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μένα όηαν εγώ η ίδια ζε κάποιερ ζηιγμέρ αδςναμίαρ δεν ηο έκανα. Χυπίρ ηιρ ςποζηήπιξη
και ηιρ ζςμβοςλέρ ηοςρ θα είσα σάζει πολλά.
Τέλορ και πάνηα πάνυ από όλα θα ήθελα να εςσαπιζηήζυ ηοςρ γονείρ μος και ηον αδελθό
μος για ηην άνες όπυν αγάπη ηοςρ και ηην απεπιόπιζηη ζςμπαπάζηαζη ηοςρ ζε κάθε μος
επιλογή. Η επγαζία αςηή είναι αθιεπυμένη ζε αςηούρ!
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1.

ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ

Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε (customer satisfaction) είλαη έλα δήηεκα κε απμαλφκελε
ζεκαζία γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ παγθνζκίσο. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξεο
επηρεηξήζεηο πηνζεηνχλ δείθηεο ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ σο κέηξα επίδνζεο θαη
κειινληηθψλ πξννπηηθψλ. Ζ ζεκαζία ηεο ηθαλνπνίεζεο πειάηε εδξάδεηαη ζηελ
πεπνίζεζε φηη νη ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο πξνζθέξνπλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα θαζψο ζπλεπάγνληαη: α) αθνζίσζε (loyalty) ζηα
πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο, β) ζηαζεξέο ηακεηαθέο ξνέο ράξηο ζηε
δηαηήξεζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο, γ) ρακειφηεξα θφζηε ζπλαιιαγψλ θαη, ηδηαηηέξσο,
πξνζέιθπζεο λέσλ πειαηψλ σο απνηέιεζκα ηεο κηθξφηεξεο αλάγθεο επέθηαζεο ηεο
πειαηεηαθήο βάζεο, δ) ρακειφηεξε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο πνπ ζπλεπάγεηαη δπλαηφηεηα
δηαηήξεζεο ησλ ηηκψλ ζηα ηξέρνληα επίπεδα ή/ θαη αχμεζήο ηνπο ρσξίο αλάινγε
κείσζε ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο πξντφλησλ-ππεξεζηψλ θαη ε) πηζαλψο απμεκέλε
δήηεζε ησλ πξντφλησλ-ππεξεζηψλ σο απνηέιεζκα ηεο δηάδνζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ
ηνπο πθηζηάκελνπο πειάηεο ζε λένπο (Matzler and Hinterhuber, 1998).
Ζ ζεκαζία ηεο εθηίκεζεο ησλ επηζπκηψλ ηνπ πειάηε απμάλεηαη νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν εμαηηίαο θαη ηεο ζκίθξπλζεο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ
απμαλφκελσλ πξνζδνθηψλ-απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ. Σν γεγνλφο απηφ επεξεάδεη
ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ-ππεξεζηψλ θαη ε εθηίκεζε ησλ
επηζπκηψλ ησλ ελ δπλάκεη θαηαλαισηψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηαρχηεξε
αληαπφθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε δήηεζε ηεο αγνξάο (Shahin et al., 2013). Καηά ηελ
αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ-ππεξεζηψλ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε πξνζέιθπζε
εμσηεξηθήο γλψζεο θαη, φπσο επηζεκαίλεηαη απφ επαγγεικαηίεο θαη αθαδεκατθνχο, ε
βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ζα έπξεπε λα είλαη ε πξνζέιθπζε γλψζεο
απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη ε ελζσκάησζή ηεο ζηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλππεξεζηψλ (Fuller and Matzler, 2007). Ζ πξνζέιθπζε γλψζεο ζρεηηθά κε ηηο επηζπκίεο
ησλ θαηαλαισηψλ είλαη, επίζεο, ζεκαληηθή θαζψο νη ελ ιφγσ επηζπκίεο θαη ν ηξφπνο
ηθαλνπνίεζήο ηνπο δε παξακέλνπλ εζαεί ζηαζεξέο (δεδνκέλεο). Απηφ νθείιεηαη ζηε
κεηαβαιιφκελε αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ εθάζηνηε
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πξντφληνο-ππεξεζίαο πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ ηθαλνπνίεζε. Έηζη, θάπνηεο ηδηφηεηεο πνπ ζε
δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε, κεηαηξέπνληαη ζε
κεηαγελέζηεξε ρξνληθή ζηηγκή ζε ηδηφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη δεδνκέλεο απφ ηνπο
θαηαλαισηέο κε πξνζθέξνληαο πιένλ θακία ηθαλνπνίεζε (Nilsson-Witell and Fundin,
2005).
Απφ ηε ιεηηνπξγία ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ν
ηξαπεδηθφο ηνκέαο θαη γεληθά ν ηνκέαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ δελ απνηειεί
εμαίξεζε. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ πιένλ ηνλ ελ ιφγσ θιάδν είλαη ν
απμεκέλνο αληαγσληζκφο, νη αιιαγέο ζην ζεζκηθφ-θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ θιάδνπ, νη
αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πειαηψλ πνπ ηηο
δηακνξθψλνπλ, νη ηερλνινγηθέο αιιαγέο, ε νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα θαη ε είζνδνο λέσλ
αληαγσληζηψλ εθηφο ηξαπεδηθνχ θιάδνπ (Roig et al., 2006, Kazemi et al., 2013α,
Kazemi et al., 2013β). Δληφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ, νη ηξάπεδεο αλαδεηνχλ ην
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα δηαηεξήζνπλ ηελ πειαηεηαθή
βάζε ηνπο απνηξέπνληαο ηελ αλαθαηεχζπλζε (switching) ησλ πειαηψλ ηνπο ζε
αληαγσληζηέο θαη λα επηηχρνπλ ηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ απνζπψληαο ηνπο,
ηδαληθά, απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο (Chiu et al., 2005, Roig et al., 2006, Kazemi et al.,
2013α). χκθσλα κε ηνπο Manrai and Manrai (2007) θαη ηνπο Tarantola et al. (2012),
ηα δεηήκαηα ηεο «αλαθαηεχζπλζεο» θαη «δηαηήξεζεο» πειαηψλ είλαη χςηζηεο
ζεκαζίαο ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο. Γηα λα επηηεπρζεί ε δηαηήξεζε
ησλ πειαηψλ, πξνυπνηίζεηαη αθνζίσζε εθ κέξνπο ηνπο πξνο ηα ηξαπεδηθά πξντφληαππεξεζίεο. Ζ αθνζίσζε είλαη, κεηαμχ άιισλ, απνηέιεζκα ηεο ηθαλνπνίεζεο. Παξά ηηο
ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο απφ ηηο ηξάπεδεο, φκσο, ε δπζαξέζθεηα (dissatisfaction) ησλ
πειαηψλ εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα θαη απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη
επηζπκίεο ηνπο δελ έρνπλ, αθφκε, απνζαθεληζηεί πιήξσο (Roig et al., 2006). Καηά
ζπλέπεηα, θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα απνθξππηνγξαθεζνχλ ηα «ζέισ» ησλ θαηαλαισηψλ
θαη λα ελζσκαησζνχλ ζηα ηξαπεδηθά πξντφληα-ππεξεζίεο (Roig et al., 2006, Kazemi et
al., 2013α). Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ ζα κπνξέζνπλ λα
βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη λα απμήζνπλ ην
ζπλνιηθφ απνηέιεζκα γηα ηνπο νξγαληζκνχο ηνπο (Choudhury, 2008).
Σελ πξφζθαηε ρξνληθή πεξίνδν, ε ειιεληθή θνηλσλία δηέξρεηαη ζεκαληηθψλ αιιαγψλ.
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Ζ νηθνλνκηθή θξίζε (πνπ έρεη κεηαηξαπεί πιένλ ζε χθεζε) έρεη πξνθαιέζεη, ήδε,
ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν φπσο ε κείσζε ηνπ ΑΔΠ,
ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ε αχμεζε ηνπ πιήζνπο επηρεηξήζεσλ πνπ δηαθφπηνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπο θιπ. Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο ηεο ρψξαο ππέζηε, επίζεο, πιήγκα κε
βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηελ αλάγθε αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ, ηε
ζπξξίθλσζε ηφζν ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηθηχνπ ηνπο κε ηε κνξθή ησλ
ζπγρσλεχζεσλ φζν θαη ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ηνπο κέζσ πξνγξακκάησλ
εζεινχζηαο εμφδνπ ή ζπληαμηνδφηεζεο, θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ
πξνβιεκαηηθψλ («θφθθηλσλ») δαλείσλ. Σφζν ε (δπζκελήο) γεληθή νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε φζν θαη ηα λέα δεδνκέλα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα
επζχλνληαη, ζε κεγάιν βαζκφ, γηα ηε ζηξνθή ηνπο ζηε ιεγφκελε «παξαδνζηαθή
ηξαπεδηθή» πνπ, ελ νιίγνηο, ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζέιθπζε θαηαζεηψλ θαη («πγηψλ»)
δαλεηνιεπηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ην δήηεκα ηεο δηαηήξεζεο θαη πξνζέιθπζεο πειαηψλ
κέζσ πξνζθνξάο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλεπάγνληαη πςειή ηθαλνπνίεζε γηα
ηνπο

πειάηεο

πξνβάιιεη

σο

εμαηξεηηθά

ζεκαληηθφ

γηα

ηηο

ηξάπεδεο

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά.
Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζπλίζηαηαη ζηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε,
κέζσ ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε ηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ πειάηεο ειιεληθψλ
ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ (Δζληθή Σξάπεδα, Σξάπεδα Πεηξαηψο, Alpha Bank, Eurobank)
ην 2014, ησλ πηπρψλ ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
πειαηψλ ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα. Ζ έξεπλα ζηεξίδεηαη ζην ππφδεηγκα
ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ ησλ Kano et al. (1984) ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζην
θεθάιαην πνπ αθνινπζεί. πλνπηηθά, ε παξνχζα εξγαζία δηαξζξψλεηαη σο εμήο. Σν 2ν
κέξνο πεξηιακβάλεη ηε θξηηηθή ζεσξεηηθή αλαζθφπεζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο
ππνδείγκαηνο θαη ηελ αλαζθφπεζε ησλ παξαγφλησλ ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε ζηνλ
θιάδν ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ εκπεηξηθή έξεπλα (ζθνπφο – κεζνδνινγία –
δείγκα – επξήκαηα) παξνπζηάδεηαη ζην 3ν κέξνο. Σα ζπκπεξάζκαηα, νη πεξηνξηζκνί θαη
νη πξνηάζεηο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ηνπ δεηήκαηνο παξαηίζεληαη ζην 4ν κέξνο ηεο
εξγαζίαο.
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2.

ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ

2.1.

Ζ ζημαζία ηηρ ικανοποίηζηρ ηος πελάηη

Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ζπληζηά, πιένλ, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ
πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ νη επηρεηξήζεηο. Παξαδνζηαθά, έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο
αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ε πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ κε ζηφρν
ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. Ζ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ ζπληζηά κία επηζεηηθή
(offensive) ζηξαηεγηθή. Ωζηφζν, εμαηηίαο ηνπ απμεκέλνπ αληαγσληζκνχ θαη ηνπ
πςειφηεξνπ θφζηνπο πξνζέιθπζεο λέσλ πειαηψλ, έλαληη ηεο δηαηήξεζεο ησλ
πθηζηάκελσλ, ε «πξνζέιθπζε» παξαρσξεί, ζηαδηαθά, ηε ζέζε ηεο ζηε «δηαηήξεζε».
Απηφ ζεκαίλεη φηη, πιένλ, ε ζηξαηεγηθή πξφζεζε (intent) δελ είλαη ε επίηεπμε
πςειφηεξσλ κεξηδίσλ αγνξάο αιιά ε επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο εληφο
νξηζκέλσλ ηκεκάησλ αγνξάο φπνπ ε επηρείξεζε κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηα βαζηθά
(core) αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηά ηεο θαη λα πξνζθέξεη πςειή ηθαλνπνίεζε ζηνλ
πειάηε δεκηνπξγψληαο, έηζη, ηζρπξή αθνζίσζε. Σν ηξέρνλ ή/θαη ην δπλεηηθφ
κειινληηθφ κεξίδην ηεο επηρείξεζεο απνηειείηαη απφ ηνπο πθηζηάκελνπο πειάηεο θαη
ηνπο πειάηεο πνπ αλαθαηεπζχλνληαη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ζηελ επηρείξεζε. Δίλαη,
ινηπφλ, εκθαλέο φηη ε δηαηήξεζε πειαηψλ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε δηαηήξεζε ηνπ
κεξηδίνπ αγνξάο (Matzler and Hinterhuber, 1998). Δπηπξφζζεηα, πςειφο ξπζκφο
δηαηήξεζεο πειαηψλ ράξηο ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη αθνζίσζε ζεκαίλεη «δσξεάλ»
δηαθήκηζε γηα ηελ επηρείξεζε ράξηο ζηε δεκηνπξγία ζεηηθήο εηθφλαο πνπ ππνζηεξίδεηαη
απφ ηνπο πθηζηάκελνπο πειάηεο θαη δηαδίδεηαη «απφ ζηφκα ζε ζηφκα» (word-of-mouth)
(Roig et al., 2006).
Δθηφο ηεο επίπησζεο ζην πθηζηάκελν θαη, δπλεηηθά, ην κειινληηθφ κεξίδην αγνξάο, ε
ηθαλνπνίεζε θαη ε αθνζίσζε επεξεάδνπλ, έκκεζα θαη ζε θάπνην βαζκφ, ηελ
θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. Όπσο αλαθέξεη ν Athanassopoulos (2000), νη
ηθαλνπνηεκέλνη-αθνζησκέλνη πειάηεο είλαη πεξηζζφηεξν αλεθηηθνί ζε απμήζεηο ηηκψλ
κε απνηέιεζκα ηε κείσζε, ζε απφιπηεο ηηκέο, ηεο ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο, δειαδή ηνπ
ιφγνπ ηεο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο πξνο ηελ πνζνζηηαία
κεηαβνιή ηεο ηηκήο. Δίλαη γλσζηφ φηη, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο (πνπ αθνξνχλ ζε
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ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο), ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο είλαη αξλεηηθή ππνδεηθλχνληαο φηη ε
αχμεζε ηηκήο ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο. Ζ κεηαβνιή, φκσο, πνπ
επέξρεηαη ζηε ζπλνιηθή πξφζνδν ηεο επηρείξεζεο θαηφπηλ κεηαβνιήο ηεο ηηκήο
εμαξηάηαη απφ ηελ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο. ην ζεκείν απηφ καο απαζρνιεί ηη ζπκβαίλεη
θαηφπηλ αχμεζεο ηεο ηηκήο. Όηαλ ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο είλαη κεγαιχηεξε, ζε
απφιπηεο ηηκέο, ηεο κνλάδαο (ειαζηηθή δήηεζε), ε αχμεζε ηεο ηηκήο ζπλεπάγεηαη
κεγαιχηεξε, αλαινγηθά, κείσζε ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο θαη κείσζε ηεο ζπλνιηθήο
πξνζφδνπ ηεο επηρείξεζεο. Όηαλ, φκσο, ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο είλαη κηθξφηεξε, ζε
απφιπηεο ηηκέο, ηεο κνλάδαο (αλειαζηηθή δήηεζε), ε αχμεζε ηεο ηηκήο ζπλεπάγεηαη
κηθξφηεξε, αλαινγηθά, κείσζε ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο θαη αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο
πξνζφδνπ ηεο επηρείξεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ζην βαζκφ πνπ ε αθνζίσζε ζπλεπάγεηαη
αχμεζε ηνπ βαζκνχ αλειαζηηθφηεηαο ηεο δήηεζεο (κείσζε ηεο ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο),
ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, δεδνκέλνπ φηη ζπλεπάγεηαη ελίζρπζε ηεο αθνζίσζεο,
ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ή, νξζφηεξα, ζηελ ελίζρπζή ηεο κέζσ ηεο
αχμεζεο ελφο εθ ησλ δχν «ζπζηαηηθψλ» ηεο, δειαδή ηεο πξνζφδνπ (ην δεχηεξν
«ζπζηαηηθφ» ηεο θεξδνθνξίαο είλαη ην θφζηνο). ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα
παξαηεζεί έλα ζρφιην γηα ην ξφιν ηεο ηηκήο. Δίλαη πξνθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ε
θεξδνθνξία εμαξηάηαη ελ κέξεη απφ ηελ ηηκή θαη ηελ πνζφηεηα πνπ πσιεί ε επηρείξεζε.
Απηφ ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη ε ηηκή ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κνριφο αχμεζεο
ηεο πξνζφδνπ (θαη’ επέθηαζε ελίζρπζεο ηεο θεξδνθνξίαο): ζηηο πεξηπηψζεηο ειαζηηθήο
δήηεζεο ε κείσζε ηεο ηηκήο ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε, αλαινγηθά, αχμεζε ηεο
πνζφηεηαο θαη αχμεζε ηεο πξνζφδνπ ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο αλειαζηηθήο δήηεζεο ε
αχμεζε ηεο ηηκήο ζπλεπάγεηαη κηθξφηεξε, αλαινγηθά, κείσζε ηεο πνζφηεηαο θαη
αχμεζε ηεο πξνζφδνπ. Ωζηφζν, φπσο αλαθέξνπλ νη Chiu et al. (2005), ε ηηκή είλαη
εθείλν ην ζηνηρείν πξντφληνο ην νπνίν νη αληαγσληζηέο κπνξνχλ επθνιφηεξα λα
αληηγξάςνπλ θαη σο εθ ηνχηνπ δε κπνξεί λα ζπληζηά εζαεί ην αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο.
Έλα αθφκε πιενλέθηεκα ηεο αθνζίσζεο ηνπ πειάηε αθνξά ζηνλ πεξηνξηζκφ δηάθνξσλ
ηχπσλ θφζηνπο. χκθσλα κε ηνπο Roig et al. (2006), ν αθνζησκέλνο πειάηεο βξίζθεηαη
εμνξηζκνχ «πιεζηέζηεξα» ζηελ επηρείξεζε ζπγθξηηηθά κε ηνλ κε αθνζησκέλν. Απηφ
ζεκαίλεη φηη ην θφζηνο πξνζέγγηζεο είλαη νπζηαζηηθφ κεδεληθφ ζηελ πεξίπησζε ησλ
αθνζησκέλσλ πειαηψλ. Παξφκνηα, ην θφζηνο ζπιινγήο πιεξνθφξεζεο απφ ηνπο
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αθνζησκέλνπο πειάηεο είλαη, επίζεο, ρακειφηεξν θαζψο δελ απαηηείηαη ζεκαληηθή
πξνζπάζεηα πεηζνχο ηνπο γηα ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο αλαθνξηθά κε ηηο επηζπκίεο
ηνπο. Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε ζπιινγή
πιεξνθφξεζεο «εθ ησλ έμσ» θαη ε ελζσκάησζή ηεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη
ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή ζηε

δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κέζσ

αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ θαη δχζθνισλ λα αληηγξαθνχλ πξντφλησλ-ππεξεζηψλ. Ζ
ζεκαζία ηεο αθνζίσζεο είλαη αθφκε κεγαιχηεξε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηφηη ζε
απηήλ ηελ πεξίπησζε ε αιιειεπίδξαζε πειάηε-επηρείξεζεο είλαη ακεζφηεξε
(ζπγθξηηηθά κε ηελ αγνξά πξντφλησλ).

