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Omówienie celu naukowego wskazanej pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania 

 

Kontekst i cele badania 

 

Satysfakcja klienta w obecnej rzeczywistości rynkowej stanowi jeden z najistotniejszych obszarów 

badań, prowadzonych zarówno z perspektywy naukowej, jak i z punktu widzenia praktyki biznesu. Po-

znanie przyczyn i mechanizmów decydujących o powstawaniu zadowolenia jest istotnym obszarem 

analizy zachowania konsumenta, prowadzi bowiem do odpowiedzi na pytanie o postrzeganie i odbiór 

wartości oferowanych na rynku, a także o zakres ich dopasowania z punktu widzenia między innymi 

potrzeb i oczekiwań jednostek i grup potencjalnych odbiorców oferty. Z jednej strony umożliwia to 

wnioskowanie odnośnie przyczyn podejmowanych decyzji, zarówno w perspektywie wyboru produktu 

lub usługi, jak również skłonności do pozostania przy danej ofercie, zaś z drugiej - tego rodzaju wiedza 

stanowi doskonały punkt wyjścia do optymalizacji procesów biznesowych, jak również do działań pro-

wadzących do lepszego dopasowania istniejącej lub przyszłej oferty do oczekiwań odbiorców docelo-

wych. Wszystkie te przesłanki dobrze podsumowuje opinia sformułowana ponad trzydzieści lat temu 

przez Churchilla (Churchill i Surprenant, 1982), który stwierdził, iż pojęcie satysfakcji klienta zajmuje 

centralne miejsce w teorii i praktyce marketingu. 

Istotność problematyki satysfakcji klienta przekłada się na jej wyraźną obecność w literaturze nau-

kowej, ale także w badaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwa w ujęciu czysto biznesowym. 

Równocześnie, przegląd źródeł dotyczących zagadnienia satysfakcji klienta, postrzeganego w kontek-

ście warunkujących jego poziom czynników, prowadzi do wniosku, iż przeważająca większość ujęć teo-

retycznych, ale także badań, prowadzonych zarówno z perspektywy naukowej, jak i praktycznej, przyj-

muje trzy, dość trudne do obronienia założenia: 

1. Satysfakcja klienta jest liniową kombinacją ocen czynników potencjalnie ją budujących. Zało-

żenie to wyraża się określeniem wynikowego poziomu satysfakcji klienta jako sumy wpływu po-

szczególnych czynników składowych, ważonych ewentualnie ich znaczeniem, właściwym dla mo-

delu, branży, czy badanego zbioru przypadków. Skutkuje to między innymi ściśle kompensacyj-

nym charakterem modelu, co oznacza, iż pogorszenie oceny jednego, spośród uwzględnionych 

w jego obrębie czynników może zostać zrównoważone odpowiednim wzrostem innego, przekła-

dając się w konsekwencji na brak zmiany wynikowego poziomu zadowolenia.  

2. Reakcja klienta na czynniki budujące wynikowy poziom satysfakcji ma charakter liniowy. 

Założenie to oznacza, iż wzrostowi oceny danego czynnika towarzyszy proporcjonalny wzrost lub 

spadek poziomu satysfakcji, przy czym tempo tego wzrostu jest stałe i niezależne od wartości tej 

oceny, ani od oceny innych czynników – innymi słowy klient zareaguje podobną, jeśli nie 

analogiczną zmianą zadowolenia przy poprawie postrzegania danego obszaru od wartości 

bardzo niskiej do średniej, oraz przy jej wzroście od oceny bardzo wysokiej do maksymalnej, co 

prowadzi do założenia, iż określony poziom inwestycji w dany obszar przełoży się na zbliżony 

wzrost zadowolenia, niezależny od początkowego postrzegania tego obszaru. Równocześnie, 

założenie to w pewnym stopniu neguje możliwość potencjalnych interakcji i efektów 

synergetycznych między zmiennymi. 

3. Mechanizm, a tym samym model powstawania zjawiska satysfakcji jest relatywnie stały dla 

wszystkich klientów określonego rynku, branży czy podmiotu, bądź dla wyodrębnionych w ich 
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obrębie dużych grup. Konsekwencją takiego ujęcia procesu powstawania satysfakcji jest założe-

nie, iż reakcja na pogorszenie lub poprawę określonego czynnika kształtującego poziom satys-

fakcji będzie identyczna, bądź co najmniej bardzo zbliżona u każdego z klientów. W rezultacie 

przyjąć można, iż podmiot rynkowy podejmujący działania zmierzające do wzrostu zadowolenia 

klientów spotka się z jednolitą i wewnętrznie spójną odpowiedzią rynku. 

Warto zaznaczyć, iż przedstawione problemy w przeważającej mierze stanowią pochodną tradycyj-

nie stosowanych metod statystycznych wykorzystywanych w modelowaniu zjawisk – w tym przypadku 

procesu powstawania satysfakcji klienta. Przełożyły się one na motywację do podjęcia próby zastoso-

wania innego podejścia analitycznego, uwzględniającego z jednej strony możliwe nieliniowości, z dru-

giej umożliwiające stworzenie modelu uprawomocniającego wnioskowanie zarówno na poziome więk-

szych lub mniejszych grup, jak i pojedynczych przypadków – tym samym zaś diagnozę zakresu zmien-

ności lub obszarów homogeniczności reakcji na uwzględnione w modelu czynniki. 

Narzędziem analizy, które spełnia te wymagania są sztuczne sieci neuronowe (SSN) – struktury ma-

tematyczne, realizujące obliczenia przy wykorzystaniu jednego bądź kilku rzędów – warstw sztucznych 

neuronów, przekształcających, za pomocą określonej funkcji, zwanej funkcją aktywacji, zbiór wartości 

zmiennych wejściowych w jedną, bądź kilka wartości wyjściowych. Tego rodzaju narzędzie charaktery-

zuje się wieloma właściwościami bardzo interesującymi i pożądanymi zarówno z punktu widzenia bu-

dowy modelu określonego zjawiska, jak i zastosowania samej metody w obszarze badań społecznych. 

Zapewniają one bowiem: 

1. możliwość uzyskania złożonych, nieliniowych modeli dowolnego zjawiska, uwzględniających 

w szczególności interakcje i zjawiska synergetyczne między dowolnymi kombinacjami obecnych 

w modelu zmiennych; 

2. zdolność do integracji zmiennych charakteryzujących się różnym poziomem pomiaru, brak wraż-

liwości na ich rozkład, a także względnie łagodne wymogi odnośnie proporcji między ilością 

zmiennych w modelu, a ilością wymaganych przypadków; 

3. niewielką wrażliwość na błędy w projektowaniu modelu, szybkość i prostotę jego implementacji, 

oraz wygodne narzędzia porównania jakości otrzymanych rozwiązań. 

Równie ważną oraz charakteryzującą się olbrzymim potencjałem cechą sztucznych sieci neurono-

wych jest ich zdolność predykcyjna – to jest zdolność do trafnego przewidywania wartości wyjściowej 

dla pojedynczych przypadków – wektorów wartości wejściowych. Wynika ona z samego paradygmatu 

budowania i ewaluacji sztucznej sieci neuronowej, który zakłada ocenę jakości sieci nie na podstawie 

dopasowania do zbioru danych wykorzystanego do jej utworzenia – ponieważ, jak zostało to udowod-

nione, dostatecznie pojemna sieć jest w stanie taki zbiór odtworzyć z dowolną dokładnością, ale na 

podstawie trafności przewidywania wartości wyjściowych w zbiorze, który nie był wykorzystany do 

treningu sieci – zbiorze przypadków, który nigdy nie był przez sieć „widziany”. Procedura taka nie tylko 

dowodzi poprawności modelu, ale w szczególności potwierdza zasadność jego stosowania do przewi-

dywania zachowań pojedynczych jednostek. 

Warto przy tym zaznaczyć, iż o ile potencjał ten jest szeroko wykorzystywany w biznesie – na przy-

kład do rekomendowania konkretnym klientom odpowiednich produktów, czy szacowania ryzyka odej-

ścia danego klienta jednostki, wraz z czynnikami je kształtującymi, wydaje się być rzadko wykorzysty-

wany w badaniach konsumenckich prowadzonych z perspektywy naukowej. 
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Biorąc pod uwagę przedstawione uprzednio problemy, celem pracy było dokonanie diagnozy oraz 

oceny procesów powstawania satysfakcji klienta, w tym ocena znaczenia potencjalnie kształtujących 

ją czynników, prowadzonej w perspektywie istnienia między tymi czynnikami, a wynikowym poziomem 

zadowolenia klienta zależności o charakterze innym niż liniowy.  

Ujęcie to bazuje na następujących założeniach: 

1. poziom satysfakcji klienta jest wypadkową, czy też konsekwencją oddziaływania określonego 

zbioru czynników – przyczyn satysfakcji, natomiast nie musi być ich prostą sumą; czynniki te 

mogą mieć różny charakter – budować bądź obniżać jego poziom, prowadząc ewentualnie do 

zjawiska niezadowolenia klienta; 

2. skala wpływu każdego z tych czynników może być związana z wartością tego czynnika, co ozna-

cza, iż poprawa oceny danego czynnika o taką samą wartość, ale ulokowana w różnych punktach 

przestrzeni między jego oceną minimalną a maksymalną może skutkować różną skalą zmiany 

poziomu zadowolenia; 

3. reakcja klientów na taką samą zmianę oceny określonej zmiennej może być różna, zaś model nie 

musi sprowadzać się do reprezentowania wypadkowej wszystkich reakcji. 

Zdefiniowany cel, jak również przyjęte założenia umożliwiły postawienie szeregu pytań badaw-

czych. Prezentowane badanie miało za zadanie wyjaśnienie: 

1. Jaki jest zakres wpływu kolejnych badanych czynników na wynikowy poziom satysfakcji klienta, 

zarówno z punktu widzenia siły, jak i charakteru: kierunku oraz ewentualnych zmian skali tego 

wpływu wraz ze wzrostem oceny badanego czynnika? W jakim zakresie zależność między war-

tością czynnika a poziomem satysfakcji może być nieliniowa? 

2. Czy wzrost lub spadek satysfakcji klienta, wynikający ze zmiany oceny określonego aspektu funk-

cjonowania podmiotu związany jest z posiadanym poziomem satysfakcji – wynikającym z oceny 

innych, oddziałujących czynników – czy zadowoleni klienci reagują na poprawę lub pogorszenie 

określonych warunków inaczej, niż ci o niższym poziomie satysfakcji? 

3. Czy reakcja różnych konsumentów na poprawę bądź pogorszenie oceny danego czynnika jest 

spójna? 

4. Jaka jest skala zróżnicowania reakcji różnych konsumentów na zmianę kolejnych, ujętych w mo-

delu czynników kształtujących satysfakcję klienta? Czy można wyodrębnić zmienne generujące 

zbliżoną reakcję u różnych konsumentów? 

5. Czy istnieje możliwość wyodrębnienia grup klientów reagujących w sposób spójny na poprawę 

lub pogorszenie określonych czynników? Czy można mówić o efektach synergetycznych między 

zmiennymi – to jest sytuacjach, w których wzrost satysfakcji wynikający z poprawy oceny dwóch 

zmiennych jest większy, niż suma wzrostów obserwowanych przy poprawie każdej zmiennej 

z osobna? 

Równocześnie należy podkreślić, iż problematyka nieliniowości w modelach satysfakcji klienta jest 

od pewnego czasu obecna w literaturze. Niestety, badania prowadzone w tym kontekście są dość rzad-

kie, często fragmentaryczne, brakuje także wypracowanego standardu ewaluacji procesów powstawa-

nia satysfakcji w perspektywie braku liniowości w związku łączącym przyczyny wspomnianego zjawiska 

i jego poziom. Z tych przyczyn coraz częściej pojawiają się głosy sugerujące konieczność zmiany para-

dygmatu badań procesów satysfakcji na rzecz adaptacji modeli nieliniowych, uwzględniających 

w szczególności interakcje między zmiennymi, a być może także wynikającą z tego konieczność 
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zaangażowania nowych metod i instrumentów gromadzenia danych oraz modelowania zjawisk. Warto 

przy tym zaznaczyć, iż odejście od ujęć typowo liniowych umożliwi także pełną integrację zjawisk asy-

metrii w reakcji na pozytywne i negatywne oceny określonego bodźca, czynnika bądź zjawiska, diagno-

zowanych w wielu procesach o charakterze psychologicznym. 

Najważniejszym, a równocześnie jednym z pierwszych modeli akcentujących ten rodzaj zależności 

jest model Kano, w myśl którego elementy oferty, w zależności od rodzaju do którego są klasyfikowane, 

mogą mieć różny charakter wpływu na wynikowy poziom satysfakcji. Model ten wyróżnia cechy jed-

nowymiarowe – o liniowym wpływie na zadowolenie, cechy wymagane – których brak powoduje wy-

raźny spadek zadowolenia, zaś istnienie w niewielkim stopniu go poprawia, cechy atrakcyjne – których 

brak nie powoduje niezadowolenia, zaś pojawienie się – jego wykładniczy wzrost, a także cechy obo-

jętne i niepożądane. Podejście to ma jedna pewne wady – łączy charakter reakcji wyłącznie z atrybu-

tem produktu, pomijając chociażby cechy samego oceniającego, nie bierze pod uwagę znaczenia bie-

żących ocen wartości badanych atrybutów, co więcej, przypisuje daną relację tylko określonej klasie 

cech produktu. Model Kano prowadzi także do wielu pytań, na przykład o to, czy dany charakter reakcji 

jest stały w całej przestrzeni ocen badanej cechy oferty, czy dana cecha jest wywołuję taką samą reak-

cję u wszystkich konsumentów oraz o to, czy możliwe są inne rodzaje zależności – na przykład zależno-

ści o charakterze niemonotonicznym. 

Ujęcia problemu nieliniowości w procesach powstawania satysfakcji przedstawiali także inni auto-

rzy. W szczególności przytoczyć tutaj można między innymi Galloway’a (Galloway 1999), który zdiagno-

zował zjawisko nasycania się zmiennej wyjściowej, w tym przypadku poziomu satysfakcji, interpreto-

wane jako zmniejszanie się wrażliwości konsumenta na postępującą poprawę czynników budujących 

zadowolenie. Do podobnych wniosków doszli Anderson i Sullivan (Anderson i Sullivan, 1993), dodając 

dodatkowo asymetryczność reakcji łączącej poziom dyskonfirmacji i wynikający z niej poziom satysfak-

cji. Wskazali oni bowiem, iż rosnąca dyskonfirmacja o charakterze pozytywnym przekłada się na coraz 

wolniejszy wzrost zadowolenia, zaś ta o charakterze negatywnym – na coraz wolniejszy jego spadek, 

co oznacza, iż najsilniejsza reakcja konsumenta ma miejsce przy niewielkiej różnicy między oczekiwa-

niami a doświadczeniem. O nieliniowości relacji łączącej poziom satysfakcji i atrybuty go budujące pi-

sali także Finn (Finn, 2011), Turkyilmaz (Turkyilmaz et al., 2013), oraz Slevitch i Oh (Slevitch i Oh, 2010).  

