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Abstract 

 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την δημιουργία ενός εύχρηστου μοντέλου για 

την μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον 

τραπεζικό κλάδο. Η έρευνα βασίστηκε πάνω στις εργασίες των Parasuraman et al (1985)  

οι οποίοι πρότειναν το μοντέλο Servqual  και των Bahia και  Nantel (2000) οι οποίοι 

πρότειναν ένα περισσότερο εξειδικευμένο μοντέλο για τον τραπεζικό κλάδο το B S Q . 

Στην εργασία προσπαθήσαμε πρωτογενώς να εντοπίσουμε στοιχεία ( items ) τα οποία 

θεωρούν οι πελάτες σημαντικά για την παροχή της υπηρεσίας στις τράπεζες και οι 

συλλογή αυτών έγινε μέσο της μεθόδου C I T .  

Η έρευνα στηρίχτηκε σε προσωπικές συνεντεύξεις μέσω της τεχνικής CIT 

(Flanagan, 1955) για τον προσδιορισμό των επιμέρους στοιχείων που οι καταναλωτές 

θεωρούν σημαντικές βάση των 6 διαστάσεων του BSQ. Στη συνέχεια μέσο της 

παραγοντικής ανάλυσης ( factor analysis ) σε δείγμα 225 ατόμων προσπαθήσαμε να 

διακρίνουμε την σημαντικότητα αυτών και να τα ομαδοποιήσουμε σε διαστάσεις ώστε 

να έχουμε μια άμεση σύγκριση και με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών. Τα 

αποτελέσματα μας σκιαγράφησαν νέα στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά από τους 

καταναλωτές για το πως αντιλαμβάνονται την ποιότητα, αλλά και ενδείξεις νέας 

διάστασης η οποία να σχετίζεται με τα εναλλακτικά δίκτυα. 
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1. Εισαγωγή 

 

Η Διοίκηση ολικής ποιότητας είναι μια προσέγγιση για συνεχής βελτίωση της 

ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών, μέσω της συμμετοχής όλων των εργαζομένων 

σε όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες της επιχείρησης. Αποτελεί ένα νέο τρόπο 

διοίκησης, που οδηγεί στην αποτελεσματικότερη ανάπτυξη ενός οργανισμού και 

επιτυγχάνει να δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις στην ευρύτερη 

παγκόσμια αγορά (Pfau, 1989· Hietshold, et al., 2014). 

Βασικός προσανατολισμός της, είναι, η καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των πελατών. Η έννοια του πελάτη, όμως, είναι διευρυμένη καθώς οι 

πελάτες της επιχείρησης μπορεί να είναι είτε εξωτερικοί: τελικοί καταναλωτές και 

χρήστες των προϊόντων και υπηρεσιών είτε εσωτερικοί: διοικητικά στελέχη και 

εργαζόμενοι οι οποίοι συμβάλλουν στην δημιουργία των προϊόντων και επηρεάζουν την 

προσφερόμενη ποιότητα μέσα στην επιχείρηση (Δερβιτσιώτης, 2005·Hietshold, et al., 

2014). 

Κατά κύριο λόγο, η Διοίκηση ολικής ποιότητας είναι ένα πρότυπο σχεδιασμού, 

οργάνωσης και κατανόησης κάθε δραστηριότητας μιας επιχείρησης. Αποτελεί έναν 

αξιόπιστο τρόπο διοίκησης των επιχειρήσεων ο οποίος δεν εστιάζεται απλά και μόνο 

στην ποιότητα του προϊόντος και στην εξυπηρέτηση, αλλά πολύ περισσότερο στην 

διοίκηση των ανθρώπων και των επιχειρηματικών διεργασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η 

ολοκληρωτική ικανοποίηση του πελάτη σε κάθε επίπεδο, εσωτερικά και εξωτερικά 

(Hietshold, et al., 2014). 

Επομένως, ο συνδυασμός της ανώτατης διοίκησης με την χρήση της Διοίκησης 

ολικής ποιότητας έχει ως επακόλουθο την ανοδική πορεία της επιχείρησης. Πυρήνας της, 

είναι η σχέση καταναλωτή – προμηθευτή, ο οποίος οργανώνεται από έναν μεγάλο αριθμό 

διεργασιών. Τέλος, η εγκαθίδρυση της, αφορά, κυρίως, την δέσμευση στην ποιότητα, την 

επικοινωνία και την αλλαγή της κουλτούρας. 
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Η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της στηρίζεται στην αποδοχή και στην τήρηση 

ορισμένων αρχών, οι οποίες εφαρμόζονται στη διοίκηση διάφορων λειτουργιών της 

επιχείρησης. Οι Αρχές της, είναι ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών, που αφορούν την 

εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας. Δεν προτείνουν ένα διαφορετικό 

τύπο Διοίκησης, απλά, αποτελούν ένα σύνολο συστάσεων, οι οποίες προτείνονται προς 

ενσωμάτωση στα συστήματα διοίκησης ολικής ποιότητας. 

Η μέτρηση της ποιότητας έχει απασχολήσει τις περισσότερες εταιρίες ανά τον 

κόσμο και κυρίως τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών. Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι 

σαφώς πιο δύσκολη στη μέτρηση από αυτή των προϊόντων. Υπάρχουν πολλές έρευνες 

που εστιάζουν στη μέτρηση της ποιότητας με προεξάρχουσα την έρευνα των 

Parasuraman, Berry και Zeithaml (1988) οι οποίοι παρουσίασαν το μοντέλο Servqual και 

η εξέλιξη του από τους ίδιους (1994). Όμως στη διάρκεια των ετών το μοντέλο 

εξελισσόταν για να καλύπτει καλύτερα την μέτρηση διαφορετικών κλάδων όπως στον 

πληροφοριακών συστημάτων ( Jiang et al, 2012).  Υπάρχουν και αρκετές ακόμα έρευνες 

οι οποίες έχουν προτείνει εναλλακτικά μοντέλα μέτρησης της ποιότητας όπως το 

Servperf (Cronin and Taylor, 1992) και το Systraq (Aldlaigan και Buttle, 2002). Παρά 

την έντονη κριτική που έχει δεχτεί το μοντέλο του Servqual  (Cronin and Taylor, 1992· 

1994· Buttle, 1996 ), παραμένει το πιο κοινά χρησιμοποιούμενο μοντέλο για την μέτρηση 

της ποιότητας στις υπηρεσίες ((Ladhari, 2009:172 όπως αναφέρεται C. Basfirinci, A. 

Mitra / Journal of Air Transport Management 42 (2015) p239 ). Για την μέτρηση της 

ποιότητας στις τράπεζες υπάρχει το μοντέλο που έχουν προτείνει οι Bahia και  Nantel 

(2000) το οποίο είναι βασισμένο στις αρχές του Servqual. 

 Η δομή της παρούσας εργασίας οργανώνεται παρουσιάζοντας αρχικά το μοντέλο 

Servqual και στη συνέχεια το μοντέλο BSQ. Για να κατανοήσουμε τις βασικές αρχές στη 

μέτρηση της ποιότητας, με στόχο να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τα ευρήματα της 

έρευνας μας με τα στοιχεία που συνθέτουν το BSQ. Έπειτα ακολουθεί ανάλυση της 

τεχνικής CIT και η παρουσίαση των ευρημάτων των συνεντεύξεων με παράλληλη 

σύγκριση τους με τα στοιχεία του BSQ.  
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2. Βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με την έννοια της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας στις τράπεζες 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί σημαντικές μεταβολές στις τραπεζικές 

υπηρεσίες, και κυρίως στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους προς τους πελάτες. Ο κρίσιμος 

παράγοντας που ώθησε αυτές τις αλλαγές ήταν ο εντεινόμενος ανταγωνισμός στις 

εταιρίες του κλάδου, σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, σημαντικές ήταν και οι αλλαγές 

στον κλάδο όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας, στη ζήτηση υπηρεσιών από 

την πλευρά των πελατών και τις τεχνολογικές αλλαγές, καθώς επίσης και την είσοδο 

εταιριών από άλλους κλάδους στις τραπεζικές υπηρεσίες. Εξαιτίας των παραπάνω 

παραγόντων, πολλοί τραπεζικοί οργανισμοί έχουν αναπτύξει έναν αριθμό από αμυντικές 

στρατηγικές, οι οποίες στοχεύουν στη διατήρηση των πελατών τους. Ο κρίσιμος 

παράγοντας αυτών των στρατηγικών είναι η δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων με 

τους πελάτες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται δέσμευση σε μεγάλο βαθμό. Κατά την 

προσέγγιση αυτή, μια χρήσιμη έννοια είναι αυτή της αντιλαμβανόμενης αξίας, η οποία 

αναφέρεται στη δημιουργία, διατήρηση και βελτίωση των μακροπρόθεσμων σχέσεων με 

τους πελάτες, έτσι ώστε να αποκομίσει η τράπεζα το σχετικό όφελος. Η βιβλιογραφία 

σχετικά με τις τραπεζικές υπηρεσίες υπαγορεύει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να 

επικεντρώσουν τις προσπάθειες τους στην αξία των μετόχων (Ingo, 1997), στην αξία του 

ανθρώπινου δυναμικού (Payne et al, 1999) και στην αντιλαμβανόμενη αξία από την 

πλευρά του πελάτη (Kelly, 1998).  

Στις μέρες μας, οι τράπεζες έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες με στόχο 

τη δημιουργία αντιλαμβανόμενης αξίας για τον πελάτη. Παρόλαυτα, η απόκριση από την 

πλευρά των πελατών δεν ήταν η επιθυμητή (Johnston, 1997). Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι ίδιοι οι πελάτες δε γνωρίζουν πολλές φορές τι πραγματικά θέλουν. Για 

παράδειγμα, οι τράπεζες μπορεί να παρέχουν ένα επίπεδο υπηρεσιών και προϊόντων προς 

τους πελάτες, εξασφαλίζοντας από τη μεριά τους κάποια πρότυπα ποιότητας. Από την 

άλλη, δεν είναι απόλυτα σίγουρο αν αυτό πραγματικά ικανοποιεί τους πελάτες. Στο 

σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι πολλοί τραπεζικοί οργανισμοί έχουν 

επενδύσει σε διάφορα εργαλεία και τεχνικές, όπως το CRM και οι βάσεις δεδομένων. 
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Όμως, ένας μεγάλος αριθμός τραπεζών χρειάζεται να καταβάλλει περισσότερη 

προσπάθεια για να αντλήσει την χρήσιμη πληροφορία, η οποία θα αναβαθμίσει τις 

υπηρεσίες της προς τους πελάτες (Loveman, 1998). Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι σε 

πολλές περιπτώσεις, οι τράπεζες αντιλαμβάνονται την αξία προς τους πελάτες, ως 

χαρακτηριστικό της συνολικής αξίας που προσδίδουν οι πελάτες προς αυτήν, κι όχι το 

αντίθετο (Payne et al, 1999). Το βασικό σημείο είναι η αξία που προσφέρουν οι τράπεζες 

προς τους πελάτες. Η παραγωγή μεγαλύτερης αξίας προς τους πελάτες είναι αυτό που 

οδηγεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μια τράπεζα. Ένα μεγάλο μειονέκτημα πολλών 

τραπεζικών ιδρυμάτων είναι η έλλειψη συντονισμού των εσωτερικών τους λειτουργιών, 

με στόχο τη δημιουργία περισσότερης αξίας προς τους πελάτες (Woodruff, 1997). Το 

στοιχείο της αντιλαμβανόμενης αξίας θα πρέπει να θεωρηθεί σημαντικό συστατικό της 

στρατηγικής σύναψης σχέσεων, κατά το marketing.  

Οι (Roig at al, 2006) προσπαθούν να αναλύσουν την αντιλαμβανόμενη αξία των 

πελατών σε ένα τραπεζικό σύστημα. Εφαρμόζουν τη μεθοδολογία GLOVE (Sanchez et 

al, 2006), η οποία αποτελεί κλίμακα μέτρησης της αντιλαμβανόμενης αξίας. Οι 

περισσότερες μελέτες επικεντρώνονται στην αντιλαμβανόμενη αξία, μετά την πώληση 

των υπηρεσιών και προϊόντων από την τράπεζα. Το πλεονέκτημα της μεθόδου GLOVE 

είναι ότι μπορεί να μετρήσει τη συνολική αξία μιας υπηρεσίας, δηλαδή την αξία εκείνη 

που αντιλαμβάνεται ο πελάτης τόσο όσον αφορά το προϊόν, όσο και τη διαδικασία 

παροχής υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, η αντιλαμβανόμενη αξία εμπεριέχει την αξία του 

ίδιου του προϊόντος, όπως επίσης και της σχέσης που δημιουργείται μεταξύ του πελάτη 

και του προσωπικού εξυπηρέτησης. Επίσης, η τεχνική GLOVE λαμβάνει υπόψη 

διάφορες πτυχές της αξίας, σχετικές με τις λειτουργίες και με τον τρόπο που επηρεάζουν. 

Οι πτυχές εκείνες που είναι σχετικές με τις λειτουργίες περιλαμβάνουν την αξιολόγηση 

της διαπροσωπικής σχέσης που δημιουργείται, το προσωπικό εξυπηρέτησης, την 

ποιότητα της υπηρεσίας και την τιμή. Οι πτυχές που σχετίζονται με την επίδραση 

κατηγοριοποιούνται σε δυο διαστάσεις: τη συναισθηματική διάσταση (εσωτερικά 

συναισθήματα του πελάτη) και την κοινωνική διάσταση (κοινωνικός αντίκτυπος της 

παροχής υπηρεσιών). Επίσης, η αντιλαμβανόμενη αξία είναι στενά συνδεδεμένη και με 

άλλα ζητήματα όπως το επίπεδο έλξης πελατών και η ικανοποίηση τους, η πίστη τους, η 

κερδοφορία. 
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2.1. Εννοιολογικό πλαίσιο της αντιλαμβανόμενης αξίας 

 

Η αντιλαμβανόμενη αξία από τους πελάτες αποτελεί μια έννοια, η οποία δεν είναι 

ξεκάθαρη πάντα. Δυο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της αξίας του πελάτη. Πρώτον, 

ένας πελάτης προσδίδει μεγάλη αξία σε μια υπηρεσία ή προϊόν, συναρτήσει της χρήσης 

που κάνει (δηλαδή, αν το προϊόν είναι όντως πολύ χρήσιμο κτλ.). Δεύτερον, ο πελάτης, 

και μόνον αυτός, μπορεί να αντιληφθεί την πραγματική αξία μιας υπηρεσίας. Γενικά, η 

αντιλαμβανόμενη αξία μπορεί να θεωρηθεί ως μια κρίση ή αξιολόγηση, από την πλευρά 

του πελάτη, της σύγκρισης μεταξύ των οφελών ή της χρησιμότητας ενός προϊόντος ή 

μιας υπηρεσίας, και του αντιλαμβανόμενου επιπέδου κόστους (Zeithaml, 1988). 

Εννοιολογικά, η αντιλαμβανόμενη αξία μπορεί να αναλυθεί σε δυο διαστάσεις. 

Η πρώτη προσέγγιση θεωρεί την αντιλαμβανόμενη αξία ως ένα πράγμα με δυο 

μέρη, όπου το ένα αφορά τα οφέλη που αποκομίζονται (οικονομικά, κοινωνικά) και το 

δεύτερο τις θυσίες/κόστη (χρόνος, προσπάθεια, οικονομικό κόστος) (Dodds et al, 1991). 

Επίσης, η διαδικασία αποτύπωσης της αντιλαμβανόμενης αξίας στον πελάτη θεωρείται 

μια καθαρά υποκειμενική έννοια. Η αξία που προσδίδει ένας πελάτης σε ένα προϊόν ή 

μια υπηρεσία λαμβάνει σε απόλυτο βαθμό υπόψη, τη θεωρία χρησιμότητας του ατόμου 

αυτού. Το συστατικό του οφέλους εμπεριέχει την αντιλαμβανόμενη ποιότητα της 

υπηρεσίας, όπως επίσης κι έναν αριθμό από ψυχολογικούς παράγοντες (Zeithaml, 1988). 

Ειδικότερα, η ποιότητα μιας υπηρεσίας είναι ένα βασικό στοιχείο της αντιλαμβανόμενης 

αξίας, δίνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια εταιρία.  

Η δεύτερη προσέγγιση βασίζεται στο ότι η αντιλαμβανόμενη αξία αποτελεί μια 

πολυδιάστατη έννοια (Woodruff, 1997). Αυτή η προοπτική περιλαμβάνει, εκτός του 

λειτουργικού παράγοντα που αναφέρθηκε και παραπάνω, μια ακόμη πιο αποτελεσματική 

διάσταση, η οποία λαμβάνει υπόψη συναισθηματικές και κοινωνικές πτυχές του ατόμου. 