2.2.

Σο ςπόδειγμα Kano

2.2.1.

ΤΝΣΟΜΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ

Σν ππφδεηγκα Kano (Kano et al., 1984) ζπλίζηαηαη ζηελ αμηνιφγεζε ραξαθηεξηζηηθψλ
ή θξηηεξίσλ πνηφηεηαο (quality attributes) βάζεη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη ηνπ
βαζκνχ ζηνλ νπνίν ελππάξρνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Δλ ζπληνκία, ζα κπνξνχζε λα
δηαηππσζεί φηη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα, εμαξηάηαη
απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηθαλνπνηείηαη έλα θξηηήξην πνηφηεηαο θαη ηελ επίπησζε πνπ
έρεη απηφ ην θξηηήξην ζηελ ηθαλνπνίεζε. Ζ βαζηθή δηαθνξά ηνπ ππνδείγκαηνο κε άιια
ζρεηηθά είλαη φηη δελ πηνζεηεί ηελ ππφζεζε γξακκηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ βαζκνχ
πξαγκαηνπνίεζεο-χπαξμεο ησλ θξηηεξίσλ πνηφηεηαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε «παξαδνζηαθή» ζεσξία

ππνζέηεη

φηη

εθφζνλ

θάπνην

ραξαθηεξηζηηθφ πξντφληνο-ππεξεζίαο πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε ζηνλ πειάηε, ηφηε ε
ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε απμάλεη θαηφπηλ αχμεζεο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν πξνζθέξεηαη
ην ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθφ. Σν ππφδεηγκα Kano «θαηαξγεί» (νξζφηεξα: ακθηζβεηεί)
απηήλ ηελ ππφζεζε θαη ππνζηεξίδεη φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ-έθηαζεο ζηελ
νπνία πξνζθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε κπνξεί λα
είλαη: α) αζχκκεηξα ζεηηθή,

β) γξακκηθά ζεηηθή,

γ) αζχκκεηξα αξλεηηθή,

δ)

γξακκηθά αξλεηηθή ή ε) αλχπαξθηε (Nilsson-Witell and Fundin, 2005). ην ζρήκα πνπ
αθνινπζεί απεηθνλίδνληαη γξαθηθά νη πξναλαθεξζείζεο ζρέζεηο.
σήμα 1 Σο ςπόδειγμα Kano
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ρεηηθά κε ην παξαπάλσ ζρήκα, νη ζρέζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ αθνξνχλ ζηα
παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο-ππεξεζίαο (Shafiee and Cliquet, 2010):
Δλκςζηικά (attractive). Ζ ζρέζε αλάκεζα ζην βαζκφ εκθάληζεο ηνπ
ραξαθηεξηζηηθνχ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε είλαη αζχκκεηξα
ζεηηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εκθάληζε ηνπ ζηνηρείνπ ζπλεπάγεηαη αχμεζε
ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε αιιά ε κε εκθάληζή ηνπ δε ζπλεπάγεηαη
κείσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο. ην παξαπάλσ ζρήκα, ε αζπκκεηξία
ππνδειψλεηαη απφ ηελ θακπχιε θαη ε ζεηηθή ζρέζε απφ ην γεγνλφο φηη ε
θακπχιε βξίζθεηαη πάληα «πάλσ» απφ ην ζεκείν ηνκήο ησλ αμφλσλ,
δειαδή ζηελ πεξηνρή φπνπ ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε είλαη ζεηηθή (ε
θακπχιε εθάπηεηαη ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα αιιά δελ ηαπηίδεηαη κε απηφλ).
Μονοδιάζηαηα (one-dimensional). Ζ ζρέζε αλάκεζα ζην βαζκφ
εκθάληζεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε είλαη
γξακκηθά ζεηηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εκθάληζε ηνπ ζηνηρείνπ
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ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε θαη ε κε εκθάληζή ηνπ
ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο. ην παξαπάλσ ζρήκα, ε
γξακκηθφηεηα ππνδειψλεηαη απφ ηελ επζεία γξακκή θαη ε κνλή δηάζηαζε
απφ ην γεγνλφο φηη ε επζεία δηέξρεηαη ηνπ ζεκείνπ ηνκήο ησλ αμφλσλ
ππνδειψλνληαο, έηζη, φηη ε ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα ιάβεη νπνηαδήπνηε
ηηκή ζην δηάζηεκα (-∞, +∞).
Απαπαίηηηα (must-be). Ζ ζρέζε αλάκεζα ζην βαζκφ εκθάληζεο ηνπ
ραξαθηεξηζηηθνχ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε είλαη αζχκκεηξα
αξλεηηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εκθάληζε ηνπ ζηνηρείνπ δε ζπλεπάγεηαη
αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε αιιά ε κε εκθάληζή ηνπ
ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο. ην παξαπάλσ ζρήκα, ε
αζπκκεηξία ππνδειψλεηαη απφ ηελ θακπχιε θαη ε αξλεηηθή ζρέζε απφ ην
γεγνλφο φηη ε θακπχιε βξίζθεηαη πάληα «θάησ» απφ ην ζεκείν ηνκήο ησλ
αμφλσλ, δειαδή ζηελ πεξηνρή φπνπ ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε είλαη
αξλεηηθή (ε θακπχιε εθάπηεηαη ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα αιιά δελ ηαπηίδεηαη
κε απηφλ).
Ανηίζηποθα (reverse). Ζ ζρέζε αλάκεζα ζην βαζκφ εκθάληζεο ηνπ
ραξαθηεξηζηηθνχ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε είλαη γξακκηθά
αξλεηηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εκθάληζε ηνπ ζηνηρείνπ ζπλεπάγεηαη
κείσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε θαη ε κε εκθάληζή ηνπ ζπλεπάγεηαη
αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο. ην παξαπάλσ ζρήκα, ε γξακκηθφηεηα
ππνδειψλεηαη απφ ηελ επζεία γξακκή θαη ε κνλή δηάζηαζε απφ ην
γεγνλφο

φηη

επζεία δηέξρεηαη

ηνπ ζεκείνπ

ηνκήο ησλ

αμφλσλ

ππνδειψλνληαο, έηζη, φηη ε ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα ιάβεη νπνηαδήπνηε
ηηκή ζην δηάζηεκα (-∞, +∞).
Αδιάθοπα (indifferent). Γελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζην βαζκφ
εκθάληζεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε. ην
παξαπάλσ ζρήκα, ε αλππαξμία ζρέζεο ππνδειψλεηαη απφ ηελ ηαχηηζε ηεο
γξαθηθήο παξάζηαζεο κε ηνλ νξηδφληην άμνλα πνπ ππνδεηθλχεη φηη ε
ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε είλαη πάληα κεδεληθή θαη δελ επεξεάδεηαη απφ
κεηαβνιέο ζην βαζκφ εκθάληζεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ-ηδηφηεηαο.
Δμεηάδνληαο ηελ πεξηγξαθή ησλ 5 θαηεγνξηψλ-ηχπσλ ραξαθηεξηζηηθψλ κπνξνχκε λα
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δψζνπκε ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα:
Δλκςζηικά. Μία ζπζθεπαζία ξπδηνχ πνπ αλαγξάθεη ηνλ ελδεδεηγκέλν
ηξφπν παξαζθεπήο (καγεηξέκαηνο) ηνπ πεξηερνκέλνπ παξέρεη πξαθηηθή
θαη ρξήζηκε πιεξνθφξεζε ζηνλ θαηαλαισηή θαη, θπζηνινγηθά, απμάλεη
ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ. Ωζηφζν, ππάξρνπλ ζπζθεπαζίεο ξπδηνχ ρσξίο ηε
ζρεηηθή έλδεημε πνπ πξνηηκψληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο. πλεπψο, ε
απνπζία ηεο ζρεηηθήο έλδεημεο δε κεηψλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ
θαηαλαισηή αιιά ε παξνπζία ηεο ηελ απμάλεη.
Μονοδιάζηαηα. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ελφο ειεθηξηθνχ ιακπηήξα
ζπληζηνχλ κνλνδηάζηαην ζηνηρείν. Οη ιακπηήξεο κε κεγαιχηεξε «αληνρή»
πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξε ηθαλνπνίεζε θαη ην αληίζηξνθν.
Απαπαίηηηα (must-be). Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απαξαίηεηνπ
ραξαθηεξηζηηθνχ είλαη ην ζχζηεκα πέδεζεο ζηα απηνθίλεηα. Ζ παξνπζία
ηνπ δελ απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε δηφηη είλαη αλακελφκελε ελψ
ε απνπζία ηνπ κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαζψο,
θπζηνινγηθά, δε λνείηαη απηνθίλεην ρσξίο ζχζηεκα πέδεζεο.
Ανηίζηποθα. Ζ ηηκή ηνπ πξντφληνο είλαη, ίζσο, ην ραξαθηεξηζηηθφηεξν
παξάδεηγκα: πςειφηεξε ηηκή ζπλεπάγεηαη ρακειφηεξε ηθαλνπνίεζε θαη ην
αληίζηξνθν.
Αδιάθοπα. Ωο αδηάθνξν ραξαθηεξηζηηθφ ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηε
ρψξα πξνέιεπζεο θάπνηνπ πξντφληνο εθφζνλ απηή δε ζπλδέεηαη είηε
πξαγκαηηθά είηε θαληαζηηθά κε άιιεο ηδηφηεηεο, πρ αλζεθηηθφηεηα. Ζ
ρψξα πξνέιεπζεο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζε απηήλ ηελ
πεξίπησζε (ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επηζήκαλζε πνπ κφιηο αλαθέξζεθε).
Απφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα είλαη εκθαλέο φηη ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
θάπνηνπ πξντφληνο-ππεξεζίαο κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζε κία απφ ηηο 5 πξνηεηλφκελεο
νκάδεο. Ωζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ελ ιφγσ θαηάηαμε δελ παξακέλεη ζηαζεξή
ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκπίπηνπλ ζε θάπνηα
θαηεγνξία ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή εμειίζζνληαη ζε ραξαθηεξηζηηθά άιιεο
θαηεγνξίαο ζε κεηαγελέζηεξε ρξνληθή ζηηγκή (Nilsson-Witell and Fundin, 2005). Γηα
παξάδεηγκα, ε αλαγξαθή ηεο δηαηξνθηθήο αμίαο ηνπ γάιαθηνο ζηε ζπζθεπαζία ζα
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κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ειθπζηηθφ ζηνηρείν θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή εθαξκνγήο ηεο
γηα πξψηε θνξά. Μέρξη ηφηε, νη θαηαλαισηέο δελ αλέκελαλ ηελ χπαξμε ηέηνηαο
πιεξνθφξεζεο αιιά, θπζηνινγηθά, ε παξνρή ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθφξεζεο ζπλέβαιε
ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ. ηε ζεκεξηλή επνρή, σζηφζν, ε
ζρεηηθή πιεξνθφξεζε ζηε ζπζθεπαζία γάιαθηνο έρεη εμειηρζεί ζε κάιινλ απαξαίηεην
ζηνηρείν θαζψο, πιένλ, φιεο νη ζπζθεπαζίεο πεξηιακβάλνπλ ζρεηηθφ πίλαθα φπνπ
αλαθέξεηαη ε δηαηξνθηθή αμία ηνπ γάιαθηνο θαη, ζπλεπψο, ε παξνπζία ηέηνηνπ είδνπο
πιεξνθφξεζεο δε ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ. Αληίζεηα,
ε απνπζία ηεο ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο δπζαξέζθεηαο. Παξφκνηα, κία ηδηφηεηα κπνξεί,
αλάινγα κε ηε δηαηχπσζε θαη ηα επηρεηξήκαηα, λα θαηαηαρζεί ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο.
Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξζεθε παξαπάλσ φηη ην ζχζηεκα πέδεζεο ζε έλα απηνθίλεην
είλαη απαξαίηεηε ηδηφηεηα. Ωζηφζν, ε ελζσκάησζε ελφο αληηθεηκεληθά αλψηεξνπ
ζπζηήκαηνο πέδεζεο, πρ ηνπ ίδηνπ πνπ θέξεη ην αληίζηνηρν αγσληζηηθφ κνληέιν ηεο
εηαηξίαο, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ειθπζηηθή ηδηφηεηα θαζψο δελ είλαη αλακελφκελε (νη
επηδφζεηο ησλ αγσληζηηθψλ κνληέισλ είλαη εμνξηζκνχ αλψηεξεο ησλ αληίζηνηρσλ
ζπκβαηηθψλ κνληέισλ) αιιά φηαλ ππάξρεη πξνθαιεί αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο.
Πξηλ νινθιεξψζνπκε ηελ παξνπζίαζε ηνπ ππνδείγκαηνο Kano, θξίλεηαη ζθφπηκν λα
αλαθεξζεί φηη ε δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ ησλ ηδηνηήησλ (σο ειθπζηηθέο, απαξαίηεηεο
θιπ) ζπληζηά πξντφλ είηε ζρεηηθήο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο είηε ζεσξεηηθψλ ππνζέζεσλ
θαηά πεξίπησζε. Πξνο ην παξφλ δε ζα πεξηγξάςνπκε ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαζψο
απηφ ζα ζπκβεί, γηα ιφγνπο νξζφηεξεο παξνπζίαζεο, θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο
κεζνδνινγίαο ζην ηκήκα ηεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα.

2.2.2.

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ

Όζνλ αθνξά ζηα πλεονεκηήμαηα ηνπ ππνδείγκαηνο Kano, δηαθξίλνπκε ηα εμήο:
Γελ απαηηείηαη πξνγελέζηεξε εκπεηξία ησλ εξσηεζέλησλ (πειαηψλθαηαλαισηψλ) κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο-ππεξεζίαο γηα λα
είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε ηεο παξνπζίαο θάπνηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ κε ηελ
ηθαλνπνίεζε (Chen, 2012).
Σν ππφδεηγκα δελ ππνθέξεη απφ ηηο ηερληθέο δπζθνιίεο αληίζηνηρσλ
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ππνδεηγκάησλ (Chen, 2012).
πλεπάγεηαη

θαιχηεξε

θαηαλφεζε

πξντφλησλ-ππεξεζηψλ

θαζψο

εληνπίδνληαη νη ηδηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ ηθαλνπνίεζε
ηνπ πειάηε. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα φρη κφλν ηελ αλάπηπμε πξντφλησλππεξεζηψλ πνπ ελζσκαηψλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξε
ηθαλνπνίεζε αιιά θαη ηελ επηθέληξσζε ζε ηνκείο φπνπ ε επέλδπζε ζε
βειηίσζε ζα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε (Shahin et al., 2013).
Παξέρεη πνιχηηκε βνήζεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε θαηαζηάζεηο
αληηζηάζκηζεο (trade-off) φηαλ ε ελζσκάησζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ
επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε δε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα
ηερληθνχο ή νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ην
ππφδεηγκα ππνδεηθλχεη ην βαζκφ «ζεκαληηθφηεηαο», ππφ ηελ έλλνηα
ζπκβνιήο ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο, θάζε ζηνηρείνπ (Shahin et al.,
2013).
Γλσξίδνληαο ηελ άπνςε ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε
ην πνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη θαηά πφζν απμάλνπλ ή κεηψλνπλ ηελ
ηθαλνπνίεζε, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξνρήο πξνζαξκνζκέλσλ (tailored)
θαη δηαθνξεηηθψλ ιχζεσλ ζε θάζε νκάδα θαηαλαισηψλ (Shahin et al.,
2013).
Ο εληνπηζκφο ειθπζηηθψλ (attractive) ζηνηρείσλ ζπληζηά βάζε γηα
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κέζσ δηαθνξνπνίεζεο θαζψο ηα ελ ιφγσ
ζηνηρεία, σο κε αλακελφκελα, ζπληζηνχλ, νπζηαζηηθά, «ηδέεο» πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε (Shahin et al., 2013).
Σν ππφδεηγκα κπνξεί
δξαζηεξηνηήησλ

λα ρξεζηκνπνηεζεί

αλάπηπμεο

σο βάζε ζρεδηαζκνχ

πξντφλησλ-ππεξεζηψλ

δεδνκέλνπ

φηη

απνθαιχπηνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε
θαη, ζπλεπψο, νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ πξνο ηελ
ελζσκάησζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία (Matzler
and Hinterhuber, 1998).
ηα μειονεκηήμαηα ηνπ ππνδείγκαηνο θαηαηάζζνληαη ηα αθφινπζα:
Δίλαη πξαθηηθά αδχλαην γηα ηνπο θαηαλαισηέο λα γλσξίδνπλ εθ ησλ
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πξνηέξσλ ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο-ππεξεζίαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
απμήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο αιιά δελ έρνπλ ελζσκαησζεί αθφκα ζην
πξντφλ (ειθπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά). πλεπψο, εμεηάδνληαο ηελ άπνςε
ησλ

θαηαλαισηψλ

κέζσ ηνπ ππνδείγκαηνο

Kano κπνξνχκε

λα

απνθαλζνχκε κφλν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα
ππάξρνληα

ραξαθηεξηζηηθά.