W literaturze przedmiotu obecne są ponadto pojedyncze wyniki badań nieliniowych zależności mie-

dzy przyczynami a poziomem satysfakcji klientów określonego rynku bądź określonej marki. Dyskusja 

procesów powstawania zadowolenia klienta, a także badań problematyki ewentualnych nieliniowości 

w ich obrębie, prowadzonych zarówno z punktu widzenia samego zjawiska, jak i jego konkretnych prze-

jawów przedstawiona została w pierwszym rozdziale monografii. 

 

Założenia badawcze, procedura oraz wykorzystane metody 

 

Realizacja celu oraz odpowiedź na postawione pytania opierała się o wykorzystanie sztucznych sieci 

neuronowych, które, dzięki przedstawionym wcześniej właściwościom, są niezwykle wygodnym, ale 

także charakteryzującym się dużymi potencjałem narzędziem modelowania procesów i zjawisk, 

uwzględniającym dowolny charakter relacji łączącej zmienne zależne i niezależne, możliwym do zasto-

sowania także w obszarze zachowania konsumenta. Za decyzją o zastosowaniu sztucznych sieci neuro-

nowych przemawiały ponadto znaczące postępy w budowie metod i narzędzi służących szczegółowej 

diagnozie mechanizmów stojących za decyzjami podejmowanymi przez sieć – w tym dotyczących 
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oceny zakresu wpływu poszczególnych, ujętych w modelu zmiennych na szacowaną przez model war-

tość. Do niedawna bowiem sztuczne sieci neuronowe rozpatrywane były w kategorii „czarnej skrzynki” 

– modelu, który transformuje wektor wartości wejściowych w jedną lub więcej wartości przyjmowa-

nych przez zmienne wyjściowe w sposób, który o ile jest znany i możliwy do matematycznego wyraże-

nia, jest trudny, jeśli nie niemożliwy do interpretacji przez badacza. Obecnie jednak, między innymi 

dzięki pracom Goodfelowa (Goodfelow et al., 2016), Friedmanna (Friedmann, 2001), Goldsteina (Gold-

stein et al., 2015) czy Ribeiro (Ribeiro, Singh, Guestrin, 2016) istnieje szerokie spektrum metod umoż-

liwiających zrozumienie charakteru relacji łączącej obecne w modelu zmienne, diagnozowanie przy-

czyn reakcji sieci, ale także tworzenie interpretacji lokalnych – wyrażających odpowiedź na pytanie, 

w jakim stopniu kolejne zmienne niezależne przekładają się na otrzymanie określonej dla danego, po-

jedynczego przypadku wartości zmiennej wyjściowej. 

Sam fakt zastosowania sztucznych sieci neuronowych w badaniach konsumenckich także nie jest 

nowy, chociaż należy zauważyć, że częściej metody te wykorzystywane są w zastosowaniach komer-

cyjnych, do przetwarzania dużych zbiorów danych pozyskiwanych w sposób automatyczny, na przykład 

z systemów transakcyjnych, baz danych CRM, albo z witryn sklepów internetowych, w celu szacowania 

popytu, klasyfikacji klientów, oceny ich potrzeb, do rekomendowania produktów, bądź doboru odpo-

wiedniego komunikatu reklamowego. Dość rzadkie są zastosowania sztucznych sieci neuronowych do 

badań zjawisk satysfakcji klienta prowadzonych w perspektywie naukowej, jeszcze rzadsze – zastoso-

wania w zbiorach danych pozyskanych w sposób deklaratywny, to jest zawierających odpowiedzi wska-

zywane przez badanych, gromadzone przy wykorzystaniu takich metod, jak ankiety czy wywiady. Jako 

przykład tego ostatniego wskazać można miedzy innymi badania prowadzone przez Moutinho (Mou-

tinho et al., 2001), Lin (Lin et al., 2017), a z polskich autorów – przez Migdał-Najman i Badowską (Mig-

dał-Najman i Badowska, 2017). Przegląd podstawowych założeń związanych ze sztucznymi sieciami 

neuronowymi, obecny stan wiedzy na temat metod interpretacji ich funkcjonowania, jak również prze-

gląd zastosowań w badaniach konsumenckich przedstawiony został w drugim rozdziale pracy. 

Materiał empiryczny wykorzystany w omawianym badaniu pozyskany został w drodze wieloletnich 

badań zjawisk satysfakcji i lojalności klientów lubelskich centrów handlowych. Badanie to przeprowa-

dzone zostało metodą ankietową, w czterech etapach - w latach 2013-2016, zaś wzięło w nim udział 

ponad trzy i pół tysiąca respondentów, oceniających zdiagnozowane uprzednio obszary potencjalnie 

składające się na wynikową ocenę podmiotu, swój ogólny poziom zadowolenia z jego oferty, cele rea-

lizowane w trakcie zakupów, jak również nasilenie wybranych postaw związanych z dokonywaniem 

zakupów. Sektor ten jest niezwykle dogodny z punktu widzenia badań satysfakcji, między innymi 

z uwagi na złożoność i wielowymiarowość procesu jej powstawania, tym samym czynników ją kształ-

tujących, jak również powszechną wśród potencjalnych uczestników badania znajomość większości 

podmiotów funkcjonujących na tym rynku.  

Sama analiza, w myśl postawionych uprzednio pytań badawczych, przeprowadzona została na 

trzech płaszczyznach, odrębnie dla każdego uwzględnionego w badaniu okresu. Obejmowały one: 

1. płaszczyznę ogólną – dotyczącą samego zjawiska satysfakcji i stojących za nim ogólnych mecha-

nizmów, a która wyrażała się budową katalogu możliwych relacji łączących przyczyny i wynikowy 

poziom zadowolenia, oceną znaczenia wyjściowego poziomu zadowolenia klienta oraz począt-

kowej oceny zmiennej w kształtowaniu tej reakcji, a także klasyfikacją grup klientów z punktu 

widzenia charakteru reakcji na poprawę lub pogorszenie określonych czynników budujących sa-

tysfakcję; 
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2. płaszczyznę szczegółową – która odnosiła się do konkretnego rynku oraz określonego okresu 

czasu, a wyrażała się diagnozą znaczenia czynników budujących satysfakcję klienta, wraz z cha-

rakterem relacji łączących je z reakcją konsumenta oraz możliwymi rekomendacjami natury biz-

nesowej; 

3. płaszczyznę narzędziową – dotyczącą po pierwsze, przygotowania procedury modelowania zja-

wisk zadowolenia klienta przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych, po drugie, rozpo-

znania perspektyw stosowania metod interpretacji i oceny znaczenia zmiennych uwzględnio-

nych w modelu, po trzecie – opracowania metody klasyfikacji czynników satysfakcji z punktu 

widzenia ich biznesowej użyteczności, uwzględniającej w szczególności możliwy brak liniowości 

w reakcji klienta. 

Sama procedura budowy sztucznych sieci neuronowych modelujących zjawisko powstawania satys-

fakcji klienta rozważanego rynku, jak również oceny charakteru zależności miedzy czynnikami kształtu-

jącymi poziom zadowolenia, a jego wynikową wartością obejmowała następujące kroki: 

1. Pozyskany materiał empiryczny poddany został niezbędnym przekształceniom: po pierwsze, 

uzupełnione zostały braki danych – wykorzystana została imputacja bazująca na metodzie k naj-

bliższych sąsiadów (k-NN); po drugie, dokonano redukcji wymiarowości, a równocześnie usu-

nięto ewentualne współliniowości między zmiennymi; docelowy model uwzględniał 39 zmien-

nych. 

2. Przetestowane zostały możliwe do zastosowania, różne kategorie sieci neuronowych, 

uwzględniające sieci o charakterze perceptronu wielowarstwowego (MLP), obejmującego jedną 

lub dwie warstwy ukryte, sieci bazującej na funkcjach radialnych (RBF) oraz sieci uogólnionej 

regresji (GRNN). Każda z tych sieci poddana została ocenie pod względem zdolności predykcyj-

nych, to jest trafności przewidywania wartości poziomu satysfakcji klienta w próbie testowej. 

W dalszych analizach wykorzystane zostało podejście najprostsze, ale równocześnie takie, które 

wykazało się najlepszą efektywnością mierzoną najniższym błędem predykcji (RMSA i MAE) – 

perceptron wielowarstwowy (MLP). 

3. Dla każdego z badanych okresów oraz dla próby łącznie wygenerowano sieć neuronową o naj-

bardziej korzystnych właściwościach, jej uzyskanie opierało się na kolejnym testowaniu różnych 

rozmiarów sieci, różnych ilości warstw oraz różnych funkcji aktywacji; każda kombinacja testo-

wana była wielokrotnie, w celu uniknięcia wpływu podziału przypadków między zbiór testowy, 

walidacyjny i uczący oraz wpływu początkowych wartości wag połączeń; każda z finalnych sieci 

poddana została ocenie, która bazowała na zdolności sieci do przewidywania wartości zmiennej 

wyjściowej na podstawie danego wektora zmiennych wejściowych; pozyskane sieci wykazały się 

bardzo dobrymi zdolnościami predykcyjnymi, co uprawomocniło stosowanie ich w dalszych ana-

lizach. 

4. Przeprowadzono ocenę znaczenia kolejnych, uwzględnionych w modelu zmiennych, z punktu 

widzenia siły oraz charakteru ich wpływu na wynikowy poziom satysfakcji klienta oraz ocenę 

zróżnicowania reakcji kolejnych przypadków na zmianę wartości tych zmiennych; ocena ta uwi-

doczniła obszary liniowego i nieliniowego wpływu poszczególnych badanych czynników, za-

równo w perspektywie wpływu średniego dla całej próby, jak i reakcji charakterystycznych dla 

grup konsumentów; ponadto, na tym etapie opracowana została autorska procedura umożliwia-

jąca szacowanie potencjału biznesowego kolejnych, badanych zmiennych, lokująca je w prze-

strzeni zdefiniowanej przez zakres nieliniowości reakcji oraz jej siłę. 
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5. Przygotowane zostały mapy grupujące zmienne według potencjalnego związku zmiennej z po-

ziomem satysfakcji klienta, bazujące na dwuwymiarowej przestrzeni, definiowanej przez śred-

nią siły wpływu danej zmiennej na satysfakcję klienta oraz skalę zróżnicowania reakcji klientów 

na poprawę tej zmiennej, wyrażoną różnicą między reakcją najlepszą a najgorszą; mapy takie 

umożliwiają ocenę potencjalnego znaczenia kolejnych zmiennych w optymalizacji procesów biz-

nesowych 

6. Przeprowadzono segmentację i profilowanie klientów według kryterium diagnozowanej przez 

sztuczną sieć neuronową reakcji na możliwe działania marketingowe i organizacyjne, rozpatry-

waną na płaszczyźnie ilościowej i jakościowej, która wykazała istnienie grup klientów o różnych, 

ale wewnętrznie spójnych reakcjach na poprawę oceny kolejnych obszarów, wiążąca równocze-

śnie charakter tej reakcji z ogólnym poziomem satysfakcji klienta. 

Do oceny zależności łączącej kolejne, ujęte w modelu zmienne z wynikowym poziomem satysfakcji 

wykorzystane zostały dwa narzędzia, zaproponowany przez Friedmana (Friedman, 2001) profil PDP 

(Partial Dependence Plot) oraz opracowana przez Goldsteina (Goldstein et al., 2015) metoda krzywych 

ICE/c-ICE (Individual Conditional Expectation / centred Individual Conditional Expectation). Oba podej-

ścia bazują na symulowaniu poziomu satysfakcji każdego przypadku, przy określonej wartości badanej 

zmiennej. 

Pierwsza z przedstawionych metod, profil PDP, obrazuje przebieg oraz średnią zmianę wartości 

zmiennej zależnej – w tym przypadku poziomu satysfakcji klienta przy wzroście wartości badanej 

zmiennej niezależnej, to jest ocenianego czynnika budującego ten poziom, od wartości minimalnej do 

maksymalnej w badanej próbie. Metoda tworzenia profilu opiera się o zdolności predykcyjne sieci, 

profil PDP ukazuje zaś, jaka byłaby średnia wartość zmiennej wyjściowej, jeśli w każdym przypadku 

z badanej próby wartość badanej zmiennej wejściowej byłaby na danym poziomie, przy założeniu, że 

pozostałe zmienne niezależne pozostałyby niezmienione. 

Wykres tego rodzaju jest intuicyjny i prosty w interpretacji, z drugiej strony profile PDP, pomimo 

licznych zalet wykazują także, jak dowodzi Molnar (Molnar, 2018), dwie dość istotne wady. Po pierw-

sze, zakładają brak korelacji miedzy zmiennymi zależnymi – przyjmują zatem, że każda zmienna może 

przyjmować dowolne wartości niezależnie od wartości innych zmiennych, które to założenie w oma-

wianym badaniu jest spełnione, z racji usunięcia współliniowości. Po drugie, ukrywają heterogenicz-

ność w reakcjach przypadków – przedstawiają reakcję średnią, co uniemożliwia odpowiedź na pytanie, 

czy wszystkie przypadki reagują podobnie, czy może istnieją grupy przypadków charakteryzujących się 

zbliżoną, ale różną od innych grup reakcja na poprawę lub pogorszenie badanej zmiennej. 

