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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
H παρούσα διπλωματική εργασία συντάχθηκε από την Πασχάλη Μαρία-Ελένη στα 

πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Στόχος της εργασίας ήταν να αξιολογηθεί η ποιότητα υπηρεσιών που παρέχονται 

μέσω κινητού τηλεφώνου. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα και τις μετρήσεις κατά την διάρκεια της τελευταίας 

δεκαετίας έχει σημειωθεί εντυπωσιακή αύξηση στην χρήση κινητών τηλεφώνων 

σημειώνοντας αξιοσημείωτη μείωση στον μέσο όρο ηλικίας που ξεκινάνε την χρήση των 

κινητών καθιστώντας τον σήμερα το πιο διαδεδομένο τρόπο επικοινωνίας είτε για 

τηλεφωνία είτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Αυτή η εξάπλωση της κινητής επικοινωνίας είχε ως αποτέλεσμα να αυξάνονται 

συνεχώς και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω κινητών συσκευών και ολοένα 

περισσότεροι φορείς να ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την σωστή παροχή ολοένα και 

περισσότερων υπηρεσιών οι οποίες διευκολύνουν πολύ την ζωή των ανθρώπων.  

Αυτά τα γεγονότα οδήγησαν στην αναζήτηση νέων μεθόδων μέτρησης της 

ποιότητας αυτών των υπηρεσιών. Η εύρεση ενός μοντέλου κατάλληλου να μετρήσει την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον. 

Πολλά ερευνητικά μοντέλα   έχουν αναπτυχθεί για να προσδιοριστεί  η ποιότητα 

υπηρεσιών.  Οι περισσότεροι ερευνητές υποστήριξαν πως η ποιότητα υπηρεσιών είναι μια 

ιεραρχική και πολυδιάστατη δομή με υποδιαστάσεις. Ο κάθε ερευνητής ωστόσο πρότεινε 

διαφορετικές διαστάσεις και υποδιαστάσεις. 

Σε αυτό το μονοπάτι και στηριζόμενη στην υπάρχουσα βιβλιογραφία πρότεινα ένα 

πολυδιάστατο, ιεραρχικό μοντέλο. Αυτό το μοντέλο επαληθεύτηκε μέσω  της 

παραγοντικής ανάλυσης των δεδομένων που συλλέχτηκαν από 260 άτομα που είναι 

χρήστες τέτοιου είδους υπηρεσιών. Οι 11 μεταβλητές που προέκυψαν με αυτή την μέθοδο 

είναι οι ίδιες με αυτές του προτεινόμενου μου μοντέλου. 
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ABSTRACT 
 

This dissertation has been written by Paschali Maria-Eleni in order to complete the 

cycle of Master in Applied Computing at  University of Macedonia. 

The aim of this dissertation is to identify the dimensions of mobile service quality 

(m-service).  

During the last decade a significant augment has been pointed in the purchase of 

mobile phones. As consequence, the cellular phone is the most widespread form of 

communication for either telephony or internet access. 

This innovation leads to extensive searches for new applications and services in 

order to cope with the high level of competition, so the measurement of mobile service 

quality is an inevitable event. 

Several research models have been developed to assess the quality of mobile 

service. Most of the researchers have concluded that service quality is a multidimensional 

and hierarchical structure with subdimensions. Each of the researchers, however, 

suggested different dimensions and subdimensions. 

In this way, based on the literature review a new hierarchical and multidimensional 

model is proposed. This model is validated using confirmatory principal component 

analysis of the data collected through an empirical research conducted among m-service 

users. The eleven components, which were extracted, are consistent with the dimensions 

suggested in my model.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Με τον όρο Mobile Internet, ορίζεται η ασύρματη πρόσβαση στο περιεχόμενο του  

παγκόσμιου ιστού μέσω κινητών συσκευών, υπόσχοντας στους χρήστες πρόσβαση σε 

τεράστιο όγκο πληροφοριών και  προϊόντων που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, 

οπουδήποτε και οποτεδήποτε (Chae M. et al,2002)).  H ποιότητα υπηρεσιών ή Quality of 

Service (QoS) θεωρείται πλέον ως ένα από τα πιο κρίσιμα συστατικά για την επιτυχία μιας 

υπηρεσίας. Η επιβεβαιωμένη σχέση του QoS με τις επιδόσεις των επιχειρήσεων, το 

χαμηλότερο κόστος, η ικανοποίηση του πελάτη, η αφοσίωση των πελατών, και η 

κερδοφορία έχει παρακινήσει περαιτέρω τόσο τους ερευνητές και επαγγελματίες να 

εξερευνήσουν αυτή την έννοια (Seth A. et al,2007). 

Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας θεωρείται κρίσιμη στρατηγική για την 

επιχειρηματική επιτυχία και την επιβίωση (Zeithaml V.et al,1996). Αρχικά, το κύριο βάρος 

τόσο των επιχειρηματικών όσο και των  ακαδημαϊκών προσπαθειών εστιάζονταν στην 

ανάπτυξη στρατηγικών ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών και στην 

κατανόηση  της ποιότητας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας από πλευράς Web 

διαδραστικότητας (Aladwani A and Palvia P., 2002). Τέτοιες προσεγγίσεις για τη μέτρηση 

της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που χρησιμοποιούν ενδείξεις που 

προκύπτουν από την αλληλεπίδραση με την ιστοσελίδα βρέθηκαν να είναι ανεπαρκής για 

τη μέτρηση της ποιότητας σε online υπηρεσίες (Swaid S. and Wigand R.,2009). Έτσι 

κρίθηκε αναγκαίο να προχωρήσουμε πέρα από τη διεπαφή ιστοσελίδας για τον καθορισμό 

της ποιότητας: συγκεκριμένα έχουμε την ολοκληρωμένη διενέργεια αγοράς από έναν 

πελάτη  μελετώντας όλα τα στάδια, ξεκινώντας από την αναζήτηση πληροφοριών και 

συνεχίζοντας στην αξιολόγηση του προϊόντος, την λήψη αποφάσεων, τη διενέργεια της 

συναλλαγής, την παράδοση, αλλά και τις επιστροφές, καθώς και μετέπειτα εξυπηρέτηση 

των πελατών σε περίπτωση ανάγκης (Wolfinbarger M. and Gilly M., 2003). Σε αυτό το 

πλαίσιο της εμπειρίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η ποιότητα των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο μια ιστοσελίδα διευκολύνει την αποδοτική και 

αποτελεσματική διενέργεια αγοράς, την παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών. 

(Zeithaml V. et al, 2000). Ο Voss  στην δική του προσέγγιση, (Voss C.,2003). ισχυρίζεται 

ότι πάνω και πέρα από το βασικό επίπεδο της υπηρεσίας, το επόμενο επίπεδο των 

δυνατοτήτων που 

δημιουργεί την αίσθηση της πελατοκεντρικής υπηρεσίας προσθέτοντας αξία στον 
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πελάτη είναι αυτή που δημιουργεί πλεονέκτημα στο χώρο των αγορών. Ως εκ τούτου, η 

μέτρηση της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών περιλαμβάνει θέματα που 

συμβαίνουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συναλλαγή της ηλεκτρονικής αγοράς.  

Επιπλέον, πολλές από τις ερευνητικές εργασίες επικεντρώνονται στην σχεδίαση της 

ιστοσελίδας περιλαμβάνοντας όλα τα είδη των ιστοσελίδων. 

Η προσέγγιση αυτή μπορεί να αγνοήσει  την αναγνώριση της κατάστασης συγκεκριμένων 

θεμάτων (π.χ. οι καταναλωτές έχουν διαφορετικά κίνητρα για 

να αλληλεπιδρούν με τις ειδησεογραφικές και  ψυχαγωγικές ιστοσελίδες από αυτά που 

έχουν για online αγορές) (Wolfinbarger M. and Gilly M., 2003). Η τάση να αντιλαμβάνονται 

τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες παράδοσης ως μια ενιαία, ομοιόμορφη δραστηριότητα μπορεί 

να προκαλέσει ιδέες που προέρχονται από, και εφαρμόζονται σε ασυμβίβαστες 

περιστάσεις (Francis J. and White L.,2004) . 

           Για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, οι διαχειριστές 

πρέπει, πρώτον, να κατανοήσουν πώς οι πελάτες αντιλαμβάνονται και 

αξιολογούν την εξυπηρέτηση των πελατών. Προς αυτή την κατεύθυνση, πολλοί  

ερευνητές έκαναν πολλές μελέτες για να παρουσιάσουν μοντέλα. 

Τα μοντέλα αυτά αποτελούνται από διαστάσεις που αξιολογούν την 

ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν στους χρήστες κινητών τηλεφώνων. Στο 

πλαίσιο της παρούσας μελέτης, ο πρωταρχικός σκοπός της δουλειάς μου είναι να 

αναπτυχτεί  και να  επικυρωθεί ένα μοντέλο για να εντοπιστούν οι κύριες συνιστώσες 

κινητών υπηρεσιών (m-υπηρεσιών). Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα 

εργασία κάνει μια προσπάθεια να μελετηθούν οι διάφορες QoS 

παράμετροι και να εξερευνηθούν με τέτοιο τρόπο με τον οποίο μπορούν να 

χαρτογραφηθούν. Επιπλέον, επικυρώνεται το προτεινόμενο μοντέλο 

μέσα από μια έρευνα που διεξήχθη μεταξύ των χρηστών των υπηρεσιών της κινητής 

τηλεφωνίας. Αυτή η εργασία είναι οργανωμένη ως εξής: στο κεφάλαιο ένα γίνεται μια 

εισαγωγή για κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω κινητών τηλεφώνων. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση μοντέλων που πρότειναν 

άλλοι ερευνητές. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται  η παρουσίαση του προτεινόμενου μοντέλου, 

στο τέταρτο και πέμπτο αντίστοιχα υπάρχει εξήγηση της μεθοδολογίας έρευνας που 

ακολουθήθηκε καθώς και παρουσίαση αποτελεσμάτων. Τελευταίο κεφάλαιο είναι τα 

συμπεράσματα αλλά και η πρόταση για περαιτέρω μελέτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ 
 

1.1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ(M-BANKING) 
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Σε μερικές χώρες όπως στην Φιλανδία κάποιες από τις υπηρεσίες που 

προσφέρονται μέσω κινητού τηλεφώνου χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια. Ένα  

τέτοιο παράδειγμα είναι και οι τραπεζικές συναλλαγές  μέσω κινητού τηλεφώνου. Στις 

αρχές αυτή η δυνατότητα δόθηκε μέσω γραπτών μηνυμάτων (sms) πλέον όμως με την 

τεχνολογική εξέλιξη στηρίζεται σε WAP (Wireless Application Protocol) τραπεζικές 

εφαρμογές. Συγκεκριμένα υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων από τον τραπεζικό 

λογαριασμό όπως και η πληρωμή είτε μέσω του λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας είτε 

μέσω ξεχωριστού λογαριασμού.   

Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι παραδοσιακές πληρωμές 

γίνονται μέσω νέων συσκευών ακολουθώντας έτσι την τεχνολογία αλλά και 

διευκολύνοντας την ζωή όλων. Είναι περιττό να σημειωθεί ότι και οι παραδοσιακές 

μέθοδοι εξακολουθούν να υπάρχουν, εξυπηρετώντας με αυτό τον τρόπο όλες τις ανάγκες 

σε κάθε είδους πελάτη. Εννοείται πως χώρες που έχουν σημειώσει μεγαλύτερη 

τεχνολογική πρόοδο έχουν και πιο πολλές και πιο διαδομένες τέτοιου είδους υπηρεσίες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Φιλανδία (Jyrkönen H. and Paunonen H. ,2003) 

 
1.1.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 
Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται στην Φιλανδία όπου και είναι ιδιαίτερα διαδομένες οι 

τραπεζικές συναλλαγές εδώ και πολλά χρόνια, ονομάζεται DNX MobileMoney και δεν 

υπάρχει σε αυτή την περίπτωση τραπεζικός λογαριασμός αλλά ένας DNX λογαριασμός 

στον οποίο μπορούν να μεταφερθούν χρηματικοί πόροι από τον τραπεζικό λογαριασμό. 

Yλοποιώντας κάτι τέτοιο μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει είτε συναλλαγές σε 

καταστήματα είτε να μεταφέρει χρήματα σε άλλο DNX λογαριασμό. Κάτι τέτοιο μπορεί να 

γίνει με ένα απλό μήνυμα κειμένου μέσω κινητού τηλεφώνου όπως επίσης και μέσω 

διαδικτύου. 

