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Περίληψη

Η παρούσα έρευνα εξετάζει το επίπεδο αντιλαμβανόμενης ποιότητας σε έναν από τους 

μεγαλύτερους τραπεζικούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Με τη χρήση του μοντέλου των 

Parasuraman et al. (1985), ονομαζόμενο SERVQUAL εξετάστηκε το επίπεδο 

παρεχόμενης ποιότητας των τραπεζικών υπηρεσιών από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 

σύμφωνα με τις εξής διαστάσεις: ασφάλεια, υλικά στοιχεία, εμπάθεια, αξιοπιστία και 

υπευθυνότητα. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε ανήλθε σε 108 πελάτες της τράπεζας και 

το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε αφορά τη σημαντικότητα της αξιοπιστίας στην 

αντίληψη περί ποιότητας τραπεζικών υπηρεσιών καθώς και την αδυναμία της τράπεζας 

να ικανοποιήσει την πλειοψηφία των προσδοκιών των πελατών.
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Εισαγωγή

Ο όρος υπηρεσίες παραδοσιακά αναφέρσνταν στον επιχειρηματικό κόσμο και η μέτρηση 

της ποιότητας των υπηρεσιών έχει τις ρίζες της στην επιχειρηματική βιβλιογραφία. Εκεί 

εντοπίζουμε τέσσερις απόψεις αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών (Parasuraman 

et al., 1988). Αρχικά υπάρχει η έννοια της αντιλαμβανόμενης και της αντικειμενικής 

ποιότητας. Οι πελάτες έχουν μία συγκεκριμένη αντίληψη της ποιότητας, η οποία 

διαφέρει από αυτή που έχουν οι marketers. Οι πελάτες είναι πιο υποκειμενικοί από τους 

marketers. Οι τελευταίοι αντιμετωπίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών περισσότερο 

θεωρητικά ενώ οι πελάτες διαφέρουν ως προς τις σχετικές αντιλήψεις τους.

Ακόμα, η αναλαμβανόμενη ποιότητα αναφέρεται ως μία στάση, μία συνολική 

αξιολόγηση ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας. Οι πελάτες σκέφτονται τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και του προμηθευτή και χρησιμοποιούν διάφορα 

κριτήρια για να αξιολογήσουν την ποιότητα. Η στάση περιγράφεται ως η συνολική 

αξιολογήση σχετικά με την «καταλληλότητα» μιας υπηρεσίας. Τρίτον, η ποιότητα των 

υπηρεσιών σχετίζεται με την αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση. Οι επαναλαμβανόμενες 

θετικές εμπειρίες ικανοποίησης οδηγούν στην αντίληψη ότι η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα 

υψηλής ποιότητας. Τέλος, η ποιότητα των υπηρεσιών αναφέρεται στις προσδοκίες, 

συγκρίνοντάς τες με τις αντιλήψεις.

Οι πελάτες αντιλαμβάνονται την ποιότητα των υπηρεσιών συγκρίνοντάς τις προσδοκίες 

με τις αντιλήψεις τους. Οι προσδοκίες περιγράφονται ως τα θέλω ή επιθυμίες των 

πελατών. Με βάση αυτή τη θεώρηση έχει αναπτυχθεί μία κλίμακα της ποιότητας 

υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, αποκαλούμενη SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985). 

Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε για τη μέτρηση της ποιότητας 

υπηρεσιών και έχει εφαρμοστεί στο χώρο των υπηρεσιών τα τελευταία 

χρόνια(ΡαΓε5υΓεπιεη et al., 1994, 1993, 1991a, b, 1988, 1986, 1985, 1990). To μοντέλο 

αποτελείται από πέντε διαστάσεις: αξιοπιστία, ασφάλεια, υλικά στοιχεία, εμπάθεια και 

υπευθυνότητα και αποτελείται από 22 μεταβλητές, οι οποίες απαντώνται από τους 

πελάτες σύμφωνα με μία επταβάθμια κλίμακα τύπου Likert. Το ερωτηματολόγιο
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αναφέρει για κάθε μεταβλητή τόσο τις προσδοκίες όσο και τις αντιλήψεις από την 

ποιότητα των υπηρεσιών.

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η σημασία της μέτρησης της ποιότητας των 

υπηρεσιών είναι τεράστια καθώς συνδέεται άμεσα με την ικανοποίηση των πελατών, με 

τις αλλαγές στο μερίδιο αγοράς και φυσικά με τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της 

επιχείρησης. Ο κλάδος των τραπεζών ανήκει στις υπηρεσίες και συνιστά ένα πολύ 

μεγάλο τμήμα του. Στην παρούσα εργασία θα εστιάσουμε τον ενδιαφέρον μας στον 

τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα ώστε να διαπιστώσουμε το επίπεδο παροχής υπηρεσιών.

Το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα λειτουργεί σε ένα απελευθερωμένο περιβάλλον, 

παρόλο που η κυβέρνηση ασκεί μερικό έλεγχο στην αγορά μέσω της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Για την παροχή των διάφορων τραπεζικών υπηρεσιών, οι τράπεζες έχουν 

δημιουργήσει μεγάλο αριθμό υποκαταστημάτων καθώς επίσης και ομίλων, ώστε να 

παρέχουν μεγάλη πληθώρα υπηρεσιών και προϊόντων.

Συνολικά στην Ελλάδα λειτουργούν 56 τράπεζες, εκ των οποίων οι 21 είναι ξένες και οι 

35 Ελληνικές. Υπάρχουν 14 εμπορικές τράπεζες, από τις οποίες οι 9 είναι ιδιωτικές και 

οι υπόλοιπες δημόσιες (ΗΒΑ,2001). Το γοργά εναλλασσόμενο περιβάλλον και 

ειδικότερα η εισαγωγή στη Νομισματική Ένωση ώθησε τις τράπεζες στην υιοθέτηση 

στρατηγικών που αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη την τελευταία 

δεκαετία. Στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι εμπορικές τράπεζες κατέχουν 

δεσπόζουσα θέση αφού αποτελούν τον κύριο χρηματοδότη της εθνικής οικονομίας. Ο 

ανταγωνισμός όμως στην ελληνική τραπεζική αγορά έχει οξυνθεί, εξαιτίας κυρίως της 

απελευθέρωσης και απορύθμισης των αγορών, των τεχνολογικών βελτιώσεων και της 

εισόδου στις τραπεζικές εργασίες μη - τραπεζικών οργανισμών (αποδιαμεσολάβηση). Ως 

εκ τούτου, αναγκαία καθίσταται η συνεχής εγρήγορση και ετοιμότητα των τραπεζών, οι 

οποίες πρέπει να προγραμματίζουν κάθε μέρα τις επόμενες κινήσεις τους. Όλες οι
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τράπεζες πλέον, διαθέτουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων για να κινηθούν, ενώ ταυτόχρονα 

βλέπουν την κερδοφορία τους να αυξάνεται.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τραπεζικού κλάδου είναι:

• Υψηλός βαθμός συγκέντρωσης, καθώς οι 5 μεγαλύτερες τράπεζες κατέχουν το 

73% του μεριδίου αγοράς.

• Αύξηση της κερδοφορίας, λόγω της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων καθώς υπάρχει 

χρονική καθυστέρηση μεταξύ της αλλαγής των επιτοκίων καταθέσεων και 

δανεισμού.

• Αύξηση των χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις, λόγω της αύξησης του ΑΕΠ και 

της επενδυτικής δραστηριότητας.

• Διεύρυνση της γκάμας των προσφερόμενων προϊόντων και επένδυση σε νέες 

τεχνολογίες.

• Επέκταση στα Βαλκάνια. Οι τράπεζες ξεκίνησαν με επιτυχία τα τελευταία χρόνια 

να επεκτείνονται στις γειτονικές χώρες, ώστε να αυξήσουν την πελατειακή τους 

βάση και να δημιουργήσουν νέους πόρους.

• Οξυμένος Ανταγωνισμός, ιδιαίτερα λόγω της ανοιχτής αγοράς.

• Συγχωνεύσεις και εξαγορές ώστε να δημιουργηθούν μεγάλοι οργανισμοί ικανοί να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες του σύγχρονου τραπεζικού κλάδου.

• Υψηλές επενδύσεις σε τεχνολογία ώστε να μειωθεί το λειτουργικό κόστος αλλά και 

να επιτευχθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

• Έμφαση στην καταναλωτική και στεγαστική πίστη, καθώς τα περιθώρια κέρδους 

σε αυτές τις κατηγορίες είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

όπου η ικανοποίηση των πελατών αποκτά τεράστια σημασία. Ο βασικός σκοπός της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας αναφέρεται ως η εξακρίβωση του επιπέδου ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών στον Ελληνικό τραπεζικό τομέα. Πέρα από την αξιολόγηση 

της παρεχόμενης ποιότητας, θα γίνει μία συσχέτιση της ποιότητας, του βαθμού 

ικανοποίησης και αφοσίωσης των πελατών. Η σημασία του συγκεκριμένου στόχου είναι 

πολύ μεγάλη καθώς ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα γίνεται αντικείμενο ραγδαίων 

αλλαγών και έντονων ανταγωνιστικών πιέσεων από το εσωτερικό και εξωτερικό
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περιβάλλον. Αυτό σημαίνει πως οι τράπεζες ενδιαφέρονται για τις πελατειακές τους 

σχέσεις, και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που 

προσφέρουν. Τα συμπεράσματα της έρευνας θα βοηθήσουν τον οργανισμό να προβεί σε 

κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις, ώστε να ικανοποιήσει τους πελάτες και να 

δημιουργήσει μία πιστή πελατειακή βάση, σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η δομή της διπλωματικής εργασίας είναι η εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται το 

θεωρητικό υπόβαθρο αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών, την έννοια της 

μέτρησης των υπηρεσιών, το μοντέλο SERVQUAL καθώς και τα άλλα μοντέλα που 

εντοπίζονται στη βιβλιογραφία ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά 

με την έννοια της ικανοποίησης των πελατών και της αφοσίωσής τους σε ένα παροχέα. 

Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει την προσοχή του στην ανάλυση της μεθοδολογίας έρευνας 

που υιοθετήθηκε για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας και επίτευξης των 

στόχων της. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις απαντήσεις που δόθηκαν στο 

ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους πελάτες των τραπεζών. Τέλος, η διπλωματική 

εργασία τελειώνει με το κεφάλαιο που αναφέρεται στα βασικά συμπεράσματα της 

έρευνας και φυσικά προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
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Κεφάλαιο Πρώτο 

Βιβλιογραφική Επισκόπηση

1.1 Εισαγωγή

Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας επιτυχίας και 

επιβίωσης στον τραπεζικό τομέα. Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών οδηγούν σε αύξηση της ικανοποίησης των 

πελατών. Σαν αποτέλεσμα, δημιουργείται ένα υψηλό μερίδιο πιστών πελατών ενώ 

ταυτόχρονα αυξάνεται το μερίδιο αγοράς, προσελκύονται νέοι πελάτες, βελτιώνεται η 

παραγωγικότητα και τέλος η οικονομική απόδοση του οργανισμού (Collet et al., 1990; 

Julian and Ramaseshan, 1994; Lewis, 1989, 1993; Llosa et al., 1998). Από τη στιγμή που 

οι Parasuraman et al. (1988, 1991) ανέπτυξαν το μοντέλο SERVQUAL για τη μέτρηση 

της αντιλαμβανόμενης από τους πελάτες ποιότητας των υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκαν 

ποικίλες έρευνες ενώ προτάθηκαν επιπλέον μοντέλα όπως το SERVPERF xcovCronin και 

Taylor (1992) για την εύρεση του καλύτερου τρόπου μέτρησης της ποιότητας στις 

υπηρεσιές.

Λόγω της αποτελεσματικότητας του SERVQUAL στο χώρο των υπηρεσιών, όπως αυτή 

διαγράφεται από μεγάλη ποικιλία ερευνών, στην παρούσα διπλωματική εργασία 

επιλέγουμε το συγκεκριμένο μοντέλο. Όλα τα παραπάνω στοιχεία αναλύονται στο παρόν 

κεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης, με στόχο ο αναγνώστης να είναι σε θέση να 

αντιληφθεί τη σημανπκότητα της μέτρησης της ποιότητας στις υπηρεσίες, να γνωρίσει 

τα μοντέλα μέτρησης της ποιότητας και να κατανοήσει τον τελικό λόγο επιλογής του 

SERVQUAL.
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1.2 Ποιότητα υπηρεσιών

Οι Parasuraman et al. (1985) αναφέρουν τρία σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την 

ποιότητα στις υπηρεσίες:

(1) η ποιότητα των υπηρεσιών είναι δύσκολο να αξιολογηθεί σε σχέση με την 

ποιότητα των αγαθών

(2) οι αντιλήψεις για την ποιότητα των υπηρεσιών προκύπτουν από τη σύγκριση που 

κάνουν οι πελάτες μεταξύ των προσδοκιών και της πραγματικής απόδοσης της 

υπηρεσίας

(3) οι αξιολογήσεις της ποιότητας δεν βασίζονται μόνο στο αποτέλεσμα της 

υπηρεσίες αλλά περιλαμβάνουν και αξιολογήσεις κατά τη διαδικασία της 

παράδοσης(σελ. 42)

Οι Parasuraman et al. (1988) ορίζουν την αντιλαμβανόμενη ποιότητα ως «την συνολική 

κρίση ή στάση που σχετίζεται με την ανωτερότητα της υπηρεσίας» (σελ. 16). Οι Swartz 

και Brown (1989) περιγράφουν την ποιότητα των υπηρεσιών με αρκετά διαφορετικό 

τρόπο βασιζόμενοι στο έργο των Gronroos (1983) και Lehtinen και Lehtinen (1982). 

Σύμφωνα με αυτούς, το «τι» προσφέρεται από μία υπηρεσία αξιολογείται μετά τη χρήση 

της (Swartz and Brown, 1989, ρ.190). Το γεγονός αυτό ονομάζεται ποιότητα 

αποτελέσματος σύμφωνα με τους Parasuraman et al. (1985), τεχνική ποιότητα σύμφωνα 

με τον Gronroos (1983), και φυσική ποιότητα σύμφωνα με τους Lehtinen και Lehtinen 

(1982). Το «πως» η υπηρεσία παραδίδεται αξιολογείται κατά τη διάρκεια της παράδοσης 

(Swartz and Brown, 1989, ρ. 190). Η διάσταση αυτή αναφέρεται ως ποιότητα 

διαδικασίας σύμφωνα με τους Parasuraman et al. (1985), λειτουργική ποιότητα σύμφωνα 

με τον Gronroos (1983), και ποιότητα αλληλεπίδρασης σύμφωνα με τους Lehtinen και 

Lehtinen (1982). Το «τυ> (φυσική, τεχνική και ποιότητα αποτελέσματος) είναι πολύ 

δύσκολο να αξιολογηθεί για κάθε υπηρεσία. Για παράδειγμα, στο χώρο της υγείας η 

ικανότητα του παροχέα καθώς επίσης και τα άμεσα αποτελέσματα από πολλές θεραπείες 

είναι δύσκολο να αξιολογηθούν από έναν ασθενή (που είναι και ο πελάτης) τόσο πριν 

όσο και μετά την παράδοση της υπηρεσίας. Λόγω της έλλειψης της ικανότητας 

αξιολόγησης της τεχνικής ποιότητας, οι πελάτες και αγοραστές βασίζονται σε άλλα 

μέτρα της ποιότητας που σχετίζονται με την διαδικασία παράδοσης, δηλαδή το «πως».
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Στην παρούσα διπλωματική εργασία η ποιότητα των υπηρεσιών ορίζεται ως η διαφορά 

μεταξύ των προσδοκιών των πελατών από την απόδοση της υπηρεσίας και των 

αντιλήψεων μετά την παράδοσή της. Η θεωρία της ποιότητας των υπηρεσιών (Oliver, 

1980) προβλέπει ότι οι πελάτες θα κρίνουν ότι η ποιότητα είναι χαμηλή όταν η απόδοση 

δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και ότι η ποιότητα αυξάνεται όσο η απόδοση φτάνει 

ή υπερβαίνει τις προσδοκίες. Κατά αυτή την έννοια, οι προσδοκίες των πελατών 

χρησιμοποιούνται ως τη βάση για την αξιολόγηση της ποιότητας από τους πελάτες. 

Επίσης όσο αυξάνει η ποιότητα των υπηρεσιών, τόσο αυξάνει η ικανοποίηση των 

πελατών και η τάση επαναγοράς.

1.3 Μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον τα στελέχη των υπηρεσιών αντιμετωπίζουν 

διάφορες εναλλακτικές λύσεις, αναφορικά με τη μέτρηση των αντιλήψεων των πελατών 

τους για την ποιότητα των υπηρεσιών. Η δυσκολία στο γεγονός ότι πολλές από τις 

τεχνικές αυτές είναι ιδιαίτερα κοστοβόρες, ιδιαίτερα περίπλοκες ή ακατάλληλες για 

χρήση. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν είναι να αναγνωρίσουν και να 

εφαρμόσουν τις κατάλληλες μεθόδους μέτρησης της εμπειρίας της υπηρεσίας (Ford and 

Bach, 1997).

Σε γενικές γραμμές, οι οργανισμοί εφαρμόζουν ένα μίγμα ποσοτικών και ποιοτικών 

μεθόδων, επιλέγοντας να συλλέξουν πληροφορίες μέσα από ένα συνδυασμό τεχνικών 

επικοινωνίας και παρατήρησης. Οι ποιοτικές μέθοδοι συμπεριλαμβάνουν συνεντεύξεις, 

ομάδες αναφοράς, συγκεντρώσεις με πελάτες και έρευνα παρατήρησης, και παρά το 

γεγονός της υψηλής υποκειμενικότητας, οι μέθοδοι αυτοί προσφέρουν ενδιαφέρον 

στοιχεία για τον τρόπο σκέψης των πελατών. Οι ποσοτικές μέθοδοι, από την άλλη 

πλευρά, είναι περισσότερο αντικειμενικές και μετρήσιμες. Οι έρευνες μπορεί να γίνουν 

είτε πρόσωπο με πρόσωπο είτε έμμεσα μέσω τηλεφώνου. Οι έρευνες αυτές μπορούν να 

λαμβάνουν χώρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να προσφέρουν χρήσιμα στοιχεία 

για την επιχείρηση. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στις ποσοτικές έρευνες είναι η
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αξιοπιστία του εργαλείου που χρησιμοποιείται.

