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1. Wprowadzanie 1 

Celem artykułu jest zaprezentowanie metodologii konstruowania macierzy satysfakcja-2 

lojalność i oczekiwania-satysfakcja, możliwości wnioskowania z ich pomocą i wynikających  3 

z tego korzyści. Autorzy w swych badaniach wykorzystują i rozwijają te metody macierzowe. 4 

Umożliwiają one pokazanie tendencji występujących wśród klientów i ich segmentację oraz 5 

mogą być pomocne w doborze innych metod badań satysfakcji albo wyborze ich różnych 6 

wariantów. Koncepcja konstruowania macierzy opiera się na pomiarze zmiennych, 7 

wyznaczeniu granic podziału, czterech frakcji respondentów, wskazania tendencji macierzy 8 

oraz sformułowania wniosków. 9 

Cel artykułu zostanie osiągnięty poprzez omówienie metodologii konstruowania macierzy, 10 

zaproponowanie oryginalnych, własnych wskaźników parametryzujących macierz oraz 11 

zilustrowanie jej wykorzystania na przykładzie wyników badań ankietowych przeprowadzo-12 

nych w punktach gastronomicznych. Struktura opracowania przedstawia zasady tworzenia 13 

macierzy, ilustruje ich użycie, pokazuje zaproponowane przez autorów wskaźniki 14 

parametryzujące macierz oraz wnioski z tego wynikające.  15 

2. Metody macierzowe jako metody analityczne 16 

Metody macierzowe umożliwiają przedstawianie w przestrzeni dwuwymiarowej rezultatów 17 

wzajemnego oddziaływania na siebie dwóch zmiennych (wymiarów macierzy). Zazwyczaj 18 

pierwsza z nich dotyczy badanego obszaru a druga jest punktem odniesienia w stosunku do 19 

niego (przyczyną, skutkiem) np. satysfakcja i lojalność. Dobór wymiarów do analizy ma 20 

charakter uznaniowy i wynika założonych celów badań, chociaż istnieją macierze o wymiarach 21 

ogólnie przyjętych i powszechnie stosowanych, np. macierz BCG czy ADL. 22 

Wymiary oddziałujących na siebie zmiennych mogą wchodzić ze sobą w relacje (być 23 

implikacyjnie, zależne np. satysfakcja i lojalność klienta) lub być od siebie zupełnie rozdzielne 24 

(nieimplikacyjne, jak np. ważność i stopień realizacji kryterium w analizie IPA – Importance-25 

Performance Analysis (Martilla, and James, 1977)). 26 

Wartości obu zmiennych dzieli się na dwie grupy: grupę wartości niskich i wysokich, dzięki 27 

czemu uzyskuje się cztery pola decyzyjne, dla których można formułować oddzielne 28 

rekomendacje (rysunek 1). Poszczególne grupy wartości (pola, segmenty) zmiennych mogą 29 

mieć swoje oryginalne nazwy np. w macierzy BCG: gwiazdy, psy, dojne krowy, znaki 30 

zapytania. 31 

 32 
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 1 

Rysunek 1. Idea konstrukcji macierzy i wnioskowania z ich pomocą. Źródło: opracowanie własne. 2 

Granice podziału obu zmiennych dobierane są zazwyczaj arbitralnie, najczęściej  3 

w wartościach środkowych lub neutralnych. Możliwa jest też modyfikacja kształtu macierzy, 4 

poprzez: 5 

 przesunięcie środka podziału, 6 

 wprowadzenie dodatkowych linii podziału, 7 

 wprowadzenie lub zmianę kształtu pół. 8 

Zmiany te dają możliwość odmiennej lub nawet szerszej interpretacji uzyskanych wyników.  9 

Metody macierzowe stosowane są nie tylko w różnych dziedzinach nauki, ale również  10 

w praktyce biznesowej. Przykładami mogą być tu klasyczne metody analizy portfelowej,  11 

tj. macierz McKinseya, BCG, ADL, Hofera, a także inne prezentowane w literaturze,  12 

jak np. macierz produkt/rynek B.M. Enisa (Nowacki, 2016, za: Daniluk, 2008), macierz analizy 13 

portfolio Grubera i Mohra dla organizacji pozarządowych (Kafel, 2010), macierz Stylów 14 