Μια άλλη υπηρεσία που βασίζεται και πάλι σε λογαριασμό ονομάζεται 

SoneraShopper και το όνομα της το πήρε από τον mobile διαχειριστή Sonera, που είναι 

διαθέσιμος και στον χώρο των πληρωμών. Σε αυτό το σύστημα ο πελάτης ανοίγει ένα 

Shopper λογαριασμό  και μεταφέρει εκεί χρήματα από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Από 

κει και πέρα μπορεί να πραγματοποιεί τις αγορές του από καταστήματα που 

υποστηρίζουν αυτό το σύστημα πληρωμής στέλνοντας ένα μήνυμα κειμένου. 

Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει ο κάτοχος  να μην πληρώσει μέσω του 

Shopper λογαριασμού του   αλλά μέσω πιστωτικής του κάρτας. Σε αυτή την περίπτωση 
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απλά εισάγει τον αριθμό της πιστωτικής και στο σύστημα και στέλνει ένα γραπτό μήνυμα 

κειμένου αναφέροντας τον τρόπο που επέλεξε να γίνει η αποπληρωμή του λογαριασμού. 

(Allen H.,2003) 

 

1.1.2 ΚΟΣΤΗ ΑΓΟΡΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

 
Υπάρχει και η δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών για τις οποίες η πληρωμή να 

γίνεται μέσω του μηνιαίου λογαριασμού της κινητής τηλεφωνίας. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι οι αγορές logos,ringtones ή ακόμα και παιχνιδιών, οι οποίες εξοφλούνται 

με αυτό τον τρόπο. Επιπλέον στην Φιλανδία υπάρχουν αυτόματοι πωλητές από του 

οποίους μπορεί κάποιος να αγοράσει για παράδειγμα μια σοκολάτα κάνοντας κλήση σε 

ένα συγκεκριμένο αριθμό και έτσι η χρέωση θα γίνει στον επόμενο λογαριασμό(PRS 

Premium-rate services). Την ίδια τακτική την συναντάμε και σε εξόφληση λογαριασμού 

στάθμευσης. Τέλος το κινητό τηλέφωνο μπορεί να φανεί χρήσιμο ακόμα και για αγορά 

εισιτηρίων τραμ και μετρό στέλνοντας απλά ένα γραπτό μήνυμα κειμένου σε ένα 

συγκεκριμένο αριθμό. Ο επιβάτης λαμβάνει ένα απαντητικό γραπτό μήνυμα σε 30 

δευτερόλεπτα το οποίο είναι ουσιαστικά το εισιτήριο του και το οποίο μπορεί να το δείξει 

και στον ελεγκτή αν κριθεί σκόπιμο. Φυσικά και για αυτού του είδους την συναλλαγή η 

αποπληρωμή θα γίνει στον επόμενο λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας του 

αποστολέα.(Allen H.,2003) 
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ΣΧΗΜΑ 1.1: Πληρωμή των λογαριασμών μέσω του λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας 

 

ΣΧΗΜΑ 1.2: Πληρωμή των λογαριασμών με χρήση PRS(Premium rate services) 

 
 
 
 
 
 
 
1.1.3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

 
Κάποιες από τις συναλλαγές αυτού του είδους απαιτούν συγκεκριμένη τεχνολογία 

για παράδειγμα κινητά τηλέφωνα με δύο chips ένα για τις υπηρεσίες επικοινωνίας και το 

άλλο για τις πληρωμές. Ωστόσο αυτό είναι εφικτό μέσω διάφορων τεχνικών και μέσω ενός 

chip. Σε αυτό το μονοπάτι η NOKIA έχει λανσάρει κινητά τηλέφωνα που εξυπηρετούν 

τέτοιου είδους σκοπούς. Το 2001 παρήγαγε το EMPS μια καινοτομία με δύο chips, ένα για 

την SIM και ένα για  WIM το οποίο χρησιμοποιείται από την φιλανδική τράπεζα Nordea για 

πληρωμές VISA Electron.  Μια άλλη καινοτομία της NOKIA είναι το Nokia wallet που 

εισήχθηκε στην αγορά ένα χρόνο αργότερα. Σε αυτή την περίπτωση το τηλέφωνο είναι 

εξοπλισμένο με SWIM chip το οποίο συνδυάζει και SIM και WIM  λειτουργίες. Ο αριθμός 
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της πιστωτικής κάρτας(VISA)  εισάγεται μέσα στην συσκευή και με αυτό τον τρόπο 

γίνονται οι συναλλαγές. .(Jyrkönen H. and Paunonen H., 2003) 

 

1.1.4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Μια από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές στον κόσμο είναι το paybox, το οποίο 

ξεκίνησε από την Γερμανία τον Μάιο του 2000, αργότερα διαδόθηκε  στην Αυστρία, 

Ισπανία, Ελβετία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η υπηρεσία προσφέρει στους πελάτες 

την δυνατότητα να αγοράσουν αγαθά και υπηρεσίες και να κάνουν τραπεζικές συναλλαγές 

μέσω κινητού τηλεφώνου. Η αξία των αγορών ή οι τραπεζικές συναλλαγές μεταφέρονται 

μέσω του τραπεζικού λογαριασμού. 

Επιπλέον μια άλλη λύση σε αυτό τον τομέα είναι το Mobipay που είναι διαθέσιμο 

στην Ισπανία. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πραγματικές πληρωμές, για 

αυτόματους πωλητές, εικονικό POS, συναλλαγές μεταξύ δύο ανθρώπων. Επίσης 

αποδείξεις πληρωμών είναι διαθέσιμες. Όταν γίνεται χρήση αυτού του τρόπου η πληρωμή 

γίνεται μέσω προπληρωμένων καρτών,  μέσω χρεωστικού λογαριασμού ή μέσω 

πραγματικής ή εικονικής πίστωσης. 

Τέλος, η τελευταία λύση ξεκίνησε από την Νορβηγία και ονομάζεται Payex. Ο 

πελάτης μπορεί να γραφτεί και να αποκτήσει τον δικό του λογαριασμό στην ιστοσελίδα του 

Payex ή απλά να στείλει ένα γραπτό μήνυμα κειμένου.  Πριν κάνει χρήση όμως αυτού του 

λογαριασμού πρέπει να μεταφέρει χρήματα σε αυτόν. Αγορές, πληροφορίες σχετικές με 

τον λογαριασμό και αποστολή χρημάτων σε κάποιο πρόσωπο γίνονται τόσο μέσω κινητού 

όσο και μέσω διαδικτύου.(Jyrkönen H.,Paunonen H., 2003) 

 

1.1.5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΣΩ 
ΚΙΝΗΤΟΥ 
 

Αυτονόητο είναι πως αυτός ο νέος τρόπος πληρωμών έχει αλλάξει την ροή των 

μετρητών και έχει φέρει αλλαγές: 

• Τα ΑΤΜ   χρησιμοποιούνται λιγότερο διότι δεν χρειάζεται πλέον οι καταναλωτές να 

κάνουν χρήση μετρητών για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. 

• Τα έξοδα των τραπεζών  μειώνονται από την στιγμή που δεν χρειάζονται τόσο 

πολύ προσωπικό για να εξυπηρετούν τους πελάτες τους, πληρώνουν λιγότερους 

φόρους αφού έχουν και λιγότερα κόστη πελατών και γενικότερα έχουν λιγότερα 

κόστη όπως αποθήκευση χρημάτων, έλεγχο κτλ. 
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Παραπάνω ωστόσο είδαμε μόνο το θετικό κομμάτι της υπόθεσης. Υπάρχει όμως και η 

άλλη πλευρά, η αρνητική. 

• Η χρήση κινητού για τις τραπεζικές συναλλαγές δεν είναι ούτε τόσο φιλική 

προς τον χρήστη ούτε και πολύ βολική(μικρή οθόνη, δύσκολος χειρισμός μεγάλων 

κειμένων, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την νέα 

τεχνολογία) 

• Δύσκολη εισαγωγή δεδομένων μέσω κινητού(μικρότερα κουμπιά από την 

στιγμή που το κινητό γενικά έχει μικρότερο μέγεθος) 

• Όρια και περιορισμοί στην μεταφορά δεδομένων λόγω χαμηλής ταχύτητας και 

λόγω κόστους. 

• Όρια και περιορισμοί λόγω ασφάλειας(υπάρχει περίπτωση να αντιγραφεί 

ακόμα και η κάρτα SIM) (Lustsik O.,2003) 

 
 
1.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ (Μ-GOVERNMENT) 
 

Με αυτή την υπηρεσία οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες 

ανά πάσα ώρα και στιγμή όπου και αν βρίσκονται γι’αυτό και γνωρίζει τεράστιας 

αποδοχής και διάδοσης. Περιλαμβάνει δραστηριότητες, υπηρεσίες, ανταλλαγή 

πληροφοριών, συναλλαγές. Έχει σαν στόχο την αποστολή πληροφοριών όταν αυτό 

ζητηθεί αλλά κυρίως αποσκοπεί στο να ευχαριστήσει τους πολίτες και να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες τους. Παρακάτω θα αναλυθούν εκτενέστερα τα διάφορες υπηρεσίες που παρέχει 

το m-government. 

 
1.2.1 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 
Σύμφωνα με τον Jorstad I. et al. (2005) η εξατομίκευση είναι η διαδικασία όπου οι 

υπηρεσίες προσαρμόζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καθένα, δηλαδή σύμφωνα  με 

τις επιθυμίες του και τις ανάγκες του. Σε αυτό το σημείο η εξατομίκευση είναι μια 

διαδικασία ,στηριζόμενη στην τεχνολογία που προσαρμόζει και φιλτράρει πληροφορίες 

δίνοντας άμεσα επανατροφοδότηση, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του καθενός(Al Shibly et 

al, 2004b). Επιπλέον μπορεί να είναι μια  αλληλεπιδρούσα διαδικασία κατά την οποία ο 

χρήστης κάνει αίτηση για μια συγκεκριμένη υπηρεσία, οι πληροφορίες φιλτράρονται σε 
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πραγματικό χρόνο και στέλνονται πίσω στον χρήστη  σαν απάντηση. Σύμφωνα με τον 

Jorstad I. et al. (2005), αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

• Συλλογή πληροφοριών για τον χρήστη ώστε να σχηματιστεί το προφίλ του 

σύμφωνα με τις υπηρεσίες που προτιμάει. Αυτές οι προτιμήσεις συλλέγονται με δύο 

τρόπους, είτε μέσω των εγγραφών που κάνει κάποιος σε κάποια υπηρεσία, είτε με 

τον μηχανισμό τιμής διατίμησης χρήστη. 

• Αποθήκευση και διατήρηση αναβαθμίσεων σχετικά με τις προτιμήσεις των 

χρηστών. 

• Πρόταση υπηρεσιών σύμφωνα με το προφίλ του καθενός. 

 

ΣΧΗΜΑ 1.3: Διαδικασία εξατομίκευσης 

 

 

Τα συστήματα προτάσεων είναι από τις πιο γνωστές εφαρμογές των τεχνικών 

εξατομίκευσης(Adomavicius G. and Tuzhilin A., 2005).  Βασικά ο στόχος είναι το σύστημα 

να προτείνει ενδιαφέροντα πράγματα στους χρήστες αυτόματα σύμφωνα με τις 

προτιμήσεις τους. Πολλές ιστοσελίδες που πουλάνε πράγματα ή υπηρεσίες στο διαδίκτυο 

χρησιμοποιούν αυτή την εφαρμογή για να προσφέρουν στους πελάτες εξατομικευμένες 
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υπηρεσίες, όπως να προτείνουν προϊόντα που μπορεί να τους ενδιαφέρουν στηριζόμενοι 

σε παλιότερες αγορές τους δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο συγκριτικό 

πλεονέκτημα(Prassas et al., 2001). Πρόσφατα αυτή η τεχνική έχει εφαρμοστεί και στο 

εμπόριο μέσω κινητών τηλεφώνων. Σύμφωνα με τον Adomavicius G and Tuzhilin A.(2005) 

και το Choice stream(2004) οι στόχοι της εξατομίκευσης είναι: 

• Παροχή πληροφοριών σύμφωνα με τις προτιμήσεις του καθενός 

• Παροχή ευχαρίστησης στους χρήστες: κατανόηση των αναγκών των χρηστών 

και προσπάθεια για ικανοποίηση τους 

• Καθορισμός προτιμήσεων των χρηστών με την ελάχιστη εμπλοκή τους σε 

αυτό 

• Προτάσεις σε πραγματικό χρόνο, έτσι οι χρήστες μπορούν να αντιδράσουν 

άμεσα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε  αύξηση της εμπιστοσύνης από τους 

χρήστες και να τους ενθαρρύνει  να ξαναχρησιμοποιήσουν την υπηρεσία. 

Αυτοί οι στόχοι ανταποκρίνονται στην λογική του  Μ-Government για συνεισφορά 

και στην παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή ,εύκολα και γρήγορα 

για να καλυτερεύσουν την ζωή των πολιτών.(Al-Khamasey and Lawrence, 2005) .Οι 

τεχνικές εξατομίκευσης μπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες οι οποίες παρατίθενται 

παρακάτω (Sarwar et al., 2001)(Zeng et al., 2004). 