Το παράδειγμα της επιβεβαίωσης-μη επιβεβαίωσης (the confirmation-disconfirmation 

paradigm) έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στις έρευνες για την ποιότητα των υπηρεσιών και 

ελκύει την προσοχή πολλών στελεχών του τραπεζικού κλάδου. Η μέθοδος αυτή τείνει να 

αναζητά τη σχέση μεταξύ των προ της αγοράς προσδοκιών των πελατών και των 

αντιλήψεών τους μετά την αγορά. Καθώς ο πελάτης αξιολογεί το επίπεδο της απόδοσης 

της υπηρεσίας, συνήθως συγκρίνει τα αποτελέσματα με τις προσδοκίες του. Με τη σειρά, 

αυτές οι προσδοκίες παρέχουν μία βάση αξιολόγησης του επιπέδου ικανοποίησης των 

πελατών. Αυτά τα μοντέλα θεωρούν πως η ποιότητα των υπηρεσιών είναι η διαφορά 

μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων. Αναφέρουν πως όταν η απόδοση της υπηρεσίας 

υπερβαίνει τις προσδοκίες τότε έχουν ικανοποιημένους πελάτες ενώ σε αντίθετη 

περίπτωση έχουμε ενδείξεις μη ικανοποίησης (Wilkie, 1990; Wells and Prensky, 1996; 

Oliver, 1997).

Μοντέλο Servqual

Ένα από τα πλέον ευρέως διαδεδομένα μοντέλα αυτής της κατηγορίας είναι το 

SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988). To μοντέλο αυτό βασίζεται στην αντίληψη ότι η 

ποιότητα των υπηρεσιών είναι η διαφορά μεταξύ των προσδοκιών και αντιλήψεων των 

πελατών για την απόδοση μίας υπηρεσίας. Με άλλα λόγια, η αξιολόγηση της ποιότητας 

των υπηρεσιών περιγράφεται ως η διαφορά μεταξύ του τι αναμένει ο πελάτης από τους 

προμηθευτές των υπηρεσιών και τι αξιολογεί από την απόδοση του συγκεκριμένου 

προμηθευτή. To SERVQUAL δημιουργήθηκε από τους Parasuraman et al. το 1985, όπου 

είχαν αναγνωρίσει δέκα διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών:

(1) αξιοπιστία

(2) υπευθυνότητα

(3) ικανότητα

(4) δυνατότητα πρόσβασης

(5) δικαιοσύνη

(6) επικοινωνία

12



(7) ειλικρίνεια

(8) ασφάλεια

(9) γνώση/ κατανόηση του υπαλλήλου

(10) υλικά στοιχεία

Αργότερα, το 1988 οι διαστάσεις αυτές ενοποιήθηκαν σε πέντε, όπως φαίνεται και στον 

πίνακα 1. Η ποιότητα των υπηρεσιών παρουσιάζεται ως μία πολυδιάστατη μεταβλητή 

που μετριέται σύμφωνα με το SERVQUAL με πέντε διαστάσεις: τα υλικά στοιχεία, την 

αξιοπιστία, την υπευθυνότητα, την ασφάλεια και την εμπάθεια (Parasuraman et al., 

1988).

To SERVQUAL έχει 22 ζευγάρια κλίμακας τύπου Likert, όπου τα πρώτα 22 

σχεδιάστηκαν για να αντανακλούν τις προσδοκίες των πελατών σε ένα συγκεκριμένο 

κλάδο και τα δεύτερα 22 δείχνουν τις αντιλήψεις των πελατών από ένα συγκεκριμένο 

οργανισμό. Η ανάλυση των στοιχείων που συλλέγονται μέσω του SERVQUAL μπορεί 

να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους: ανά μεταβλητή για παράδειγμα PI - El, Ρ2 

- Ε2, ανά διάσταση για παράδειγμα PI + Ρ2 + Ρ3+ Ρ4/4) - (El + Ε2 + Ε3 + Ε4/4), όπου 

Ρ1 έως Ρ4 και Ε1 έως Ε4 αντιπροσωπεύουν τις αντιλήψεις και προσδοκίες για κάθε μία 

μεταβλητή της κάθε διάστασης (αν θεωρήσουμε ότι αναφερόμαστε σε διάσταση με 4 

μεταβλητές) ή συνολικά για την αντιλαμβανόμενη ποιότητα, δηλαδή (PI + Ρ2 + Ρ3 ... + 

Ρ22/22) - (Ε1+Ε2 + Ε3 + ...+ Ε22/22)), όπου ουσιαστικά αναφερόμαστε στη διαφορά 

(gap) SERVQUAL.

To 1991, οι Parasuraman et al. δημοσίευσαν μία συμπληρωματική έρευνα, στην οποία 

περιέχονταν διορθώσεις τις προηγούμενης εργασίας τους (1991b). Η τρόπος έκφρασης 

όλων των προσδοικών άλλαξε. Το 1988 η μορφή των ερωτήσεων που 

συμπεριλαμβάνονταν στο ερωτηματολόγιο με στόχο να συλλεχθούν οι απόψεις των 

πελατών για τις προσδοκίες τους είχε την εξής μορφή: «Οι εταιρείες που

προσφέρουν.......υπηρεσίες θα πρέπει να διατηρούν τα αρχεία τους με ακρίβεια. Η νέα

μορφή των ερωτήσεων διέφερε στο γεγονός ότι δεν γίνονταν αναφορά σε επιχειρήσεις
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αλλά σε «εξέχουσες επιχειρήσεις».

Οι Parasuraman et al. (1991) χρησιμοποίησαν το μοντέλο και κατέληξαν στο 

συμπέρασμα πως και οι πέντε διαστάσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την αξιολόγηση 

της τελικής αντιλαμβανόμενης ποιότητας. Παρόλα αυτά, όταν ζητήθηκε από τους 

πελάτες να βαθμολογήσουν τη σχετική σημασία κάθε διάστασης μοιράζοντας 100 

βαθμούς και στις πέντε διαστάσεις, η αξιοπιστία παρουσιάστηκε να είναι η πιο 

σημαντική διάσταση, η υπευθυνότητα η δεύτερη σε σημαντικότητα, ενώ ακολουθούσαν 

οι διαστάσεις της ασφάλειας και της εμπάθειας. Η τελευταία σε σημασία διάσταση ήταν 

η διάσταση των υλικών στοιχείων. Τα αποτελέσματα αυτά διαφέρουν από κλάδο σε 

κλάδο, καθώς η σημαντικότητα του κάθε παράγοντα εξαρτάται από το ειδικό περιβάλλον 

μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση (Curry, Sinclair, 2002).

Ένα επιπλέον στοιχείο που δίνεται από το SERVQUAL είναι οι διαφορές στην ποιότητα 

των υπηρεσιών μέσα στην ίδια την επιχείρηση-προμηθευτή. Οι ερευνητές αναφέρονται 

σε τέσσερα gaps (κενά), τα οποία είναι τα εξής (Διάγραμμα 1):

• Gap 1. Η διαφορά μεταξύ των αντιλήψεων της διοίκησης για τις 

προσδοκίες των πελατών και των πραγματικών προσδοκιών των πελατών.

Διάγραμμα 1: Μοντέλο Servqual plus Gaps

Organizational Barriers to SQ Customers’ Assessment of SQ

14



• Gap 2. Η διαφορά μεταξύ των αντιλήψεων της διοίκησης για τις 

προσδοκίες των πελατών και της μετάφρασης των αντιλήψεων αυτών σε 

χρήσιμες προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών και δεδομένων απόδοσης.

• Gap 3. Η διαφορά μεταξύ των δεδομένων της υπηρεσίας και της 

πραγματικής τους απόδοσης σε καθημερινή βάση.

• Gap 4. Η διαφορά μεταξύ του τι πραγματικά προσφέρεται και του τι είχε 

υποσχεθεί η επιχείρηση μέσα από το επικοινωνιακό μίγμα να προσφέρει στους 

πελάτες της.

• Gap 5. Η διαφορά μεταξύ αντιλήψεων και προσδοκιών των πελατών.

Η παρούσα έρευνα εστιάζει το ενδιαφέρον της στο τελευταίαο «κενό», καθώς η έρευνα 

που πραγματοποιείται αφορά μόνο τους πελάτες του οργανισμού. Από εκεί και πέρα η 

χρησιμότητα της έρευνας αυτής είναι μεγάλη, καθώς τα στοιχεία της μπορούν να 

συνδυαστούν με μία νεότερη έρευνα που θα πραγματοποιηθεί σε στελέχη. Μία τέτοια 

έρευνα θα δώσει τη δυνατότητα συνδυασμού των αποτελεσμάτων, υπολογισμού και των 

πέντε «κενών» και παροχής ιδιαίτερα χρήσιμων συμπερασμάτων για τον οργανισμό.
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Πίνακας 1: Διαστάσεις ποιότητας SERVOUAL

Διάσταση Περιγραφή διάστασης Αριθμός

μεταβλητών σε

κάθε διάσταση

Αξιοπιστία Η ικανότητα πραγματοποίησης της 

υποσχόμενης υπηρεσίες με

ακρίβεια και ορθότητα

4

Ασφάλεια Η γνώση και η ευγένεια των 

υπαλλήλων καθώς και η ικανότητά 

τους να δημιουργήσουν ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

5

Υλικά στοιχεία Η εμφάνιση των φυσικών 

εγκαταστάσεων, εξοπλισμών,

προσωπικού και υλικών

επικοινωνίας.

4

Εμπάθεια Η παροχή φροντίδας και

προσωποποιημένης προσοχής

στους πελάτες.

5

Υπευθυνότητα Η προθυμία των υπαλλήλων να 

βοηθήσουν τους πελάτες και να 

παρέχουν σωστές υπηρεσίες.

4

Πηγή Buttle (1996), σελ. 3

To SERVQUAL έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στον κλάδο των υπηρεσιών και έχει 

συμβάλει σημαντικά στην μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών. Στον πίνακα 2 

παρουσιάζονται οι έρευνες που διεξήχθησαν με βάση το SERVQUAL και μικρές 

αλλάγες που έγιναν.
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Τα βασικά οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του SERVQUAL είναι τα εξής 

(O’Neil, 2003):

(1) To SERVQUAL δίνει στη διοίκηση μία ακριβή ένδειξη του πως η εταιρεία αποδίδει 

στα μάτια των πελατών, τόσο σε ατομικό όσο και σε μαζικό επίπεδο.

(2) Βοηθά στον να αξιολογηθούν σε σημαντικότητα οι ανάγκες, οι επιθυμίες και 

προσδοκίες των πελατών αναγνωρίζοντας το τι είναι πιο σημαντικό στους πελάτες. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση στοιχείων βαρύτητας.

(3) Επιτρέπει στην επιχείρηση να ορίσει ένα δεδομένο επίπεδο απόδοσης, και να 

δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να ενημερωθεί ανάλογα όλο το προσωπικό.

(4) Τέλος, αναγνωρίζει την ύπαρξη διαφορών μεταξύ πελατών και παροχέων και έτσι 

βοηθά στο να επικεντρωθούν οι επιχειρήσεις σε συγκεκριμένες διορθωτικές κινήσεις.

Παρόλα αυτά, έχει δεχτεί και αρκετές κριτικές ως προς την αναγκαιότητα μέτρησης των 

προσδοκιών, την εξήγησή τους και την χρήση τους την αξιοπιστία των τελικών σκορ 

που προκύπτουν και τις διαστάσεις που χρησιμοποιεί (Parasuraman et al., 1994).

Για παράδειγμα, οι Cronin και Taylor (1992) αμφισβητούν την χρησιμότητα της 

διαφοράς μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων για την μέτρηση της ποιότητας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους το αρχικό μοντέλο SERVQUAL, προέβησαν στην εξέταση 

τριών εναλλακτικών μοντέλων: (1) το μοντέλο SERVQUAL αυτούσιο αλλά με 

βαρύτητες σημαντικότητας (2) το μοντέλο SERVPERF που εξετάζει μόνο τις αντιλήψεις 

των πελατών και (3) το μοντέλο SERVPERF με βαρύτητες σημαντικότητας. Η έρευνά 

τους έδειξε πως το μοντέλο που βασίζεται μόνο στις αντιλήψεις των πελατών είναι ένα 

καλύτερο εργαλείο μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών σε σχέση με το 

SERVQUAL. Ακόμα, αμφισβήτησαν τη χρήση των πέντε διαστάσεων και ανέφεραν πως 

και τα δύο μοντέλο θα πρέπει να είναι μονοδιάστατα.

Οι McAlexander et al. (1994) εξέτασαν την αποτελεσματικότητα των τεσσάρων, 

συμπεριλαμβανομένου και του αρχικού SERVQUAL μοντέλου, μοντέλων με τα οποία 

ασχολήθηκαν και οι Cronin και Taylor (1992) στον κλάδο της υγείας. Τα αποτελέσματά 

της υποστήριξαν το γεγονός ότι το SERVPERF είναι πιο αποτελεσματικό στην μέτρηση
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των αντιλήψεων των πελατών.

Ο Buttle (1996) κατηγοριοποιεί τις κριτικές για το SERVQUAL σε δύο μεγάλες ομάδες: 

τις θεωρητικές και τις λειτουργικές. Η ομάδα με τη θεωρητική κριτική περιλαμβάνει

1. Παραδειγματικές αντιρρήσεις (Oliver, 1993; Anderson, 1992; Cronin and Taylor, 

1992, 1994).

2. Αντιρρήσεις για το μοντέλο των «κενών» (Wortruba and Tyagi, 1991; Babakus and 

Inhofe, 1991; Babakus and Boiler, 1992; Cronin and Taylor, 1992, 1994; Gronroos, 

1993; Teas, 1993a, b, 1994).

3. Αντιρρήσεις για προσανατολισμό στη διαδικασία (Mangold and Babakus, 1991; 

Cronin and Taylor, 1992; Richard and Allaway, 1993).

4. Αντιρρήσεις που σχετίζονται με τις διαστάσεις (Carman, 1990; Saleh and Ryan, 1992; 

Bouman and van der Wiele, 1992; Babakus and Boiler, 1992; Babakus et al., 1993; 

Brown et al., 1993; Spreng and Singh, 1993; Ford et al., 1993; Gagliano and Hathcote, 

1994).

Τα λειτουργικά θέματα αφορούν:

• τις προσδοκίες (GroEnroos, 1993; Teas, 1993a, b).

• τη σύνταξη των μεταβλητών (Carman, 1990; Bouman and van der Wiele, 1992; 

Saleh and Ryan, 1992; Babakus and Mangold, 1993; Fort, 1993).

• Τις ώρες αλήθειας (Carman, 1990).

• Πολικότητα (Babakus and Boiler, 1992; Babakus and Mangold, 1992)

• Τα σημεία της κλίμακας (Babakus and Mangold, 1992; Lewis, 1993).
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Gronroos9 model

Η αναγνώριση των διαστάσεων της ποιότητας των υπηρεσιών όπως έγινε ήδη κατανοητό 

είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αντιληφθούν το τι 

θέλουν και χρειάζονται οι πελάτες. Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει αποδεκτός ο 

πολυδιάστατος χαρακτήρας της έννοιας, υπάρχει και μία συμφωνία σχετικά με το ότι η 

αξιολόγηση της ποιότητας δεν γίνεται μόνο με βάση το αποτέλεσμα της υπηρεσία αλλά 

και με βάση τη διαδικασία παράδοσής της (Gronroos, 1983, 1988, 1990; Lehtinen and 

Lehtinen, 1991). To σημείο αυτό έχει τονιστεί από τον Gronroos (1983), ο οποίος 

αναφέρει πως η ποιότητα στην οποία βασίζονται οι εμπειρίες των πελατών έχει δύο 

διαστάσεις, ονομαζόμενες τεχνική και λειτουργική ποιότητα:

(1) Η τεχνική ποιότητα αναφέρεται στο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Με άλλα λόγια, 

απαντά στο ερώτημα: τι έχει δοθεί στον πελάτη.

(2) Η λειτουργική ποιότητα από την άλλη μεριά αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο 

παραδίδεται η υπηρεσία και ουσιαστικά απαντά στο ερώτημα του πως γίνεται η 

παράδοση.

Η τεχνική ποιότητα έχει γίνει αποδέκτης περισσότερης προσοχής λόγω της απτότητας 

και συνήθως μεγάλα χρηματικά ποσά δεσμεύονται σε στοιχεία όπως η παραγωγή των 

υπηρεσιών και στο σύστημα παράδοσης. Οι τεχνικές όμως λύσεις είναι εύκολο να 

αντιγραφούν (Gronroos, 1988, 1990). Η λειτουργική ποιότητα, αντίθετα, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στις σχέσεις μεταξύ υπαλλήλων και πελατών. Ο 

Gronroos (1983) αναφέρει πως η τεχνική ποιότητα είναι απαραίτητη, αλλά δεν είναι 

αρκετή για να μιλάμε για ανώτερη ποιότητα υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει πως η 

λειτουργική ποιότητα είναι πιο σημαντική από την τεχνική, αρκεί η τελευταία να 

αποτελεί υπαρκτό δεδομένο. Οι Oberoi και Hales (1990) καθώς επίσης οι Silvestro και 

Johnston (1990) συμφωνούν με αυτό, αναφέροντας πως τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 

είναι τα βασικά στοιχεία συνεισφοράς στην ποιότητα των υπηρεσιών. Οι Saleh και Ryan 

(1991) προχωρούν ακόμα παραπέρα τονίζοντας πως η λειτουργική ποιότητα είναι 

δυνατόν να καλύψει και προβλήματα που σχετίζονται με την τεχνική ποιότητα. Το 

μοντέλο του Gronroos είναι γενικά αποδεκτό σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά καθώς δεν
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δίνονται ιδιαίτερες διευκρινήσεις σχετικά με τα στοιχεία που απαρτίζουν τις δύο αυτές 

κατηγορίες της ποιότητας, η χρήση του κρύβει δυσκολίες.