Ωζηφζν,

απηφ

πνπ

ζπλεπάγεηαη

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα είλαη ε θαηλνηνκία πνπ, ζε κεγάιν βαζκφ,
ζπλίζηαηαη

ζηελ

ραξαθηεξηζηηθά

πξνζθνξά
πνπ

δελ

πξντφλησλ-ππεξεζηψλ

έρνπλ

αλαθαιπθζεί

κε

αθφκα

ειθπζηηθά
απφ

ηνπο

αληαγσληζηέο (Fuller and Matzler, 2007).
ε ηερληθφ επίπεδν, ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πιαίζηα
εθαξκνγήο ηνπ ππνδείγκαηνο Kano είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθν θαη απαηηεί
πεξηζζφηεξν,

ζε

ζρέζε

κε

άιιεο

κεζφδνπο-ππνδείγκαηα,

ρξφλν

ζπκπιήξσζεο. Απηφ ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ
ζε επίπεδν ζπιινγήο αμηφπηζηεο πιεξνθφξεζεο (πρ ιφγσ θφπσζεο ησλ
εξσηεζέλησλ θαη κε εμνηθείσζήο ηνπο κε ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ)
(Chen, 2012).
Ζ απεηθφληζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ εκθάληζε ησλ ζηνηρείσλ
πξντφληνο-ππεξεζίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε πνπ παξέρεηαη απφ
ην ππφδεηγκα Kano είλαη εμνξηζκνχ πνηνηηθή ζηε θχζε ηεο. Γηα λα
πξνθχςνπλ

πνζνηηθά

ζηνηρεία,

απαηηείηαη

απφδνζε

βαξχηεηαο

(ζεκαληηθφηεηαο) ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθφ. Ωζηφζν, αθφκε θαη αλ ζπκβεί
απηφ ε πνηνηηθή θχζε ηνπ ππνδείγκαηνο δελ εμαιείθεηαη πιήξσο (Berger
et al., 1993, Riviere et al., 2006).
Αθφκα θαη φηαλ επηρεηξείηαη (νξζά) ε πνζνηηθνπνίεζε ηνπ ππνδείγκαηνο
Kano κέζσ απφδνζεο βαξχηεηαο ζε θάζε ζηνηρείν (βι. πξνεγνχκελν
κεηνλέθηεκα), δελ ππάξρεη απφιπηε ζπκθσλία σο πξνο ην πψο πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζεί θάηη ηέηνην, δειαδή σο πξνο ην πνηα κέζνδνο πξέπεη λα
εθαξκνζηεί (Shahin et al., 2013).
Ζ ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο γηα ζθνπνχο ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα κελ είλαη δπλαηή ζηελ πξάμε. Λακβάλνληαο ππφςε
ην ζχλνιν ησλ απφςεσλ ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε
θάπνηνπ ζηνηρείνπ πνηφηεηαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ ζπλεπάγεηαη,
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θηλδπλεχνπκε λα νδεγεζνχκε ζην ζρεδηαζκφ πξντφληνο-ππεξεζίαο πνπ ζα
ηθαλνπνηεί κεξηθψο κφλν θάζε δηαθνξεηηθή νκάδα θαηαλαισηψλ. Απφ ηελ
άιιε,

ν

ζρεδηαζκφο

πξντφλησλ-ππεξεζηψλ

βάζεη

ησλ

απφςεσλ

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ελδέρεηαη λα είλαη πξαθηηθά αδχλαηνο φηαλ
ππάξρνπλ πνιιέο νκάδεο θαηαλαισηψλ κε δηαθνξεηηθή άπνςε (Shahin et
al., 2013).
Γελ ππάξρεη εθ ησλ πξνηέξσλ εγγχεζε φηη νη ζρεδηαζηηθέο πξνηάζεηο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ην ππφδεηγκα Kano είλαη εθαξκνζηέεο ζηελ πξάμε,
δεδνκέλνπ φηη νη δπλαηφηεηεο παξαγσγήο δελ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο
θαηαλαισηέο αιιά απφ ηνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο πνπ, σο γλσζηφλ,
βξίζθνληαη πάληα ζε ζηελφηεηα (Shahin et al., 2013).
Δμεηάδνληαο ηα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, πξνθχπηεη φηη ε
ηνπνζέηεζε «ππέξ» ή «θαηά» ηνπ ππνδείγκαηνο Kano εμαξηάηαη απφ ηα επηρεηξήκαηα
πνπ ιακβάλνληαη ππφςε. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξζεθε παξαπάλσ, σο πιενλέθηεκα, φηη
ην ππφδεηγκα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ-ππεξεζηψλ αλάινγα κε
ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ θαηαλαισηψλ. Σαπηφρξνλα,
φκσο, έλα απφ κεηνλεθηήκαηα ηνπ ππνδείγκαηνο ζπλίζηαηαη ζην φηη ε παξαγσγή
πξντφλησλ-ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ κπνξεί λα κελ είλαη εθαξκνζηέα
ζηελ πξάμε. Δίλαη, ινηπφλ, πξνθαλέο φηη ε ίδηα ηδηφηεηα ζπληζηά είηε πιενλέθηεκα είηε
κεηνλέθηεκα αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο (πφξνπο) ηεο επηρείξεζεο. Καηά ζπλέπεηα, δελ
είλαη απηφ θαζαπηφ ην ππφδεηγκα πνπ κεηνλεθηεί. Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη
πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο εληφο ηεο επηρείξεζεο ιακβάλνληαη φρη απφ ππνδείγκαηα αιιά
απφ αλζξψπνπο πνπ εμεηάδνπλ ηελ παξερφκελε πιεξνθφξεζε απφ νπνηνδήπνηε
ππφδεηγκα. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ην ππφδεηγκα Kano ζπληζηά κία πξφζζεηε πεγή
πιεξνθφξεζεο πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζεί πξηλ νδεγήζεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
Πξνθαλψο, ην ππφδεηγκα Kano δελ είλαη «παλάθεηα». Ωζηφζν, εηζάγεη κία θαηλνηφκα
αληίιεςε γηα ηε ζρέζε ηνπ βαζκνχ εκθάληζεο θάπνηνπ ζηνηρείνπ ηνπ πξντφληνοππεξεζίαο κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ επηηξέπνληαο, έηζη, ηε δεκηνπξγία
πιεξέζηεξεο άπνςεο ζρεηηθά κε ην πψο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπο πειάηεο ηνπο, δεδνκέλσλ ησλ δπλαηνηήησλ (πφξσλ) πνπ
δηαζέηνπλ.
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Δπηπξφζζεηα, ε δηεξεχλεζε ηνπ ππνδείγκαηνο ζε δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο θιάδνπο
ζπληζηά απφδεημε γηα ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηελ αθαδεκατθή
θνηλφηεηα. Καηά ηνπο Nilsson-Witell and Fundin (2005), ην ππφδεηγκα Kano έρεη
εθαξκνζηεί ζε εκπεηξηθέο έξεπλεο ζηνλ θιάδν ησλ ππεξαγνξψλ (supermarkets),
ηζηνζειίδσλ, ππεξεζηψλ πγείαο, ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ
(e-services). Απφ ηελ αλαζθφπεζε ησλ Shahin et al. (2013) πξνθχπηεη φηη απφ ηα 79
δεκνζηεπκέλα άξζξα ηελ πεξίνδν 1979-2010 ζρεηηθά κε ην ππφδεηγκα Kano, ην 50%
αθνξά ζε εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ζε θιάδνπο φπσο νη αεξνκεηαθνξέο, ην Γηαδίθηπν, ε
εθπαίδεπζε θαη ε κέξηκλα κεηξφηεηαο (maternity care). Σν 40% ησλ άξζξσλ αθνξά ζε
ζπλδπαζκφ

ηνπ

ππνδείγκαηνο

Kano

κε

άιια

εξγαιεία-ηερληθέο

φπσο

ην

εξσηεκαηνιφγην πνηφηεηαο ππεξεζηψλ (service quality, SERVQUAL), ε αλάπηπμε
ζπλάξηεζεο πνηφηεηαο (quality function deployment), νη κνξθέο αζηνρίαο (failure
modes), ε αλάιπζε αηηηαηνχ (effect analysis), ε δηαδηθαζία αλαιπηηθήο ηεξάξρεζεο
(analytical hierarchy process), ε κήηξα ζρεδηαζκνχ (planning matrix) θαη ε ζεσξία
εθεπξεηηθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (theory of inventive problem solving). Σέινο,
κφιηο ην 10% ησλ παξαπάλσ άξζξσλ αθνξά ζε αλάπηπμε ηνπ ππνδείγκαηνο ή
ζεσξεηηθή ελίζρπζή ηνπ.

2.3.

Παπάγονηερ ικανοποίηζηρ ηος πελάηη ζηον κλάδο παποσήρ ηπαπεζικών
ςπηπεζιών

χκθσλα κε ηελ αλαζθφπεζε πνπ παξαζέηεη ν Athanassopoulos (2000), εκπεηξηθέο
έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ζηνλ θιάδν ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ
ζπλδέεηαη κε ηελ ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο, ηελ («βνιηθή») ηνπνζεζία, ηελ επάξθεηα
πξνζφλησλ πξνζσπηθνχ, ηε θηιηθφηεηα ηεο ηξάπεδαο θαη ηε ζεξκφηεηα (ζην πεδίν
αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ), ηελ εηαηξηθή εηθφλα, ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε, ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ (ρψξνη), ηελ εμππεξέηεζε πξνζσπηθνχ, ηελ αιιειεπίδξαζε πειάηεπξνζσπηθνχ, θαη ηελ επθνιία ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ. Απφ ηελ εκπεηξηθή
έξεπλα πνπ δηεμάγεη ν πξναλαθεξζείο ζπγγξαθέαο πξνθχπηεη φηη νη ζεκαληηθφηεξνη
παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηξαπεδψλ είλαη ε εηαηξηθή πνηφηεηα (ην θχξνο
ηεο ηξάπεδαο), ε κνλαδηθφηεηα πξντφληνο, ε επάξθεηα πξνζσπηθνχ, ε ηηκή (ηδηαίηεξα ην
επηηφθην θαηαζέζεσλ) θαη ε άλεζε (ηδηαίηεξα ε χπαξμε κεραλήκαηνο απηφκαηεο
ζπλαιιαγήο).
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Ζ εκπεηξηθή έξεπλα ησλ Bahia and Nantel (2000) θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα
ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο πνπ ζπλδένληαη ζεκαληηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε πειαηψλ ζηνλ
ηξαπεδηθφ θιάδν ζπλζέηνπλ 5 παξάγνληεο: α) απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαζθάιηζε (πρ
αμηνπηζηία θαη αληαπφθξηζε), β) πξνζβαζηκφηεηα (θπζηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη
εμνπιηζκφο πνπ δηεπθνιχλεη ηηο ζπλαιιαγέο), γ) ηηκή (ππφ ηελ έλλνηα επηηνθίνπ θαη
θφζηνπο επθαηξίαο, πρ ιφγσ έιιεηςεο πιεξνθφξεζεο), δ) θπζηθφ πεξηβάιινλ
(εγθαηαζηάζεηο, ελεκεξσηηθέο αλαθνηλψζεηο-ελδείμεηο, θαζαξηφηεηα) θαη ε) εχξνο
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ.
Οη Chiu et al. (2005) εμεηάδνπλ ηξεηο νκάδεο πειαηψλ ηξαπεδψλ: πηζηνί (loyal),
απνγνεηεπκέλνη αλαθαηεπζπλζέληεο (dissatisfied switchers) θαη ηθαλνπνηεκέλνη
αλαθαηεπζπλζέληεο (satisfied switchers). χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ε
ηθαλνπνίεζε ησλ πηζηψλ πειαηψλ ζπλδέεηαη ζεκαληηθά κε ηνπο νηθνλνκηθνχο (πιηθά
πξνλφκηα, δψξα θαη επηβξάβεπζε), θνηλσληθνχο (δηαηήξεζε επαθήο, αθξφαζε αλαγθψλ,
ππνζηήξημε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, αθξφαζε γλψκεο θαη επηθνηλσλία πνπ δε
ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ) θαη δνκηθνχο δεζκνχο (πιεζψξα κέζσλ
πιεξνθφξεζεο, παξνρή πιεξνθφξεζεο θαη παξνρή κε ηξαπεδηθψλ πξντφλησλππεξεζηψλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ) κε ηελ ηξάπεδα. Αληίζεηα, ε ηθαλνπνίεζε
ησλ πειαηψλ πνπ απνγνεηεχνληαη θαη αιιάδνπλ ηξάπεδα ζπλδέεηαη ζεκαληηθά κφλν κε
ηνπο δνκηθνχο δεζκνχο (βι. ακέζσο παξαπάλσ) ελψ ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ πνπ
αιιάδνπλ ηξάπεδα αιιά φρη εμαηηίαο ηεο απνγνήηεπζήο ηνπο ζπλδέεηαη κε ηνπο
θνηλσληθνχο (βι. ακέζσο παξαπάλσ) θαη δνκηθνχο δεζκνχο (βι. ακέζσο παξαπάλσ).
Οη Devlin and Gerrard (2005) παξέρνπλ κία απφ ηηο πεξηεθηηθφηεξεο αλαζθνπήζεηο
εκπεηξηθψλ

επξεκάησλ

ζρεηηθά

κε

ηνπο

πξνζδηνξηζηηθνχο

παξάγνληεο

ηεο

ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. χκθσλα κε απηήλ, ε επηινγή
ηξάπεδαο γίλεηαη βάζεη ηεο «βνιηθφηεηαο» ηνπνζεζίαο, ηεο επηξξνήο ηνπ νηθνγελεηαθνχ
πεξηβάιινληνο (ησλ γνλέσλ), ηεο ηχρεο, ηεο θήκεο, ησλ ζχγρξνλσλ εγθαηαζηάζεσλ,
ησλ επηηνθίσλ, ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο, ηεο θηιηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο
ηαρχηεηαο εμππεξέηεζεο, ηεο πνιηηηθήο ρξεψζεσλ θαη ηεο ζχζηαζεο-πξνηξνπήο απφ ην
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ζ εκπεηξηθή έξεπλα πνπ δηελεξγνχλ νη πξναλαθεξζέληεο
ζπγγξαθείο εμεηάδεη αλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηξάπεδαο δηαθέξνπλ αλάκεζα ζηελ
επηινγή θχξηαο (main) θαη δεπηεξεχνπζαο (secondary) ή πξφζζεηεο ηξάπεδαο. χκθσλα
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κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ε επηξξνή ηεο εηζήγεζεο απφ ηξίηνπο, ε πξνζδνθία γηα ηηο
ππεξεζίεο θαη ην παξερφκελν θίλεηξν επεξεάδνπλ κελ ηφζν ηελ επηινγή θχξηαο
ηξάπεδαο φζν θαη ηελ επηινγή δεπηεξεχνπζαο αιιά ζε ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφ βαζκφ.
Ζ ζχζηαζε απφ ηξίηνπο θαη ην παξερφκελν θίλεηξν ιακβάλνληαη ζε ζεκαληηθά
κεγαιχηεξν βαζκφ ππφςε θαηά ηελ επηινγή δεπηεξεχνπζαο ηξάπεδαο ελψ ε πξνζδνθία
γηα ηηο ππεξεζίεο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ επηινγή θχξηαο ηξάπεδαο.
Ζ αλαζθφπεζε εκπεηξηθψλ εξεπλψλ ησλ Manrai and Manrai (2007) ππνδεηθλχεη φηη νη
κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηηκνιφγεζε, ηε ζρέζε ηνπ πειάηε κε ηελ ηξάπεδα
θαη ηε δηάξθεηα απηήο, ην ελδερφκελν εκθάληζεο πξνβιεκάησλ ζηε ζπλεξγαζία
πειάηε-ηξάπεδαο θαηά ην παξειζφλ θαη ηα παξάπνλα εθ κέξνπο ησλ πειαηψλ
εξκελεχνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε ζπκπεξηθνξά αλαθαηεχζπλζεο (switching behavior)
ησλ πειαηψλ ηξαπεδψλ. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ησλ
πξναλαθεξζέλησλ ζπγγξαθέσλ, νη κεηαβιεηέο πνπ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ
πξνηίκεζε άιιεο ηξάπεδαο εθ κέξνπο ησλ θαηαλαισηψλ αθνξνχλ θπξίσο ζε κε
νηθνλνκηθά δεηήκαηα θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ αμηνπηζηία, ηελ επάξθεηα, ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ζηάζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ εκθάληζε ησλ θπζηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ (πρ κέγεζνο-έθηαζε) θαη ηελ παξερφκελε άλεζε θαηά ηελ πξνζθνξά
ππεξεζηψλ (πρ χπαξμε ΑΣΜ θαη σξάξην ιεηηνπξγίαο).
χκθσλα ηελ εκπεηξηθή έξεπλα ηνπ Choudhury (2008), νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηξαπεδψλ είλαη (κε ζεηξά βαξχηεηαο) ε «ζηάζε»
(ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδφκελσλ θαηά ηελ παξνρή ππεξεζίαο θαη ηθαλφηεηέο ηνπο), ε
«επάξθεηα»

(παξνρή

αμηφπηζησλ

ππεξεζηψλ),

νη

«θπζηθέο

εγθαηαζηάζεηο»

(ελεκεξσηηθφ πιηθφ εληφο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο θαη εκθάληζε πεξηβάιινληνο) θαη ε
«άλεζε» (ηνπνζεζία θαη εμάπισζε ππνθαηαζηεκάησλ).
Απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα ησλ Shafiee and Cliquet (2010) πξνθχπηεη, αξρηθά, φηη νη
ζεκαληηθφηεξνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ ηξαπεδψλ
δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε κέζνδν απφδνζεο βαξχηεηαο πνπ εθαξκφδεηαη. Όζνλ αθνξά
ζηα θπξίσο επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ε επίπησζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ δε δηαθνξνπνηείηαη
αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαλαισηψλ (είλαη, δειαδή, φκνηα ζην ζχλνιν
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ησλ θαηαλαισηψλ). Δπηπξφζζεηα, απνδεηθλχεηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ησλ
ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ είλαη κνλνδηάζηαηα, δειαδή ε αχμεζε (κείσζε) ηνπ βαζκνχ
εκθάληζήο ηνπο ζπλεπάγεηαη αχμεζε (κείσζε) ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ.
Απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα ησλ Kazemi et al. (2013β) πξνθχπηεη φηη: α) ε παξνρή
αλαγθαίαο πιεξνθφξεζεο, ε εκπηζηεπηηθφηεηα εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη
εγθαηαζηάζεηο (χπαξμε ςχθηε λεξνχ θαη θαζηζκάησλ) ζπληζηνχλ απαξαίηεηα (must-be)
ζηνηρεία, β) ε επγέλεηα θαη ε εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε πξνζνρή ζηα αηηήκαηα ηνπ
πειάηε, ην επηηφθην θαηαζέζεσλ, ην πεξηβάιινλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο (θαζαξηφηεηα
θαη εζπρία), ν ρξφλνο αλακνλήο ζηελ νπξά, ε ηαρχηεηα έγθξηζεο-απφξξηςεο
δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνχ φςεσο, ν ζεβαζκφο ζηηο πξνηάζεηο-ζρφιηα ηνπ πειάηε θαηά
ηελ εχξεζε ιχζεσλ, ε ρξήζε ηερλνινγηψλ (ΑΣΜ, δηαδηθηπαθή ηξαπεδηθή) γηα ηε
δηεπθφιπλζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ ππεξεζηψλ, ην κνλνςήθην
επηηφθην δαλεηζκνχ θαη ηα κεησκέλα έμνδα επηβάξπλζεο ηνπ πειάηε ζπληζηνχλ
κνλνδηάζηαηα (one-dimensional) ζηνηρεία θαη γ) θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνλ
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ κέζσ Γηαδηθηχνπ, ε θαηαβνιή εκεξεζίσλ ηφθσλ, νη
ζπλαηζζεκαηηθνί δεζκνί ησλ πειαηψλ κε ην πξνζσπηθφ θαη ε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο
ινγαξηαζκνχο ηνπ πειάηε κέζσ πνηθίισλ κέζσλ (e-mail θαη γξαπηφ ηειεθσληθφ
κήλπκα) θαη ζε θαηάιιεια ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπληζηνχλ ειθπζηηθά (attractive)
ζηνηρεία.
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3.

ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ

3.1.

κοπόρ

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο
εκπεηξηθήο έξεπλαο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πνπ
ζπλεπάγνληαη ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ε εξκελεία απηήο ηεο ζρέζεο. Δπηπξφζζεηα,
ε έξεπλα επηδηψθεη λα δηεξεπλήζεη πηζαλή δηαθνξνπνίεζε ησλ βαζηθψλ επξεκάησλ ζε
νκάδεο θαηαλαισηψλ-πειαηψλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έηζη ψζηε λα
δηακνξθψζεη αμηνπνηήζηκεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ησλ ηξαπεδηθψλ
ηδξπκάησλ ζηε ρψξα, πρ γηα ην ζρεδηαζκφ πξνζαξκνζκέλσλ (tailored) ηξαπεδηθψλ
πξντφλησλ-ππεξεζηψλ. ε κεζνδνινγηθφ επίπεδν, ζα εμεηαζζεί αλ ε πηνζέηεζε
δηαθνξεηηθήο κεζνδνινγίαο (βι. επφκελε ελφηεηα) ζπλεπάγεηαη, δηαθνξνπνίεζε ησλ
ζπκπεξαζκάησλ

3.2.

Μεθοδολογία έπεςναρ

3.2.1.

ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Ζ εκπεηξηθή έξεπλα ζηεξίδεηαη ζην ππφδεηγκα Kano πνπ, ήδε, παξνπζηάζηεθε. Καηά
ηνπο Dominici and Palumbo (2013), ε δηεμαγσγή αλάινγσλ εξεπλψλ νινθιεξψλεηαη ζε
4 βήκαηα. Σν πξψην αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε. Σν δεχηεξν ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ Kano θαη ην ηξίην ζηελ δηαλνκή θαη ζπιινγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
Σν ηέηαξην βήκα αθνξά ζηελ εξκελεία ησλ επξεκάησλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην ηξίην
βήκα αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηε δεηγκαηνιεςία. Γηα ην
ιφγν απηφ ζα παξνπζηαζηεί ζηελ επφκελε ελφηεηα. Ξερσξηζηή ελφηεηα ζα αθηεξσζεί,
επίζεο, γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ. ηηο δχν ππνελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ζα
παξνπζηάζνπκε ηα δχν πξψηα βήκαηα δειαδή ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ησλ
ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ηελ
αλάπηπμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Kano θαη ηε κεζνδνινγία θαηάηαμεο θάζε ζηνηρείνπ
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πξντφληνο ζε κία απφ ηηο νκάδεο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνηείλεη ην ππφδεηγκα Kano
(απαξαίηεηα, ειθπζηηθά θιπ).
Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη εθηφο ησλ 20 ζηνηρείσλ ηθαλνπνίεζεο πνπ ζα
αλαθεξζνχλ ζηελ επφκελε ελφηεηα, ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ηέζεθε ππφςε ησλ
εξσηεζέλησλ πεξηιακβάλεη κία εξψηεζε γηα ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε απφ
ηε ζπλνιηθή ζπλαιιαγή ηνπ κε ηελ ηξάπεδα (θαη 3 δηαζέζηκεο απαληήζεηο: ιίγν /
αξθεηά / πνιχ). ηφρνο ηεο ελ ιφγσ εξψηεζεο είλαη λα δηαπηζησζεί αλ ε ζπλνιηθή
ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ζπλδέεηαη κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ θάπνηνο
πηζηεχεη φηη θάπνηα ζηνηρεία είλαη ειθπζηηθά θαη ηα ζηνηρεία απηά ηθαλνπνηνχληαη
επαξθψο απφ ηελ ηξάπεδα, ηφηε ε ηθαλνπνίεζή ηνπ αλακέλεηαη κεγαιχηεξε ζπγθξηηηθά
κε θάπνηνλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία σο «αλακελφκελα». Δπηπξφζζεηα,
νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ ζε 5 εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηνπο. Οη εξσηήζεηο αθνξνχλ ζην «θχιν» (άλδξαο /
γπλαίθα), ηελ «ειηθία» (κέρξη θαη 25 εηψλ / 26-35 εηψλ / 36-50 εηψλ / άλσ ησλ 50 εηψλ)
ην «επίπεδν εθπαίδεπζεο» (απφθνηηνο Γεκνηηθνχ / απφθνηηνο Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ /
απφθνηηνο ΑΔΗ-ΣΔΗ / θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ-δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ), ηελ
«θαηάζηαζε απαζρφιεζεο» (άλεξγνο / δεκφζηνο ππάιιεινο / ηδησηηθφο ππάιιεινο /
ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο) θαη ην «κελαίν εηζφδεκα» (κέρξη θαη €500 / €501-€1.000 /
€1.001-€2.000 / άλσ ησλ €2.000). ηφρνο ηεο θαηαγξαθήο ηεο ζρεηηθήο πιεξνθφξεζεο
είλαη αθελφο ε απνηχπσζε ηνπ πξνθίι ησλ πειαηψλ ησλ ηξαπεδψλ, αθεηέξνπ ε
εμέηαζε ηεο πηζαλήο επίπησζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πειάηε ζηελ άπνςή ηνπ
ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο.
Σν εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη απηνχζην ζην παξάξηεκα Α.

3.2.2.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΟΤ
ΤΝΓΔΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΠΔΛΑΣΖ

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ηα ζηνηρεία ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πνπ
ζπλεπάγνληαη ηθαλνπνίεζε πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ εκπεηξηθψλ
επξεκάησλ πνπ παξαηέζεθε, ήδε, ζε πξνεγνχκελε ζέζε. Βάζεη ηεο ελ ιφγσ
αλαζθφπεζεο, νη παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο πειάηε ζηελ πεξίπησζε ησλ ηξαπεδηθψλ
ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ σο εμήο:
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Α) Φπζηθέο εγθαηαζηάζεηο. Αθνξά ζηελ εκθάληζε θαη ηελ άλεζε ησλ ρψξσλ ησλ
ππνθαηαζηεκάησλ. Οη επηκέξνπο πηπρέο δηακνξθψλνληαη σο εμήο:
Α1. χγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο
Α2. Ύπαξμε θαζηζκάησλ πνπ επαξθνχλ γηα ηνπο πειάηεο ζε αλακνλή
Α3. Καζαξέο θαη εππαξνπζίαζηεο εγθαηαζηάζεηο
Α4. Ύπαξμε ζπζηήκαηνο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο
εμππεξέηεζεο (κεράλεκα κε «λνχκεξα»)
Β) «Βνιηθφηεηα». Αθνξά ζηελ ηνπνζεζία θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ πειαηψλ
θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο. Οη επηκέξνπο πηπρέο δηακνξθψλνληαη σο εμήο:
Β1. Δπθνιία πξφζβαζεο ηνπ πειάηε
Β2. Ηθαλνπνηεηηθφ σξάξην ιεηηνπξγίαο
Β3. Ύπαξμε ΑΣΜ
Β4. Ύπαξμε κεραλεκάησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ (εθηφο ΑΣΜ)
Γ) Σηκή. Αθνξά ζην επηηφθην θαηαζέζεσλ-ρνξεγήζεσλ θαη ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. Οη επηκέξνπο πηπρέο δηακνξθψλνληαη σο εμήο:
Γ1. Τςειφ επηηφθην θαηαζέζεσλ
Γ2. Υακειφ επηηφθην ρνξεγήζεσλ
Γ3. Υακειά έμνδα ζπλαιιαγψλ
Γ) Δπάξθεηα-ζπκπεξηθνξά-εκθάληζε πξνζσπηθνχ. Αθνξά ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ην πξνζσπηθφ πνπ θέξλεη ζε πέξαο ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. Οη
επηκέξνπο πηπρέο δηακνξθψλνληαη σο εμήο:
Γ1. Δπάξθεηα γλψζεσλ-ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ
Γ2. Δπγέλεηα πξνζσπηθνχ
Γ3. Αλάπηπμε αλζξψπηλεο ζρέζεο κε ηνλ πειάηε
Γ4. Δκθάληζε πξνζσπηθνχ
Δ) Κχξνο νξγαληζκνχ. Αθνξά, θπξίσο, ζηελ αζθάιεηα πνπ εκπλέεη ε ηξάπεδα σο
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νξγαληζκφο. Οη επηκέξνπο πηπρέο δηακνξθψλνληαη σο εμήο:
Δ1. Πξσηνπνξία-θαηλνηνκία
Δ2. Φήκε ηξάπεδαο θηιηθήο πξνο ηνλ πειάηε
Δ3. Αζθάιεηα θαηαζέζεσλ
Σ) ρέζε κε πειάηε. Αθνξά ζηελ ηαθηηθφηεηα θαη ηελ νπζηαζηηθφηεηα ηεο
ελεκέξσζεο πνπ παξέρεη ε ηξάπεδα ζηνλ πειάηε.
Σ1. Ύπαξμε επίθαηξνπ (up-to-date) ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ εληφο ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο
Σ2. Δπαξθήο ελεκέξσζε ηνπ πειάηε ζε δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηελ
ηξάπεδα
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη εμεηάδνληαη 20 ζηνηρεία ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πνπ,
ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ
πειάηε. χκθσλα κε ηνπο Shahin et al. (2013), θάζε ζηνηρείν πνπ εμεηάδεηαη πξέπεη λα
ηεζεί ππφςε ησλ εξσηεζέλησλ κέζσ δχν εξσηήζεσλ: ηελ εξψηεζε ιεηηνπξγηθήο
κνξθήο (functional form) θαη ηελ εξψηεζε δπζιεηηνπξγηθήο κνξθήο (dysfunctional
form). ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν θαηαλαισηήο εξσηάηαη πψο αηζζάλεηαη φηαλ ην
ζηνηρείν εκθαλίδεηαη ελψ ζηε δεχηεξε εξσηάηαη πψο αηζζάλεηαη φηαλ ην ζηνηρείν δελ
εκθαλίδεηαη. Οη απαληήζεηο δίλνληαη ζε θιίκαθα Likert 5 ζεκείσλ πνπ εθθξάδνπλ ηε
ζεηηθφηεηα ή αξλεηηθφηεηα ηνπ θαηαλαισηή ζε απηφ πνπ ζπκβαίλεη (παξνπζία ή
απνπζία ηνπ ζηνηρείνπ). ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ ππάξρεη απφιπηε
ζπκθσλία σο πξνο ην πψο πξέπεη λα δηαηππσζνχλ ιεθηηθά (πξνο ηνπο εξσηψκελνπο) ηα
5 ζεκεία. Γηα παξάδεηγκα, νη Sauerwein et al. (1996), πξνηείλνπλ ηηο εμήο
αληηζηνηρίζεηο:
1 «δε κνπ αξέζεη»
2 «δε κε πεηξάδεη»
3 «είκαη νπδέηεξνο»
4 «ζα έπξεπε λα είλαη έηζη»
5 «κνπ αξέζεη»
24

χκθσλα κε ηνπο Shahin et al. (2013), ε ιεθηηθή δηαηχπσζε ζα έπξεπε λα έρεη σο εμήο
γηα ηηο εξσηήζεηο ιεηηνπξγηθήο (ή δπζιεηηνπξγηθήο) κνξθήο:
1 «κνπ αξέζεη πνπ ππάξρεη (ή «ιείπεη» γηα ηηο εξσηήζεηο δπζιεηηνπξγηθήο
κνξθήο) απηφ ην ζηνηρείν»
2 «απαηηείηαη λα ππάξρεη (ή «ιείπεη» γηα ηηο εξσηήζεηο δπζιεηηνπξγηθήο
κνξθήο) απηφ ην ζηνηρείν»
3 «είκαη νπδέηεξνο απέλαληη ζε απηφ ην ζηνηρείν»
4 «δε κε πεηξάδεη πνπ ππάξρεη (ή «ιείπεη» γηα ηηο εξσηήζεηο
δπζιεηηνπξγηθήο κνξθήο) απηφ ην ζηνηρείν»
5 «δε κνπ αξέζεη πνπ ππάξρεη (ή «ιείπεη» γηα ηηο εξσηήζεηο
δπζιεηηνπξγηθήο κνξθήο) απηφ ην ζηνηρείν».
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ηα ζηνηρεία ηθαλνπνίεζεο ηέζεθαλ ππφ κνξθή
δηαηχπσζεο ζηνπο θαηαλαισηέο (βι. παξάξηεκα Α). Γηα παξάδεηγκα, νη θαηαλαισηέο
εξσηήζεθαλ «πψο αηζζάλεζηε φηαλ νη ρψξνη ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο είλαη (ή «δελ είλαη»
γηα ηηο εξσηήζεηο δπζιεηηνπξγηθήο κνξθήο) θαζαξνί;». Οη δπλαηέο απαληήζεηο είλαη
«κνπ αξέζεη», «έηζη πξέπεη λα είλαη», «αδηαθνξψ», «δε κε ελνριεί ηδηαίηεξα» θαη «δε
κνπ αξέζεη». Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θξάζε «δε κε ελνριεί ηδηαίηεξα»
επηιέρζεθε θαζψο ππνλνεί κελ δπζαξέζθεηα αιιά πεξηνξηζκέλνπ βαζκνχ (φπσο πξέπεη
δεδνκέλνπ φηη ε κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα απνηππψλεηαη ζηελ απάληεζε «δε κνπ
αξέζεη»). Αληίζεηα, ε έθθξαζε «δε κε πεηξάδεη» ππνλνεί πιήξε απνπζία αξλεηηθνχ
ζπλαηζζήκαηνο θαη ε ρξήζε ηεο ζα ήηαλ ιαλζαζκέλε δεδνκέλνπ φηη ε απνπζία
ζπλαηζζήκαηνο απνδίδεηαη απφ ηελ απάληεζε «αδηαθνξψ».

3.2.3.

ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΗ
ΟΜΑΓΔ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ KANO

Όπσο είλαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ, νη θαηαλαισηέο θαινχληαη λα δειψζνπλ ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο ηφζν γηα ηελ παξνπζία φζν θαη ηελ απνπζία θάζε ππφ εμέηαζε
ζηνηρείνπ. Αθνχ θαηαγξαθνχλ νη απαληήζεηο, δεκηνπξγείηαη γηα θάζε ζηνηρείν ν
πίλαθαο αμηνιφγεζεο Kano βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνθχπηεη ε νκάδα θαηάηαμεο
(ραξαθηεξηζκφο) ησλ ζηνηρείσλ. Ο ελ ιφγσ πίλαθαο έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή
(Sauerwein et al., 1996, Shahin et al., 2013):
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Πίνακαρ 1
ΓΤΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΓΖ ΜΟΡΦΖ ΔΡΧΣΖΖ
1.
Μνπ
αξέζεη

2.

3.

4.