 
1.2.2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ (CF) 
 

Το συνεργατικό φιλτράρισμα είναι μία από τις πιο σημαντικές τεχνικές 

εξατομίκευσης και αυτό εξαιτίας της απλότητας της. Είναι πολύ πετυχημένο τόσο σε 

εμπορικές όσο και σε ακαδημαϊκές έρευνες. Σαν αποτέλεσμα είναι να χρησιμοποιείται σε 

πολλές ιστοσελίδες για παράδειγμα στην Amazon(2011). 

Βασικά το συνεργατικό φιλτράρισμα χρησιμοποιεί τεχνικές ταιριάσματος για να παράγει 

προσωπικές προτάσεις οι οποίες βασίζονται στις επιλογές του χρήστη, αυτό μπορεί να 

γίνει με δύο τρόπους όπως περιγράφεται και παρακάτω, είτε με βάση τον χρήστη ή με 

βάση το αντικείμενο. Αυτές είναι ουσιαστικά και οι δύο υποκατηγορίες του συνεργατικού 

φιλτραρίσματος. 

 

1.2.2.1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 

Στο συνεργατικό φιλτράρισμα με βάση τον χρήστη , η πρόταση βασίζεται σε ένα 

γκρουπ από παρόμοιους χρήστες συγκρίνοντας την επιλογή υπηρεσίας ενός χρήστη με 
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την επιλογή υπηρεσίας από άλλους χρήστες. Όταν σχηματιστεί αυτό το γκρουπ,   αυτό 

που κάνει είναι να συγκρίνει κάποια χαρακτηριστικά του όπως ηλικία , περιοχή , επιλογές 

κ.α  και σύμφωνα με το τι επέλεξαν άλλοι χρήστες με παρόμοια χαρακτηριστικά, τους 

προτείνει υπηρεσίες μέσω γραπτού μηνύματος. Για παράδειγμα αν ο χρήστης Α γραφτεί 

για να του έρχονται προειδοποιήσεις για τον καιρό τότε θα συγκριθεί αυτόματα με άλλους 

χρήστες που έχουν κάνει την ίδια εγγραφή και θα δει που αλλού έχουν κάνει εγγραφή οι 

δεύτεροι ώστε να το προτείνει και στον χρήστη Α. 

 

1.2.2.2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Σε αυτή την περίπτωση , γίνεται χρήση των επιλογών του χρήστη ώστε να του 

προτείνουν παρόμοια προϊόντα. Για παράδειγμα αν ο χρήστης Α γραφτεί στην υπηρεσία 

πρόγνωσης καιρού , το σύστημα θα του προτείνει παρόμοιας φύσης υπηρεσίες. 

 

 
1.2.3 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

 
Πολλές ιστοσελίδες απαιτούν από τους χρήστες εγγραφή για να τους παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους. Κατά την διάρκεια της εγγραφής ο εκάστοτε χρήστης καταχωρεί 

πληροφορίες όπως όνομα, ηλικία και προτιμήσεις του όπως γλώσσα που θα εμφανίζεται 

το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Σύμφωνα με αυτή την υπηρεσία τα χαρακτηριστικά που 

εισάγει ο χρήστης παίζουν καθοριστικό ρόλο για τις προτάσεις του συστήματος. Για 

παράδειγμα αν μια γυναίκα εισάγει ηλικία 40+ μπορεί το σύστημα να της προτείνει 

γυναικολογικές εξετάσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτή την τεχνική χρησιμοποιεί 

και το NSW Department of Health στην Αυστραλία όπου στέλνει μηνύματα κειμένου 

κάνοντας τέτοιου είδους προτάσεις. 

 

1.2.4 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
 

Ένας από του βασικούς στόχους κάθε κυβέρνησης είναι να προσφέρει υπηρεσίες 

σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες ειδικά σε περιπτώσεις κινδύνου όπως για 

παράδειγμα σε περίπτωση κινδύνου για τσουνάμι ή κυκλώνα. Οι πολίτες θέλουν για 

παράδειγμα σε τέτοιες περιπτώσεις να λαμβάνουν πληροφορίες όπως που είναι το πιο 

κοντινό τους νοσοκομείο. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να εντοπίζεται ανά πάσα 

στιγμή το σημείο που βρίσκονται οι πολίτες. Οι Schmandt C. and Marmasse N.(2004)  
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πρότειναν εξατομίκευση πληροφοριών μέσω των διατήρησης λιστών για τα σημεία που 

βρίσκονται οι πολίτες το οποίο επιτυγχάνεται μέσω GPS και λίστας με πράγματα που 

πρέπει να γίνουν για τις επιλεγμένες περιοχές . Μια παρόμοια προσέγγιση είναι αυτή του 

Watchme όπου επιτρέπει τους πολίτες να μοιράζονται πληροφορίες για την επιλεγμένη 

περιοχή και με την οικογένεια ή με άλλα επιλεγμένα άτομα. (Al-khamayseh S. and 

Lawrence E., 2006a) 

 
 
1.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
 

Εκπαίδευση μέσω κινητού είναι η δυνατότητα να μάθουμε πράγματα ανεξάρτητα 

από τον τόπο και τη ώρα, κάνοντας χρήση κινητών συσκευών όπως Ipod, κινητού 

τηλεφώνου ,MP3 player, υπολογιστή τσέπης, PDAs. Αυτές οι συσκευές επιτρέπουν στους 

καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε μεγέθους bite κομμάτια πληροφοριών, όπως κουίζ, 

τεστ,  κείμενα κ.α. επιπλέον μπορεί να έχουμε online αναφορές πληροφοριών όπως 

Wikipedia, βίντεο ή ακουστικά κείμενα. 

Ωστόσο παρόλο που αυτές οι συσκευές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην 

εκπαίδευση μέσω κινητού ,  πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η πλατφόρμα εκμάθησης είναι 

σπάνια από μόνη της αρκετή. Τις περισσότερες φορές χρειάζεται και κάποια υποστήριξη 

από εκπαιδευτικό για να λύσει κάποιες απορίες ή για να εξηγήσει κάτι που δεν έγινε 

κατανοητό. 

Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας είναι πολύ διαδεδομένος σε εταιρείες που θέλουν να 

εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους. Ωστόσο ακόμα και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει 

κάποια αλληλεπίδραση με κάποιον ειδικό εκπαιδευτή είτε μέσω διαδικτύου ώστε να 

μπορεί να τους απαντάει σε απορίες τους σε πραγματικό χρόνο είτε και σε κάποιες 

περιπτώσεις από κοντά. 

 

 
 
1.3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Στον εικοστό πρώτο αιώνα όπου βρισκόμαστε  έχουν σημειωθεί τεράστια άλματα 

στον τομέα της τεχνολογίας και κάθε επιχείρηση οφείλει να ακολουθήσει αυτούς ρυθμούς. 
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Με αυτή την πλατφόρμα διδασκαλίας,  μπορούν εύκολα οι εργαζόμενοι να 

πληροφορηθούν για κάποιες αναβαθμίσεις προϊόντων. 

Επιπρόσθετα ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ο χρόνος. Μπορούν άμεσα και 

γρήγορα να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους αποφεύγοντας χρονοβόρες διαδικασίες 

συγκέντρωσης όλων σε ένα μέρος και ότι συνεπάγεται αυτό. 

Τέλος το κόστος είναι επίσης πολύ σημαντικό σε τέτοιες περιπτώσεις. Κόστος 

μεταφοράς, διαμονής, σιτισμού είναι μερικά μόνο από τα έξοδα που έπρεπε μια εταιρεία 

να επιβαρύνεται ώστε να εκπαιδεύσει το προσωπικό της. 

 
1.3.2 ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ 

 
Αυτό που είναι η προτεραιότητα μας σε αυτή την περίπτωση είναι η μορφή του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου για να είναι η κατάλληλη για τις συσκευές μας. 

Για αυτές τις εταιρείες που θέλουν  να πληροφορήσουν το προσωπικό τους για κάτι 

νέο που συνέβη ο καλύτερος τρόπος είναι γραπτά μηνύματα κειμένου στο κινητό τους 

τηλέφωνο. Σε περίπτωση ολοκληρωμένης εκπαίδευσης ο καταλληλότερος τρόπος είναι τα 

βίντεο μέσω iphones, iPods, MP3 Players. Δεν πρέπει, σε αυτό το σημείο να 

παραβλέψουμε ότι σε πολλά πανεπιστήμια του κόσμου ήδη χρησιμοποιείται αυτή η μορφή 

διδασκαλίας. 

Γενικά , στην απλή περίπτωση έχουμε τα πιο σημαντικά σημεία τα οποία 

αποστέλλονται με μορφή κειμένου στο κινητό μας τηλέφωνο. Έτσι ο παραλήπτης διαβάζει 

τις ενημερώσεις και τελειώνει εκεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Σε περίπτωση όμως που 

χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση , τότε πρέπει να οριστεί ακριβής ώρα και 

ημέρα συγκέντρωσης.  Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η παρακολούθηση κάποιων βίντεο 

μέσω iPod ή iphone, σε αυτή την διαδικασία προστίθενται και οι ερωτήσεις ώστε να 

υπάρχει και η αλληλεπίδραση από τον εκπαιδευόμενο με μορφή παρεμβολής στο video.  

Αυτό ενθαρρύνει τον εκπαιδευόμενο και του εφιστά την προσοχή. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

είναι ένα βίντεο στο οποίο συμμετέχουν και δυο γνωστοί ηθοποιοί.  Αυτό το βίντεο 

παρουσιάζει τρόπους και βήματα για μια επιτυχημένη συνέντευξη εργασίας. Κατά την 

διάρκεια του βίντεο υπάρχουν παρεμβολές για να γίνουν ερωτήσεις ώστε να υπάρχει και η 

αλληλεπίδραση από τους εκπαιδευόμενους. Αυτονόητο είναι ότι μπορεί το βίντεο να 

μεταφερθεί και σε άλλες συσκευές αλλά και να δεχτεί περαιτέρω επεξεργασία σε 

περίπτωση που χρειαστεί να προστεθούν και άλλα πράγματα. (Donelly K.,2009) 
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1.4 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ(M-
LIBRARIES) 
 

Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες αρχικά σχεδιάστηκαν ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν 

μέσω του διαδικτύου να έχουν πρόσβαση σε κάποια ηλεκτρονικά άρθρα, περιοδικά ή 

βιβλία. Αυτό όμως ήταν εφικτό μόνο μέσω του χώρου της βιβλιοθήκης ή κάποιου άλλου 

συγκεκριμένου χώρου. Σε μια κοινωνία όμως που η τεχνολογία αναπτύσσεται συνεχώς 

αυξάνουν ολοένα και περισσότερο οι απαιτήσεις των ανθρώπων. Έτσι οδηγηθήκαμε στην 

επιτακτική ανάγκη για πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, ανεξαρτήτως ώρας και τόπου, μέσω της 

κινητής τεχνολογίας που στις μέρες γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση.  

.Οι άνθρωποι πλέον ταξιδεύουν πολύ είτε για δουλειά, είτε για εκπαιδευτικούς 

λόγους, είτε για διασκέδαση, όπως και να έχει όμως θέλουν να έχουν πρόσβαση κάποιες 

στιγμές σε κάποιες πληροφορίες. Ας μην παραβλέπουμε σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι 

λίγοι οι άνθρωποι που μένουν σε κάποιες απομονωμένες περιοχές και αυτή η υπηρεσία 

είναι μια επιτακτική ανάγκη.  Η χρήση του κινητού τηλεφώνου για αυτό το σκοπό ξεπερνάει 

την χρήση των υπολογιστών και αυτό κυρίως λόγω του μικρού του μεγέθους που 

επιτρέπει την εύκολη μεταφερσιμότητά του. Επίσης λόγω της μεγάλης του χρήσης από τον 

κόσμο μειώθηκε σημαντικά το κόστος επικοινωνίας αλλά και καλυτέρευσε το επίπεδο 

επικοινωνίας τεχνολογικά. Όλα αυτά εξηγούν και γιατί το κινητό παίζει πλέον ηγετικό ρόλο 

και σε αυτή την υπηρεσία.  