Μοντέλο Καηο

Ένα άλλο μοντέλο μέτρησης της ποιότητας προτάΟηκε από τους Kano et al. (1984). Οι 

ερευνητές θέλησαν να αναπτύξουν ένα μοντέλο που να κατηγοριοποιεί τα 

χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας με βάση το πόσο καλά ικανοποιούν τις 

ανάγκες των πελατών. Οι κατηγορίες των αναγκών των πελατών είναι οι εξής 

(Διάγραμμα 2):

• Οι βασικές ανάγκες. Για αυτές τις ανάγκες, οι πελάτες είναι μη ικανοποιημένοι 

όταν η απόδοση του χαρακτηριστικού του προϊόντος ή της υπηρεσίας είναι 

χαμηλή. Παρόλα αυτά η ικανοποίηση δεν αυξάνει ιδιαίτερα πολύ ακόμα και αν η 

απόδοση γίνει εξαιρετική. Για παράδειγμα, το να έχει μία επιχείρηση μη φιλικούς 

βοηθούς πωλήσεων δημιουργεί μη ικανοποιημένους πελάτες. Το να έχει όμως 

φιλικούς πωλητές δεν αυξάνει το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών.

• Οι μονοδιάστατες ή απόδοσης ανάγκες. Για αυτές τις ανάγκες, η ικανοποίηση 

των πελατών είναι μία γραμμική συνάρτηση των χαρακτηριστικών των 

προϊόντων ή υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση χαρακτηριστικά με υψηλή 

απόδοση οδηγούν σε υψηλή πελατειακή ικανοποίηση. Για παράδειγμα, η παροχή 

έκπτωσης θεωρείται μία ανάγκη απόδοση, όπου ανάλογα με το μέγεθος της 

επηρεάζεται και το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών.

• Οι ελκυστικές ή ανάγκες ενθουσιασμού. Για αυτές τις ανάγκες, η ικανοποίηση 

των πελατών αυξάνεται σε μεγαλύτερους ρυθμούς από την αύξηση που λαμβάνει 

χώρα στην απόδοση κάποιου χαρακτηριστικού. Δεν υπάρχει, όμως, ανάλογη 

μείωση στην ικανοποίηση, όταν μειώνεται και η απόδοση. Για παράδειγμα, ένας 

πελάτης καλλυντικών μπορεί να ικανοποιηθεί όταν του δοθεί κάποιο μπόνους, 

αλλά δεν θα δυσάρεστη θεί αν δεν του δοθεί.

Λαμβάνοντας υπόψη μας το μοντέλο του Kano, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι πελάτες
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δεν ικανοποιούνται όταν οι επιχειρήσεις στοχεύουν μόνο στην κάλυψη των βασικών ή 

των μονοδιάστατων αναγκών. Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις 

πρέπει να υοθετήσουν στρατηγικές και να δημιουργούν προϊόντα και υπηρεσίες που να 

στοχεύουν στο να ενθουσιάσουν και να υπερικανοποιήσουν τους πελάτες.

Οι Shen et al. (2000) αναφέρουν ένα ακόμα βασικό στοιχείο που προέρχεται από το 

μοντέλο Kano και σχετίζεται με την ακριβή παράδοση των υπηρεσιών και προϊόντων. Το 

μοντέλο αναφέρει χαρακτηριστικά που ήταν κάποτε ελκυστικά, να γίνονται μέσα στο 

χρόνο μονοδιάστατα. Σε ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θεωρούνται δεδομένα και 

καταλήγουν να αποτελούν βασικές ανάγκες των πελατών. Έτσι, η παροχή των προϊόντων 

και υπηρεσιών σε σωστό χρονικό διάστημα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο.

Οι Matzler and Hinterhuber (1998), εξετάζοντας το μοντέλο Kano, αναφέρουν τα 

παρακάτω οφέλη:

25



1. Το μοντέλο Kano προάγει την κατανόηση των απαιτήσεων προϊόντων και 

υπηρεσιών. Τα χαρακτηριστικά που έχουν την μεγαλύτερη επίδραση στην 

ικανοποίηση των πελατών μπορούν να αναγνωριστούν.

2. Το μοντέλο παρέχει αξιόλογη καθοδήγηση στην παρακάτω ανταλλαγή. Σε 

περίπτωση που δύο χαρακτηριστικά προωθούνται ταυτόχρονα λόγω 

τεχνολογικών ή χρηματοοικονομικών λόγων, το χαρακτηριστικό που έχει την 

μεγαλύτερη επίδραση στην ικανοποίηση των πελατών μπορεί να καθοριστεί. Η 

χρήση του μοντέλου οδηγεί στην ανάπτυξη διάφορων διαφοροποιήσεων σε ένα 

εύρος προϊόντων ή υπηρεσιών, εξετάζοντας τα ελκυστικά χαρακτηριστικά. Αυτά 

είναι και το κλειδί στην επιτυχή αντιμετώπιση του ανταγωνισμού.

Εκτός όμως από τα παραπάνω οφέλη, το μοντέλο Kano έχει πολλούς περιορισμούς 

(Bharadwaj and Menon, 1997). Ο πρώτος αναφέρεται στο ότι κατηγοριοποιεί, αλλά δεν 

ποσοτικοποιεί ούτε την αριθμητική ούτε την ποιοτική απόδοση των χαρακτηριστικών. Ο 

δεύτερος αναφέρεται στο ότι δεν προβάλει κάποια επεξήγηση σχετικά με το τι επηρεάζει 

τις αντιλήψεις των πελατών, γιατί τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι σημαντικά για 

τους πελάτες και ποιες είναι οι συμπεριφοριακές τάσεις.

QFD

To QFD δημιουρήγθηκε στην Ιαπωνία από τον Yoji Akao το 1972. Ο ίδιος το ονόμασε 

«hin shitsu kino ten kai». Οι Lockamy και Khurana (1995) έδωσαν την παρακάτω 

μετάφραση: hin shitsu σημαίνει την ποιότητα ή το χαρακτηριστικό ή το στοιχείο, kino 

σημαίνει λειτουργία ή μηχανισμός και ten kai σημαίνει εξέλιξη. To QFD έχει οριστεί ως 

ένα σύστημα μετάφρασης των πελατειακών απαιτήσεων σε κατάλληλες τεχνικές 

απαιτήσεις σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των πελατών, από την σύλληψη της 

προϊοντικής ιδέας έως και τις πωλήσεις (Akao, 1990). Για να μπορέσει μία επιχείρηση να 

μεταφράσει τη φωνή των πελατών σε διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 

δημιουργείται ένας πίνακας matrix. Ο πρώτος πίνακας ονομάζεται το σπίτι της ποιότητας 

(Διάγραμμα 3).
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Το σπίτι της ποιότητας είναι ένα διάγραμμα σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών όπου 

περιγράφονται οι απαιτήσεις των πελατών, τεχνικά μέτρα, στόχοι και ανταγωνιστικές 

αναλύσεις (Eureka and Ryan, 1994). Όπως βλέπουμε και στο Διάγραμμα 3, το σπίτι της 

ποιότητας αποτελείται από πολλά επιμέρους στοιχεία. Στο αριστερό δωμάτιο 

αναφέρονται οι ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών, το ονομαζόμενο «Τι». Πρόκειται 

για φράσεις που οι πελάτες χρησιμοποιούν για να περιγράφουν τις ανάγκες τους. Οι 

ανάγκες μεταφράζονται σε αντίστοιχα «Πως» όπως φαίνεται στο ανώτερο δωμάτιο. Η 

λειτουργία του «Πως» είναι να μεταφράσει το «Τυ> σε μετρήσιμούς όρους. Αφού έχουν 

αναγνωριστεί τα «Τυ> και «Πως», το επόμενο βήμα είναι να αναγνωριστούν οι σχέσεις
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και προτάθηκε από τους Franceschini και Rossetto (1997b). Το βασικό χαρακτηριστικό 

αυτού του εργαλείου είναι ότι δίνει τη δυνατότητα μέτρησης των προσδοκιών και 

αντιλήψεων για την ποιότητα χωρίς να υπάρχει το ενδεχόμενο επηρεασμού. Και εδώ 

όμως υπάρχουν περιορισμοί, καθώς δεν είναι ευρέως διαδεδομένο.

Ετηλογή μοντέλου

Στις προηγούμενες παραγράφους αναφερθήκαμε στην ανάγκη μέτρησης της ποιότητας 

στον κλάδο των υπηρεσιών. Επιπλέον αναφερθήκαμε στα πιο διαδεδομένα μοντέλα 

μέτρησης της ποιότητας, παρουσιάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά τους, 

πλεονεκτήματα και περιορισμούς. Στο σημείο αυτό, καταλήγουμε στην επιλογή του 

SERVQUAL ως του καταλληλότερου μοντέλου για την ολοκλήρωση της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας. Ο βασικός λόγος έγκειται στο ότι έχουν πραγματοποιηθεί όπως 

είδαμε πολυάριθμες έρευνες με αυτό σε όλο τον ευρύτερο κλάδο των υπηρεσιών.

Επιπλέον, καθώς η έρευνα πραγματοποιείται στον κλάδο των τραπεζών, το SERVQUAL 

θεωρείται ιδιαίτερα κατάλληλο καθώς και εδώ οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί είναι 

ποικίλες. Οι πέντε διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών χρησιμοποιήθηκαν στον 

τραπεζικό κλάδο στην Κίνα (Yonggui W. et al.,2003). Τα βασικά αποτελέσματα που 

προέκυψαν είναι ότι η ασφάλεια ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο σχετικά με την 

ικανοποίηση των πελατών, η υπευθυνότητα το δεύτερο και τα ατττά στοιχεία το τρίτο. Οι 

υπόλοιπες διαστάσεις δεν θεωρήθηκαν τόσο σημαντικές στον συγκεκριμένο τραπεζικό 

κλάδο. Στην Ινδία, το μοντέλο χρησιμοποιήθηκε στις τράπεζες και έδειξε πως η 

υπευθυνότητα και η αξιοπιστία είναι τα βασικότερα στοιχεία για την περιοχή εκείνη 

( Angur et al.,1999).

Το μοντέλο χρησιμοποιήθηκε επίσης στην Κύπρο, από τους Arasli et al. (2005). Εκεί τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως η υπευθυνότητα και η προθυμία των υπαλλήλων είναι από τα 

βασικότερα στοιχεία επηρεασμού της τελικής αντιλαμβανόμενης ποιότητα. Ακόμα, 

μεγάλης σημασίας αποδείχθηκαν να είναι τα υλικά στοιχεία.
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1.4 Η έννοια της ικανοποίησης των πελατών

Οι οργανισμοί πρέπει να γνωρίζουν πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πελάτες τους. Η έννοια 

της ικανοποίησης χρησιμοποιείται ευρέως στο πεδίο του μάρκετινγκ και έχει διάφορους 

ορισμούς και νόημα. Παρακάτω παραθέτουμε τα βασικότερα στοιχεία που σχετίζονται 

με την έννοια της ικανοποίησης:

• Η ικανοποίηση είναι αποτέλεσμα του να μην γίνονται «τα πράγματα λάθος»

• Η ικανοποίηση συνδέεται με την ευχαρίστηση

• Η ικανοποίηση συνδέεται με τις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών (Besterfield, 

1994)

• Η ικανοποίηση συνδέεται με την αξιολόγηση από την πλευρά των πελατών για 

την ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων (www.theacsi.org).

Η πιο κοινή ανάλυση της ικανοποίησης αναφέρεται στο συναίσθημα που προκύπτει από 

τη διαδικασία αξιολόγησης μεταξύ του τι αναμενόταν από τους πελάτες να λάβουν και τι 

πραγματικά λήφθηκε. Ανάλογα με τι έννοια δίνεται στην ικανοποίηση, ανάλογες είναι 

και οι κινήσεις που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις. Έτσι για παράδειγμα αν η εταιρεία 

θεωρεί πως η ικανοποίηση είναι αποτέλεσμα του να μην γίνονται τα πράγματα λάθος, 

τότε η έμφαση δίνεται στη μείωση των παραπόνων, γεγονός όμως που δεν θα οδηγήσει 

στο επιθυμητό επίπεδο προσφερόμενης ποιότητας. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η 

κάλυψη των προσδοκιών, ώστε να υπάρχουν ολοκληρωμένες λύσεις και οι πελάτες να 

ικανοποιούνται σε μεγάλο βαθμό. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ 

της παρεχόμενης ποιότητας των υπηρεσιών και του βαθμού ικανοποίησης των πελατών. 

Για αυτό το λόγο, στην παρούσα διπλωματική εργασία εντάξαμε στο ερωτηματολόγιο 

και μία ερώτηση που να περιγράφει το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών. Με αυτό τον 

τρόπο θα είμαστε σε θέση να συνδέσουμε την έννοια της ποιότητας με την έννοια της 

ικανοποίησης.

Η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα μελέτης 

στο μάρκετινγκ (Anderson et αί, 1994). Ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης των πελατών
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έχει πολλά οφέλη για την επιχείρηση όπως είναι η αυξημένη πιστότητα των πελατών, η 

βελτίωση της φήμης της επιχείρησης, χαμηλότερα κόστη στην εισαγωγή νέων προϊόντων 

και υψηλότερη απόδοση των υπαλλήλων. (Anderson et al., 1994; Fomell, 1992). Η 

ικανοποίηση των πελατών θεωρείται ως ένα καλό μέτρο μέτρησης των μελλοντικών 

κερδών της εταιρείας (Fomell, 1992; Reichheld and Sasser, 1990). To γεγονός ότι η 

απόκτηση νέων πελατών στοιχίζει πολύ περισσότερα σε μία επιχείρηση σε χρόνο και 

χρήμα από το να διατηρήσει τους υπάρχοντες πελάτες, επηρεάζει ακόμα περισσότερο τη 

σημασία της ικανοποίησης των πελατών.

Παλαιότερες έρευνες στις υπηρεσίες αναγνωρίζουν την έντονη και θετική σχέση που 

υπάρχει μεταξύ της ποιότητας της υπηρεσίας και της ικανοποίησης των πελατών. 

Παρόλα αυτά, η κατεύθυνση της σχέσης αυτής έχει αποτελέσει αντικείμενο διαμάχης 

ανάμεσα στους ερευνητές (Bahia et_al., 2000). Ορισμένες έρευνες αναφέρουν την 

ποιότητα ως αποτέλεσμα της ικανοποίησης (Bitner, 1990; Oliver, 1981; Parasuraman et 

al, 1988) ενώ άλλες ως παράγοντα που οδηγεί στην ικανοποίηση (Anderson and 

Sullivan, 1994; Drew and Bolton, 1991; Oliver, 1993; Parker and Mathews, 2001).

Στο χώρο των χρηματοοοικονομικών υπηρεσιών πολλοί ερευνητές αναφέρουν την 

ποιότητα ως παράγοντα που επηρεάζει την ικανοποίηση των πελατών. Για παράδειγμα, 

οι Jamal and Nasser (2002) κατέληξαν στο ότι οι βασικές διαστάσεις της ποιότητα των 

υπηρεσιών είναι οι κύριοι παργοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των πελατών. Στα 

ίδια συμπεράσματα κατέληξαν και οι Lassar et al. (2000), οι οποίοι χρησιμοποιώντας το 

μοντέλο της τεχνικής/λειτουργικής ποιότητας, θεώρησαν πως η ικανοποίηση επηρεάζεται 

από την ποιότητα. Παρόμοια ήταν και τα ευρήματα των Yavas et al. (1997).

1.5 Αλλες αντιδράσεις των πελατών πέραν της ικανοποίησης

Η ικανοποίηση των πελατών αναφέρεται, όπως είδαμε, πως σχετίζεται άμεσα με το 

παρεχόμενο επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών. Αυτό όμως που ενδιαφέρει την 

επιχείρηση, εκτός του βαθμού ικανοποίησης των πελατών της είναι και άλλες
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αντιδράσεις τους που σχετίζονται με την επαναγορά, την διάδοση της υπηρεσίας και 

φυσικά το βαθμό αφοσίωσης. Οι αναδράσεις αυτές 7ΐεριγράφονται ως εξής:

1. Προθυμία σύστασης της υπηρεσίας σε κάποιον τρίτο (Bolton and Drew, 1992) 

και διατήρηση των πελατών στους κόλπους της εταιρείας (Zeithaml et al., 1996).

2. Προθυμία επαναγοράς και άρα συναίσθημα αφοσίωσης (Bhattacharya et al., 

1995).

Το στοιχείο της επαναγοράς εξετάζεται στην παρούσα έρευνα. Ο συνολικός στόχος πέρα 

της ανάλυσης του επιπέδου παρεχόμενης ποιότητας στον τραπεζικό κλάδο που είναι και 

ο βασικός είναι να εξακριβωθεί η σχέση της ποιότητας-ικανοποίησης και αφοσίωσης 

στον τραπεζικό κλάδο.
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Κεφάλαιο Δεύτερο 

Μεθοδολογία Έρευνας

2.1 Εισαγωγή

Το πρόβλημα που διαπραγματεύεται η παρούσα εργασία αφορά μία έρευνα που γίνεται 

στους καταναλωτές ώστε να διαπιστωθεί το επίπεδο ικανοποίησής του από το συνολικά 

προσφερόμενο προϊόν και υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Για αυτό το 

λόγο η μεθοδολογία έρευνας που θα ακολουθηθεί ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των 

ερευνών αγοράς. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα διάφορα στάδια ανάπτυξης του 

ερευνητικού προγράμματος, δηλαδή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε.

2.2 Στάδια ανάπτυξης ερευνητικού προγράμματος.