Η λειτουργική αξία βασίζεται στις λογικές και οικονομικές αξιολογήσεις από τον πελάτη 

(πρακτική οπτική γωνία). Σε αυτήν την προοπτική, συμπεριλαμβάνεται και η ποιότητα 

της υπηρεσίας ή προϊόντος. Η λιγότερο πρακτική διάσταση διαχωρίζεται στη 

συναισθηματική πτυχή (εσωτερικά συναισθήματα) και στην κοινωνική πτυχή 

(κοινωνικός αντίκτυπος της αγοράς του προϊόντος ή υπηρεσίας). Η πολυδιάστατη 
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προσέγγιση έχει δώσει τη δυνατότητα σε μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας να 

μελετήσουν το θέμα της αντιλαμβανόμενης αξίας από διάφορες πτυχές, όπως τη 

γνωστική. Έτσι, ο (Sheth et al, 1991a) αναγνωρίζει έως και πέντε διαστάσεις όσον αφορά 

την αντιλαμβανόμενη αξία: κοινωνική, συναισθηματική, λειτουργική, δεσμευτική κι 

επιστημική. Αναλυτικά, η λειτουργική αξία αναφέρεται στην αντιλαμβανόμενη 

χρησιμότητα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή υπηρεσίας. Η 

συναισθηματική αξία προκύπτει από τα συναισθήματα που απορρέουν από τη χρήση του 

του προϊόντος ή υπηρεσίας. Η κοινωνική αξία αντιστοιχεί στο βαθμό αποδοχής του 

ατόμου από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, σε σχέση με το προϊόν ή την υπηρεσία. 

Η επιστημική πτυχή αναφέρεται στην ικανότητα του προϊόντος να διεγείρει την 

περιέργεια του πελάτη ή να του ικανοποιήσει την ανάγκη για γνώση. Τέλος, η 

δεσμευτική οπτική γωνία αναφέρεται σε ειδικές καταστάσεις όπως μιας ασθένεια. Σε μια 

πιο σύγχρονη προσέγγιση της αντιλαμβανόμενης αξίας, οι (De Ruyter et al, 1997) 

πρότειναν μια πιο ολοκληρωμένη θεώρηση, η οποία λαμβάνει υπόψη και τον γνωστικό 

παράγοντα (αξία χρημάτων). Πιο συγκεκριμένα, οι διαστάσεις που αναγνωρίζονται, είναι 

τρεις: συναισθηματική, λειτουργική και λογική. Οι δυο πρώτες έχουν αναλυθεί και 

παραπάνω. Όσον αφορά τη λογική διάσταση αναφέρεται στην ποιότητα και την τιμή της 

υπηρεσίας ή προϊόντος, σε σχέση πάντα με την αντιλαμβανόμενη αξία.  

Για τη μέτρηση της αντιλαμβανόμενης αξίας, έχουν προταθεί δυο τεχνικές. Η 

πρώτη από τους (Sweeney and Soutar, 2001) ονομάζεται PERVAL. Στη λειτουργική 

διάσταση περιλαμβάνονται παράγοντες όπως η τιμή (αξία χρημάτων), η ποιότητα 

(αντιλαμβανόμενη ποιότητα και προσδοκώμενη απόδοση της υπηρεσίας) και η πρακτική 

αξία του προϊόντος. Ο κοινωνικός και συναισθηματικός παράγοντας αντιπροσωπεύονται 

από άυλες αξίες που επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ πελάτη κι οργανισμού. Από την άλλη, 

οι (Sanchez et al, 2006) ανέπτυξαν μια εναλλακτική τεχνική μέτρησης της 

αντιλαμβανόμενης αξίας μετά την πώληση, η οποία ονομάζεται GLOVAL και βασίζεται 

σε 24 παράγοντες. Στην εργασία τους, οι (Roig at al, 2006) εντοπίζουν μόλις 6 

παράγοντες, όσον αφορά την αντιλαμβανόμενη αξία. Οι 4 από αυτούς αντιστοιχούν στη 

λειτουργική διάσταση: λειτουργική αξία της χρηστικότητας του προϊόντος ή υπηρεσίας, 

λειτουργική αξία του προσωπικού (επαγγελματισμός), λειτουργική αξία της υπηρεσίας 
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(ποιότητα), λειτουργική αξία της τιμής. Οι δυο υπολειπόμενες διαστάσεις αναφέρονται 

στον παράγοντα του συναισθήματος της αντιλαμβανόμενης αξίας.  

Εν κατακλείδι, η γνωστική προσέγγιση υποθέτουν ότι τα άτομα δρουν βάσει της 

λογικής, ενώ η συναισθηματική προσέγγιση θεωρεί ότι υπάρχει ένας επαρκής αριθμός 

μη-λογικών αντιδράσεων, οι οποίες υφίστανται στον υποσυνείδητο. Για την εξέταση της 

πολυδιαστατικότητας της αντιλαμβανόμενης αξίας, οι (Roig et al, 2006) προτείνουν την 

ακόλουθη ερευνητική υπόθεση: «η αντιλαμβανόμενη αξία αποτελεί μια πολυδιάστατη 

έννοια, η οποία έχει τις ακόλουθες κατηγορίες: α) λειτουργική αξία της εγκατάστασης 

του προϊόντος, β) λειτουργική αξία του προσωπικού, γ) λειτουργική αξία της υπηρεσίας 

(ποιότητα), δ) λειτουργική αξία της τιμής, ε) κοινωνική αξία, στ) συναισθηματική αξία». 

Η ερευνητική υπόθεση εξετάστηκε υπό το πρίσμα των τραπεζικών προϊόντων κι 

υπηρεσιών. Δηλαδή, η αντιλαμβανόμενη αξία αναφέρεται στην αγορά μιας υπηρεσίας ή 

ενός τραπεζικού προϊόντος, κατά την οποία υπήρχε επαφή μεταξύ του πελάτη και του 

υπαλλήλου της τράπεζας. Για την αξιολόγηση της υπόθεσης εφαρμόστηκαν διάφορες 

στατιστικές τεχνικές. 
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2.2. Βασικά ευρήματα από τη βιβλιογραφία 

 

Από την ανάλυση τους, οι (Roig et al, 2006), κατέληξαν ότι η αντιλαμβανόμενη 

αξία από τους πελάτες, όσον αφορά την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, εξαρτάται από 6 

παράγοντες: τη λειτουργική αξία της εγκατάστασης, τη λειτουργική αξία του 

προσωπικού, τη λειτουργική αξία της υπηρεσίας, τη λειτουργική αξία της τιμής, τη 

συναισθηματική αξία και την κοινωνική αξία. Κατά την ανάλυση, χρησιμοποιήθηκαν 22 

σημαντικά στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τη μέτρηση των προαναφερθέντων 

παραγόντων. Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία GLOVAL, υπάρχει η δυνατότητα να 

υπολογιστεί η συνολική αντιλαμβανόμενη αξία. Βάσει των αποτελεσμάτων, τα πιο 

σημαντικά στοιχεία, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία αξίας για τους πελάτες των 

τραπεζικών υπηρεσιών, είναι η συναισθηματική αξία (τα συναισθήματα, τα οποία 

δημιουργούνται στον καταναλωτή από την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας), και 

το προσωπικό που εξυπηρετεί το άτομο.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να 

προκύψουν ενδιαφέρουσες κατευθύνσεις για τη διοίκηση των τραπεζών. Πρώτον, τα 

τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να πραγματοποιούν προσφορές, οι οποίες ενισχύουν την 

αξία του πελάτη με κατανοητό τρόπο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι τραπεζικοί οργανισμοί θα 

πρέπει να δομήσουν τις στρατηγικές προώθησης τους στα ακόλουθα σημεία: 

χαρακτηριστικά προϊόντων, διεπαφή με το προσωπικό, ποιότητα παρεχόμενης 

υπηρεσίας, οι θυσίες που είναι διατεθειμένοι να κάνουν οι πελάτες, άλλοι 

συναισθηματικοί και κοινωνικοί παράγοντες. Οι λήπτες απόφασης θα πρέπει να 

κατανοήσουν πλήρως τις διαφορετικές διαστάσεις της αντιλαμβανόμενης αξίας από τον 

πελάτη. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, οι στρατηγικές θα μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

αποτελεσματικές. Ειδικότερα, οι διαστάσεις που αναφέρονται στην αξία που προσδίδεται 

από το προσωπικό εξυπηρέτησης σε συνδυασμό με τη συναισθηματική αξία είναι αυτές 

που έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα στην αντιλαμβανόμενη αξία κατά την αγορά μιας 

υπηρεσίας στις τράπεζες. Υπό αυτό το πρίσμα, οι υπάλληλοι μιας τράπεζας 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Έτσι, οι τραπεζικοί οργανισμοί θα πρέπει να 
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καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια στην επιλογή κι εκπαίδευση του προσωπικού. 

Επίσης, θα πρέπει να αξιολογούν σε τακτά χρονικά διαστήματα την καταλληλότητα τους, 

όσον αφορά το επίπεδο της γνώσης, και τη συμπεριφορά τους απέναντι στους πελάτες. 

Επίσης, η λειτουργική αξία της υπηρεσίας θα πρέπει να λαμβάνεται εξίσου υπόψη. Σε 

αυτό το σημείο, θα πρέπει να τονιστεί ότι η παραπάνω διάσταση αναφέρεται στην 

ποιότητα της υπηρεσίας ή του προϊόντος. Οι υπόλοιποι παράγοντες είναι μικρότερης 

σημασίας. Παρόλαυτα, θα πρέπει να είναι ενσωματωμένοι στη βασική στρατηγική της 

τράπεζας, έτσι ώστε να καταβάλλετε κάποια προσπάθεια για τη διαχείριση τους, όπως 

για παράδειγμα η προσπάθεια ελαχιστοποίησης της θυσίας (κόστος) από την πλευρά του 

πελάτη. 
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2.3. Η σημασία της αξίας του πελάτη στις σχέσεις με το τραπεζικό 

ίδρυμα 

 

Αυτή η προοπτική, δηλαδή να αποτυπώνεται η αξία στις σχέσεις ανάμεσα στον 

πελάτη και το προσωπικό της τράπεζας, έμμεσα ενσωματώνει τον πρώτο στις 

διαδικασίες λήψης απόφασης. Παρόλο, που σε άλλες βιομηχανίες, υπήρχε έντονη η 

πεποίθηση ότι η προσπάθεια εξασφάλισης της πίστης των πελατών σε μια εταιρία 

προϋπόθετε μεγαλύτερο κόστος, εν τούτοις παρατηρήθηκε στην πράξη ότι κάτι τέτοιο 

βελτίωνε την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας προώθησης (Sheth and Parvatiyar, 

1995). Εμπειρικά, έχει αποδειχτεί ότι η θωράκιση του υπάρχοντος πελατολογίου, σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα, συμφέρει πολύ περισσότερο από το να προσθέσεις ένα νέο 

πελάτη (Heskett et al, 1990), κι ως εκ τούτου οι πόροι θα πρέπει να διατίθενται για τη 

διατήρηση των πελατών, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα να φύγουν. 

Πρακτικά, μια τέτοια σχέση δημιουργείται όταν υπάρχουν δυο μέρη (πελάτης - 

τράπεζα), τα οποία στοχεύουν να αποκομίσουν κάποια οφέλη από την ανάπτυξη της 

σχέσης. Ειδικότερα, τα πλεονεκτήματα του παρόχου υπηρεσιών είναι άμεση συνάρτηση 

της δύναμης της σχέσης που υπάρχει με τον πελάτη (Gwinner et al, 1998). Ένας πιστός 

πελάτης δύναται να επιφέρει μεγαλύτερη απόδοση από ότι ένας πελάτης με τάσεις φυγής. 

Η πίστη ενός πελάτη σε έναν οργανισμό έχει ως άμεσο αντίκτυπο, αυτός, να αυξήσει τον 

όγκο εργασιών του με τον οργανισμό.  

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι η διατήρηση ενός σταθερού πελατολογίου έχει 

θετικές επιπτώσεις στον παράγοντα του κόστους. Πρώτον, η καλύτερη γνώση ενός 

πελάτη μπορεί να βοηθήσει την εργασία των υπαλλήλων μιας τράπεζας, οι οποίοι θα 

είναι πιο παραγωγικοί γνωρίζοντας ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες, αλλά και οι αξίες 

των πελατών αυτών. Από την άλλη, τα κόστη επικοινωνίας περιορίζονται στο ελάχιστο 

για την εταιρία, καθώς δε χρειάζεται να δαπανήσει χρόνο για να γνωρίσει νέους πελάτες. 

Πάντως, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι όλοι οι πελάτες δεν 

είναι το ίδιο. Η εταιρία θα πρέπει να επικεντρωθεί στην παραγωγή αξίας για τους 

σωστούς πελάτες (Reichheld, 1996). Ο πελάτης αποκομίζει οφέλη από την καλύτερη 

παροχή υπηρεσιών (Gwinner et al, 1998).  
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Επίσης, έχει και κάποια κοινωνικά οφέλη, τα οποία προκύπτουν από τη 

δημιουργία της σχέσης με τον οργανισμό. Συνοψίζοντας, οι πελάτες δημιουργούν και 

διατηρούν μια σχέση με την τράπεζα επειδή στοχεύουν στην απόκτηση μιας θετικής 

αξίας, ως απόρροια της συμμετοχής τους στον οργανισμό, με έμμεσο τρόπο. 

 

 

2.4. Μοντέλο Servqual και BSQ 

 

Ξεκινώντας την αναφορά μας για την μέτρηση της ποιότητας στις υπηρεσίες θα 

πρέπει πρώτα να ορίσουμε δύο βασικές έννοιες. Πρώτη είναι αυτή της επιθυμητής 

υπηρεσίας “το επίπεδο της επιθυμητής υπηρεσίας ορίζεται ως ένα μίγμα πεποιθήσεων 

των καταναλωτών για το ποια υπηρεσία θα έπρεπε να είναι και  παράλληλα τι θα έπρεπε 

να παρέχεται” και δεύτερη αυτή της ικανοποιητικής υπηρεσίας ως “το ελάχιστο επίπεδο 

της προσφερόμενης υπηρεσίας που είναι πρόθυμοι να αποδεχτούν” (Parasuraman, Berry 

και Zeithaml, 1994). Ακόμα θα πρέπει να ορίσουμε τί εννοούμε με την έννοια ποιότητα. 

Στην παρούσα εργασία ταυτιζόμαστε με τον ορισμό των Parasuraman, Berry και 

Zeithaml (1994) ότι “ Η ποιότητα των υπηρεσιών όπως γίνεται αντιληπτή από τον 

καταναλωτή είναι ο βαθμός και η κατεύθυνση της απόκλυσης μεταξύ των αντιλήψεων 

στην εξυπηρέτηση τους και στις προσδοκίες τους”. 

Η έρευνα των Parasuraman, Berry και Zeithaml (1988) στην μέτρηση ποιότητας 

στις υπηρεσίες οδήγησε σε μια επικαιροποιημένη κλίμακα 22 στοιχείων του Servqual τα 

οποία ομαδοποιούνται σε 5 διαστάσεις. Η κλίμακα και οι διαστάσεις παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα 1.  
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Πίνακας 1 – Διαστάσεις ποιότητας των  Parasuraman, Berry και Zeithaml  

Reliability 1. Providing services as promised 

 2. Dependability in handling customers service problems 

 3. Performing services right the first time 

 4. Providing services at the promised time 

 5. Maintaining error-free records 

Responsiveness 6. Keeping customers informed about when services will be performed 

 7. Prompt services to customers 

 8.Willingness to help customers 

 9. Readiness to response to customers’ requests 

Assurance 10. Employees who instill confidence in customers 

 11. Making customers fell safe in their transactions 

 12. Employees who are consistently courteous  

 13. Employees who have the knowledge to answer customer questions  

Empathy 14. Giving customers individual attention 

 15. Employees who deal with customers in a caring fashion 

 16. Having the customers best interests at heart 

 17. Employees who understand the needs of their customers  

 18. Convenient Business hours 

Tangibles 19. Modern equipment 

 20. Visually appealing facilities 

 21. Employees who have a neat, professional appearance 

 22. Visually appealing materials associated with service 

 

Πηγή: Parasuraman, Berry και Zeithaml (1988) 
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Το μοντέλο Servqual όμως έχει δομηθεί για την μέτρηση όλων των υπηρεσιών 

και είναι κατανοητό ότι σε κάποιους κλάδους υπηρεσιών θα είναι λιγότερο αποδοτικό. 

Πάνω σε αυτή την σκέψη στηρίχτηκε η έρευνα των Bahia και  Nantel (2000) γύρω από 

την μέτρηση της ποιότητας στον κλάδο των τραπεζών. Στόχος τους δεν ήταν να 

δομήσουν ένα τελείως νέο μοντέλο αλλά να προσαρμόσουν τις ιδιαιτερότητες του 

κλάδου των τραπεζών στο μοντέλο του Servqual. Για αυτό τον λόγο ξεκίνησαν την 

έρευνα τους βασιζόμενη στην αρχική έρευνα (Parasuraman et al, 1985) η οποία πρότεινε 

10 διαστάσεις: 

 tangibles 

 reliability 

 responsiveness 

 communications 

 credibility 

 security 

 competence 

 courtesy  

  understanding knowing the costumers 

 access 

Το μοντέλο του Servqual δέχτηκε έντονη κριτική (Carman, 1990· Gilmore and 

Carson, 1992) για το γεγονός ότι οι διαστάσεις τις οποίες πρότεινε εστιάζονταν κυρίως 

στο προϊόν/υπηρεσία. Οι Bahia και  Nantel (2000) κατά τη διάρκεια δημιουργίας της 

δικής τους κλίμακας ποιότητας για τις τραπεζικές υπηρεσίες προσπάθησαν να αποφύγουν 

τις αναφερθείσες κριτικές. Σαν βάση χρησιμοποίησαν τις 10 διαστάσεις των Parasuraman 

et al (1985) και εστίασαν στην προσθήκη πρόσθετων διαστάσεων για να είναι πιο 

συγκεκριμένοι.  