Αυτή η καινοτομία ξεκίνησε το 1994  από το National Science Foundation(NSF) και 

συγκεκριμένα το DARPA  και την NASA. 6 projects χρηματοδοτήθηκαν σε ποσό που 

ανέρχεται στα 24.4 εκατομμύρια δολάρια για περισσότερο από 4 χρόνια. Κάθε project  

περιλάμβανε έρευνα άλλα και πρακτική εφαρμογή. Ομάδες ανθρώπων από πανεπιστήμια 

συνεργάστηκαν σε αυτό τον δρόμο μαζί με ανθρώπους από άλλους οργανισμούς 

περιλαμβανόμενες βιβλιοθήκες, κυβερνητικές υπηρεσίες,  κ.α, φυσικά δεν έλειπε στις 

αρχές και πολύ ατομική προσπάθεια. Ο απώτερος σκοπός αυτού ήταν να συλλεχθούν, να 

αποθηκευτούν, να οργανωθούν και να χρησιμοποιηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο 

παρέχοντας με αυτό τον τρόπο παντός είδους πληροφορίες εύκολα κα γρήγορα σε κάθε 

γωνιά του κόσμου κάνοντας χρήση διάφορων ηλεκτρονικών μορφών. 

Αυτά τα 6 projects των πανεπιστημίων είχαν διαφορετικούς πρωταρχικούς  

στόχους για έρευνα άλλα πανεπιστήμια στόχευαν στην ενσωμάτωση κατανόησης της 
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φυσικής γλώσσας, άλλα στόχευαν στην αρχιτεκτονική που θα έχουν αυτού του  είδους οι 

βιβλιοθήκες. (Griffin S., 1998) 

 

1.4.1 ΜΟΡΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ 

 
Στην παρούσα φάση λίγες βιβλιοθήκες έχουν προβλέψει αυτή την νέα δυνατότητα 

για να τροποποιήσουν κατάλληλα το περιεχόμενο ώστε να είναι το ιδανικό για πρόσβαση 

μέσω κινητού τηλεφώνου. Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις όπως το πανεπιστήμιο 

Alberta στον Καναδά όπου ειδικεύεται στο τομέα της ιατρικής όπου και προσφέρει στους 

χρήστες μια μεγάλη ποικιλία από πηγές ειδικά διαμορφωμένες για κινητά σε πρώτο στάδιο 

και μετά για υπολογιστές. Γενικότερα στον τομέα της ιατρικής είναι διαδεδομένη αυτή η 

υπηρεσία, ωστόσο τα επιτεύγματα θα ήταν τεράστια αν την βλέπαμε να εφαρμόζεται 

εκτενέστερα και σε άλλα επιστημονικά πεδία, προσφέροντας ειδικά διαμορφωμένο 

περιεχόμενο για κινητά τηλέφωνα. 

Μια άλλη οπτική γωνία για την μορφή  περιεχομένου είναι και η δυνατότητα να 

συνδέεται κάποιος με το πανεπιστήμιο ώστε να κατεβάζει αρχεία σε MP3 players, iphones 

, υπολογιστές τσέπης και σε άλλες συσκευές. Στο πανεπιστήμιο της Αριζόνα το κανάλι της 

βιβλιοθήκης προσφέρει πρόσβαση σε περιεχόμενα όπως ομιλίες  κάποιων, βίντεο κ.α. οι 

βιβλιοθήκες θέλουν να ανακαλύψουν τρόπους ώστε να μπορούν να μετατρέψουν και 

ολόκληρες διαλέξεις σε τέτοια μορφή ώστε να είναι συμβατή με τις κινητές συσκευές. 

(Griffin S., 1998) 

 
1.4.2 ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

 
 Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που μας παρέχουν οι ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι η 

δυνατότητα παροχής μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών από οποιοδήποτε σημείο του 

κόσμου και η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με αυτές τις πληροφορίες, δεν πρόκειται  

δηλαδή απλά για μια αποθήκη πληροφοριών. 

Μελλοντικά νέες φόρμες συνεργασίας σε επίπεδο εκπαίδευσης ή άλλων κινήτρων 

θα αποτελέσουν το κλειδί της επιτυχίας. Αυτή η καινοτομία θα αλλάξει δραματικά το τοπίο 

τόσο στην εκπαίδευση όσο και σε άλλους τομείς. Οι άνθρωποι θα μπορούν να 

ανταλλάξουν πληροφορίες και να συνεργαστούν ώστε να βρίσκουν λύσεις στα θέματα που 
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θέλουν.  Έτσι βοηθάει στην κοινωνικοποίηση των ανθρώπων αλλά και τους ενθαρρύνει να 

μιλάνε κάποια άλλη γλώσσα ώστε να συνεννοηθούν σε περίπτωση που δεν 

χρησιμοποιούν την ίδια γλώσσα με αυτόν που θέλουν να ανταλλάξουν πληροφορίες αλλά 

και στην περίπτωση που το κείμενο δεν είναι στην μητρική τους γλώσσα.  Τέλος τους 

οξύνει τις δυνατότητες να ψάχνουν πληροφορίες αποτελεσματικά, σωστά και γρήγορα. 

(Griffin S., 1998) 

 

 

1.5 M-HEALTH(ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ) 
 

Με αυτό τον όρο εννοούμε άσκηση της ιατρικής και της δημόσιας υγείας που 

υποστηρίζεται από φορητές συσκευές. Συγκεκριμένα ο όρος χρησιμοποιείται για την 

χρήση κινητών συσκευών επικοινωνίας όπως τα κινητά τηλέφωνα και PDAs για τις 

υπηρεσίες υγείας και πληροφόρησης. 

Το πεδίο αυτό m-health έχει χωριστεί σε επιμέρους τμήματα και συγκεκριμένα στον 

τομέα της ηλεκτρονικής υγείας  ο οποίος περιλαμβάνει χρήση των τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνίας όπως υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, δορυφορικές 

επικοινωνίες για την παρακολούθηση ασθενών, ενημέρωση αλλά και υπηρεσίες υγείας. Οι 

m-health εφαρμογές περιλαμβάνουν την χρήση κινητών συσκευών για την συλλογή 

κλινικών δεδομένων για την υγεία , παροχή πληροφοριών για την υγειονομική περίθαλψη 

στους διδάσκοντες, στους ερευνητές και στους ασθενείς. Επιπλέον παρακολούθηση 

ασθενών ζωτικών σημείων σε πραγματικό χρόνο καθώς και την άμεση παροχή 

περίθαλψης(τηλεϊατρική).  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει σύνδεση ενίοτε της 

ηλεκτρονικής υγείας με την υγεία μέσω κινητού. Για παράδειγμα ένα έργο m-health που 

χρησιμοποιεί κινητά τηλέφωνα για πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με κάποια ασθένεια θα 

χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία από ένα σύστημα ηλεκτρονικής υγείας  με στόχο την 

διαχείριση , αποθήκευση και αξιολόγηση αυτών των δεδομένων. Έτσι τα έργα 

ηλεκτρονικής υγείας λειτουργούν ως βάση των έργων της υγείας μέσω κινητών. 

(Wikipedia, 2011) 

 

1.5.1 ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΟΥ M-HEALTH 
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Το κίνητρο που οδήγησε στην ανάπτυξη αυτής της υπηρεσίας προκύπτει από δύο 

παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας αφορά τις μυριάδες προβλημάτων που εντοπίζονται 

στο σημερινό σύστημα υγείας των αναπτυσσόμενων χωρών. Ενδεικτικά κάποια από τα 

προβλήματα είναι η έλλειψη προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης, αύξηση του 

πληθυσμού, περιορισμένοι χρηματικοί πόροι για την στήριξη υποδομών υγειονομικής 

περίθαλψης και συστημάτων για την πληροφόρηση για θέματα που σχετίζονται με την 

υγεία. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η πρόσφατη ραγδαία εξέλιξη και διείσδυση της 

κινητής τηλεφωνίας και όλων των πλεονεκτημάτων που κάτι τέτοιο αποφέρει.  Έτσι με 

μειωμένο κόστος και από οποιαδήποτε περιοχή οι άνθρωποι μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στο σύστημα υγείας. (Wikipedia, 2011) 

 

1.5.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 
Οι πιο συνηθισμένες υπηρεσίες που βασίζονται  στην χρήση κινητών είναι η 

αποστολή μηνυμάτων και η ομιλία πραγματικού χρόνου. Το ευρύ φάσμα των δυνατοτήτων 

που προσφέρει στο χώρο της υγείας η απλή χρήση κινητών δεν πρέπει να παραβλεφθεί. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα που προσφέρουν τα κινητά είναι η επικοινωνία εν κινήσει 

που επιτρέπει στα άτομα να επικοινωνούν ανεξαρτήτως χρόνου και τόπου. Αυτό είναι 

ιδιαιτέρως ευεργετικό σε περιπτώσεις απομακρυσμένων περιοχών όπου το κινητό 

τηλέφωνο παίζει καθοριστικό ρόλο. 

Πιο προηγμένες τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας επιτρέπουν παραπάνω 

δυνατότητες. Smartphones είναι πλέον στα χέρια ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού 

ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για απομακρυσμένη διάγνωση, τηλεϊατρική, περιήγηση στο 

διαδίκτυο, πρόσβαση σε πληροφορίες ασθενών μέσω διαδικτύου και υποστήριξη 

συστημάτων πληροφοριών διαχείρισης για θέματα υγείας. Κλειδί για την επιτυχία των 

παραπάνω είναι η ραγδαία εξέλιξη των ασύρματων υποδομών.( Wikipedia, 2011) 

 

1.5.3 M-HEALTH ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 

Η εφαρμογή αυτή υπόσχεται ότι με την ένταξη της τεχνολογίας μπορεί να επιτευχθεί 

ένας υγιεινός τρόπος ζωής, βελτίωση στην λήψη αποφάσεων από τους επαγγελματίες του 

κλάδου, βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης , ευκολότερη πρόσβαση σε 

πληροφορίες σχετικές με την ιατρική και την υγεία και διευκόλυνση άμεσης επικοινωνίας 

σε οποιαδήποτε γωνιά του κόσμου. Επομένως η τεχνολογία μπορεί κάλλιστα να συμβάλει 

και στην μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης με την βελτίωση της 
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αποτελεσματικότητας του συστήματος αλλά και στην αλλαγή του τρόπου συμπεριφοράς 

των ανθρώπων αφυπνίζοντάς τους για το σημαντικό ρόλο της πρόληψης. Επιπλέον δίνει 

μια αίσθηση ασφάλειας και φροντίδας στον κόσμο μειώνοντας τις ανισότητες. (Wikipedia, 

2011) 

 

1.5.4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ M-
HEALTH 
 

• Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση 

• Γραμμή βοήθειας 

• Διάγνωση και θεραπεία 

• Επικοινωνία και εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού 

• Εντοπισμός επιδημιών 

• Απομακρυσμένη παρακολούθηση 

• Απομακρυσμένη συλλογή πληροφοριών  

 

Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση:  Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με μαζική αποστολή 

γραπτών μηνυμάτων. Με γραπτά μηνύματα γίνεται ενημέρωση των χρηστών για διάφορα 

θέματα συμπεριλαμβανόμενων και δοκιμών και μεθόδων θεραπείας, διαθεσιμότητα 

υπηρεσιών υγείας και διαχείρισης νόσου. Αυτού του είδους η υπηρεσία προσφέρει 

διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα αλλά και πρόσβαση σε ανθρώπους που βρίσκονται σε 

απομακρυσμένες περιοχές. 

 

Γραμμή βοήθειας: Αποτελείται από ένα συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου το οποίο κάθε 

άτομο μπορεί να καλέσει για να αποκτήσει πρόσβαση σε μια σειρά από ιατρικές 

υπηρεσίες. Αυτές περιλαμβάνουν τις διαβουλεύσεις μέσω κινητών τηλεφώνων, παροχή 

συμβουλών, παράπονα για τις υπηρεσίες , πληροφορίες για τιε εγκαταστάσεις, 

εξοπλισμός , διάθεση κινητών μονάδων υγείας. 

 

Διάγνωση και θεραπεία: Διάγνωση και συστήματα υποστήριξης είναι συνήθως 

σχεδιασμένα για τους εργαζομένους της υγειονομικής περίθαλψης που βρίσκονται σε 

απομακρυσμένες περιοχές παρέχοντας τους συμβουλές σχετικές με την διάγνωση και την 

θεραπεία ασθενών. Ορισμένα σχέδια επιτρέπουν στους εργαζομένους στο χώρο της 

υγείας ακολουθώντας βήμα βήμα δέντρα αποφάσεων να οδηγηθούν στην διάγνωση 

κάποιας ασθένειας .Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί και από τον ίδιο τον ασθενή 
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στέλνοντας για παράδειγμα μια φωτογραφία μιας ασθένειας ή ενός τραύματος και 

διευκολύνοντας την απομακρυσμένη διάγνωση από τον γιατρό. Και στις δύο περιπτώσεις 

ωστόσο μειώνουν το κόστος και τον χρόνο του ασθενή απαλλάσσοντας τον από 

μετακινήσεις. Επιπλέον στην ίδια κατηγορία ανήκει και η εκπαίδευση του νοσηλευτικού 

προσωπικού που γίνεται με την σύνδεση σε πηγές πληροφοριών μέσω κινητού. Αυτό 

περιλαμβάνει τη σύνδεση του νοσηλευτικού προσωπικού σε πηγές άλλων εργαζομένων 

στην υγειονομική περίθαλψη, ιατρικά ιδρύματα, τα υπουργεία υγείας και άλλες πηγές 

ιατρικών πληροφοριών. Τα έργα αυτά επιπλέον περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση των 

κινητών τηλεφώνων για την καλύτερη οργάνωση και έχουν σαν στόχο την πρόσωπο με 

πρόσωπο κατάρτιση. Επιπρόσθετα σχέδια επικοινωνίας αυξάνουν τη μεταφορά γνώσης 

μεταξύ των εργαζομένων στον υγειονομικό τομέα και βελτιώνουν την έκβαση των 

ασθενών μέσω των εν λόγω προγραμμάτων, όπως της παραπομπής του ασθενούς στις 

κατάλληλες διαδικασίες. 