Τα βασικά στάδια που αναφέρονται στην ανάπτυξη ενός ερευνητικού προγράμματος 

είναι τα ακόλουθα (Πετράκης, 1999):

1. Προσδιορισμός του προβλήματος. Σε αυτό το στάδιο καθορίζεται το θέμα το 

οποίο καλείται να επιλύσει η έρευνα με τα συγκεντρωθέντα στοιχεία που θα 

προκύψουν από αυτή. Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή της παρούσας 

εργασίας το βασικό πρόβλημα που καλείται να λύσει η παρούσα έρευνα είναι η 

εξακρίβωση του παρεχόμενου επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών της ΕΤΕ και 

πως αυτός σχετίζεται με τον βαθμό ικανοποίησης και την τάση για επαναγορά, 

ώστε να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για την τρέχουσα κατάσταση και να 

υποδειχθούν πεδία που απαιτούν διορθωτικές κινήσεις ώστε να βελτιωθεί η ίδια η 

ανταγωνιστική θέση της εταιρείας.

2. Προσδιορισμός του σχεδίου της έρευνας. Αυτό το στάδιο είναι το πιο βασικό σε 

μία ερευνητική διαδικασία καθώς εδώ ουσιαστικά καθορίζεται ο τρόπος που θα 

διεξαχθεί η έρευνα. Εδώ επίσης επιλέγεται το είδος της επιστημονικής έρευνας. 

Στη βιβλιογραφία εντοπίζουμε διάφορα είδη ερευνών ανάλογα με το κριτήριο 

διάκρισης (Δημητρόπουλος, 2001). Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε το 

κριτήριο του είδους των δεδομένων, σύμφωνα με το οποίο η έρευνα διαχωρίζεται 

σε ποιοτική και ποσοτική. Η διάκριση αυτή σχετίζεται με το είδος των δεδομένων
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που αναζητούνται και αυτό με τη σειρά του καθορίζει και τις μεθόδους και 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Το είδος της έρευνας που χρησιμοποιούμε στην 

παρούσα εργασία είναι η ποσοτική, καθώς αναζητούμε συμπεράσματα που να 

αφορούν μεγάλο πληθυσμό σε αριθμό, δηλαδή απόψεις όσων περισσότερων 

πελατών γίνεται ώστε να διαπιστώσουμε τις δυνάμεις και αδυναμίες της 

επιχείρησης στον τομέα της παρεχόμενης ποιότητας. Ακόμα, προσδιορίζεται η 

μέθοδος με την οποία θα προσεγγιστεί το θέμα. Οι διάφοροι μέθοδοι που 

αναφέρονται στην βιβλιογραφία είναι οι εξής: η προσωπική συνέντευξη, η 

ταχυδρομική έρευνα, η τηλεφωνική έρευνα, η παρατήρηση, τα panels, η διαρκής 

απογραφή, η συλλογική συζήτηση και η συνέντευξη εις βάθος. Στην 

συγκεκριμένη εργασία θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της προσωπικής 

συνεντεύξεως με την εξής μορφή: πελάτες που επισκέπτονται το κατάστημα 

προσεγγίζονται με στόχο να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που έχει 

συνταχθεί. Για την σύνταξη όμως του εργαλείου έρευνας, δηλαδή του 

ερωτηματολογίου, πρέπει να προσδιοριστούν τα θέματα τα οποία πρέπει να 

καλύψει η έρευνα. Στην παρούσα εργασία, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, 

προσπαθούμε να εξακριβώσουμε το επίπεδο παρεχόμενης ποιότητας των πελατών 

της τράπεζας. Λαμβάνοντας υπόψη μας τη βιβλιογραφική επισκόπηση, 

διαπιστώνουμε πως για την καλύτερη μέτρηση της θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

τόσο οι προσδοκίες όσο και οι αντιλήψεις των πελατών σχετικά με διάφορους 

παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την τελική τους άποψη. Μιλώντας για 

παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο της παρεχόμενης ποιότητας των πελατών, 

αναφερόμαστε ουσιαστικά στις διαστάσεις του μοντέλου SERVQUAL. Πέρα 

όμως των προσδοκιών και αντιλήψεων σχετικά με τους παράγοντες που 

αναφέρθηκαν, στη βιβλιογραφία τονίζεται και η ανάγκη της άμεσης μέτρησης της 

ικανοποίησης του πελάτη. Για αυτό το λόγο απαιτείται και μία τέτοια σχετική 

ερώτηση. Τέλος λόγω του ότι η ικανοποίηση του πελάτη για να έχει σημασία θα 

πρέπει να συνεπάγεται και κάποιες θετικές αντιδράσεις για τους πελάτες προς την 

εταιρεία, σχετικές ερωτήσεις κρίνονται απαραίτητες. Η παραπάνω ανάλυση 

τονίζει την διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό των θεμάτων 

που θέλουμε πληροφορίες. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει επίσης να προσδιοριστούν
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και οι πηγές πληροφόρησης. Αυτές αναφέρονται ως πρωτογενής και 

δευτερογενής πηγές. Οι πρωτογενής είναι αυτές που συλλέγονται με την έρευνα 

και οι δευτερογενής αυτές που συλλέγονται μέσα από υπάρχουσα αρθρογραφία, 

βιβλιογραφία, εκδόσεις, δημοσιεύσεις, πραγματοποιηθέντες έρευνες αγοράς κτλ. 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται και τα δύο είδη πηγών. Οι 

δευτερογενείς πηγές χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών που 

σχετίζονται με την ποιότητα των υπηρεσιών ενώ οι πρωτογενείς πηγές 

θεωρούνται απαραίτητες καθώς θέλουμε να προσδιορίσουμε το επίπεδο της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας των πελατών της ΕΤΕ.

3. Εξασφάλιση των δευτερογενών στοιχείων. Όπως ήδη αναφέραμε δευτερογενείς 

πληροφορίες είναι εκείνες που κάποιος άλλος και για κάποιο άλλο σκοπό έχει 

συγκεντρώσει πριν από εμάς. Οι δευτερογενείς πληροφορίες που απαιτούνται 

είναι σε γενικές γραμμές εύκολα προσεγγίσιμες, φθηνές και γρήγορες στη 

συγκέντρωσή τους. Οι δευτερογενείς πηγές που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν κατά 

κύριο λόγο έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό στον κλάδο των 

υπηρεσιών καθώς επίσης και έρευνες που έγιναν στον τραπεζικό κλάδο. Τα 

στοιχεία αυτά αντλήθηκαν από το διαδίκτυο και ειδικότερα από τη βάση 

δεδομένων Emerald, που διαθέτει μία μεγάλη συλλογή επιστημονικών 

περιοδικών.

4. Προσδιορισμός της μεθόδου συλλογής των πρωτογενών στοιχείων. Οι διάφορες 

μέθοδοι που περιγράφονται στην βιβλιογραφία αναφέρονται ως εξής: 

πειραματικές μέθοδοι όπου η βάση εφαρμογής είναι το πείραμα, η έρευνα 

δράσης, η παρατήρηση, η επισκόποηση, η συσχέτιση, η μελέτη περίπτωσης, η 

ανάλυση περιεχομένου, η τήρηση αρχείων, η ιστορική μέθοδος, η γενετική 

μέθοδος, οι τεχνολογικές μεθοδολογικές εφαρμογές, οι κοινωνιολογικές μέθοδος 

οι οικονομολογικές και οι ψυχολογικές (Δημητρόπουλος, 2001). Στην παρούσα 

έρευνα χρησιμοποιείται η μέθοδος της επισκόπησης, καθώς προσφέρει ακριβή 

αποτελέσματα και αντιπροσωπευτικά ενώ ταυτόχρονα δίνει την ευκαιρία ελέγχου 

της ακρίβειας των πληροφοριών. Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα της μεθόδου 

αυτής είναι ότι απαιτεί επεξεργασία των στοιχείων με στατιστικά προγράμματα, 

γεγονός όμως που δεν αποτέλεσε εμπόδιο στην παρούσα έρευνα λόγω της
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σχετικής γνώσης. Το βασικό μέσο που χρησιμοποιείται για την συλλογή των 

στοιχείων σε αυτή τη μέθοδο είναι το γραπτό ερωτηματολόγιο και οι τεχνικές 

είναι η συνέντευξη και η παρατήρηση (Δημητρόπουλος, 2001). Εμείς 

χρησιμοποιούμε την τεχνική της συνέντευξης με το γραπτό ερωτηματολόγιο.

5. Σύνταξη του ερωτηματολογίου, είδη ερωτήσεων και Pilot test. Αρχικά θα πρέπει 

να επιλέξουμε το είδος των ερωτήσεων που θα αναφέρονται μέσα στο 

ερωτηματολόγιο. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται τέσσερις διαφορετικοί τύποι 

ερωτήσεων: οι ερωτήσεις φίλτρου όπου εδώ έχουμε μία σειρά ερωτήσεων έτσι 

ώστε η καθεμιά να εξαρτάται από την προηγούμενη, όπου μία θετική ή αρνητική 

απάντηση να αποκλείει ή να προκαλεί τις επόμενες, τις άμεσες και έμμεσες 

ερωτήσεις, τις ερωτήσεις με απαντήσεις περιορισμένες και τις ελεύθερες ανοιχτές 

απαντήσεις (Πετράκης, 1999). Καθώς στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιείται 

δομημένο ερωτηματολόγιο, δεν γίνεται λόγος για επιλογή ανοιχτών ή κλειστών 

ερωτήσεων. Οι δημιουργοί του εργαλείου έχουν ορίσει την ύπαρξη 22 κλειστών 

ερωτήσεων, οι οποίες μάλιστα αναφέρονται σε επταβάθμια κλίμακα τύπου Likert, 

όπως ακριβώς το προτεινόμενο SERVQUAL. Αξίζει να αναφέρουμε πως μετά 

την σύνταξη των ερωτήσεων πραγματοποιήσαμε μία δοκιμή για την 

αποτελεσματικότητα του ερωτηματολογίου (pilot test). Ειδικότερα, το 

ερωτηματολόγιο δόθηκε σε δύο πελάτες ώστε να διαπιστώσουμε το αν οι 

ερωτήσεις είναι κατανοητές και αν το ερωτηματολόγιο είναι εύκολο να 

συμπληρωθεί Τα αποτελέσματα από αυτή την δοκιμή ήταν ενθαρρυντικά και για 

αυτό το λόγο δεν έγιναν διορθώσεις.

6. Τήρηση των αρχών δειγματοληψίας. Δειγματοληψία είναι η συγκέντρωση 

πληροφοριών από ένα μικρό αριθμό ατόμων, λόγω αδυναμίας μελέτης 

ολόκληρου του πληθυσμού του θέματος που μας ενδιαφέρει (Πετράκης, 1999). 

Η δειγματοληψία έχει ως σκοπό να αποκτήσει ο ερευνητής για οποιοδήποτε θέμα 

μία αξιόπιστη πληροφορία, διερευνώντας τη γνώμη ενός μικρού αριθμού ατόμων, 

ξοδεύοντας όσο λιγότερα χρήματα γίνεται, χωρίς βέβαια να επηρεάζεται η 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Η δειγματοληψία στηρίζεται σε δύο μεγάλους 

νόμους: το νόμο του στατιστικώς ομαλού, όπου κάθε μονάδα του πληθυσμού έχει 

την ίδια πιθανότητα να συμπεριληφθεί στο δείγμα και το νόμο των μεγάλων
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αριθμών όπου όσο μεγαλύτερο είναι το δείγμα τόσο τα αποτελέσματα της 

έρευνας πλησιάζουν την πραγματικότητα. Στη βιβλιογραφία εντοπίζουμε δύο 

μεγάλες κατηγορίες μεθόδων δειγματοληψίας, οι οποίες περιλαμβάνουν 

υποδιαίστερες κατηγορίες (Σταθακόπουλος, 2001, Ζαφειρόπουλος, 2005). Αυτές 

είναι η μέθοδος του δείγματος μη πιθανότητας και του δείγματος με πιθανότητα. 

Όλα τα δείγμα μη πιθανότητας στηρίζονται στην προσωπική κρίση του ερευνητή 

αντί για κάποιας μορφής μηχανιστική διαδικασία για την επιλογή των μελών του 

δείγματος. Τρία είναι τα δείγματα μη πιθανότητας: το συμβατικό δείγμα, το 

υποκειμενικό και το δείγμα ποσοστών. Λόγω του ότι το δείγμα μη πιθανότητας 

βασίζεται στην κρίση του ερευνητή, υπάρχει σημαντικό ποσοστό 

πραγματοποίησης στατιστικού σφάλματος. Οι υποκατηγορίες της μεθόδου 

δειγματοληψίας με πιθανότητα είναι το απλό τυχαίο δείγμα, το δείγμα βάσει 

ομάδων και το στρωματοποιημένο δείγμα. Στην παρούσα εργασία 

χρησιμοποιούμε την απλή δειγματοληψία όπου κάθε στοιχείο του «πληθυσμού», 

δηλαδή των πελατών, έχει γνωστή και ίση πιθανότητα να επιλεγεί στο δείγμα της 

έρευνας.

7. Τήρηση των αρχών της μεθόδου συγκέντρωσης. Σε αυτό το σημείο επιλέγουμε 

τους ερευνητές της έρευνας. Ειδικότερα για την εκτέλεση της έρευνας, 

ερευνήτρια καθορίζεται η ίδια η συντάκτρια της εργασίας, καθώς σχετίζεται με 

την επιχείρηση προσωπικά και έχει επαφή με τους πελάτες.

8. Συγκέντρωση των πρωτογενών στοιχείων. Τα στοιχεία των ερωτηματολογίων 

συγκεντρώνονται.

9. Επεξεργασία στοιχείων. Σε αυτό το σημείο κωδικοποιήθηκαν οι ερωτήσεις και οι 

σχετικές απαντήσεις και τοποθετήθηκαν στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Με 

την κατάλληλη στατιστική επεξεργασία, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της 

έρευνας.

10. Σύνταξη έκθεσης. Έδω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας με τα 

σχετικά συμπεράσματα.

Τα παραπάνω στάδια ακολουθήθηκαν για την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας. 

Το σύνολο των πελατών που διερευνήθηκαν και τα αποτελέσματα της έρευνας 

παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο.
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Κεφάλαιο Τρίτο - Παρουσίαση Αποτελεσμάτων

3.1 Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια που 

διανεμήθηκαν σε 108 πελάτες της Εθνικής Τράπεζας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η 

πρώτη ενότητα αναφέρεται στο προφίλ του δείγματος παρουσιάζοντας δημογραφικά 

κυρίως στοιχεία. Στην επόμενη ενότητα παρατίθενται πληροφορίες που σχετίζονται με το 

αντιλαμβανόμενο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών από την τράπεζα. Η τρίτη ενότητα 

αυτού του κεφαλαίου επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στις συμπεριφοριακές αντιδράσεις 

των πελατών και πως αυτές σχετίζονται με την έννοια της ποιότητας. Το παρόν κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με μία σύγκριση του επιπέδου αντιλαμβανόμενης ποιότητας των 

πελατών και των δημογραφικών τους χαρακτηριστικών.

3.2 Προφίλ δείγματος

Το δείγμα που έλαβε μέρος στην παρούσα έρευνα αποτελούνταν σχεδόν από ισάριθμες 

γυναίκες και άντρες. Ειδικότερα, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, οι άντρες 

αντιπροσώπευξαν το 55% και οι οι γυναίκες το 45% του δείγματος.

Διάγραμμα 1; Τρ φύλο του δείγματος

gender

Έ
«α.

οο
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Αναφορικά με την ηλικία των ερωτηθέντων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγματος 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα 2. Η πλειοψηφία του δείγματος είναι άνω των 30 και 

κάτω των 50 ετών, ενώ η μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στις ηλικίες μεταξύ 31 

και 50 ετών. Πολύ μικρό είναι το δείγμα των πελατών που είναι κάτω των 21 ετών καθώς 

επίσης και πάνω των 60 ετών. Αναφορικά με τα νέα άτομα είναι γνωστό πως αυτά μόλις 

σε αυτή την ηλικία ξεκινούν τις δοσοληψίες με τους τραπεζικούς οργανισμούς, γεγονός 

που δικαιολογεί και την μικρή ποσοστιαία συμβολή τους στο δείγμα. Ακόμα, σε άτομα 

μεγαλύτερα των 60 ετών όπου είναι κυρίως συνταξιούχοι, οι συναλλαγές τους με τις 

τράπεζες είναι μετρημένες, για παράδειγμα η είσπραξη της σύνταξης. Αυτό σημαίνει πως 

σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα, ο αριθμός των ατόμων αυτής της ηλικίας δεν είναι 

ιδιαίτερα αυξημένος καθώς δεν πραγματοποιούν συχνές επισκέψεις. Οι ηλικίες από 30 

έως και 50 ετών είναι και οι κύριοι χρήστες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τόσο 

σε προσωπικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Η ηλικία του δείγιιατοΰ

·9·

•9·

Το επόμενο στοιχείο που εξετάζεται αναφορικά με το προφίλ του δείγματος είναι η 

οικογενειακή τους κατάσταση. Εδώ, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, η 

πλειοψηφία των ατόμων είναι ελεύθεροι ή παντρεμένοι με παιδιά. Υπάρχουν και λίγες 

περιπτώσεις όπου οι πελάτες είναι παντρεμένοι χωρίς παιδιά ή και χωρισμένοι με παιδιά, 

αλλά αυτές είναι πολύ περιορισμένες. Το στοιχείο αυτό, αν δηλαδή οι πελάτες έχουν ή 

όχι οικογένεια ή παιδιά, επηρεάζει και τις ανάγκες των πελατών σε χρηματοοικονομικές 

υπηρεσιές. Έτσι, οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν στην τελευταία ενότητα για
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να διαπιστώσουμε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ οικογενειακής κατάστασης και 

αναλαμβανόμενης ποιότητας.

Διάγραμμα 3: Η οικογενειακή κατάσταση του δεντιιατοζ

family

,ΟΟ 1.00 2.00 3.00 6.00

family

Το οικογενειακό εισόδημα ανά μήνα αποτελεί ένα άλλο σημαντικό δημογραφικό 

στοιχείο που επηρεάζει τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Οι σχετικές πληροφορίες για 

το δείγμα της παρούσας έρευνας παρουσιάζονται στο διάγραμμα 4.