Γι αυτό τον λόγο οι ερευνητές Bahia και  Nantel (2000) στη δικιά τους έρευνα 

προσέθεσαν ακόμα 5 διαστάσεις για να καλύψουν αυτή την έλλειψη καταλήγοντας σε 

ένα μοντέλο το οποίο καταφέρνει να αποτυπώνει καλύτερα τα 7ps του μείγματος 

μάρκετινγκ. Η 11η διάσταση προστέθηκε για συμπληρώσει το προϊόν διότι υπήρχε 

απουσία του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών ακόμα προστέθηκε μια διάσταση για να 
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περιγραφούν οι περιβάλλοντες χώροι (tangibles) όπως και επιπλέον διάσταση για να 

συμπληρώσει στην επικοινωνία την αλληλεπίδραση των υπαλλήλων με τους πελάτες. 

Τέλος υπήρχε πλήρη απουσία της τιμής και της προώθησης και γι αυτό τον λόγο 

προστέθηκαν επιπλέον διαστάσεις. Μετά την σύνθεση των 15 διαστάσεων βάσει της 

βιβλιογραφίας για τις τραπεζικές υπηρεσίες, κατάρτισαν ερωτηματολόγιο με 102 

στοιχεία. Για την επιβεβαίωση των στοιχείων στα οποία είχαν καταλήξει, δημιούργησαν 

ομάδα εστίασης (focus group) από 4 ειδικούς στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών, οι 

οποίοι αξιολόγησαν τη σχετικότητα και τη σημαντικότητα του κάθε στοιχείου.  

Στην πρώτη διάσταση επιλέχθηκαν ερωτήσεις που σχετίζονται με την 

λειτουργική ποιότητα όπως ασφάλεια, αξιοπιιστία, αναγνώριση και ανταπόκριση. Για 

αυτό και αποκαλείται αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Η δεύτερη διάσταση 

αποτελείται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από στοιχεία πρόσβασης, εκτός από το στοιχείο του 

σύγχρονου εξοπλισμού. Αυτό το στοιχείο φαίνεται να αντανακλά την τάση του 

καταναλωτή να θεωρεί το σύγχρονο εξοπλισμό όχι μόνο σαν απτό στοιχείο 

περιβάλλοντος αλλά σαν ένδειξη απόδειξης καλής πρόσβασης. Για παράδειγμα μια 

τράπεζα που έχει αυτόματα μηχανήματα ή ειδικές ράμπες για άτομα με ειδικές ανάγκες 

έχει στοιχεία καλής πρόσβασης.  

Η τρίτη διάσταση της τιμής αποτελείται ξεκάθαρα από στοιχεία που σχετίζονται 

με την τιμολόγηση από νομισματικής άποψης αλλά έχει και δυο στοιχεία που σχετίζονται 

πιο γενικά με την έννοια της τιμής καθώς έχουν να κάνουν με την ενημέρωση του 

πελάτη. Η τέταρτη διάσταση σχετίζεται με την ατμόσφαιρα της τράπεζας, το 

αποτελεσματικό περιβάλλον και την γενικότερη χωροθέτηση του χώρου. Η πέμπτη 

διάσταση εστιάζει στο εύρος των υπηρεσιών που προσφέρονται και η τελευταία 

διάσταση σχετίζεται με την ακρίβεια και την αξιοπιστία. Ειδικότερα σχετικά με την 

αξιοπιστία είναι σημαντικό να μην γίνονται λάθη κατά την διεκπεραίωση των 

τραπεζικών υπηρεσιών και να υπάρχει συνεχής ενημέρωση του πελάτη.  

Στη συνέχεια, το ερωτηματολόγιο το μοίρασαν σε 360 πελάτες και είχαν 

απαντήσεις από τους 115 τελικά. Έπειτα από την ανάλυση των ερωτηματολογίων 

κατέληξαν σε 6 διαστάσεις και 31 στοιχεία τα οποία παρατίθενται στον παρακάτω 

πίνακα. 
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Πίνακας 2 – Διαστάσεις ποιότητας των Bahia και  Nantel 

Effectiveness and Assurance 1. Confidence 

 2. Recognition of a regular client 

 3. Confidentiality 

 4. Valorization Of the Client personnel 

 5. Interruption of service 

 6. Well-trained personnel 

 7. Knowledge of the client on a personal basis 

 8. No contradictions in decision between personnel and   management 

 9. Delivering when promised 

 10. Good reputation 

 11. Feeling of security 

 12. No delays due to bureaucratic factors and procedures 

 13. Indications (communications) of quality 

Access 14. Sufficient number of open ATMS per branch 

 15. Modern equipment 

 16. Sufficient number of open tellers 

 17. Waiting is not too long 

 18. Queues that move rapidly 

Price        19. The bank contacts me every time it is useful 

 20. Good explanations of service fees 

 21. Balance amount from which services charges begin 

 22. Reasonable fees for the administration of the accounts 

 23. Keeping the client informed that a better solution appears for a problem     

Tangibles                                         24. Precision on account statements 

 25. Cleanliness of facilities 

 26.  Decoration of facilities 

 27. Efficacious work environment 

Service portfolio 28. Complete gamut of services 
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 29. The range of services is consistent with the lates innovation in  Banking 

service 

Reliability 30. Absence of errors in service delivery 

 31. Precision of filing systems 

 

Πηγή: Bahia και  Nantel (2000) 
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3. Μεθοδολογία έρευνας 

 

3.1. Οριοθέτηση ερευνητικού προβλήματος και ερευνητικοί στόχοι 

 

Στις μέρες μας, η ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών έχει αποτελέσει κρίσιμο 

ζήτημα των χρηματοπιστωτικών  ιδρυμάτων ώστε να ικανοποιούνται οι καταναλωτικές  

ανάγκες και να αυξάνονται τα κέρδη των τραπεζών.. Δεδομένου ότι οι αγορές 

διεθνοποιούνται και γίνονται συνεχείς μεταβολές στο τραπεζικό σύστημα, είναι 

σημαντικό να εξεταστεί ο τρόπος που αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι καταναλωτές την 

ποιότητα από τις τραπεζικές υπηρεσίες που τους προσφέρονται. Ο διεθνής ανταγωνισμός 

και οι απαιτήσεις των καταναλωτών επιτάσσουν τις τράπεζες να ασχοληθούν με την 

παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.  

Βάσει των ανωτέρω, η πρωτοτυπία της παρούσας εργασίας είναι ότι διερευνά την 

γνώμη των Ελλήνων καταναλωτών σχετικά με τους κρίσιμους παράγοντες που επιδρούν 

στην ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών στην δύσκολη συγκυρία της οικονομικής 

κρίσης που επιβαρύνει τους Έλληνες τα τελευταία οκτώ έτη.  

To ερευνητικό ερώτημα που προκύπτει μετά την ανασκόπηση του θεωρητικού 

μας πλαισίου είναι το εξής: 

Ποιοι παράγοντες επιδρούν στην ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών ώστε να 

καλύπτονται οι ανάγκες των καταναλωτών και να αυξάνεται η εμπιστοσύνη τους προς τις 

τράπεζες 
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3.2. Μεθοδολογία έρευνας  

 

Με τον όρο μεθοδολογία εννοούμε το σύνολο των διαδικασιών και των μεθόδων 

που μπορούν να εφαρμοστούν από έναν ειδικό, ώστε να πραγματοποιηθεί μια ερευνητική 

διαδικασία. Σε αυτήν την ερευνητική διαδικασία χρησιμοποιούνται σωστά ορθολογικές 

τεχνικές αλλά και διαδικασίες, οι οποίες είναι συνδυασμένες για τη διεύρυνση ενός 

προβλήματος που υφίσταται στο σύνολό του (Ζαφειρόπουλος, 2005).  

Η ερευνητική διαδικασία είναι συνήθως γραμμική περιλαμβάνοντας τον 

ερευνητικό σχεδιασμό, την δειγματοληψία, τη συγκέντρωση δεδομένων και την 

συγγραφή της αναφοράς (Blaxter, et al., 2001). Οι ερευνητικές μέθοδοι διακρίνονται σε 

ποιοτικές και ποσοτικές. Οι ποσοτικές μέθοδοι επικεντρώνονται σε αριθμητικά δεδομένα 

και σε στατιστικές συγκρίσεις, στην μέτρηση των θεωρητικών εννοιών μέσω εργαλείων, 

όπως είναι το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο, προκειμένου να εξάγουν αιτιακές σχέσεις. 

Οι ποιοτικές μέθοδοι και τεχνικές αποτελούν αναγκαία εργαλεία στην ανάλυση 

ποσοτικών στοιχείων και στην διατύπωση νέων υποθέσεων, όπως είναι οι συνεντεύξεις 

και οι μελέτες περίπτωσης. (Κυριαζή, 2002) 

Για τον έλεγχο των παραγόντων που επιδρούν στην βελτίωση της ποιότητας των 

τραπεζικών υπηρεσιών, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μια πρωτογενής, ποσοτική 

έρευνα με ερωτηματολόγια. Προτιμήθηκε ποσοτική έρευνα γιατί είναι η κατάλληλη 

μέθοδος για την διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ διαφόρων παραγόντων. 

Χρησιμοποιείται για τη συστηματική διερεύνηση φαινομένων με στατιστικές μεθόδους, 

μαθηματικά μοντέλα και αριθμητικά δεδομένα, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 

παρατηρήσεων και επιδιώκεται γενίκευση σε ένα ευρύτερο πληθυσμό. Εναλλακτικά η 

ποιοτική προσέγγιση στην έρευνα στοχεύει στην διερεύνηση και κατανόηση σε βάθος 

των κοινωνικών φαινομένων (Ζαφειρίου, 2003). Συνεπώς αποδεικνύεται ότι η ποσοτική 

έρευνα είναι πιο κατάλληλη για την παρούσα εργασία.  

Το ερωτηματολόγιο είναι ένα έντυπο που περιέχει μια σειρά δομημένων 

ερωτήσεων οι οποίες παρουσιάζονται σε μια συγκεκριμένη σειρά και στις οποίες ο 

ερωτώμενος καλείται να απαντήσει γραπτά (Ζαφειρίου, 2003). Αποτελεί το μέσον 

επικοινωνίας (interface) μεταξύ του ερευνητή και των ερωτώμενων, με άμεσο ή έμμεσο 



Ποιότητα τραπεζικών υπηρεσιών Σελίδα 19 

τρόπο, ανάλογα με τη μέθοδο συλλογής των δεδομένων. Η κατάρτιση του 

ερωτηματολογίου αποτελεί την πλέον κρίσιμη και λεπτή εργασία, καθοριστικής 

σημασίας για την επιτυχία μιας στατιστικής έρευνας. 

Σύμφωνα με το Σταθακόπουλο (2001) τα κυριότερα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα των ερωτηματολογίων είναι (βλ. Πίνακα 3):  

 

Πίνακας 3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ερωτηματολογίου 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

 Στοιχίζουν πολύ φθηνότερα από τις 

συνεντεύξεις.  

 Ο ερευνητής δεν είναι σε θέση να 

αποσαφηνίσει τις ανοιχτές ερωτήσεις. 

 Μπορούν να σταλούν σε μεγάλο αριθμό 

ανθρώπων. 

 Υποχρεώνει τον  ερωτηθέντα να 

απαντήσει με έναν συγκεκριμένο 

τρόπο. 

 Είναι εύκολη η κατασκευή και η χρήση 

του. 

 Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα άρνησης 

απάντησης 

 Οι ερωτώμενοι μπορούν να εκφραστούν 

ελεύθερα (έλλειψη άμεσης επικοινωνίας) 

 Μπορεί να οδηγήσει σε μεροληπτικά 

αποτελέσματα 

 Τυποποιημένοι τρόποι ανάλυσης του 

υλικού. 

 Δεν είναι βέβαιο ότι θα απαντηθεί το 

ερευνητικό ερώτημα 

 Ο ερευνητής δεν μπορεί να επηρεάσει τις 

απαντήσεις. 

 

 Είναι η λιγότερο χρονοβόρα μέθοδος.  

Πηγή: Σταθακόπουλος (2001) 

 

Με βάση τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζονται πιο πάνω και με δεδομένους 

τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, κρίθηκε ότι το ερωτηματολόγιο είναι το 

καταλληλότερο μέσο για την διεκπεραίωση αυτής της ερευνητικής μελέτης. 
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Προκειμένου να επιλεγούν οι ερωτήσεις που θα χρησιμοποιηθούν για τον 

σχεδιασμό των ερωτηματολογίων, χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία των συνεντεύξεων. 

Η συνέντευξη αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μέθοδο άντλησης ποιοτικού υλικού και 

πληροφοριών στις κοινωνικές επιστήμες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μέσω τις 

συνέντευξης ο ερωτώμενος αναπτύσσει τις σκέψεις και τις απόψεις του ελεύθερα και σε 

βάθος. Με αυτόν τον τρόπο ο ερευνητής συλλέγει πολλές πληροφορίες για τις εμπειρίες, 

τις απόψεις, τις στάσεις και τις αναπαραστάσεις των ερωτώμενων. 

Ανάλογα με το βαθμό τυποποίησής της από τον ερευνητή μπορούμε να 

διακρίνουμε τη συνέντευξη σε τρία είδη:  

1) τη δομημένη συνέντευξη  

2) την ημι-δομημένη συνέντευξη  

3) τη μη δομημένη συνέντευξη.  

Η δομημένη συνέντευξη αποτελείται από ένα αυστηρά καθορισμένο σύνολο 

ερωτήσεων, οι οποίες απευθύνονται με την ίδια σειρά και με τον ίδιο τρόπο σε όλους 

τους ερωτώμενους. Η ημι-δομημένη συνέντευξη περιέχει επίσης ένα σύνολο 

προκαθορισμένων ερωτήσεων αλλά χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη 

σειρά των ερωτήσεων, την τροποποίηση του περιεχομένου τους ανάλογα με τον 

ερωτώμενο και την προσθαφαίρεση ερωτήσεων και θεμάτων για συζήτηση. Τέλος, η μη 

δομημένη συνέντευξη δεν περιλαμβάνει προκαθορισμένες ερωτήσεις αλλά βασίζεται σε 

θεματικές πάνω στις οποίες περιστρέφεται η αλληλεπίδραση και κατ’ επέκταση η 

συζήτηση ερευνητή και ερωτώμενου.  

Η μέθοδος των συνεντεύξεων διαθέτει ορισμένα πλεονεκτήματα αλλά και 

μειονεκτήματα. Στα πλεονεκτήματά της συγκαταλέγονται  

1) η δυνατότητα που δίνει στον ερευνητή για άντληση πληροφοριών σε βάθος με 

στόχο να διερευνηθούν συμπεριφορές, στάσεις, αξίες, αντιλήψεις  

2) η αμεσότητα που δημιουργείται στη σχέση ερευνητή και ερευνώμενου 

μεταβάλλοντας πολλές φορές το αρχικό ερευνητικό πλαίσιο  

3) η κατανόηση κοινωνικών συμπεριφορών, στάσεων και αντιλήψεων των 

ερωτώμενων. 
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Τα μειονεκτήματά της είναι τα εξής:  

1) αποτελεί μια χρονοβόρα μέθοδος τόσο στην υλοποίησή της όσο και στη φάση 

του σχεδιασμού της και απόκτησης πρόσβασης στους ερωτώμενους  

2) προϋποθέτει αυξημένες επικοινωνιακές ικανότητες, ευαισθησία, ενδιαφέρον 

και ευελιξία από την πλευρά του ερευνητή  

3) ένα μέρος από το υλικό της συνέντευξης μπορεί να μην αποτελέσει 

αντικείμενο ανάλυσης  

4) κυριαρχεί η υποκειμενικότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας με συνέπεια τη 

διακύβευση της αξιοπιστίας τους. 

Στο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνάς μας, επιλέξαμε ως μεθοδολογικό εργαλείο 

ποιοτικής ανάλυσης την ημι-δομημένη συνέντευξη η οποία μας παρείχε την ευελιξία που 

χρειαζόμασταν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, για να προσαρμόσουμε ανάλογα με 

τον ερωτώμενο, τη μορφή και το περιεχόμενο των ερωτήσεων (Ιωσηφίδης 2003). 

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των κρίσιμων περιστατικών CIT. Η 

προσέγγιση αυτή είναι μια ερευνητική μέθοδος που συμβάλλει στην εκμαίευση 

σημαντικών παραμέτρων που αφορούν ένα ερευνητικό θέμα (Steward et al., 2007). 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η 

έρευνα, έγιναν πέντε συνεντεύξεις με διευθυντικά στελέχη τραπεζών. Από τις πέντε 

συνεντεύξεις μόνο η μία έγινε με ηχογράφηση (βλ. Παράρτημα απομαγνητοφωνημένης 

συνέντευξης) γιατί οι άλλοι δεν ήθελαν να καταγράφονται.  

Πίνακας 4 – Συνεντευξιαζόμενοι 

Όνομα συμμετέχοντα 

Σιδεράς Απόστολος 

Μόλτσα Ρέα 

Κουτσιαμάνης Στέλιος 

Διαβώτου Αθηνά 

Ζήκου Παρασκευή 

  



Ποιότητα τραπεζικών υπηρεσιών Σελίδα 22 

3.2.1. Ποιοτική έρευνα -  Τεχνική κρίσιμων περιστατικών CIT 

 

3.2.1.1. Περιγραφή και ιστορική εξέλιξη της τεχνικής 

 

Τα items στα οποία στηρίξαμε την παραγοντική μας ανάλυση προέκυψαν από 

πρωτογενή έρευνα μέσω συνεντεύξεων με την τεχνική των κρίσιμων περιστατικών. Σε 

αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε κάποια ιστορικά αλλά και τεχνικά στοιχεία για την 

παραπάνω τεχνική καθώς αποτελεί μέρος της έρευνας μας.  