Metodą umożliwiającą uniknięcie tego problemu jest podejście ICE/c-ICE, stanowiące co do zasady 

rozwinięcie i uszczegółowienie metody PDP. Ideą stojącą za wykresem ICE jest symulowanie reakcji na 

poprawę badanej zmiennej od jej wartości minimalnej do wartości maksymalnej dla każdego przy-

padku z próby z osobna. Każda z krzywych na wykresie reprezentuje zatem prognozowaną przez sieć 

zmianę poziomu satysfakcji kolejnego, konkretnego przypadku – umożliwia to po pierwsze, ocenę moż-

liwych charakterów relacji, co ważniejsze jednak, ocenę jej przebiegu w zależności od ogólnego po-

ziomu zadowolenia – każda krzywa rozpoczyna się przy pewnej wartości poziomu satysfakcji (wyraża-

jącego się wysokością początku krzywej nad osią odciętych), wynikającego z działania innych, oddzia-

ływujących na klienta czynników. Przy wykorzystaniu wykresu ICE można zatem ocenić, czy badani 

o podobnym poziomie satysfakcji wykazują podobną reakcję na poprawę czynnika. 
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Wadą wykresu ICE jest nieczytelność, pogłębiająca się wraz z ilością analizowanych przypadków, ale 

także trudność w dokonywaniu porównań między przypadkami – zwłaszcza, jeśli są one od siebie od-

dalone. Rozwiązaniem jest uzupełnienie metody o wykres c-ICE polegający na wycentrowaniu wszyst-

kich krzywych poprzez odjęcie od szacowanego przez sieć poziomu satysfakcji wartości satysfakcji przy 

minimalnej ocenie badanej zmiennej. Dzięki temu, każda krzywa zaczyna się przy zerowym poziome 

satysfakcji i obrazuje tylko zmianę zadowolenia wywoływaną przez zmianę ocenianego czynnika. Z jed-

nej strony usunięty zostaje zatem wpływ innych, obecnych w modelu zmiennych, a tym samym poziom 

satysfakcji z nich płynący, z drugiej wygodniejsze staje się wyszukiwanie obszarów homogeniczności 

odpowiedzi. Metoda ICE/c-ICE umożliwia, oprócz oceny samego kształtu reakcji, wnioskowanie o reak-

cji średniej, ale także oszacowanie reakcji najbardziej i najmniej korzystnej, czy wnioskowanie o zakre-

sie reakcji pozytywnych i negatywnych. Idea obu metod, procedura oraz przykłady ich stosowania oraz 

interpretacji, zostały przedstawione oraz szczegółowo omówione w rozdziale trzecim monografii. 

Obserwowana w obrębie kolejnych, analizowanych czynników różnorodność relacji łączącej daną 

zmienną i poziom satysfakcji niesie także istotne konsekwencje z punktu widzenia podejmowanych 

przez menedżerów decyzji odnośnie alokacji zasobów. Wiele korzystniejsze jest bowiem działanie 

w obrębie tych obszarów, których poprawa oceny wiąże się z wykładniczym wzrostem zadowolenia, 

mniej korzystne tam, gdzie następuje zjawisko wysycenia – sytuacja w której postępująca poprawa 

oceny obszaru przekłada się na coraz słabsza poprawę zadowolenia klienta. W celu oceny czynników 

satysfakcji z punktu widzenia ich potencjału biznesowego – przydatności do planowania działań pod-

noszących zadowolenie klientów opracowana została autorska macierz klasyfikacji, umożliwiająca 

ewaluację i grupowanie zmiennych w przestrzeni zdefiniowanej przez dwa, istotne z perspektywy prak-

tycznej wymiary: 

1. potencjalną siłę wpływu tej zmiennej na wynikowy poziom satysfakcji, 

2. stopień nieliniowości zależności łączącej wynikowy poziom satysfakcji z daną zmienną. 

Jako potencjalną siłę wpływu danej zmiennej przyjęto średnią zmianę satysfakcji klienta przy 

wzroście wartości tej zmiennej od minimum do maksimum, zaś liniowość bądź nieliniowość reakcji 

oszacowana została współczynnikiem określonym na potrzeby analizy mianem współczynnika nielinio-

wości (wl), zdefiniowanym jako stosunek wzrostu poziomu satysfakcji przy poprawie zmiennej od me-

diany do maksimum do wzrostu poziomu satysfakcji przy poprawie zmiennej od minimum do mediany. 

Współczynnik ten odpowiada zatem na pytanie, czy zmiana satysfakcji klienta towarzysząca poprawie 

oceny danego obszaru przyspiesza czy zwalnia. Przy takim wyrażeniu, współczynnik ten przyjmuje na-

stępujące wartości: 

1. wl >1, gdy zmiana (może być to zarówno wzrost, jak i spadek) satysfakcji przyspiesza wraz ze 

wzrostem badanej zmiennej; 

2. wl = 1, gdy zmiana ma charakter liniowy, bądź zbliżony do liniowego; 

3. 0 < wl < 1, gdy zmiana satysfakcji spowalnia wraz ze wzrostem badanej zmiennej. 

Równocześnie, współczynnik ten przyjmować może wartości dodatnie – sugerujące, iż zależność ma 

charakter monotoniczny – nie zmienia kierunku, oraz wartości ujemne, które wskazują, iż zmiana sa-

tysfakcji w pierwszej i drugiej połowie wartości badanego czynnika ma różny kierunek, czyli wraz ze 

wzrostem wartości badanej zmiennej następuje odwrócenie trendu w zmianie poziomu satysfakcji – 

satysfakcja początkowo rośnie, a potem spada, bądź początkowo spada, aby potem zanotować wzrost. 
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Rysunek 1. Macierz klasyfikacji reakcji 
Źródło: opracowanie własne.  

 

Macierz osadzona w tak zdefiniowanej przestrzeni przedstawiona została na rysunku 1. Zawiera ona 

dziewięć pól reprezentujących różne możliwe charaktery związku łączącego badaną zmienną z wyniko-

wym poziomem satysfakcji klienta, określanych przez trzy poziomy współczynnika liniowości (1, 0 i -1) 

oraz dwa poziomy siły wpływu (-0,2 oraz 0,2). Próg różnicy między wpływem znaczącym a nieznaczą-

cym jest charakterystyczny dla danego zbioru danych i powinien być adaptowany z perspektywy pro-

wadzonego badania. 

Pola uwzględnione w macierzy to: 

1. pole A – zmienne o niewielkiej potencjalnej sile wpływu, niezależnie od stopnia jego liniowości 

bądź nieliniowości – zmienne te nie są potencjalnie interesujące z punktu widzenia podmiotu, 

ponieważ reakcja na nie jest słaba, bądź silnie polaryzują one klientów;  

2. pole B – to zmienne o dużej sile i rosnącej dynamice wzrostu zadowolenia – są to zmienne o du-

żych perspektywach biznesowych, alokacja zasobów w ich obrębie przyniesie silny i nie podle-

gający zjawisku nasycenia, a wręcz przyspieszający wzrost satysfakcji; zmienne w tym polu sta-

nowią dogodne płaszczyzny budowania przewagi konkurencyjnej; 

3. pole C – to zmienne w których obserwowane jest zjawisko wysycania, bądź w których klienci 

oczekują osiągnięcia standardu; wzrostowi oceny badanego czynnika towarzyszy początkowo 

silny, potem spowalniający wzrost zadowolenia; 

4. pole D – to zmienne w których następuje zmiana trendu, reakcja jest najpierw (przed osiągnię-

ciem przez badaną zmienną poziomu mediany) silna, potem słabsza, zaś potencjalna siła wpływu 

jest większa od zera – oznacza to, iż satysfakcja początkowo silnie rośnie, następnie zaś, po prze-

kroczeniu przez ocenę badanej zmiennej wartości mediany, zaczyna nieznacznie spadać, przy 

czym w ogólnym rozrachunku oddziaływanie jest dodanie – spadek nie przekracza osiągniętego 

wcześniej wzrostu; tego rodzaju zmienne mogą wyrażać znużenie klienta zbyt dużą wartością 

danego atrybutu, który początkowo jest pożądany, zaś w większym zakresie – zaczyna przeszka-

dzać; 
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5. pole E – to zmienne w których nastąpiła zmiana trendu, reakcja jest najpierw słabsza, potem 

silniejsza, zaś potencjalna siła wpływu nadal jest dodatnia; oznacza to, że wraz z poprawą ocen 

takich zmiennych poziom satysfakcji najpierw spada, potem zaś rośnie, przy czym wzrost jest 

bardziej dynamiczny niż spadek; reakcja taka jest dość nietypowa i trudno wskazać jej realny 

przykład; 

6. pole F – to zmienne o ujemnej sile, oznaczającej pogarszający się poziom zadowolenia, oraz 

o stałej, rosnącej dynamice, co oznacza, że wraz ze wzrostem oceny czynnika obserwowany jest 

przyspieszający spadek satysfakcji – są to czynniki wysoce niepożądane w ofercie;  

7. pole G – to czynniki o ujemnej sile i słabnącej dynamice spadku zadowolenia – co oznacza, że 

w początkowych etapach poprawy jego oceny (czy też wzrostu nasilenia) zadowolenie spada sil-

niej, zaś wraz ze wzrostem jego wartości spadek satysfakcji wyhamowuje; zjawisko takie zinter-

pretować można jako sytuację w której określony czynnik posiada aspekty silnie negatywne, oraz 

pewien zakres pozytywów – wraz z jego wzrostem aspekty pozytywne w coraz większym stop-

niu, ale nadal niecałkowicie, kompensują spadek zadowolenia; 

8. pole H – to czynniki o ujemnej sile, słabnącej dynamice, którym także towarzyszy zmiana trendu 

– oznacza to, iż przy niskich ocenach badanej zmiennej następuje szybki spadek zadowolenia, 

który jest kompensowany po przekroczeniu przez badaną zmienną wartości mediany – po jej 

przekroczeniu następuje niewielki wzrost satysfakcji; 

9. pole I – to dość interesujące czynniki, w przypadku których początkowo następuje wzrost zado-

wolenia, natomiast po przekroczeniu badanej zmiennej wartości mediany – bardziej dynamiczny 

spadek – co oznacza, iż są one w pewnym, minimalnym zakresie oczekiwane przez klientów, 

natomiast ich zbyt duże nasilenie powoduje silne, nie kompensowane przez początkowy wzrost, 

pogorszenie poziomu satysfakcji. 

Ostatnim krokiem analizy stała się próba pogrupowania klientów według charakteru reakcji na po-

prawę wybranych aspektów oferty. Została ona podjęta odrębnie w trzech grupach czynników: 

1. w grupie zmiennych wyrażających reakcję na postrzeganie oferty; 

2. w grupie zmiennych wyrażających reakcję na poziom cen; 

3. w grupie zmiennych wyrażających reakcję na odbiór komunikacji i wizerunku podmiotu. 

Sama procedura klasyfikacji ponownie bazowała na zdolności sieci do przewidywania wartości sa-

tysfakcji dla konkretnych przypadków i przebiegała w następujących krokach: 

1. dla każdego przypadku z próby wyznaczono wektor reakcji – ciąg wartości obrazujących po-

prawę satysfakcji przy sekwencyjnym wzroście każdej ujętej w danej grupie zmiennej; z uwagi 

na ograniczenia wynikające z przyjętej metodyki, każda zmienna z grupy przyjmowała kolejno 

siedem wartości, od minimum, poprzez medianę do maksimum – stąd też dla każdej zmiennej 

uzyskano wektor sześciu wartości zmiany satysfakcji; 

2. przeprowadzono analizę skupień, przy wykorzystaniu metody k-średnich (testowano także me-

tody bazujące na algorytmie EM oraz na gęstości – OPTICS), grupującą przypadki o podobnym 

wektorze reakcji na poprawę zmiennych z danej grupy; ilość skupień wyznaczona została przy 

wykorzystaniu szeregu ugruntowanych metod, między innymi takich jak indeks silhouette, in-

deks C Huberta-Levina, czy indeks Krzanowski-Lai; 

3. pozyskane skupienia poddane zostały profilowaniu – określono średni poziom satysfakcji przy-

padków zgrupowanych w danym skupieniu, główne cele realizowane przez nie w trakcie procesu 
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zakupowego, jak również nasilenie wybranych, uwzględnionych w badaniu postaw wobec pro-

cesu zakupowego. 

Pozyskana próba badawcza, kolejne kroki przestawionej procedury, jak również założenia i charak-

terystyka wykorzystanych metod szczegółowo omówione zostały w trzecim rozdziale monografii. 

 

Reakcje nieliniowe w obszarach powstawania satysfakcji klienta centrum handlowego 

 

Wyniki analiz pozyskanego materiału badawczego i płynące z nich wnioski przestawione zostały 

w czwartym i piątym rozdziale pracy. W pierwszym z nich zawarta została eksploracyjna ocena wyni-

ków otrzymanych przy wykorzystaniu neuronowych modeli zjawiska satysfakcji – przeprowadzony zo-

stał przegląd możliwych nieliniowości w reakcji klientów na poprawę oceny kolejnych, uwzględnionych 

w modelu czynników, opierający się o zestawienie i porównanie prawidłowości obserwowanych 

w czterech badanych okresach. Poniżej przedstawiony został syntetycznie zarys tych analiz i główne 

wykazane prawidłowości. Pominięto przy tym ich interpretację, zamieszczoną w monografii. 

 

Poziom cen 

 

Pierwszą grupą analizowanych czynników kształtujących satysfakcję klienta był obszar postrzega-

nia atrakcyjności cen, który wyrażony został sześcioma wymiarami: postrzeganiem cen produktów oso-

bistych, usług rozrywkowych, elektroniki i AGD, prasy i książek, artykułów wyposażenia wnętrz oraz 

cen żywności.  

Biorąc pod uwagę pierwszy z nich – postrzeganie cen produktów osobistych, stanowiących w tym 

przypadku podstawowy element oferty centrum handlowego, zauważyć można po pierwsze, iż więk-

szość modeli wskazuje na duże zróżnicowanie możliwych reakcji, począwszy od reakcji pozytywnych, 

poprzez reakcje mniej lub bardziej neutralne, do reakcji negatywnych, przy czym w konsekwencji, re-

akcja średnia dla wszystkich przypadków była zawsze pozytywna, ale niezbyt silna. W tym obszarze 

zaobserwowano także różne rodzaje reakcji klienta na poprawę oceny poziomu cen, począwszy od re-

akcji liniowych, pozytywnych lub negatywnych, w których satysfakcja rosła proporcjonalnie do wzrostu 

oceny atrakcyjności omawianego czynnika, poprzez reakcje potęgowe lub wykładnicze, charaktery-

styczne zapewne dla klientów bardziej zorientowanych na cenę, oraz reakcje wykazujące stabilizację 

lub spadek poziomu zadowolenia klienta po osiągnięciu przez ocenę atrakcyjności cen wartości śred-

niej – wyrażające oczekiwanie rynkowego standardu, którego przekroczenie zaczyna być kojarzone 

z obniżeniem jakości.  