Επιτήρηση ασθένειας, απομακρυσμένη συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση για 

ξέσπασμα επιδημίας  Τα έργα στην περιοχή αυτή αξιοποιούν την δυνατότητα που 

παρέχουν τα κινητά τηλέφωνα για συλλογή και να διακίνηση δεδομένων γρήγορα, φθηνά 

και σχετικά αποτελεσματικά. Στοιχεία σχετικά με τη θέση και τα επίπεδα των 

συγκεκριμένων ασθενειών (όπως η ελονοσία , το HIV / AIDS , η φυματίωση , γρίπη των 

πτηνών ) μπορεί να βοηθήσουν τα ιατρικά συστήματα ή τα υπουργεία υγείας ή άλλους 

οργανισμούς για τον εντοπισμό των εκδηλώσεων και την καλύτερη στοχοθέτηση ιατρικών 

μέσων στις περιοχές με τις μεγαλύτερες ανάγκες. Τέτοια έργα μπορεί να φανούν ιδιαίτερα 

χρήσιμα κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να προσδιοριστεί ο τόπος με 

μεγαλύτερες ιατρικές ανάγκες στο εσωτερικό μιας χώρας. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 

τονιστεί ότι για να χαραχτεί μια  πολιτική συγκεκριμένη στον χώρο της υγείας είτε σε  

εθνικό επίπεδο ,είτε σε επίπεδο περιοχής, είτε  σε κοινοτικό χρειάζονται ακριβή στοιχεία 

έτσι ώστε να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων πολιτικών και 

προγραμμάτων και να διαμορφωθούν νέα. Στον αναπτυσσόμενο κόσμο, η συλλογή 

πληροφοριών στον συγκεκριμένο τομέα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς πολλά τμήματα 

του πληθυσμού σπάνια μπορούν να επισκεφθούν ένα νοσοκομείο, ακόμη και σε 

περίπτωση σοβαρής ασθένειας.  Τα κινητά αποτελούν σε αυτό το σημείο μια καλή λύση. 

Απομακρυσμένη θεραπευτική αγωγή: Είναι η συμβουλή για συγκεκριμένη φαρμακευτική 

αγωγή που γίνεται μέσω χρήσης κινητών τηλεφώνων και αποτελεί κομμάτι της 

απομακρυσμένης θεραπείας(Wikipedia, 2011) 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/TB&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjelWlh5-eWBDhEV4OmPhG2WIlnEA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Avian_Flu&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhh2YjcSUmEhcx-BrkecREl0iZc-eg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Avian_Flu&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhh2YjcSUmEhcx-BrkecREl0iZc-eg


 

 

 

1.6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

Ο παγκόσμιος οργανισμός τουρισμού σε στατιστική του μελέτη έδειξε ότι το 2001 

έδειξε ότι οι διεθνείς μετακινήσεις άγγιξαν τα 154 εκατομμύρια σε αντίθεση με τα 74 

εκατομμύρια που ήταν το 1990 (World Tourism Organization, 2011) .Φυσικά σημαντικό 

ρόλο σε αυτή την αύξηση έπαιξε και το γεγονός ότι πλέον οι μετακινήσεις έγιναν πιο 

φτηνές και πιο εύκολες. Πλέον πολλές εταιρείες διευκολύνουν το κοινό με δυνατότητα 

αγοράς εισητηρίων μέσω της κάρτας Sim του κινητού τους τηλεφώνου(Aline Borne and 

Gemalto, 2008). Βλέποντας και την ελληνική πραγματικότητα ο Οασθ  έχει εισάγει αυτή 

την καινοτομία συγκεκριμένα παρέχει όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν στον 

υπολογιστή όταν μπαίνουμε στην ιστοσελίδα μέσω διαδικτύου. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα 

για πληροφόρηση άφιξης συγκεκριμένου λεωφορείου, ώρες και διαδρομές δρομολογίων 

αλλά και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που διευκολύνουν τις μετακινήσεις.(m.oasth.gr) 

 
ΕΙΚΟΝΑ 1.1: m.oasth.g 

Συνεχίζοντας, πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν εμπλουτίσει τις δυνατότητες 

τους με υπηρεσίες που δίνονται μέσω κινητού τηλεφώνου. Βλέποντας ένα παράδειγμα η 

Easyjet μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικές με την πτήση, τον καιρό που έχει στην 

πόλη προορισμού, τρόπους πρόσβασης στο αεροδρόμιο, εστιατόρια, bars και άλλες 

χρήσιμες πληροφορίες που θα διευκολύνουν και θα κάνουν ποιο εύκολο το ταξίδι μέσω 

ενός γραπτού μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο αρκεί να ζητηθεί αυτή η υπηρεσία. 

(Easyjet, 2011) 

 24



Επιπλέον η airtickets δίνει την δυνατότητα εύκολης οργάνωσης του ταξιδιού μέσα 

από κινητό τηλέφωνο. Όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν μέσω της ιστοσελίδας 

υπάρχουν τώρα και μέσω του κινητού έτσι από οποιοδήποτε σημείο, οποιαδήποτε ώρα 

υπάρχει δυνατότητα οργάνωσης του ταξιδιού. 

(Airtickets , 2011) 

           

 

ΕΙΚΟΝΑ 1.2:http://www.airtickets.gr 

Και η ιστοσελίδα Pamediakopes(2011)  παρέχει την δυνατότητα αναζήτησης αλλά 

και ολοκλήρωσης της αγοράς εισητηρίων μέσω κινητού  
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ΕΙΚΟΝΑ 1.3:http://www.pamediakopes.gr

Σε αυτό το σημείο για να υπάρχει και σφαιρική όψη των πραγμάτων παρατίθεται και 

ο ιστότοπος για κρατήσεις ξενοδοχείων. Ρυθμίζοντας τις επιθυμητές ημερομηνίες 

παρέχεται επιλογή για εμφάνιση των ξενοδοχείων σύμφωνα με την τιμή αλλά και την 

πολυτέλεια που είναι επιθυμητή (Booking.com , 

2011)  

ΕΙΚΟΝΑ 1.4:http://www.booking.com 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό πως τα κινητά πλέον 

κατέχουν εξέχουσα θέση στον τουρισμό διευκολύνοντας την οργάνωση του ταξιδιού μας 

από όποιο σημείο και αν βρίσκεται κάποιος, οποιαδήποτε ώρα και πάνω από όλα 

απολαμβάνοντας προνομιακές τιμές. Άξια αναφοράς σε αυτό το σημείο είναι μια έρευνα 
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που πραγματοποίησε το travel tracker Phocuswright’s Traveler Technology 2010 στις 

ΗΠΑ σε 1000 αγοραστές ταξιδιών: 

• 39% δηλώνουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει το κινητό τους τηλέφωνο για να 

αναζητήσουν ταξιδιωτικά προϊόντα, όπως ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ή 

αεροπορική πτήση,ή ενδέχεται να το πράξουν, 

 

• 35% δηλώνουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει το κινητό τους τηλέφωνο για να 

κλείσουν ένα ταξιδιωτικό προϊόν, όπως ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ή ένα 

αεροπορική εισιτήριο ή ενδέχεται να το πράξουν, και  

 

• 42% δηλώνουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει το κινητό τους τηλέφωνο για να 

ελέγξουν σε ένα ξενοδοχείο ή αεροπορική πτήση ή ενδέχεται να το πράξουν.  

Όπως επίσης και οι εφαρμογές του iphone αύξησαν τις κρατήσεις του Hilton κατά 

200% κάνοντας εύκολα αντιληπτό σε όλους ότι οι καταναλωτές έχουν υιοθετήσει σε 

μεγάλο βαθμό την χρήση των κινητών τηλεφώνων σε τέτοιου είδους 

υπηρεσίες.(Greekhotels,2011) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
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2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   

Σε off line καταστάσεις to 30% των χρημάτων μιας εταιρείας ξοδεύεται ώστε ο πελάτης 

να απολαμβάνει την εμπειρία της αγοράς και το 70% των χρημάτων αφιερώνεται για το 

marketing. Ωστόσο σε καταστάσεις online συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο  το 70% πρέπει 

να αφιερώνεται για την απόλαυση του πελάτη κατά την διάρκεια της εμπειρίας αγοράς και 

το 30% ξοδεύεται για να τους πείσει να την πραγματοποιήσουν(Amazon, 2011)  

Αυτές είναι οι γενικές διαστάσεις που χρησιμοποιούνται για μέτρηση της ποιότητας 

υπηρεσιών που παρέχονται μέσω ιστοσελίδων. Ωστόσο έχουν γίνει πολλές έρευνες και 

έχουμε καταλήξει σε πολλά διαφορετικά μοντέλα τα οποία και θα παρατεθούν αργότερα. 

Αυτές οι διαστάσεις αποτελούν απλά τον γενικό κορμό. Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο 

να αναφερθεί ότι κατά την διάρκεια της online αγοράς ο πελάτης επικεντρώνεται στην 

διασκέδαση που του προσφέρεται και όχι τόσο στο αντικείμενο ή υπηρεσία που αγοράζει. 

Οι διαστάσεις είναι 5 και είναι οι εξής:  

•  Διαθεσιμότητα πληροφοριών και περιεχόμενο (Information availability and 
content): Η διαθεσιμότητα και το εύρος των πληροφοριών που παρέχονται είναι 

πολύ σημαντικά στοιχεία κατά την διάρκεια της αγοράς μέσω διαδικτύου(Hairog L. 

et al.,1999), (Swaminathan V. et al., 1999),(Van den Poel et al., 1999), 

(Wolfinbarger M. and Gilly M.,2001), (Zellweger P., 1997). Συγκριτικά με την offline 

αγορά η online αγορά προσφέρει την δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης σχετικά 

με το αντικείμενο που θέλει κάποιος να αγοράσει απαλλάσσοντας τον από την 

διαδικασία να ρωτήσει κάποιον πωλητή και δίνοντας του την ευκαιρία να ψάξει τις 

ώρες που αυτός επιθυμεί χωρίς καν να απομακρυνθεί από τον χώρο του. Επιπλέον 

προσφέρει λήψη πιο πολλών πληροφοριών με αυτό τον τρόπο παρά με τον  

κλασσικό τρόπο του καταλόγου(Van Del Poel et al.,1999) κυρίως γιατί υπάρχει η 

δυνατότητα άμεσης απάντησης μέσω του online καναλιού(Venkatesh Al., 1998). H 

μείωση του κόστους για έρευνα προϊόντος και για πληροφορίες σχετικά με το 

προϊόν είναι και από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της online αγοράς (Joseph 

A.et al,1997) (Bakos Y.,1997), (Lynch J. and Ariely D.,2000).  Σημαντικά όπλα 

αυτής της καινοτομίας είναι εισαγωγή  κριτηρίων ώστε να εμφανίζονται μόνο αυτά 

που πραγματικά ενδιαφέρουν τον αγοραστή αλλά και η σύγκριση των προϊόντων. 

Στην κατηγορία όμως των πληροφοριών ανήκει και   η έρευνα  τιμής και η ποιότητα 

πληροφοριών που οδηγούν στην ευχαρίστηση του πελάτη αλλά και στην περαιτέρω 

χρήση της ιστοσελίδας και αγοράς μέσω αυτής(Lynch J. and Dan A.,2000).  
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•  Ευκολία χρήσης (Ease of use) : H έλλειψη εξοικείωσης με την τεχνολογία 

πολλών ανθρώπων είναι και ο βασικός λόγος που κάνει πολύ σημαντικό αυτό τον 

παράγοντα. Η εύκολη αναζήτηση και πλοήγηση μέσα στην ιστοσελίδα, η ταχύτητα, 

η εμφάνιση της ιστοσελίδας, η οργάνωση είναι μερικά από τα πιο σημαντικά 

στοιχεία που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία(Jarvenpaa S. and Todd 

P.,1997),(Gerald L. and Spiller P.,1998), (Mitzi M. et al.,2000), (Nielsen J.,2000), 

(Novak et al.,2000), (Gerald L. and Spiller P.,1998).    