Έχουν παρέλθει 60 χρόνια από όταν ο Flanagan (1954) έγραψε το κλασσικό του 

άρθρο για την τεχνική των κρίσιμων περιστατικών CIT . Στην διάρκεια όλων αυτών των 

χρόνων η CIT έχει γίνει μία ευρέως διαδεδομένη στη χρήση ποιοτική μέθοδος έρευνας 

και σήμερα είναι αναγνωρισμένη ως ένα αποτελεσματικό και διερευνητικό εργαλείο 

(Chell  1998 · Woolsey 1986 ). Στοιχεία μέσα από τα οποία διαφαίνεται η έντονη σε 

παρουσία και βαρύτητα έγκειται στο γεγονός ότι επικαλείται από βιομηχανικούς και 

οργανωτικούς ψυχολόγους πιο συχνά από οποιοδήποτε άλλο άρθρο τα τελευταία χρόνια 

( Anderson and Wilson, 1997). Παρόλα αυτά η επιρροή του βρίσκεται σε μεγαλύτερη 

ακτίνα από τις οργανωτικές και βιομηχανικές ρίζες της ψυχολογίας. Όταν έγραφε για το 

CIT ο Flanagan ξεκάθαρα υποστήριξε ότι η τεχνική των κρίσιμων περιστατικών , «δεν 

αποτελείται από ένα μόνο σύνολο κανόνων που διέπουν μια τέτοια συλλογή δεδομένων, 

θα ήταν προτιμότερο να θεωρούνταν ως ένα ευέλικτο σύνολο αρχών που θα πρέπει να 

προσαρμοστούν ώστε να ανταποκριθούν σε μία συγκεκριμένη κατάσταση». Η ευελιξία 

της μεθόδου έχει παρατηρηθεί και στην εστίαση της CIT μελέτης η οποία μπορεί να 

«κινείται» από το να μετράει αποτελεσματικούς και μη αποτελεσματικούς τρόπους για 

να κάνει κάτι ,στο να ψάχνει για βοηθητικούς παράγοντες που παρεμποδίζουν ή στο να 

συλλέγει λειτουργικές η συμπεριφορικές περιγραφές εκδηλώσεων η προβλημάτων, ή στο 

να εξετάζει επιτυχίες και αποτυχίες ή στο να καθορίζει χαρακτηριστικά που είναι κρίσιμα 

για σημαντικές οπτικές δραστηριότητες μίας εκδήλωσης ( Flanagan, 1954). 
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3.2.1.2. Βήματα της τεχνικής  

 

Η τεχνική των κρίσιμων περιστατικών έχει τις ρίζες της στην βιομηχανική και 

οργανωσιακή ψυχολογία και έχει εξελιχθεί κατά την διάρκεια  του 2 παγκοσμίου 

πολέμου. Η εξέλιξη της συνεχίστηκε στο American Institute For Research, έναν μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό ,ο οποίος ιδρύθηκε στο τέλος του πολέμου από κάποιους 

ψυχολόγους που εργάστηκαν USAAF Aviation Psychology Program (Flanagan, 1954). O 

Flanagan ήταν μεταξύ αυτών των ψυχολόγων. 

Όπως περιγράφηκε από τον Flanagan (1954), η CIT έχει πέντε βασικά βήματα: 

 Εξακριβώνει τους γενικούς σκοπούς της δραστηριότητας που μελετάμε. 

 Κάνει σχέδια και θέτει προδιαγραφές. 

 Συλλέγει data-δεδομένα. 

 Αναλύει δεδομένα. 

 Ερμηνεύει δεδομένα και εκθέτει αποτελέσματα. 

 

Σύμφωνα με το πρώτο βήμα, κατανοώντας τον γενικό σκοπό της δραστηριότητας 

μπορούμε να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα :  

1. Ποιος είναι ο στόχος της δραστηριότητας 

2. Τι αναμένεται να πραγματοποιήσει το πρόσωπο, το οποίο εμπλέκεται στη 

δραστηριότητα; 

Το δεύτερο βήμα στη CIT είναι να τεθούν τα σχέδια και οι προσδιορισμοί. Σε 

αυτό το στάδιο ο Flanagan (1954) υποστήριξε το να δίνονται ακριβείς και συγκεκριμένες 

οδηγίες στους παρατηρητές - προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι όλοι ακολουθούν το 

ίδιο σύνολο κανόνων. Σε γενικές γραμμές, ο Flanagan (1954) πίστευε ότι έπρεπε να 

συμφωνήσουν σε  τέσσερεις προδιαγραφές: (1) να προσδιοριστούν οι τύποι των 

καταστάσεων που μελετώνται, (2) να καθοριστεί η σχέση που έχει η κατάσταση με το 

γενικό στόχο, (3) να κατανοηθεί το μέγεθος της επιρροής που έχει το περιστατικό στο 

γενικό στόχο, (4)να αποφασιστεί ποιός θα κάνει τις παρατηρήσεις (ειδικοί στο πεδίο, 
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επιτηρητές, καταναλωτές του προϊόντος ή της υπηρεσίας, ή ανεξάρτητα άτομα τα οποία 

ασκούν κάποια δραστηριότητα). Με το να δουλεύουν όλοι σύμφωνα με ένα 

συγκεκριμένο σύνολο κανόνων, ο Flanagan (1954) πίστευε πως θα μπορούσε να 

επιτευχθεί αντικειμενικότητα στις παρατηρήσεις, όπως και συνοχή μεταξύ των 

παρατηρητών. 

Το τρίτο βήμα της CIT είναι η συλλογή των δεδομένων. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με πολλούς τρόπους όπως να υπάρχουν ειδικοί παρατηρητές που θα 

παρακολουθούν τους ανθρώπους ενώ αυτοί βρίσκονται σε διαδικασία παραγωγής 

υπηρεσιών οι αγαθών ή με το να έχουν μεμονωμένους ανθρώπους οι οποίοι αναφέρουν 

από μνήμης ακραία περιστατικά που τους συνέβηκαν στο παρελθόν. Αν και ο Flanagan 

προτιμούσε ειδικούς παρατηρητές να συλλέγουν δεδομένα, ήταν ωστόσο αρκετά 

πραγματιστής ώστε να αντιληφθεί ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν πάντα πιθανό. Ο Flanagan 

συνέστησε τέσσερις τρόπους συλλογής προαναφερθέντων δεδομένων με την μορφή 

κρίσιμων περιστατικών: 

 Μεμονωμένες συνεντεύξεις. 

 Ομαδικές συνεντεύξεις. 

 Ερωτηματολόγια. 

 Αρχείο γεγονότων. 

Άρρηκτα συνδεδεμένο με την συλλογή δεδομένων είναι το μέγεθος του 

δείγματος. Ο Flanagan υποστήριζε με έμφαση ότι σε μία CIT μελέτη το μέγεθος του 

δείγματος δεν καθορίζεται από τον αριθμό των συμμετεχόντων αλλά από τον αριθμό των 

κρίσιμων περιστατικών που παρατηρούνται η αναφέρονται και εάν αυτά τα περιστατικά 

αντιπροσωπεύουν επαρκή κάλυψη της δραστηριότητας που μελετάται. Δεν υπάρχει 

κανόνας για το πόσα περιστατικά μας δίνουν ένα ικανοποιητικό δείγμα. Όπως 

υποστηρίζει ο Flanagan “ στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι επαρκή 

κάλυψη έχει επιτευχθεί όταν η προσθήκη εκατό χρήσιμων περιστατικών στο δείγμα 

προσθέτει μόνο δύο η τρεις κρίσιμες συμπεριφορές”. To κρίσιμο σημείο είναι να 

επιβεβαιωθεί ότι ολόκληρο το περιεχόμενο της δραστηριότητας που μελετάται έχει 

αποτυπωθεί και περιγραφεί. 
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Το τέταρτο βήμα περιλαμβάνει την ανάλυση των δεδομένων. Πολλοί ερευνητές 

(Flanagan, 1954· Oaklief, 1976· Woolsey, 1986) θεωρούν ότι αυτό είναι το πιο 

σημαντικό και δύσκολο βήμα στη διαδικασία CIT, γιατί μπορεί εκατοντάδες κρίσιμα 

περιστατικά να είναι δύσκολο να τα δουλέψεις και να τα κατηγοριοποιήσεις και δεν 

υπάρχει κάποιος σωστός τρόπος να  περιγράψεις τη δραστηριότητα, την εμπειρία ή το 

κατασκεύασμα. Ο σκοπός σε αυτό το στάδιο είναι να δημιουργηθεί μία 

κατηγοριοποίηση, η οποία θα περιγράφει τα δεδομένα με τρόπο χρήσιμο, ενώ την ίδια 

στιγμή "θα θυσιάζεται όσο το δυνατόν μικρότερο ποσοστό της κατανόησης, της 

ακρίβειας και της εγκυρότητάς τους" (Flanagan, 1954). 

Αυτό θεωρεί ως απαραίτητο το να γίνεται πλοήγηση μεταξύ τριών πρωταρχικών 

σταδίων :  

(1) καθορίζεται ο σκελετός της πηγής, ανάλογα με τη χρήση που προορίζονται τα 

δεδομένα (δηλαδή άλλο σκελετό πηγής έχουμε για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας στη δουλειά και διαφορετικό όταν πρόκειται για εκλογή ή 

εκπαίδευση) ,  

(2) δημιουργούνται οι κατηγορίες (μια διαδικασία η οποία απαιτεί διορατικότητα, 

εμπειρία και κρίση) και  

(3) καθορίζεται το στάδιο της ακρίβειας ή γενικότητας που χρησιμοποιείται στην 

αναφορά των δεδομένων. 

Το πέμπτο και τελικό βήμα είναι αυτό της ερμηνείας και αναφοράς των 

δεδομένων. Ο Flanagan πρότεινε οι ερευνητές να ξεκινήσουν με το να εξετάζουν τα 

προηγούμενα τέσσερα βήματα ώστε να καθοριστεί τι τάσεις έχουν δημιουργηθεί και τι 

αποφάσεις έχουν παρθεί. 
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3.2.1.3. Εξέλιξη της CIT 

 

Από τότε που ο Flanagan δημοσίευσε αρχές δεκαετίας του 1940 την πρώτη του 

δουλειά που περιέγραφε την CIT, έγιναν τέσσερις μεγάλες αλλαγές στον τρόπο που 

αρχικά είχε οραματιστεί την μέθοδο. 

 Η CIT ήταν αρχικά τοποθετημένη πολύ συμπεριφορικά και δεν έδινε 

έμφαση στην εφαρμογή της πάνω σε ψυχολογικές εμπειρίες. Αυτό άλλαξε 

όταν ο Elbert (1953) χρησιμοποίησε την συγκεκριμένη μέθοδο για να 

εξετάσει το ψυχολογικό κατασκεύασμα της συναισθηματικής 

ανωριμότητας και ο Herzberg ( 1959) χρησιμοποίησε την ίδια μέθοδο για 

να μελετήσει εργασιακά κίνητρα. 

 Αφορά την έμφαση που δίνεται στην άμεση παρατήρηση σε αντίθεση με 

τις αναδρομικές ιδιοαναφορές, παρατηρείται λοιπόν στροφή από τις 

άμεσες παρατηρήσεις σε αναδρομικές ιδιοαναφορές. 

 Σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στον τρόπο με τον οποίο 

αναλύονται τα δεδομένα. Ο Flanagan θεωρούσε ότι η διαδικασία 

κατηγοριοποίησης ήταν περισσότερο υποκειμενική από ότι αντικειμενική 

χωρίς κανόνες για να καθοδηγούν τον ερευνητή. Αν και είναι αποδεκτό οι 

ερευνητές να συνδυάζουν μία ή περισσότερες "παραδόσεις" μεταξύ τους 

σε μία μελέτη, παρόλα αυτά είναι σημαντικό να το κάνουν έχοντας 

απόλυτη επίγνωση και κατανόηση αυτών των παραδόσεων και πρακτικών 

και να γνωρίζουν κατά πόσο αυτές είναι παρόμοιες ή διαφορετικές μεταξύ 

τους.  

 Το τέταρτο σημείο διαφοροποίησης/εξέλιξης της CIT αφορά στην 

αξιοπιστία και πώς αυτή αξιοποιείται σήμερα. Ο Flanagan υποστήριξε ότι 

είναι πολύ σημαντικό να εδραιωθεί η αξιοπιστία σε μία μελέτη CIT από 

τον ερευνητή. 
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3.2.1.4. Η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα της μεθόδου CIT 

 

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, το τέταρτο στοιχείο στο οποίο έχει διαφοροποιηθεί 

και εξελιχθεί η μέθοδος CIT με την πάροδο των χρόνων είναι στα μέτρα που οι 

ερευνητές χρησιμοποιούν προκειμένου να πείσουν τους αναγνώστες για την αξιοπιστία 

των αποτελεσμάτων της έρευνας. Με την εξέλιξη της CIT από την άμεση παρατήρηση 

στην αναδρομική ιδιο-αναφορά, και από την ανάλυση κειμένων στην εξέταση 

ψυχολογικών καταστάσεων, πώς θα μπορούσε ένας ερευνητής να ισχυροποιήσει την 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από μία ποιοτική μέθοδο, με τέτοιο 

τρόπο που να είναι σύμφωνος με την προτροπή του Flanagan ώστε να φτάσουμε στην 

αναφορά τους στο τελικό στάδιο μελέτης Αυτό είναι και το βασικό ερώτημα που 

προκύπτει για τις ποιοτικές μεθόδους έρευνας. 

 

 

3.2.1.5. Ιστορικοί έλεγχοι αξιοπιστίας  

 

Είναι ξεκάθαρο, διαβάζοντας τις αναφορές στην CIT μέθοδο, πως υπάρχουν 

κάποια στάνταρ σχετικά με τους ελέγχους αξιοπιστίας και φερεγγυότητας προκειμένου 

να καθοδηγηθούν οι ερευνητές. Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε 

μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους.  

Χρησιμοποιήθηκαν δύο μελέτες προκειμένου να εξεταστεί η αξιοπιστία της 

μεθόδου CIT. Η πρώτη μελέτη ήταν των Andersson και Nilsson (1964) και η δεύτερη 

των Ronan και Latham (1974). Τα αποτελέσματα των ελέγχων και για τις δύο μελέτες 

βγήκαν αξιόπιστα και έγκυρα.  

Η γλώσσα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να ισχυροποιήσουν την 

αξιοπιστία των ευρημάτων μίας μελέτης CIT, φαίνεται να ακολουθούν μία περισσότερο 

θετικιστική γραμμή. Με το πέρας των χρόνων οι ερευνητές προσφέρουν διαφορετικούς 

ελέγχους αξιοπιστίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν επαναμετάφραση, ένα τεστ απόκλισης , 
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που υπολογίζει το συντελεστή αξιοπιστίας του Scott Pi και ζωγραφίζει ένα νέο δείγμα 

συμμετεχόντων από τον ίδιο όμως πληθυσμό που χρησιμοποιήθηκε αρχικά (Stano, 

1983). Αν και αυτά τα βήματα "καθαρίζουν" τις κατηγορίες και τις ομογενοποιούν, δε 

διαβεβαιώνουν ότι υπάρχει εγκυρότητα και καθολικότητα στο σύστημα. Επίσης αυτά τα 

βήματα στηρίζονται περισσότερο σε ποσοτικές ερευνητικές παραδόσεις, παρά σε 

ποιοτικές. 

 

 

3.2.2. Ποσοτική έρευνα 

 

Μέσα από την ανταλλαγή ιδεών και την αλληλεπίδραση των ατόμων στις 

συνεντεύξεις προέκυψαν οι πρόσθετοι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. 

Συνεπώς, το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με βάση τους παράγοντες που μελέτησαν οι 

Bahia και Nantel (2000) καθώς και τα νέα στοιχεία που εκμαιεύτηκαν από τους 

συνεντευξιαζόμενους.  

Ξεκινώντας με τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας πρέπει να αναφέρουμε ότι 

προέκυψαν από 5 προσωπικές συνεντεύξεις με την μέθοδο CIT. Επιγραμματικά τα 

αποτελέσματα μας έδειξαν ότι 20 νέα στοιχεία (items) θεωρούνται εξίσου σημαντικά από 

το τμήμα που αποφασίσαμε να ερευνήσουμε σχετικά με την ποιότητα των τραπεζικών 

υπηρεσιών, εκτός από τα 31 στοιχεία που είχαν ήδη αναγνωριστεί από την βιβλιογραφία 

των Bahia και Nantel (2000). Έπειτα από την ομαδοποίηση αυτών καταλήξαμε σε 12 νέα 

σημαντικά στοιχεία καταλήγοντας σε 43 παράγοντες που επιδρούν στη βελτίωση των 

τραπεζικών υπηρεσιών.  