Zbliżone reakcje zaobserwowano w przypadku oceny atrakcyjności cen prasy i książek – także tutaj 

reakcja na poprawę tej oceny może być zarówno negatywna, jak i pozytywna, zaś reakcja wypadkowa, 

nadal dość słaba, jest natomiast zwykle negatywna. Podobnie, jak uprzednio, wyodrębnić można przy-

padki o reakcji typowo liniowej, ale ponadto, w pierwszych trzech badanych okresach, szeroki zbiór 

przypadków reagujących wzrostem do momentu przekroczenia przez badaną zmienną wartości śred-

niej, następnie stabilizacją, lub spadkiem satysfakcji. Co istotne, rozważając kolejne badane okresy za-

uważyć można ewolucję w postrzeganiu tego obszaru cen – wraz z upływem czasu rośnie liczba przy-

padków reagujących na jego poprawę pozytywnie. 

Przeciwieństwem przedstawionych dwóch obszarów jest postrzeganie atrakcyjności cen produk-

tów wyposażenia wnętrz – we wszystkich czterech badanych okresach poprawa oceny ich atrakcyjności 
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odbierana jest przez klientów jednoznacznie negatywnie – w przeważającej liczbie przypadków towa-

rzyszy jej pogorszenie poziomu satysfakcji, co najprawdopodobniej utożsamić można z postrzeganym 

przez klienta silnym związkiem między ceną a jakością tego produktu. Można zatem domniemywać, iż 

lokowanie w obrębie centrum handlowego sklepów z tanimi produktami tej kategorii przekłada się na 

pogorszenie opinii klienta o całej jednostce. Kolejne przypadki na poprawę oceny cen tego obszaru 

asortymentu reagowały najczęściej liniowym spadkiem satysfakcji, zaobserwowano także szereg reak-

cji przyspieszających i spowalniających oraz neutralnych. Reakcja wypadkowa sugeruje spowalniający 

spadek satysfakcji, co może wskazywać na fakt, iż poprawa atrakcyjności ceny może kompensować 

decydujące o spadku satysfakcji postrzegane pogorszenie jakości oferty. 

Ostatnim analizowanym w sposób szczegółowy obszarem oceny atrakcyjności cen były ceny elek-

troniki i artykułów gospodarstwa domowego. W ich przypadku ponownie zauważyć można reakcje po-

zytywne i negatywne, przy czym zarówno stopień zróżnicowania reakcji, rozumiany jako różnica mię-

dzy reakcją najbardziej korzystną i najgorszą, jak i ich siła są wyraźnie słabsza niż w pozostałych obsza-

rach. Ceny żywności i usług rozrywkowych zostały pominięte z uwagi na niewielki zakres zmienności 

w reakcjach klientów, są natomiast uwzględnione w analizach zbiorczych. 

Z punktu widzenia ogólnego wpływu poziomu cen na poziom satysfakcji klienta centrum handlo-

wego, przeprowadzone badanie prowadzi do dwóch istotnych wniosków. Po pierwsze, reakcja klien-

tów na poprawę atrakcyjności cen nie musi być i często nie jest pozytywna. W badaniu zauważyć bo-

wiem można kategorie oferty w obrębie których respondenci reagują na tą poprawę w większości po-

zytywnie (na przykład ceny produktów osobistych), w sposób zróżnicowany (na przykład ceny pracy 

i książek) lub w większości negatywnie (na przykład w obrębie cen artykułów wyposażenia wnętrz). 

Jako możliwe wytłumaczenie tego zjawiska wskazać można fakt łączenia niskich cen z niższą jakością, 

bądź mniej prestiżowymi markami, następnie zaś przenoszenie tego rodzaju negatywnych postaw na 

ocenę całego podmiotu. Mechanizm ten w różnych kategoriach produktowych charakteryzował się 

zróżnicowanym nasileniem, warto także zauważyć, iż w części przypadków obserwowane było zjawisko 

początkowego spadku, następnie zaś częściowej poprawy poziomu satysfakcji, towarzyszące wzro-

stowi oceny danego obszaru cen, co wytłumaczyć można faktem ograniczonej kompensacji negatyw-

nego odbioru niskiej jakości poprawą relacji tej jakości do ceny. 

Po drugie, w obrębie większości badanych czynników zaobserwować można niezmiernie wyraźne 

zróżnicowanie możliwych relacji łączących poziom postrzeganych cen i wynikowy poziom zadowolenia 

klienta. Zróżnicowanie to wyrażać się może zarówno samą skalą efektu, to jest zakresem zmiany po-

ziomu zadowolenia przy poprawie danego obszaru cen, jak i kształtem relacji, to jest jej liniowością, 

bądź nieliniowym charakterem. Oznacza to między innymi, iż nie należy oczekiwać spójnej reakcji 

wszystkich klientów na podejmowane przez przedsiębiorstwo działania, co więcej, działania prowa-

dzone w obszarze cen, chociaż neutralne bądź nieznacznie pozytywne z punktu widzenia reakcji śred-

niej, mogą prowadzić do polaryzacji grup klientów – wzrostowi zadowolenia jednej kategorii nabyw-

ców towarzyszyć będzie spadek satysfakcji innej, być może z określonych przyczyn także atrakcyjnej, 

grupy klientów.  

 

Ocena asortymentu 

 

Ocena atrakcyjności asortymentu jednostki wyrażona została na potrzeby prowadzonej analizy 

w czterech obszarach: ocenie oferty podstawowej, ocenie oferty rozrywkowej, ocenie usług 
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dodatkowych oraz jego jakości. Co interesujące, o ile w przypadku percepcji cen kolejne badane 

zmienne miały dość zróżnicowany wpływ na poziom satysfakcji, wpływ oceny oferty w poszczególnych 

obszarach jest względnie porównywalny, chociaż nie identyczny, zwłaszcza z punktu widzenia zróżni-

cowania reakcji między kolejnymi przypadkami. 

Ocena wypadkowa wszystkich tych obszarów ma jednoznacznie pozytywny wpływ na wynikowy 

poziom zadowolenia, chociaż należy także podkreślić dość duże zróżnicowanie w reakcji poszczegól-

nych przypadków. Czynnikiem posiadającym najsilniejszy, zarówno w obszarze oceny asortymentu, jak 

i w perspektywie wszystkich czynników modelu, wpływ na poziom zadowolenia klienta jest ocena asor-

tymentu podstawowego, równocześnie, w obrębie tego czynnika zaobserwować można także najwięk-

szą różnicę między reakcją najbardziej a najmniej korzystną. Jest to dość spodziewana prawidłowość, 

zważywszy na fakt, iż oferta podstawowa stanowi niejako rdzeń wartości zapewnianej przez podmiot 

swoim klientom – stąd też wysoka siła wpływu, ale także duże zróżnicowanie, wyrażające wyraźne re-

akcje na odchylenie oceny oferty od formułowanych przez klienta oczekiwań. 

Pozostałe obszary charakteryzuje wpływ wyraźnie słabszy, chociaż nadal istotny, który ponadto 

w przypadku oferty rozrywkowej wydaje się wykazywać postępujący w kolejnych etapach spadek – co 

może być przejawem zjawiska przyzwyczajania się klienta do oferty oraz standardu rynkowego, który 

sam, pomimo, iż zwykle jest względnie stabilny, lub nawet charakteryzujący się poprawą, wywołuje 

u potencjalnego nabywcy coraz słabszą reakcję. Zjawisko to prowadzi ponadto do pytania o relacje 

i cele realizowane w trakcie odwiedzin w centrum handlowym – dostępne badania często zdają się 

wskazywać, iż obecność w centrum ma wymiar formy spędzania wolnego czasu lub aktywności inter-

personalnej, z drugiej strony ocena zapewniającej realizację tych wartości oferty rozrywkowej nie ma 

aż tak znaczącego wpływu na wynikowy poziom zadowolenia. 

Podsumowując charakter wpływu oceny badanych aspektów asortymentu na satysfakcję klienta 

należy zwrócić uwagę na fakt, iż przeważająca część przypadków wykazuje w obrębie wszystkich zmien-

nych z tej grupy wyłącznie reakcje pozytywne – reakcje negatywne są sporadyczne i w zasadzie wi-

doczne jedynie w jednym okresie w przypadku oceny oferty rozrywkowej, co więcej reakcje te są 

spójne i niezależne od wyjściowego poziomu satysfakcji. Można zatem stwierdzić, iż z punktu widzenia 

podmiotu alokacja zasobów w obrębie tych obszarów jest zawsze działaniem zasadnym, zaś biorąc pod 

uwagę fakt, iż dominują reakcje liniowe lub wykładnicze – poprawa zadowolenia będzie co najmniej 

proporcjonalna do nakładu. 

 

Działania promocyjne 

 

Działania promocyjne wyrażone zostały przy wykorzystaniu dwóch zmiennych, dotyczących odpo-

wiednio oceny ogólnej atrakcyjności promocji oraz oceny racjonalnych aspektów prowadzonych dzia-

łań. Pierwsza z nich, ocena ogólnej atrakcyjności, charakteryzuje się relatywnie przeciętnym wpływem, 

w obrębie którego dominują reakcje o charakterze pozytywnym. Ponadto, w przypadku poprawy oceny 

ogólnej atrakcyjności promocji wzrost satysfakcji jest zwykle liniowy lub wykładniczy, co zdaje się po-

twierdzać istnienie dwóch grup klientów – grupy reagującej na promocję w sposób typowy (zależność 

liniowa) oraz grupy klientów poszukujących promocji, a w związku z tym bardziej wrażliwych na po-

prawę ich oceny (zależność wykładnicza). 

Trudniejszy do wyjaśnienia jest natomiast wpływ drugiej badanej zmiennej – oceny racjonalnych 

aspektów komunikacji. Ponownie zaobserwować można wysokie zróżnicowanie reakcji – w części 
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przypadków reakcje mają także charakter negatywny, z drugiej zaś strony ogólny wpływ na poziom 

satysfakcji jest niewielki i dość niespójny w kolejnych badanych okresach. Być może wiąże się to z fak-

tem, iż zmienna ta budowana była przez aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, które nie oferują 

konsumentowi bezpośrednich korzyści. 

 

Aspekty organizacyjne 

 

Aspekty organizacyjne funkcjonowania jednostki to jeden z potencjalnie najistotniejszych obszarów 

budujących satysfakcję klienta. Z jednej strony aspekty te mogą być względnie łatwo przez jednostkę 

kształtowane – nie zależą, tak jak asortyment czy poziom cen, od decyzji pojedynczych, obecnych 

w centrum podmiotów. Z drugiej – pozostają w sposób ciągły widoczne dla klienta, ponieważ odwie-

dzając centrum handlowe będzie miał on z nimi kontakt niezależnie od celu, charakteru i czasu odwie-

dzin. W prezentowanym badaniu aspekty te wyrażone zostały przy wykorzystaniu trzech zmiennych: 

estetyki centrum, czystości wnętrz oraz ich przyjazności. 

Pierwsza z nich, estetyka centrum charakteryzuje się dość interesującą ewolucją zakresu oddziały-

wania, możliwą do zaobserwowania w kolejnych uwzględnionych okresach. Wyraża się ona po pierw-

sze postępującym wzrostem siły wpływu na wynikowy poziom satysfakcji, który początkowo jest mar-

ginalny, po drugie zaś przejściem od reakcji mieszanych, to jest pozytywnych i negatywnych do reakcji 

wyłącznie pozytywnych. Wiązać się to może z obserwowanym w badanym okresie rozwojem rynku – 

pojawianie się nowych podmiotów i intensyfikacja walki konkurencyjnej potencjalnie mogła sprawić, 

iż klienci zaczęli zwracać uwagę na poza-asortymentowe aspekty oferty – stąd rosnąca rola estetyki. 

W większości przypadków średnia reakcja na poprawę oceny estetyki jednostki ma charakter li-

niowy bądź zbliżony do liniowego, równocześnie zaobserwować można także przypadki reakcji wykład-

niczych, a także, w ostatnim badanym okresie, zjawisko saturacji, wyrażające się poprawą zadowolenia, 

która spowalnia wraz ze wzrostem oceny badanej zmiennej. 

Drugą zmienną wyrażającą aspekty organizacyjne jest czystość wnętrz. Charakteryzuje ją duże zróż-

nicowanie reakcji, które są niemal wyłącznie pozytywne, zaś sam zakres wpływu na wynikowy poziom 

zadowolenia jest zwykle niewielki. W przypadku tej zmiennej ponownie zauważyć można zjawisko po-

legające na spadku wrażliwości klientów, wyrażającego się zmianą w kolejnych badanych etapach do-

minującego kształtu zależności – od wykładniczego, poprzez liniowy do logarytmicznego, ponownie 

sugerującego zjawisko nasycenia – spowalniający wzrost poziomu satysfakcji wraz z postępującą po-

prawą czystości wnętrz. Ewolucja ta także i w tym przypadku wiązać się może z jednej strony z postę-

pującą poprawą standardu rynkowego – z drugiej, z faktem przyzwyczajania się do niego klientów. 

Ostatnim aspektem organizacyjnym stała się przyjazność wnętrza. Cechuje się ona umiarkowanym 

zróżnicowaniem reakcji i niewielką siłą wpływu na zadowolenie klienta, co więcej w pierwszych dwóch 

okresach zauważyć można wyłącznie reakcje negatywne, w dwóch kolejnych – pojawiają się także re-

akcje neutralne. Reakcje w obrębie wszystkich czterech okresów maja bardzo zróżnicowany charakter 

– obserwowane są zarówno reakcje liniowe, jak również wykładnicze i logarytmiczne. 

Niewielki wpływ wszystkich aspektów organizacyjnych na wynikowy poziom satysfakcji, obserwo-

wany zarówno na poziomie reakcji średniej, jak również poszczególnych przypadków prowadzi do py-

tania o sam fakt dostrzegania przez potencjalnego klienta tych wymiarów funkcjonowania jednostki – 

zwłaszcza, iż mają one podobny poziom w różnych, działających na rynku podmiotach, nie stanowią 
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zatem czynnika w większym stopniu je różnicującego. Być może także różnice w aspektach organiza-

cyjnych są skutecznie kompensowane przez atrakcyjność oferty podstawowej. 

 

Obsługa klienta 

 

Obsługa klienta jest kolejnym obszarem budowania zadowolenia, który wykazuje ciągły i bezpo-

średni wpływ na potencjalnego nabywcę. W omawianym badaniu obszar ten zdekomponowany został 

przy wykorzystaniu trzech zmiennych, obejmujących ocenę pracowników poszczególnych jednostek, 

dostępność pomocy informacyjnej, wyrażającą ocenę pracowników centrum, oraz oceną personelu 

ochrony, która została pominięta z uwagi na marginalny wpływ na zadowolenie klienta. 

