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OCENA JAKOŚCI KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH  

Z WYKORZYSTANIEM SKAL WAŻNOŚCI-REALIZACJI 

 

Obecnie komputer jest podstawowym narzędziem pracy. Główną potrzebą użytkownika komputera jest pozyskiwanie, prze-

twarzanie oraz wykorzystywanie informacji w założonym celu. Różnorodność oraz stale rosnąca liczba sprzedanych kompute-

rów stały się punktem wyjścia podjęcia badań z zakresu oceny atrybutów jakościowych komputerów przenośnych. 

Celem artykułu była ocena jakości oraz istotności atrybutów branych pod uwagę przy zakupie komputerów przenośnych 

(laptopów). Badanie zrealizowano metodą ankietową. Dane rejestrowano i analizowano na skalach ważności-realizacji.  

W rezultacie przeprowadzonej analizy zasugerowano rekomendacje doskonalenia jakości. 

 

WSTĘP 

Klient, jego satysfakcja oraz oczekiwania w obecnym otoczeniu 
stają się podstawową przesłanką do zapewniania i ciągłego dosko-
nalenia jakości. Jako ostateczny sędzia jakości, konsument samo-
dzielnie decyduje o zakupie produktów, to właśnie od jego subiek-
tywnej opinii zależą jego przyszłe wybory. Jakość jest jednym z 
najważniejszych aspektów konkurencyjności współczesnych przed-
siębiorstw. Może dotyczyć zarówno wyrobów oraz usług, jak i sys-
temów zarządzania. Jakość jest definiowana różnie, w zależności 
od poglądów podmiotu definiującego oraz potrzeb organizacji. 
Analiza literatury przedmiotu wskazuje, pomimo znacznej różnorod-
ności definicji i poglądów na temat jakości, jeszcze jedną myśl 
wspólną, którą jest właśnie spełnienie oczekiwań klienta [7, 3, 2, 6, 
1, 9, 5, 10]. 

Na polskim rynku dostępnych jest przynajmniej kilkanaście ma-
rek laptopów w różnych przedziałach cenowych (od kilkuset do 
kilkunastu tysięcy złotych), różnych marek oraz wielu kanałów ich 
dystrybucji. Taka różnorodność oraz stale rosnąca liczba sprzeda-
nych komputerów stała się podstawą do podjęcia badań, których 
przedmiotem ocena jakości oraz istotności atrybutów branych pod 
uwagę przy zakupie komputerów przenośnych (laptopów). 

1. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI JAKOŚCI 
KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH 

Podstawowym narzędziem pracy, środkiem pozyskiwania i 
przetwarzania informacji oraz komunikowania się w społeczeństwie 
informacyjnym jest komputer. Bez niego niemożliwe jest przetwa-
rzanie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych w organizacji. 
Rozwój przemysłu wysokiej techniki sprawił, że obecny komputer 
może mieć objętość mniejszą niż segregator formatu A4. Laptop, 
jako rodzaj komputera przenośnego, ma bardzo szerokie zastoso-
wanie. Może służyć zarówno jako narzędzie do pozyskiwania i 
przetwarzania danych (w przemyśle, handlu, usługach, nauce), jak i 
stanowić narzędzie rozrywki (gry, oglądanie filmów, słuchanie mu-
zyki). 

Laptop jest osobistym przenośnym urządzeniem pełniącym rolę 
komputera, zwykle niewielkich rozmiarów. Jego nazwa pochodzi 
słowa lap, czyli – podołek kolana, ponieważ został stworzony do 
pracy właśnie na kolanach [4]. Konstrukcja laptopa składa się z 

niewielkich podzespołów wewnętrznych takich jak procesor, pamięć 
RAM, zintegrowaną lub dedykowaną kartą graficzną, podstawowe 
złącza i wejścia. Komputery przenośne posiadają wewnętrzne 
akumulatory, które pozwalają na kilkugodzinną pracę bez potrzeby 
korzystania z napięcia sieciowego. Zaletą laptopów, które zwykle są 
wyposażone w szereg nowoczesnych technologii pozwalających 
komunikować się m.in. z Internetem oraz urządzeniami zewnętrz-
nymi za pośrednictwem technologii bezprzewodowej, jest pożądana 
dzisiaj wysoka mobilność. Dlatego stanowią one alternatywę dla 
dużych, stacjonarnych komputerów. Należy również wspomnieć o 
wadach tego typu komputerów, wśród których wymienić można 
ograniczony czas pracy akumulatora, mało ergonomiczną klawiatu-
rę, trudność ze sterowaniem kursorem oraz wzrost wagi wraz ze 
wzrostem funkcjonalności. 