Σε αυτό το σημείο να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της δικιά μας έρευνας με 

αυτά των Bahia και  Nantel (2000) για κάθε μια από τις 6 διαστάσεις που έχουν 

προτείνει. 
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Α. Πρώτη διάσταση είναι αυτή της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας 

(Effectiveness and assurance )  

 

Τα κοινά στοιχεία που παρατηρήθηκαν και στις δύο έρευνες είναι  

α) το καλά εκπαιδευμένο προσωπικό  

β) η παροχή της υπηρεσίας όπως συμφωνήθηκε  

γ) η γνώση του πελάτη και προσωπική επαφή  

δ) η διασφάλιση εχεμύθειας  

ε) η αίσθηση της εμπιστοσύνης 

ζ) η αναγνώριση του τακτικού και επαναλαμβανόμενου πελάτη 

η) η έλλειψη αντιθέσεων στη λήψη αποφάσεων μεταξύ προσωπικού και διοίκησης 

θ) η καλή φήμη και δημόσια εικόνα 

ι) οι λιτές και ξεκάθαρες συμβάσεις 

κ) η ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων για τις συναλλαγές 

λ) η αίσθηση της εμπιστευτικότητας 

μ) η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού 

 

Στη συγκεκριμένη διάσταση όμως, παρατηρήθηκαν  από τη ερευνά μας τέσσερα 

νέα στοιχεία: 

1. Πίστη στα πρόσωπα που διεξάγουν τις συναλλαγές 

2. Πίστη στις εφαρμογές (ηλεκτρονικά κανάλια και πληροφοριακά συστήματα) που 

χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή των συναλλαγών 

3. Ύπαρξη κλειστών γραφείων (private rooms) για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας 

4. Ασφάλεια διασφάλισης προσωπικών δεδομένων και απορρήτου 

Στην παρούσα διάσταση παρατηρούμε την σημασία που προδίδουν οι πελάτες 

στην προσωπική επαφή με καταρτισμένο υπάλληλο και στην σύνδεση του με την 

εχεμύθεια και την ασφάλεια.  
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Β) Συνεχίζοντας στη διάσταση της προσβασιμότητας (Access) παρατηρήσαμε 

πέντε ταυτόσημα στοιχειά και τρία νέα. Τα ταυτόσημα στοιχειά είναι: 

α) Επαρκής αριθμός αυτόματων μηχανημάτων εξυπηρέτησης (ATM’s) 

β) Επαρκής αριθμός ανοικτών ταμείων ανά υποκατάστημα 

γ) Επαρκής αριθμός υποκαταστημάτων ανά τράπεζα 

δ) Χρόνος εξυπηρέτησης ( ουρές αναμονής ) στον γκισέ 

ε) Δυσκίνητες ουρές αναμονής 

Τα νέα στοιχεία που παρουσιαστήκαν στις συνεντεύξεις είναι : 

1. Εύκολη πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες 

2. Ηλεκτρονικά κανάλια διανομής που διευκολύνουν την εξυπηρέτηση (online και 

mobile banking) 

3. Δημιουργία ισχυρού brandname μέσω του αριθμού των υποκαταστημάτων 

Στα παραπάνω αποτελέσματα βλέπουμε πόσο εκτιμούν τον χρόνο που 

χρειάζονται για την εκτέλεση των εργασιών και αυτό εξηγείται διότι έχουμε απευθυνθεί 

σε ενεργό εργασιακά κομμάτι του πληθυσμού. Επίσης υπάρχει ευαισθητοποίηση προς τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες και καθίσταται απαραίτητη η χρήση της τεχνολογίας για την 

πραγματοποίηση ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών.  

 

 

Γ. Όσο αφορά την τιμολογιακή πολιτική τα αποτελέσματα μας που ταυτίζονται 

με την έρευνα των Bahia και  Nantel (2000) είναι τα στοιχεία της ξεκάθαρης 

τιμολόγησης, της ευελιξίας στην τιμολόγηση, της ενημέρωση του πελάτη για 

εναλλακτικές λύσεις σε διαφορά προβλήματα και την άμεση ενημέρωση σε αλλαγές 

χρεώσεων. Ενώ προέκυψαν δυο νέες που σχετίζονται με την δημιουργία κινήτρων προς 

τους πελάτες (πχ μέσω της βελτίωσης των προμηθειών προς τον πελάτη) και την συνεχή 

ενημέρωση των ιστοσελίδων σχετικά με τη μεταβολή των τιμών ώστε να ενημερώνονται 

διαρκώς και άμεσα οι καταναλωτές. Παρατηρούμε ότι η ποιότητα επηρεάζεται άμεσα 

από την ενημέρωση του καταναλωτή και την υποκίνηση του. 
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Δ. Σχετικά με το περιβάλλον των υπηρεσιών μέσα από την διαδικασία των 

συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκε, εντοπιστήκαν όχι μόνο κοινά στοιχεία αλλά και  

νέα συγκριτικά με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Kamila Bahia και 

Jacques Nantel. Όμοιες αναφορές παρατηρήθηκαν, γύρω από το φιλικό περιβάλλον και 

τα αντικείμενα που προσδίδουν κύρος, ενώ έγινε επίσης αναφορά στη διακόσμηση, τη 

διαρρύθμιση του χώρου και στο καθαρό περιβάλλον. Εκτός από τα πέντε υπάρχοντα 

στοιχεία, παρουσιαστήκαν στην έρευνα δυο πρόσθετα: 

 Άνετοι χώροι αναμονής. 

 Ύπαρξη τηλεόρασης απέναντι από τον πελάτη κατά την ώρα της αναμονής. 

Το καταναλωτικό κοινό δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα όπως αποδεικνύεται στο 

χειροπιαστό και άμεσα αντιληπτό περιβάλλον μίας τράπεζας. Οι άνετοι χώροι αναμονής 

σε συνδυασμό με τα καινούργια τεχνολογικά μηχανήματα δείχνουν ένα σεβασμό προς 

τον πελάτη ενώ παράλληλα κάνουν τις ουρές αναμονής να μοιάζουν μικρότερες. Η 

ύπαρξη υλικοτεχνικού εξοπλισμού που διαφημίζει τραπεζικά προϊόντα, δημιουργεί ένα 

επιπλέον αίσθημα ασφάλειας στο κοινό και μειώνει την δυσφορία του όσο περιμένει στις 

ουρές αναμονής.  

 

Ε. Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και τα δύο items που 

παρατηρήθηκαν στην μελέτη αναφοράς παρουσιαστήκαν και στη δική μας. Όλες οι 

υπηρεσίες σε μία τράπεζα πρέπει να έχουν μεγάλο εύρος για να ικανοποιούν όλες τις 

ανάγκες του καταναλωτή και πρέπει επίσης να ενσωματώνουν τις τελευταίες 

καινοτομίες. Μέσα από το ερωτηματολόγιο και την τεχνική CIT που χρησιμοποιήσαμε 

καταλήξαμε σε ένα νέο στοιχείο, αυτό της αφιέρωσης χρόνου προς τον πελάτη.  

Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον η αφιέρωση είναι ζητούμενο για το 

καταναλωτικό  για ψυχολογικούς λόγους. Η ευελιξία και η αφοσίωση που παρέχεται από 

μία τράπεζα κρίνονται ως ισχυρά στοιχεία βελτίωσης της ποιότητας γιατί το κοινό έχει 

ανάγκη οι υπηρεσίες της εκάστοτε τράπεζας να είναι ευέλικτες και να διαμορφώνονται 

και να προσαρμόζονται σε ένα ποσοστό στα «θέλω» του. Αυτό το στοιχείο δημιουργεί 

τον κάθε πελάτη το αίσθημα της μοναδικότητας αλλά παράλληλα και της κατανόησης. 
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ΣΤ. Δύο κοινά στοιχεία παρατηρήθηκαν στη διάσταση της εμπιστοσύνης. Αυτά 

αφορούν την απουσία λαθών και τη συνεχή ενημέρωση με τον καταναλωτή. Το νέο 

στοιχείο στο οποίο καταλήξαμε είναι η διάρκεια συνεργασίας του προσωπικού με τον 

πελάτη. Ο χρόνος με τον οποίο συνεργάζεται ο πελάτης με τον υπάλληλο της τράπεζας 

είναι σημαντικός γιατί αυξάνει την μεταξύ τους εξοικείωση. Σε μια εποχή όπου γίνονται 

συγχωνεύσεις στον τραπεζικό κλάδο καθώς και εθελούσιες έξοδοι, αρκετοί υπάλληλοι 

που είχαν σημαντική εμπειρία και προϋπηρεσία αποχώρησαν από τις θέσεις τους και 

αναπληρώθηκαν από άλλους. Αυτή η αλλαγή επηρεάζει τη σχέση πελάτη – υπαλλήλου 

και αυξάνει το χρόνο στο οποίο ο πελάτης θα νιώσει ασφάλεια με το νέο πρόσωπο ώστε 

να νιώθει ότι καλύπτονται όλες οι ανάγκες του. 

Συγκεντρωτικά, οι 43 παράγοντες στους οποίους καταλήξαμε παρουσιάζονται παρακάτω 

στους πίνακες 5 - 10.  

 

Πίνακας 5 – Παράμετροι αποτελεσματικότητας και ασφάλειας 

Αποτελεσματικότητα και Ασφάλεια - Effectiveness and assurance 

1. Αίσθηση εμπιστοσύνης 

2. Αίσθηση εμπιστευτικότητας  

3. Αναγνώριση του τακτικού και επαναλαμβανόμενου πελάτη 

4. Αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού 

5. Βαθμός κατάρτισης του προσωπικού 

6. Ομαλή διεκπεραίωση διαδικασιών όπως συμφωνήθηκε 

7. Έλλειψη αντιθέσεων στη λήψη αποφάσεων μεταξύ προσωπικού και διοίκησης 

8. Γνώση του πελάτη από τον υπάλληλο και προσωπική επαφή για την αναγνώριση 

των αναγκών του 

9. Καλή φήμη και δημόσια εικόνα 

10. Διασφάλιση της εχεμύθειας 

11. Λιτές-Απλές - ξεκάθαρες συμβάσεις χωρίς γραφειοκρατικές ή άλλες 

καθυστερήσεις 

12. Αποδεικτικά στοιχεία για τις συναλλαγές 

13. Πίστη στα πρόσωπα που διεξάγουν τις συναλλαγές 

14. Πίστη στις εφαρμογές (ηλεκτρονικά κανάλια και πληροφοριακά συστήματα) 

που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή των συναλλαγών 

15. Ύπαρξη κλειστών γραφείων (prive rooms) για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας 

16. Ασφάλεια διασφάλισης προσωπικών δεδομένων και απορρήτου 
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Πίνακας 6 – Παράγοντες προσβασιμότητας 

Προσβασιμότητα - Access 

1. Επαρκής αριθμός αυτόματων μηχανημάτων εξυπηρέτησης (ATM’s) 

2. Επαρκής αριθμός ανοικτών ταμείων ανά υποκατάστημα 

3. Επαρκής αριθμός υποκαταστημάτων ανά τράπεζα 

4. Χρόνος εξυπηρέτησης ( ουρές αναμονής ) στον γκισέ 

5. Δυσκίνητες ουρές αναμονής 

6. Εύκολη πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες 

7. Ηλεκτρονικά κανάλια διανομής που διευκολύνουν την εξυπηρέτηση (online και 

mobile banking) 

8. Δημιουργία ισχυρού brandname μέσω του αριθμού των υποκαταστημάτων 

 

Πίνακας 7 – Παράγοντες τιμολόγησης 

Τιμολογιακή - Price  

1. Ξεκάθαρη τιμολόγηση των υπηρεσιών 

2. Ευελιξία στην τιμολόγηση ( κλιμακωτές χρεώσεις ) 

3. Ενημέρωση του πελάτη για εναλλακτικές επιλογές σε προβλήματα 

4. Άμεση ενημέρωση στις αλλαγές χρεώσεων 

5. Δημιουργία κινήτρων προς τον πελάτη (πχ μέσω της βελτίωσης των προμηθειών 

προς τον πελάτη) 

6. Updated ιστότοποι τραπεζών για συνεχή ενημέρωση των μεταβολών των τιμών 

των τραπεζικών υπηρεσιών 

 

Πίνακας 8 – Παράγοντες απτών στοιχείων 

Περιβάλλον - Tangibles 

1. Φιλικό περιβάλλον στους χώρους αναμονής  

2. Αντικείμενα που προσδίδουν κύρος 

3. Καθαρό περιποιημένο περιβάλλον 

4.  Άνετοι και ευρύχωροι χώροι αναμονής 

5.  Καινούργια τεχνολογικά μηχανήματα 

6. Ύπαρξη τηλεόρασης απέναντι από τον πελάτη κατά την ώρα αναμονής 

7. Διακόσμηση και διαρρύθμιση χώρου 
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Πίνακας 9 – Παράγοντες χαρτοφυλακίου υπηρεσιών 

Χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών - Service Portfolio 

1. Η τράπεζα να παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών που ενδέχεται να χρειαστεί ο πελάτης 

2. Ενσωμάτωση των τελευταίων καινοτόμων υπηρεσιών 

3. Αφιέρωση χρόνου προς τον πελάτη 

 

 

Πίνακας 10 – Παράγοντες εμπιστοσύνης 

Εμπιστοσύνη - Reliability  

1. Απουσία σφαλμάτων 

2. Συνεχής ενημέρωση - πληροφόρηση 

3. Διάρκεια συνεργασίας προσωπικού με τον πελάτη 
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3.3. Δειγματοληπτική μέθοδος 

 

Δεδομένου ότι είναι αδύνατον να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες 

από τον συνολικό πληθυσμό πρέπει να επιλεχθεί μια δειγματοληπτική μέθοδος. Δηλαδή 

μια μέθοδος ώστε να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες από ένα μέρος του 

πληθυσμού. Η επιλογή της δειγματοληπτικής μεθόδου είναι εξέχουσας σημασίας για την 

εξαγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων. Υπάρχουν διάφορες δειγματοληπτικές μέθοδοι με 

κοινό επιδιωκόμενο στόχο την αντιπροσωπευτικότητα. Αν ενεργήσουμε με τρόπο ώστε 

κάθε μονάδα του πληθυσμού να έχει την ίδια πιθανότητα να συμπεριλαμβάνεται στο 

δείγμα και αν δώσουμε στο δείγμα το μέγιστο δυνατό μέγεθος, το οποίο καθορίσαμε, 

μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι όποια κι αν είναι η χρησιμοποιούμενη τεχνική θα 

λάβουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα με τη στατιστική έννοια του όρου. 

Η επιλογή μιας δειγματοληπτικής μεθόδου δεν πρέπει να επαφίεται στην 

προσωπική φαντασία του ερευνητή. Ποικίλοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

,μερικοί από τους οποίους είναι: 

1.Η φύση των διαθέσιμων δεδομένων του πληθυσμού. 

2.Ο βαθμός ομοιογένειας του πληθυσμού. 

3.Η έκταση του πεδίου της έρευνας. 

4.Τα υλικά μέσα τα οποία διατίθενται. 

5.Η φύση της έρευνας αυτή καθ’ αυτή. 

Συνεπώς σημαντικό ρόλο για την πραγματοποίηση μιας έρευνας παίζουν η 

τμηματοποίηση, η στόχευση και η τοποθέτηση. Τμηματοποίηση της αγοράς είναι η 

διαίρεσή της σε υποσύνολα αγοραστών με σκοπό τον υπολογισμό του μεγέθους τους, την 

εκτίμηση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε τμήματος και τη διαμόρφωση του κατάλληλου 

Μίγματος Marketing για καθένα από αυτά (Market segmentation). Στόχευση ορισμένων 

υποαγορών είναι η διαδικασία αξιολόγησης της ελκυστικότητας κάθε τμήματος της 

αγοράς και η επιλογή ενός ή περισσοτέρων τμημάτων για διείσδυση (Market targeting). 

Τοποθέτηση είναι η επιθυμητή αντίληψη του πελάτη για τις προσφερόμενες υπηρεσίες ή 
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για ολόκληρη την τράπεζα, την οποία επηρεάζει το Marketing με τη διαμόρφωση του 

κατάλληλου Μίγματος Marketing (positioning). Οι παραπάνω τρείς έννοιες συνδέονται 

μεταξύ τους ως εξής: Με την τμηματοποίηση της αγοράς, η τράπεζα επιλέγει τα πιo 

αποδοτικά τμήματα της αγοράς, στα οποία μπορεί να συγκεντρώσει παραγωγικότερα 

τους πόρους της. 

Βασική εργασία των τραπεζών είναι η αποδοχή καταθέσεων και η χορήγηση 

δανείων. Όσο αφορά την λιανική τραπεζική οι τράπεζες ενδιαφέρονται για πελάτες με 

υψηλά εισοδήματα είτε για τις καταθέσεις τους είτε για να την φερεγγυότητα τους σε 

ενδεχόμενο δανεισμό. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καταλήξαμε σε ένα τμήμα του 

πληθυσμού το οποίο θεωρούμε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κλάδο των 

τραπεζών. Απευθυνθήκαμε σε καταναλωτές που ανήκουν σε υψηλά εισοδηματικά 

στρώματα ή έχουν τα εφόδια να ανελιχθούν σε αυτά. Επεξηγώντας,  απευθυνθήκαμε σε 

ανώτερα ή ανώτατα  στελέχη του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα που αποδεδειγμένα 

έχουν υψηλά εισοδήματα. Ακόμα, στρέψαμε την προσοχή μας σε άτομα εργαζόμενα 

νεότερης ηλικίας τα οποία έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση. Η δεύτερη ομάδα 

θεωρήθηκε σημαντική για να προσδιορίσει και τις ενδεχόμενες διαφορετικές 

προσεγγίσεις των νέων καταναλωτών οι οποίοι έχουν προοπτικές εξέλιξης και είναι 

σαφώς ένα κοινό το οποίο ενδιαφέρει τις τράπεζες. 

