να υιοθετηθούν οι
αλλαγές (2001). Παραδείγµατα από εκπαιδευτικές µεθόδους που βρέθηκαν στη βιβλιογραφία είναι τα
ακόλουθα:
(α) Το Προφίλ της µη λεκτικής ευαισθησίας (Profile of Nonverbal Sensitivity PONS) τεστ για
την ενσυναίσθηση που αναπτύχθηκε από τον Rosenthal (1997), περιλαµβάνει µια σειρά από
βιντεοκασέτες µε µία νεαρή γυναίκα να εκφράζει συναισθήµατα ταξινοµηµένα από την αποστροφή
στη µητρική αγάπη. Το βίντεο συντάχθηκε έτσι ώστε σε κάθε απεικόνιση ένα ή περισσότερα κανάλια
µη-προφορικής επικοινωνίας είναι να είναι κενά, έτσι ώστε οι θεατές να πρέπει να ανιχνεύσουν
συναισθήµατα από τη µία ή την άλλη συγκεκριµένη µη-προφορική νύξη.
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(β) Τα προγράµµατα Ψυχολογικής εκπαίδευσης (Psychological Training Programs) των
Ravazi και Delvaux (1997) περιέχουν εµπειρικές τεχνικές, ιστορικές συζητήσεις της υπόθεσης,
παιχνίδια ρόλων. Ταξινοµούνται από µαθήµατα µιας ηµέρας σε πλήρεις κύκλους ενός ή δύο ετών.
(γ) το εγχειρίδιο για τις Υπηρεσίες στον Τουρισµό και τη Φιλοξενία του Πανεπιστηµίου του
Άρκανσο στις ΗΠΑ. Ένα εγχειρίδιο µαθητών για την εκπαίδευση τουρισµού και φιλοξενίας, το οποίο
περιλαµβάνει ένα εύκολο στη χρήση τεστ για την ενσυναίσθηση και κατευθύνσεις για
προπαρασκευαστική ή εν ώρα εργασίας εκπαίδευση (περιλαµβάνεται στο παράρτηµα). (Hedges et al.,
2002)
(δ) Άλλα εργαλεία που περιλαµβάνουν θέµατα για την εκτίµηση της ενσυναίσθησης είναι: το
Interpersonal Reactivity Intex (Davis,1980) και το Harvard Third Psychological Dictionary
(Goleman,1999). Τα τεστ αυτά θα έπρεπε να τροποποιηθούν και ακόµα να εφαρµοστούν από
ψυχολόγους.
(ε) Μία από τις µη συµβατικές µεθόδους που προτείνονται για την εκπαίδευση της
ενσυναίσθησης είναι θεατρικό παιχνίδι µε παιχνίδια χαρακτήρων και στοιχεία διασκέδασης.
Γενικά υπάρχουν επιφυλάξεις όταν διδάσκεται η ενσυναίσθηση: κατά την εφαρµογή
εκπαιδευτικών προγραµµάτων θα έπρεπε να υιοθετηθεί ένα µη αυταρχικό και δηµοκρατικό στυλ
ηγεσίας, ώστε να υπάρχει αυτονοµία του προσωπικού να δρα και να αντιδρά µε ενσυναίσθηση, κατά
τη διδασκαλία της ενσυναίσθησης προϋποτίθεται ανοιχτό µυαλό και απαιτείται από τον παρέχοντα
την υπηρεσία µια µη-αµυντική στάση απέναντι στο µήνυµα που στέλνει ο πελάτης και στην
περίπτωση του προσωπικού αθλητικού τουρισµού, η εκπαίδευση ενσυναίσθησης πρέπει να
προσαρµόζεται στις συγκεκριµένες ανάγκες των συµµετεχόντων της αθλητικής εγκατάστασης.
6.Συζήτηση και Συµπέρασµα
Σε εποχές προσφορών υψηλής τεχνολογίας από την αθλητική βιοµηχανία, όταν τα υλικά
στοιχεία (εξοπλισµός και εγκαταστάσεις) είναι κορυφαίας ποιότητας, όταν η ασφάλεια (ασφάλεια σε
µεγάλα αθλητικά γεγονότα) είναι εντυπωσιακή, όταν η ανταπόκριση και η αξιοπιστία του προσωπικού
περιλαµβάνονται στα απαραίτητα άτυπα προσόντα, η ενσυναίσθηση φαίνεται να παραµένει η µόνη
αθέατη διάσταση της ποιότητας υπηρεσίας.
