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Въведение

С увеличаване интензивността на конкуренцията се наблюдава стремеж
на все повече компании да управляват взаимоотношенията със своите клиенти.
Тази тенденция се обяснява с позитивния ефект от задържането на клиентите
върху пазарните и финансовите резултати на компаниите1. Запазването и разви-
тието на клиентската база е елемент на лоялността, която на свой ред се влияе
от удовлетвореността на клиентите.

Сред условията за осъществяване на наблюдение и управление на влияние-
то в релацията „пазарни и финансови резултати – лоялност – удовлетвореност”
е системното акумулиране на информация за нагласите и поведението на клиен-
тите. Анализът на специализираната литература показва, че данните за нагла-
сите и поведението на клиентите са необходимо, но не и достатъчно условие за
управление на тяхната удовлетвореност и лоялност.

За осмисляне на релацията „резултати – лоялност – удовлетвореност”
могат да се използват и данни за нагласите на персонала, който непосредствено
контактува с клиентите. Представителите на персонала изпълняват, а често и
инициират и участват в разработването на фирмените стратегии и програми.
Нагласите и поведението на персонала, проявяващи се чрез удовлетвореност
от работата, ангажираност, съпричастност, лоялност към работодателя и др.,
оказват влияние върху удовлетвореността и лоялността на клиентите, а следо-
вателно се отразяват и върху пазарното представяне на компаниите.

Ролята на персонала за изграждане, поддържане и развитие на взаимоот-
ношения с клиентите е особено силно изявена в сферата на услугите. Във връзка

1 В общия случай процентът на задържане на клиентите корелира позитивно с рентабилността на
продавача, но това не е аксиоматично правило. Не винаги високите равнища на задържане на
клиентите са благоприятни за компаниите, особено в случаите, при които в портфейла на компа-
нията остават клиенти, които са с ниска стратегическа важност, значимост, доходност и се оценя-
ват като нелоялни към доставчика (за повече подробности виж: Станимиров, Е. Анализ на пор-
тфейла от клиенти. Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция „Фирмите и
пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация”. Изд. „Наука
и икономика”, ИУ – Варна, 2008, с. 401-408).
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с това автори като Дж. Роджърс, Е. Кенет, Т. Каш2 и М. Кларк3 достигат до
следните обобщения в своите изследвания:

- Служителите от фронтофиса са тези, които обикновено са първите и
много често единствените, които контактуват директно с клиентите. Този
персонал формира и поддържа взаимоотношения с клиентите, защото
спецификата на предлаганите услуги изисква съвместна работа.

- Поради динамичните взаимоотношения и неосезаемия характер на ус-
лугите, обслужващият персонал има силно влияние със своето поведе-
ние върху възприятията на клиентите за качеството на получените ус-
луги.

От управленска и маркетингова гледна точка представляват интерес не
само удовлетвореността на клиентите и обслужващият ги персонал, но и спо-
собността на последните да преценяват сравнително точно дали клиентите по-
лучават желаното и очакваното ниво на обслужване. Умението за точна пре-
ценка на удовлетвореността на клиентите може значително да намали разходи-
те за проучвания на клиентите, както и да предостави възможност за проактив-
ни действия от страна на продавачите при поява на индикации за проблеми.

Целта на тази статия е да се изследва паралелно удовлетвореност-
та на персонал и клиенти в сферата на бизнес услугите и на тази основа
- да се установи дали работещите във фронтофисите на изследваните
компании имат правилна преценка за степента на удовлетвореност на
обслужваните клиенти. Обект на изследване са 54 компании в сферата на
бизнес услугите (счетоводни, юридически, финансови, застрахователни, марке-
тингови и други услуги) от цялата страна и по-конкретно – 108 фронтофис слу-
жители и 216 настоящи организационни клиенти.

1. Влияние между удовлетвореността на персонала и клиентите

Удовлетвореността на персонала се възприема като „нагласа към отделни
аспекти от работата, както и към работата като цяло”4 или като „положително
емоционално отношение, формирано след оценка на дадена работа/длъжност
или трудов опит”5. Следователно, за коректно изследване на удовлетвореност-
та на персонала е необходимо да се формира, както обобщена оценка за тази
конструкция, така и да се установят и метрифицират съставните й компоненти.

В специализираната литература се открояват основно две групи авторови
мнения при концептуално дефиниране на удовлетвореността на клиентите:

2 Roggers, J., Е. Kenneth, Т. Kash. Increasing Job Satisfication ot Service Personnel. // Journal of Service
Marketing, Vol. 8, No 1, 1994, pp. 14-26.