•  Ασφάλεια(Privacy/Security): Η ασφάλεια είναι ίσως ο σημαντικότερος 

παράγοντας για online συναλλαγές(Culnan M. and Armostrong P.,1999), (Mitzi M. 

et al.,2000), (Quelch J. and Klein L.,1996). Αυτή κατηγορία περιλαμβάνει  την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών, διατήρηση ανωνυμίας αλλά 

και παροχή ασφάλειας από απάτη ή απώλεια χρημάτων μέσω της διάρρευσης του 

προσωπικού αριθμού της πιστωτικής κάρτας(Mitzi M. et al., 2000). 

•   Γραφικά(Graphic style): Oι ερευνητές μελέτησαν το αντίκτυπο που έχει η χρήση 

γραφικών στην αντίληψη των πελατών κατά την διάρκεια online αγορών(Hoffman  

D. and Novak T., 1996), (Hoque A. and Lohse G.,1999), (Lynch J.and Dan A., 

2000), (Mitzi M.et al., 2000), (Novak T. et al., 2000), (Schlosser A. and Kanfer 

A.,1999). Ο όρος γραφικά περιλαμβάνει τις φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται, τα 

χρώματα, το μέγεθος εκτύπωσης, περιθώρια, κίνηση και μουσική που τυχόν 

υπάρχουν στην ιστοσελίδα. 

•  Εκπλήρωση(Fulfillment/reliability): O κυριότερος παράγοντας των 

παραδοσιακών συναλλαγών βρίσκεται και στις οnline συναλλαγές (Palmer J. et 

al.,1999),(Wolfinbarger M. and Gilly M., 2003). Στην πραγματικότητα οι 

Wolfinbarger M. and Gilly M.(2002) κατέληξαν ότι η εκπλήρωση είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας για την ικανοποίηση του πελάτη και δεύτερος 

σημαντικότερος παράγοντας είναι η τάση να ξαναγοράσουν από την ίδια 

ιστοσελίδα. 

•   Άλλα κριτήρια(Other criteria): Ανάλογα με τον ερευνητή υπάρχουν τόσο 

τροποποιήσεις των παραπάνω όσο και προσθήκη και άλλων κριτηρίων μερικά από 

τα οποία είναι η πρόσβαση(access), ανταπόκριση (responsiveness), 

προσωποποίηση(personalization). (Mulvenna M. et al., 2000) 

 

2.1.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Η ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ορίζεται ως μέτρο σύμφωνα με το οποίο μια 

online υπηρεσία ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών(Fassnacht M. 

and Koese I,2006) 

 

E-SERVQUAL, 
 

Οι Zeithaml  V. et al., (2000) ανέπτυξαν ένα μοντέλο αυτό ως το αντίστοιχο μοντέλο 

SERVQUAL(Zeithmal et al., 1988)για ηλεκτρονικές υπηρεσίες το οποίο πραγματικά είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό.  

Πρότειναν 11 διαστάσεις:  

• Αξιοπιστία(Reliability):  Ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και ακρίβεια στις 

υπηρεσίες που υπόσχεται(αποθέματα, χρόνος παράδοσης, λογαριασμός) 

• Ανταπόκριση(Responsiveness): Άμεση  απόκριση και παροχή βοήθειας σε 

περίπτωση προβλήματος η ερώτησης.  

• Πρόσβαση(Access): Δυνατότητα πρόσβασης στην ιστοσελίδα γρήγορα και 

άμεση επικοινωνία με την εταιρεία εφόσον παραστεί τέτοιου είδους ανάγκη. 

•  Ευελιξία(Flexibility): Επιλογή τρόπου πληρωμής, αγοράς, έρευνας και 

επιστροφής αντικειμένων.  

•  Ευκολία πλοήγησης(Ease of navigation):  Eυκολία πλοήγησης των 

πελατών μέσα στην ιστοσελίδα, γρήγορη εύρεση των πληροφοριών που 

ψάχνουν και γρήγορη και εύκολη εναλλαγή πληροφοριών μέσα στην 

ιστοσελίδα. 

• Αποδοτικότητα(Εfficiency):H ιστοσελίδα είναι απλή στην χρήση, ορθά 

δομημένη και απαιτεί όσο το δυνατόν λιγότερες κινήσεις από τον πελάτη. 

• Διασφάλιση/ εμπιστοσύνη(Αssurance/trust): H εμπιστοσύνη που έχει ένας 

πελάτης προς μια ιστοσελίδα εξαιτίας της φήμης της, των προϊόντων που 

προσφέρει αλλά και των ορθών πληροφοριών που αυτή παρέχει. 

•  Ασφάλεια/ εμπιστευτικότητα (Security/privacy): Ο βαθμός που η 

ιστοσελίδα εμπνέει εμπιστοσύνη ότι είναι ασφαλής και τα προσωπικά 

δεδομένα των πελατών της προστατεύονται. 

•  Γνώση κόστους(Price knowledge):  H γνώση του κόστους του προϊόντος, 

της τιμής μεταφοράς, της συνολικής τελικής τιμής, σύγκριση με τιμές 

αντίστοιχων προϊόντων. 

• Αισθητική ιστοσελίδας(Site aesthetics): H εμφάνιση της ιστοσελίδας, τα 

χρώματα, η κίνηση ή ακόμα και η μουσική που τυχόν έχει. 
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• Εξατομίκευση/προσωποποίηση(Customization/personalization): Πόσο 

εύκολα και πόσο γρήγορα μπορεί η ιστοσελίδα να εξατομικευτεί στις 

προτιμήσεις του κάθε πελάτη. 

.  

Για να παρουσιαστούν όλα τα κριτήρια και να γίνει εύκολα αντιληπτό οι ερευνητές 

πρότειναν το παρακάτω θεωρητικό σχήμα. Αυτή η προσέγγιση τονίζει ότι οι καταναλωτές 

διατηρούν πληροφορίες στην μνήμη τους. 

 

 

 

 
Διάγραμμα 2.1:  Μοντέλο κατανόησης θεμάτων ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

Ο πυρήνας της διαδικασίας όπως αυτός προκύπτει από το σχήμα είναι τα επίπεδα 

αντίληψης και τα επίπεδα διάστασης 

Οι ειδικές νύξεις(concrete cues) είναι ειδικά τεχνικά θέματα(πχ παραγγελία με το 

πάτημα ενός μόνο κουμπιού) που επηρεάζουν την όλη διαδικασία διότι προηγούνται ενώ 

οι υψηλές αφαιρέσεις παραγγελιών (high order abstractions) είναι οι συνέπειες διότι 

ακολουθούν της όλης διαδικασίας. Είναι η απόρροια αφού αυτή ολοκληρωθεί. Όσο αφορά 

τα χαρακτηριστικά αντίληψης(perceptual attributes) και οι διαστάσεις(dimensions) 

πρόκειται για ποιοτικά χαρακτηριστικά και για τις διαστάσεις αντίστοιχα. Εύκολα γίνεται 

αντιληπτό  ότι τα χαρακτηριστικά αντίληψης (perceptual attributes) είναι μια πιο  θεωρητική 

έννοια ενώ οι διαστάσεις (dimensions) μια πιο πρακτική έννοια. Τα χαρακτηριστικά 

αντίληψης (perceptual attributes) έχουν  μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με τις ειδικές 

νύξεις (concrete  cues). O λόγος είναι ότι τα concrete cues  μεταβάλλονται όταν αλλάζει η 

τεχνολογία ενώ τα  perceptual attributes παραμένουν αμετάβλητα. Για παράδειγμα ας 

θεωρήσουμε το χαρακτηριστικό αντίληψης (perceptual attribute) “ευκολία πλοήγησης μέσα 

σε μια ιστοσελίδα “ αυτό δεν μεταβάλλεται ακόμα και αν αλλάξουμε την τεχνολογία που 
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χρησιμοποιείται για παράδειγμα την μηχανή αναζήτησης που ανήκει στην κατηγορία των 

ειδικών νύξεων (concrete cues). Επίσης οι ειδικές νύξεις (concrete cues) συνδέονται με τη 

τεχνολογία και κάποιος που δεν είναι εξοικειωμένος με αυτή δεν αναγνωρίζει την 

πραγματική τους αξία.  Αν γίνει τώρα μια σύγκριση μεταξύ των χαρακτηριστικών 

αντίληψης(perceptual attributes) και των διαστάσεων (dimensions) τα πρώτα είναι 

ουσιαστικά οι ποιοτικές κατηγορίες που ομαδοποιούνται οι διαστάσεις (dimensions) πριν 

γίνει η καταμέτρηση τους. Τέλος στο σχήμα υπάρχει  η οντότητα 

συνέπειες(consequences) που πρόκειται για τις συνέπειες δηλαδή ενώνει την 

ολοκληρωμένη διαδικασία με την μελλοντική τάση του πελάτη να ξαναπραγματοποιήσει 

κάποια συναλλαγή.  

 

 
E-SQUAL 

 

Τελικά οι  Zeithaml V. et al.(2005)  κατέληξαν μετά από ανάλυση σε ένα μοντέλο 

που μείωσε τις διαστάσεις σε 7 και χωριζόταν στο μοντέλο E-S-QUAL  το οποίο 

αποτελείται από  22 χαρακτηριστικά ομαδοποιημένα σε 4 κύριες κατηγορίες οι οποίες 

είναι: 

• Αποδοτικότητα (Efficiency): Eυκολία και ταχύτητα πρόσβασης και χρήσης της 

ιστοσελίδας 

•  Εκπλήρωση (Fulfillment):  Ο βαθμός που η ιστοσελίδα ανταποκρίνεται στις 

υποσχέσεις της τόσο σε επίπεδο παράδοσης της παραγγελίας όσο και σε επίπεδο 

διαθεσιμότητας προϊόντος 

•  Διαθεσιμότητα συστήματος(System availability): Η ορθή τεχνική λειτουργία της 

ιστοσελίδας 

•  Ασφάλεια(Privacy): Ο βαθμός που η ιστοσελίδα παρέχει ασφάλεια προστατεύει 

τις πληροφορίες των πελατών της. 

 
 E-RecS-QUAL 

 

Aυτό το μοντέλο είναι συμπληρωματικό του E-S-QUAL και αφορά σε περιπτώσεις 

που χρειαστήκαν μηχανισμοί υποστήριξης αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία αγοράς. 

Ωστόσο και αυτοί οι παράγοντες είναι πολύ σημαντικοί όταν αξιολογείται η ποιότητα 

υπηρεσιών. Αυτό το μοντέλο αποτελείται από 11 χαρακτηριστικά ομαδοποιημένα σε 3 

κύριες κατηγορίες οι οποίες είναι: 
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•  Ανταπόκριση(Responsiveness):Αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων 

•  Αποζημίωση(Compensation):Ο βαθμός που η ιστοσελίδα αποζημιώνει τους 

πελάτες της σε περίπτωση προβλήματος. 

•  Επικοινωνία(Contact):Η διαθεσιμότητα υπαλλήλων ώστε να βοηθήσουν τους 

πελάτες όταν καταστεί απαραίτητο. 

 

 
SITEQUAL 
 

Yoo B. and Naveen D.(2001) ανέπτυξαν το μοντέλο SITEQUAL που αποτελούνταν 

από 9 χαρακτηριστικά ομαδοποιημένα σε 4 κύριες κατηγορίες οι οποίες είναι: 

 

• Ευκολία χρήσης (Ease of use) 

• Αισθητικό σχέδιο(Aesthetic design) 

• Ταχύτητα(Processing speed) 

• Ασφάλεια(Security) 
 

Όπως και το μοντέλο WebQual για το οποίο θα υπάρξει αναφορά παρακάτω. Τα 

δείγματα αυτά έχουν συγκεντρωθεί από φοιτητές μάρκετινγκ στους οποίους ζητήθηκε να 

πραγματοποιήσουν Online αγορές μέσω τριών διαφορετικών ιστοσελίδων της επιλογής 

τους και μετά να τις αξιoλογήσουν. Ωστόσο το SITEQUAL όπως και το WebQual δεν 

καλύπτουν όλες τις πλευρές της διαδικασίας αγοράς και γι’αυτό δεν αποτελεί μια 

περιεκτική προσέγγιση για μέτρηση ποιότητας. 