Κοινωνικοί και αναπτυξιακοί ψυχολόγοι θεωρούν την ενσυναίσθηση στις υπηρεσίες, ως µία
εξήγηση για την αλτρουιστική συµπεριφορά. Αντίθετα στην κοινή λογική, οι περισσότεροι ερευνητές
στη βιοµηχανία των υπηρεσιών αναγνωρίζουν ότι είναι εφικτή η εκπαίδευση των ανθρώπων στην
ενσυναίσθηση.
Υπάρχει µια επείγουσα ανάγκη παροχής ευέλικτων υπηρεσιών και ενσυναισθητικής δράσης
στις µέρες µας. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις αθλητικού τουρισµού, είναι περιοχές ειδικών
υπηρεσιών που σέβονται τον πελάτη τους. Μερικές κατηγορίες αθλητικών τουριστών πρέπει να
εξυπηρετούνται µε ενσυναισθητικό ενδιαφέρον και υιοθέτηση προοπτικής, γιατί ο τρόπος
συµπεριφοράς απέναντί τους επηρεάζει το αποτέλεσµα του ταξιδιού. Ενώ σε αυτές τις τοποθεσίες οι
άνθρωποι απαιτείται να είναι ενσυναισθητικοί, δεν θα έπρεπε να παρεµβαίνουν στα προβλήµατα ή τις
δυσκολίες των πελατών/ αθλητών, γεγονός που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη συµπόνια ή τον
οίκτο. Αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται από τους υπαλλήλους που είναι φύσει συναισθηµατικοί.
Καθώς ο αθλητικός τουρισµός αντιπροσωπεύει ένα νέο περιεχόµενο στις αθλητικές και
τουριστικές σπουδές, ικανότητες επικοινωνίας, ακρόασης και ενσυναίσθησης θα πρέπει να
περιλαµβάνονται στο σχεδιασµό του κύκλου σπουδών του αθλητικού τουρισµού.
Αν και η ενσυναίσθηση δυστυχώς δεν µπορεί να εξηγηθεί περισσότερο από ότι οι έννοιες
µνήµη ή φαντασία, όµως µπορούµε να ερευνήσουµε τις παραµέτρους της. Ισχυριζόµαστε ότι στις
υπηρεσίες αθλητικού τουρισµού οι ικανότητες ενσυναίσθησης είναι µια προκαταρκτική απαίτηση
παράλληλη µε την αρτιότητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις, που επηρεάζουν το γενικό αποτέλεσµα
του ταξιδιού και επιφέρουν επαναλαµβανόµενες επισκέψεις.
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Η σηµαντικότητα της ενσυναισθητικής συµπεριφοράς θα πρέπει να γίνει το σηµείο εστίασης
των µελλοντικών ερευνών στο πεδίο της συµπεριφοράς του καταναλωτή όσο και της διοίκησης
προσωπικού ειδικά στα προγράµµατα εκπαίδευσης προσωπικού. Όχι µόνο για σκοπούς βελτίωσης της
ποιότητας υπηρεσιών, αλλά και για την υποστήριξη του συναδελφικού πνεύµατος και το εργασιακό
κλίµα γενικά.
6.1.Πρακτικές προτάσεις
Με βάση τα παραπάνω, τα συµπεράσµατα για την οργάνωση και διοίκηση του αθλητικού
τουρισµού είναι:
1. Οι διαχειριστές µπορούν να χρησιµοποιήσουν την ανάλυση της εργασιακής εµπειρίας
κάποιου άλλου προσωπικού, παιχνίδια χαρακτήρων, συζητήσεις και άλλες µη συµβατικές
µεθόδους για την εκπαίδευση νεοεισερχόµενων στο επάγγελµα του αθλητικού τουρισµού.
2. Ως µια διαδικασία στρατολόγησης από το τµήµα ανθρωπίνων πόρων α)Επιλογή
υπαλλήλων µε προσανατολισµό στην άθληση β)Συνεχής εκπαίδευση αυτών σε
ενσυναισθητικές συµπεριφορές και γ)Ανταµοιβή ενσυναισθητικής συµπεριφοράς
δηµοσίως ή επί προσωπικού .
3. Οι διαχειριστές µπορούν να δώσουν στο προσωπικό ως ανταµοιβή ή κίνητρο, την ευκαιρία
να γίνουν αθλητικοί τουρίστες, να παρακολουθήσουν έναν αγώνα και να χρησιµοποιήσουν
τις αθλητικές εγκαταστάσεις για µια µικρή περίοδο. Αυτό µπορεί να είναι µια δαπάνη αλλά
θα δώσει στο προσωπικό µια αντίληψη και θα αυξήσει τη γνώση για τις ανάγκες των
αθλητικών τουριστών.