3 Clark, M. Modelling the Impact of Customer-Employee Relationships on Customer Retention Rates
in a Major UK Retail Bank. // Management Decision, 35/4, 1997, pp. 293-301.

4 Roggers, J., Е. Kenneth, Т. Kash. Increasing Job Satisfication of Service Personnel. // Journal of Service
Marketing, 1994, Vol. 8, p. 15.

5 Locke, E. The Nature and Causes of Job Satisfaction, 1976, in Dunnette, M. (Ed.), Handbook of
Industrial and Organizational Psychology, Rand McNally, Chicago, IL.
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- удовлетвореността като процес на оценка – удовлетвореността е общо
психологическо състояние, проявяващо се в случаите, когато емоциите,
съпътстващи по-високите очаквания, се обединят с нагласите на клиен-
та по отношение на придобиването и/или потреблението на продукта6;

- удовлетвореността като резултат от оценъчен процес – удовлетворено-
стта е реакция или отношение на клиента във връзка с предлагането на
продукт или услуга на една организация7.

В научната литература са описани различни подходи за изследване на удов-
летвореността (когнитивен дисонанс, контрастен, асимилационно-контрастен,
обща негативност, сравнително равнище, несъответствие с предварително фор-
мираните ценности, асимилационен, модел на съответствието/несъответствие-
то, атрибутивен, на справедливата стойност), които условно можем да обеди-
ним в две групи по критерия „формиране на удовлетвореността на клиента”:

- удовлетвореността е субективна оценка на клиента за направена покуп-
ка след сравняване на очакванията и възприятията за изпълнението8, 9.
В този смисъл удовлетвореността е функция на съответствието (рес-
пективно несъответствието) между предварително зададена от клиен-
та норма за офертата на доставчика и възприетото ниво на нейното фак-
тическо представяне.

- удовлетвореността е функция от възприятието на клиента за равнището
на фактическо представяне при покупката. Кронин, Тейлър и Тийс10

твърдят, че не съществуват ясно установени норми за сравнение между
очаквания и фактическо представяне, което означава, че, според тях,
очакванията имат много по-малка роля в процеса на формиране на удов-
летвореността, в сравнение с възприятията.

Независимо от начина на дефиниране на удовлетвореността (респективно
от субектите, при които се проявява – персонал или клиенти), изследователите
в тази област са единодушни, че тя е комплексна конструкция11 с латентен
характер. Комплексната й природа произтича от различните признаци, които
характеризират удовлетвореността. Латентността се свързва с трудности при
директното измерване на конструкцията, което налага нейното последващо опера-
6 Oliver, R. Measurement and Evaluation of Satisfaction Process in Retail Settings. // Journal of Retailing,

1981, p. 57.
7 Andre, M., Р. Saraiva. Approaches of Portuguese Companies for Relating Customer Satisfaction with

Business Results. // TQM, Vol. 11, p. 7, 2000.
8 Anderson, E.W. The Antecendents and Consequences of Customer Satisfaction for Firms. // Marketing

Science, 1993, Vol. 12.
9 Oliver, R. L. A Cognitive model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions //

Journal of Marketing Research, 1980.
1 0 Cronin J. J., S. A. Taylor. SERVPERF versus SERVQUAL: Reconciling Performance-based and

Performance-minus-expectations Measurement of Service Quality. // Journal of Marketing, Vol. 58, N
1 (January), 1994; Teas, R.K. Expectations, Performance Evaluation, and Consumers’ Perceptions of
Quality. // Journal of Marketing, Vol. 57, October, 1993.

1 1 Конструкцията отразява строежа и взаимното разположение на елементите на съответното обра-
зувание (в конкретния случай – удовлетвореност).
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ционализиране чрез независими променливи, които, от своя страна, подлежат на
оценка12.

Правилното концептуализиране и операционализация на конструкциите
„удовлетвореност на персонала” и „удовлетвореност на клиентите” са предпос-
тавка за коректно изследване за наличие, сила и посока на влияние между тях.
Голям брой изследвания потвърждават наличието на връзка между удовлетво-
реността на персонала и клиентите, която се проявява в различни аспекти:

- Възприятията на персонала и клиентите за качеството на предоставе-
ните (получените) услуги са свързани помежду си13. Тъй като влияние-
то на възприеманото качество върху удовлетвореността е доказано, а
демонстрираните нагласи и поведение на персонала имат отношение към
възприеманото качество, от тук и удовлетвореността на персонала се
проектира върху удовлетвореността на клиентите.14, 15

- Удовлетвореността на персонала предопределя качеството на предос-
тавяните от тях услуги16. Част от компонентите на удовлетвореността
на персонала могат да се използват за предсказване на промените в
удовлетвореността на клиентите. Р. Бърк и колектив потвърждават на-
правения извод, като доказват че някои аспекти на удовлетвореността
на персонала (например отчуждение/стрес на работно място, заплаща-
не, ангажираност с работата, привлекателност на работата и др.) имат
съществено влияние върху удовлетвореността на клиентите с или без
компанията да провежда реинженерингова програма с цел подобряване
изпълнението на нейните служители17. Поради това може да се приеме
направеният от Б. Гейл18 извод, че съществува връзка между „щастли-
вите работещи” и „щастливите клиенти”.