 

WebQual  
 

Οι Loiacono E. et al.(2000) ,δημιούργησαν το μοντέλο WebQual  που 

αποτελούνταν από 12 διαστάσεις οι οποίες είναι: 

• Καταλληλότητα, παρουσίαση του περιεχομένου(Informational fit to task) 

•  Συναλλαγές, επικοινωνία με τους διαχειριστές(Interaction) 

•  Πολιτικές ασφαλείας, εμπιστοσύνη(Trust) 

•  Χρόνος απόκρισης(Response time) 

•  Σχεδιασμός( Design) 

•  Εύκολη πλοήγηση(Intuitiveness) 
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•  Καλαισθησία γραφικών και κειμένου(Visual appeal) 

•  Καινοτομικότητα(Innovativeness) 

•  Πρόκληση συναισθημάτων(Flow-emotional appeal) 

•  Πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας(Integrated communication) 

•  Συνοχή ιστοσελίδας και υπηρεσίας(Business processes) 

•  Αποτελεσματικότητα(Substitutability) 
 
Αυτό το μοντέλο δημιουργήθηκε κυρίως για παροχή πληροφοριών για τους 

σχεδιαστές των ιστοσελίδων και όχι τόσο για μέτρηση της ποιότητας αυτών όπως αυτή την 

βιώνουν οι πελάτες μέσα από την εμπειρία αγοράς. Η έρευνα αυτή έγινε κάτω από μη 

πραγματικές συνθήκες κάτι που αλλοιώνει το αποτέλεσμα. Οι φοιτητές επισκεπτόντουσαν 

την ιστοσελίδα για να την αξιολογήσουν και όχι για να κάνουν μια πραγματική συναλλαγή. 

Για το λόγο αυτό αν και κάποιες διαστάσεις  επηρέασαν την ποιότητα υπηρεσιών άλλες 

όπως η καινοτομικότητα δεν είχαν άμεση σχέση. Επιπλέον οι ερευνητές εξαίρεσαν την 

διάσταση υπηρεσία πελάτη (customer service) επειδή δεν μπορούσε να μετρηθεί με την 

συγκεκριμένη μέθοδο. Για τον ίδιο λόγο εξαιρέθηκε η διάσταση εκπλήρωση (fulfillment). 

Οι Barnes SJ. and Vidgen ST.(2002) δημιούργησαν ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο 

το οποίο το ονόμασαν και αυτοί WebQual. Αυτό το μοντέλο περιλάμβανε 5 διαστάσεις: 

• Δυνατότητα χρήσης(Usability) 

• Σχεδίαση(Design) 

• Πληροφορίες(Information) 

• Εμπιστοσύνη(Trust) 

• Ενσυναίσθηση(Empathy) 
Τα δεδομένα προέρχονταν από ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από φοιτητές 

και προσωπικό πανεπιστημίων οι οποίοι επισκέφτηκαν μια από τις τρεις ιστοσελίδες 

συγκεκριμένες που πουλάνε βιβλία ώστε να συγκεντρώσουν πληροφορίες για βιβλίο της 

επιλογής τους και έπειτα αξιολογούσαν την εμπειρία τους. Το συγκεκριμένο μοντέλο 

σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειαζόταν να ολοκληρωθεί η αγορά του 

προϊόντος για αυτό και δεν αποτελεί αντιπροσωπευτική μέτρηση ποιότητας υπηρεσιών. 

 
ETailQ   

 

Οι Wolfinbarger M. και Gilly M. (2003) δημιούργησαν το μοντέλο ETailQ που 

αποτελούνταν από 14 χαρακτηριστικά ομαδοποιημένα σε 4 κύριες διαστάσεις:  
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• Σχεδίαση ιστοσελίδας(Web site design): Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται με την εμφάνιση της ιστοσελίδας όπως επίσης και χαρακτηριστικά για 

εξατομίκευση για κάθε πελάτη αλλά και επιλογή προϊόντος 

• Αξιοπιστία/εκπλήρωση(Reliability/fulfillment): Περιλαμβάνει ακριβή παρουσίαση 

του προϊόντος και  ακρίβεια στον χρόνο παράδοσης 

• Ασφάλεια(Privacy/security): Εννοείται η ασφάλεια που παρέχει η ιστοσελίδα στους 

πελάτες της κατά την διάρκεια μιας συναλλαγής. 

•  Υπηρεσίες πελάτη(Customer service): Περιλαμβάνει την διάθεση των υπαλλήλων 

να βοηθήσουν τους πελάτες όταν υπάρχει πρόβλημα ή όταν αντιμετωπίσουν κάποια 

δυσκολία. 

 

Το μοντέλο που δημιούργησαν ήταν πολύ αποδοτικό για την μέτρηση της 

ποιότητας. Ωστόσο δημιουργήθηκαν και κάποια ερωτηματικά. Οι 2 από τις 4 διαστάσεις 

και συγκεκριμένα οι ασφάλεια(security/ privacy) και 

αξιοπιστία/εκπλήρωση(reliability/fulfillment) είναι πολύ έγκυρες και αντιπροσωπευτικές του 

αντικειμένου ενώ οι άλλες 2 δεν δείχνουν τόσο μεγάλη συνέπεια. Για παράδειγμα το 

σχεδίαση ιστοσελίδας(web site design) περιλαμβάνει πτυχές της προσωπικότητας και των 

δυνατοτήτων του καθενός όπως ταχύτητα επιλογής, εξοικίωση με την τεχνολογία. Από την 

άλλη ο παράγοντας υπηρεσίες πελάτη (customer service) σχετίζεται με την επιθυμία του 

κάθε υπαλλήλου να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τους πελάτες. Αυτές λοιπόν είναι 

αδυναμίες του μοντέλου που χρήζουν περαιτέρω μελέτης.  

 
 
 
 

 
2.1.2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΕΡΓΑΣΙΑΠΕΔΙΟ ΜΕΤ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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Internet  
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al(2004) 
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(web site intercept
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Janda, Trocch

Gwinner (2002

Service quali Performance, access, s

sensation, information 

Online shoNone Internet users with

A recent  

online purchase 

Fassnacht 

Koese(2006) 
 Environment quality(

quality, clarity of layout), d

quality(attractiveness 

selection, information 

ease of use, technical q

outcome quality(re

functional benefit, em

benefit) 

   

Yang et al(200  Usability, usef

adequancy of infor

accessibility, interaction 

Web porta   

      Πίνακας 2.1: Προτεινόμενες διαστάσεις από ερευνητές 
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       Πίνακας 2.2: Προτεινόμενες διαστάσεις από ερευνητές 

 

 
2.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜOBILE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Τα κινητά τηλέφωνα πλέον παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο στην ζωή των 

ανθρώπων και από το 2001 παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση στην χρήση υπηρεσιών μέσω 

κινητού τηλεφώνου πέρα από την κλασσική τηλεφωνία και κυρίως αυτό επιτεύχθηκε μέσω 

της δυνατότητας που παρέχουν για πρόσβαση στο internet. Αυτή η ασύρματη πρόσβαση 

από οποιοδήποτε μέρος, οποιαδήποτε ώρα παρέχει στο κοινό την δυνατότητα 

πρόσβασης σε ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών αλλά και προϊόντων και υπηρεσιών 

διευκολύνοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό.(Chae  M. et al., 2002). Εύλογα λοιπόν 

δημιουργείται η ανάγκη για αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω κινητού 

τηλεφώνου. Αυτό το θέμα απασχόλησε αρκετούς ερευνητές, οι οποίοι για να μπορέσουν 

να μετρήσουν την ποιότητα χρησιμοποίησαν κάποιες διαστάσεις οι οποίες 

διαφοροποιούνται από ερευνητή σε ερευνητή.  

Ξεκινώντας οι Vlachos P. and Vrechopoulos A.(2008) για να κάνουν την έρευνα 

τους, στηρίχθηκαν σε προγενέστερες μελέτες. Συγκεκριμένα, μελέτησαν τις έρευνες των 

Rust R. and Oliver RL.(1994), Chae M. et al(2002), Zeithaml V. et al(2005), Wolfinbarger 

M. and Gilly M.(2003) καθώς και μια αναλυτική ποιοτική έρευνα η οποία σχεδιάστηκε 

ειδικά για προβλέψεις σχετικά με την ποιότητα υπηρεσιών μουσικής που δίνονται μέσω 

κινητού. Χρησιμοποίησαν στην έρευνά τους 27 συμμετέχοντες από τους οποίους ζητήθηκε 

να χρησιμοποιήσουν υπηρεσία για μουσική μέσω διαδικτύου όχι όμως με σκοπό να 

πραγματοποιήσουν αγορά αλλά απλά για πειραματικό σκοπό. Μόλις ολοκλήρωσαν την 
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περιήγηση τους στην συγκεκριμένη υπηρεσία τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα 

ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου οι οποίες είχαν σκοπό να αποσπάσουν τα 

συναισθήματά τους.  Οι προγενέστερες έρευνες στις οποίες και στηρίχθηκαν οι Vlachos P. 

and Vrechopoulos A. είναι οι εξής: 

 

Οι  Chae M. et al (2002) διερεύνησαν θέματα ποιότητας υπηρεσιών μέσω κινητών 

τηλεφώνων  λαμβάνοντας υπόψη και χαρακτηριστικά εμπορικής φύσεως. Μετά από την  

έρευνα τους κατέληξαν σε 4 διαστάσεις οι οποίες είναι : 

• Ποιότητα σύνδεσης(Connection quality): Σταθερή πρόσβαση χωρίς διακοπές 

και άμεση απόκριση στις επιθυμίες του χρήστη. 

• Ποιότητα περιεχομένου(Content quality):Η χρησιμότητα και η αξία των mobile 

υπηρεσιών. 

• Ποιότητα αλληλεπίδρασης(Interaction quality):Εύκολη και αποδοτική 

πρόσβαση στις υπηρεσίες. 

• Ποιότητα περιβάλλοντος(Contextual quality):Αντικατοπτρίζει την πανταχού 

παρουσία των mobile υπηρεσιών και την εξατομίκευσή τους σύμφωνα με τις 

ιδιαιτερότητες και τις προτιμήσεις του κάθε χρήστη. 

Ωστόσο αυτό το μοντέλο που πρότειναν είχε την αδυναμία ότι πιο πολύ 

αναφερόταν στην ποιότητα πληροφοριών και όχι τόσο στην ποιότητα υπηρεσιών. Αυτή 

την αδυναμία προσπάθησαν να διορθώσουν οι Rust and Oliver(1994) πρόσθεσαν και την 

ποιότητα περιβάλλοντος στο μοντέλο ως παράγοντα που επηρεάζει την ποιότητα των 

λαμβανόμενων υπηρεσιών. 

 

Οι Rust R. and Oliver RL. (1994) πρότειναν ένα μοντέλο 3 διαστάσεων: 

• Ποιότητα αποτελέσματος (Service product or outcome quality) 

• Ποιότητα διαδικασίας (Service delivery or process quality) 

•  Ποιότητα περιβάλλοντος (Service environment) 
 

 Οι Zeithaml V. et al (2005) και οι Wolfinbarger Μ. and Gilly Μ.(2003) πρότειναν και 

άλλες δύο διαστάσεις: υπηρεσίες πελατών(customer service) και ασφάλεια (privacy). Με 

αυτό τον τρόπο τόνισαν την αξία που μπορεί να είχε στον πελάτη  παροχή βοήθειας σε 

περίπτωση προβλήματος αλλά και η παροχή ασφάλειας κατά την διάρκεια μιας 

συναλλαγής.  

Σε μια άλλη πολύ σημαντική προσέγγιση οι Vlachos P. και Vrechopoulos  A.(2008) 

έγραψαν το άρθρο με σκοπό να περιγράψουν ένα μοντέλο το οποίο να αντιπροσωπεύει 
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πραγματικά την τάση συμπεριφοράς των ανθρώπων που κάνουν χρήση των υπηρεσιών 

που δίνονται μέσω του διαδικτύου που παρέχεται  μέσω κινητού τηλεφώνου.  Κάνοντας 

μελέτη όλων των παραπάνω μοντέλων οι Vlachos P.και Vrechopoulos A. (2008) 

πρότειναν τις εξής διαστάσεις: 

• Ποιότητα σύνδεσης(Connection quality) 

• Ποιότητα περιεχομένου (Content quality) 

• Ποιότητα αλληλεπίδρασης(Interaction quality) 

• Ποιότητα εξατομίκευσης (Contextual quality) 

• Υπηρεσίες πελατών (Customer service) 

• Ασφάλεια(Privacy) 

• Ποιότητα συσκευής(Device quality) 
 

 

 
Διάγραμμα2.2: Μοντέλο έρευνας (Vlachos P. and Vrechopoulos A.) 