We współczesnej teorii zarządzania jakością dominuje podej-
ście kompromisowe, które dotyczy rozpatrywania jej w kategoriach 
technicznych, a równocześnie ekonomicznych. W tym ujęciu jakość 
jest nie tylko zespołem cech fizycznych charakteryzujących dany 
produkt czy usługę i odróżniających je od innych, ale także zdolno-
ścią do zaspokajania określonych potrzeb konsumentów, jako na-
bywców towarów lub usług [15]. 

W celu kwantyfikowania jakości wyrobów przeprowadza się 
ocenę cech jakościowych, determinujących ich istotę [14]. Cechą 
jest każdy mierzalny lub dający się opisać słownie element orzeka-
jący o danym obiekcie. Cecha może być badana za pomocą róż-
nych metod umożliwiających rozpoznawanie pewnego zbioru jej 
różnorodnych stanów. Cecha wyróżniająca produkt jest jego wła-
ściwością [12]. Jakość towarów określa się jako zespół tych cech, 
które decydują o przydatności użytkowej towarów zgodnie z prze-
znaczeniem. Użyteczność charakteryzuje się zbiorem cech istot-
nych w danych warunkach. Do tego zbioru zalicza się [13]: 
– cechy techniczne – parametry konstrukcji i technologii wyrobu, 

decydujące o zamierzonych jego funkcjach, 
– cechy użytkowe – charakteryzują funkcjonalność, dogodność i 

bezpieczeństwo użytkowania oraz niezawodność wyrobu, 
– cechy ekonomiczne – koszt nabycia i eksploatacji wyrobu oraz 

korzyści wynikające z posiadania wyrobu, 
– cechy estetyczne – wygląd zewnętrzny i staranność wykończe-

nia wyrobu. 
Ł. Karpiel i M. Skrzypek [8] poza cechami technicznymi, użyt-

kowymi ekonomicznymi i estetycznymi,  wyróżniają: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Akumulator_elektryczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napi%C4%99cie_sieciowe
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– cechy ergonomiczne – charakteryzują stopień dostosowania 
wyrobu do anatomicznych, fizjologicznych i psychicznych cech 
użytkowników, 

– cechy ekologiczne – określają wzajemne relacje produktu i 
środowiska naturalnego z uwzględnieniem surowców i energii 
oraz uciążliwych odpadów, ścieków oraz szkodliwych gazów, 

– cechy logistyczne – warunkują optymalne przepływy surowców, 
materiałów, towarów i związanych z nimi informacji. 
W obecnych warunkach gospodarczych jakość towarów zależy 

również poza wspomnianymi cechami od szybko rosnących wyma-
gań i oczekiwań ze strony odbiorów lub użytkowników. 

2. METODOLOGIA BADAŃ 

Do zebrania materiału statystycznego posłużono się metodą 
ankietową. Badanie przeprowadzono na próbie 110 klientów skle-
pów komputerowych na terenie miasta Radom w dniach 15-30 
października 2015 roku. 

Do przeprowadzenia badania wykorzystano zaprojektowany 
przez autorów kwestionariusz ankiety, który składał się z 36 pytań. 
Zmienne obserwowalne dotyczące oceny jakości oraz istotności 
(importance-performance, czyli inaczej skale ważności-realizacji) 
cech jakościowych laptopów opisano na skalach dyferencjału se-
mantycznego, zawierających na końcach skali dwa przeciwstawne 
znaczeniowo przymiotniki, w tym wypadku opisujące ważność danej 
cechy.  

Wykorzystano metodę importance-performance, służącą do 
oceny jakości usług, ale nie tylko [11]. Obejmuje ona pomiar po-
strzegania ważności i istotności czynników, zmiennych wpływają-
cych na jakość. Respondenci dokonują dwukrotnie oceny tych 
samych wymiarów jakości – raz z uwagi na ich istotność (ważność) 
podczas procesu realizacji usług i ponownie, w aspekcie poziomu 
realizacji tych wymiarów. Zatem pierwsza grupa pytań dotyczy 
znaczenia poszczególnych cech ofert danej klasy, natomiast druga 
odnosi się do tych samych cech, ale już w odniesieniu do ich reali-
zacji (wykonania, umieszczenia, obecności) w ramach jednej, kon-
kretnej oferty. Powstała poprzez zestawienie uzyskanych od re-
spondentów odpowiedzi mapa, na osi odciętych zawiera wartości 
poziomu realizacji usługi, natomiast na osi rzędnych wartości istot-
ności poszczególnych czynników. Pozwala ona z identyfikować 
obszary wymagające interwencji i doskonalenia ze strony usługo-
dawcy lub producenta. 