Obie ujęte w analizie zmienne cechują się niewielkim średnim wpływem na wynikowy poziom sa-

tysfakcji, równocześnie zaś bardzo dużym zróżnicowaniem między reakcją najbardziej i najmniej ko-

rzystną. Same reakcje, w przypadku pierwszej zmiennej są pozytywne i mają zwykle charakter liniowy 

lub wykładniczy, w przypadku drugiej obserwowane są reakcje zarówno pozytywne, neutralne, jak i ne-

gatywne, zaś oprócz związku liniowego i wykładniczego, notowane są także liczne reakcje o charakte-

rze logarytmicznym, wyrażające się stabilizacją poziomu zadowolenia po jego początkowym wzroście. 

Jako wytłumaczenie wspomnianego, silnego zróżnicowania reakcji na poprawę oceny obu aspek-

tów obsługi klienta wskazać można, po pierwsze, zróżnicowane oczekiwania w zakresie pracy perso-

nelu, po drugie, różne znaczenie przyznawane przez klientów przebiegowi procesu zakupowego – 

klienci bardziej zorientowani na sam zakup będą mniej wrażliwi na ocenę personelu, niż klienci zorien-

towani także na kształt proces. 

 

Wymiary lokalizacji 

 

Kolejną grupą zmiennych wyrażających wymierne aspekty funkcjonowania podmiotu stały się wy-

brane wymiary jego lokalizacji, wyrażone możliwością dotarcia oraz dostępnością parkingu. Pierwszy 

z nich cechuje się przeciętnym zróżnicowaniem reakcji i malejącym w kolejnych etapach wpływem na 

wynikowy poziom satysfakcji, w przypadku drugiego ma miejsce sytuacja odwrotna, wpływ na poziom 

zadowolenia wzrasta. Różnice zaobserwować można także w samym kształcie odpowiedzi – w przy-

padku możliwości dotarcia obserwowane są reakcje zarówno liniowe, jak również potęgowe, wykład-

nicze i logarytmiczne, w przypadku dostępności parkingu – głównie liniowe, z pewną frakcją reakcji 

potęgowych i logarytmicznych. 

Niewielki wpływ tych zmiennych na wynikowy poziom zadowolenia wytłumaczyć można dwiema 

przesłankami: 

1. niezmiennością w czasie właściwości wyrażonych obiema zmiennymi – klienci wybierając cen-

trum znają i akceptują jego uwarunkowania związane z lokalizacją; z drugiej strony nie mają 

możliwości dopasowania tego elementu oferty do swoich oczekiwań; 

2. ich podobieństwem u różnych, działających na rynku podmiotów – co może przekładać się na 

trudność w porównaniu i ocenie z perspektywy lepszego lub gorszego dopasowania do oczeki-

wań. 

Warto przy tym podkreślić, iż zróżnicowanie w reakcjach może być także pochodną częstotliwości 

odwiedzin, wykorzystywanych środków transportu, a także różnego, pokonywanego przez klienta dy-

stansu. 
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Wizerunek jednostki 

 

Ostatnią, a równocześnie niezwykle interesującą grupą czynników budujących satysfakcję klienta są 

wymiary wizerunku jednostki, wyrażone dwiema zmiennymi: oceną poziomu prestiżu centrum oraz 

jego elegancji. Opracowane modele wskazały, iż obydwie mają bardzo silny wpływ na wynikowy po-

ziom satysfakcji – zajmują pod tym względem, po ocenie asortymentu podstawowego, drugie i trzecie 

miejsce. Równocześnie, silne jest także zróżnicowanie reakcji kolejnych przypadków, wyrażane dystan-

sem między reakcją najbardziej, a reakcją najmniej korzystną, zaś sama zależność ma zwykle charakter 

liniowy lub zbliżony do liniowego. 

Samo zróżnicowanie reakcji jest względnie proste do wyjaśnienia – wynika z faktu, iż oba aspekty 

wizerunku mogą być odbierane niezwykle subiektywnie, mogą być ponadto, w zależności od stosunku 

do procesu zakupowego i dotyczących go postaw, w różnym stopniu oczekiwane przez klienta, co 

także, w myśl podejścia dyskonfirmacyjnego, przełoży się na zróżnicowanie ocen. Bardziej problema-

tyczne jest uzasadnienie znaczącej siły wpływu aspektów wizerunku na wynikowy poziom satysfakcji – 

przeprowadzona analiza dowodzi, iż jest on silniejszy niż wpływ większości bardziej klasycznych obsza-

rów oceny podmiotu, takich jak jakość produktu, personel czy poziom cen. Jako wytłumaczenie tej 

sytuacji zaproponować można trzy hipotezy: 

1. wizerunek podmiotu czy też marki, jako konstrukt agregujący przeszłe doświadczenia, jak rów-

nież wiedzę przedzakupową pozyskaną z innych źródeł rzeczywiście ma najsilniejszy wpływ na 

doświadczaną satysfakcję,  

2. wizerunek podmiotu bądź marki nie jest źródłem, ale efektem lub przejawem doświadczanego 

poziomu zadowolenia, bądź poziomu zadowolenia innych konsumentów, lub to poziom satys-

fakcji kreuje wizerunek podmiotu.  

3. idea wizerunku podmiotu jest w trakcie pomiaru słabo odróżniana od doświadczanego poziomu 

satysfakcji – ponieważ może być postrzegana w bliskich kategoriach przyczynowo-skutkowych.  

Na koniec warto wskazać, iż przypadki sytuacji, w której wpływ wizerunku podmiotu na wynikowy 

poziom satysfakcji klienta jest relatywnie większy od wpływu innych czynników, związanych na przy-

kład z fizycznymi aspektami oferty, są obserwowane w literaturze. 

 

Klasyfikacja klientów według charakteru reakcji 

 

Zauważalne zróżnicowanie w zmianie poziomu zadowolenia kolejnych przypadków towarzyszące 

zmianie oceny czynników budujących wynikowy poziom satysfakcji przełożyło się na pytanie o istnienie 

ewentualnych grup potencjalnych nabywców spójnie reagujących na poprawę lub pogorszenie kolej-

nych, uwzględnionych w modelu zmiennych. Należy przy tym zaznaczyć, iż sama spójność reakcji po-

strzegana może być na dwóch płaszczyznach: 

1. w perspektywie siły odpowiedzi – gdzie spójna reakcja przypadków to stan, w którym podobna 

zmiana oceny danej zmiennej przekłada się na zbliżoną zmianę poziomu satysfakcji, co wyrazić 

można także jako spójność w zakresie efektu, 

2. w perspektywie rodzaju związku – gdzie spójna reakcja przypadków to sytuacja, w której, wraz 

ze wzrostem oceny określonej zmiennej następuje podobna w obu przypadkach zmiana poziomu 

zadowolenia, co określić także można mianem spójności w zakresie kształtu zależności. 
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Przy tak zdefiniowanych obszarach spójność w zakresie kształtu zależności implikuje spójność w za-

kresie efektu, nie można mówić natomiast o relacji odwrotnej, spójność w zakresie efektu nie skutkuje 

spójnością w obszarze kształtu zależności. Zaproponowana w monografii procedura1 prowadzi do wy-

odrębnienia grup przypadków w drugiej z przedstawionych perspektyw, zaś skupienia wyodrębniono 

oddzielnie dla trzech kategorii czynników: 

1. w grupie zmiennych wyrażających reakcję na postrzeganie oferty, 

2. w grupie zmiennych wyrażających reakcję na odbiór komunikacji i wizerunku podmiotu, 

3. w grupie zmiennych wyrażających reakcję na poziom cen. 

Biorąc pod uwagę pierwszą grupę - reakcje na postrzeganie oferty, analiza doprowadziła do wyod-

rębnienia czterech skupień – profile ich reakcji przedstawione zostały na rysunku 2. 

 
Rysunek 2. Profile skupień według reakcji na poprawę oceny obszarów oferty (4 zmienne) 
Źródło: opracowanie własne. Przebieg profilu przedstawia dynamikę zmiany poziomu satysfakcji towarzyszącą 
osiąganiu przez daną zmienną kolejnych poziomów oceny, począwszy od oceny minimalnej do maksymalnej – 
linia pozioma oznacza wzrost liniowy, to jest o takim samym tempie, profil narastający – przyspieszanie wzrostu 
satysfakcji, opadający – jego spowolnienie. 

Jak można zauważyć na rysunku, wyodrębnione skupienia rzeczywiście grupują przypadki o we-

wnętrznie spójnych, a z drugiej strony odrębnych od innych grup, reakcjach na poprawę ocen kolejnych 

badanych zmiennych. Wśród nich wyróżnić można: 

1. Skupienie I – gromadzące 53% przypadków, charakteryzujących się względnie liniową reakcją na 

poprawę ocen pierwszych trzech obszarów oraz nieznacznie przyspieszającą reakcją na popra-

wiającą się ocenę jakości; pogłębione profilowanie2 wskazało, iż przypadki te nie reagują na prze-

kroczenie standardu wyrażonego medianą wartości badanej zmiennej, co niezwykle 

                                                           
1 Prezentowana analiza skupień przeprowadzona została na najnowszym z czterech wykorzystanych zbiorów da-
nych, zbiorze pochodzącym z roku 2016. 
2 W monografii przedstawione są dokładnie profile wyrażające realizowane cele oraz postawy wobec procesu 
zakupowego. 
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interesujące, grupę tą tworzą przypadki o najwyższym poziomie deklarowanego zadowolenia 

oraz najbardziej kompleksowym zbiorze celów realizowanych w trakcie procesów zakupowych. 

2. Skupienie II – gromadzące 16% przypadków, które charakteryzuje przyspieszający wzrost przy 

niższych ocenach danej zmiennej, spowalniający przy wyższych, co może sugerować, iż dla tych 

przypadków istotne jest otrzymanie standardu rynkowego, mniej ważne – otrzymanie przekra-

czających go wartości; w grupie tej znalazły się przypadki o niższym niż skupienie I poziomie za-

dowolenia, który jednak nadal przekracza wartość średnią dla próby; 

3. Skupienie III – gromadzące 11% przypadków o najbardziej dynamicznym wzroście poziomu za-

dowolenia, który z drugiej strony nieznacznie wyhamowuje przy osiągnięciu przez wartość ba-

danej zmiennej poziomu bliskiego maksimum; w grupie tej znaleźli się klienci o niskim poziomie 

zadowolenia, a także o dość konserwatywnym podejściu do procesu zakupowego; 

4. Skupienie IV – gromadzące 20% przypadków o najniższym w próbie poziomie zadowolenia – 

grupa ta wykazuje także dość interesujący profil reakcji na poprawę zmiennych – reakcja ta bo-

wiem jest po pierwsze, najsłabsza spośród wszystkich badanych grup, po drugie ma zmienną 

dynamikę: przy początkowym wzroście jest względnie liniowa po to aby przyspieszyć po prze-

kroczeniu średniego poziomu zmiennej, można zatem przyjąć, iż są to osoby, które są wrażliwe 

na ponadprzeciętną wartość. 

Analizując tą klasyfikację można zatem przyjąć, iż: 

1. klienci o wyższym, czy też ponadprzeciętnym poziomie zadowolenia wykazują mniejszą wrażli-

wość na podejmowane działania, w niektórych przypadkach mówić można wręcz o zjawisku na-

sycenia funkcji satysfakcji; 

2. klienci o niższym poziomie zadowolenia są bardziej wrażliwi na poprawę oceny obszarów oferty 

– w ich przypadku oczekiwać można wzrostu wykładniczego, chociaż w przypadku grupy najbar-

dziej niezadowolonej, wzrost ten, o ile będzie przyspieszał, nadal będzie słabszy niż w innych 

grupach; 

Dodatkowo, zawarta w monografii analiza rozkładu skupień w przestrzeni dwuwymiarowej wska-

zuje, iż klienci o zadowoleniu poniżej średniej są bardziej zróżnicowani z punktu widzenia wrażliwości 

na poprawę oferty niż klienci o zadowoleniu średnim lub wyższym. 

Drugim badanym obszarem klasyfikacji był podział przypadków według reakcji na poprawę oceny 

działań promocyjnych i wizerunku jednostki (rysunek 3.). Analiza otrzymanych skupień prowadzi do 

wniosków niemalże analogicznych, jak miało to miejsce przy omówionych uprzednio zmiennych wyra-

żających ocenę asortymentu jednostki. Ponownie zaobserwować można: 

1. grupę przypadków o względnie liniowych reakcjach (skupienie IV – 51,3% przypadków), która 

ponownie łączy przypadki o najwyższym poziomie zadowolenia, realizujące także w procesie za-

kupowym najbardziej złożony zestaw celów; 

2. grupę przypadków o reakcji przyspieszającej przy wzroście wartości badanych zmiennych od mi-

nimum do wartości średniej, oraz spowalniającym przy wzroście zbliżającym się do maksimum 

(skupienie I – 16,5% przypadków), charakteryzującą się niższym niż grupa pierwsza, ale nadal 

ponadprzeciętnym poziomem zadowolenia; 

3. dwie grupy przypadków o przyspieszającej dynamice wzrostu satysfakcji towarzyszącego popra-

wie oceny badanych zmiennych (skupienie II i skupienie III, odpowiednio 16,4% oraz 15,6% przy-

padków) – podobnie jak uprzednio, są to grupy o niskim wyjściowym poziomie zadowolenia. 
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Rysunek 3. Profile skupień według reakcji na poprawę oceny postrzegania działań promocyjnych i wizerunku 

(4 zmienne) 

Źródło: opracowanie własne. 

Równocześnie należy zaznaczyć, iż grupy te, o ile charakteryzują się niemalże identycznymi profi-

lami reakcji, nie są do końca tożsame ze skupieniami wyodrębnionymi przy zmiennych wyrażających 

ocenę asortymentu – świadczy o tym fakt, iż w tym pierwszym przypadku wybrane postawy wobec 

procesu zakupowego silnie różnicowały kolejne wyodrębnione grupy, w przypadku omawianym – są 

one zbliżone we wszystkich uzyskanych zbiorach przypadków. Niemniej jednak, także i w tym przy-

padku można zauważyć, iż czynnikiem warunkującym charakter reakcji na poprawę badanych czynni-

ków jest osiągnięty przez klienta poziom zadowolenia. 