Społecznych (MSS) D.W. Merrilla i R. Reida (Lipińska-Grobelny, 1999).  15 

3. Metodologia macierzy satysfakcja-lojalność i oczekiwania-satysfakcja 16 

Macierze stosowane w badaniach satysfakcji klienta uwzględniają satysfakcję, jej 17 

poprzedniki i następniki, których związki weryfikowane są w licznej literaturze przedmiotu. 18 

Dobór zmiennych zarówno w metodach macierzowych jak i modelach satysfakcji może być 19 

podobny, a sprawdzone i zweryfikowane zależności pomiędzy zmiennymi można 20 

wykorzystywać w innych badaniach. Tabela 1 przedstawia propozycje różnych zestawień 21 

zmiennych, które mogą być użyte w badaniach satysfakcji klienta w tym w tworzeniu macierzy. 22 

Możliwości jest znacznie więcej. Autorzy niniejszej publikacji wskazali ponad 40 poprzed-23 

ników (tj. czynników mających wpływ na satysfakcję klientów) i następników satysfakcji  24 

(tj. czynników, które są konsekwencją satysfakcji klientów), mogących mieć zastosowanie  25 

w tego typu badaniach (Biesok, and Wyród-Wróbel, 2016). 26 
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Tabela 1. 1 
Przykładowe zestawienia zmiennych w badaniach satysfakcji klienta 2 

Autorzy badań Zmienne do badań 

Rashid et al (2016), Ha (2005) Satysfakcja – lojalność/chęć ponownego zakupu 

Kim, and Lee (2011) Satysfakcja – skargi (reklamacje) 

Namkung, and Jang (2009), Satysfakcja – intencje zakupów/intencje zachowań 

Hennig-Thurau et al. (2002) Satysfakcja – zaangażowanie 

Szymanski, and Henard (2001) Satysfakcja – przekaz ustny 

Chi, and Gursoy (2009) Satysfakcja – wyniki biznesowe/sukces finansowy  

Chiu et al. (2011) Oczekiwania – satysfakcja 

Pilelienė, and Grigaliūnaitė (2013) Postrzegana wartość – satysfakcja 

Bayol et al. (2000) Postrzegana jakość – satysfakcja 

Cassel, and Eklof (2001) Wizerunek – satysfakcja  

Pilelienė et al. (2016) Wizerunek – lojalność 

Yi, and La (2003) Luka dyskonfirmacyjna – satysfakcja 

Minh, and Huu (2016) Jakość usług – lojalność  

Źródło: opracowanie własne. 3 

W swojej praktyce badawczej autorzy niniejszej publikacji najczęściej wykorzystują dwa 4 

typy macierzy: 5 

 Macierz satysfakcja-lojalność (MSL), która umożliwia podział badanej zbiorowości 6 

klientów ze względu na deklarowaną przez nich satysfakcję z wyrobu (usługi) oraz 7 

deklarowaną chęć ponownego zakupu czy skorzystania z usługi. 8 

 Macierz oczekiwania-satysfakcja (MOS), która dzieli zbiorowość klientów ze względu 9 

na deklarowany poziom oczekiwań w stosunku do wyrobu (usługi) i odczuwaną przez 10 

nich satysfakcję. 11 

W obu przypadkach procedura konstruowania macierzy obejmuje następujące etapy: 12 

 Pomiar zmiennych. 13 

 Wyznaczenie granic podziału i podział badanych jednostek (respondentów) na frakcje. 14 

 Wizualizacja macierzy. 15 

 Wnioskowanie na podstawie macierzy. 16 

Pomiar zmiennych prowadzony zazwyczaj z wykorzystaniem badań ankietowych, może 17 

odbywać się na trzy sposoby: 18 

 poprzez proste, pojedyncze zmienne, opomiarowane skalą Likerta, Staple’a lub skalą 19 

dyferencjału semantycznego, 20 

 poprzez wielopozycyjne skale pomiarowe, 21 

 estymowane wartości zmiennych ukrytych wyliczone metodami regresji drugiej 22 

generacji. 23 

Pierwsze podejście jest najprostsze. W trakcie badania respondentom zadawane są pytania 24 

o stopień oczekiwań wobec produktu (usługi), ogólny poziom satysfakcji, chęć ponownego 25 

zakupu. Zmienne te mierzone są na semantycznej skali natężenia, skali Likerta, Staple’a lub 26 

skali dyferencjału semantycznego. 27 

W przypadku skal wielopozycyjnych każda ze zmienny obejmuje kilka pozycji mierzonych 28 

w podobny sposób. Za wartość zmiennej przyjmuje się zazwyczaj sumę pozycji skali (rzadziej 29 
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średnią). Rzetelność skal wielopozycyjnych powinna być zweryfikowana za pomocą ogólnie 1 

przyjętych metod (współczynnik α-Cronbacha, współczynnik rzetelności złożonej CR). 2 