Odpowiedzi w każdym przypadku mierzono na skalach pięcio-
punktowych. Tak skonstruowana skala pozwala na znajdowanie 
wartości statystyk opisowych i możliwe jest także analizowanie 
rozkładów częstości odpowiedzi.  

Do opracowania statystycznego dane wprowadzono do arku-
sza kalkulacyjnego (MS Excel 2007). Uzyskane wyniki zestawiono 
w formie macierzy, która powstała przez zebranie uzyskanych od 
respondentów odpowiedzi. Na osi rzędnych przedstawiono ocenę 
jakości, natomiast na osi odciętych istotność atrybutów branych pod 
uwagę przy podejmowaniu decyzji o zakupie komputerów przeno-
śnych. 

3. DYSKUSJA WYNIKÓW BADAŃ 

Na rysunku 1 zaprezentowano ocenę jakości komputerów 
przenośnych z wykorzystaniem skal ważności-realizacji. 

 
 
Legenda: literami alfabetu oznaczono kolejne atrybuty 
 
A – Niezawodność 
B – Funkcjonalność 
C – Prezentacja (forma zaoferowania, zbytu i obsługi posprze-

dażnej) 
D – Cena 
E – Ekologiczność 
F - Warunki gwarancji 
G – Estetyka, moda 
H – Sprawność 
I – Trwałość  
J – Bezpieczeństwo 
K – Naprawialność 
L – Żywotność 
M – Wizerunek marki i reputacja dostawcy 
N – Nowoczesność, innowacyjność 
O – Staranność wykonania 
 

Rys. 1. Ocena jakości komputerów przenośnych z wykorzystaniem 
skal ważności-realizacji 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Analiza rysunku 1 pozwala stwierdzić, która w z wymienionych 

cech jakościowych wymaga interwencji ze strony producenta, a 
która – ze względu na niski poziom istotności – może być źródłem 
redukcji kosztów. Rozkład wszystkich cech obrazuje macierz po-
dzielona na cztery obszary, w których lokalizacja parametrów ozna-
cza konieczność podjęcia określonych działań związanych z dosko-
naleniem ich jakości.  

Obszar pierwszy zawiera cechy takie jak cena (D), warunki 
gwarancji (F) oraz sprawność (H). Są one istotne w momencie 
kupna laptopa, zaś w trakcie jego użytkowania nie spełniają oczeki-
wań klientów. Sprawność i warunki gwarancji są ze sobą logicznie 
powiązane ze względu na fakt, iż korzystanie z gwarancji jest po-
wodowane brakiem sprawności sprzętu, zaś cecha jakościowa jaką 
jest cena oznacza, że klienci uznają zakupiony przez nich laptop 
jako niewart pieniędzy za niego zapłaconych.  

W obszarze drugim zawarte są cechy istotne w momencie za-
kupu laptopa, jak i zarazem charakteryzujące się wysoką jakością w 
trakcie użytkowania. Należą do nich bezpieczeństwo (J), naprawial-
ność (K), żywotność (L), wizerunek marki i reputacja dostawcy (M), 
nowoczesność i innowacyjność (N) oraz staranność wykonania (O). 
Analiza rozkładu tych cech pozwala stwierdzić, że najlepiej ocenia-
ne cechy mają charakter marketingowy, bądź też wykorzystywane 
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są przez producentów w reklamie. Nowoczesność i innowacyjność 
laptopów, staranność ich wykonania (design) są narzędziem konku-
rowania poszczególnych produktów między sobą, stąd też tak zna-
czący ich udział zarówno w ocenie ich istotności, jak i ocenie jakości 
w trakcie użytkowania. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, naprawial-
ność oraz żywotność należy stwierdzić, że cechy te wymagają 
doskonalenia ze strony producentów. Wysoki poziom jakości dane-
go laptopa wydaje się być osiągnięty dopiero wtedy, gdy cechy 
użytkowe mające wysoki stopień istotności w opinii klientów prze-
wyższą te, które są domeną marketingową produktu. Rozkład pa-
rametrów w macierzy może sugerować producentom laptopów ten 
właśnie kierunek doskonalenia.  