6.2.Προτάσεις για µελλοντική έρευνα
1. Να αναπτυχθούν νέες εφαρµόσιµες µέθοδοι και εργαλεία για την εξακρίβωση , τον έλεγχο
και την ενθάρρυνση αυτής της ικανότητας στους εκπαιδευόµενους και τους υπαλλήλους
στον αθλητικό τουρισµό και τα τουριστικά αθλήµατα – από το τµήµα επιλογής
προσωπικού, ως το τµήµα αποτίµησης και εκτίµησης της απόδοσης.
2. Να διερευνηθεί ο ρόλος της ενσυναίσθησης του προσωπικού στην πρόβλεψη της
ποιότητας υπηρεσιών σε διάφορες εγκαταστάσεις αθλητικού τουρισµού.
3. Η ενσυναίσθηση θα µπορούσε ακόµα να ερευνηθεί για συσχέτιση µε την οργανωτική
κουλτούρα, την εργασιακή ικανοποίηση, την εργασιακή εµπειρία και άλλες οργανωτικές
διαστάσεις.
ΣΗΜ.
Η λέξη ενσυναίσθηση έχει χρησιµοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα ως µετάφραση του αγγλοσαξονικού
empathy όπως το αναφέρουν οι Ποταµιάνος και συνεργάτες (2001) στο Θεωρίες Προσωπικότητας και κλινική
πρακτική, 5η αναθεωρηµένη έκδοση, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
(Τροποποιηµένο από τους Hedges,M.,Kilgore K., & Roberts, J. 2002)
1.Όταν ενσυναισθάνεσαι, προσπαθείς να τοποθετήσεις τον εαυτό σου ,στα παπούτσια του πελάτη .Προσπαθείς
να κατανοήσεις συναισθήµατα από την οπτική γωνία του πελάτη! Προσπαθείς να νιώσεις όπως νιώθει αυτός!
Όταν πας σπίτι µετά τη δουλειά σου , εσύ γίνεσαι ένας πελάτης για τις υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους
οργανισµούς. Βασίζεσαι σε άλλους ανθρώπους για να παρέχουν υπηρεσίες σε σένα και την οικογένειά σου.
yΣκέψου το ταξίδι σου µε δηµόσια µετακίνηση στην παραλία. Πώς ένιωσες να στέκεσαι στην ούρα για ένα
εισιτήριο; Πόσο χρόνο χρειάστηκαν για να σε εξυπηρετήσουν; Σε καλωσόρισε κανείς πριν την εξυπηρέτηση ή
είπε αντίο αφού ολοκληρώθηκε η εξυπηρέτηση; Έκανες ποτέ κανένα παράπονο ή πρόταση έτσι ώστε να
εξυπηρετηθείς καλύτερα;
yΣκέψου το περασµένο σαββατοκύριακο και την εκδροµή σου µε ποδήλατο βουνού µε το Χ πρακτορείο .Πώς
ένιωσες να στέκεσαι εκεί έξω στον ήλιο περιµένοντας για έναν τεχνικό να φτιάξει το σκασµένο λάστιχο; Πώς
ήθελες να σου φερθούν;
yΠαρακαλώ επιλέξτε µία περίπτωση και γράψτε ένα διάλογο. Παίξτε το ρόλο του τεχνικού και του τηλεφωνητή
µε τα µέλη της οικογένειας σου. Ρώτα τους πως ένιωσαν. Ρώτα τους γιατί ένιωσαν έτσι.
yΤι είναι σηµαντικό για εσένα όταν γίνεσαι ένας πελάτης; Τι θα γινόταν αν αυτό ήταν υπηρεσίες αθλητικού
τουρισµού; Παράταξε προτεραιότητες και έλεγξε τον εαυτό σου ενώ εξυπηρετείς άλλους.
yΤι σε κάνει θυµωµένο ή ανικανοποίητο µε τις υπηρεσίες που δέχεσαι; Σκέψου ανεπιτυχή περιστατικά που
ανακαλείς κάθε τόσο και έπειτα και αποφάσισε ποια συµπεριφορά θα ήταν επανορθωτική για σένα. Συζήτησε
µε επόπτες ή συνεργάτες.