Εφόσον σχεδιάστηκε το ερωτηματολόγιο, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 

καταναλωτές, με τυχαίο τρόπο έτσι ώστε να ληφθούν αντιπροσωπευτικά συμπεράσματα. 

Κατά την διεξαγωγή της έρευνας η διαδικασία της συλλογής των δεδομένων διήρκεσε 

περίπου δύο μήνες. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της φόρμα του 

google ώστε να είναι πιο εύκολη η συμπλήρωση τους και η επεξεργασία τους. 

Ταυτόχρονα, στα ερωτηματολόγια υπήρχε και ένα συνοδευτικό σημείωμα, που επίσης 

εξηγούσε το λόγο της έρευνας και περιλαμβανόταν υπόσχεση για αποστολή των 

αποτελεσμάτων και τήρησης του εμπιστευτικού προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό της 

ανταπόκρισης.  
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Συνολικά, λήφθησαν συμπληρωμένα 225 ερωτηματολόγια γεγονός που αυξάνει 

την αξιοπιστία των ερευνητικών αποτελεσμάτων.  

Το ερωτηματολόγιο δομήθηκε έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει εύκολα 

συγκρίσιμα αποτελέσματα σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα των Bahia και  Nantel 

(2000). Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι κλειστού τύπου, δηλαδή έχουν ένα 

συγκεκριμένο σύνολο απαντήσεων από τις οποίες οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να 

επιλέξουν. Αυτό το είδος των ερωτήσεων επιλέχθηκε για να υπάρξει μια γενική εικόνα 

για τη στάση ή την εμπειρία των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα των τραπεζικών 

υπηρεσιών που λαμβάνουν.  

Ταυτόχρονα το γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο ήταν σύντομο διευκόλυνε την 

συμπλήρωση του και αύξησε τα ποσοστά ανταπόκρισης, μειώνοντας την πιθανότητα των 

ελλειπουσών τιμών σε κάποιες ερωτήσεις. (non-response errors) (Blaxter, et al., 2001)  

Συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο είχε δυο μέρη: τα δημογραφικά στοιχεία: φύλο, 

ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, ετήσιο ατομικό εισόδημα και οικογενειακή κατάσταση και 

την αξιολόγηση της ποιότητας των τραπεζικών υπηρεσιών μέσω των παραγόντων που 

εντοπίστηκαν από την ποιοτική και βιβλιογραφική έρευνα. Οι παράγοντες 

αξιολογήθηκαν μέσω της κλίμακας likert από το 1 (καθόλου) μέχρι το 5 (πάρα πολύ). 

Σχετικά με τη δειγματοληψία, θα πρέπει να αναφερθει ότι το δείγμα ακολουθεί το 

δημογραφικό προφίλ της ερευνας των Bahia και  Nantel (2000) καθώς οι απαντήσεις μας 

σχηματίστηκαν από άτομα 18-60 ετών που έρχονται συχνά σε επαφή με τραπεζικές 

υπηρεσίες. Παράλληλα η πλειοψηφία των ερωτηθέντων της παρούσας έρευνας έχουν 

ηλικία 25-44 όπως και στην έρευνα των Bahia και  Nantel (2000). Υπάρχαν εξίσου 

άντρες και γυναίκες και το εισόδημα των ερωτηθέντων είναι κυρίως μέτριο. Συνεπώς 

όπως θα δούμε αναλυτικά και στην ανάλυση των περιγραφικών στοιχειων, υπάρχει 

σύγκριση των αποτελεσμάτων των δυο ερευνών, δεδομένου ότι έχουν κοινό περιεχόμενο 

και χαρακτηριστικά δείγματος. 
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4. Ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία ευρημάτων  

 

Μετά την συγκέντρωση των ερωτηματολογίων το επόμενο βήμα ήταν η 

επεξεργασία των στοιχείων. Για την ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων SPSS έκδοσης 21 (Statistical Package for Social 

Sciences, 21), ένα από τα πιο δημοφιλή, ευέλικτα και εύχρηστα στατιστικά πακέτα για 

την ανάλυση και πραγματοποίηση ποσοτικών ερευνών. Το στατιστικό αυτό πακέτο 

προσφέρει πολλές δυνατότητες στους ερευνητές κυρίως όταν υπάρχουν ποσοτικές 

ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην παρούσα εργασία.  

Η προετοιμασία των στοιχείων για ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια, 

την επεξεργασία των ερωτηματολογίων και την κωδικοποίησή τους. Στη συνέχεια έλαβε 

χώρα η στατιστική ανάλυση, που οδηγεί στην εξαγωγή των ερευνητικών 

συμπερασμάτων. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική 

στατιστική και η παραγοντική ανάλυση. 
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4.1. Μονομεταβλητή ανάλυση – Περιγραφική στατιστική  

 

Σε αυτό το κομμάτι παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων 

ώστε να υπάρχει μια γενικότερη εικόνα για τα χαρακτηριστικά του δείγματος. 

 

 

 

Γράφημα 1 – Φύλο ερωτηθέντων 

 

Σχετικά με το φύλο των ερωτηθέντων, το 60% είναι γυναίκες (135 άτομα) και το 

40% άντρες (90 άτομα). Δεδομένης της πληθυσμιακής υπεροχής των γυναικών είναι 

εύλογο ότι ερωτήθηκαν περισσότερες γυναίκες στο δείγμα.   
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Γράφημα 2 – Ηλικία ερωτηθέντων 

 

Σχετικά με την ηλικία των ερωτηθέντων η πλειοψηφία τους είναι 25-34 ετών (108 

άτομα, 48%). 59 άτομα είναι νεαρά και 49 είναι 35-44 ετών. Μόνο το 4% είναι 

μεγαλύτερης ηλικίας άτομα. Άρα παρατηρούμε ότι υπάρχουν άτομα που εργάζονται και 

έχουν ενεργή ζωή σε όλους τους τομείς. Επομένως η γνώμη τους είναι πολύ χρήσιμη για 

την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών.  
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Γράφημα 3 – Εκπαιδευτικό επίπεδο ερωτηθέντων 

 

Στη σύγχρονη εποχή οι καταναλωτές έχουν υψηλή μόρφωση και για αυτό είναι 

περισσότερο ώριμοι στις εμπορικές συναλλαγές τους. Όπως παρατηρούμε η πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση είτε σε προπτυχιακό 

(119 άτομα) είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο (76 άτομα). Μόνο το 13% είναι απόφοιτοι 

λυκείου (30 άτομα). Συνεπώς έχουμε ένα δείγμα που ενημερώνεται για τις τραπεζικές 

εξελίξεις και που έχει το εκπαιδευτικό επίπεδο για να τις καταλαβαίνει.   
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Γράφημα 4 – Ετήσιο ατομικό εισόδημα 

 

Οι Έλληνες καταναλωτές έχουν υποστεί τις δυσάρεστες συνέπειες της οικονομιής 

κρίσης και το εισόδημα τους έχει μειωθεί σε σημαντικό βαθμό. Για αυτό παρατηρείται 

ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (90 άτομα) έχουν ατομικό εισόδημα μέχρι 5000€. 

Ακολουθούν 66 άτομα που έχουν 10001-20000€ και 42 άτομα που έχουν 5001 – 10000€. 

Συμπερασματικά θα κρίναμε ότι το εισόδημα των Ελλήνων είναι μέτριο προς χαμηλό.  
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Γράφημα 5 – Οικογενειακή κατάσταση 

 

Δεδομένης της οικονομικής κρίσης και της δυσκολίας δημιουργίας οικογένειας, 

παρατηρείται ότι οι Έλληνες παραμένουν άγαμοι μέχρι να καταφέρουν να φτιάξουν την 

επαγγελματική τους καριέρα και να βρουν τον κατάλληλο σύντροφο. Για αυτό το 68% 

του δείγματος (154 άτομα) είναι άγαμοι. Το υπόλοιπο 22%  είναι έγγαμοι με παιδιά. 

Παρατηρούμε ότι οη Έλληνες περιμένουν να περάσουν την ηλικία των 30-35 ετών 

προκειμένου να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά.  
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4.2. Πολυμεταβλητή ανάλυση – Παραγοντική ανάλυση 

 

H παραγοντική ανάλυση (Factor analysis) ανήκει στην ευρύτερη ομάδα των 

πολυμεταβλητικών στατιστικών μεθόδων. Πρόκειται για μία  για μία ευρέως διαδομένη 

τεχνική  με εφαρμογές τόσο στην ψυχομετρία και στις κοινωνικές επιστήμες γενικότερα, 

όσο στην οικονομία και το marketing ειδικότερα (Steward, 1981). 

H παραγοντική ανάλυση αποτελεί στις μέρες μας ένα πολύτιμο εργαλείο του 

marketing, ιδιαίτερα για την τμηματοποίηση της αγοράς αλλά και τον προσδιορισμό των 

μη μετρήσιμων παραγόντων που επιδρούν στην συμπεριφορά του καταναλωτή και 

συνεπώς καθορίζουν την εκάστοτε πολιτική, στρατηγική της κάθε επιχείρησης. 

Συνοπτικά θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η μέθοδος της παραγοντικής 

ανάλυσης : 

• Ερμηνεύει και εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού μεταβλητών 

μέσω της ανάδειξης παραγόντων που επηρεάζουν και καθορίζουν την φύση 

αλλά και την εξέλιξη των αρχικών μεταβλητών. 

• Καθορίζει τον αριθμό των νέων παραγόντων και προσπαθεί να δώσει την 

ερμηνεία τους. 

• Μειώνει τον όγκο των δεδομένων χωρίς την απώλεια σημαντικής 

πληροφορίας, διευκολύνοντας ταυτόχρονα την επεξεργασία τους και συνεπώς 

την εξόρυξη συμπερασμάτων 

• Με απλά ερωτήματα σε ερωτηματολόγια αναδεικνύει και μετράει μεταβλητές 

–παράγοντες που διέπουν την συμπεριφορά των ατόμων αλλά δεν είναι 

έμμεσα μετρήσιμα όπως ελκυστικότητα ενός προϊόντος στον marketing κ.α. 

H παραγοντική ανάλυση έχει τρία βασικά πλεονεκτήματα: 

1. Επιτρέπει την ‘’αμερόληπτη’’ εξαγωγή δεικτών, αφού υποδεικνύει τις 

μεταβλητές με τη μεγαλύτερη μεταξύ τους στατιστική συνάφεια και οδηγεί σε μία 

περισσότερο έγκυρη ομαδοποίηση των χρησιμοποιουμένων μεταβλητών. 
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2. Προσδιορίζει τις μεταβλητές εκείνες με την μεγαλύτερη στατιστική 

σημαντικότητα  στο εσωτερικό του κάθε δείκτη, υποδεικνύοντας έτσι τις περισσότερο 

βαρύνουσες που επηρεάζουν και τις υπόλοιπες και, 

3 ελέγχει τη λειτουργία των χρησιμοποιούμενων μεταβλητών στο 

ερωτηματολόγιο, σχετικά με τη διατύπωση τους, την κατανόηση τους από τους 

ερευνώμενους και τη δυνατότητα  τους να προκαλούν μία ιδιαίτερης έντασης κοινωνική 

διαίρεση στην κοινή γνώμη 

Η παραγοντική ανάλυση θα απαντήσει το ερευνητικό ερώτημα. Στόχος μας ήτανε 

εφόσον προχωρήσαμε σε παραγοντική ανάλυση  να είμαστε σίγουροι ότι τα δεδομένα 

μας συσχετίζονται σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι δυνατή η εύρεση κοινών παραγόντων. 

Ένα μέτρο που συγκρίνει συντελεστές συσχέτισης είναι το Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO). Μία υψηλή τιμή αυτού του δείκτη υποδηλώνει την καταλληλότητα των 

δεδομένων μας, ικανοποιητικές θεωρούνται οι τιμές μεγαλύτερες του 0,75. Δεδομένου 

ότι το ΚΜΟ = 0,923, τα δεδομένα μας είναι κατάλληλα για παραγοντική ανάλυση. 

 

Γράφημα 6 – Έλεγχος καταλληλότητας των δεδομένων 

 

Παράλληλα, γίνεται έλεγχος σφαιρικότητας που εξετάζει αν ο πίνακας είναι 

μοναδιαίος. Οι υποθέσεις που εξετάζει είναι οι εξής: 

Ho: Ο πίνακας συσχέτισης είναι μοναδιαίος  

H1: Ο πίνακας συσχέτισης δεν είναι μοναδιαίος  

Απορρίπτω την Ηo αν sig < 0,05. Για να είναι τα δεδομένα κατάλληλα για την 

παραγοντική ανάλυση θα πρέπει ο πίνακας να μην είναι μοναδιαίος, κάτι που στην 

περίπτωση μας ισχύει δεδομένου ότι το sig = 0 < 0.05 (Γράφημα 6)  
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Στη συνέχεια εξετάζονται οι εταιρικότητες, που θα πρέπει να τείνουν στην 

μονάδα για να υπάρχει καλό δείγμα δεδομένων. Όπως φαίνεται στον πίνακα 11, οι 

εταιρικότητες των μεταβλητών είναι πολύ υψηλές, γεγονός που επιβεβαίωνει την ύπαρξη 

συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών.  

 
Πίνακας 11 – Εταιρικότητες  

  Extraction 

τακτικος_πελατης  ,458 

αξιολόγηση_απόδοσης  ,705 

βαθμός_κατάρτισης  ,694 

ομαλή_διεκπεραίωση  ,638 

έλλειψη_αντιθεσεων  ,517 

γνώση_πελατη  ,550 

καλή_φημη  ,660 

εχεμυθεια  ,598 

ξεκαθαρες_συμβασεις  ,693 

αποδεικτικα_στοιχεια  ,603 

πιστη_προσωπα  ,562 

πιστη_εφαρμογες  ,641 

private_rooms  ,581 

διασφαλιση_απορρητου_προσωπ_δεδομ  ,672 

επαρκης_αριθμος_ΑΤΜ  ,661 

επαρκής_αριθμος_ανοικτων_ταμειων  ,664 

επαρκής_αριθμός_υποκαταστημάτων  ,656 

χρονος_εξυπηρέτησης  ,810 

δυσκίνητες_ουρες  ,805 

ευκολη_προσβαση_ΑΜΕΑ  ,541 

ηλεκτρονικά_καναλια  ,577 

δημιουργία_ισχυρου_brandname_μεσω_αριθμου_υποκαταστημ  ,643 

ξεκαθαρη_τιμολογηση  ,635 

ευελικτη_τιμολογηση  ,616 

ενημερωση_πελατη_σε_προβληματα  ,722 

ενημερωση_πελατη_σε_αλλαγή_χρεώσεων  ,746 

δημιουργία_κινητρων  ,577 

updated_ιστότοποι  ,588 

φιλικο_περιβαλλον  ,692 

αντικεμενα_κυρος  ,618 

καθαριότητα  ,751 

άνεση_ευρυχωρια  ,738 

καινούρια_τεχνολογ_μηχαν  ,602 

υπαρξη_τηλεόρασης  ,675 

διακόσμηση_διαρρύθμιση  ,702 

αφίερωση_χρόνου  ,680 

παροχη_συνολικων_υπηρεσιων  ,771 

ενσωματωση_καινοτομιων  ,668 

απουσία_σφαλμάτων  ,563 

συνεχης_ενημέρωση  ,700 

διαρκεια_συνεργασίας  ,658 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Για να επιλεγούν οι παράγοντες που θα δημιουργηθούν χρησιμοποιείται το 

κριτήριο της ιδιοτιμής. Δημιουργούνται τόσοι παράγοντες όσο η ιδιοτιμή είναι 

μεγαλύτερη της μονάδας. Άρα παρατηρούμε ότι εξήχθησαν 8 παράγοντες που εξηγούν 

το 65% της συνολικής διακύμανσης. 