Έηζη
Γε κε
πξέπεη Αδηαθνξψ ελνριεί
λα είλαη
ηδηαίηεξα

5.
Γε κνπ
αξέζεη

1. Μνπ
αξέζεη

Q

A

A

A

O

2. Έηζη
πξέπεη
λα είλαη

R

I

I

I

M

R

I

I

I

M

R

I

I

I

M

R

R

R

R

Q

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ
3. Αδηαθνξψ
ΜΟΡΦΖ
ΔΡΧΣΖΖ 4. Γε κε
ελνριεί
ηδηαίηεξα
5. Γε κνπ
αξέζεη

Όπνπ:
A: ειθπζηηθφ / O: κνλνδηάζηαην / M: απαξαίηεην / I: αδηάθνξν / R: αληίζηξνθν / Q:
ακθηζβεηνχκελν
Όπσο παξαηεξνχκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, εθηφο ησλ 5 νκάδσλ πνπ ππνδεηθλχνληαη
απφ ην ππφδεηγκα Kano ππάξρεη ε νκάδα «ακθηζβεηνχκελν» πνπ αλαθέξεηαη ζηα
ζηνηρεία εθείλα γηα ηα νπνία ηζρχεη φηη ηφζν ε παξνπζία ηνπο φζν θαη ε απνπζία ηνπο
ζπλεπάγνληαη αθξηβψο ηελ ίδηα ηθαλνπνίεζε (είηε πιήξσο ζεηηθή είηε πιήξσο
αξλεηηθή). Ζ θαηάηαμε ηνπ εθάζηνηε ζηνηρείνπ γηα θάζε θαηαλαισηή γίλεηαη
ζπλδπάδνληαο ηηο απαληήζεηο ηνπ ζηελ εξψηεζε ιεηηνπξγηθήο θαη δπζιεηηνπξγηθήο
κνξθήο. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο απαληά «έηζη πξέπεη λα είλαη» ζρεηηθά κε ηελ
παξνπζία ηνπ ζηνηρείνπ θαη «δε κνπ αξέζεη» ζρεηηθά κε ηελ απνπζία ηνπ, ην ζηνηρείν
ραξαθηεξίδεηαη «απαξαίηεην» θαζψο ε παξνπζία ηνπ ζεσξείηαη δεδνκέλε ελψ ε
απνπζία ηνπ ζπλεπάγεηαη δπζαξέζθεηα. Αθνχ ζπγθεληξσζνχλ φιεο νη απαληήζεηο θαη
δεκηνπξγεζνχλ νη αλά θαηαλαισηή πίλαθεο αμηνιφγεζεο, θαηαγξάθνληαη νη
παξαηεξήζεηο αλά νκάδα ζηνηρείσλ, πρ 20 θαηαλαισηέο ραξαθηεξίδνπλ θάπνην
ζηνηρείν σο «απαξαίηεην», 10 θαηαλαισηέο σο «αληίζηξνθν» θαη 15 θαηαλαισηέο σο
«ειθπζηηθφ». Πξνθχπηεη, ινηπφλ, ην εξψηεκα: ζε πνηα νκάδα θαηαηάζζεηαη ην ζηνηρείν
γηα ην ζχλνιν ησλ θαηαλαισηψλ;
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χκθσλα κε ηνλ Chen (2012), ε πην δεκνθηιήο κέζνδνο θαηάηαμεο ησλ ζηνηρείσλ είλαη
ε μέθοδορ ηηρ ζσεηικήρ ζςσνόηηηαρ ή μέθοδορ ηηρ αναθοπάρ (citation). χκθσλα
κε απηήλ, θάζε ζηνηρείν θαηαηάζζεηαη ζηελ νκάδα κε ηελ πςειφηεξε ζρεηηθή
ζπρλφηεηα. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, δειαδή, ην ζηνηρείν ζα ραξαθηεξηδφηαλ σο
«απαξαίηεην» δηφηη ε ζρεηηθή ζπρλφηεηα ηεο ελ ιφγσ νκάδαο ηζνχηαη κε 20/45 θαη είλαη
κεγαιχηεξε απφ ηηο ζρεηηθέο ζπρλφηεηαο ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ: 10/45 γηα ην
«αληίζηξνθν» θαη 15/45 γηα ην «ειθπζηηθφ». Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο ελ ιφγσ
κεζφδνπ είλαη ε επθνιία εθαξκνγήο θαζψο δελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξα πεξίπινθνη
ππνινγηζκνί. Ωζηφζν, φπσο ζεκεηψλεη ν Fong (1996), ε κέζνδνο ελδείθλπηαη κφλν
εθφζνλ ε κεγαιχηεξε ζρεηηθή ζπρλφηεηα νδεγεί ζε «μεθάζαξν» ζπκπέξαζκα, δειαδή
είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 50%. Πην απιά, ε κέζνδνο ηεο πςειφηεξε ζρεηηθήο
ζπρλφηεηα κεηνλεθηεί σο πξνο ην φηη αγλνεί ηελ άπνςε ησλ «κεηνςεθηψλ» πνπ ζε
θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ζπληζηνχλ, αζξνηζηηθά, ηελ πιεηνςεθία ησλ
θαηαλαισηψλ, πρ ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα, νη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο (25 απφ
ηνπο 45) δε ζεσξνχλ ην ζηνηρείν «απαξαίηεην».
Οη Lee and Newcomb (1997) πξνηείλνπλ ηε μέθοδο ηηρ ιζσύορ καηηγοπίαρ (category
strength) θαη ηε μέθοδο ηηρ ζςνολικήρ ιζσύορ (total strength). Ζ πξψηε ππνδεηθλχεη
ηελ θαηάηαμε θάζε ζηνηρείνπ βάζεη ηεο δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη αλάκεζα ζηηο δχν
πςειφηεξεο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο θαη εθφζνλ απηή ππεξβαίλεη ηελ θξηηηθή ηηκή 6%. ην
παξάδεηγκα, πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην ζηνηρείν ζα ραξαθηεξηδφηαλ «απαξαίηεην»
θαζψο ε δηαθνξά ηεο ζρεηηθήο ζπρλφηεηαο ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο (= 20/45 = 44,4%)
θαη ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζρεηηθήο ζπρλφηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία
«ειθπζηηθφ» (= 15/45 = 33,3%) ηζνχηαη κε 11,1% θαη είλαη κεγαιχηεξε απφ 6%. Αλ θαη
ε ελ ιφγσ κέζνδνο ζέηεη πην «απζηεξέο» πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ
δελ αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηεο «κεηνςεθίαο» πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ θαηά ηελ
παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ ηεο πςειφηεξεο ζρεηηθήο ζπρλφηεηαο. Έλα αθφκε
κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη φηαλ ε δηαθνξά ησλ δχν πςειφηεξσλ ζρεηηθψλ
ζπρλνηήησλ είλαη κηθξφηεξε ηνπ 6%, νη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ ηελ θαηάηαμε ηνπ
ζηνηρείνπ ζηελ νκάδα ησλ «κηθηψλ» (mixed) ζηνηρείσλ πνπ δελ ππάξρεη, φκσο, ζηηο
νκάδεο ηνπ ππνδείγκαηνο Kano. Ζ κέζνδνο ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο ζπληζηά παξαιιαγή
ηεο κεζφδνπ ηεο πςειφηεξεο ζρεηηθήο ζπρλφηεηαο κε ηε δηαθνξά φηη ηα ζηνηρεία
θαηαηάζζνληαη βάζεη ηεο πςειφηεξεο ζρεηηθήο ζπρλφηεηαο πνπ πξνθχπηεη φηαλ
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ιακβάλνληαη ππφςε νη παξαηεξήζεηο ησλ νκάδσλ «απαξαίηεην», «κνλνδηάζηαην» θαη
«ειθπζηηθφ». Καηά ηνπο ζπγγξαθείο, ε θξηηηθή ηηκή 60% κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
θαλφλαο. Δίλαη πξνθαλέο φηη θαη απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε «αδηέμνδν»
φηαλ ν «θαλφλαο ηνπ 60%» δελ ηθαλνπνηείηαη.
Ο Brandt (1988) πξνηείλεη ηε μέθοδο PRCA (penalty-reward contrast analysis) πνπ
ζηεξίδεηαη ζηελ εμέηαζε ηεο επίπησζεο πνπ έρεη θάζε ζηνηρείν ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ
θαηαλαισηή. ε ηερληθφ επίπεδν, ε κέζνδνο ζπλίζηαηαη ζηελ παιηλδξφκεζε ηεο
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο «ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε πειάηε» έλαληη δχν αλεμάξηεησλ
ςεπδνκεηαβιεηψλ (dummy variables). Ζ κία ςεπδνκεηαβιεηή ιακβάλεη ηελ ηηκή 1
φηαλ ην ζηνηρείν θξίλεηαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο πιήξσο ζεηηθά θαη ηελ ηηκή 0
δηαθνξεηηθά ελψ ε άιιε ςεπδνκεηαβιεηή ιακβάλεη ηελ ηηκή 1 φηαλ ην ζηνηρείν
θξίλεηαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο πιήξσο αξλεηηθά θαη ηελ ηηκή 0 δηαθνξεηηθά. Οη
ζπληειεζηέο ησλ ςεπδνκεηαβιεηψλ αληηπξνζσπεχνπλ, αληίζηνηρα, ηελ επηβξάβεπζε
(reward) θαη ηελ πνηλή (penalty) πνπ απνδίδνπλ νη θαηαλαισηέο, βάζεη ηεο
ηθαλνπνίεζήο ηνπο, ζε θάζε ζηνηρείν. Ζ θαηάηαμε ηνπ ζηνηρείνπ γίλεηαη σο εμήο:
Αλ ζπληειεζηήο επηβξάβεπζεο > ζπληειεζηή πνηλήο → ην ζηνηρείν
ραξαθηεξίδεηαη «ειθπζηηθφ»
Αλ ζπληειεζηήο επηβξάβεπζεο < ζπληειεζηή πνηλήο → ην ζηνηρείν
ραξαθηεξίδεηαη «απαξαίηεην»
Αλ ζπληειεζηήο επηβξάβεπζεο = ζπληειεζηή πνηλήο → ην ζηνηρείν
ραξαθηεξίδεηαη «κνλνδηάζηαην».
Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη απνδίδεη ηε ζρεηηθή ζεκαζία-βαξχηεηα
ησλ ζηνηρείσλ αιιά, ηαπηφρξνλα, ε εθαξκνγή ηεο πξνυπνζέηεη ηελ γλψζε-ρξήζε ηνπ
πξντφληνο (Chen, 2012). Δίλαη, επίζεο, πξνθαλέο φηη εμαηξνχληαη απφ ηελ αλάιπζε ηα
«αληίζηξνθα» θαη «αδηάθνξα» ζηνηρεία.
Ο Vavra (1997) πξνηείλεη ηε μέθοδο ηος πλέγμαηορ ζημαζίαρ (importance grid) πνπ
ζηεξίδεηαη ζηε ζχγθξηζε ηεο ζαθψο δηαηππσκέλεο (explicit) θαη ηεο ππνλννχκελεο
(implicit) ζεκαζίαο ηνπ ζηνηρείνπ. Ζ ζαθψο δηαηππσκέλε ζεκαζία πξνθχπηεη απφ ηελ
«θαλεξή» αμηνιφγεζε-θαηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο, πρ κέζσ
απφδνζεο βαζκνινγίαο, ελψ ε ππνλννχκελε ζεκαζία πξνθχπηεη παιηλδξνκψληαο ηε
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ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή έλαληη ηεο βαζκνιφγεζεο ηνπ εθάζηνηε
ζηνηρείνπ. ηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη έλαο πίλαθαο δηαζηάζεσλ 2x2 θαη ηα ζηνηρεία
θαηαηάζζνληαη σο εμήο:
Τςειή ζαθήο ζεκαζία θαη ρακειή ππνλννχκελε ζεκαζία ζπλεπάγεηαη
ραξαθηεξηζκφ ηνπ ζηνηρείνπ σο «απαξαίηεην»
Υακειή ζαθήο ζεκαζία θαη πςειή ππνλννχκελε ζεκαζία ζπλεπάγεηαη
ραξαθηεξηζκφ ηνπ ζηνηρείνπ σο «ειθπζηηθφ»
Τςειή ζαθήο ζεκαζία θαη πςειή ππνλννχκελε ζεκαζία ζπλεπάγεηαη
ραξαθηεξηζκφ ηνπ ζηνηρείνπ σο «κνλνδηάζηαην» πςειήο ζεκαζίαο
Υακειή ζαθήο ζεκαζία θαη ρακειή ππνλννχκελε ζεκαζία ζπλεπάγεηαη
ραξαθηεξηζκφ ηνπ ζηνηρείνπ σο «κνλνδηάζηαην» ρακειήο ζεκαζίαο.
Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο Mikulic. and Prebezac
(2011), ε έιιεηςε ζεσξεηηθήο ηεθκεξίσζεο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ βάζεη
ζαθνχο θαη ππνλννχκελεο ζεκαζίαο. Δπίζεο, παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρεη πξφβιεςε
θαηάηαμεο ησλ «αδηάθνξσλ» θαη «αληίζηξνθσλ» ζηνηρείσλ.
Οη Emery and Tian (2002) πξνηείλνπλ ηε μέθοδο ηηρ απεςθείαρ καηάηαξηρ εθ κέξνπο
ησλ θαηαλαισηψλ. χκθσλα κε απηήλ, νη θαηαλαισηέο ελεκεξψλνληαη πιήξσο γηα ην
ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ ππνδείγκαηνο Kano θαη αθνινχζσο θαηαηάζζνπλ ηα ππφ
εμέηαζε ζηνηρεία ζηηο ζρεηηθέο νκάδεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη δελ ππάξρεη εθ ησλ
πξνηέξσλ εγγχεζε φηη νη θαηαλαισηέο, ηδηαίηεξα εθείλνη πνπ δε δηαζέηνπλ ζρεηηθφ
ππφβαζξν, ζα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηε ζεσξία ηνπ ππνδείγκαηνο Kano. Δπηπξφζζεηα, ε
κέζνδνο «πάζρεη» ζε επίπεδν εθηθηφηεηαο θαζψο νη απαηηήζεηο ζε ρξφλν θαη θφζηνο
κπνξνχλ λα απμεζνχλ ζε ηέηνην ζεκείν πνπ λα θαηαζηήζνπλ ηελ έξεπλα απαγνξεπηηθή.
Σέινο, νη Berger et al. (1993) πξνηείλνπλ ηε μέθοδο ηων δεικηών ικανοποίηζηρ και
απογοήηεςζηρ καηαναλωηή (customer satisfaction and dissatisfaction index).
χκθσλα κε ηε κέζνδν, ππνινγίδνληαη νη δείθηεο CS (ηθαλνπνίεζεο) θαη CD
(απνγνήηεπζεο) γηα θάζε ζηνηρείν βάζεη ησλ απαληήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ σο εμήο:
, φπνπ Α ην πιήζνο πεξηπηψζεσλ «ειθπζηηθφ», Ο ην πιήζνο
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πεξηπηψζεσλ «κνλνδηάζηαην», Μ ην πιήζνο πεξηπηψζεσλ «απαξαίηεην»
θαη Η ην πιήζνο πεξηπηψζεσλ «αδηάθνξν».
(ηα ζχκβνια εξκελεχνληαη φπσο παξαπάλσ)

Ο δείθηεο CS ιακβάλεη ηηκέο ζην δηάζηεκα [0,1] ελψ ν δείθηεο CD ιακβάλεη ηηκέο ζην
δηάζηεκα [-1,0]. πγθξίλνληαο ηηο ηηκέο ησλ δχν δεηθηψλ, κπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε ηα
ζηνηρεία σο εμήο: α) φηαλ CS θαη CD→0, ην ζηνηρείν ζεσξείηαη «αδηάθνξν» θαζψο ε
παξνπζία ηνπ δελ πξνθαιεί νχηε ηθαλνπνίεζε νχηε απνγνήηεπζε, β) φηαλ CS→0 θαη
CD→-1 ην ζηνηρείν ζεσξείηαη «απαξαίηεην» θαζψο ε παξνπζία ηνπ δελ πξνθαιεί
ηθαλνπνίεζε αιιά ε απνπζία ηνπ πξνθαιεί απνγνήηεπζε, γ) φηαλ CS→1 θαη CD→0 ην
ζηνηρείν ζεσξείηαη «ειθπζηηθφ» θαζψο ε παξνπζία ηνπ πξνθαιεί ηθαλνπνίεζε αιιά ε
απνπζία ηνπ δελ πξνθαιεί απνγνήηεπζε, θαη δ) φηαλ CS→1 θαη CD→-1 ην ζηνηρείν
ζεσξείηαη «κνλνδηάζηαην» θαζψο ε παξνπζία ηνπ πξνθαιεί ηθαλνπνίεζε θαη ε απνπζία
ηνπ πξνθαιεί απνγνήηεπζε. Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ, ζχκθσλα κε
ηνπο Shafiee and Cliquet (2010), είλαη φηη, εθηφο ηεο θαηάηαμεο ησλ ζηνηρείσλ ζε
νκάδεο, ππνδεηθλχεη ηε ζρεηηθή ζεκαληηθφηεηα θάζε ζηνηρείνπ. Σν κνλαδηθφ, ίζσο,
κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ αθνξά ζην φηη δελ ππάξρεη ζαθήο νξηζκφο ηνπ ζπκβφινπ
«→» δειαδή ηνπ φξνπ «ηείλεη». Πην απιά, δελ ππάξρεη θαλφλαο γηα ην πφηε νη ηηκέο
ησλ δεηθηψλ ζεσξνχληαη φηη είλαη «θνληά» (ηείλνπλ) ζην -1, ην 0 ή ην 1. Δμνξηζκνχ,
δεδνκέλνπ φηη ην κήθνο ησλ δηαζηεκάησλ [-1,0] θαη [0,1] είλαη 1, ην 0,5 ζα κπνξνχζε
λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θξηηηθφ «κήθνο». Δπηπξφζζεηα, απνθιείνληαη ηα «αληίζηξνθα»
θαη ηα «ακθηζβεηνχκελα» ζηνηρεία.
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε θαηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ ζα γίλεη βάζεη ηεο
κεζφδνπ αλαθνξάο θαη ηεο κεζφδνπ ησλ δεηθηψλ ηθαλνπνίεζεο θαη απνγνήηεπζεο
θαηαλαισηή θαζψο, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο,
επηδηψθεηαη ε εμέηαζε ηεο πηζαλήο επηξξνήο ηεο πηνζεηνχκελεο κεζνδνινγίαο ζηε
δηακφξθσζε ησλ επξεκάησλ. Παξφκνηα πξνζέγγηζε εθαξκφδνπλ νη Shafiee and
Cliquet (2010).

3.2.4.

ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ

Σν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν είλαη βαηφ αθελφο κελ ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαη
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αθεηέξνπ ζηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ, δηαλεκήζεθε πξνο ζπκπιήξσζε κε ηπραία
δεηγκαηνιεςία ζε έλα δείγκα 60 πειαηψλ. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη
ε

επηινγή

κεγαιχηεξνπ

δείγκαηνο

ζα

ήηαλ

επηζπκεηή

θαη

πεξηζζφηεξν

αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αιιά ζεσξείηαη φηη μεθεχγεη απφ
ηα φξηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ο ηξφπνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε
κε ηνλ πξσηνγελή ηξφπ , δειαδή απφ ηελ ίδηα ηελ εθπνλνχζα ηελ εξγαζία. Ζ δηαλνκή
έγηλε απνθιεηζηηθά ζε έληππε κνξθή ζηνπο πειάηεο ηφζν θαηά ηελ είζνδν φζν θαη ηελ
έμνδν ηνπο απφ ηα θαηαζηήκαηα κεηά ην πέξαο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο, ε αλάγλσζε θαη
ε ζπκπιήξσζε νινθιεξψζεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πειάηεο θαη ε κεηαθνξά ησλ
δεδνκέλσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή νινθιεξψζεθε ζε δεχηεξν ρξφλν απφ ηελ ίδηα ηε
θνηηήηξηα κε θαηαρψξηζε ησλ απαληήζεσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ γηα εμαγσγή
απνηειεζκάησλ. Όζνλ αθνξά ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν δηαλνκήο θαη ζπκπιήξσζεο ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ, ε φιε δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε ην κήλα Ηνχλην ηνπ έηνπο 2014
θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο κεηαμχ 08:00 πκ θαη 11:00 πκ - φπσο νξίδεηαη θαη ην σξάξην
εξγαζίαο ησλ ηξαπεδψλ - ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν κπξνζηά απφ δηάθνξα θαηαζηήκαηα
εληφο ηνπ θέληξνπ ηεο Θεζζαινλίθεο ησλ παξαθάησ ηεζζάξσλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ:
Δζληθή Σξάπεδα, Σξάπεδα Πεηξαηψο, Alpha Bank, Eurobank. Σα ελ ιφγσ θαηαζηήκαηα
επηιέρζεθαλ ηπραία ρσξίο θαλέλα απνιχησο πεξηνξηζκφ. Δπηπιένλ, ν αξηζκφο ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ αλά θαηάζηεκα είηε θαη αλά ηξάπεδα δελ είλαη
ηζνκεξψο δηακνηξαζκέλνο σο πξνο απηά, δηφηη δελ θξίζεθε ζθφπηκν γηα ηνπο ζθνπνχο
ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε δεηήζεθε άδεηα απφ ηνλ εθάζηνηε
Γηεπζπληή ή Γηεπζχληξηα ησλ θαηαζηεκάησλ, πξνθείκελνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην
ρψξν κπξνζηά απφ ηα θαηαζηήκαηα ηνπο, νη νπνίνη θαη αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά φηαλ
ελεκεξψζεθαλ γηα ην ζθνπφ ηεο εξγαζίαο.
ηνλ

πίλαθα

πνπ

αθνινπζεί

παξνπζηάδνληαη

ζπλνπηηθά

ηα

δεκνγξαθηθά

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. Γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ, αλαθέξνληαη ηα πνζνζηά αλά
απάληεζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ρ 2 γηα ηελ ππφζεζε ησλ ίζσλ πνζνζηψλ
αλά δηαζέζηκε απάληεζε.
Πίνακαρ 2 Γημογπαθικά Υαπακηηπιζηικά Γείγμαηορ
σ2
Φύλο

Άνδπαρ

Sig.

Γςναίκα
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Ζλικία

Δκπαίδεςζη

33,3%

66,7%

0-25

26-35

36-50

50+

0%

43,3%

53,3%

3,3%

Γημοηικό
0

Δπάγγελμα

Μηνιαίο
Διζόδημα

Άνεπγορ

25,2 0,000

Γςμνάζιο/
Μεηαπηςσιακό/
ΑΔΗ/ ΑΣΔΗ
Λύκειο
Γιδακηοπικό
20%

46,7%

33,3%

6,4 0,041

Γημόζιορ Ηδιωηικόρ
Δλεύθεπορ
Τπάλληλορ Τπάλληλορ Δπαγγελμαηίαρ

3,3%

6,7%

80%

10%

0-500

501-1.000

1.0012.000

2.000+

6,7%

10%

80%

3,3%

97,3 0,000

97,3 0,000

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε ππφζεζε ίζσλ πνζνζηψλ αλά απάληεζε
απνξξίπηεηαη ζην επίπεδν 5% γηα θάζε εξψηεζε (ζε θάζε πεξίπησζε ρ2 -sig < 0,05).
Πξαθηηθά, απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρνλ απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηφ
ζεκαληηθά πςειφηεξν (ή, αλάινγα, ρακειφηεξν) απφ ην πνζνζηφ άιισλ απαληήζεσλ.
Ωο ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ δείγκαηνο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απνηειείηαη, θπξίσο,
απφ γπλαίθεο, άηνκα ειηθίαο 26-50 εηψλ, κε κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπιάρηζηνλ ίζν κε
εθείλν ησλ ΑΔΗ/ΑΣΔΗ θαη ηδησηηθνχο ππαιιήινπο κε εηζφδεκα €1.001-2.000 κεληαίσο.
ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην δείγκα δελ πεξηιακβάλεη λέα άηνκα
(κέρξη θαη 25 εηψλ), απφθνηηνπο δεκνηηθνχ ελψ ηδηαίηεξα ρακειά είλαη ηα πνζνζηά
ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 50 εηψλ, ησλ αλέξγσλ θαη ησλ ειεχζεξσλ
επαγγεικαηηψλ θαη ησλ αηφκσλ κε ηδηαίηεξα ρακειφ (κέρξη θαη €500) θαη ηδηαίηεξα
πςειφ (άλσ ησλ €2.000) κεληαίν εηζφδεκα. πλεπψο, ζα κπνξνχζακε λα
ζπκπεξάλνπκε φηη ην «πξνθίι» ησλ πειαηψλ ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ
πεξηγξάθεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα επηθξαηέζηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα.

3.3.

Αποηελέζμαηα

3.3.1.

ΠΟΟΣΑ ΑΝΑ ΑΠΑΝΣΖΖ

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά αλά απάληεζε αλαθνξηθά κε
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ηηο 20 εξσηήζεηο-ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηέζεθαλ ππφςε ησλ εξσηεζέλησλ κε ηε
ιεηηνπξγηθή κνξθή. Γηα θάζε εξψηεζε αλαθέξνληαη ηα πνζνζηά αλά δηαζέζηκε
απάληεζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ρ 2 γηα ηελ ηζφηεηα ησλ πνζνζηψλ. Με
έληνλε γξαθή επηζεκαίλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλά απάληεζε.
Πίνακαρ 3 Ποζοζηά ανά απάνηηζη - Δπωηήζειρ λειηοςπγικήρ μοπθήρ
Μος
απέζει

Έηζι Αδιαθοπώ Γε με
Γε
ππέπει
ενοσλεί
μος
να είναι
ιδιαίηεπα απέζει

σ2

Sig.

A1

60,0%

30,0%

3,3%

6,7%

0,0%

49,3 0,000

A2

23,3%

66,7%

6,7%

3,3%

0,0%

61,1 0,000

A3

26,7%

73,3%

0,0%

0,0%

0,0%

13,1 0,000

A4

33,3%

46,7%

6,7%

10,0%

3,3%

43,3 0,000

B1

76,7%

20,0%

0,0%

3,3%

0,0%

53,2 0,000

B2

70,0%

20,0%

3,3%

6,7%

0,0%

68,5 0,000

B3

30,0%

63,3%

6,7%

0,0%

0,0%

29,2 0,000

B4

46,7%

43,3%

10,0%

0,0%

0,0%

14,8 0,001

Γ1

83,3%

0,0%

3,3%

10,0%

3,3% 109,6 0,000

Γ2

6,7%

0,0%

3,3%

13,3%

76,7% 86,7 0,000

Γ3

6,7%

0,0%

3,3%

6,7%

83,3% 109,1 0,000

Γ1

36,7%

60,0%

0,0%

0,0%

3,3%

29,2 0,000

Γ2

36,7%

63,3%

0,0%

0,0%

0,0%

4,3

Γ3

80,0%

13,3%

3,3%

3,3%

0,0%

98,4 0,000

Γ4

56,7%

36,7%

6,7%

0,0%

0,0%

22,8 0,000

Δ1

70,0%

3,3%

16,7%

10,0%

0,0%

66,9 0,000

Δ2

50,0%

50,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0

1,000

Δ3

30,0%

70,0%

0,0%

0,0%

0,0%

9,6

0,002

Σ1 26,7%

46,7%

20,0%

6,7%

0,0%

20,0 0,000

Σ2 50,0%

10,0%

30,0%

6,7%

3,3%

46,7 0,000

0,039

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη, κε εμαίξεζε ηελ εξψηεζε Δ2, δελ ππάξρεη
θακία πεξίπησζε κε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο φηη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ
θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα ζηηο 5 δηαζέζηκεο επηινγέο (απαληήζεηο). Πξαθηηθά, απηφ
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ζεκαίλεη φηη θάπνηεο απαληήζεηο ζπγθεληξψλνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξν (θαη, αλάινγα,
ρακειφηεξν) πνζνζηφ απφ ηηο ππφινηπεο. Ζ απάληεζε «κνπ αξέζεη» ζπγθεληξψλεη ην
πςειφηεξν πνζνζηφ ζε 10 απφ ηηο 20 πεξηπηψζεηο, ε απάληεζε «έηζη πξέπεη λα είλαη»
ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζε 8 απφ ηηο 20 πεξηπηψζεηο ελψ ε απάληεζε «δε
κνπ αξέζεη» ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζε 2 απφ ηηο 20 πεξηπηψζεηο. Πξέπεη,
επίζεο, λα ηνληζηεί φηη δελ ππάξρεη θακία εξψηεζε ζηελ νπνία ε απάληεζε
«αδηαθνξψ» λα είλαη ε επηθξαηέζηεξε. Καηά ζπλέπεηα, πξνθχπηεη φηη νη εξσηεζέληεο
έρνπλ ζαθή άπνςε αλαθνξηθά κε ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πνπ
ηέζεθαλ ππφςε ηνπο θαη ζην 50% ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη ζεηηθά δηαθείκελνη ζηελ
χπαξμε ησλ ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθψλ. ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο (πιελ 2
εμαηξέζεσλ), νη πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ εθθξάδνπλ ηελ άπνςε φηη ηα αληίζηνηρα
ραξαθηεξηζηηθά ζα έπξεπε νχησο ή άιισο λα πξνζθέξνληαη. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη
ζθφπηκν λα γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ Γ2 θαη Γ3. Απφ
ηνλ πίλαθα πνπ παξαηέζεθε ακέζσο παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ
εξσηεζέλησλ (76,7% θαη 83,3%, αληίζηνηρα) δειψλεη αξλεηηθά δηαθείκελε («δε κνπ
αξέζεη») ζηελ χπαξμε πςειψλ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ θαη πςειψλ εμφδσλ ζπλαιιαγψλ.
Σν εχξεκα απηφ είλαη, πξνθαλψο, αλακελφκελν θαζψο, θπζηνινγηθά, ηα πςειά
επηηφθηα ρνξεγήζεσλ θαη ηα πςειά έμνδα ζπλαιιαγψλ είλαη αλεπηζχκεηα απφ ηνπο
πειάηεο. Οη εξσηήζεηο Γ2 θαη Γ3 είλαη νη κνλαδηθέο πνπ ζέηνπλ ππφςε ησλ
εξσηεζέλησλ θάπνην αξλεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζε ζεηηθά ζηνηρεία φπσο ε θηιηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ε
θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ θιπ. πλεπψο, ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηα νπνία νη
πειάηεο εθθξάδνληαη ζεηηθά είλαη 12 ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πςειά επηηφθηα
ρνξεγήζεσλ θαη ηα πςειά έμνδα ζπλαιιαγψλ ηεζνχλ ππφ ηε κνξθή «ρακειά επηηφθηα
ρνξεγήζεσλ» θαη «ρακειά έμνδα ζπλαιιαγψλ».
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά αλά απάληεζε αλαθνξηθά κε
ηηο 20 εξσηήζεηο-ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηέζεθαλ ππφςε ησλ εξσηεζέλησλ κε ηε
δπζιεηηνπξγηθή κνξθή. Γηα θάζε εξψηεζε αλαθέξνληαη ηα πνζνζηά αλά δηαζέζηκε
απάληεζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ρ 2 γηα ηελ ηζφηεηα ησλ πνζνζηψλ. Με
έληνλε γξαθή επηζεκαίλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλά απάληεζε.
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Πίνακαρ 4 Ποζοζηά ανά απάνηηζη - Δπωηήζειρ δςζλειηοςπγικήρ μοπθήρ
Μος
απέζει

Έηζι Αδιαθοπώ Γε με
Γε μος
ππέπει
ενοσλεί απέζει
να είναι
ιδιαίηεπα

σ2

Sig.

A1

0,0%

0,0%

10,0%

40,0%

50,0% 15,6 0,000

A2

0,0%

0,0%

6,7%

26,7%

66,7% 33,6 0,000

A3

0,0%

0,0%

0,0%

3,3%

96,7% 52,3 0,000

A4

3,3%

0,0%

6,7%

30,0%

60,0% 49,3 0,000

B1

0,0%

0,0%

3,3%

20,0%

76,7% 53,2 0,000

B2

0,0%

0,0%

6,7%

33,3%

60,0% 25,6 0,000

B3

0,0%

0,0%

0,0%

3,3%

96,7% 52,3 0,000

B4

0,0%

0,0%

13,8%

20,7%

65,5% 27,4 0,000

Γ1

0,0%

0,0%

13,3%

23,3%

63,3% 25,2 0,000

Γ2

53,3%

10,0%

16,7%

10,0%

10,0% 42,7 0,000

Γ3

73,3%

6,7%

10,0%

0,0%

10,0% 74,9 0,000

Γ1

3,3%

0,0%

0,0%

3,3%

93,3% 97,2 0,000

Γ2

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0% 25,6 0,000

Γ3

0,0%

0,0%

6,7%

33,3%

60,0% 20,8 0,000

Γ4

0,0%

0,0%

6,7%

53,3%

40,0%

Δ1

0,0%

0,0%

23,3%

40,0%

36,7% 45,1 0,000

Δ2

0,0%

0,0%

0,0%

6,7%

93,3% 33,3 0,000

Δ3

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0% 12,6 0,002

Σ1

0,0%

3,3%

10,0%

40,0%

46,7% 15,6 0,000

Σ2

0,0%

0,0%

24,1%

55,2%

20,7% 33,6 0,000

2,8 0,247

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη, κε εμαίξεζε ηελ εξψηεζε Γ4, δελ ππάξρεη
θακία πεξίπησζε κε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο φηη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ
θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα ζηηο 5 δηαζέζηκεο επηινγέο (απαληήζεηο). Πξαθηηθά, απηφ
ζεκαίλεη φηη θάπνηεο απαληήζεηο ζπγθεληξψλνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξν (θαη, αλάινγα,
ρακειφηεξν) πνζνζηφ απφ ηηο ππφινηπεο. Ζ απάληεζε «δε κνπ αξέζεη» ζπγθεληξψλεη
ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζε 15 απφ ηηο 20 πεξηπηψζεηο, ε απάληεζε «δε κε ελνριεί
ηδηαίηεξα» ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζε 3 απφ ηηο 20 πεξηπηψζεηο ελψ ζηηο
ππφινηπεο 2 πεξηπηψζεηο ε απάληεζε κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ είλαη ε «κνπ αξέζεη».
Ωζηφζν, φπσο αλαθέξζεθε θαηά ην ζρνιηαζκφ ηνπ πίλαθα πνπ πξνεγήζεθε (ζρεηηθά κε
ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ιεηηνπξγηθήο κνξθήο), νη εξσηήζεηο Γ2 θαη Γ3 είλαη
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δηαθνξεηηθά δηαηππσκέλεο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελψ νη
ππφινηπεο εξσηήζεηο δπζιεηηνπξγηθήο κνξθήο πεξηγξάθνπλ αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά,
πρ «νη ρψξνη δελ είλαη θαζαξνί», «ην πξνζσπηθφ δελ είλαη επγεληθφ» θιπ, νη εξσηήζεηο
Γ2 θαη Γ3, εθθξαζκέλεο ζηε δπζιεηηνπξγηθή κνξθή, εθθξάδνπλ ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
«φρη πςειά επηηφθηα ρνξεγήζεσλ» θαη «φρη πςειά έμνδα ζπλαιιαγψλ». Καηά ζπλέπεηα,
ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηα νπνία νη πειάηεο εθθξάδνληαη απνιχησο
αξλεηηθά είλαη 17 ππφ ηε δηαθνξνπνίεζε φηη νη εξσηήζεηο Γ2 θαη Γ3 δηαηππψλνληαη σο
«πςειά επηηφθηα ρνξεγήζεσλ» θαη «πςειά έμνδα ζπλαιιαγψλ».

3.3.2.

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ
ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθέξεηαη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ αλά θαηεγνξία
θαηάηαμεο, «ειθπζηηθφ», «κνλνδηάζηαην», «απαξαίηεην» θιπ ζχκθσλα κε ην
ππφδεηγκα Kano γηα θάζε παξάγνληα. Τπελζπκίδεηαη

φηη θάζε παξάγνληαο

θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ πςειφηεξε ζπρλφηεηα ε νπνία
επηζεκαίλεηαη κε έληνλε γξαθή.
Πίνακαρ 5 Καηάηαξη παπαγόνηων - Μέθοδορ αναθοπάρ
Q A O R I M ΤΝΟΛΟ
A1

16 20

14 10

60

A2

4 10

16 30

60

A3

16

2 42

60

A4

10 10 2 12 26

60

B1

12 34

2 12

60

B2

12 30

12 6

60

B3

18

2 40

60

B4

6 20

14 18

58

8

60

Γ2 4 2 2 42 10

60

Γ3 6

2 50 2

60

Γ1

22 2 2 34

60

Γ1 2 14 36

Γ2

2 22

36

60
36

Γ3

20 28

4 8

60

Γ4

22 12

14 12

60

Δ1

20 22

18

60

Δ2

4 26

30

60

Δ3

18

42

60

Σ1

4 12

28 16

60

Σ2

22 8 2 22 4

58

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη, αξρηθά, φηη δελ ππάξρεη θαλέλα ακθηζβεηίζηκν
ζηνηρείν. Όζνλ αθνξά ζηηο θαηαηάμεηο, ν παξάγνληεο Γ4 θαηαηάζζεηαη ζηα ειθπζηηθά
ζηνηρεία, νη παξάγνληεο Α1, Β1, Β2, Β4, Γ1, Γ3 θαη Δ1 θαηαηάζζνληαη ζηα
κνλνδηάζηαηα ζηνηρεία, νη παξάγνληεο Γ2 θαη Γ3 θαηαηάζζνληαη ζηα αληίζηξνθα
ζηνηρεία, ν παξάγνληαο Σ1 θαηαηάζζεηαη ζηα αδηάθνξα ζηνηρεία θαη νη παξάγνληεο
Α2, Α3, Α4, Β3, Γ1, Γ2, Δ2 θαη Δ3 θαηαηάζζνληαη ζηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Ωζηφζν,
ε κέζνδνο αδπλαηεί λα θαηαηάμεη ηνλ παξάγνληα Σ2 θαζψο ε ζπρλφηεηα ησλ
παξαηεξήζεσλ

ηεο θαηάηαμεο

«ειθπζηηθφ»

ηζνχηαη

κε

ηε ζπρλφηεηα

ησλ

παξαηεξήζεσλ ηεο θαηάηαμεο «αδηάθνξν». Δίλαη πξνθαλέο φηη ε νκάδα πνπ
ζπγθεληξψλεη

ηηο

πεξηζζφηεξεο

θαηαηάμεηο

είλαη

ηα

«απαξαίηεηα» ζηνηρεία

αθνινπζνχκελα απφ «κνλνδηάζηαηα» ζηνηρεία. Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη φπσο
αλαθέξζεθε θαηά ηελ παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ, ππνζηεξίδεηαη φηη ε θαηάηαμε ζα
έπξεπε κελ λα γίλεηαη βάζεη ηεο πςειφηεξεο ζπρλφηεηαο αιιά εθφζνλ απηή ππεξβαίλεη
ην 50%. Όζνλ αθνξά ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, παξαηεξνχκε φηη κφιηο 9 απφ ηνπο 20
παξάγνληεο (Β1, Γ1, Γ2, Γ3, Α3, Β3, Γ1, Γ2 θαη Δ3) ζα κπνξνχζαλ λα είραλ
θαηαηαρζεί αλ είρακε πηνζεηήζεη ηνλ θαλφλα ηνπ 50%. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 2
παξάγνληεο (νη Β1 θαη Γ1) ζα ραξαθηεξίδνληαλ «κνλνδηάζηαηνη», 2 παξάγνληεο (νη Γ2
θαη Γ3) ζα ραξαθηεξίδνληαλ «αληίζηξνθνη» θαη 5 παξάγνληεο (Α3, Β3, Γ1, Γ2 θαη Δ3)
ζα ραξαθηεξίδνληαλ «απαξαίηεηνη».