Διάγραμμα 4: Το οικογενειακό εισόδημα του δείγματος

Income

Income

Οπως βλέπουμε από το διάγραμμα, η πλειοψηφία του δείγματος παρουσιάζει μηνιαίο 

οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο από 2.000 ευρώ και μικρότερο από 2.500. Από εκεί
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και πέρα δεν υπάρχουν πελάτες με μεγαλύτερο μηνιαίο εισόδοημα, ενώ αρκετοί είναι και 

αυτοί που βρίσκονται στις ακριβώς δύο χαμηλότερες κατηγορίες, δηλαδή από 1.000 έως 

και 2.000 ευρώ μηνιαίο εισόδημα.

Η εκπαίδευση και το μορφωτικό επίπεδο των πελατών της τράπεζας και ειδικότερα του 

δείγματος που συμμετείχε στην παρούσα έρευνα παρουσιάζεται στο παρακάτω 

διάγραμμα.

Aittvpguuq 5: Το αοοιοωτικό επίπεδο του δείναατοε

education

.00 1.00 200 3.00 4.00 300 β 00 7.00 8 00

•ducatlon

Όπως βλέπουμε, η πλειοψηφία του δείγματος είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου ή κάποιου 

τεχνολογικού ιδρύματος ενώ αρκετά μεγάλο είναι και το ποσοστό των ατότμων που είναι 

απόφοιτοι λυκείου. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει, πάντων, είναι ότι οι πελάτες 

της τράπεζας είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου.

Διερευνώντας την απασχόληση των πελατών της τράπεζας, παρατηρούμε στο Διάγραμμα 

6 πως η πλειοψηφία είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ακόμα, σημαντικό είναι το ποσοστό 

των υπαλλήλων που είναι δημόσιοι ή και ιδιωτικοί υπάλληλοι ενώ μυφό είναι το 

ποσοστό των πελατών που είναι φοιτητές, άνεργοι ή συνταξιούχοι. Παρά το γεγονός ότι 

η Εθνική Τράπεζα είναι η παλαιότερη στην Ελλάδα και αναφέρεται πως πολλοί από τους
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πελάτες της είναι συνταξιούχοι, αξίζει να αναφέρουμε πως αυτοί δεν επισκέπτονται 

συχνά τα καταστήματα καθώς έχουν περιορισμένες, όπως έχουμε ήδη πει, συναλλαγές. 

Έτσι εξηγείται και το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής τους στο δείγμα μας.

Αιάνοαιιιια 6: Οι toucic απασγόλτισικ του δείναατος

occupation

,ΟΟ 1.00 7.00 4.00 5,00 β.ΟΟ 7.00 0.00 10.00

occupation

Τα δύο τελευταία στοιχεία που εξετάστηκαν στην ενότητα των γενικών πληροφοριών για 

τους πελάτες της τράπεζας είναι το χρονικό διάστημα που συνεργάζονται με τον 

συγκεκριμένο τραπεζικό οργανισμό καθώς και αν παράλληλα έχουν συνεργασία με 

κάποιο άλλο τραπεζικό ίδρυμα. Αναφορικά με τα χρόνια που τα μέλη του δείγματος είναι 

πελάτες της συγκεκριμένης τράπεζας, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Διάγραμμα

7. Στο διάγραμμα αυτό βλέπουμε πως η πλειοψηφία των πελατών συνεργάζονται πάνω 

από δέκα χρόνια με την Εθνική Τράπεζα. Το γεγονός αυτό φανερώνει μία πιστή 

πελατειακή βάση, ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της τράπεζας. 

Παρατηρούμε επίσης ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό των πελατών που μόλις έχουν 

ξεκινήσει τη συνεργασία τους με την τράπεζα ή είναι εδώ και ένα χρόνο πελάτες. Το 

γεγονός αυτό μπορεί να αποτελεί και μία ένδειξη ότι οι πελάτες της τράπεζας δεν 

αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς. Φυσικά ένα τέτοιο συμπέρασμα απαιτεί περαιτέρω 

έρευνα, αλλά το συγκεκριμένο εύρημα αποτελεί έναυσμα για περαιτέρω μελέτη.
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Διάγραμμα 7: Χρονική διάρκεια πελατειακών σβέσεων

timacustomer

tlriMcustomar

Τέλος όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 9 η συντρηπτική πλειοψηφία του δείγματος 

συνεργάζεται και με άλλους τραπεζικούς οργανισμούς. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να 

ληφθεί σοβαρά υπόψη από την συγκεκριμένη τράπεζα και να προσπαθεί διαρκώς να 

βελτιώνει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών της, γιατί καθώς οι πελάτες ήδη 

συνεργάζονται και με άλλες τράπεζες είναι εύκολο να αφήσουν την συγκεκριμένη αν 

έχουν παράπονα.

Διάγραμμα 8: Συνεργασία με άλλα τραπεζικά ιδρύματα

vl«ltoth«r

ΙΟΟ—|

“1

oi
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3.3 Ανάλυση διαστάσεων SERVQUAL 

3.3.1 Η διάσταση των υλικών στοιχείων

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τις προσδοκίες, αντιλήψεις και την διάσταση που 

προκύπτει αναφορικά με την διάσταση των υλικών στοιχείων. Όπως βλέπουμε στο 

σχετικό ιστόγραμμα (1), η πλειοψηφία των πελατών της τράπεζας έχουν αντιλήψεις που 

ξεπερνούν το μέσο όρο και κυμαίνονται σε κλίμακα από 5 έως 7. Αξίζει να αναφέρουμε 

πως υπάρχουν και πελάτες με χαμηλότερες από αυτές αντιλήψεις, γεγονός που δείχνει 

πως δεν είναι και ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το επίπεδο των υλικών στοιχείων της 

τραπέζης. Ο μέσος όρος των αντιλήψεων είναι περίπου 5,2, γεγονός που δείχνει ένα 

μέτριο επίπεδο υλικών στοιχείων της τράπεζας.

Ιστόγραμμα 1: Οι αντιλήψεις των πελατών για τα υλικά στοιγεία

Histogram

Αναφορικά με τις προσδοκίες που έχουν οι πελάτες σχετικά με τα υλικά στοιχεία, 

βλέπουμε πως αυτές είναι πολύ υψηλότερες καθώς ο μέσος όρος είναι περίπου 6,3. Αυτό 

σημαίνει πως οι πελάτες της τράπεζας αναμένουν από αυτή να έχει σύγχρονο εξοπλισμό, 

σωστά διαμορφωμένους χώρους και άρτιο προσωπικό. Μεγάλο είναι το ποσοστό των
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πελατών που έχουν προσδοκίες ίσες με το μέγιστο, ενώ από την άλλη υπάρχουν και 

πελάτες με χαμηλές προσδοκίες, περιορισμένοι όμως σε αριθμό (Ιστόγραμμα 2).

Ιστόγραμμα 2: Οι προσδοκάν των πελατών για τα υλικά στοιγεία

Mean =6,3096 
Sid Dev =0.73354 
Ν = 100

Έχοντας εξετάσει τις προσδοκίες και αντιλήψεις των πελατών αναφορικά με τα υλικά 

στοιχεία που έχει η τράπεζα, γίνεται αντιληπτό πως υπάρχει μία μεγάλη διάσταση. Η 

διάσταση αυτή παρουσιάζεται στο ιστόγραμμα 3, όπου βλέπουμε πως οι προσδοκίες των 

πελατών υπερέχουν των αντιλήψεών τους και μάλιστα σε επίπεδο μεγαλύτερο της 

μονάδας. Αυτό σημαίνει πως η τράπεζα αντιμετωπίζει προβλήματα σε αυτή τη διάσταση 

και θα πρέπει να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις ώστε να βελτιώσει τους επιμέρους 

παράγοντες που συντελούν στη διάσταση των υλικών στοιχείων. Φυσικά, ο βαθμός στον 

θ7ΐοίο τα μέτρα που θα λάβει η επιχείρηση θα είναι άμεσα εξαρτάται από την 

σημαντικότητα της διάστασης αυτής για την αξιολόγηση της τελικής αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας, δηλαδή την βαρύτητα της διάστασης. Το στοιχείο αυτό 7ΐαρουσιάζεται 

παρακάτω, ώστε να είναι δυνατόν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την τράπεζα 

και να δοθούν κατευθύνσεις για περαιτέρω βελτιώσεις.
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Ιστόγραμμα 3: Η διάσταση (gap) των υλικών στοιχείων

Histogram

Λ-)

Mean *-1.0436 
Sid Dev = 0,96367 
Ν s 109

3.3.2 Η διάσταση της αξιοπιστίας

Σύμφωνα με το μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα έρευνα, το SERVQUAL η 

δεύτερη διάσταση της ποιότητας υπηρεσιών αναφέρεται ως αξιοπιστία. Εδώ οι πελάτες 

ερωτούνται για το αν θεωρούν πως το προσωπικό εκτελεί τις εργασίες όπως και είχε 

υποσχεθεί καθώς επίσης και αν παρέχονται οι υπηρεσίες σωστά. Στο ιστόγραμμα 4 

παρουσιάζονται οι αντιλήψεις των πελατών της τράπεζας αναφορικά με την διάσταση 

της αξιοπιστίας. Όπως βλέπουμε, ο μέσος όρος των αντιλήψεων είναι 5,66, γεγονός που 

δείχνει πως οι πελάτες δεν απολαμβάνουν το μέγιστο δυνατό επίπεδο αξιοπιστίας από 

τον τραπεζικό οργανισμό. Φυσικά υπάρχουν αρκετοί πελάτες που θεωρούν πως η 

τράπεζα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αξιοπιστίας ενώ είναι περιορισμένοι εκείνοι 

που την κρίνουν αρνητικά. Η πλειοψηφία όμως του δείγματος δεν έχει τις καλύτερες 

δυνατές αντιλήψεις σχετικά με την συγκεκριμένη διάσταση.
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Ιστόγραμμα 4: Οι αντιλήψεις των πελατών για την αξιοπιστία

perrelia

Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι οι υψηλές προσδοκίες που έχουν οι πελάτες 

σχετικά με το επίπεδο αξιοπιστίας που πρέπει να χαρακτηρίζει τον τραπεζικό οργανισμό.

Ιστόγραμμα 5: Οι προσδοκίες των ηελατώνγια την αξιοπιστία

•xratla

exretta
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Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στο ιστόγραμμα 5, ο μέσος όρος των προσδοκιών 

αναφέρεται ότι αγγίζει σχεδόν το μέγιστο, καθώς είναι 6,8. Αυτό δείχνει πως οι πελάτες 

προσδοκούν από τον τραπεζικό οργανισμό να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες που 

υπόσχεται σωστά και οι υπάλληλοί του να είναι σε θέση να κάνουν αυτό που υπόσχονται 

σε μία συγκεκριμένη στιγμή. Ακόμα, οι υπάλληλοι θα πρέπει να δείχνουν προσωπικό 

ενδιαφέρον για τα προβλήματα των πελατών τους και να προσπαθούν να τα λύσουν.

Ιστόγγρφμμα 6:Η διάσταση (gap) στην αξιοπιστία

gaprelia

25Η

Mean « -1,1193 
Std Dev = 0.87141 
N= 109

Η διαφορά μεταξύ αντιλήψεων και προσδοκιών για την διάσταση της αξιοπιστίας είναι 

και αυτή πολύ μεγάλη όπως φαίνεται στο Ιστόγραμμα 6. Ειδικότερα, η διαφορά ξεπερνά 

την μία μονάδα ενώ αρκετοί είναι οι πελάτες που παρουσιάζουν και ακόμα μεγαλύτερη 

απόκλιση. Και σε αυτό λοιπόν το σημείο ο τραπεζικός οργανισμός παρουσιάζει 

προβλήματα, η σημαντικότητα των οποίων εξαρτάται από την βαρύτητά τους στην 

τελική αξιολόγηση της αναλαμβανόμενης ποιότητας.
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3.3.3 Η διάσταση της υπευθυνότητας

Η διάσταση της υπευθυνότητας αναφέρεται σε όλα εκείνα τα στοιχεία που σχετίζονται με 

την ικανότητα του προσωπικού να ενημερώνει τους πελάτες για το χρόνο παράδοσης, να 

παρέχει γρήγορες και άμεσες υπηρεσίες, να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των πελατών και τέλος να είναι πρόθυμο να τους εξυπηρετήσει. Οι αντιλήψεις 

των πελατών της Εθνικής Τράπεζας παρουσιάζονται στο Ιστόγραμμα 7 όπου γίνεται 

φανερό πως οι πελάτες δεν έχουν και τις καλύτερες δυνατές απόψεις για το επίπεδο 

υπευθυνότητας του τραπεζικού οργανισμού.

Ιστόγρααιια 7: Οι αντιλήψεις των πελατών για την υπευθυνότητα

perresp

2.00 3.00 4,00 5 00 6.00 7,00

perresp

Ο μέσος όρος των αντιλήψεων είναι 5,5, δείχνοντας πως η τράπεζα δεν είναι σε θέση να 

προσφέρει υπηρεσίες άμεσα και γρήγορα στους πελάτες ή να ενημερώνει σωστά για το 

χρόνο παράδοσης. Ακόμα, οι χαμηλές αυτές αντιλήψεις δείχνουν και αδυναμία του 

προσωπικού της τραπέζης να εξυπηρετήσει σωστά τους πελάτες της. Από την άλλη 

μεριά, παρατηρώντας στο Ιστόγραμμα 8 τις προσδοκίες των πελατών για την 

υπευθυνότητα της τράπεζας βλέπουμε πως αυτές δεν είναι οι υψηλότερες δυνατές. 

Ειδικότερα, ο μέσος όρος των προσδοκιών είναι 6,4 δείχνοντας πως οι πελάτες της 

τράπεζας δεν προσδοκούν το μέγιστο από αυτήν. Φυσικά, η πλειοψηφία των πελατών
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παρουσιάζει υψηλές προσδοκίες, υπάρχουν όμως και αρκετοί πελάτες με χαμηλότερες 

προσδοκίες, που μειώνουν το μέσο όρο. Το γεγονός αυτό μπορεί να σημαίνει πρόβλημα 

στην συνολική εικόνα της τράπεζας.

Ιστόνοαιιιια 8: Οι προσδοκίες των πελατών νια την υπευθυνότητα.

•xr«tp

3.00 4.00 5.00 «,ΟΟ 7.00

·ΧΓ··ρ

Λόγω ακριβώς των περιορισμένων προσδοκιών και όχι των υψηλών αντιλήψεων, η 

διαφορά μεταξύ αυτών δεν είναι πολύ μεγάλη αν και πάλι είναι αρνητική. Τα στοιχεία 

αυτά παρουσιάζονται στο Ιστόγραμμα 9.

Ιστόγραμμα 9: Η διάσταση (gap) me υπευθυνότητας

gaprtsp
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3.3.4 Η διάσταση της ασφάλ£ΐας

Η τέταρτη διάσταση της ποιότητας υπηρεσιών αναφέρεται στην ασφάλεια που παρέχει η 

τράπεζα στους πελάτες της. Ειδικότερα, σε αυτή την περίπτωση εξετάζονται στοιχεία 

που σχετίζονται με την ασφάλεια των συναλλαγών, με την ευγένεια και συνέπεια των 

εργαζομένων καθώς επίσης και με την υποστήριξη της τράπεζας προς τους ίδιους τους 

υπαλλήλους της ώστε να παρέχουν το κατάλληλο επίπεδο υπηρεσιών. Οι αντιλήψεις των 

πελατών της τραπέζης σχετικά με την ασφάλεια του οργανισμού παρουσιάζονται στο 

ιστόγραμμα 10.

Ιστόγρααιια 10: Οι αντιλήψεις των πελατών για την ασφάλεια

perassu

Βλέπουμε πως οι αντιλήψεις των πελατών δεν είναι ιδιαίτερα καλές, καθώς ο μέσος όρος 

αυτών είναι 5,3. Αυτό δείχνει πως οι πελάτες δεν είναι πλήρως ευχαριστημένοι από το 

επίπεδο ασφάλειας που προσφέρει η επιχείρηση, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμα 

περισσότερο την κατάσταση αν αναλογιστούμε πως οι προσδοκίες σε αυτή τη διάσταση 

είναι ιδιαίτερα υψηλές όπως (ραίνεται στο ιστόγραμμα 11. Οι προσδοκίες των πελατών 

για την ασφάλεια που πρέπει να παρέχει ένας τραπεζικός οργανισμός είναι ιδιαίτερα 

υψηλές, ξεπερνώντας το 6,8, φτάνοντας δηλαδή το μέγιστο. Μάλιστα, η συντριπτική 

πλειοψηφία των πελατών έχει μέγιστες προσδοκίες για την ασφάλεια που πρέπει μία 

τράπεζα να παρέχει στους πελάτες της.
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Ιστόγραμμα 11: Οι προσδοκίες των πελατών για την ασφάλεια

exassu

Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η διαφορά μεταξύ αντιλήψεων και 

προσδοκιών στη διάσταση της ασφάλειας είναι αρκετά μεγάλη Το γεγονός αυτό 

φαίνεται και στο Ιστόγραμμα 12.

Ιστόγραμμα 12: Η διάσταση (gap) της ασφάλειας

gapassu

Μ··η - -1,4052 
S»d Dev « 0,01712 
Ν ■ ΙΟΟ
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Ειδικότερα, η διαφορά ξεπερνά την μία ποσοστιαία μονάδα ενώ ταυτόχρονα φτάνει το -

1.5 περίπου. Υπάρχει σημαντικός αριθμός πελατών που παρουσιάζει διαφορά μεταξύ 

αντιλήψεων και προσδοκιών μεγαλύτερη των δύο μονάδων, γεγονός ιδιαίτερα δυσμενές 

για τον οργανισμό.