 

Πίνακας 12 – Ποσοστό διακύμανσης που εξηγείται από την παραγοντική ανάλυση 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance Cumulative % Total 

% of 

Variance Cumulative % Total 

% of 

Variance Cumulative % 

1 15,098 36,825 36,825 15,098 36,825 36,825 5,602 13,664 13,664 

2 2,619 6,388 43,213 2,619 6,388 43,213 4,819 11,754 25,418 

3 2,059 5,022 48,235 2,059 5,022 48,235 3,393 8,276 33,694 

4 1,666 4,063 52,298 1,666 4,063 52,298 3,255 7,939 41,633 

5 1,496 3,649 55,947 1,496 3,649 55,947 2,973 7,251 48,884 

6 1,390 3,391 59,337 1,390 3,391 59,337 2,947 7,188 56,072 

7 1,181 2,880 62,217 1,181 2,880 62,217 1,910 4,659 60,731 

8 1,120 2,732 64,949 1,120 2,732 64,949 1,730 4,219 64,949 

9 ,988 2,409 67,359       

10 ,933 2,276 69,634       

 

 

Ο βασικός πίνακας της παραγοντικής ανάλυσης που δείχνει το τελικό 

αποτέλεσμα των 8 παραγόντων που έχουν δημιουργηθεί, είναι ο rotated component 

(Πίνακας 13). 
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Πίνακας 13 – Δημιουργία παραγόντων 

Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 

παροχη_συνολικων_υπηρεσιων ,782 ,253 ,133 ,163 ,114 ,190 ,046 -,025 

ενσωματωση_καινοτομιων ,696 ,165 ,098 ,142 ,307 ,088 ,107 ,114 

αφίερωση_χρόνου ,691 ,271 ,155 ,142 ,003 ,150 ,115 ,224 

συνεχης_ενημέρωση ,652 ,380 ,129 ,212 ,185 ,104 ,017 ,155 

διαρκεια_συνεργασίας ,621 ,406 ,254 ,052 ,000 ,149 ,043 ,131 

απουσία_σφαλμάτων ,617 ,279 ,195 ,204 ,147 -,007 ,055 -,017 

ηλεκτρονικά_καναλια ,511 ,006 ,073 ,040 ,493 ,219 ,043 -,128 

updated_ιστότοποι ,510 ,379 ,289 ,143 ,054 ,275 ,031 ,035 

καινούρια_τεχνολογ_μηχαν ,474 ,084 ,205 ,189 ,370 ,296 ,055 ,255 

ενημερωση_πελατη_σε_αλλαγή_χρεώσεων ,448 ,659 ,167 ,226 ,067 -,042 ,100 ,127 

ενημερωση_πελατη_σε_προβληματα ,439 ,616 ,170 ,324 ,122 -,006 ,009 ,025 

ευελικτη_τιμολογηση ,321 ,606 ,196 ,195 ,084 ,148 ,139 -,142 

ξεκαθαρη_τιμολογηση ,347 ,594 ,199 ,189 ,118 ,181 ,169 -,106 

επαρκής_αριθμος_ανοικτων_ταμειων ,255 ,575 ,077 ,219 ,431 ,037 ,083 ,142 

ξεκαθαρες_συμβασεις ,381 ,563 ,329 ,331 ,087 -,021 ,040 ,056 

ευκολη_προσβαση_ΑΜΕΑ ,176 ,554 ,129 ,247 ,310 ,147 ,010 ,085 

δημιουργία_κινητρων ,402 ,551 ,216 ,146 ,056 ,157 ,082 ,094 

διασφαλιση_απορρητου_προσωπ_δεδομ ,235 ,346 ,642 ,198 ,122 ,051 ,041 ,166 

πιστη_προσωπα ,182 ,238 ,592 ,097 ,274 ,162 ,101 -,025 

καλή_φημη ,200 ,152 ,559 ,492 ,071 ,087 -,003 ,174 

πιστη_εφαρμογες ,373 ,061 ,518 -,013 ,469 -,067 -,060 ,039 

γνώση_πελατη ,296 ,238 ,516 ,306 -,160 ,137 ,028 ,016 

εχεμυθεια ,371 ,244 ,511 ,321 ,148 -,068 ,062 ,074 

private_rooms ,005 ,455 ,490 ,067 ,098 ,203 -,068 ,271 

βαθμός_κατάρτισης ,228 ,238 ,088 ,740 ,122 ,064 ,041 ,096 

αξιολόγηση_απόδοσης ,104 ,175 ,116 ,739 ,190 ,128 -,037 ,223 

έλλειψη_αντιθεσεων ,064 ,247 ,112 ,540 ,054 ,201 ,196 -,256 

ομαλή_διεκπεραίωση ,421 ,342 ,221 ,516 ,143 ,063 ,050 -,046 

τακτικος_πελατης ,255 ,142 ,368 ,485 -,027 -,013 ,034 ,015 

επαρκής_αριθμός_υποκαταστημάτων ,202 ,255 -,008 ,107 ,714 ,067 ,124 ,092 

επαρκης_αριθμος_ΑΤΜ ,116 ,299 ,038 ,200 ,712 ,075 ,017 ,071 

δημιουργία_ισχυρου_brandname_μεσω_αριθμου_υποκ ,007 -,088 ,347 -,021 ,645 ,260 ,160 ,068 

καθαριότητα ,063 -,118 -,012 ,153 ,187 ,820 ,045 -,008 

άνεση_ευρυχωρια ,188 ,234 -,018 ,141 ,109 ,769 -,033 ,155 

φιλικο_περιβαλλον ,224 ,410 ,247 ,062 ,058 ,630 -,007 ,087 

αντικεμενα_κυρος ,126 ,258 ,183 -,069 ,066 ,551 -,050 ,431 

δυσκίνητες_ουρες ,063 ,045 ,015 -,011 ,028 ,010 ,893 -,011 

χρονος_εξυπηρέτησης ,136 ,168 ,024 ,097 ,165 -,041 ,838 ,152 

αποδεικτικα_στοιχεια ,073 ,005 ,371 ,220 ,334 ,250 ,404 -,272 

υπαρξη_τηλεόρασης ,118 ,082 ,075 ,176 ,117 ,169 ,078 ,755 

διακόσμηση_διαρρύθμιση ,264 -,094 ,301 -,031 ,077 ,475 ,118 ,535 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 20 iterations. 
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Ο πρώτος παράγοντας αποτελείται από τα ακόλουθα 9 στοιχεία  

1. παροχη_συνολικων_υπηρεσιων (0,782) 

2. ενσωματωση_καινοτομιων (0,696) 

3. αφίερωση_χρόνου (0,691) 

4. συνεχης_ενημέρωση (0,652) 

5. διαρκεια_συνεργασίας (0,621) 

6. απουσία_σφαλμάτων (0,617) 

7. ηλεκτρονικά_καναλια (0,511) 

8. updated_ιστότοποι (0,510) 

9. καινούρια_τεχνολογικά_μηχανήματα (0,474) 

 

Ο δεύτερος παράγοντας αποτελείται από τα ακόλουθα 8 στοιχεία: 

1. ενημερωση_πελατη_σε_αλλαγή_χρεώσεων (0,659) 

2. ενημερωση_πελατη_σε_προβληματα (0,616) 

3. ευελικτη_τιμολογηση (0,606) 

4. ξεκαθαρη_τιμολογηση (0,594) 

5. επαρκής_αριθμος_ανοικτων_ταμειων (0,575) 

6. ξεκαθαρες_συμβασεις (0,563) 

7. ευκολη_προσβαση_ΑΜΕΑ (0,554) 

8. δημιουργία_κινητρων (0,551) 

 

Ο τρίτος παράγοντας αποτελείται από τα ακόλουθα 7 στοιχεία: 

1. διασφαλιση_απορρητου_προσωπ_δεδομένων (0,642) 

2. πιστη_προσωπα (0,592) 

3. καλή_φημη (0,559) 

4. πιστη_εφαρμογες (0.518) 

5. γνώση_πελατη (0,516) 

6. εχεμυθεια (0,511)  

7. private_rooms (0,49) 
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Ο τέταρτος παράγοντας αποτελείται από τα ακόλουθα 5 στοιχεία: 

1. βαθμός_κατάρτισης (0,74) 

2. αξιολόγηση_απόδοσης (0,739) 

3. έλλειψη_αντιθεσεων (0,54) 

4. ομαλή_διεκπεραίωση (0,516) 

5. τακτικος_πελατης (0,485) 

 

Ο πέμπτος παράγοντας αποτελείται από τα ακόλουθα 3 στοιχεία: 

1. επαρκής_αριθμός_υποκαταστημάτων (0,714) 

2. επαρκης_αριθμος_ΑΤΜ (0,712) 

3. δημιουργία_ισχυρου_brandname_μεσω_αριθμου_υποκαταστημάτων (0,645) 

 

Ο έκτος παράγοντας αποτελείται από τα ακόλουθα 4 στοιχεία: 

1. καθαριότητα (0,82) 

2. άνεση_ευρυχωρια (0,769) 

3. φιλικο_περιβαλλον (0,63) 

4. αντικεμενα_που_έχουν_κυρος (0.551) 

 

Ο έβδομος παράγοντας αποτελείται από τα ακόλουθα 3 στοιχεία: 

1. δυσκίνητες_ουρες (0,893) 

2. χρονος_εξυπηρέτησης (0,838) 

3. αποδεικτικα_στοιχεια (0,404) 

 

Ο όγδοος παράγοντας αποτελείται από τα ακόλουθα 2 στοιχεία: 

1. υπαρξη_τηλεόρασης (0,755) 

2. διακόσμηση_διαρρύθμιση (0,535) 
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Ξεκινώντας την σύγκριση μεταξύ της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας 

παρατηρούμε αρχικά ότι στην ποιοτική μας έρευνα οι διαστάσεις που ομαδοποίησαν τα 

αποτελέσματα ήταν 6 ενώ μέσω της παραγοντικής ανάλυσης 8. 

Αρχικά παρατηρούμε ότι στον πρώτο παράγοντα που προτείνει το spss 

εμπεριέχεται το σύνολο της εμπιστοσύνης και του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών όπως 

ορίστηκε από την ποιοτική. Στο δεύτερο παράγοντα βλέπουμε ότι υπάρχουν όλα τα 

στοιχεία της τιμολόγησης και δυο της προσβασιμότητας. Στον τρίτο και τέταρτο 

παράγοντα υπάρχουν μόνο στοιχεία της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Στον 

πέμπτο παράγοντα υπάρχουν μόνο στοιχεία της προσβασιμότητας. Στον έκτο και όγδοο 

παράγοντα υπάρχουν συνολικά τα στοιχεία του περιβάλλοντος. Τέλος στον έβδομο 

παράγοντα υπάρχουν στοιχεία της προσβασιμότητας και ένα στοιχείο της 

αποτελεσματικότητας. 

Άρα παρατηρούμε ότι η έρευνα δείχνει ότι η εμπιστοσύνη και το χαρτοφυλάκιο 

υπηρεσιών θεωρούνται ως μια ξεχωριστή διάσταση ποιότητας. Επίσης η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια πρέπει να χωρίζονται σε δυο διαφορετικές 

διαστάσεις όπου η μία θα σχετίζεται με την ασφάλεια (3ος παράγοντας) και η άλλη με 

την αποτελεσματικότητα (4ος παράγοντας). Τέλος η διάσταση του περιβάλλοντος μπορεί 

επίσης να διαιρεθεί σε στοιχεία που αφορούν το χώρο (6ος παράγοντας) και σε στοιχεία 

που αφορούν την διακόσμηση και τη διαρρύθμιση (8ος παράγοντας). 
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4.3. Έλεγχος αξιοπιστίας δεδομένων 

 

Ένας από τους ευρέως χρησιμοποιούμενους δείκτες αξιοπιστίας (reliability 

analysis) είναι αυτός που υπολογίστηκε από τον Cronbach (1951) και ονομάζεται 

Cronbach’s α (alpha), ή δείκτης εσωτερικής συνάφειας (internal consistency coefficient). 

Η εκτίμηση αυτή γίνεται με βάση τις συσχετίσεις μεταξύ των items της κλίμακας:  

Ο δείκτης κυμαίνεται από 0 έως 1 και το 0,7 είναι το ελάχιστο αποδεκτό όριο 

αξιοπιστίας (Σιάρδος, 2005). Εξ ορισμού, ο δείκτης αξιοπιστίας ανεβαίνει καθώς 

αυξάνεται η μέση συσχέτιση μεταξύ των τιμών. Όσο περισσότερες τιμές περιλαμβάνει 

μία κλίμακα, τόσο αυξάνεται η ακρίβεια του δείκτη αξιοπιστίας που θα υπολογιστεί.  

Κάποιοι από τους παράγοντες που μειώνουν την αξιοπιστία των απαντήσεων 

είναι: (Σιάρδος, 2005). 

α. Λάθη στη συμπλήρωση του τεστ 

β. Απαντήσεις στη τύχη (πχ σε ερωτήματα τύπου σωστό/λάθος) 

γ. Μικρό μέγεθος δείγματος (<200). Για τον καλύτερο υπολογισμό του δείκτη 

αξιοπιστίας και την ελαχιστοποίηση του σφάλματος απαιτούνται μεγάλα δείγματα. 

δ. Χρήση μη αντιπροσωπευτικών και μη κατάλληλων δειγμάτων 

ε. Προσπαθώντας να καταλήξουμε σε μία κλίμακα με υψηλή αξιοπιστία υπάρχει 

ο κίνδυνος να καταλήξουμε με πολύ λίγες τιμές. Όταν ενδιαφερόμαστε να 

κατασκευάσουμε μια κλίμακα είναι συνετό να έχουμε ένα θεωρητικό υπόβαθρο που να 

μας κατευθύνει, και να αποφεύγουμε την τεχνική του ‘ψαρέματος’ των δεδομένων.  

  



Ποιότητα τραπεζικών υπηρεσιών Σελίδα 53 

Στο δείγμα μας, από τις 225 απαντήσεις, η τιμή του δείκτη είναι 0,9, γεγονός που 

σημαίνει ότι τα δεδομένα μας είναι πολύ αξιόπιστα. Όμοια και ο έλεγχος Validation 

έδειξε ότι τα δεδομένα μας είναι έγκυρα (Πίνακας 15). 

 

 
Πίνακας 14 – Ποσοστό έγκυρων απαντήσεων 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 225 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 225 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 
Πίνακας 15 – Βαθμός αξιοπιστίας 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,956 43 

 

 

.  
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5. Συμπεράσματα και προτάσεις  

 

Μετά την πραγματοποίηση της έρευνας και την μελέτη της βιβλιογραφίας είναι 

σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι τράπεζες ανεξαρτήτως μεγέθους μπορούν να 

βελτιώσουν με διάφορους παράγοντες την ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών.  

Σχετικά με την διαχείριση των διαδικασιών βάσει διοίκησης ολικής ποιότητας 

είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να εργάζονται σε ομάδες καθοδηγούμενοι από 

ξεκάθαρους στόχους και να ενθαρρύνονται στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων τρόπων 

για καλύτερη απόδοση. Ανώτερα στελέχη και εργαζόμενοι πρέπει να αντιλαμβάνονται το 

ρόλο της ποιότητας. Σε περίπτωση που μια τράπεζα παρατηρεί απώλεια πελατών θα 

πρέπει να αναζητά τους λόγους. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώνει τα προϊόντα της, θα τα 

τροποποιεί και θα έχει την ικανότητα να βελτιώνει τις διαδικασίες της για να αυξηθεί η 

ποιότητα.  

Σχετικά με την εστίαση στους ανθρώπινους πόρους, θα πρέπει να υπάρχει 

συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη για όλο το προσωπικό. Καλό είναι να υπάρχει 

αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων και διοικητών τόσο σε τυπικό επίπεδο όσο 

και σε άτυπο.  

Όσο μεγαλύτερη ευελιξία νιώθουν οι εργαζόμενοι, τόσο περισσότερο 

αξιοποιούνται οι προσωπικές τους ικανότητες και τόσο περισσότερο αυξάνεται η 

υποκίνηση τους και η ικανοποίηση των καταναλωτών.  

Πέραν από την εστίαση στους εργαζομένους, οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν 

έμφαση στην κατανόηση των αναγκών των πελατών. Για αυτό μπορούν να συλλέγουν 

παράπονα από τους πελάτες και να πραγματοποιούν ετήσιες έρευνες ικανοποίησης των 

πελατών κάθε χρόνο. Η αφιέρωση χρόνου και η κατανόηση των αναγκών τους καθώς και 

η άμεση ενημέρωση τους σε κάθε πρόβλημα ή αλλαγή που θα προκύψει είναι κρίσιμα 

χαρακτηριστικά. 

Συμπερασματικά θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι παρατηρούνται μερικές 

διαφοροποιήσεις στους παράγοντες που θεωρούνται σημαντικοί στις δύο έρευνες. Αυτό 

θα μπορούσε να είναι γεγονός της διαφορετικής κουλτούρας των περιοχών της Βόρειας 
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Αμερικής και της Ελλάδας είτε των διαφορετικών χρονικών περιόδων που 

πραγματοποιήθηκαν οι έρευνες (2000-2015). Παρόλα αυτά βλέπουμε μια ισχυρή 

σύνδεση των παραγόντων, που ακόμα και στις διαφοροποιήσεις που προέκυψαν οι 

έννοιες είναι συγγενικές μεταξύ τους. 

Είναι σίγουρα σημαντικό εύρημα αυτό που συνδέεται με τα εναλλακτικά δίκτυα. 

Τα εναλλακτικά δίκτυα έχουν κερδίσει πολύ μεγάλο μέρος των τραπεζικών εργασιών τα 

τελευταία χρόνια  και αυτός ίσως είναι και το η αίτια τις απουσίας τους από το μοντέλο 

του BSQ. Τα στοιχεία που παρατηρήσαμε στην έρευνα μας είναι αυτά της 

λειτουργικότητας του internet banking, της ταχύτητας της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 

και του εύρους των συναλλαγών από τα εναλλακτικά δίκτυα. Αυτά τα ευρήματα είναι 

ένα καλό σημείο εκκίνησης για την διερεύνηση του τρόπου που η ηλεκτρονική 

τραπεζική επηρεάζει την ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών.  

Επίσης είναι σημαντικό ότι οι καταναλωτές θεωρούν απαραίτητη την ταυτόχρονη 

ύπαρξη ενός συνολικού χαρτοφυλακίου υπηρεσιών και εμπιστοσύνης για να 

χαρακτηρίσουν υψηλή την ποιότητα μιας τράπεζας. Επίσης η αποτελεσματικότητα και η 

ασφάλεια πρέπει να διαχωρίζονται σε δυο διαφορετικές διαστάσεις. Τέλος η διάσταση 

του περιβάλλοντος μπορεί επίσης να διαιρεθεί σε στοιχεία που αφορούν το χώρο (6ος 

παράγοντας) και σε στοιχεία που αφορούν την διακόσμηση και τη διαρρύθμιση (8ος 

παράγοντας). 