- Между нагласите на персонала и тези на клиентите се констатират вза-
имни влияния. Начинът, по който една компания се отнася към своите
клиенти, дава ориентация за характера на взаимоотношенията с персона-
ла19, т.е. спецификата на взаимоотношенията с клиентите зависи от ха-
рактера на трудовите правоотношения с работещите в организацията.

1 2 Levesque, T., G. McDougall. Determinants of Customer Satisfaction in Retail Banking. // IJBM, 14/7,
1996, p. 15.

1 3 Moira Clark, Modelling the Impact of Customer-Employee Relationships on Customer Retention
Rates in a Major UK Retail Bank. // Management Decision 35/4, 1997, pp. 293–301.

1 4 Babin, B., J. Boles. The Еffects of Perceived Co-worker Involvement and Supervisor Support on
Service Provider Role Stress, Performance and Job Satisfaction”. // Journal of Retaling, 1996, Vol. 72,
No. 1, pp. 57-75.

1 5 Tortosa, V. et all. Internal Market Orientation and its Influence on Organisational Performance”. //
European Journal of Marketing, Vol. 43, No. 11/12, 2009, pp. 1435-1456.

1 6 Burke, R. et all. Effects of Reengineering On the Employee Satisfaction-Customer Satisfaction
Relationship. // The TQM Magazine, Vol. 17, ? 4, 2005, p. 361.

1 7 Burke, R. et all. Цит. съч.
1 8 Gale, B. Satisfaction Congress to Focus on Acquiring, Retaining Customers. // Marketing News, 6 July,

1992, p. 18.
1 9 Rousseau, D., Wade-Benzoni, K. Linking Strategy and Human Resource Practices;. How Employee

and Customer Contacts are Created. // HRM, 1994, Vol. 3, No 3, pp. 463-89.
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2. Изследователска рамка

Като метод за набиране на първични данни за удовлетвореността е изпол-
звана пряка персонална анкета под формата на стандартизиран въпросник. За
реализиране на изследването са разработени и проведени две отделни анкети:

- сред служители от фронтофисите на компании, предоставящи бизнесус-
луги;

- сред организационни клиенти, получаващи бизнес услуги.
За измерване и оценка на удовлетвореността на персонала и клиентите се

използва мултиатрибутивен подход, т.е двете латентни конструкции се дезагре-
гират в конкретни измерими (операционализиращи) променливи.

Изследователският инструмент за удовлетвореност на персонала се състои
от два блока. Първият блок включва твърдения, чрез които служителите във
фронтофиса оценяват по 5-степенна скала (от 1 – „изобщо не съм удовлетво-
рен” до 5 – „напълно удовлетворен”) удовлетвореността си от следните аспек-
ти на работата в организацията20:

- Удовлетвореност от предоставените правомощия във връзка с работа-
та си в компанията. Операционализацията е осъществена посредством
3 променливи: учaстие на лицето при вземане на решения; осигуряване
на достъп до информация от страна на мениджмънта; възможност за
развитие на кариерата.

- Удовлетвореност от професионалната реализация в конкретната компа-
ния – оценена е чрез критериите: възможност за развитие на уменията;
удовлетвореност от естеството на работата; възможност за свободно при-
лагане на личните умения и способности; удовлетвореност от получава-
ната информация за осъществяване на професионалните задължения.

- Удовлетвореност от заплащането и осигурените социални придобивки.
- Удовлетвореност от екипната работа.
- Удовлетвореност от сигурността, която компанията предлага по отно-

шение на заеманото работно място.
- Удовлетвореност от физическите условия на работа.
- Обща удовлетвореност от компанията.
Във втория блок от въпросника персоналът оценява до каква степен кли-

ентите са удовлетворени от обслужването. Оценката се осъществява по 5 сте-
пенна скала от Ликъртов тип – от 1 – „изобщо не съм съгласен” до 5 – „напълно
съгласен” по следните критерии:

- качество на обслужване;
- обхват на предлаганите услуги;
- компетентност, ангажираност с проблемите на клиентите, любезност и

комуникативни умения на персонала;