3.4.5 Η διάσταση της εμπάθειας

Η τελευταία διάσταση που επηρεάζει την αναλαμβανόμενη ποιότητα σας υπηρεσίες 

είναι η διάσταση της εμπάθειας. Εδώ περιλαμβάνονται στοιχεία που σχετίζονται με το 

βαθμό στον οποίο οι υπάλληλοι της τράπεζας προσφέρουν ξεχωριστή προσοχή στους 

πελάτες, αντιλαμβάνονται και γνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών και έχουν τα 

συμφέροντα των τελευταίων επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους. Οι αναλήψεις των 

πελατών της τράπεζας για την διάσταση αυτή παρουσιάζονται στο Ιστόγραμμα 13. 

Ιστόνραιιιια 13: Οι αντιλήψεις των πελατών νια την εαπάθεια

ρ·τ·νηρ

peremp

Και εδώ οι αναλήψεις παρουσιάζονται ιδιαίτερα περιορισμένες καθώς μόλις αγγίζουν το 

5. Φυσικά η πλειοψηφία των πελατών έχει αναλήψεις ίσες με 6, αλλά από εκεί και πέρα 

υπάρχουν και αρκετοί πελάτες με ιδιαίτερα χαμηλές αντιλήψεις που επιδρούν αρνηακά 

στον συνολικό μέσο όρο. Οι προσδοκίες των πελατών για αυτή τη διάσταση είναι
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ιδιαίτερα περιορισμένες, καθώς όπως φαίνεται και στο ιστόγραμμα 14, φτάνουν μόλις το 

6,2. Αυτό σημαίνει πως οι πελάτες δεν αναμένουν από τον συγκεκριμένο τραπεζικό 

οργανισμό να δείξει ιδιαίτερο προς τους πελάτες ενδιαφέρον. Στην περίπτωση που η 

διάσταση αυτή είναι σημαντική για την τελική αξιολόγηση της ποιότητας, τότε η 

τράπεζα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με την συνολική εικόνα της. 

Στην περίπτωση όμως που η διάσταση αυτή δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική, τότε η 

τράπεζα δεν αντιμετωπίζει τόσο οξύ πρόβλημα.

Ιστόγραιιαα 14: Οι npoedoKiec των πελατών νια την ειιπάθεια

•x*mp

Λόγω των χαμηλών προσδοκιών, η διαφορά που παρουσιάζεται μεταξύ αντιλήψεων και 

προσδοκιών δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αν αναλογιστούμε τις πολύ χαμηλές αντιλήψεις. 

Αυτό που παρατηρούμε στο Ιστόγραμμα 15 είναι ότι υπάρχουν και πελάτες που είναι 

πλήρως ικανοποιημένοι από το επίπεδο εμπάθειας του οργανισμού. Η γενική εικόνα 

όμως είναι αρνητική για την τράπεζα, καθώς υπάρχει αρνητική διαφορά μεταξύ 

αντιλήψεων και προσδοκιών για την διάσταση της εμπάθειας.
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Ιστόγραμμα 15: Η διάσταση (gap) mg εμπάθειας

gapemp

3.4.6 Συνολική Εικόνα

Στις προηγούμενες ενότητες εξετάσαμε τη διαφορά αντιλήψεων και προσδοκιών για 

κάθε μία διάσταση που συγκροτεί την αναλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών. Παρακάτω 

παρατίθεται ένας συνολικός πίνακας της τράπεζας, όπου παρουσιάζονται πληροφορίες 

σχετικά με τις αντιλήψεις, προσδοκίες και μεταξύ τους διαφορά για κάθε μία μεταβλητή 

του ερωτηματολογίου. Με αυτό τον τρόπο θα είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε που 

ακριβώς βρίσκονται τα προβλήματα σε κάθε μία διάσταση.

Η πρώτη παρατήρηση που προκύπτει από τον πίνακα 1 είναι ότι η τράπεζα δεν έχει 

καταφέρει να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των πελατών της σε κανένα επίπεδο, σε καμία 

διάσταση ή σε επιμέρους στοιχεία. Το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στην 

ευγένεια των εργαζομένων, όπου οι πελάτες έχουν υψηλές προσδοκίες, οι οποίες δεν 

φαίνεται να ικανοποιούνται από τους εργαζομένους της τράπεζας. Ειδικότερα, η διαφορά 

σε αυτή τη μεταβλητή είναι -1,8, που είναι και η μεγαλύτερη. Η μεταβλητή αυτή ανήκει 

στη διάσταση της ασφάλειας, γεγονός που δείχνει πως προσπάθειες βελτίωσης σε αυτό 

το σημείο θα οδηγήσουν σε αρκετή καλύτερη θέση στη διάσταση αυτή.
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Πίνακας 1: Αντιλήψεις, προσδοκία και ιιεταΕύ todc διαωοοά για κάθε αία

ίίεταβλητή

Μεταβλητές
Perceptions Expectations GAP

1. Σύγχρονος εξοπλισμός 5,4771 6,8165 -1,3394

2. Ελκυστικές φυσικές εγκαταστάσεις 5,0917 6,3028 -1,2110
3. Καλοντυμένοι εργαζόμενοι 5,3119 6,1101 -,7982
4. Εμφάνιση φυσικών εγκαταστάσεων 

σχετική με τον τύπο των υπηρεσιών
5,1835 6,0092 -,8257

5. Διατήρηση υποσχέσεων 5,6055 6,7615 -1,1560
6. Κατανόηση τράπεζας στα προβλήματα 

των εργαζομένων
5,5505 6,6606 -1,1101

7. Αξιόπιστες τράπεζες. 5,6881 6,8991 -1,2110
8. Παροχή υπηρεσιών στο χρόνο που 

υποσχέθηκε
5,7890 6,7248 -,9358

9. Σωστή διατήρηση αρχείων 5,6972 6,8807 -1,0092
10. Ενημέρωση για το χρόνο παράδοσης 

των εργασιών
5,6972 6,7064 -1,2963

11. Ταχύτητα υπηρεσιών 5,3486 6,6296 -,9450
12. Προθυμία εξυπηρέτησης πελατών 5,6881 6,6330 -,5872
13. Γρήγορη ανταπόκριση στις απαιτήσεις 

των πελατών
5,2844 5,8716 -1,2661

14. Εμπιστοσύνη προς τους εργαζομένους 5,5505 6,8165 -1,1927
15. Ασφάλεια στις συναλλαγές 5,6330 6,8257 -1,2936
16. Ευγενικοί εργαζόμενοι 5,4495 6,7431 -1,8796
17. Κατάλληλη υποστήριξη της τράπεζας 

προς τους υπαλλήλους τους
4,9537 6,8349 -,9358

18. Ειδική προσοχή στους πελάτες 5,4037 6,3394 -1,0917
19. Προσωπική προσοχή στους πελάτες 5,3028 6,3945 -1,2477
20. Γνώση των αναγκών των πελατών 5,1284 6,3761 -1,3303
21. Συμφέροντα των πελατών στο 

επίκεντρο των δραστηριοτήτων
4,8716 6,2018 -1,1468

22. Βολικές ώρες εργασίας 4,6881 5,8349 -1,38
Στη διάσταση της εμπάθειας, η μεγαλύτερη διαφορά παρουσιάζεται στις f ολικές ώρες

εργασίας των τραπεζών. Το γεγονός αυτό, αν λάβουμε υπόψη μας και τους διαρκείς 

διαλόγους που λαμβάνουν χώρα στο επιχειρηματικό προσκήνιο αναφορικά με τις ώρες 

εργασίας των τραπεζών, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Σίγουρα οι εργαζόμενοι δεν 

επιθυμούν να επεκταθεί το ωράριο, αλλά οι πελάτες από την άλλη μεριά επιθυμούν οι 

τράπεζες να δουλεύουν πιο βολικές ώρες.
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Στη διάσταση της αξιοπιστίας, η μεταβλητή με την μεγαλύτερη διαφορά είναι ο γενικός 

βαθμός αξιοπιστίας της τράπεζας ενώ στη διάσταση της υπευθυνότητας, φαίνεται πως η 

τράπεζα υστερεί στο να προσφέρει υπηρεσίες το χρόνο που υποσχέται ενώ ταυτόχρονα 

δεν είναι σε θέση να ορίσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τέλος στη διάσταση 

των υλικών στοιχείων, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον εξοπλισμό και στις 

φυσικές εγκαταστάσεις ενώ όσο αφορά την εμφάνιση των υπαλλήλων η διαφορά είναι 

αρνητική αλλά από τις μικρότερες μεταξύ των μεταβλητών που εξετάζονται

3.5 Βαρύτητα διαστάσεων

Έχοντας ήδη παρουσιάσει τις αντιλήψεις και προσδοκίες των πελατών για κάθε 

διάσταση αλλά και κάθε επιμέρους μεταβλητή της ποιότητας υπηρεσιών, είναι πολύ 

σημαντικό να δούμε τη βαρύτητα της κάθε διάστασης στην τελική αξιολόγηση της 

τελικής αντιλαμβανόμενης ποιότητας. Στο διάγραμμα 9 παρουσιάζεται η βαρύτητα κάθε 

διάστασης, πληροφορία που θα αποτελέσει τη βάση για την παροχή διορθωτικών μέτρων 

στην τράπεζα.

Διάγραμμα 9: Η Ί'ίαυιι τα των διαστάσεων

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, η πιο σημαντική διάσταση είναι η διάσταση 

της αξιοπιστίας. Ακολουθεί με μικρή διαφορά η διάσταση της ασφάλειας και της 

υπευθυνότητας. Τέταρτη σε σημασία είναι η διάσταση της εμπάθειας. Η τελευταία 

διάσταση που επηρεάζει την τελική αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών που
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παρέχει η τράπεζα είναι τα υλικά στοιχεία. Η χρησιμότητα των παραπάνω πληροφοριών 

γίνεται φανερή όταν παρατίθονται σε συνδυασμό με τις διαφορές μεταξύ αντιλήψεων και 

προσδοκιών που έχουν παρατηθεί σε κάθε διάσταση (Διάγραμμα 10).

ΑιάνοαίΜία 10: Σύγκριση Βαθύτηταν και διαωοοών <mc διαστάσεις ποιότηταί:

Σύγκριση διάστασης (gap) και 
βαρύτητας κάθε διάστασης

Η βαρύτητα 
θ διάσταση

Τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ αντιλήψεων και προσδοκιών την εντοπίζουμε στη 

διάσταση της ασφάλειας, η οποία όπως έχουμε αναφέρει είναι η δεύτερη σε 

σημαντικότητα διάσταση για την αξιολόγηση της τελικής ποιότητας των υπηρεσιών. Το 

γεγονός αυτό σημαίνει πως η τράπεζα αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο 

και θα πρέπει άμεσα να επιλύσει. Επιπλέον, η δεύτερη μεγαλύτερη διάσταση 

παρατηρείται στις διαστάσεις της αξιοπιστίας και της εμπάθειας. Αξίζει να αναφέρουμε 

πως καθώς η αξιοπιστία είναι η πρώτη σε σημαντικότητα διάσταση, το πρόβλημα γίνεται 

ακόμα πιο έντονο για την τράπεζα. Το ίδιο ισχύει και για την διάσταση της 

υπευθυνότητας. Από εκεί και πέρα, παρά το γεγονός ότι οι διαφορές μεταξύ αντιλήψεων 

και προσδοκιών τόσο στα υλικά στοιχεία όσο και στην εμπάθεια είναι αρκετά υψηλές, 

δεν υπάρχει λόγος για άμεσα μέτρα επίλυσης των συγκεκριμένων προβλημάτων, λόγω 

του ότι οι διαστάσεις αυτές δεν είναι οι σημαντικότερες για την τελική αξιολόγηση της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας.
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3.6 Μελέτη αντιδράσεων πελατών

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πέρα από την 

αξιολόγηση της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών από τον συγκεκριμένο τραπεζικό 

οργανισμό, είναι η εξακρίβωση της σχέσης που υπάρχει μεταξύ της ποιότητας και της 

ικανοποίησης των πελατών, καθώς επίσης και άλλων αντιδράσεων όπως είναι η 

προθυμία να συστήσουν την τράπεζα στο φιλικό τους περιβάλλον, η τάση επαναγοράς 

καθώς επίσης και η ευαισθησία στις τιμές. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται στην παρούσα 

ενότητα με την χρήση πινάκων διπλών εισόδων, μέσα από το στατιστικό πρόγραμμα 

SPSS.

'Οπως βλέπουμε στον Πίνακα 2, υπάρχει μία άμεση σχέση μεταξύ ποιότητας και 

ικανοποίησης. Ειδικότερα, παρατηρούμε πως όσο μικρότερη είναι η διάσταση μεταξύ 

αντιλήψεων και προσδοκιών τόσο αυξάνεται και το επίπεδο ικανοποίηση των πελατών. 

Έτσι, όταν η διαφορά μεταξύ αντιλήψεων και προσδοκιών είναι μόλις -0,5 τότε έχουμε 

και το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης. Αντίθετα, όταν η διαφορά φτάνει περίπου τις

2,7 μονάδες, τότε οι πελάτες εμφανίζονται πραγματικά δυσάρεστη μένοι.

HivaKac 2: Σγέσικ ποιότητας και ικανοποίτισικ

gap * satisfaction

satisfaction Mean Ν Std. Deviation
,15 -2,6900 1
1,00 -1,9200 1
2,00 -2,5443 7 ,69284
3,00 -1,4488 24 ,64605
4,00 -1,0582 49 ,61200
5,00 -,5422 27 ,43126
Total -1,1347 109 ,77202

Στον Πίνακα 3, εξετάζεται η σχέση μεταξύ ποιότητας και επιθυμίας επαναγοράς από τον 

συγκεκριμένο προμηθευτή υπηρεσιών. Όπως εύκολα διακρίνουμε υπάρχει μία άμεσα
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θετική σχέση, καθώς όσο αυξάνεται το επίπεδο της ποιότητας, τόσο αυξάνεται και η 

πρόθεση των πελατών να επαναεπισκεφτούν το κατάστημα. Έτσι, βλέπουμε πως όταν η 

διαφορά μεταξύ αντιλήψεων και προσδοκιών είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αγγίζοντας τις 2,7 

μονάδες οι πελάτες δεν είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ξανά τον τραπεζικό οργανισμό 

και να συναλλαχθούν μαζί του. Αντίθετα, στην περίπτωση που η διαφορά πέφτει κάτω 

από τη μονάδα, τότε η πρόθεση των πελατών για επαναγορά είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Πίνακας 3: Ένεσης ποιότητας και επαναγοράς

gap * revisit

gap
revisit Mean Ν Std. Deviation

"2750 -2,6900 1
3,00 -2,1289 9 ,83495
4,00 -1,2630 29 ,64881
5,00 -.9315 70 ,68444
Total -1,1347 109 ,77202

Το επόμενο στοιχείο που εξετάστηκε είναι κατά πόσο η ποιότητα επηρεάζει την 

προθυμία των πελατών να συστήσουν την υπηρεσία ή τον προμηθευτή σε κάποιο 

πρόσωπο από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Όπως βλέπουμε από τον πίνακα 4, και 

εδώ υπάρχει μία ξεκάθαρη θετική σχέση.

Σνέση ποιότητας και προθυιιία σύστασης

gap * recommend

22R
recommend Mean N Std. Deviation
1,00 -2,0467 3 ,88681
2,00 -1,7644 9 ,93632
3,00 -1,6265 20 ,73647
4,00 -1,1530 35 ,66635
5,00 -.6851 42 ,51743
Total -1,1347 109 ,77202

Οπως βλέπουμε, όταν η διαφορά μεταξύ αντιλήψεων και προσδοκιών είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένη, φτάνει μόλις τις 0,68 μονάδες η προθυμία των πελατών να συστήσουν το 

προϊόν είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Αντίθετα, στην περίπτωση που η διαφορά μεταξύ 

αντιλήψεων και προσδοκιών είναι ιδιαίτερα υψηλή, ξεπερνά και τις δύο μονάδες τότε οι
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πελάτες δεν έχουν καμία διάθεση να προτείνουν τον οργανισμό σε κάποιο συγγενικό 

τους πρόσωπο.

Τέλος, εξετάστηκε ο βαθμός στον οποίο η ποιότητα των υπηρεσιών επηρεάζει και την 

ευαισθησία στις τιμές. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 5.

Πίνακας 5: Σγέσης ποιότητας και ευαισθπσίας στην τιιπί

gap * pricesensitivity

gap
pricesensitivity Mean Ν Std. Deviation
1,00 -.5575 4 ,77315
2,00 -1,0033 6 1,14631
3,00 -1,2620 15 ,89440
4,00 -1,1663 30 ,62850
5,00 -1,1391 54 ,77266
Total -1,1347 109 ,77202

Στον πίνακα 5, γίνεται εύκολα φανερό πως όσο βελτιώνεται η παρεχόμενη ποιότητα τόσο 

λιγότερο ευαίσθητοι είναι οι πελάτες σε θέματα τιμής. Ειδικότερα, βλέπουμε πως όταν ο 

μέσος όρος της διαφοράς μεταξύ αντιλήψεων και προσδοκιών είναι μόλις 0,5, τότε οι 

πελάτες απαντούν πως δεν θα άλλαζαν προμηθευτή λόγω εύρεσης κάποιου άλλου που 

παρέχει υπηρεσίες σε χαμηλότερες τιμές. Αντίθετα, όσο αυξάνεται η διαφορά μεταξύ 

αντιλήψεων και προσδοκιών, τόσο πιο δεκτικοί γίνονται οι πελάτες στο να αλλάξουν 

τραπεζικό οργανισμό, στην περίπτωση που κάποιος άλλος τους προσφέρει χαμηλότερες 

τιμές.