Obszar trzeci zawiera cechy, które ze względu na niski poziom 
ich ważności w opinii klientów nie wymagają od producenta znaczą-
cej poprawy, jednakże nie należy pomijać faktu, że wskaźniki oceny 
ich jakości przyjmują wartości poniżej średniej. Są to niezawodność 
(A), prezentacja (C), ekologiczność (E) oraz estetyka, moda (G). 
Zastanawiająca jest tak niska ocena niezawodności, która w rozu-
mieniu prakseologicznym oznacza spełnienie oczekiwań wobec 
wyrobu, ale w określonym czasie i w określonych warunkach jego 
użytkowania. Odpowiedź respondentów może więc oznaczać, że 
laptop – ze względu na poszerzanie jego funkcjonalności – nie jest 
już tylko urządzeniem do wykonywania tylko jednej, konkretnej 
pracy lub zadania, stąd też niski poziom niezawodności laptopów 
jest akceptowalny.  

Ostatni z obszarów zawiera cechy o niskiej istotności, zaś wy-
sokiej ocenie jakości w opinii klientów. Mogą one być źródłem re-
dukcji kosztów, gdyż są „przeinwestowane”. Na rysunku 1 tylko 
trwałość (I) jest zlokalizowana w tym obszarze. Wynika to z trendów 
rynkowych, kultury użytkowania produktów i poziomu zarobków 
danej społeczności. Ocena respondentów oznaczać może, że lap-
top przestał być większym wydatkiem przekraczającym ich możli-
wości finansowe. Kolejnym argumentem może być zwiększona 
świadomość społeczeństwa (nawet mająca charakter intuicji bądź 
doświadczenia) na temat tzw. jakości strategicznej/jakości sterowa-
nej negatywnie, której główną filozofią jest projektowanie produktów 
tak, by czas ich użytkowania nie przekraczał kilku lat – w celu wy-
muszenia na klientach zakupu nowego (lepszego już) produktu tej 
samej marki, a w ten sposób zachowania ciągłości produkcji oraz 
istnienia marki na rynku. 

PODSUMOWANIE 

Dokonana w artykule ocena jakości oraz istotności atrybutów 
branych pod uwagę przy zakupie komputerów przenośnych pozwala 
stwierdzić, że do istotnych cech, które charakteryzują się zarazem 
wysoką oceną jakości w trakcie użytkowania należą: bezpieczeń-
stwo, naprawialność, żywotność, wizerunek marki i reputacja do-
stawcy, nowoczesność i innowacyjność oraz staranność wykonania. 
Do cech, które ze względu na niską ważność w opinii klientów nie 
wymagają od producenta znaczącej poprawy (wskaźniki oceny ich 
jakości przyjmują wartości poniżej średniej) zaliczono: niezawod-
ność, formę zaoferowania, zbytu i obsługi posprzedażnej, ekolo-
giczność estetykę oraz modę. Jako cechę o niskiej istotności, zara-
zem wysokiej ocenie jakości w opinii konsumentów wskazano trwa-
łość. Jest to zatem cecha „przeinwestowana”. 

Najważniejszym wnioskiem z przeprowadzonego badania jest 
zidentyfikowanie trzech cech o wysokiej ważności, ale niskiej reali-
zacji jakości. Są to cena, warunki gwarancji oraz sprawność. Widać 
więc, że z punktu widzenia klientów właśnie te cechy powinny być 
przedmiotem doskonalenia. Można tu sugerować obniżkę kosztów 
produkcji i promocji, organizowanie promocji cenowych przed dys-
trybutorów, udzielanie dłuższej gwarancji i jej korzystniejszych 

warunków (nie tylko w systemie door-to-door) oraz generalnie po-
prawę parametrów technicznych komputerów, które przełożą się na 
ich większą sprawność. Cechą „na granicy” przyjętego podziału jest 
funkcjonalność. Tutaj można sugerować bogatsze wyposażenie (tak 
sprzętowe, jak i programowe) sprzedawanych komputerów. Klienci 
oczekują „większej funkcjonalności po niższej cenie” co jest typową 
i spodziewaną obserwacją. 
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Laptop computers quality assessment  
with the use of importance-performance scales 

Today computer is a basic tool of work. Main need of 

computer user it to collect, process and use information for 

an assumed purpose. Diversity and growing number of com-

puters sold became a starting point for conducting research 

considering assessment of laptop computers qualitative at-

tributes. 

The aim of the paper was to evaluate quality of attributes 

considered by the users when purchasing a laptop computer. 

The research was conducted with the use of a questionnaire 

method. Data was registered and then analyzed with the use 

of importance-performance scales. As a result of the per-

formed analysis recommendations concerning quality im-

provement were suggested. 
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