2 0 Изледователският инструмент е адаптиран по Schneider, B. et.all. Which Comes First: Employee
Attidudes or Organizational Finacial and Market Performance?  // Journal of Applied Psychology,
2003, Vol. 5, p. 839.
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- цени на предлаганите услуги (степен на съответствие с възможностите
на клиентите);

- обща удовлетвореност от компанията като цяло.
Въпросникът, предназначен за организационните клиенти, също включва

два блока. Специфичното в този инструмент е, че блокът от въпроси за измер-
ване на удовлетвореността на клиентите е идентичен с този, чрез които персо-
налът оценява доколко са доволни клиентите от обслужването. Целта е да се
направи съпоставка между двата изследователски инструмента и да се уста-
нови степента на съвпадение (респективно несъвпадение) в оценките между
персонал и клиенти. От практическа гледна точка това сравнение информира
компаниите, предлагащи бизнес услуги, дали могат да използват персонала от
фронтофиса, за да си набавят по разходноефективен начин достоверни данни за
клиентите и тяхната удовлетвореност. Оценката е осъществена по 5-степенна
скала от 1 – „изобщо не съм доволен” до 5 – „напълно доволен”.

Във втората част от въпросника организационните клиенти оценяват по
степен на важност описаните по-горе фактори за удовлетвореност (по скала от
1 – „изобщо не е важен” до 5 – „много важен”).

Скалите за оценка на удовлетвореността на персонала и клиентите са те-
ствани за надеждност чрез критерия Cronboach’s Alpha. Стойностите на крите-
рия за отделните скали в двата въпросника е по-голяма от 0,60021, с което се
доказва надеждността на разработените изследователски инструменти.

Въз основа на направените разсъждения за наличие на връзка между удов-
летвореността на персонала и удовлетвореността на клиентите са дефинирани
следните хипотези (фиг. 1):

Н1 – липса/ наличие на статистически значима връзка между удовлетво-
реност на персонала и оценката му за удовлетвореност на обслужва-
ните клиенти.

Н2 – липса/ наличие на статистически значима връзка между удовлетво-
реност на персонала и удовлетвореност на клиентите.

2 1 Стойностите на критерия Cronboach’s Alpha за отделните скали е както следва: удовлетвореност
на персонала – 0,799, възприятия на персонала за потребителската удовлетвореност – 0,7491;
удовлетвореност на клиентите – 0,7646.

Удовлетвореност
на персонала

Оценка на персонала за
удовлетвореност на клиентите

Удовлетвореност
на клиентите

H1

H2 H3

Фиг. 1. Концептуален модел на изследването
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Н3 – липса/ наличие на статистически значима връзка между оценката на
персонала за удовлетвореността на клиентите и оценката на клиен-
тите за собствената им удовлетвореност.

Извадката е от типа „според отзовалите се”. За формирането й е осъще-
ствен контакт с 54 компании, работещи в сферата на бизнесуслугите (счето-
водни; юридически; финансови, вкл. банкови; маркетингови, вкл. рекламни; други
услуги). Избраните компании работят на организационен пазар, т.е. предлагат
услуги на други компании. При условие, че включените в извадката предложи-
тели на бизнес услуги работят паралелно на В2С и В2В пазар, анкетната карта
се попълва, като се разсъждава само за организационен пазар (т.е. за фирмите-
клиенти). От всяка компания-предложител се подбират двама фронтофисслу-
жители и се осъществява контакт с четири нейни клиенти, които ползват бизнес
услуги.

3. Резултати от изследването

Удовлетвореност на служителите

Резултатите от проучването сред служители, които директно контактуват
с клиентите показват, че 60,4% от тях са по-скоро удовлетворени от своите
работодатели като цяло. Едва 7,9% от служителите са напълно доволни и ня-
мат забележки към условията на работа в компанията. Относителният дял на
напълно и по-скоро неудовлетворените е 11,9% – т.е. за тези служители се пред-
полага, че могат да напуснат компанията при предлагане на по-добри условия
на работа.

След анализ на отговорите на респондентите се формира средна непре-
теглена оценка на общата им удовлетвореност – 3,63, т.е. персоналът във фрон-
тофисите на изследваните компании е по-скоро удовлетворен. Този резултат се
дължи на оценките по отделните мотиватори, които са позиционирани в диапа-
зона от 3 до 4, т.е. между неутрална оценка и „по-скоро удовлетворени” (табл.
1). Служителите в най-голяма степен са доволни от осигурения достъп до ин-
формация за изпълнение на служебните си задължения, от физическите усло-
вия на труд, от осигурения достъп до информация от страна на мениджмънта,
както и от естеството им на работа към момента.