3.3.3.

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ
ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΓΔΗΚΣΧΝ
ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΓΟΖΣΔΤΖ
ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θάζε θαηάηαμεο
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γηα θάζε παξάγνληα θαη αθνινχζσο ππνινγίδνληαη ηα ζθνξ CS θαη CD ζχκθσλα κε
φζα αλαθέξζεθαλ θαηά ηελ παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ ζε πξνεγνχκελε ζέζε. ηε
ζπλέρεηα, ππνινγίδεηαη ε θαηάηαμε θάζε παξάγνληα αλάινγα κε ηα ζθνξ CS θαη CD
πνπ ζπγθεληξψλεη. Τπελζπκίδεηαη φηη δελ ππάξρεη απφιπηνο θαλφλαο σο πξνο ην εζηί ν
φξνο «ηείλεη». ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, πηνζεηήζεθε ν θαλφλαο ηνπ 0,5. Πην
ζπγθεθξηκέλα, έγηλε απνδεθηφ φηη έλα ζθνξ ηείλεη ζε θάπνηα απφ ηηο 3 επίκαρεο ηηκέο (1, 0 θαη 1) φηαλ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζε απηήλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα ζθνξ ηζνχηαη
κε 0,6, ηφηε απνδερφκαζηε φηη ηείλεη ζην 1 θαζψο βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ηεο κνλάδαο
ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ηηκέο.
Πίνακαρ 6 Καηάηαξη παπαγόνηων - Μέθοδορ δεικηών ικανοποίηζηρ και
απογοήηεςζηρ καηαναλωηή
Q A O R I M ΤΝΟΛΟ CS CD ΚΑΣΑΣΑΞΖ
A1

16 20

14 10

60

0,60

0,50

O

A2

4 10

16 30

60

0,23

0,67

M

A3

16

2 42

60

0,27

0,97

M

A4

10 10 2 12 26

60

0,35

0,62

M

B1

12 34

2 12

60

0,77

0,77

O

B2

12 30

12 6

60

0,70

0,60

O

B3

18

2 40

60

0,30

0,97

M

B4

6 20

14 18

58

0,45

0,66

M

8

60

0,86

0,62

O

Γ2 4 2 2 42 10

60

0,29

0,14

I

Γ3 6

2 50 2

60

0,50

0,50

O

Γ1

22 2 2 34

60

0,38

-

M

Γ1 2 14 36

38

0,97
Γ2

2 22

36

60

0,40

0,97

M

Γ3

20 28

4 8

60

0,80

0,60

O

Γ4

22 12

14 12

60

0,57

0,40

A

Δ1

20 22

18

60

0,70

0,37

A

Δ2

4 26

30

60

0,50

0,93

O

Δ3

18

42

60

0,30

1,00

M

Σ1

4 12

28 16

60

0,27

0,47

I

Σ2

22 8 2 22 4

58

0,54

0,21

A

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη 7 παξάγνληεο (Α1, Β1, Β2, Γ1, Γ3, Γ3 θαη Δ2)
θαηαηάζζνληαη σο κνλνδηάζηαηνη, 8 παξάγνληεο (Α2, Α3, Α4, Β3, Β4, Γ1, Γ2 θαη Δ3)
θαηαηάζζνληαη σο απαξαίηεηνη, 2 παξάγνληεο (Γ2 θαη Σ1) θαηαηάζζνληαη σο
αδηάθνξνη θαη 3 παξάγνληεο (Γ4, Δ1 θαη Σ2) θαηαηάζζνληαη σο ειθπζηηθνί. δελ
ππάξρεη θαλέλα ακθηζβεηήζηκν ζηνηρείν. Πξνθχπηεη, ινηπφλ, φηη νη πεξηζζφηεξνη
παξάγνληεο ραξαθηεξίδνληαη σο «απαξαίηεηνη».

3.3.4.

ΤΓΚΡΗΖ ΚΑΣΑΣΑΞΔΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΤΟ
ΜΔΘΟΓΟΤ

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη θαηαηάμεηο ησλ παξαγφλησλ φπσο έρνπλ
πξνθχςεη κέρξη ην ηξέρνλ ζεκείν θαη θαηαγξάθνληαη νη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο
αλάκεζα ζηηο δχν κεζφδνπο (νη δηαθνξέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλε γξαθή).
Πίνακαρ 7 ύγκπιζη καηαηάξεων
ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ
ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ
ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΓΔΗΚΣΧΝ
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ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ
ΑΠΟΓΟΖΣΔΤΖ
A1

O

O

A2

M

M

A3

M

M

A4

M

M

B1

O

O

B2

O

O

B3

M

M

B4

O

M

Γ1

O

O

Γ2

R

I

Γ3

R

O

Γ1

M

M

Γ2

M

M

Γ3

O

O

Γ4

A

A

Δ1

O

A

Δ2

M

O

Δ3

M

M

Σ1

I

I

Σ2

A

A

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, νη δχν κέζνδνη νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθή θαηάηαμε
γηα 5 απφ ηνπο 20 παξάγνληεο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ηνπο Β4 (απφ κνλνδηάζηαην ζε
απαξαίηεην), Γ2 (απφ αληίζηξνθν ζε αδηάθνξν), Γ3 (απφ αληίζηξνθν ζε κνλνδηάζηαην),
Δ1 (απφ κνλνδηάζηαην ζε ειθπζηηθφ) θαη Δ2 (απφ απαξαίηεην ζε κνλνδηάζηαην).
πλεπψο, νη δχν κέζνδνη νδεγνχλ κελ ζε δηαθνξεηηθή θαηάηαμε αιιά φρη ζε βαζκφ πνπ
λα θαζηζηά ηα απνηειέζκαηα πιήξσο δηαθνξνπνηήζηκα αλάινγα κε ηε κέζνδν
θαηάηαμεο. Δπηπξφζζεηα, δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη δηαθνξνπνηήζεηο είλαη
ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ (δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε πνπ λα επαλαιακβάλεηαη κε
ηελ ίδηα αθξηβψο κνξθή).
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3.3.5.

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ
ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΒΑΔΗ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΧΝ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ρ 2 (crosstabulation) ζρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ ησλ θαηαλαισηψλ αλάινγα κε
ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Όπσο αλαθέξζεθε θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ
δείγκαηνο, ππάξρνπλ θαηεγνξίεο δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ
ειάρηζηεο ή θαζφινπ παξαηεξήζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε αλάιπζε ζηελ ηξέρνπζα
ελφηεηα ζα εζηηάζεη ζηηο πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο, ζε
άηνκα 26-35 εηψλ θαη άηνκα 36-50 εηψλ θαη ζε απφθνηηνπο ΑΔΗ/ΑΣΔΗ θαη απφθνηηνπο
Μεηαπηπρηαθψλ ή Γηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη γηα
ηελ ηξέρνπζα αλάιπζε ε κέζνδνο θαηάηαμεο δε δηαδξακαηίδεη θαλέλα ξφιν ζηελ
θαηάηαμε ηνπ εθάζηνηε παξάγνληα απφ θάζε ππνθείκελν (νη κέζνδνη θαηάηαμεο
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαηαηάμνπκε ζπλνιηθά ηνπο παξάγνληεο). Οη ζεκαληηθέο
δηαθνξνπνηήζεηο επηζεκαίλνληαη κε έληνλε γξαθή.
Πίνακαρ 8 Γιαθοποποίηζη καηάηαξηρ ανάλογα με ηα δημογπαθικά
σαπακηηπιζηικά
σ2

Sig.

σ2

Sig.

σ2

Sig.

A1 1,243 0,743 2,944 0,400 4,937 0,176
A2

9,6

0,022 3,753 0,289 5,455 0,141

A3 23,357 0,000 16,412 0,000 3,711 0,156
A4 11,169 0,025 5,686 0,224 8,515 0,074
B1 4,059 0,255 4,595 0,204 10,085 0,006
B2

2,1

0,552 5,438 0,142 7,543 0,056

B3

6,25 0,044 1,215 0,270 0,686 0,408

B4 3,549 0,314 7,817 0,050 4,269 0,234
Γ1 19,143 0,000 1,802 0,615 2,11 0,550
Γ2 14,229 0,007 4,225 0,376
Γ3

4,8

0,308

2,16 0,540 4,427 0,219 3,017 0,221

Γ1 7,925 0,048 7,198 0,066 4,396 0,222
Γ2 14,591 0,001 8,875 0,012 6,204 0,045
Γ3 3,171 0,366 6,028 0,110 5,112 0,164
Γ4 8,649 0,034 12,33 0,006 9,257 0,026
41

Δ1 3,055 0,217 2,791 0,248 4,754 0,093
Δ2 1,408 0,495 5,303 0,071 3,055 0,217
Δ3 12,857 0,000 11,457 0,001 7,203 0,007
Σ1 11,143 0,011 9,452 0,024 4,713 0,194
Σ2 5,689 0,224 3,916 0,417 11,429 0,022
Ο παξαπάλσ πίλαθαο ππνδεηθλχεη φηη ε ειηθία θαη ε εθπαίδεπζε δελ επζχλνληαη γηα
ζεκαληηθέο

δηαθνξνπνηήζεηο

αλαθνξηθά κε

ηελ

θαηάηαμε

ησλ

παξαγφλησλ

ηθαλνπνίεζεο δεδνκέλνπ φηη νη θαηαηάμεηο δε δηαθνξνπνηνχληαη, ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο (15 απφ ηηο 20), ζεκαληηθά. Ωζηφζν, ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο φηη ην
θχιν δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ηελ άπνςε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηνπο παξάγνληεο
ηθαλνπνίεζεο θαζψο νη πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο (11 απφ ηνπο 20) θαηαηάζζνληαη
δηαθνξεηηθά απφ ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί
φηη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε δηαθνξνπνίεζε θαηάηαμεο δελ ελλννχκε απαξαίηεηα φηη νη
άλδξεο θαη νη γπλαίθεο δηαθέξνπλ σο πξνο ην αλ θαηαηάζζνπλ έλαλ παξάγνληα ζε
δηαθνξεηηθή θαηεγνξία, πρ νη άλδξεο σο απαξαίηεην θαη νη γπλαίθεο σο επηζπκεηφ
ζηνηρείν. Απηφ πνπ ειέγρεηαη κε ην ζηαηηζηηθφ ρ2 είλαη αλ θάζε θαηεγνξία παξαγφλησλ
ζπγθεληξψλεη ην (ίδην) αλακελφκελν πνζνζηφ (ζπρλφηεηα) ζηνπο άλδξεο θαη ηηο
γπλαίθεο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη πηζαλφ νη πεξηζζφηεξνη άλδξεο θαη νη πεξηζζφηεξεο
γπλαίθεο λα θαηαηάζζνπλ κε ηελ ίδηα αλαινγία θάπνηνλ παξάγνληα ζε θάπνηα
θαηεγνξία αιιά λα δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ αλαινγία κε ηελ νπνία θαηαηάζζνπλ
θάπνηνλ απφ ή φινπο ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο.

3.3.6.

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ
ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΒΑΔΗ ΤΝΟΛΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ρ2 ζρεηηθά
κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ ησλ θαηαλαισηψλ αλάινγα κε ηε ζπλνιηθή
ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ απφ ηελ εκπεηξία ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηξάπεδα. εκεηψλεηαη
φηη ην 3% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε ιίγν ηθαλνπνηεκέλν, ην 50% αξθεηά
ηθαλνπνηεκέλν θαη ην 47% πνιχ ηθαλνπνηεκέλν. Καηά ζπλέπεηα, εμεηάδνπκε ηηο
δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ δειψλνπλ αξθεηά θη εθείλνπο πνπ δειψλνπλ
πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη. Οη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο επηζεκαίλνληαη κε έληνλε γξαθή.
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Πίνακαρ 9 Γιαθοποποίηζη καηάηαξηρ ανάλογα με ηο επίπεδο ικανοποίηζηρ
σ2

Sig.

A1 15,004 0,002
A2 5,538 0,136
A3 1,372 0,504
A4 8,895 0,064
B1 4,062 0,255
B2 2,853 0,415
B3 2,517 0,113
B4 6,045 0,109
Γ1

1,99 0,574

Γ2

2,903 0,407

Γ3

4,062 0,131

Γ1 10,925 0,004
Γ2

1,939 0,379

Γ3

8,492 0,037

Γ4

7,217 0,065

Δ1

8,307 0,016

Δ2

4,387 0,112

Δ3

1,343 0,247

Σ1 3,933 0,269
Σ2 3,363 0,499
Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη, πιελ 4 εμαηξέζεσλ, ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο
ησλ πειαηψλ δελ ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ
θαηάηαμε. Μνλαδηθέο εμαηξέζεηο απνηεινχλ νη παξάγνληεο Α1, Γ1, Γ3 θαη Δ1.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ
ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ

4.

Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιήζεθε, αξρηθά, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν κε ην ππφδεηγκα Kano
θαη ηελ αλαζθφπεζε ησλ ηδηνηήησλ-ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πνπ,
θαηά ην παξειζφλ, έρνπλ θξηζεί φηη επεξεάδνπλ ηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ ησλ
εκπνξηθψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ζπλίζηαηαη ζηελ
εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηελ θαηάηαμή ηνπο
ζηηο νκάδεο ηνπ ππνδείγκαηνο Kano ζην πιαίζην ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζηελ
Διιάδα.
Απφ ηε ζεσξεηηθή αλαζθφπεζε πξνθχπηεη φηη ην ελ ιφγσ ππφδεηγκα, φπσο θαη
ηα

πεξηζζφηεξα κέζα ζπιινγήο/δηαρείξηζεο πιεξνθφξεζεο, ζπλνδεχεηαη απφ

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Παξά ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα έλα ζρεηηθά
απιφ θαη θαηαλνεηφ εξγαιείν, ην ππφδεηγκα Kano κπνξεί, ππφ πξνυπνζέζεηο, λα
νδεγήζεη ζε παξνρή ζπγθερπκέλεο πιεξνθφξεζεο πξνο ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε
επηρεηξήζεσλ θαζψο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ εμαξηψληαη, ζε θάπνην (θαη
κάιινλ απμεκέλν) βαζκφ, απφ ηελ εθάζηνηε πηνζεηνχκελε πξνζέγγηζε ή κεζνδνινγία.
Απηφ πνπ, σζηφζν, πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη φηη ην ππφδεηγκα Kano ζπληζηά, απιψο, κία
αθφκα κέζνδν πνπ ζηνρεχεη ζηε ιήςε απνηειεζκαηηθφηεξσλ απνθάζεσλ θαη ζε θακία
πεξίπησζε δε κπνξεί (θαη δελ πξέπεη) λα ζεσξείηαη παλάθεηα θαη λα εθαξκφδεηαη άλεπ
φξσλ. πλεπψο, ε θαηαιιειφηεηά ηνπ είλαη, ζε κεγάιν βαζκφ απνηέιεζκα (θαη) ησλ
ηθαλνηήησλ-δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ (ή, γεληθά, φζσλ) ην ρξεζηκνπνηνχλ. ε επίπεδν
ηδηνηήησλ ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
αθνζίσζε ησλ πειαηψλ, πξνέθπςε φηη ην πιήζνο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα εθηελέο.
πλδπάδνληαο ηα εκπεηξηθά επξήκαηα πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ, ε παξνχζα εξγαζία
θαηέιεμε

ζηε

δηακφξθσζε

6

νκάδσλ

πνπ

πεξηιακβάλνπλ

20,

ζπλνιηθά,

ραξαθηεξηζηηθά.
Απφ ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε πνπ δηελεξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο
πξνέθπςε, αξρηθά, φηη νη πειάηεο εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα έρνπλ, ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο (δειαδή, αλαθνξηθά κε ηα πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά)
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ζαθψο δηακνξθσκέλε άπνςε γηα ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ
παξνπζία ή ηελ απνπζία θάπνηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ. Αλαιπηηθφηεξα, πξνθχπηεη φηη ηα
πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζεσξνχληαη, απφ ην ζχλνιν ησλ πειαηψλ, «απαξαίηεηα».
Απηφ ζεκαίλεη φηη, γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά, ε παξνπζία ηνπο δελ πξνζθέξεη
πξφζζεηε ηθαλνπνίεζε αιιά ε απνπζία ηνπο κεηψλεη ηελ ηθαλνπνίεζε. Απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε χπαξμε επαξθψλ θαζηζκάησλ γηα ηνπο πειάηεο πνπ βξίζθνληαη
ζε αλακνλή, ε θαζαξηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ε χπαξμε κεραλήκαηνο κε «λνχκεξα»
(γηα ηε ζεηξά εμππεξέηεζεο), ε χπαξμε ΑΣΜ, ε θαηνρή ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη
ηθαλνηήησλ εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ , ε επγέλεηα
ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε αζθάιεηα ησλ θαηαζέζεσλ. ε πξαθηηθφ επίπεδν, ε βειηίσζε
ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ δελ αλακέλεηαη λα εηζθέξεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
πειαηψλ θαη, ζπλεπψο, δε κπνξεί λα απνηειέζεη ζηφρν ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζηελ
Διιάδα ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φκσο, φηη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πξνζθέξνπλ ήδε ηα ελ
ιφγσ ραξαθηεξηζηηθά. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, απαηηείηαη βειηίσζε ζηα
πξναλαθεξζέληα πεδία έηζη ψζηε λα αληηκεησπηζηεί (κεησζεί) ε απψιεηα ηθαλνπνίεζεο
ησλ πειαηψλ.
Ζ