Istotnym działaniem jest wyznaczenie granicy podziału wartości obu zmiennych 3 

macierzowych. Gdy pomiar zmiennych dokonywany jest na skali mającej element neutralny, 4 

to wartość ta jest naturalną granicą podziału. W innym przypadku, np. w przypadku skal 5 

wielopozycyjnych, za granice podziału przyjmuje się wartość średnią, albo medianę zmiennej. 6 

Wyznaczenie granic umożliwia podział respondentów na cztery frakcje. Przedstawione są one 7 

w tabelach 2 i 3. 8 

Tabela 2.  9 
Frakcje macierzy satysfakcja-lojalność 10 

Lojalność/Satysfakcja Mała satysfakcja Duża satysfakcja 

Duża chęć ponownego zakupu. Zakładnicy Apostołowie 

Małą chęć ponownego zakupu. Zniechęceni Niewdzięczni 

Źródło: opracowanie własne. 11 

Tabela 3.  12 
Frakcje macierzy oczekiwania-satysfakcja 13 

Satysfakcja/Oczekiwania Małe oczekiwania Duże oczekiwania 

Duża satysfakcja Zaskoczeni Spełnieni 

Mała satysfakcja Niezadowoleni Rozczarowani 

Źródło: opracowanie własne. 14 

Dodatkowo, jeśli skale pomiarowe obejmowały element neutralny, można wyróżnić frakcję 15 

neutralnych – respondentów nie potrafiących zdecydowanie określić swoich odczuć do 16 

przynajmniej jednej z badanych zmiennych. 17 

Wyniki tego podziału można zwizualizować w postaci macierzy na przestrzeni [-1,1]2  18 

za pomocą wykresu bąbelkowego. Dla tak skonstruowanej macierzy można wyznaczyć: 19 

 środek ciężkości pokazujący tendencję macierzy, w stronę której ćwiartki przeważa, 20 

 odległość środka ciężkości od początku układu współrzędnych unormowaną na 21 

przedział [0-1], która może być miarą siły tej tendencji, 22 

 jeśli wyróżniona została frakcja neutralnych, można określić pokrycie macierzy, 23 

wyrażone w procentach jako stosunek ilości respondentów ujętych w macierzy 24 

(nieneutralnych) do całej wielkości badanej próby. 25 

Kształt uzyskanej macierzy, wielkości poszczególnych frakcji i jej ogólna tendencja  26 

(tj. ukierunkowanie macierzy, koncentracja respondentów w obszarze konkretnej ćwiartki) 27 

dostarczają konkretnych wniosków na temat badanej zbiorowości klientów. Samo pokrycie 28 

macierzy mówi o tym, w jakim stopniu można podejmować decyzje z jej wykorzystaniem. 29 

Małe pokrycie, a zatem duża frakcja niezdecydowanych (neutralnych, wahających się, 30 

wyrażających obawy) ogranicza prawidłowe wyciąganie wniosków. Tu w pierwszej kolejności 31 

należy skupić się nad zidentyfikowaniem przyczyn niepewności respondentów i zaproponować 32 

działania doskonalące. 33 
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Tendencja macierzy zaś pozwala na sformułowanie konkretnych rekomendacji 1 

projakościowych i marketingowych. Ich przykłady na podstawie macierzy MSL przedstawia 2 