По-ниски нива на удовлетвореност се регистрират по отношение на моне-
тарните стимули – социални придобивки и заплащане в конкретната организа-
ция, както и факторите, които могат да увеличат служебните правомощия на
лицето в компанията – възможности за развитие на личните умения и участие
при вземане на управленски решения. Интерес в случая представлява ниската
удовлетвореност от заплащането, което допълнителният анализ показва, че е
най-важния мотиватор сред всички компоненти на удовлетвореността (табл.
2). Причина за несъответствието между степента на важност на компонента и
нивото на регистрираната удовлетвореност при монетарните стимули може да
се търси в рестриктивната финансова политика на повечето компании в условия
на криза, както и в по-високата ценова чувствителност на служителите.
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Таблица 1

Удовлетвореност на персонала – общо и по компоненти

За да се определи степента на важност на горепосочените фактори и тях-
ното влияние при формиране на възприятието на служителите за обща удовлет-
вореност от компанията е приложен множествен регресионен анализ. Получе-
ният регресионен модел е адекватен23. Стойността на коефицента на детерми-
нация (0,665) показва, че 66,5% от измененията в общата удовлетвореност се
дължат на включените в проучването компоненти на удовлетвореността.

От всички изследвани мотиватори (12 на брой) само заплащането, физи-
ческите условия на труд, достъпа до информация, необходима за добро изпълне-

Компоненти на удовлетвореността / обща удовлетвореност

Средни оценки
на персонала

от изследваните
компании

Участие при вземане на решение в компанията 3,24

Информация от мениджмънта за целите на компанията 3,62

Възможности за развитие на кариерата 3,14

Възможности за развитие на професионалните умения 3,47

Естество на работа 3,59

Възможности свободно да се прилагат лични умения
и способности 3,40

Заплащане 3,23

Социални придобивки 2,99

Екипна работа 3,39

Сигурност за работното място 3,37

Достъп до информация, необходима за добро изпълнение
на служебните задължения 3,65

Физически условия на труд 3,65

Обща удовлетвореност от компанията
(ср. непретеглена оценка) 3,63

Обща удовлетвореност от компанията
(ср. претеглена оценка)22 3,75

2 2 Средната претеглена оценка е формирана чрез използване на относителната важност на отделни-
те компоненти на удовлетвореността, получена чрез директен подход – респондентите оценяват
елементите на удовлетвореността по 5-степенна скала.

2 3 Signif. F е 0.00 и е по-малко от предварително възприетото равнище на  грешка α = 0.05.
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ние на служебните задължения и възможностите за развитие на личните уме-
ния са статистически значими24. С условност може да се интерпретира и еле-
мента „удовлетвореност от участието при вземане на решения в компанията”,
който е статистически значим при α = 0,1. Между описаните компоненти на
удовлетвореността не се установява мултиколинеарност, което показва, че между
факторните променливи не съществуват силни връзки, които могат да „изкри-
вят” интерпретацията на регресионните модели.

Таблица 2

Статистически значими фактори на удовлетвореността
на персонала от фронтофисите

Според данните в табл. 2, най-голямо значение за удовлетвореността на
фронтофис служителите имат монетарните стимули (заплати, бонуси). Ранжи-
рането въз основа на оценките за важност на компонентите на удовлетворенос-
тта разкрива потребностите на заетите лица и показва, че след финансовите
нужди те считат за важни възможностите за професионално усъвършенстване
(развитие на личните умения) и достъпа до информация, необходима за добро
изпълнение на служебните задължения. Важни фактори са също физическата
конфортност на средата за работа и участието на служителя при вземането на
управленски решения.

Анализът на мотиваторите по ранг на важност и средните им оценки по-
зволява да се очертаят следните приоритетни направления, чрез които може да
се търси подобряване в нивото на общата удовлетвореност на персонала от
фронтофисите на изследваните компании:

- Анализ и адаптиране на системата на заплащане на служителите към
персоналните, екипни и общофирмени резултати. Възможно е да се търсят
алтернативни форми за подобряване на заплащането.

Фактори Равнище на
значимост (Sig) β-коефицент

Относител
на важност

(тегло)

Участие при вземане на решения в
компанията 0,064 0,138 13%

Възможности за развитие на личните
умения 0,031 0,198 19%

Заплащане 0,000 0,342 32%

Информацията, която се предава за добро
изпълнение на служебните задължения 0,011 0,192 17%

Физически условия на работа 0,010 0,198 19%

2 4 Техните равнищата на значимост (Sig.) са по-малки от възприетото равнище на грешка α = 0,05.
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- Организация на фирмени обучения в направления, съобразно нуждите и
интересите на служителите и/или при реинженеринг на процеси, които изис-
кват допълнителни умения от страна на персонала. Във връзка с това е
възможно да се организират целево ориентирани обучения и/или стимули-
ране на заетите самостоятелно да повишават своята квалификация.