Ostania kategorią zmiennych w której wyodrębniono przypadki o względnie spójnych reakcjach na 

poprawę czynników budujących satysfakcję stał się obszar oceny atrakcyjności cen (rysunek 4.). W tym 

przypadku jednak przyjęta procedura wskazała zasadność wyodrębnienia wyłącznie dwóch kategorii 

przypadków, co ważne, charakteryzowanych przez reakcje o podobnym przebiegu we wszystkich uję-

tych w analizie obszarach cen. Są to: 

1. skupienie I (39,6% przypadków) reprezentujące reakcje nieliniowe – o zmiennej dynamice wzro-

stu; warto przy tym zauważyć, iż dla cen produktów osobistych jest to reakcja wykładnicza, dla 

prasy i książek oraz elektroniki i AGD - reakcje sugerujące procesy kompensacji – początkowy 

spadek, następnie częściowy wzrost satysfakcji, zaś w pozostałych zmiennych spowalniający spa-

dek poziomu zadowolenia; co istotne, są to przypadki o niższym poziomie zadowolenia; 

2. skupienie II (60,4% przypadków) – reprezentujących reakcje liniowe lub zbliżone do liniowych, 

w części zmiennych – pozytywne, w części – negatywne, natomiast zwykle bardziej korzystne, 

z punktu widzenia podmiotu niż ma to miejsce w skupieniu pierwszym; grupę tą tworzą przy-

padki o wyższym wyjściowym poziomie zadowolenia. 
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Rysunek 4. Profile skupień według reakcji na poprawę oceny postrzegania poziomu cen (5 zmiennych) 

Źródło: opracowanie własne. 

Obserwowane przy zmiennych wyrażających ocenę atrakcyjności poziomu cen prawidłowości po-

nownie prowadzą do wniosku, iż reakcja na poprawę oceny atrakcyjności czynników potencjalnie 

kształtujących satysfakcję klienta nie jest stała, zależy bowiem zarówno od samej jednostki i jej po-

ziomu zadowolenia wynikającego z obecności innych czynników, jak i charakteru wzrostu oceny bada-

nego czynnika – to jest tego, czy czynnik ten pierwotnie oceniany był lepiej, czy gorzej. 

 

Wnioski oraz naukowe i praktyczne implikacje przeprowadzonego badania 

 

Wyniki przeprowadzonych analiz uprawomocniają postawienie szeregu wniosków odnośnie zależ-

ności łączącej poszczególne czynniki kształtujące zadowolenie klienta z jego wynikowym poziomem. 

1. Podstawowym wnioskiem z badań, niosącym równocześnie istotne implikacje o charakterze na-

ukowym jest fakt jednoznacznego dowiedzenia istnienia nieliniowej zależności miedzy przyczy-

nami zadowolenia a jego doświadczanym poziomem, co jest równoznaczne ze stwierdzeniem, 

iż siła wpływu zmiennej na poziom satysfakcji nie jest stała w całym zakresie potencjalnego 

nasilenia tej zmiennej, ale pozostaje w zależności od jej bieżącego poziomu.   

2. W badaniu obserwowano szerokie spektrum zależności o charakterze nieliniowym, wśród któ-

rych wyróżnić można: 

a. zależności o charakterze potęgowym lub wykładniczym – w przypadku których obserwo-

wany jest wzrost satysfakcji przyspieszający wraz ze wzrostem wartości rozważanej zmiennej, 

co oznacza, iż klient jest bardziej wrażliwy na zmienną, gdy przekroczy ona poziom średni – 

standard rynku; 

b. zależności o charakterze logarytmicznym – sugerujące wysycanie się funkcji satysfakcji – po-

stępujące spowolnienie wzrostu zadowolenia klienta wraz z postępującą poprawą 
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rozważanego czynnika, co wskazuje, iż klient jest zainteresowany osiągnięciem standardu 

rynkowego, natomiast mniejsze znaczenie przypisuje jego przekroczeniu; 

c. zależności niemonotoniczne – wyrażające się odwróceniem początkowego trendu w zmianie 

satysfakcji, gdzie wzrostowi oceny danego czynnika towarzyszy początkowy wzrost a potem 

spadek satysfakcji, bądź początkowy spadek a następnie jej wzrost; zależności takie sugerują 

istnienie: 

i. zjawisk kompensacji, polegających na tym, iż dany czynnik posiada, z perspektywy 

klienta, zarówno wady, jak i zalety, przy czym wraz ze wzrostem oceny tego czynnika 

intensywność postrzegania lub oceny tych wad i zalet rośnie w różnym stopniu – 

przez co w określonym momencie jedne zaczynają przeważać nad drugimi, co skut-

kuje odwróceniem pierwotnego kierunku reakcji klienta; 

ii. znużenia bądź irytacji klienta – gdy zmienna potencjalnie budująca satysfakcję od 

pewnego momentu poprawy zaczyna doprowadzać do jej spadku. 

Pierwsze dwa zjawiska mogą występować także w perspektywie negatywnej – skutkującej spad-

kiem zadowolenia; 

3. Jak dowodzą wyniki przeprowadzonej segmentacji klientów, ale także często obserwowane na 

wykresach ICE zjawisko polegające na różnym kształcie krzywych reakcji położonych w różnej 

odległości od osi odciętych, skala wpływu danego czynnika na wynikowy poziom zadowolenia 

zależy także od samego poziomu zadowolenia klienta wynikającego z obecności innych czyn-

ników; w szczególności, klienci już zadowoleni są mniej wrażliwi na potencjalne działania, niż 

klienci o niższym poziomie satysfakcji - reagują bowiem częściej w sposób liniowy; 

4. Nieliniowe kształty relacji są w większości przypadków racjonalnie interpretowalne z punktu 

widzenia działalności rynkowej przedsiębiorstwa bądź też określonych aspektów zachowania 

konsumenta – takich jak chociażby procesy postrzegania i wartościowania oferty, czy cech sa-

mego nabywcy. 

Wszystkie przytoczone wnioski przemawiają za koniecznością zrewidowania podejścia do pomiaru 

i modelowania procesów satysfakcji klienta poprzez uwzględnienie w pierwszej kolejności możliwych 

kształtów relacji łączącej przyczyny i wynikowy poziom satysfakcji, po drugie uwzględnienie zróżnico-

wania w reakcji między konkretnymi przypadkami. W konsekwencji, analiza roli i znaczenia dowolnego 

czynnika kształtującego satysfakcję klienta powinna być prowadzona co najmniej na trzech płaszczy-

znach – powinna bowiem dotyczyć: 

1. samej siły wpływu danego czynnika na wynikowy poziom satysfakcji klienta; 

2. różnorodności lub homogeniczności tego wpływu wśród różnych konsumentów, a równocze-

śnie ewentualnych przyczyn tej różnorodności – w szczególności ewentualnych zjawisk synerge-

tycznych między czynnikami; 

3. dynamiki zmiany poziomu satysfakcji wraz ze wzrostem oceny danego czynnika – faktu liniowo-

ści bądź nieliniowości reakcji. 

Równocześnie warto poruszyć także sam fakt istnienia większego lub mniejszego, ale zawsze obec-

nego zróżnicowania zarówno siły, jak i kształtu reakcji na poprawę badanej zmiennej, obserwowany 

przy kolejnych przypadkach z próby. Prowadzi on bowiem do dwóch istotnych konsekwencji: 

1. wypadkowa czy też średnia oczekiwana reakcja przypadków wskazywana przez dowolny mo-

del nie powinna być wyłączną podstawą do podejmowania decyzji o charakterze 
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menedżerskim – wartość średnia ukrywa bowiem zakres i spektrum reakcji których jest wypad-

kową; w szczególności, jak można było zaobserwować w przeprowadzonym badaniu, niewielki 

poziom średniego wpływu określonego czynnika może ukrywać silną polaryzację klientów – ist-

nieje grup o znaczącej pozytywnej i negatywnej odpowiedzi na wzrost oceny danego aspektu 

funkcjonowania jednostki; 

2. kształt reakcji nie jest właściwością charakteryzującą dany atrybut, czy też cechę podmiotu 

bądź jego oferty, ale może być unikalny dla każdego klienta, bądź większych lub mniejszych 

grup klientów; stanowi to w pewien sposób zaprzeczenie założeń stojących u podstaw modelu 

Kano, w którym kształt zależności łączącej zmianę oceny danego czynnika i wynikającą z niej 

zmianę poziomu satysfakcji był właściwością samego czynnika – należy bowiem zauważyć, iż na-

wet dla pojedynczej zmiennej zaobserwować można całe spektrum możliwych reakcji, od loga-

rytmicznych poprzez liniowe, aż do wykładniczych. 

Prezentowane badania prowadzą także do implikacji o charakterze praktycznym. Najważniejsza 

z nich wynika wprost z osiągniętego celu naukowego, którym była weryfikacja istnienia reakcji o cha-

rakterze nieliniowym i przekłada się na konieczność rozpoznawania i klasyfikacji czynników budujących 

satysfakcję klienta z punktu widzenia zarówno siły ich wpływu, ale przede wszystkim kształtu reakcji – 

to ona bowiem w sporej mierze decyduje o opłacalności planowanej alokacji zasobów. Inwestycje po-

czynione w celu poprawy aspektów funkcjonowania jednostki, w obrębie których przewidywane są 

zjawiska wysycania (wzrost o charakterze logarytmicznym) będą znacznie mniej opłacalne, niż inwe-

stycje w obrębie czynników definiowanych przez relację wykładniczą – w obrębie których obserwować 

można wysoką wrażliwość konsumentów i przyspieszającą poprawę satysfakcji. 

Przekłada się to na konieczność stosowania odpowiedniego narzędzia umożliwiającego ocenę moż-

liwych działań mających na celu poprawę satysfakcji klienta zarówno w perspektywie siły oczekiwanych 

efektów, jak również oczekiwanego przebiegu wzrostu poziomu zadowolenia. Jako przykład takiej ana-

lizy przedstawić można zastosowanie omówionej wcześniej macierzy klasyfikacji reakcji – wygenero-

wanej tutaj dla ujętych w badaniu danych z najnowszego pozyskanego zbioru (2016, rysunek 5.). 

Przedstawiona macierz bardzo wyraźnie wskazuje w pierwszej kolejności szereg zmiennych o nie-

wielkim średnim wpływie na wynikowy poziom satysfakcji, niezależnie od kształtu reakcji (pole A). 

Zmienne te są mało interesujące z punktu widzenia podmiotu, ponieważ albo przyniosą niewielki zwrot 

z poniesionych nakładów, albo doprowadzą do pogłębiającej się polaryzacji klientów - jeśli niewielka 

średnia siła wpływu jest konsekwencją istnienia dwóch grup o sprzecznej reakcji. 

Macierz wskazuje także trzy zmienne skutkujące wyraźnym, ale zwalniającym spadkiem zadowole-

nia (pole G). Są to po pierwsze, wspomniane wcześniej ceny usług rozrywkowych i artykułów wyposa-

żenia wnętrz – w obu przypadkach wzrost oceny atrakcyjności cen tych kategorii produktów prowadzi 

do spadku poziomu satysfakcji – początkowo silniejszego, potem tracącego dynamikę – prawdopodob-

nie w związku z kompensacją spadku jakości przez atrakcyjność ceny. Trzecim czynnikiem tego pola 

jest jakość oznaczeń, co jest dość trudne do zinterpretowania. Pozostałe zmienne znajdują się na polu 

B, co oznacza, iż alokacja zasobów w ich obrębie przyniesie pozytywne rezultaty, ponadto sam wzrost 

satysfakcji będzie nieznacznie, ale jednak szybszy niż poprawa oceny czynnika ten wzrost powodują-

cego – można zatem domniemywać, iż korzyści będą większe od ponoszonych nakładów.  
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Rysunek 5. Macierz klasyfikacji reakcji – dane z roku 2016 
Źródło: opracowanie własne. Oś odciętych wyraża średnią siłę wpływu czynnika, oś rzędnych – współczynnik 
liniowości zależności. 

Do kolejnych, płynących z badań wniosków, istotnych z punktu widzenia praktyki działalności han-

dlowej zaliczyć można: 

1. fakt istnienia czynników, które w ujęciu stereotypowym powinny prowadzić do zadowolenia 

klienta, niemniej jednak ich poprawa zadowolenie to w rzeczywistości obniża – takich jak poziom 

cen niektórych elementów oferty; 

2. wskazanie niezmiernie silnego znaczenia wizerunku podmiotu w procesie powstawania satys-

fakcji oraz – ogólnie – zamknięcie procesu budowania satysfakcji w bardzo pragmatycznym ukła-

dzie „oferta podstawowa” – „wizerunek podmiotu”, co dodatkowo stawia pytanie odnośnie za-

sadności budowania satysfakcji klienta w oparciu o czynniki nie dotyczące bezpośrednio procesu 

nabywczego, jak na przykład udogodnienia czy możliwości spędzania wolnego czasu; 

3. wskazanie potencjalnej różnorodności reakcji klientów na określone działanie, co przekłada się 

na konieczność wielopłaszczyznowej oceny zarówno grup nabywczych, jak i ewentualnych kon-

sekwencji podejmowanych przez podmiot działań. 

Jako kolejną implikację wynikającą z przeprowadzonych prac, łączącą walory naukowe i utylitarne 

przedstawić można rozpoznanie możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych w procesach 

modelowania satysfakcji klienta, w szczególności z wykorzystaniem danych pozyskanych w sposób de-

klaratywny. Przeprowadzone badania dowodzą, iż ta grupa metod może być z powodzeniem adapto-

wana do prezentowanego zastosowania – uzyskane przy jej zastosowaniu modele dobrze oddają po-

szukiwane prawidłowości, zaś zweryfikowana zdolność do trafnego przewidywania stanu przypadków 

w oparciu o wektor wartości zmiennych wejściowych otwiera całkiem nowe pole zastosowań, opiera-

jących się o symulację stanów i reakcji pojedynczych, tworzących próbę przypadków. Warto także za-

znaczyć, iż potencjał ten od dawna znajduje wykorzystanie w zastosowaniach czysto biznesowych. 
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Na koniec należy także zaznaczyć, iż prezentowane badanie, zarówno z punktu widzenia zastoso-

wanych metod, jak i pozyskanych wyników wydaje się wyraźnie zaprzeczać dość stereotypowemu po-

strzeganiu modeli neuronowych w kategorii „czarnej skrzynki”. Niedawno opracowane metody, nie 

widoczne jeszcze w literaturze krajowej umożliwiają bowiem dogodną diagnozę znaczenia pojedyn-

czych zmiennych, czy poszukiwanie interakcji oraz efektów synergetycznych w dowolnym modelu ba-

zującym na sztucznej sieci neuronowej. 