tabela 4.  3 

Tabela 4. 4 
Przykładowe wnioski wynikające z analizy macierzy MSL 5 

Tendencja 

macierzy 

Działania projakościowe Działania marketingowe 

Pozytywna 

przeważają 

Apostołowie 

utrzymać atrybuty produktu 

doskonalić drobne elementy 

monitorować i identyfikować problemy 

wdrażać systemy do zarządzania relacjami  

z klientami 

utrzymać klientów i wizerunek 

odpowiednio zarządzać relacjami z klientami 

nagradzać za zakupy 

Negatywna 

przeważają 

Zniechęceni 

udoskonalić istotne elementy produktu 

zmiana produktu lub jego wersji 

doskonalić obsługę klienta 

stosować działania zapobiegające odejściu 

zidentyfikować i szybko rozwiązywać 

problemy klientów 

zadbać o pozytywny wizerunek 

dopasować produkty do potrzeb i oczekiwań 

zintensyfikować reklamę i promocję 

zastosować nowe formy kontaktu  

i komunikacji z klientami 

Mieszana 

przeważają 

Zakładnicy 

udoskonalić istotne elementy produktu 

włączyć klientów w tworzenie nowych 

produktów – prosumpcja  

polepszyć wizerunek produktu 

promować powtarzające się zakupy 

zadbać o komunikację z klientami 

zastosować nowe formy kontaktu  

i komunikacji z klientami 

Mieszana 

przeważają 

niewdzięczni 

utrzymać atrybuty produktu 

zidentyfikować i szybko rozwiązywać 

problemy klientów 

utrzymać klientów 

uwydatnić korzyści płynące z produktu 

zadbać o pozytywny wizerunek 

wprowadzić nowe formy promocji, reklamy  

i sprzedaży 

Źródło: opracowanie własne. 6 

4. Przykład konstrukcji i interpretacji macierzy oczekiwania-satysfakcja 7 

(MOS) 8 

Do zobrazowania wykorzystania metod macierzowych posłuży przykład badań satysfakcji 9 

klientów, którzy skorzystali z usług gastronomicznych w jednej z miejscowości turystycznych 10 

powiatu żywieckiego. Badania przeprowadzone zostały metodą ankietową. W badaniach 11 

wzięło udział 86 klientów. W próbie badawczej kobiety stanowiły 58,0%, a mężczyźni 42%. 12 

Przeważająca większość badanych to osoby z wykształceniem średnim (49,4%) i wyższym 13 

(28,4). Połowa badanych to osoby na bieżąco korzystające z usług różnych restauracji – 32,1% 14 

zadeklarowało, ze robi to bardzo często, a 24,7%, że często. Spośród pozostałych badanych 15 

18,5% czasami odwiedza restauracje, a 24,7% to rzadko korzystający z tego typu usług. 16 

Konstrukcja kwestionariusza umożliwiała ogólną ocenę satysfakcji i chęci dokonania 17 

ponownych zakupów, obliczenie wskaźników CSI (Customer Satisfaction Index) i NPS  18 

(Net Promoter Score) oraz przeprowadzenie analizy IPA (Importance-Performance Analysis). 19 
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Respondenci oceniali na pięciostopniowych skalach semantycznych ogólne zadowolenie  1 

z pobytu w restauracji i poziom oczekiwań, jaki mieli przed wizytą. Po wykluczeniu 2 

odpowiedzi neutralnych, uczestników badania można było podzielić na frakcje (tabela 5),  3 

a następnie nanieść na wykres macierzy (rysunek 2).  4 

Tabela 5. 5 
Frakcje respondentów wykorzystane do budowy macierzy oczekiwania-satysfakcja (MOS) 6 

Oczekiwania Satysfakcja Frakcja wi xi yi 

Duże  Duża Spełnieni 52,7% 0,5 0,5 

Małe Duża Zaskoczeni 12,0% -0,5 0,5 

Duże  Mała Rozczarowani 0,0% 0,5 -0,5 

Małe Mała Niezadowoleni 0,0% -0,5 -0,5 

  Suma 65,0%   

Źródło: opracowanie własne. 7 

 8 

Rysunek 2. Wykres macierzy oczekiwania-satysfakcja (MOS). Źródło: opracowanie własne. 9 

Dane te naniesiono na wykres obrazujący pola macierzy (rysunek 2). Środek ciężkości 10 

macierzy (xs, ys) obliczono ze wzorów (1) i (2). 11 
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gdzie: 12 

xs, ys – współrzędne środka ciężkości macierzy, 13 

wi – wielkość poszczególnych frakcji respondentów, 14 

xi, yi – przyjęte arbitralnie położenia punktów wizualizujących poszczególne frakcje  15 