- Приобщаване на служителите при вземане на решения, свързани с тех-
ните права и задължения, както и лансиране на промени в начина на
обслужване на клиентите.

При сравнение на резултатите за двете извадки относно степента на обща
удовлетвореност на клиентите се установява, че има съвпадение в относител-
ния дял на отговорите за позицията „по-скоро доволен”, които съставляват и
основния масив от отговорите на запитаните (табл. 3).

Таблица 3

Удовлетвореност на клиентите
(от позициите на персонал и бизнесклиенти)

Характерно за отговорите на обслужващия персонал е, че посочват по-
висок процент за напълно доволните клиенти и по-нисък процент за недоволни-
те клиенти, в сравнение с отговорите на клиентите.

Фактори за формиране на потребителската удовлетвореност

Чрез множествен регресионен анализ са изведени факторите, които, спо-
ред обслужващия персонал и самите клиенти, имат най-силно влияние върху
резултативната променлива – обща удовлетвореност (табл. 4).

Според данните от двете множествени регресии, коефицентите на детер-
минация са близки по стойност – R2 за оценката на служителите за потребител-
ска удовлетвореност е 0,440, а за удовлетвореността на самите клиенти е 0,433.
От тук може да се направи извод, че въз основа на формираните отговори на
служителите и потребителите, избраните мотиватори обясняват едва около 44%
от промените в изследваната категория, т.е. и за двете групи респонденти съще-
ствуват и други фактори, които не са обхванати в това изследване. И в двата

Степен на удовлетвореност/
неудовлетвореност

на клиентите

Относителен дял отговори
по отделни позиции, според

персонала

Относителен дял
отговори по отделни

позиции, според
клиентите

Изобщо не съм доволен 1% 1,5%
По-скоро не съм доволен 1% 7,0%

Нито доволен, нито недоволен 17,8% 20,5%

По-скоро доволен 63,4% 63,5%
Категорично доволен 16,8% 7,5%
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случая не е установено наличие на мултиколинеарност между факторните про-
менливи.

Таблица 4

Компоненти на потребителската удовлетвореност – степен
на важност, според персонал и бизнесклиенти

Табл. 4 разкрива, че мненията на двете изследвани групи (персонал и клие-
нти) по отношение на факторите, които обуславят потребителската удовлетво-
реност, са различни. Според работещите във фронтофиса, удовлетвореността
се определя основно от три фактора: обхват на предлаганите услуги, ангажира-
ност към проблемите на клиентите и комуникативни умения на обслужващия
персонал. За бизнесклиентите с най-голямо значение са качеството на обслуж-
ване25 и цените на услугите, следвани от любезността и компетентността на
обслужващия персонал. Различията в ранжирането доказват, че персоналът и
клиентите формират по различен начин своите оценки за обобщаващата про-

Фактори на
потребителска

удовлетвореност

Степен на важност, според
персонала от фронтофиса

Степен на важност, според
бизнесклиентите

β коеф. тегло

Статисти-
ческа

значимост на
фактора

β коеф. тегло

Статисти-
ческа

значимост
на фактора

Качество на обслужване - - не 0,256 30% да
Обхват на предлаганите
бизнес услуги 0,342 44% да - - не

Компетентност на
персонала, работещ
непосредствено с
клиентите

- - не 0,160 19% да

Ангажираност към
проблемите на клиентите 0,243 31% да - - не

Любезност на
обслужващия персонал - - не 0,178 21% да

Комуникативни умения
на обслужващия
персонал

0,189 25% да - - не

Цени на предлаганите
услуги - - не 0,260 30% да

2 5 Качеството на обслужване е латентна конструкция, която за предложителите на бизнесуслуги
включва различни променливи, отчитащи спецификите на предлагания вид услуги. Във връзка
с това за коректно оценяване на качеството е желателно конструкцията да се операционализира.
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менлива „удовлетвореност”. От тук може да се направи по-обобщаващ извод,
че съвпадението в средните оценки на персонал и клиенти за обща потребител-
ска удовлетвореност не е достатъчно условие, за да може персоналът да се
възприема като единствен и надежден източник на информация за удовлетво-
реността на клиентите.

Двете паралелни проучвания (с двете групи респонденти) позволяват да се
сравняват средните оценки (непретеглени и претеглени) на обслужващия персо-
нал и на самите клиенти за удовлетвореност по фактори и като цяло (таблица 5).