3.7 Συσχέτιση δημογραφικών στοιχείων και αντιλαμβσνόμενης ποιότητας ανά 

διάσταση

Το τελευταίο στοιχείο που εξετάζεται στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι η σχέση 

μεταξύ δημογραφικών στοιχείων των πελατών και αντιλήψεων περί της ποιότητας. Με 

τη χρήση των πινάκων διπλής εισόδου, προσπαθούμε να μελετήσουμε τη σχέση μεταξύ 

αντιλήψεων και προσδοκιών και δημογραφικών στοιχείων.
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Στον πίνακα 6, εξετάζουμε το αν το φύλο των πελατών επηρεάζει την αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα για τα υλικά στοιχεία. Όπως βλέπουμε, οι γυναίκες δεν εμφανίζονται το ίδιο 

ικανοποιημένες όσο οι άντρες από τα υλικά στοιχεία που προσφέρει ο τραπεζικός 

οργανισμός. Ειδικότερα, για τους άντρες η διάσταση μεταξύ αντιλήψεων και προσδοκιών 

σχετικά με τα υλικά στοιχεία είναι κάτω της μονάδας ενώ για τις γυναίκες είναι πάνω της 

μονάδας.

Πίνακας 6: Σγέ<τη (ούλου και διάστασης στα υλικά στοινεία

gaptang * gender

gaptang
gender Mean Ν Std. Deviation
,00 -,9746 59 ,88656
1,00 -1,1250 50 1,09060
Total -1,0436 109 ,98357

Η ηλικία φαίνεται να είναι ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει την αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα ειδικά όσο αφορά τα υλικά στοιχεία. Οι νέοι πελάτες φαίνεται να μην είναι 

καθόλου ικανοποιημένοι από τα υλικά στοιχεία της τραπέζης. Αυτό όμως που 

παρατηρείται είναι πως η πλειοψηφία των πελατών της εταιρείας, που όπως είδαμε 

ανήκουν στις ηλικίες 30-50 ετών, είναι αρκετά ικανοποιημένοι από τα υλικά στοιχεία της 

τραπέζης καθώς παρουσιάζουν τη χαμηλότερη διάσταση (Πίνακας 7).

Πίνακας 7: Σγέση -ηλικίας και διάστασης υλικών στοινείων

gaptang * age

gaptan)
age Mean N Std. Deviation
,00 -2,1250 2 1,23744
1,00 -1,2000 20 1,30182
2,00 -1,0549 41 1,04808
3,00 -.9643 28 ,67603
4,00 -,5750 10 ,73645
5,00 -1,1786 7 ,83808
Total -1,0417 108 ,98795

Αναφορικά με τα υπόλοιπα δημογραφικά στοιχεία όπως είναι η εκπαίδευση, η 

απασχόληση, το εισόδημα και ο χρόνος πελατειακών σχέσεων, η στατιστική επεξεργασία 

των δεδομένων δεν έδειξε να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη σχέση. Τα σχετικά στοιχεία 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2.
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Αναφορικά με την διάσταση της ασφάλειας, παρατηρούμε στον Πίνακα 8, πως το φύλο 

των πελατών επηρεάζει και την αντιλαμβανόμενη σχετική ποιότητα. Ειδικότερα, 

βλέπουμε πως οι γυναίκες εμφανίζονται κατά πολύ λιγότερο ικανοποιημένες από ότι οι 

άντρες.

Πίνακα£ 8: Σνέση (ούλου και διάστασηα ασωάλεακ 

gapassu * gender

gapassu
gender Mean Ν Std. Deviation
,00 -1.2994 59 ,84022
1,00 -1,5300 50 ,99442
Total -1,4052 109 ,91712

Σημαντική επιρροή στην αναλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών και ειδικότερα στη 

διάσταση της ασφάλειας παρουσιάζεται να υπάρχει και από την ηλικία των πελατών. 

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στον πίνακα 9, όσο πιο νέοι είναι οι πελάτες τόσο λιγότεροι 

ικανοποιημένοι εμφανίζονται από την ποιότητα της ασφάλειας που παρέχει ο τραπεζικός 

οργανισμός.

nivaKac 9: Σνέση ηλικίας και διάστασης ασιράλεiac 

gapassu * age

gapassu
age Mean N Std. Deviation
,00 -2,6250 2 ,88388
1,00 -1,8000 20 ,98542
2,00 -1,3780 41 1,00952
3,00 -1,2500 28 ,75768
4,00 -.8667 10 ,66109
5,00 -1,4643 7 ,52893
Total -1,4043 108 ,92135

Αναφορικά με τα υπόλοιπα δημογραφικά στοιχεία όπως οικογενειακή κατάσταση, 

εισόδημα και μόρφωση δεν εντοπίστηκε ιδιαίτερη σχέση (παράρτημα 2). Από εκεί και 

πέρα, όπως φαίνεται και στον πίνακα 10, υπάρχει μία σχέση μεταξύ χρόνων που κάποιος 

πελάτης συνεργάζεται με την συγκεκριμένη τράπεζα και το βαθμό στον οποίο κρίνει πως 

ο οργανισμός αυτός καλύπτει τις προσδοκίες του για ασφάλεια. Ειδικότερα, 

παρατηρούμε πως όσα περισσότερα χρόνια συνεργάζεται ένας πελάτης με την τράπεζα
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τόσο πιο ικανοποιημένος εμφανίζεται από το επίπεδο ασφάλειας των υπηρεσιών του και 

ότι άλλο περιλαμβάνει αυτή η διάσταση.

IlivaKac 10: Σνέση νοονικτκ διάρκειας miveovaffiac και διάσταστκ ασφάλειας

gapassu * timecustomer

gapassu
timecustomer Mean Ν Std. Deviation
,00 -1,5385 13 1,10795
1,00 -1,3750 4 1,05079
2,00 -1,6200 25 ,82639
3,00 -1,5833 30 ,89137
4,00 -1,0833 36 ,87423
5,00 -,6667 1
Total -1,4052 109 ,91712

Όσο αφορά την διάσταση της εμπάθειας, οι αντιλήψεις των πελατών φαίνεται να 

επηρεάζονται κατά πολύ από το φύλο τους. Ειδικότερα, οι γυναίκες είναι οι λιγότερο 

ικανοποιημένες από ότι οι άντρες. Όπως βλέπουμε στον πίνακα 11, οι άντρες 

παρουσιάζουν διαφορά μεταξύ αντιλήψεων και προσδοκιών στη διάσταση της εμπάθειας 

ίση με 0,95 ενώ οι γυναίκες ίση με 1,37 περίπου.

Πίνακαν 11: Σνέση ούλου και διάστασης ευπάθειας

gapemp * gender

gapemp
gender Mean N Std. Deviation
,00 -,9593 59 1,11094
1,00 -1,3760 50 1,16384
Total -1,1505 109 1,14929

Και η ηλικία είναι ένα ακόμα στοιχείο που φαίνεται να επηρεάζει το επίπεδο 

ικανοποίησης των πελατών σχετικά με την διάσταση της εμπάθειας. Ειδικότερα, όσο πιο 

νέοι είναι οι πελάτες τόσο μεγαλύτερη ανάγκη έχουν για προσωπική φροντίδα και 

ενδιαφέρον από την τράπεζα με την οποία συνεργάζονται, όπως φαίνεται και στον 

Πίνακα 12.
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Πίνακας 12: Σνέση υλικΐας και διάστασης ειιπάθειας

gapemp * age

gapem D
age Mean N Std. Deviation
,00 -1,9000 2 ,42426
1,00 -1,6700 20 1,29659
2,00 -1,1171 41 1,23043
3,00 -1,1714 28 1,02663
4,00 -,4600 10 ,55817
5,00 -,5714 7 ,91235
Total -1,1519 108 1,15455

Τα υπόλοιπα δημογραφικά στοιχεία όπως απασχόληση, εισόδημα, εκπαίδευση και 

οικογενειακή κατάσταση δεν φαίνεται να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις αντιλήψεις 

των πελατών για την εμπάθεια. Το ίδιο συμβαίνει και για τον βαθμό στον οποίο η 

χρονική διάρκεια της πελατειακής σχέσης επηρεάζει τις αντιλήψεις για την εμπάθεια 

(Παράρτημα 2).

Η σχέση του φύλου και των αντιλήψεων σχετικά με την υπευθυνότητα της τράπεζας 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 13. Όπως βλέπουμε και πάλι οι γυναίκες είναι λιγότερο 

ικανοποιημένες από τα στοιχεία που ορίζουν την υπευθυνότητα του τραπεζικού 

οργανισμού από ότι οι άντρες.

Πίνακας 13; Σγέση ούλου και διάστασης υπευθυνότητας

gapresp * gender

gapresp
gender Mean N Std. Deviation
,00 -,8489 59 1,00066
1,00 -1,0800 50 1,05032
Total -,9549 109 1,02549

Από τον Πίνακα 14 φαίνεται επίσης μία σχέση μεταξύ ηλικίας και αντιλήψεων σχετικό 

με το επίπεδο της υπευθυνότητας του τραπεζικού οργανισμού. Και πάλι οι πιο νέοι 

πελάτες παρουσιάζονται λιγότερο ικανοποιημένοι ενώ όσο αυξάνεται η ηλικία αυξάνεται 

και ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών από τα στοιχεία που συνθέτουν την 

υπευθυνότητα της τράπεζας.
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Πίνακαο 13: Σγέση υλικίας και διάστασης υπευθυνότητας

gapresp * age

age Mean N Std. Deviation
,00 -1,5000 2 ,70711
1,00 -1,1250 20 1,08063
2,00 -.8496 41 1,09754
3,00 -1,1071 28 1,03733
4,00 -.4500 10 ,58689
5,00 -,8929 7 ,87627
Total -,9452 108 1,02526

Τέλος για την διάσταση της αξιοπιστίας τόσο το φύλο όσο και η ηλικία φαίνεται και 

πάλι να επηρεάζουν τις αντιλήψεις των πελατών. Όπως φαίνεται από τους πίνακες 14 και 

15, οι γυναίκες εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένες από τους άντρες ενώ και πάλι οι 

νέοι πελάτες παρουσιάζουν σημαντικά παράπονα αναφορικά με την αξιοπιστία της 

τράπεζας. Οι ηλικές που φαίνεται να είναι περισσότερο ικανοποιημένες είναι αυτές που 

ανήκουν στη μέση, δηλαδή δεν είναι κάτων των 30 αλλά ούτε και πάνω των 60. Φυσικά 

σε αυτό το εύρος βρίσκεται και η πλειοψηφία των πελατών της τράπεζας. Τόσο για την 

διάσταση της αξιοπιστίας όσο και για τη διάσταση της υπευθυνότητας δεν βρέθηκε 

ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των σχετικών αντιλήψεων των πελατών και των λοιπών 

δημογραφικών στοιχείων (Παράρτημα 2).

nivaKac 14: Σγέσιι ωύλου και διάστασης αξιοπιστίας

gaprelia * gender

gaprelia
gender Mean N Std. Deviation
,00 -1,0949 59 ,88774
1,00 -1,1480 50 ,85981
Total -1,1193 109 ,87141
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IlivttKac 15: Σγέση τιλικΰΐΕ και διάστασηα αξιοπιστίας 

gaprelia * age

gaprelia
age Mean N Std. Deviation
,00 -2,0000 2 1,41421
1,00 -1,4800 20 ,94568
2,00 -1,0634 41 ,85491
3,00 -1,0643 28 ,89286
4,00 -,5200 10 ,40222
5,00 -1,2571 7 ,67047
Total -1,1204 108 ,87539
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Κεφάλαιο Τέταρτο 

Συμπεράσματα-Προτάσεις

4.1 Συμπεράσματα

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στο επίπεδο ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του μεγαλύτερου τραπεζικού οργανισμού στην Ελλάδα, την 

Εθνική Τράπεζα. Ειδικότερα, μέσα από διεξαγωγή έρευνας σε πελάτες της τράπεζας 

προέκυψε ως βασικό συμπέρασμα πως η τράπεζα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα 

στο επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει. Αδυναμίες προέκυψαν σε όλες τις 

διαστάσεις της ποιότητας όπως αυτές ορίζεται από το εργαλείο SERVQUAL 

(Parasuraman et al., 1985).

Η διάσταση της αξιοπιστίας προέκυψε η σημαντικότερη για τους πελάτες της τράπεζας, 

διάσταση όμως που δεν φαίνεται να έχει καταφέρει ο οργανισμός να επιτύχει 

ικανοποίηση των πελατών του. Το ίδιο ισχύει και για τις διαστάσεις της ασφάλειας και 

της υπευθυνότητας, οι οποίες και είναι πολύ σημαντικές για την τελική αξιολόγηση της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας. Προβλήματα εμφανίζονται και στη διάσταση της 

εμπάθειας και των υλικών στοιχείων, αλλά εκεί η τράπεζα μπορεί να περιμένει έως ότου 

διορθώσει πιο σημαντικά ζητήματα, καθώς αυτές οι διάστασεις δεν είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές για την τελική αντιλαμβανόμενη ποιότητα.

Τα πιο σημαντικά συμπεράσματα της παρούσας έρευνας αναφέρονται στη σχέση μεταξύ 

δημογραφικών στοιχείων και αντιλαμβανόμενης ποιότητας. Ειδικότερα, η Εθνική 

Τράπεζα λειτουργεί σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, ενώ οι 

προκλήσεις αυξάνονται διαρκώς. Οι περισσότεροι πελάτες της τράπεζας συνεργάζονται 

με αυτή εδώ και πολλά χρόνια ενώ λίγοι είναι οι νέοι πελάτες που αποκτά ο οργανισμός. 

Παράλληλα, η πλειοψηφία των πελατών της τράπεζας συνεργάζεται ήδη με κάποιο άλλο 

τραπεζικό οργανισμό, γεγονός που δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους.
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Όπως είδαμε στο κεφάλαιο της ανάλυσης, οι νέοι άνθρωποι έχουν αυξημένες απαιτήσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, οι νέοι δίνουν έμφαση σε όλα τα στοιχεία της ποιότητας, είτε αυτά 

σχετίζονται με τα υλικά στοιχεία είτε με τις υπόλοιπες διαστάσεις. Το γεγονός αυτό έχει 

σημαντικές επιρροές στη λειτουργία της τράπεζας, αν επιθυμεί να παραμείνει στον κλάδο 

και να διατηρήσει την ανταγωνιστική της θέση. Ένας οργανισμός δεν μπορεί να 

διατηρηθεί σε ένα κλάδο με πελάτες του παρελθόντος. Απαιτούνται νέοι πελάτες, που θα 

είναι ικανοποιημένοι και θα ενισχύσουν το μερίδιο αγοράς.

4.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

Η παρούσα διπλωματική εργασία συνάντησε δύο βασικούς περιορισμούς: του χρόνου 

και χρήματος. Ειδικότερα, λόγω έλλειψης των συγκεκριμένων πόρων δεν ήταν δυνατή η 

διεξαγωγή της έρευνας σε μεγαλύτερο δείγμα. Βασικές προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

αφορούν τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας σε μεγαλύτερο δείγμα και την παροχή 

ακριβέστερων πληροφοριών για το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από 

τον συγκεκριμένο τραπεζικό οργανισμό. Ακόμα, υπάρχει η δυνατότητα 

πραγματοποίησης ποιοτικής έρευνας στο συγκεκριμένο θέμα ώστε να είναι δυνατή η 

διασταύρωση των ευρημάτων και η παράθεση αρτιότερων προτάσεων. Τέλος, πεδίο για 

περαιτέρω έρευνα αναφέρεται το σύνολο του τραπεζικού κλάδου.
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Παράρτημα 1

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Βαθμολογείστε από το 1 (διαφωνώ 
απόλυτα) έως το 7 (συμφωνώ απόλυτα) τις 
προσδοκίες σας για τις υπηρεσίες που θα 
πρέπει να προσφέρει ένα τραπεζικό 
κατάστημα

Βαθμολογείστε από το 1 (διαφωνώ 
απόλυτα) έως το 7 (συμφωνώ απόλυτα) 
τις αντιλήψεις σας για τις υπηρεσίες που 
θα πρέπει να προσφέρει ένα τραπεζικό 
κατάστημα

Π1. Ot τράπεζες θα πρέπει να έχουν 
σύγχρονο εξοπλισμό.

Α1. Η τράπεζα που επισκέπτομαι έχει 
σύγχρονο εξοπλισμό.

□ 1D2D3D4D5D6D7 □ 1D2D3D4D5D6D7
Π2 Οι φυσικές εγκαταστάσεις των 
τραπεζών (π.χ. χώρος αναμονής, γραφεία) 
θα πρέπει να είναι οπτικά ελκυστικές.

Α2. Οι φυσικές εγκαταστάσεις της 
τράπεζας που επισκέπτομαι (π.χ. χώρος 
αναμονής, γραφεία) είναι οπτικά
ελκυστικές.

□ 1D2D3D4D5D6D7 □ 1D2D3D4D5D6D7
Π3. Οι εργαζόμενοι των τραπεζών θα 
πρέπει να είναι καλοντυμένοι.

A3. Οι εργαζόμενοι της τράπεζας που 
επισκέπτομαι είναι καλοντυμένοι.

□ 1D2D3D4D5D6D7 □ 1D2D3D4D5D6D7
Π4. Η εμφάνιση των φυσικών 
εγκαταστάσεων των τραπεζών θα πρέπει 
να είναι σχετική με τον τύπο υπηρεσιών 
που προσφέρουν.

Α4. Η εμφάνιση των φυσικών
εγκαταστάσεων της τράπεζας που
επισκέπτομαι είναι σχετική με τον τύπο 
υπηρεσιών που προσφέρει.

□ 1 □2Π3Π4Π5Π6Π7 □ 1D2D3D4D5D6D7
Π5. Οταν το προσωπικό των τραπεζών 
υπόσχεται να κάνει κάτι σε μία 
συγκεκριμένη στιγμή, θα πρέπει να το 
κάνει.

Α5. Οταν το προσωπικό της τράπεζας που 
επισκέπτομαι υπόσχεται να κάνει κάτι σε 
μία συγκεκριμένη στιγμή, το κάνει.

ID1D2D3D4D5D6D7 □ 1D2D3D4D5D6D7
Π6. Οταν ο πελάτης έχει ένα πρόβλημα, το 
προσωπικό των τραπεζών πρέπει να δείχνει 
πραγματικό ενδιαφέρον να το λύσει.

Α6. Οταν έχω ένα πρόβλημα, το 
προσωπικό της τράπεζας που
επισκέπτομαι δείχνει πραγματικό
ενδιαφέρον να το λύσει.