Συνοψίζοντας οι καταναλωτές δίνουν μεγάλη σημασία σε συναισθηματικούς 

(εμπιστοσύνη, ασφάλεια, αποτελεσματικότητα) παράγοντες παρά σε υλικούς (χώρος και 

τιμολόγηση). Επίσης είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημενοι σε θέματα ίσης μεταχείρισης 

και προσβασιμότητας στις τραπεζικές υπηρεσίες. Για αυτό και ανυψώνουν το ρόλο των 

σύγχρονων τεχνολογιών (ηλεκτρονική τραπεζική και ενσωμάτωση καινοτομιών). Με 

αυτόν τον τρόπο θα παρέχονται βελτιωμένες υπηρεσίες τόσο από άποψη χρόνου όσο και 

τιμής.  
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5.1. Μελλοντικές  προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Αν και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές αλλαγές στην τεχνική κρίσιμων 

περιστατικών, πολλά έχουν παραμείνει ίδια. Πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία 

ανάμεσα στο σεβασμό για την τεχνική της μεθόδου που εφηύρε ο Flanagan και στην 

ευελιξία αυτής που επιτρέπει στους ερευνητές να την υιοθετούν σε πάρα πολλά 

ερευνητικά ερωτήματα.  

Προκύπτουν πολλές προτάσεις από τη χρήση της μεθόδου CIT: 

1) Ακολουθώντας προσεκτικά μία εγκαθιδρυμένη ποιοτική μέθοδο, είναι ένα 

βασικό βήμα για την απόκτηση αξιόπιστων αποτελεσμάτων (Creswell, 1998). 

2)  Όχι μόνο χρειαζόμαστε συνοχή στη μέθοδο, αλλά και συνοχή στην ορολογία 

που χρησιμοποιείται. Γίνεται αρκετά δύσκολη η διαδικασία όταν έχεις μία πληθώρα 

όρων να αναφέρονται στην ίδια ερευνητική μέθοδο. 

3) Είναι σημαντικό να σταθεροποιήσουμε τους ελέγχους αξιοπιστίας και 

φερεγγυότητας, που χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές.   

Πρόταση της παρούσας εργασίας είναι να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στη 

συλλογή μέσω συνεντεύξεων έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη πληθώρα στοιχειων. Στη 

συνέχεια  το δείγμα της ποσοτικής έρευνας να είναι περισσότερο ομοιογενές ως προς τον 

πληθυσμό που θέλουμε να καλύψουμε και αρκετά μεγαλύτερο σε όγκο παρατηρήσεων 

ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και τους κατάλληλους ελέγχους αξιοπιστίας. 

Ενδιαφέρον θα ήταν να γίνει μια παράλληλη έρευνα σε Ελλάδα και εξωτερικό 

ώστε να διερευνηθεί αν υπάρχουν αλλαγές σχετικά με τους παράγοντες που επιδρούν 

στην ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο.   
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5.2. Περιορισμοί και αδυναμίες της έρευνας  

 

Δεδομένου του περιορισμένου χρόνου και του αυξημένου κόστους 

πραγματοποίησης περισσοτέρων συνεντεύξεων και διανομής περισσοτέρων 

ερωτηματολογίων, έγινε προσπάθεια να ληφθούν όσες περισσότερες απαντήσεις ήταν 

δυνατό. Το δείγμα έδωσε αξιόπιστες απαντήσεις που οδήγησαν σε χρήσιμα ευρήματα. 

Σκόπιμα το ερωτηματολόγιο ήταν συντοπτικό γιατί είχε συγκεκριμένο σκοπό. 

Όμως θα μπορούσε να διερευνήσει και άλλα χαρακτηριστικά που οι καταναλωτές 

θεωρούν σημαντικά για την ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών μέσω ανοικτών 

ερωτήσεων. Κάτι τετοιο όμως θα δυσκόλευε την εξαγωγή συμπερασμάτων καθώς και 

την λήψη πολλών απαντήσεων για να υπάρχει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα απαντήσεων 

σε σύντομο χρονικό διάστημα.  
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Παράρτημα – ερωτηματολόγιο  

 

Ερωτηματολόγιο για την βελτίωση της ποιότητας των 
τραπεζικών υπηρεσιών 

 

Εισαγωγικό σημείωμα  

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας, το 

παρόν ερωτηματολόγιο έχει σκοπό να αποκαλύψει τους παράγοντες που επιδρούν 

στην ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και η 

συμπλήρωση του δεν απαιτεί περισσότερα από 6-8 λεπτά.  

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. 

 

Α. Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο 

o Άνδρας 

o Γυναίκα  

 

2. Ηλικία  

o 18-24 

o 25-34 

o 35-44 

o 45-54 

o 55 και άνω 

 

3. Επίπεδο εκπαίδευσης 

o Απόφοιτος λυκείου 

o Απόφοιτος πανεπιστημίου (ΑΕΙ- ΤΕΙ) 

o Απόφοιτος μεταπτυχιακού 

o Απόφοιτος διδακτορικού 
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4. Ετήσιο ατομικό εισόδημα 

o >5000€ 

o 5001-10000€ 

o 10001-20000 

o <20000 

 

5. Οικογενειακή κατάσταση 

o Άγαμος 

o Έγγαμος χωρίς παιδιά 

o Έγγαμος με παιδιά 

o Διαζευγμένος  

o Χήρος 

 

Β. Αξιολόγηση ποιότητας τραπεζικών υπηρεσιών  

3. Αξιολογήστε τους ακόλουθους  παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα των 

τραπεζικών υπηρεσιών και εκφράστε με σαφήνεια τη γνώμη σας με βάση την 

σημαντικότητα τους κατά τη γνώμη σας για τη βελτίωση της ποιότητας των τραπεζικών 

υπηρεσιών από το 1 (καθόλου) μέχρι το 5 (πάρα πολύ). 

Παράγοντες Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

1. Αίσθηση εμπιστοσύνης 1 2 3 4 5 

2. Αίσθηση εμπιστευτικότητας  1 2 3 4 5 

3. Αναγνώριση του τακτικού και επαναλαμβανόμενου πελάτη 1 2 3 4 5 

4. Αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού 1 2 3 4 5 

5. Βαθμός κατάρτισης του προσωπικού 1 2 3 4 5 

6. Ομαλή διεκπεραίωση διαδικασιών 1 2 3 4 5 

7. Παροχή της υπηρεσίας όπως συμφωνήθηκε 1 2 3 4 5 

8. Έλλειψη αντιθέσεων στη λήψη αποφάσεων μεταξύ 
προσωπικού και διοίκησης 

1 2 3 4 5 

9. Γνώση του πελάτη από τον υπάλληλο και προσωπική επαφή 
για την αναγνώριση των αναγκών του 

1 2 3 4 5 

10. Καλή φήμη και δημόσια εικόνα 1 2 3 4 5 

11. Διασφάλιση της εχεμύθειας 1 2 3 4 5 

12. Λιτές-Απλές - ξεκάθαρες συμβάσεις χωρίς γραφειοκρατικές 
ή άλλες καθυστερήσεις 

1 2 3 4 5 

13. Αποδεικτικά στοιχεία για τις συναλλαγές 1 2 3 4 5 

14. Πίστη στα πρόσωπα που διεξάγουν τις συναλλαγές 1 2 3 4 5 

15. Πίστη στις εφαρμογές (ηλεκτρονικά κανάλια και 
πληροφοριακά συστήματα) που χρησιμοποιούνται για την 

1 2 3 4 5 
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διεξαγωγή των συναλλαγών 

16. Ύπαρξη κλειστών γραφείων (prive rooms) για τη 
διασφάλιση της ιδιωτικότητας 

1 2 3 4 5 

17. Ασφάλεια διασφάλισης προσωπικών δεδομένων 1 2 3 4 5 

18. Ασφάλεια απορρήτου κατά την ηλεκτρονική τραπεζική      

19. Επαρκής αριθμός αυτόματων μηχανημάτων εξυπηρέτησης 
(ATM’s) 

1 2 3 4 5 

20. Επαρκής αριθμός ανοικτών ταμείων ανά υποκατάστημα 1 2 3 4 5 

21. Επαρκής αριθμός υποκαταστημάτων ανά τράπεζα 1 2 3 4 5 

22. Σύγχρονος εξοπλισμός 1 2 3 4 5 

23. Χρόνος εξυπηρέτησης ( ουρές αναμονής ) στον γκισέ 1 2 3 4 5 

24. Δυσκίνητες ουρές αναμονής 1 2 3 4 5 

25. Χώροι παρκινγκ 1 2 3 4 5 

26. Προσβασιμότητα με ΜΜΜ 1 2 3 4 5 

27. Εύκολη πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες 1 2 3 4 5 

28. Ηλεκτρονικά κανάλια διανομής που διευκολύνουν την 
εξυπηρέτηση (online και mobile banking) 

1 2 3 4 5 

29. Δημιουργία ισχυρού brandname μέσω του αριθμού των 
υποκαταστημάτων 

1 2 3 4 5 

30. Ξεκάθαρη τιμολόγηση των υπηρεσιών 1 2 3 4 5 

31. Ευελιξία στην τιμολόγηση ( κλιμακωτές χρεώσεις ) 1 2 3 4 5 

32. Ενημέρωση πελάτη για εναλλακτικές σε προβλήματα 1 2 3 4 5 

33. Άμεση ενημέρωση στις αλλαγές χρεώσεων 1 2 3 4 5 

34. Δημιουργία κινήτρων προς τον πελάτη (πχ μέσω της 
βελτίωσης των προμηθειών προς τον πελάτη) 

1 2 3 4 5 

35. Updated ιστότοποι τραπεζών για συνεχή ενημέρωση των 
μεταβολών των τιμών των τραπεζικών υπηρεσιών 

1 2 3 4 5 

36. Φιλικό περιβάλλον στους χώρους αναμονής 1 2 3 4 5 

37. Αντικείμενα που προσδίδουν κύρος 1 2 3 4 5 

38. Καθαριότητα των εγκαταστάσεων 1 2 3 4 5 

39. Άνετοι και ευρύχωροι  χώροι αναμονής 1 2 3 4 5 

40. Καινούργια τεχνολογικά μηχανήματα 1 2 3 4 5 

41. Ύπαρξη υλικοτεχνικού εξοπλισμού ασφαλείας 1 2 3 4 5 

42. Ύπαρξη τηλεόρασης απέναντι από τον πελάτη κατά την ώρα 
αναμονής 

1 2 3 4 5 

43. Διακόσμηση και διαρρύθμιση χώρου 1 2 3 4 5 

44. Αφιέρωση χρόνου προς τον πελάτη 1 2 3 4 5 

45. Παροχή του συνόλου των υπηρεσιών που ενδέχεται να 
χρειαστεί ο πελάτης 

1 2 3 4 5 

46. Ενσωμάτωση των τελευταίων καινοτόμων υπηρεσιών 1 2 3 4 5 

47. Επιβράβευση για τις συναλλαγές 1 2 3 4 5 

48. Απουσία σφαλμάτων 1 2 3 4 5 

49. Συνεχής ενημέρωση - πληροφόρηση 1 2 3 4 5 

50. Διάρκεια συνεργασίας του προσωπικού με τον πελάτη 1 2 3 4 5 
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Παράρτημα – απομαγνητοφωνημένης συνέντευξης 

 

1. Μιλώντας για ποιότητα τραπεζικών υπηρεσιών, ποιο κρίσιμο περιστατικό 

ή και περισσότερα σας έρχονται στο μυαλό; Περιγράψτε μου το ή τα περιστατικά και 

εξηγήστε σε πιο βαθμό επηρέασαν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.  

 

Εξυπηρέτηση γρήγορα και σωστά (σημαίνει να μην δημιουργηθούν προβλήματα)  

και tailored made το γρήγορα δεν σημαίνει μόνο ουρές αναμονής αλλά να του παρέχεται 

η οποιαδήποτε υπηρεσία στον λιγότερο δυνατό χρόνο αυτό είναι που επιζητά το 

καταναλωτικό  , σημαντικό επίσης για το κοινό είναι ο εκάστοτε υπάλληλος να γνωρίζει  

τον πελάτη, ώστε να του ικανοποιήσει τις ανάγκες να τον έχει πελάτη για χρόνια και να 

ικανοποιήσεις τους δικούς σου στόχους. Άρα το know-how οδηγεί σε Loyalty κ στην 

ανταπόκριση των εργαζομένων στην επίτευξη των στόχων της τράπεζας 

 

2. Με βάση τα προαναφερθέντα κρίσιμα χαρακτηριστικά καθώς και τους  

παράγοντες που σύμφωνα με τη βιβλιογραφική έρευνα προσδιορίζουν την 

ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών απαντήστε αναλυτικά τις ακόλουθες 

ερωτήσεις και εκφράστε με σαφήνεια τη γνώμη σας. 

 

1. Αποτελεσματικότητα 

 

Η τράπεζα κατά καιρούς θέτει διάφορους στόχους ανάλογα με τις 

μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες. Κάθε φορά αυτοί επιτυγχάνονται μέσω της 

πολιτικής της και των προϊόντων που διαθέτει.  αυτή τη στιγμή οι τράπεζες καίγονται για 

τα MPLs , δάνεια, καταθέσεις, και προϊόντα που αφήνουν προμήθειες. Έτσι είναι 

αποτελεσματική η τράπεζα ως προς τον εαυτό της άμα καταφέρει να πουλήσει αυτά τα 

προϊόντα. Όμως ο κόσμος ποιες τράπεζες θεωρεί αποτελεσματικές; Αυτές που έχουν το 
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know how όταν οι τράπεζες καλύπτουν τις ανάγκες του τότε είναι ιδανικές και 

αποτελεσματικές 

2. Ασφάλεια 

 

Η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική για τους καταναλωτές γιατί η τράπεζα πουλά 

πίστη. Άρα είναι το Α κι το Ω και σχετίζεται με τις εφαρμογές (ηλεκτρονικά κανάλια που 

όσο περνάνε τα χρόνια αποκτάνε και μεγαλύτερη σημασία) και τα πρόσωπα που έχει 

κατά καιρούς η τράπεζα 

 

3. Προσβασιμότητα 

 

Είναι σημαντική η προσβασιμότητα  και μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών και 

μέσω των φυσικών καταστημάτων (να μπορούν να μπουν κ οι ηλικιωμένοι κ τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες) η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη λόγω των ειδικών πόρτων που είναι 

υποχρεωμένες από το νόμο να έχουν οι τράπεζες. Αλλά γίνονται προσπάθειες προς πάση 

κατεύθυνση για την βελτίωση των υπηρεσιών, ώστε να ικανοποιηθούν τα λογικά θέλω 

του καταναλωτικού κοινού. 

 

4. Τιμολόγηση  

 

Η τιμολόγηση είναι ξεκάθαρη γιατί είναι δημοσιευμένη και προσαρμόζεται 

αναλόγως καθημερινά. Το διαδίκτυο επίσης δείχνει την τιμολόγηση και εκεί στρέφεται 

το πλέον το κοινό. 

 

5. Περιβάλλον  
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Η εικόνα των τραπεζών αλλάζει και αναβαθμίζεται όπως ορίζουν τα δεδομένα και 

οι συνθήκες. Η πρώτη εντύπωση κερδίζει τον πελάτη (είτε από αλλαγές στο γραφείο, είτε 

σε ένα νέο μηχάνημα, είτε στο χώρο ραντεβού με πελάτες είτε από νέα έπιπλα είτε από 

νέο υπολογιστή είτε από αίθουσα συνεδριάσεων 

 

6. Χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών 

 

Ποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά θεωρείτε ότι χαρακτηρίζουν μια τράπεζα  

 

Το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών το χτίζεις με τον πελάτη, τον ενημερώνεις για 

τα νέα προϊόντα και ανάλογα με το προφίλ του και τις ιδιαιτερότητες του του προσφέρεις 

,αυτά που αποζητά οτο κοινό , ενημέρωση θέλει ο πελάτης..  Για να είμαστε 

αποτελεσματικοί και να χτίζεται εμπιστοσύνη 

 

7. Εμπιστοσύνη 

Α) Ποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά θεωρείτε ότι χαρακτηρίζουν μια 

τράπεζα ως έμπιστη;  

 

Ο χρόνος είναι σημαντικός για να χτιστεί εμπιστοσύνη (ένας υπάλληλος που 

μετακινείται συνεχώς δεν χτίζονται προσωπικές σχέσεις με τους πελάτες ) και από το 

πρόσωπο  τα τελευταία χρόνια με τα κλεισίματα υποκαταστημάτων και τις συγχωνεύσεις 

τραπεζών προκύπτουν πολλές αλλαγές και οι εθελούσιες έξοδοι παίζουν σημαντικό ρόλο 

γιατί φεύγουν άτομα που είχαν καλύτερη εμπειρία και εξειδίκευση, το βλέπουμε διαρκώς 

στο πρόσωπο και στις αντιδράσεις κάποιων πελατών όταν ένα οικείο πρόσωπο για 

αυτούς δεν βρίσκεται πλέον εκεί ωστέ να τους εξυπηρετήσει . Η εξέλιξη  όμως είναι 

σημαντική !!!  

Σας ευχαριστώ πολύ! 
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