Таблица 5

Потребителска удовлетвореност – сравнение
между оценките на персонал и бизнесклиенти26

Средните непреглени оценки за удовлетовреност показват, че и двете гру-
пи респонденти считат, че клиентите са по-скоро удовлетворени от компаниите
за бизнес услуги. При анализ на средните претеглени стойности за удовлетво-
реността се установява, че позициите на персонала (3,99) и клиентите (3,34) се

Фактори на потребителска
удовлетвореност

Средни
оценки на
персонала

Средни
оценки на
клиентите

Разлика
Статистическ

и значима
разлика

Качество на обслужване 4,21 3,85 0,36 има

Обхват на предоставените
услуги 3,90 3,74 0,16 няма

Компетентност на
обслужващия персонал 4,17 3,75 0,42 има

Ангажираност на персонала
при разрешаване проблеми на
клиентите

3,84 3,39 0,45 има

Любезност на персонала,
контактуващ с клиентите 4,28 3,91 0,37 има

Комуникативни умения на
персонала 4,16 3,82 0,34 има

Цени на предлаганите услуги 3,40 3,22 0,18 няма

Обща удовлетвореност от
компанията – средна
непретеглена оценка

3,94 3,69 0,25 има

Обща удовлетвореност от
компанията – средна
претеглена оценка

3,99 3,34 0,65 -

2 6 Скалата е от 1 – „изобщо, не съм удовлетворен” до 5 – „напълно съм удовлетворен”.
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различават в по-голяма степен. В случая средната претеглена оценка на клиен-
тите е по-близка до неутралната оценка (3) по използваната 5-степенна скала,
което отговаря на „нито удовлетворен, нито неудовлетворен”.

Като цяло персоналът от фронтофиса е по-оптимистично настроен, което се
вижда от по-високите оценки по всички компоненти на удовлетвореността при
съпоставка с оценките на самите клиенти. След допълнителна проверка се уста-
ноява27, че статистически значими разлики се наблюдават между средните оцен-
ки на двете групи по следните компоненти: качество на обслужване, компетент-
ност на обслужващия персонал, ангажираност на персонала с проблемите на кли-
ентите, любезност и комуникативни умения на работещите, както и удовлетворе-
ност на клиентите като цяло. Наличието на статистическа значима разлика меж-
ду средните оценки на персонала и бизнесклиентите по всички компоненти на
потребителската удовлетвореност, с изключение на цени и обхват на предоставя-
ните услуги доказва, че персоналът от фронтофиса не може да се разглежда като
надежден източник на информация за удовлетвореността на клиентите. Оценки-
те на персонала са по-обективни и близки до потребителските възприятия, когато
става въпрос за фактори, които не са свързани директно с личните и професио-
налните умения на персонала (като цени и обхват на услугите).

За апробиране на модела (представен на фиг. 1) са използвани корелацио-
нен анализ и χ2-анализ.

Проверката на хипотеза Н1 е осъществена чрез корелационен анализ между
удовлетвореността на персонала и неговата оценка за потребителската удовлетво-
реност. Резултатите показват, че между двете променливи съществува слаба по
сила статистическа значима връзка (R = 0,275, Sig. = 0,005). Наличието на слаба
връзка показва, че има съвпадение в оценките за една част от респондентите. Една
от възможните причини за това е, че тези служители са достатъчно мотивирани от
своя работодател, за да се стремят да обслужват по-добре бизнесклиентите.

Хипотеза Н2 е проверена чрез χ2-тест, чиито резултати доказват липсата на
статистически значима връзка (Sig. = 0,476) между удовлетвореността на персо-
нала и удовлетвореността на включените в проучването клиенти. Полученият
резултат не може да се тълкува еднозначно, тъй като едно от условията за прило-
жение на χ2-теста не е изпълнено (в 80% от клетките минималните теоретични
честоти са по-малки от 5, а в една от клетките тази стойност е по-малка от 1).

Табл. 5 дава отговор по отношение на хипотеза Н3. Установената статисти-
чески значима разлика между оценката на персонала за потребителската удовлет-
вореност и тази на самите клиенти показва, че като цяло възприятията на служите-
лите се различават от тези на потребителите, когато става въпрос за оценка на
фактори, които пряко засягат техните професионални и лични умения (компетент-
ност, ангажираност, любезност, комуникативни умения и качество на работа).
2 7 При проверка за наличие/липса на статистическа значима разлика между средните оценки на

персонала и  клиентите се използва параметричен t-тест, тъй като разпределението на изследва-
ните променливи е нормално. В зависимост от равнището на значимост на t-критерия, наблюда-
вано от съответния ред за равенство на дисперсиите на двете групи, се определя дали разликата
между средните оценки е статистически значима (при Sig. по малко от α = 0,05).
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Заключение

Получените резултати от осъщественото изследване с двете групи рес-
понденти позволяват да се направят следните по-важни изводи:

Първо. Факторите, които в най-висока степен оказват влияние върху удов-
летвореността на включените в проучването фронтофис служители са следни-
те: заплащане, физически условия на труд, достъп до информация, необходима
за доброто изпълнение на служебните задължения и възможности за развитие
на личните умения. Съответно, тези инструменти може да се използват от ме-
ниджмънта на компаниите в комбинация или самостоятелно (в зависимост от
средните им оценки, както и от възможностите и приоритетите на съответната
компания) за подобряване на общата удовлетвореност.