□ 1D2D3D4D5D6D7 □ 1D2D3D4G5D6D7
Π7. Οι τράπεζες θα πρέπει να είναι 
αξιόπιστες και να παρέχουν σωστές 
υπηρεσίες πάντα.

Α7. Η τράπεζα που επισκέπτομαι είναι 
αξιόπιστη και παρέχει σωστές υπηρεσίες 
πάντα.

□ 1D2D3D4D5D6D7 □ 1D2D3D4D5D6D7



Π8. Οι τράπεζες θα πρέπει να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους τη στιγμή που 
υποσχέθηκαν να το κάνουν.

Α8. Η τράπεζα που επισκέπτομαι παρέχει 
τις υπηρεσίες της τη στιγμή που 
υποσχέθηκε να το κάνει.

□ 1D2D3D4D5D6D7 □ 1D2D3D4D5D6D7
Π9. Οι τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν τα 
αρχεία του<^ σωστά.

Α9. Η τράπεζα που επισκέπτομαι διατηρεί 
τα αρχεία της σωστά.

□ 1D2D3D4D5D6D7 □ 1D2D3D4D5D6D7
ΠΙΟ. Το προσωπικό των τραπεζών πρέπει 
να ενημερώνει τον πελάτη για το χρόνο 
παράδοσης της υπηρεσίας.

A10. Το προσωπικό της τράπεζας που 
επισκέπτομαι με ενημερώνει για το χρόνο 
παράδοσης της υπηρεσίας.

□ 1D2D3D4D5D6D7 □ 1D2D3D4D5D6D7
Π11. Το προσωπικό των τραπεζών θα 
πρέπει να παρέχει γρήγορες υπηρεσίες 
στους πελάτες

All. Το προσωπικό της τράπεζας που 
επισκέπτομαι μου παρέχει γρήγορες 
υπηρεσίες.

□ 1D2D3D4D5D6D7 □ 1D2D3D4D5D6D7
Π12. Το προσωπικό των τραπεζών θα 
πρέπει να είναι πάντα πρόθυμο να 
βοηθήσει τους πελάτες του.

A12. Το προσωπικό της τράπεζας που 
επισκέπτομαι είναι πάντα πρόθυμο να με 
βοηθήσει.

□ 1D2D3D4D5D6D7 □ 1D2D3D4D5D6D7
Π13. Το προσωπικό των τραπεζών πρέπει 
να ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα 
των πελατών, όσο απασχολημένο και να 
είναι.

Α13. Το προσωπικό της τράπεζας που 
επισκέπτομαι ανταποκρίνεται πάντα στα 
αιτήματα μου, όσο απασχολημένο και να 
είναι.

□ 1D2D3D4D5D6D7 □ 1D2D3D4D5D6D7
Π14. Η συμπεριφορά των εργαζομένων 
των τραπεζών πρέπει να εμπνέει 
εμπιστοσύνη στου^ πελάτες

A14. Η συμπεριφορά των εργαζομένων 
της τράπεζας που επισκέπτομαι μου 
εμπνέει εμπιστοσύνη

□ 1D2D3D4D5D6D7 □ 1D2D3D4D5D6D7
Π15. Οι πελάτες των τραπεζών πρέπει να 
νιώθουν ασφαλείς στις συναλλαγές τους με 
τους εργαζομένους.

A15. Νιώθω ασφαλής στις συναλλαγές 
μου με τους εργαζομένους της τράπεζας 
που επισκέπτομαι.

□ 1D2D3D4D5D6D7 □ 1D2D3D4D5D6D7
Π16. Οι εργαζόμενοι των τραπεζών πρέπει 
να είναι συνεπείς και ευγενικοί με τους 
πελάτες.

A16. Οι εργαζόμενοι της τράπεζας που 
επισκέπτομαι είναι πάντα συνεπείς και 
ευγενικοί

□ 1D2D3D4D5D6D7 □ 1D2D3D4D5D6D7
Π17. Οι εργαζόμενοι στις τράπεζες πρέπει 
να λαμβάνουν την ανάλογη υποστήριξη 
ώστε να κάνουν καλά τη δουλειά τους.

A17. Οι εργαζόμενοι στην τράπεζα που 
επισκέπτομαι λαμβάνουν την ανάλογη 
υποστήριξη ώστε να κάνουν καλά τη 
δουλειά τους

□ 1D2D3D4D5D6D7 □ 1D2D3D4D5D6G7



Π18. 0 υπεύθυνος της τράπεζας πρέπει να 
δίνει ξεχωριστή προσοχή στον κάθε 
πελάτη.

A18. 0 υπεύθυνος της τράπεζας που 
επισκέπτομαι δίνει ξεχωριστή προσοχή 
στον κάθε πελάτη.

□ 1D2D3D4D5D6D7 □ 1D2D3D4D5D6D7
Π19. Οι εργαζόμενοι των τραπεζών πρέπει 
να δίνουν ξεχωριστή προσοχή στον κάθε 
πελάτη.

A19. Οι εργαζόμενοι της τράπεζας που 
επισκέπτομαι δίνουν ξεχωριστή προσοχή 
στον κάθε πελάτη.

□ 1 □2D3D4D5D6D7 □ 1D2D3D4D5D6D7
Π20. Οι υπάλληλοι των τραπεζών πρέπει 
να καταλαβαίνουν και να γνωρίζουν τις 
ανάγκες των πελατών

Α20. Οι υπάλληλοι της τράπεζας που 
επισκέπτομαι καταλαβαίνουν και
γνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών.

□ 1D2D3D4D5D6D7 □ 1D2D3D4D5D6D7
Π21. Οι τράπεζες πρέπει να έχουν τα 
συμφέροντα των πελατών τους κατά νου.

Α21. Η τράπεζα που επισκέπτομαι έχει τα 
συμφέροντα των πελατών της κατά νου.

□ 1D2D3D4D5D6D7 □ 1D2D3D4D5D6D7
Π22. Οι ώρες λειτουργίας των τραπεζών 
πρέπει να ταιριάζουν σε όλους τους 
πελάτες.

Α22. Οι ώρες λειτουργίας της τράπεζας 
που επισκέπτομαι ταιριάζουν σε όλους 
τους πελάτες.

□ 1D2D3D4D5D6D7 □ 1D2D3D4D5D6D7



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΝΤΩΝ

Παρακάτω σας παραθέτουμε πέντε χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα στις τράπεζες και 
στις υπηρεσίες που προσφέρουν. Θα θέλαμε να ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για εσάς 
το κάθε ένα χαρακτηριστικό όταν αξιολογείται την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών μίας τράπεζας. Σας παρακαλούμε να κατανείμετε ένα σύνολο 100 πόντων 
ανάμεσα στα πέντε αυτά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το πόσο σημαντικό είναι κάθε ένα 
από αυτά για εσάς (όσο πιο σημαντικό είναι για εσάς, τόσο περισσότερους πόντους 
πρέπει να βάλετε). Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το σύνολο των πόντων έχει άθροισμα 
100.

Εμφάνιση φυσικών εγκαταστάσεων της τράπεζας, 
εξοπλισμός και προσωπικό πόντοι
Ικανότητα εκτέλεσης των υποσχόμενων υπηρεσιών 
με αξιοπιστία και ακρίβεια πόντοι
Προθυμία για βοήθεια των πελατών και για γρήγορη 
εξυπηρέτηση πόντοι
Υπάλληλοι με γνώσεις, με καλούς τρόπους και με 
ικανότητα να εμπνέουν εμπιστοσύνη πόντοι
Παροχή ατομικού ενδιαφέροντος και προσοχής στους 
πελάτες πόντοι
Σύνολο πόντων

Ανάμεσα στα παραπάνω πέντε χαρακτηριστικά, ποιο είναι το πιο σημαντικό για εσάς 
στον καθορισμό της ικανοποίησής σας σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών από την τράπεζα που επισκέπτεστε; (παρακαλώ βάλτε το νούμερο του 
χαρακτηριστικού με βάση τον παραπάνω πίνακα)________

Ποιο χαρακτηριστικό είναι το λιγότερο σημαντικό για εσάς;______

Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις όπου 1=πολύ λίγο και 5 πάρα 
πολύ.

Είστε ικανοποιημένος από το τραπεζικό κατάστημα που συναλλάσεστε;
□ 1Π2Π3Π4Π5

Πρόκειται να επισκεφτείτε ξανά την ίδια τράπεζα; (1=σχεδόν απίθανο, 5=πολύ πιθανό)
D1D2D3D4D5

Θα συστήνατε την τράπεζα σε κάποιο συγκενικό σας πρόσωπο;
□ 1 □ 2D 3 □ 4 □ 5

Αν βρίσκατε τις ίδιες υπηρεσίες σε χαμηλότερη τιμή, θα αλλάζατε τράπεζα που 
συνεργάζεστε;

□ 1D2D3D4D5
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Φύλο

□ Άνδρος □ Γυναίκα

2. Ηλικία

□ κάτω των 21 □ 41-50
□ 21-30 □ 51-60
□ 31-40 □ άνω των 60

3. Οικογενειακή κατάσταση (στην περίπτωση που έχετε παιδιά εννούμε να διαμένουν 
στο σπίτι

□Ελεύθερος/η □ Χωρισμένος/η χωρίς παιδιά
□ Παντρεμένος/η με παιδιά □ Χήρος/α με παιδιά
□ Παντρεμένος/η χωρίς παιδιά □ Χήρος/α χωρίς παιδιά
□ Χωρισμός/η με παιδιά

4. Οικογενειακό εισόδημα ανά μήνα

□ μέχρι 600 ευρώ □ από 1.501 - 2.000 ευρώ
□ από 601 - 1000 ευρώ □ από 2.001 - 2.500 ευρώ
□ από 1001 - 1500 ευρώ □ άνω των 2.500 ευρώ

5. Μορφωτικό επίπεδο

□ Δημοτικό □ Τ.Ε.Ε. □ Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
□ Γυμνάσιο □ Κολέγιο □ Μεταπτυχιακό
□ Λύκειο □ ΙΕΚ □ Διδακτορικό

6. Απασχόληση

□ Ελεύθερος επαγγελματίας □ Ιδ.Υπάλληλος
□ Φοιτητής □ Δη μ. Υπάλληλος
□ Άνεργος □ Ανώτατο διοικητικό στέλεχος
□ Αυτοσυντήρητος □ Κατώτατοδιοικητικό στέλεχος

7. Χρόνος που είμαι πελάτης στο συγκεκριμένο κατάστημα τραπέζης

□ Έως 6 μήνες □ 1,5 χρόνο - 3 χρόνια □ Πάνω από 10 χρόνια
□ 6 μήνες -1,5 χρόνο □ 3 - 10 χρόνια

□ Αγρότης
□ Οικιακά
□ Συνταξιούχος
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8. Έχετε επισκεφτεί άλλες τράπεζες από τότε που συνεργάζεστε με την παρούσα 
τράπεζα;

□ ναι □ όχι

9. Στοιχεία επαλήθευσης

Ονοματεπώνυμο (προαιρετικό):
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Περιοχή-Δήμος κατοικίας:

10. Στοιχεία τράπεζας

Όνομα τράπεζας 
Υποκατάστημα 
Τηλέφωνο 
Διεύθυνση

Παράρτημα 2-SPSS

gaptang * family

gaptanc
family Mean N Std. Deviation
,00 -1,1000 35 1,12492
1,00 -1,0469 64 ,87500
2,00 -,4500 5 ,67082
3,00 -1,1250 4 1,76186
5,00 -1,5000 1
Total -1,0436 109 ,98357

gaptang * income

gaptang

income Mean N Std. Deviation
,00 -,6429 7 ,97742
1,00 -1,3889 9 1,11181
2,00 -1,5132 19 1,30563
3,00 -,6522 23 ,86845
4,00 -1,4667 15 ,69351
5,00 -,8857 35 ,77256
Total -1,0532 108 ,98295
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gaptang * education

gaptang
education Mean N Std. Deviation
,00 -1,5000 4 ,28868
1,00 -1,1875 4 1,16145
2,00 -,8646 24 ,75893
3,00 -1,5417 6 ,57915
4,00 -1,8750 4 ,85391
5,00 -.7500 10 1,22474
6,00 -,8989 47 1,03296
7,00 -1,6667 9 1,06800
8,00 -,7500 1
Total -1,0436 109 ,98357

gaptang * occupation

gaptang
occupation Mean N Std. Deviation
,00 -1,1500 35 ,92990
1,00 -1,0625 4 1,34436
2,00 ,3333 3 ,57735
4,00 -1,4259 27 ,92460
5,00 -,6696 28 ,95271
6,00 -1,7500 1
7,00 -1,5000 1
9,00 -1,1250 4 ,92421
10,00 -1,3125 4 ,68845
Total -1,0631 107 ,97679

gaptang * timecustomer

gaptang
timecustomer Mean N Std. Deviation
,00 -1,1731 13 1,09156
1,00 -,8750 4 ,92421
2,00 -1,4700 25 1,04662
3,00 -,9000 30 1,02680
4,00 -,8333 36 ,82158
5,00 -1,2500 1
Total -1,0436 109 ,98357
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gaprelia * occupation

gaprelia
occupation Mean N Std. Deviation
,00 -1,1257 35 ,88529
1,00 -.6500 4 ,66081
2,00 -1,2000 3 ,60000
4,00 -1,1556 27 ,97560
5,00 -1,0929 28 ,86321
6,00 -1,8000 1
7,00 -2,0000 1
9,00 -,5500 4 ,75498
10,00 -1,4500 4 ,68069
Total -1,1140 107 ,87183

gaprelia * timecustomer

gaprelia
timecustomer Mean N Std. Deviation
,00 -1,2000 13 ,98658
1,00 -,9500 4 ,68069
2,00 -1,2240 25 ,84325
3,00 -1,4733 30 ,93290
4,00 -,7444 36 ,70364
5,00 -1,0000 1
Total -1,1193 109 ,87141

gapresp * occupation

gapresp
occupation Mean N Std. Deviation
,00 -,9929 35 1,04756
1,00 -,8125 4 ,82601
2,00 -.2500 3 1,08972
4,00 -1,0093 27 1,03190
5,00 -1,0833 28 1,06791
6,00 -.2500 1
7,00 -2,0000 1
9,00 -,3750 4 1,08972
10,00 -,6250 4 1,01036
Total -,9587 107 1,02959
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gapresp * timecustomer

gapresp
timecustomer Mean N Std. Deviation
,00 -,8654 13 ,96617
1,00 -1,3125 4 ,65749
2,00 -1,1933 25 ,99586
3,00 -1,0833 30 1,14533
4,00 -,6944 36 ,98218
5,00 -.2500 1
Total -,9549 109 1,02549

gapassu ‘family

gapassu
family Mean N Std. Deviation
,00 -1,5000 35 ,97581
1,00 -1,3151 64 ,86837
2,00 -1,4000 5 1,14018
3,00 -1,9375 4 1,10633
5,00 -1,7500 1
Total -1,4052 109 ,91712

gapassu * income

gapassu
income Mean N Std. Deviation
,00 -1,3571 7 ,81467
1,00 -1,8056 9 1,16443
2,00 -1,8553 19 1,01145
3,00 -1,2826 23 ,88966
4,00 -1,5833 15 ,78300
5,00 -1,0905 35 ,79658
Total -1,4113 108 ,91920
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gapassu * education

gapassu
education Mean N Std. Deviation
,00 -1,4375 4 ,37500
1,00 -1,4375 4 1,14337
2,00 -1,0833 24 ,94601
3,00 -,9583 6 ,96717
4,00 -2,3750 4 1,29904
5,00 -1,6750 10 1,06099
6,00 -1,4131 47 ,75939
7,00 -1,8056 9 1,10240
8,00 -1,0000 1
Total -1,4052 109 ,91712

gapassu * occupation

gapassu
occupation Mean N Std. Deviation
,00 -1,3929 35 1,02950
1,00 -1,1875 4 ,89849
2,00 -1,0833 3 ,80364
4,00 -1,4444 27 ,92334
5,00 -1,4435 28 ,79156
6,00 -3,0000 1
7,00 -2,5000 1
9,00 -,7500 4 1,27475
10,00 -1,3750 4 ,59512
Total -1,4034 107 ,92564

gapemp * family

gapemp
family Mean N Std. Deviation
,00 -1,1829 35 1,38256
.1,00 -1,1000 64 1,01669
2,00 -1,3600 5 1,39571
3,00 -1,6000 4 ,99331
5,00 -,4000 1
Total -1,1505 109 1,14929

87



gapemp * income

gapemp
income Mean N Std. Deviation
,00 -1,5143 7 ,97199
1,00 -1,4667 9 1,51987
2,00 -1,4632 19 1,51592
3,00 -,9391 23 1,03121
4,00 -1,5600 15 1,13942
5,00 -,8000 35 ,83877
Total -1,1537 108 1,15414

gapemp * education

gapemp
education Mean N Std. Deviation
,00 -,3500 4 ,91469
1,00 -1,0000 4 ,69282
2,00 -1,0250 24 ,96785
3,00 -,7333 6 1,69076
4,00 -2,2500 4 ,90000
5,00 -1,6000 10 1,35974
6,00 -1,1447 47 1,13421
7,00 -1,4667 9 1,00995
8,00 1,0000 1
Total -1,1505 109 1,14929

gapemp * occupation

gapemp
occupation Mean N Std. Deviation
,00 -1,1429 35 1,17380
1,00 -1,2000 4 1,01980
2,00 -2,0000 3 1,11355
4,00 -1,3259 27 1,08578
5,00 -,9857 28 1,21707
6,00 -,4000 1
7,00 -2,8000 1
9,00 -1,2000 4 1,26491
10,00 -.4500 4 1,26886
Total -1,1589 107 1,15636
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gapemp * timecustomer

gapemp
timecustomer Mean N Std. Deviation
,00 -,8154 13 1,22600
1,00 -.9000 4 ,77460
2,00 -1,5200 25 1,30639
3,00 -1,4667 30 1,17483
4,00 -,7833 36 ,90759
5,00 -1,0000 1
Total -1,1505 109 1,14929
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