Podsumowując przedstawione rozważania, ale także sam przeprowadzony proces badawczy, warto 

podkreślić iż przedstawiona praca jest, w opinii Autora, jedną z pierwszych, kompleksowych analiz pro-

cesów kształtowania satysfakcji klienta rozważanych w perspektywie nieliniowej. Jej wkład w rozwój 

dyscypliny dotyczy nie tylko stworzenia katalogu możliwych reakcji na stosowane przez przedsiębior-

stwo działania oraz powiązania tych reakcji z poziomem satysfakcji wynikającym z innych, oddziaływu-

jących na klienta czynników, ale także wypracowanie nowych metod porównywania, oceny i klasyfika-

cji zmiennych – według kryterium charakteru ich oddziaływania, oraz przypadków – konsumentów, 

z punktu widzenia ich reakcji na prowadzone działania. 

 

Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych zainteresowania naukowe Autora pozostały zo-

gniskowane wokół wybranych aspektów zachowania konsumenta jako jednostki aktywnie funkcjonu-

jącej na rynku, co było naturalną konsekwencją problematyki podejmowanej w rozprawie doktorskiej, 

dotyczącej konsumenckich procesów zakupowych na rynku technologii informacyjnych. Równocze-

śnie, prowadzone badania silnie eksponowały rolę sieci Internet, jako medium umożliwiającego zaist-

nienie szeregów zjawisk i zachowań definiujących nowe wymiary relacji pomiędzy konsumentem, 

a jego otoczeniem. Prezentowane badania nieliniowości w procesach powstawania satysfakcji klienta 

są zatem niejako konsekwencją, ale i również uszczegółowieniem niektórych, z podejmowanych do-

tychczas nurtów badawczych.  

Pozostałe osiągnięcia badawcze Autora zogniskowane są wokół problematyki obejmującej: 

1. satysfakcję i lojalność klienta oraz cele realizowane w procesie zakupowym, 

2. procesy informacyjne i komunikację w mediach społecznościowych, 

3. transakcje i ryzyko w sieci Internet, 

4. zachowanie konsumenta na rynku IT, 

5. teorię i praktykę pomiaru procesów konsumenckich. 

 

Satysfakcja i lojalność klienta oraz cele realizowane w procesie zakupowym 

 

Jednym z najistotniejszych obszarów badań podejmowanych przez Autora są zjawiska satysfakcji 

i lojalności klienta – warto także zaznaczyć, iż w nurt ten wpisuje się także przedstawiona uprzednio 

monografia, poświęcona diagnozie nieliniowości w zależnościach miedzy przyczynami a skutkami za-

dowolenia. Badania prowadzone w tym obszarze przeprowadzone zostały lub stanowią kontynuację 

badań zapoczątkowanych w obrębie projektu NCN pt. „Holistyczny model relacyjny - pomiędzy moty-

wacją pracownika a satysfakcją i lojalnością klienta” (2011/03/D/HS4/04311), realizowanego w latach 

2012 -2015, w którym Autor był głównym wykonawcą.  
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W ramach wspomnianego projektu opracowane zostały narzędzia badawcze umożliwiające pomiar 

procesów powstawania satysfakcji i lojalności klientów, jak również motywacji i satysfakcji pracowni-

ków, następnie zaś wypracowana została metoda porównania przebiegu obu procesów prowadząca 

do wniosków odnośnie zależności łączących obie grupy, w tym charakteru wpływu poziomu motywacji 

i satysfakcji pracownika na zadowolenie i lojalność klienta. Dzięki pomiarowi powtarzanemu kilkukrot-

nie, w rocznych odstępach czasu, możliwe stało się wnioskowanie nie tylko w zakresie bezpośredniego 

kształtu i przyczyn obu zjawisk, ale także odnośnie ich dynamiki oraz kierunku zmian. Pozyskany mate-

riał badawczy i przeprowadzone analizy dowiodły między innymi istnienia zjawiska określonego mia-

nem „luki czasowej”, wyrażającego się opóźnieniem pomiędzy działaniami przedsiębiorstwa, a będącą 

ich konsekwencją reakcją rynku – badanie nie wykazało bowiem bezpośredniej korelacji między moty-

wacją i zadowoleniem pracownika a zadowoleniem i lojalnością klienta, ukazało natomiast tego ro-

dzaju korelację przy założeniu istnienia odstępu czasu miedzy zmianą tych pierwszych, a towarzyszącą 

im reakcją konsumentów. Tak zdefiniowane zjawisko luki ma niezmiernie ważne implikacje praktyczne 

– wskazuje, iż reakcja klientów na działania przedsiębiorstwa ukierunkowane na budowę zadowolenia 

i motywacji pracownika nie będzie natychmiastowa – klienci muszą te zmiany zauważyć, następnie zaś 

zaakceptować jako nowy, obowiązujący standard, a nie jako chwilowe, chociaż pozytywne odchylenie 

od normy. Dowodzi to konieczności zmian w oczekiwaniach menedżerów, w postrzeganiu perspektywy 

czasowej w której spodziewana jest odpowiedź rynku, ale także w przyjętych metodach oceny i ewa-

luacji prowadzonych działań. 

Prowadzone badania satysfakcji klienta doprowadziły także do sformułowania szeregu dodatko-

wych, istotnych z naukowego i praktycznego punktu widzenia osiągnięć. Do ważniejszych zaliczyć 

można między innymi: 

1. powiązanie poziomu zadowolenia klienta z celami realizowanymi w procesie zakupowym – prze-

prowadzone badania wskazują, iż poziom ten pozostaje w istotnej korelacji ze znaczeniem róż-

nych przyczyn odwiedzin miejsca dokonania transakcji, co sugeruje konieczność uwzględnienia 

struktury celów w przyszłych badaniach satysfakcji i lojalności;  

2. jednoznaczne wykazanie zróżnicowania w przebiegu procesu powstawania zadowolenia w gru-

pie mężczyzn i kobiet wraz ze wskazaniem potencjalnych obszarów różnic, co nabiera dodatko-

wego znaczenia z uwagi na fakt, iż w praktyce badawczej zwykle opracowywany jest jeden mo-

del, wspólny dla całego rynku lub badanego przedsiębiorstwa; pozyskane wyniki dowodzą, iż 

założenie to jest zbyt daleko idącym uogólnieniem, zwłaszcza zważywszy na fakt, iż siły zależno-

ści diagnozowanych przez model mogą być wypadkową skrajnych reakcji różnych grup klientów, 

co może obniżyć bądź nawet uniemożliwić praktyczne stosowanie opracowanych modeli.  

Wyniki badań poruszanej tematyki przedstawione zostały w poniższych publikacjach: 

1. M. Gąsior, Ł. Skowron, Kryterium płci w modelowaniu procesów budowania satysfakcji klienta, 

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 2018, nr 525, s. 132-141. 

2. Ł. Skowron, M. Gąsior, S. Skowron, Pomiędzy zmianami indeksów satysfakcji pracowników 

a klientów – analiza zjawiska „luki czasowej", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We 

Wrocławiu, 2018, nr 525. 

3. M. Gąsior, Wybrane preferencje związane z zakupami w centrach handlowych a satysfakcja 

klienta, Marketing i Zarządzanie, 2017, nr 2, vol. 48. 

4. Ł. Skowron, M. Gąsior, Motywacja pracownika a satysfakcja i lojalność klienta, Wydawnictwo 

Difin, Warszawa 2017. 
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5. M. Gąsior, Motywacja pracowników a satysfakcja klientów. Ujęcie empiryczne z perspektywy 

dwóch sektorów gospodarczych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uni-

wersytetu Szczecińskiego, 2015, nr 39, vol. 2, s. 61-74. 

6. Ł. Skowron and M. Gąsior, Two-Level Model of Assessing Customer Satisfaction and Loyalty, Con-

temporary Management Research, 2014, Vol.10, No.3. 

7. Ł. Skowron, M. Gasior, Diagnosis of the process of building relationships between customer and 

company, and company and employee, International Journal of Management and Sustainability, 

2014, 3(9). 

1. Ł. Skowron, M. Gąsior, M. Sak-Skowron, The impact of the different payment options on the 

medical services clients’ satisfaction building process, Proceedings of the 3rd International Con-

ference on Quantitative Sciences and Its Applications, Langkawi, Kedah Malaysia, 12–14 August 

2014 –– AIP Conference Proceedings (2014, Vol. 1635, No. 1). 

8. M. Gąsior, M. Maciaszczyk, Usatysfakcjonowany nie znaczy lojalny, [w:] S. Makarski (red.) "Mar-

ketingowe mechanizmy kształtowania lojalności", Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

Rzeszów 2007. 

Dodatkowym obszarem uwzględnionym w prowadzonych badaniach satysfakcji i lojalności klienta 

stały się cele odwiedzin punktów handlowych oraz wybrane postawy wobec dokonywania zakupów, 

takie jak skłonność do zakupów nieplanowanych czy traktowania zakupów w kategoriach utylitarnych 

bądź jako sposobu spędzania wolnego czasu. W jego obrębie możliwe stało się po pierwsze zdiagnozo-

wanie grup klientów o zbliżonej strukturze realizowanych celów, które wykazało istnienie pięciu zróż-

nicowanych, ale wewnętrznie spójnych grup potencjalnych nabywców. Po drugie, ukazano różnice 

w strukturze celów realizowanych przez kobiety i mężczyzn, po trzecie zaś wskazano także możliwe 

kierunków ewolucji celów odwiedzin centrum handlowego, która wyrażały się w szczególności wyraź-

nym odejściem od wizyt zorientowanych na jeden cel, na rzecz wizyty dłuższej i bardziej zróżnicowanej. 

Problematyka ta poruszona została w następujących publikacjach: 

1. M. Gąsior, Cele i wybrane preferencje konsumenckie związane z zakupami w centrach handlo-

wych, Handel Wewnętrzny, 2015, nr 3(356) rocznik 61. 

2. M. Gąsior, Odwiedziny w centrach handlowych - zmiany w strukturze celów i preferencji konsu-

menckich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów 

i Marketingu, 2015, nr 38, vol. 865. 

3. M. Gąsior, L. Skowron, A multidimensional structure of shopping centre visit objectives – an Eu-

ropean consumers’ perspective, International Journal of Business, Economics and Management, 

2014, 1(10). 

 

Procesy informacyjne i komunikacja w mediach społecznościowych 

 

Badania procesów informacyjnych to dość wczesny etap zainteresowania Autora zachowaniem 

konsumenta. Prowadzone w jego obrębie rozważania dotyczyły początkowo charakteru i roli informacji 

preferowanych przy podejmowaniu decyzji oraz stosunku konsumentów do ich różnych źródeł, głów-

nie w kontekście konsumenta IT. Z czasem badania te zogniskowały się na komunikacji marketingowej 

prowadzonej przy wykorzystaniu mediów społecznościowych i oferowanych w jej obrębie informa-

cjach i wartościach, prowadząc do interesujących wniosków. 
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Jako najważniejsze osiągniecia w tym obszarze wskazać można w pierwszej kolejności diagnozę 

możliwych rodzajów informacji, poszukiwanych przez odbiorców w obrębie omawianego rodzaju ko-

munikacji, a także szerzej, w komunikacji prowadzonej w sieci Internet, prowadzoną zarówno w per-

spektywie ich formy, jak i treści. Prowadzona równolegle ocena ich potencjalnego znaczenia ukazała 

wyraźnie pragmatyczną postawę odbiorców, którzy w przeważającej mierze zorientowani sią na treści 

prowadzące do uzyskania wymiernych korzyści, w mniejszym zaś stopniu na samą atrakcyjność prze-

kazu, bądź zawartość informacji innego rodzaju. 

Spostrzeżenia te przełożyły się na konieczność oceny zróżnicowania w oczekiwaniach i odbiorze ko-

munikacji marketingowej w mediach społecznościowych wśród różnych grup konsumentów. Umożli-

wiły to przeprowadzone badania segmentacyjne, które dowiodły z jednej strony różnego stosunku, 

a tym samym różnej reakcji na bodźce marketingowe, z drugiej powiązały te reakcje z ogólnym zaan-

gażowaniem oraz wzorcem korzystania z tego rodzaju mediów, uwzględniających także ich wykorzy-

stanie przez użytkowników w obszarach poza-komercyjnych. Warto podkreślić, iż prowadzone badania 

ukazały także istnienie różnego rodzaju wzorców, wyrażających się różnymi aktywnościami i realizo-

wanymi celami, a tym samym dowiodły istnienia różnego rodzaju modeli wykorzystania przez konsu-

mentów mediów społecznościowych, przełożyły się równocześnie na szereg implikacji praktycznych 

dotyczących projektowania przekazu oraz oceny jego potencjalnej efektywności.  

Dzięki zaproponowanej procedurze możliwe stało się wyodrębnienie trzech grup użytkowników 

o różnym sposobie korzystania z mediów społecznościowych, zaś w obrębie każdej z tych grup udało 

się zdiagnozować różną strukturę oczekiwań odnośnie treści i formy prowadzonej przez podmioty ko-

munikacji. Co więcej, dzięki powtórzeniu badania w odstępie dwóch lat możliwe stało się także wska-

zanie kierunków zmian zarówno w samym sposobie wykorzystania omawianej platformy komunikacji, 

jak również w spektrum formułowanych przez jej użytkowników oczekiwań. Analiza ta ukazała między 

innymi proces przyzwyczajania się użytkowników do tego rodzaju portali, wyrażający się odejściem od 

sceptycyzmu na rzecz ograniczonego wykorzystania, spadek skłonności do zaangażowania i uczestnic-

twa, ale także przejście od podejścia aktywnego do biernego odbioru treści prowadzonej komunikacji. 

Do publikacji z tego obszaru zaliczyć należy: 

1. M. Gąsior, Wzorce korzystania z mediów społecznościowych a zaangażowanie młodych konsu-

mentów w komunikację marketingową przedsiębiorstwa - analiza zmian w latach 2013-2015, 

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, nr 459. 

2. M. Gąsior, Strukturalna ocena przyczyn zaangażowania młodego konsumenta w komunikację 

marketingową w mediach społecznościowych [w]: Współczesny konsument i organizacja w świe-

tle nowych trendów rynkowych [Red:] Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena, Wydaw-

nictwo PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2015. 

3. M. Gąsior, Wpływ wzorców korzystania z mediów społecznościowych w grupie młodych konsu-

mentów na zaangażowanie w komunikację marketingową przedsiębiorstwa, Marketing i Rynek, 

2014, nr 11. 