Второ. Изключително важни фактори за удовлетвореността на организаци-
онните клиенти в сферата на бизнесуслугите са качеството на обслужване, цените
на предлаганите услуги, любезността и компетентността на служителите. Форми-
раните средни оценки на клиентите показват, че е препоръчително изследваните
компании да проучват възможностите за актуализация на ценовата си листа съоб-
разно възможностите на обслужваните клиенти. Установява се, че ангажираността
и компетентността на служителите от фронтофиса изискват допълнителни усилия
от страна на компаниите и по-конкретно, на персонала, защото именно тук се кон-
статират най-сериозни разминавания в оценките на двете групи респонденти и се
регистрират най-ниските нива на удовлетвореност на клиентите.

Трето. Фронтофис служителите не могат да се използват безрезервно като
източник на информация за потребителската удовлетвореност. Основен аргу-
мент в подкрепа на този извод е, че между преценката на служителите и потре-
бителските възприятия съществува статистически значима разлика. Същевре-
менно, при формиране на оценката си за удовлетвореност на клиентите, персо-
налът отдава по-голямо внимание на фактори, които не са толкова важни за
потребителите (като обхват на предлаганите услуги, ангажираност и комуника-
тивни умения на обслужващия персонал). Мнението на персонала от фронтофи-
са за обслужваните бизнесклиенти трябва да се използва внимателно, тъй като
удовлетвореният служител, дори и достатъчно мотивиран, е заитересуван да
маркира по-високи равнища на потребителска удовлетвореност.

Ограниченията на направените две паралелни проучвания и получените ре-
зултати очертават следните насоки за бъдеща работа в изследваната област:

- да се установи дали индивидуалните характеристики на членовете на
персонала оказват влияние върху оценката им за удовлетвореност на
служителите;

- да се обвърже удовлетвореността на фронтофис служителите с финансовите
резултати на компаниите и проследяване на посочената връзка в динамика;

- изследване на поведението на потребителите при покупка и търсене на
причини, които манипулират равнището на тяхната удолетвореност (по
отделни компоненти), което ще позволи да се ранжират и профилират
корективни действия по клиенти.
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Abstract

Intensive competition in the area of business services stimulates companies to try to
manage the satisfaction and loyalty of their most important customers. Front office personnel
of companies selling their products, through their attitudes and behaviour, affect the satisfaction
and loyalty levels of customers. The ability of sales staff to assess comparatively accurately
whether customers receive the desired and expected service level is important from the viewpoint
of marketing. The precise estimate of staff concerning customer satisfaction may considerably
reduce the costs of marketing research and provide the opportunity for proactive action on the
part of the sellers should there emerge any indications of problems.

In the article there is a parallel study of the satisfaction of staff and customers in the
sphere of business services and on that basis there are drawn conclusions as to the ability of
those working at the front offices of the companies under study to judge correctly the degree
of satisfaction of the customers they serve.

АНАЛИЗ  УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
 ПЕРСОНАЛА  И  КЛИЕНТОВ

Доц.  д-р  Евгени  Станимиров,
асс.  Борислава  Черкезова

Резюме

Интенсивная конкуренция в сфере бизнес-услуг стимулирует компании к стремле-
нию управлять удовлетворенностью и лояльностью своих наиболее важных клиентов.
Персонал фронт-офисов компаний-продавцов посредством своей установки и поведе-
ния влияет на удовлетворенность и лояльность клиентов. Способность персонала по про-
дажам сравнительно точно оценить, получают ли клиенты обслуживание на желаемом и
ожидаемом уровне, очень важна с точки зрения маркетинга. Точная оценка персоналом
удовлетворенности клиентов может значительно снизить расходы на маркетинговые ис-
следования и предоставить возможность проактивных действий со стороны продавцов в
случаях индикации проблем.

В статье параллельно исследуется удовлетворенность персонала и клиентов в сфере
бизнес-услуг и на этой основе делаются выводы о способности работников фронт-офи-
сов исследуемых компаний правильно оценивать степень удовлетворенности обслужи-
ваемых клиентов.