δεχηεξε

«δεκνθηιέζηεξε»

νκάδα

ραξαθηεξηζηηθψλ

πεξηιακβάλεη

ηνπο

«κνλνδηάζηαηνπο» παξάγνληεο, δειαδή ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη επζέσο
γξακκηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε πειάηε: ε απνπζία ηνπο κεηψλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ελψ ε
παξνπζία ηνπο απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. ε απηήλ ηελ νκάδα
θαηαηάζζνληαη

νη ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο (ησλ

ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ), ε δηεπθφιπλζε

πξφζβαζεο ράξηο ζηελ ηνπνζεζία ηνπ

ππνθαηαζηήκαηνο, ην βνιηθφ σξάξην ιεηηνπξγίαο, ην πςειφ επηηφθην θαηαζέζεσλ θαη ε
χπαξμε αλζξψπηλεο ζρέζεο πξνζσπηθνχ-πειάηε. Ζ βειηίσζε (ελίζρπζε) απηψλ ησλ
παξαγφλησλ πξέπεη λα απνηειέζεη ζηφρν ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαζψο θάηη ηέηνην
ζα αχμαλε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ή, αλαινγηθά, ζα πεξηφξηδε ηε δπζαξέζθεηά
ηνπο.
Ζ ηξίηε νκάδα ηνπ ππνδείγκαηνο Kano ε νπνία, φκσο, πεξηιακβάλεη κφιηο 2
ραξαθηεξηζηηθά αθνξά ζηα «ειθπζηηθά» ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή εθείλα ησλ νπνίσλ ε
παξνπζία απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε αιιά ε απνπζία ηνπο δε κεηψλεη ηελ
ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Σα ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθά είλαη ην εππαξνπζίαζην
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πξνζσπηθφ θαη ε ηαθηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε
ζπλεξγαζία ηξάπεδαο-πειάηε. Πξνθχπηεη, ινηπφλ, φηη ε ελίζρπζε ησλ δχν
πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ
πειάηε αιιά δε κπνξεί λα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα δεδνκέλνπ φηη ε απνπζία ηνπο δε
ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε. Σέινο, ε νκάδα ησλ «αδηάθνξσλ»
ραξαθηεξηζηηθψλ πεξηιακβάλεη κφιηο έλαλ παξάγνληα θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ
χπαξμε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Με απιά ιφγηα, ηφζν ε χπαξμε
φζν θαη ε απνπζία ηέηνηνπ πιηθνχ δελ επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. πλεπψο,
δελ πξνθχπηεη ηδηαίηεξε πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ελ ιφγσ
παξάγνληα ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν βειηίσζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο πειάηε.
Πξέπεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη 5 απφ ηα 20 ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμεηάζηεθαλ
θαηαηάρζεθαλ ζε δηαθνξεηηθή νκάδα αλάινγα κε ηε κέζνδν πνπ εθαξκφζηεθε. Απηφ
αθελφο ππνδεηθλχεη φηη ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ θαηάηαμεο δε δηαθνξνπνηεί
ηδηαίηεξα ηα απνηειέζκαηα θαη, ζπλεπψο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ηα επξήκαηα ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ζρεηηθά αλζεθηηθά. Παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ
απφ ηελ εμέηαζε δηαθνξνπνίεζεο ηεο άπνςεο αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην κνξθσηηθφ
επίπεδν θαη ην βαζκφ ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηελ ηξάπεδα.
Αληίζεηα, ην θχιν ζπληζηά παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο ηεο άπνςεο ππφ ηελ έλλνηα φηη
ε απφδνζε «δεκνηηθφηεηαο» (ζε ηερληθνχο φξνπο: ζρεηηθή ζπρλφηεηα) ζε θάπνηα νκάδα
θαηάηαμεο δελ είλαη αλεμάξηεηε απφ ην ελ ιφγσ δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Πην
απιά, κπνξεί θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ λα είλαη ην «δεκνθηιέζηεξν» κεηαμχ ησλ αλδξψλ
θαη ησλ γπλαηθψλ αιιά ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο πειαηψλ.
Ζ παξνχζα εξγαζία εληφπηζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ εθ κέξνπο ησλ
ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε. Ωζηφζν,
ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ησλ νπνίσλ ε αληηκεηψπηζε κπνξεί λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα
πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο θαη ζπκπιήξσζε-ελίζρπζε ησλ επξεκάησλ ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο. Ο πξψηνο πεξηνξηζκφο αθνξά ζηε δεηγκαηνιεςία θαη ηδηαίηεξα
ζηελ επηθέληξσζε ηεο έξεπλαο ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Διιάδαο.
πλεπψο, ε εθπφλεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζε εθηελέζηεξν ρψξν ζα πξνζέθεξε
ζαθψο πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαζψο ζα ιάκβαλε ππφςε πεξηζζφηεξνπο πειάηεο
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ηξαπεδψλ απφ πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο πνπ πξέπεη
λα αληηκεησπηζηεί αθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ θαη, ζε θακία πεξίπησζε,
δελ εμαληινχλ ηηο πξνηάζεηο ηεο πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθίαο. Πην απιά, ελδείθλπηαη ε
εμέηαζε πεξηζζφηεξσλ παξαγφλησλ γηα ηελ απνθάιπςε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ
ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη, αθνινχζσο, ηελ αμηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ ζε πξαθηηθ φ
επίπεδν. Σέινο, ζε κεζνδνινγηθφ επίπεδν, ππάξρνπλ κέζνδνη θαηάηαμεο ησλ
παξαγφλησλ ζηηο νκάδεο ηνπ ππνδείγκαηνο Kano πνπ δελ εμεηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα
εξγαζία. Γεδνκέλνπ φηη δε κπνξεί λα απνθιεηζηεί ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ
ζπκπεξαζκάησλ θαηφπηλ εθαξκνγήο δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ, ε ελίζρπζε ηεο παξνχζαο
έξεπλαο κε ζπκπεξάζκαηα βαζηζκέλα ζε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ζα ήηαλ ρξήζηκε ηφζν
ζε ακηγψο αθαδεκατθφ επίπεδν, πρ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πθηζηάκελνπ εκπεηξηθνχ
ππφβαζξνπ,

φζν

θαη

ζε

πξαθηηθφ

επίπεδν

ππφ

ηελ

έλλνηα

παξνρήο

ρξεζηκφηεξεο πιεξνθφξεζεο ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζηελ
Διιάδα.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ

Α Δπωηημαηολόγιο έπεςναρ

Αγαπεηέ(ή) θχξηε(ία),

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ πξφθεηηαη λα ζπκπιεξψζεηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπιινγή
πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ε
νπνία πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ ζην πιαίζην ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο
αλάκεζα ζηα ζηνηρεία ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ
θαηαλαισηή.

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, εκπηζηεπηηθφ. Ο ρξφλνο
πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ δελ αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηα 10 ιεπηά ηεο
ψξαο αιιά ε πιεξνθφξεζε πνπ ζα θαηαγξαθεί θξίλεηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή. Γηα ην
ιφγν απηφ, παξαθαιείζζε λα απαληήζεηε κε εηιηθξίλεηα ζηηο εξσηήζεηο πνπ
αθνινπζνχλ ζχκθσλα κε απηφ πνπ εζείο πξαγκαηηθά πηζηεχεηε.

Θα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο θαη λα ζαο
γλσζηνπνηήζσ φηη ζα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζείηε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο θαηφπηλ ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο καδί κνπ.

Με εθηίκεζε,
Βαζηιηθή Κνπξηδαλίδνπ
Email: vakour@hotmail.com

Σα δημογπαθικά σαπακηηπιζηικά ζαρ: (ζεκεηψζηε Υ ζην θαηάιιειν πιαίζην)
Σο θύλο ζαρ
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Άλδξαο
Γπλαίθα
Ζ ηλικία ζαρ
Μέρξη θαη 25 εηψλ
Απφ 26 κέρξη θαη 35 εηψλ
Απφ 36 έσο 50 εηψλ
Άλσ ησλ 50 εηψλ

Σο επίπεδο εκπαίδεςζηρ ζαρ
Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ
Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ
Απφθνηηνο ΑΔΗ ή ΑΣΔΗ
Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ ή Γηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ
Ζ καηάζηαζη απαζσόληζήρ ζαρ
Άλεξγνο
Γεκφζηνο ππάιιεινο
Ηδησηηθφο ππάιιεινο
Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο
Σο μηναίο ειζόδημά ζαρ
Μέρξη θαη 500 επξψ
Απφ 501 κέρξη θαη 1.000 επξψ
Απφ 1.001 κέρξη θαη 2.000 επξψ
Πάλσ απφ 2.000 επξψ
Καηά ηην παποςζία ζαρ ζε ςποκαηάζηημα ηπάπεζαρ ή/και, γενικόηεπα, ηη
ζςνεπγαζία ζαρ με μία ηπάπεζα, ηι ζκέθηεζηε όηαν… (ζεκεηψζηε Υ ζην θαηάιιειν
πιαίζην)
Μος
απέζει
1.

Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο είλαη
ζχγρξνλεο

2.

Τπάξρεη ρψξνο κε
θαζίζκαηα πνπ
επαξθνχλ γηα ηνπο

Έηζι
ππέπει
να είναι

Αδιαθοπώ

Γε με
ενοσλεί
ιδιαίηεπα

Γε μος
απέζει
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πειάηεο πνπ βξίζθνληαη
ζε αλακνλή
3.

Οη εγθαηαζηάζεηο είλαη
θαζαξέο θαη
εππαξνπζίαζηεο

4.

Τπάξρεη κεράλεκα κε
«λνχκεξα»
(«ραξηάθηα»)

5.

Ζ ηνπνζεζία ησλ
ππνθαηαζηεκάησλ ηεο
ηξάπεδαο δηεπθνιχλεη
ηελ πξφζβαζή κνπ

6.

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο
ηεο ηξάπεδαο κε
βνιεχεη

7.

Τπάξρεη Μεράλεκα
Απηφκαησλ
πλαιιαγψλ (ΑΣΜ)

8.

Τπάξρνπλ κεραλήκαηα,
εθηφο ηνπ ΑΣΜ, φπνπ
κπνξψ λα
δηεθπεξαηψζσ δηάθνξεο
εξγαζίεο φπσο ε
ελεκέξσζε βηβιηαξίνπ
ή ε πιεξσκή δφζεσλ
δαλείνπ

9.

Σν επηηφθην
θαηαζέζεσλ ηεο
ηξάπεδαο είλαη
πςειφηεξν ζπγθξηηηθά
κε άιιεο ηξάπεδεο

Σν επηηφθην
ρνξεγήζεσλ (δαλείσλ)
10. ηεο ηξάπεδαο είλαη
πςειφηεξν ζπγθξηηηθά
κε άιιεο ηξάπεδεο
Σα έμνδα ζπλαιιαγψλ
πνπ κε επηβαξχλνπλ
11. είλαη πςειφηεξα
ζπγθξηηηθά κε άιιεο
ηξάπεδεο
12.

Σν πξνζσπηθφ ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο
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θαηέρεη ηηο γλψζεηο θαη
ηθαλφηεηεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ
αξηηφηεξε εμππεξέηεζή
κνπ
Σν πξνζσπηθφ ηνπ
13. ππνθαηαζηήκαηνο είλαη
επγεληθφ
Τπάξρεη κία αλζξψπηλε
14. ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ
ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο
Σν πξνζσπηθφ ηνπ
15. ππνθαηαζηήκαηνο είλαη
εππαξνπζίαζην
Ζ ηξάπεδα πξσηνπνξεί
16. ζηελ εηζαγσγή λέσλ
πξντφλησλ-ππεξεζηψλ
Ζ ηξάπεδα είλαη θηιηθή
πξνο ηνλ πειάηε, πρ
πξνζπαζεί λα βξεη
ακνηβαίσο
17. ζπκθέξνπζεο ιχζεηο ζε
πεξίπησζε
πξνβιεκάησλ ζηε
ζπλεξγαζία καο
Οη θαηαζέζεηο κνπ ζηελ
18. ηξάπεδα είλαη αζθαιείο
Τπάξρεη πιήξεο θαη
θαηαηνπηζηηθφ
ελεκεξσηηθφ πιηθφ
19. εληφο ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο
(θπιιάδηα, πίλαθαο
αλαθνηλψζεσλ θιπ)
Σν πξνζσπηθφ ηεο
ηξάπεδαο επηθνηλσλεί
ηαθηηθά καδί κνπ γηα λα
κε ελεκεξψζεη ζρεηηθά
20. δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηε ζπλεξγαζία καο,
λέα ηξαπεδηθά πξντφληα
θιπ
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Καηά ηην παποςζία ζαρ ζε ςποκαηάζηημα ηπάπεζαρ ή/και, γενικόηεπα, ηη
ζςνεπγαζία ζαρ με μία ηπάπεζα, ηι ζκέθηεζηε όηαν… (ζεκεηψζηε Υ ζην θαηάιιειν
πιαίζην)
Μος
απέζει
1.

Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο ΓΔΝ
είλαη ζχγρξνλεο

2.

ΓΔΝ ππάξρεη ρψξνο κε
θαζίζκαηα πνπ
επαξθνχλ γηα ηνπο
πειάηεο πνπ βξίζθνληαη
ζε αλακνλή

3.

Οη εγθαηαζηάζεηο ΓΔΝ
είλαη θαζαξέο θαη
εππαξνπζίαζηεο

4.

ΓΔΝ ππάξρεη κεράλεκα
κε «λνχκεξα»
(«ραξηάθηα»)

5.

Ζ ηνπνζεζία ησλ
ππνθαηαζηεκάησλ ηεο
ηξάπεδαο ΓΔΝ
δηεπθνιχλεη ηελ
πξφζβαζή κνπ

6.

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο
ηεο ηξάπεδαο ΓΔΝ κε
βνιεχεη

7.

ΓΔΝ ππάξρεη
Μεράλεκα Απηφκαησλ
πλαιιαγψλ (ΑΣΜ)

8.

ΓΔΝ ππάξρνπλ
κεραλήκαηα, εθηφο ηνπ
ΑΣΜ, φπνπ κπνξψ λα
δηεθπεξαηψζσ δηάθνξεο
εξγαζίεο φπσο ε
ελεκέξσζε βηβιηαξίνπ
ή ε πιεξσκή δφζεσλ
δαλείνπ

9.

Σν επηηφθην
θαηαζέζεσλ ηεο

Έηζι
ππέπει
να είναι

Αδιαθοπώ

Γε με
ενοσλεί
ιδιαίηεπα

Γε μος
απέζει
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ηξάπεδαο ΓΔΝ είλαη
πςειφηεξν ζπγθξηηηθά
κε άιιεο ηξάπεδεο
Σν επηηφθην
ρνξεγήζεσλ (δαλείσλ)
10. ηεο ηξάπεδαο ΓΔΝ είλαη
πςειφηεξν ζπγθξηηηθά
κε άιιεο ηξάπεδεο
Σα έμνδα ζπλαιιαγψλ
πνπ κε επηβαξχλνπλ
11. ΓΔΝ είλαη πςειφηεξα
ζπγθξηηηθά κε άιιεο
ηξάπεδεο
Σν πξνζσπηθφ ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο ΓΔΝ
θαηέρεη ηηο γλψζεηο θαη
12. ηθαλφηεηεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ
αξηηφηεξε εμππεξέηεζή
κνπ
Σν πξνζσπηθφ ηνπ
13. ππνθαηαζηήκαηνο ΓΔΝ
είλαη επγεληθφ
ΓΔΝ ππάξρεη κία
αλζξψπηλε ζρέζε κε ην
14. πξνζσπηθφ ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο
Σν πξνζσπηθφ ηνπ
15. ππνθαηαζηήκαηνο ΓΔΝ
είλαη εππαξνπζίαζην
Ζ ηξάπεδα ΓΔΝ
πξσηνπνξεί ζηελ
16. εηζαγσγή λέσλ
πξντφλησλ-ππεξεζηψλ
Ζ ηξάπεδα ΓΔΝ είλαη
θηιηθή πξνο ηνλ πειάηε,
πρ ΓΔΝ πξνζπαζεί λα
βξεη ακνηβαίσο
17. ζπκθέξνπζεο ιχζεηο ζε
πεξίπησζε
πξνβιεκάησλ ζηε
ζπλεξγαζία καο
18. Οη θαηαζέζεηο κνπ ζηελ
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ηξάπεδα ΓΔΝ είλαη
αζθαιείο
ΓΔΝ ππάξρεη πιήξεο
θαη θαηαηνπηζηηθφ
ελεκεξσηηθφ πιηθφ
19. εληφο ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο
(θπιιάδηα, πίλαθαο
αλαθνηλψζεσλ θιπ)
Σν πξνζσπηθφ ηεο
ηξάπεδαο ΓΔΝ
επηθνηλσλεί ηαθηηθά
καδί κνπ γηα λα κε
20. ελεκεξψζεη ζρεηηθά
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηε ζπλεξγαζία καο,
λέα ηξαπεδηθά πξντφληα
θιπ

Πόζο ικανοποιημένορ είζηε από ηη ζςνολική εμπειπία ζαρ με ηην ηπάπεζα με ηην
οποία ζςνεπγάζεζηε; (ζεκεηψζηε Υ ζην θαηάιιειν πιαίζην)
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