4. M. Gąsior, Znaczenie konsumenckiej aktywności on-line dla działań marketingowych przedsię-

biorstw rynku IT, [w:] M. Gembarowski, L. Witek, B. Zatwarnicka-Madura (red.) Marketing – ak-

tualne problemy i kierunki ewolucji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 

2012. 

5. M. Gąsior, Information as an element of Consumer Relations [w:] Janik W., Skowron S. Com-

pany’s value – financial and marketing aspects, Wyd. TNOiK, Toruń 2009. 
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6. M. Gąsior, Internet jako źródło informacji w procesie podejmowania przez konsumentów decyzji 

na rynku, [w:] M. Daszkowska (red.) Nowe trendy w marketingu, Katedra Marketingu, Wydaw-

nictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2006. 
 

Transakcje i ryzyko w sieci Internet 
 

Kolejnym obszarem zachowania konsumenta podejmowanym w prowadzonych badaniach stała się 

problematyka transakcji zawieranych w sieci Internet, która z czasem zogniskowana została wokół za-

gadnienia postrzegania ryzyka, klasyfikacji jego źródeł oraz oceny wpływu na procesy zakupowe. Do 

najważniejszych wyników uzyskanych w tej perspektywie badawczej wskazać można po pierwsze stwo-

rzenie hierarchii czynników ryzyka postrzeganych przez klientów w trakcie dokonywania zakupów 

w środowisku wirtualnym, ale także wykazanie zakresu związku poszczególnych, diagnozowanych 

czynników z ogólną skłonnością do wyboru sklepu internetowego, bądź rezygnacją z takiego zakupu na 

rzecz sklepu konwencjonalnego. Równocześnie, dzięki powtórzeniu badania możliwe stało się posta-

wienie szeregu hipotez odnośnie potencjalnych kierunków ewolucji percepcji ryzyka w omawianym 

obszarze oraz zmian zakresu jego wpływu na podejmowane decyzje. Wykazano między innymi wzrost 

zaufania do handlu on-line, odejście od obaw dotyczących obszarów o charakterze organizacyjnym, ale 

z drugiej strony ujawnienie się szeregu potencjalnych obszarów ryzyka związanego z nielegalnymi spo-

sobami wykorzystania Sieci, dotyczących między innymi kradzieży środków, kradzieży tożsamości, czy 

handlu danymi osobowymi. 

Rozwinięciem badań dotyczących ryzyka w procesach zakupowych prowadzonych w sieci Internet 

stała się diagnoza zróżnicowania jego percepcji w różnych grupach konsumentów. Prowadzone porów-

nania po pierwsze dowiodły hipotezy o istotnych różnicach w postrzeganiu ryzyka przy rozdziale re-

spondentów według płci, po drugie, przy wykorzystaniu analizy skupień, umożliwiły wyodrębnienie 

czterech kategorii konsumentów o różnych profilach wrażliwości na zagrożenia mogące zaistnieć pod-

czas dokonywania zakupu. Dodatkowo, w ramach tego obszaru badań przeprowadzona została analiza 

zależności łączącej postrzegane ryzyko i przeszłe negatywne doświadczenia zakupowe, która wykazała, 

iż struktura postrzeganego ryzyka pozostaje w silnym związku z problemami z którymi konsument mu-

siał się zmierzyć przy poprzednich procesach zakupowych. 

Uzupełnieniem problematyki postrzegania transakcji zawieranych w sieci Internet stały się badania 

mające za zadanie klasyfikację klientów według stosunku do zakupów prowadzonych w sieci oraz 

ocenę znaczenia czasu oczekiwania na produkt jako czynnika determinującego skłonność do wyboru 

kanału wirtualnego.  

Do publikacji dotyczących transakcji i ryzyka zakupowego w sieci Internet zaliczyć należy: 

1. M. Gąsior, Negatywne doświadczenia zakupowe a postrzeganie zagrożeń i skłonność do zawie-

rania transakcji w środowisku wirtualnym, Marketing i rynek, 4/2018. 

2. M. Gąsior, Segmentacja konsumentów według kryterium czynników ryzyka postrzeganych pod-

czas transakcji zawieranych on-line, Handel Wewnętrzny, 2017, nr 5, vol. 370.  

3. M. Gąsior, Obszary ryzyka postrzeganego przy transakcjach w środowisku wirtualnym, Marke-

ting i Zarządzanie, 2016, nr 3, vol. 44. 

4. M. Gąsior, Postrzeganie ryzyka wiązanego z zakupami on-line – analiza zmian w latach 2013-

2015, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marke-

tingu, 2015, nr 41, vol. 875. 
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5. M. Gąsior, A. Bejm, Źródła postrzeganego ryzyka a skłonność konsumentów do zakupów on-line 

w świetle wyników badań własnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-

wiu, 2014, nr 337. 

6. M. Gąsior, Stosunek konsumentów do transakcji zawieranych przez Internet – ujęcie segmenta-

cyjne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 777, Problemy Zarządzania, Finansów 

i Marketingu nr 32, Szczecin 2013. 

7. M. Gąsior, Czas oczekiwania na produkt jako czynnik determinujący dokonanie transakcji przy 

wykorzystaniu sieci Internet, Handel Wewnętrzny, 2013, nr 4, vol. T. 3. 
 

Konsument na rynku technologii informacyjnych  
 

Drugim po problematyce satysfakcji i lojalności klienta, dużym obszarem badań stały się procesy 

konsumenckie, rozpatrywane w perspektywie rynku produktów technologii informacyjnych. Badania 

te wpisują się równocześnie w pewnym zakresie w przedstawione uprzednio nurty, dotyczą bowiem w 

szczególności procesów pozyskiwania oraz stosunku konsumentów do informacji, jak również podej-

ścia do zawieranych transakcji. Najważniejszym osiągnięciem w obrębie tego kierunku badań stało się 

natomiast wykazanie istnienia oraz zdiagnozowanie charakteru luki pomiędzy rzeczywistym przebie-

giem procesu zakupowego, podejmowanego przez konsumentów na omawianym rynku, a jego po-

strzeganiem przez funkcjonujące w jego obrębie przedsiębiorstwa handlowe.  

Luka ta w pierwszej kolejności wyraża się rozbieżnością w postrzeganiu oczekiwań formułowanych 

przez potencjalnego klienta, z drugiej strony nadmiernemu znaczeniu przypisywanemu przez przedsię-

biorstwa obsłudze klienta i aspektom wizerunkowym, oraz niedoszacowaniu roli cen, polityki informa-

cyjnej, jak również uwarunkowań związanych z rozmiarem oferowanego asortymentu. Całościowa dia-

gnoza obszarów rozbieżności prowadzi do wniosku, iż przedsiębiorstwa wydają się wykazywać pew-

nego rodzaju formę „myślenia życzeniowego”. Przypisują one bowiem zbyt duże znaczenie obszarom 

prostym do kształtowania z organizacyjnego punktu widzenia, wiążącym się z niewielkimi nakładami, 

ale też oferującymi klientowi niewielką wartość, podczas gdy obszary organizacyjnie kłopotliwe oraz 

potencjalnie generujące wzrost kosztów są postrzegane jako nieatrakcyjne i mało ważne dla klienta. 

Przedstawione obserwacje, w połączeniu z segmentacją klientów umożliwiły dodatkowo sformułowa-

nie szeregu rekomendacji strategicznych, możliwych do zastosowania w działalności handlowej pro-

wadzonej na omawianym rynku. 

Oprócz przedstawionej problematyki luki, omawiane badania dotyczyły także mechanizmów wy-

boru miejsca dokonania transakcji. Umożliwiły one między innymi wykazanie hierarchii czynników de-

cydujących o wyborze sklepu, jak również wskazały istnienie różnic w przebiegu procesu wyboru miej-

sca zakupu wśród mężczyzn i kobiet. Wyniki badań zachowania klienta na rynku technologii informa-

cyjnych przedstawione zostały w następujących publikacjach: 

1. M. Gąsior, Ł. Skowron, Gap in trade companies’ perception of consumers’ purchasing Processes, 

Contemporary Management Research, 2014, nr 4, vol. 10. 

2. M. Gąsior, S. Skowron, Konsument i dystrybucja na rynku IT, Wydawnictwo Politechniki Lubel-

skiej, Lublin 2013. 

3. M. Gąsior, Stosunek konsumentów rynku IT do zależnych i niezależnych internetowych źródeł 

informacji zakupowej, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 10 (59). 
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4. M. Gąsior, Czynniki wpływające na wybór przez konsumenta miejsca dokonania zakupu produk-

tów rynku IT, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów 

i Marketingu, Nr 25, Szczecin 2012. 

5. M. Gąsior, Informacje w procesie decyzyjnym konsumenta rynku IT – ujęcie jakościowe, Zeszyty 

Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 286, Ekonomia i Nauki Humanistyczne z. 19 (1/2012), 

Rzeszów 2012. 

6. M. Gąsior, Znajomość wybranych aspektów zachowania konsumentów wśród przedsiębiorstw 

rynku IT, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, seria Ekonomiczne Problemy Usług, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011. 

7. M. Gąsior, Segmentacja konsumentów rynku IT w oparciu o profile związku konsumenta z tech-

nologią, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nr 201, Metody pomiaru 

i analizy rynku usług. Dylematy badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-

znaniu, Poznań 2011. 

8. P. Blicharz, M. Gąsior, Znaczenie przebiegu procesu zakupowego w budowie zadowolenia konsu-

menta rynku IT, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 594, Ekonomiczne Problemy 

usług, nr 54. Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Wydawnictwo Naukowe Uni-

wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010. 

9. M. Gąsior, Relacja producent - konsument w aspekcie badań postępowania nabywców indywi-

dualnych na polskim rynku IT, [w:] Sobczyk G. (red.) "Zachowania podmiotów na rynku w warun-

kach konkurencji. Aspekty marketingowe". Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-

skiej, Lublin 2006. 

 

Metodologia badań procesów konsumenckich 

 

Ostatnim obszarem zainteresowań naukowych Autora jest teoria pomiaru procesów konsumenc-

kich, w szczególności formalne i praktyczne uwarunkowania analiz wyników badań o charakterze de-

klaratywnym. Problematyka ta poruszana jest między innymi w omówionej uprzednio monografii ha-

bilitacyjnej – w której znalazła się dyskusja możliwości stosowania w tego rodzaju badaniach sztucz-

nych sieci neuronowych, równocześnie znalazła swój wyraz w publikacjach poświęconych zagadnie-

niom długości skali pomiarowej, a także metodom imputacji brakujących wartości i wpływowi ich do-

boru w kontekście stosowanych w dalszej procedurze metod analitycznych, w szczególności w per-

spektywie analizy skupień oraz modelowania ścieżkowego metodą najmniejszych kwadratów. Do pu-

blikacji tych zaliczyć można: 

1. M. Gąsior, Praktyczne implikacje długości skali pomiarowej w segmentacji rynku bazującej na 

analizie skupień [w:] A. Grześkowiak, K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, A. Stanimir (red.) 

Metody badań marketingowych modelowanie, technologia, wizualizacja, Uniwersytet Ekono-

miczny we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 168-178. 

2. M. Gąsior, Skowron Ł, Methods for imputation of missing values and their influence on the results 

of segmentation research, Ekonometria, nr 4 vol 54, 2016. 

3. Ł. Skowron, M. Gąsior, Wpływ liczebności próby i metody zastępowania braków odpowiedzi na 

miary dopasowania oraz wyniki modelowania Ekonometria, 2016, nr 53, vol. 3, s. 42-53. 
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Podsumowanie dorobku naukowo-badawczego 

Podsumowując, dorobek naukowy Autora po uzyskaniu stopnia doktora – od roku 2011 obejmuje: 

1. 39 recenzowanych publikacji naukowych, które według punktacji MNiSW odpowiadają uzyskaniu 

399 punktów (310 przy uwzględnieniu współautorstwa), w tym: 

- 3 monografie (jedna autorska i dwie współautorskie), 

- 5 rozdziałów w monografiach (3 autorskie, 2 współautorskie), 

- 30 artykułów w czasopismach (18 autorskich, 12 współautorskich), 

- jeden rozdział w publikacji popularno-naukowej, 

- 8 publikacji anglojęzycznych (wyłącznie artykuły w czasopismach). 

2. Udział w charakterze głównego wykonawcy w dwóch projektach badawczych: 

- Zarządzanie dystrybucją produktów IT w warunkach wpływu Internetu na zachowanie konsu-

menta (0428/B/H03/2009/37), 2009-2010, 

- Holistyczny model relacyjny - pomiędzy motywacją pracownika a satysfakcją i lojalnością 

klienta (2011/03/D/HS4/04311), 2012-2015. 

3. Uzyskanie nagród za podejmowaną działalność: 

- 4 nagrody Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągniecia naukowe oraz jedna za osiągniecia or-

ganizacyjne, 

- 2 nagrody Best Paper Award za artykuły w czasopismach anglojęzycznych, 

- Medal Komisji Edukacji Narodowej, 

- Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. 

4. Uczestnictwo w szeregu konferencji naukowych, w tym: 

- wygłoszenie siedmiu referatów na konferencjach międzynarodowych, w tym sześć – na konfe-

rencjach zagranicznych, 

- wygłoszenie dwunastu referatów na konferencjach krajowych, 

- udział w trzech sesjach posterowych, 

- prowadzenie trzech sesji na konferencjach zagranicznych (chairman), 

- udział w trzech debatach panelowych. 

5. Uczestnictwo w komitetach redakcyjnych czasopism oraz w procesie recenzowania: 

- Humanities and Social Sciences (p-ISSN 2300-5327, e-ISSN 2300-9918) recenzent współpracu-

jący (2013), 

- Contemporary Management Research (ISSN 1813-5498), czasopismo afiliowane przy National 

Taipei University, indeksowane w Scopus, EBSCO host, ProQuest ABI/INFORM, Ulrich's periodi-

cals directory oraz Cabell's Director – członek Editorial Board in the field of Marketing oraz re-

cenzent od roku 2013. 

6. Uczestnictwo w pracach realizowanych na rzecz podmiotów zewnętrznych, w tym środowiska biz-

nesowego: 

- od 2011 roku ekspert Agencji Badawczej „Total Effect” Skowron sp. j. – uczestnictwo w licz-

nych projektach badawczych o charakterze komercyjnym, zasięgu krajowego i międzynarodo-

wego, zogniskowanych wokół problematyki satysfakcji i lojalności klienta, 

- realizacja zadań badawczych na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jedno-

stek Politechniki Lubelskiej. 

7. Pełnienie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim. 
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