2.Σκέψου τους ανθρώπους που εξυπηρετείς: Ποιοι είναι αυτοί; Πως τους φέρονται οι άλλοι στο εργασιακό τους
περιβάλλον; Ανέπτυξε την ικανότητα σου να “ενσυναισθάνεσε”. Όταν παραπονιούνται πελάτες ή εξοργίζονται
λόγω ενός κανόνα ή διαδικασιών που πρέπει να επιβάλεις, έχε στο νου σου αυτό:
(α) Ασχολήσου πρώτα µε τα συναισθήµατα του πελάτη. Αν ο πελάτης ήταν ενοχληµένος, ζήτα συγνώµη εκ
µέρους της εταιρίας.
(β) Εξήγησε γιατί η εταιρία/ οργανισµός/ πρακτορείο ακολουθεί αυτόν τον κανόνα ή την διαδικασία. Αν δεν
γνωρίζεις γιατί, ΜΑΘΕ! Κάνε το δική σου δουλειά να γνωρίζεις τα πάντα για τα θέµατα που επηρεάζουν τους
πελάτες!
(γ) Πρόσφερε µια εναλλακτική, αν είναι δυνατόν. Κάνε µια πρόταση για κάτι άλλο που θα µπορούσε να κάνει ο
πελάτης. Μπορεί να µη δεχτούν την πρόταση, άλλα τουλάχιστον δεν τους άφησες να περιµένουν!
(δ) Μην παίρνεις την κριτική ή την οργή προσωπικά!
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ
(Τροποποιηµένο από τους Hedges, M., Kilgore K., & Roberts, J. 2002)
Μια οργισµένη πελάτισσα σας ανέφερε ότι δεν µπορούσε να ξεκουραστεί λόγω θορύβου έξω από το δωµάτιο
της. Ποιες από τις επόµενες δηλώσεις εκφράζουν ενσυναίσθηση και ποιες όχι; Παρακαλώ κυκλώστε τις
επιλογές σας (Ν=ΝΑΙ, Ο=ΟΧΙ) και έλεγξε για ταίριασµα µε τους ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Είναι πολύ κρίµα, αλλά συµβαίνει συχνά εδώ γύρω. Ν / Ο
2. Λυπάµαι πολύ που συνέβη σε εσάς. Ν / Ο
3. Πιστεύω πως πρέπει να ηρεµήσετε. Ν / Ο
4. Λοιπόν, τι θέλετε να κάνω εγώ γι’αυτό; Ν / Ο
5. Το βλέπω ότι αυτό ήταν µια ενόχληση για εσάς. Λυπάµαι. Ν / Ο
6. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να είστε τόσο εύθικτη µε αυτό. Ν / Ο
7. Κοίτα καλή µου, δεν είναι ∆ΙΚΗ ΜΟΥ δουλειά. Ν / Ο
8. Το βλέπω ότι αυτό είναι ένα αληθινό πρόβληµα. Ας δούµε τι µπορούµε να κάνουµε για να το
διορθώσουµε Ν / Ο
9. Φαίνεται πως έχετε δικαίωµα να είστε αναστατωµένη. Ζητώ συγνώµη για το λάθος Ν / Ο
10. ∆εν είναι και τόσο άσχηµα, θα έπρεπε να είχατε το πρόβληµα του τελευταίου τύπου Ν / Ο
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΚΛΕΙ∆ΙΑ:
Ενσυναισθητική Συµπεριφορά: Νο 1, 2, 5, 8, 9
Μη-ενσυναισθητική Συµπεριφορά: Νο 3, 4, 6, 7, 10
Ένας πόντος δίνεται για κάθε σωστή απάντηση
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
0-3 πόντοι= Προσπάθησε να εξασκήσεις την ενσυναίσθηση
4-6 πόντοι= Μπορείς να αναπτύξεις τις ικανότητες ενσυναίσθησης
7-10 πόντοι= Συνέχισε την καλή δουλειά

12

ΠΙΝΑΚΕΣ
Ενσυναίσθηση
Οι υπάλληλοι δείχνουν εξατοµικευµένη προσοχή στους πελάτες
Οι υπάλληλοι αντιµετωπίζουν τους πελάτες µε φροντίδα
Οι υπάλληλοι κατά βάθος συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον των πελατών
Οι υπάλληλοι κατανοούν τις ανάγκες των πελατών τους
Οι υπηρεσίες παρέχονται σε βολικές ώρες εργασίας
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Πίνακας 1. Προτεινόµενα αντικείµενα για την περιγραφή της Ενσυναίσθησης από το εργαλείο
SERVQUAL (Parasuraman et al, 1994)
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