(jak w tabeli 5). 16 

 17 
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Do frakcji neutralnych zaliczono 27,4% respondentów (osób dających odpowiedź neutralną 1 

na przynajmniej jedno z pytań o satysfakcję i chęć ponownego zakupu). Macierz ma zatem dość 2 

duże pokrycie, co oznacza, że zdecydowana większość respondentów potrafiła pozytywnie lub 3 

negatywnie ocenić obie zmienne kształtujące macierz. Taka struktura respondentów umożliwia 4 

podejmowanie decyzji na podstawie macierzy oraz formułowanie konkretnych rekomendacji 5 

np. projakościowych lub marketingowych. 6 

Macierz pokazuje, że ponad połowa respondentów, to osoby określające swe wymagania 7 

jako wysokie i jednoczenie deklarujący duże zadowolenie z ocenianych usług. Świadczy to  8 

o tym, ze oczekiwania klientów zostały spełnione. Potwierdzają to wartości pozostałych 9 

wskaźnikowych miar satysfakcji uzyskanych w badaniu:  10 

 średnia ocena satysfakcji = 4,93 (98,3% skali), 11 

 wskaźnik CSI = 4,22 (80,5% skali), 12 

 wskaźnik NPS = 73%. 13 

5. Podsumowanie 14 

Odnosząc się do wyników badań ilustrujących wykorzystanie macierzy, można stwierdzić, 15 

że ponad połowa klientów deklaruje, że restauracja spełnia ich oczekiwania, a nawet je 16 

przekracza (frakcja zaskoczonych 12%). Na tej podstawie można wnioskować o dopasowaniu 17 

oferty i usługi do oczekiwań klientów. Dużą satysfakcje potwierdzają także wysokie wartości 18 

wskaźników CSI i NPS. Dla prowadzących restaurację jest to sugestia, że należy nadal 19 

utrzymywać dotychczasowy poziom świadczonych usług, natomiast widoczna frakcja klientów 20 

neutralnych powinna zachęcić restauracje do wnikliwych i nieustannych badań potrzeb  21 

i oczekiwań klientów. 22 

Przykład pokazał, że metody macierzowe nie są czasochłonne, są proste, atrakcyjne 23 

wizualnie i łatwe w interpretacji. Pozwalają na obliczenie wskaźników niezbędnych do 24 

porównania wyników różnych badań. Mogą być stosowane zarówno w pracy naukowej, 25 

badaniach marketingowych oraz w organizacjach ułatwiając zarządzającym podejmowanie 26 

decyzji.  27 

W literaturze można napotkać różne propozycje macierzy i ich wykorzystania. Natomiast 28 

nowością proponowaną przez autorów niniejszej publikacji jest propozycja parametryzacji 29 

macierzy i w tym zakresie ta propozycja różni sie od dotychczasowych. 30 

Na podstawie literatury oraz własnych doświadczeń wynikających ze stosowania różnych 31 

metod macierzowych w badaniach satysfakcji klienta można wskazać szereg wad i zalet 32 

przedstawionych metod. Podsumowuje je tabela 6. 33 

  34 
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Tabela 6. 1 
Korzyści i wady w zastosowania metod macierzowych. 2 

Korzyści Wady 

 prostota, 

 czytelność uzyskanych wyników (graficzna 

forma, przestrzeń dwuwymiarowa), 

 łatwość w interpretacji uzyskanych 

wyników, 

 przydatność w planowaniu przedsięwzięć 

marketingowych i projakościowych, 

 nieograniczony dobór zmiennych, 

 możliwość zastosowania w wielu obszarach, 

 możliwość łączenia z innymi metodami. 

 zastosowanie tylko dwóch zmiennych, których dobór ma 

subiektywny charakter,  

 brak jasnych kryteriów lub ograniczeń doboru zmiennych, 

 statyczny charakter oraz nadmiernie upraszczanie obrazu 

rzeczywistości, 

 arbitralność podziału macierzy i brak ramowych zasad 

podziału mogące powodować błędy w klasyfikacji 

jednostek na macierzy, 

 wyniki uzależnione od stosowanej metody pomiaru 

zmiennych, ocen oraz wag – można nimi manipulować, 

 elastyczność w doborze ocenianych atrybutów powoduje 

niemożność porównywania różnych wyników badań. 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem: Żabiński (2013), Wyród-Wróbel, Biesok (2017). 3 

Przytoczony przykład, jak i praktyka stosowania pokazują, że metody te są łatwe, użyteczne 4 

i stanowią pomoc w podejmowaniu decyzji. Mankamentem jest to, że nie pokazują one 5 

dynamiki zmian, procesów zachodzących na rynku i wewnątrz przedsiębiorstwa, ale są 6 

wskazówką pomocną w ocenie stanu faktycznego i informacją umożliwiającą poprawę 7 

funkcjonowania organizacji, jej produktów i usług. Wskazane w tabeli 6 niedogodności tych 8 

metod stanowią problemy i pytania metodologiczne, na które odpowiedzi należy szukać  9 

w dalszych badaniach. 10 
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