 

Oι Vlachos P. et al.(2011), μελέτησαν τις ακόλουθες έρευνες για να καταλήξουν στις 

προτεινόμενες διαστάσεις τους. Ακολουθώντας  αυτό το μονοπάτι ανακάλυψαν αστοχίες 

όπως ότι οι ως τότε ερευνητές πρότειναν εκτεταμένες κλίμακες μέτρησης που ήταν 

δύσκολες στην χρήση λόγω του μεγάλου μεγέθους τους. Αυτή την αστοχία προσπάθησαν 

να εξαλείψουν προτείνοντας ένα μοντέλο πιο σύντομο και περιεκτικό που θα ήταν πιο 
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εύκολο στην χρήση αλλά και που θα μετρούσε επιτυχώς την ψυχολογία των 

καταναλωτών. Το βασικό μοντέλο που χρησιμοποίησαν οι Vlachos P. et al (2011) ήταν 

των Brady M. and Cronin J. (2001). Ωστόσο χρησιμοποίησαν και άλλα μοντέλα όπως: 

 

Οι Zeithaml V.et al (2002) πρότειναν τις διαστάσεις:  

•  Αποτελεσματικότητα (Efficiency) 

•  Εκπλήρωση (Fulfillment) 

•  Ασφάλεια(Privacy) 

•  Τεχνική αξιοπιστία (Technical reliability) 
 

Οι Loiacono et al (2007) πρότειναν τις διαστάσεις: 

• Ευκολία χρήσης (Ease of use) 

• Ψυχαγωγία(Entertainment) 

• Χρησιμότητα (Usefulness) 
 

Οι Brady M. and Cronin J.(2001) στηριζόμενοι στο Nordic Model (Grönroos C.,1984). 

το οποίο ήταν ένα πρωτοπόρο έργο στον τομέα της αξιολόγησης υπηρεσιών και 

απεικονίζει την σύγκριση μεταξύ της αναμενόμενης ποιότητας και της αντιληπτικής 

ποιότητας. Το μοντέλο αντιλαμβάνεται την δεχούμενη ποιότητα ως την διαφορά 

μεταξύ του τι( αυτό που ο καταναλωτής λαμβάνει ως αποτέλεσμα και της 

αλληλεπίδρασης του με ένα φορέα υπηρεσιών-τεχνική ποιότητα) και του πως (να 

πάρει ένα το αποτέλεσμα που προκύπτει από τις αλληλεπιδράσεις τους με τον 

πωλητή-λειτουργική ποιότητα) κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης μεταξύ πωλητή 

και αγοραστή.(Διάγραμμα 2.3) 

 

 
Διάγραμμα 2.3: Nordic model 

 

Οι Brady M. and Cronin J. (2001) είχαν ως στόχο της μελέτης τους να 

προσδιορίσουν την ποιότητα υπηρεσιών. για αυτό το σκοπό και για ολοκληρωμένο 
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αποτέλεσμα συνδύασαν την θεωρία με την πράξη έτσι ώστε να βρούν ένα μοντέλο που 

να υποστηρίζει επαρκώς την αξία της σωστής σχεδίασης υπηρεσιών για τους πελάτες. 

Έτσι σχεδίασαν ένα ιεραρχικό και πολυδιάστατο μοντέλο το οποίο στηριζόταν στην 

αρχική προσέγγιση των Rust R. and Oliver RL. (1994). 

 

•  Ποιότητα αλληλεπίδρασης (Interaction quality) 

• Διάθεση (Attitude) 

• Συμπεριφορά( Behavior) 

• Ειδίκευση(Expertise) 

•  Ποιότητα περιβάλλοντος (Physical environment quality) 

• Συνθήκες περιβάλλοντος(Ambient conditions) 

• Σχεδίαση (Design) 

• Κοινωνικοί παράγοντες (Social factors) 

•  Ποιότητα αποτελέσματος(Outcome quality) 

• Χρόνος αναμονής(Waiting time) 

• Υλικά αγαθά(Tangibles) 

• Τελική αίσθηση(Valence) 
 

 
Διάγραμμα 2.4: Προτεινόμενο μοντέλο των Brady Μ. και Cronin  J. 

 
Οι Vlachos P. et al (2011) αφού μελέτησαν έρευνες άλλων ερευνητών όπως των 

Brady M. and Cronin J. (2001), Wolfinbarger M. and Gilly M. (2003), Zeithaml  V. et 

al(2002), Loiacono E. et al(2007), πρότειναν τις εξής διαστάσεις ώστε να μετρήσουν την 

ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών για κινητές συσκευές: 

• Ποιότητα αποδοτικότητας (ευκολία χρήσης, χρησιμότητα) 
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• Ποιότητα αποτελέσματος(αισθητική, ποικιλία περιεχομένου) 

• Ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών(εξατομίκευση, ασφάλεια, υπηρεσίες 
πελατών) 

Στόχος της μελέτης ήταν η αξιολόγηση ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

 

Σε μια άλλη μελέτη οι Kar E. et al(2006)  υιοθέτησαν τις διαστάσεις των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών  και τις τροποποίησαν ώστε να προσαρμοστούν σε υπηρεσίες 

μέσω κινητών τηλεφώνων. Οι προτεινόμενες διαστάσεις είναι: αξιοπιστία, ανταπόκριση, 

διεπαφή χρήστη, εμπιστοσύνη και εξατομίκευση. 

 

Στο ίδιο μονοπάτι κινήθηκε και ο Lim H. (2006) προτείνοντας 5 διαστάσεις: 

• Σχέδια τιμολόγησης (Pricing plans) 

• Ποιότητα δικτύου(Network quality) 

• Υπηρεσίες δεδομένων (Data services) 

• Σύστημα λογαριασμών Billing system) 

• Υπηρεσίες πελατών (Customer service) 
 

Σε αυτές τις μελέτες η ποιότητα υπηρεσιών σύμφωνα με τους ερευνητές είναι η 

λειτουργική ποιότητα ή η τεχνική ποιότητα. Από αυτή την παραδοχή προήρθε και το 

μοντέλο που πρότειναν Seth A. et al(2007) ύστερα από έρευνα με στόχο να 

προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες μέσω κινητών τηλεφώνων, το οποίο 

περιλαμβάνει και τις 2 διαστάσεις (διάγραμμα 2.5).:  

 Τεχνική ποιότητα(Technical): Περιγράφει το δίκτυο και την αποτελεσματικότητα του σε 

τεχνικό επίπεδο για παράδειγμα την ταχύτητα του, την διαθεσιμότητα του. 

 Λειτουργική ποιότητα(Μanagerial): Περιγράφει την λειτουργικότητα του και αποτελείται 

από 2 υποδιαστάσεις οι οποίες είναι: 

  Λειτουργικοί παράμετροι(Functional parameters): 
αξιοπιστία(reliability),ανταπόκριση(responsiveness),ασφάλεια(assurance),εν

συναίσθηση(empathy),υλικάαγαθά(tangibles),άνεση/ευκολία(convenience)με

τράει ποιοτικά χαρακτηριστικά σχετικά με το πως είναι η λαμβανόμενη 

υπηρεσία που καταλήγει στον πελάτη (Grönroos, 1984) 

  Ποιότητα εσωτερικών παραμέτρων (Internal quality parameters): 
Ασχολείται με παραμέτρους εσωτερικής οργάνωσης. Τέτοιου είδους 

παράμετροι είναι για παράδειγμα η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων, 

αρχηγία, η εμψύχωση ων υπαλλήλων. 
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Όλοι αυτοί οι παράμετροι είναι σημαντικές είτε άμεσα είτε έμμεσα και σχετίζονται με την 

ικανοποίηση των πελατών, την αποδοτικότητα αλλά και την ανταγωνιστικότητα στην 

αγορά.  

 
Διάγραμμα  2.5: Ταξινόμηση της ποιότητας υπηρεσιών στην επικοινωνία μέσω κινητών 

 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί ότι τα 2 πιο γνωστά μοντέλα μέτρησης 

ποιότητας υπηρεσιών, SERVQUAL(Zeithmal V. et al.,1988) το οποίο στηρίχθηκε στην 

διαφορά των προσδοκιών και των αντιλήψεων των πελατών όπως αυτοί βίωσαν τη 

εμπειρία χρησιμοποιώντας 22 χαρακτηριστικά ομαδοποιημένα σε 5 διαστάσεις(υλικά 

αγαθά(tangible), αξιοπιστία(reliability), ανταπόκριση(responsiveness), 

ασφάλεια(assurance), ενσυναίσθηση(empathy)) και SERVPERF (Cronin J. and Taylor S., 

1992) το οποίο στηρίχθηκε στις ίδιες διαστάσεις και στα ίδια χαρακτηριστικά με το 

SERVQUAL  αλλά χρησιμοποίησε μόνο τις βαθμολογίες εμφάνισης (performance scores), 

έχουν ένα πολύ σημαντικό μειονέκτημα στηρίζονται μόνο στα λειτουργικά χαρακτηριστικά 

ποιότητας αγνοώντας πλήρως τα τεχνικά χαρακτηριστικά ποιότητας. Εύλογα λοιπόν 

γίνεται αντιληπτό ότι οι Seth et al(2008) προσπάθησαν να διορθώσουν αυτή την αδυναμία 

των 2 πιο ευρέως διαδεδομένων μοντέλων και μέσα από την έρευνα τους για τις 

υπηρεσίες που προφέρονται μέσω κινητού στην Ινδία κατέληξαν στις εξής διαστάσεις: 

Seth et al(2008) 

• Αξιοπιστία(Reliability) 

• Ανταπόκριση(Responsiveness) 

• Ασφάλεια (Assurance) 

• Ενσυναίσθηση(Empathy) 

• Υλικά αγαθά (Tangibles) 

• Ευκολία (Convenience) 
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• Ποιότητα λαμβανόμενου δικτύου από τους πελάτες(Customer perceived 
network quality) 
 

Οι Lu Y. et al (2009) χρησιμοποίησαν στην έρευνα τους ένα δείγμα 338 ατόμων 

που ήταν χρήστες του ενός από τους 2 πιο γνωστούς παρόχους κινητής τηλεφωνίας στην 

Κίνα: China Mobile και China Unicom.. Η έρευνα τους αφορούσε υπηρεσίες που 

σχετίζονταν με ενημέρωση και επεξεργασία πληροφοριών στο χώρο των μεσιτειών μέσω 

κινητών τηλεφώνων και περιελάμβανε συναλλαγές μέσω γραπτών μηνυμάτων, WAP, 

λογισμικό πελατών, παροχή πληροφοριών στους επενδυτές μέσω οικονομικών 

γραφημάτων αλλά και επαγγελματικές συμβουλές. Επέλεξαν τον χώρο της 

χρηματιστηριακής αγοράς κυρίως λόγο της μεγάλης άνθισης που γνωρίζει στην Κίνα. 

Σημαντική πληροφορία είναι ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα προέρχονται και από τους 

πάροχους άλλα και από τους καταναλωτές ώστε να εξαλείψουν το χάσμα στις προσδοκίες 

των καταναλωτών με αυτό τελικά που τους προσφέρονται από τους παρόχους.(Zeithmal  

V .et al, 1985).Για να καταλήξουν σε μια αντιπροσωπευτική εικόνα συμπεριέλαβαν στις 

μετρήσεις τους για την αξιολόγηση υπηρεσιών και τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος. 

Συνδυάζοντας τα ευρήματα από την ποιοτική ερεύνα τους με την σχετική βιβλιογραφία 

κατέληξαν στο παρακάτω πολυδιάστατο και ιεραρχικό μοντέλο(διάγραμμα 2.6): 

 

• Ποιότητα αλληλεπίδρασης(διάθεση, εξειδίκευση, επίλυση προβλημάτων, 
πληροφορία)-(Interaction quality(attitude, expertise, problem solving, 
information)) 

• Ποιότητα περιβάλλοντος(εξοπλισμός, σχεδίαση, κατάσταση)-(Environment 
quality (equipment, design, situation) 

• Ποιότητα αποτελέσματος(ακρίβεια, υλικά αγαθά, τελική αίσθηση)-(Outcome 
quality(punctuality, tangibles, valence) ) 

 
Διάγραμμα 2.6: mobile brokerage service quality model 
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Οι 3 διαστάσεις είναι ίδιες με αυτές που υποστήριζαν και οι προγενέστερες μελέτες 

των Brady M. and Cronin J. (2001), Rust R. and Oliver RL.(1994). Κάθε διάσταση  

αποτελείται από υποδιαστάσεις. Με την διάσταση ποιότητα αλληλεπίδρασης περιγράφεται 

η αλληλεπίδραση των πελατών με τον πάροχο κατά την διάρκεια που παρέχεται η 

υπηρεσία. Επιπλέον, με την διάσταση ποιότητα περιβάλλοντος περιγράφεται πως 

μεταφέρεται η υπηρεσία από τον πάροχο στους πελάτες. Δεν σχετίζεται μόνο με τους 

παρόχους αλλά και με τους πελάτες. Τέλος η τρίτη διάσταση ποιότητα αποτελέσματος 

είναι παρόμοια με την διάσταση τεχνική ποιότητα που πρότεινε ο Grönroos C. (1984). Οι 

υποδιαστάσεις που περιλαμβάνει η διάσταση αυτή είναι: ακρίβεια, υλικά αγαθά και τελική 

αίσθηση. 
 Ένα ακόμα μοντέλο που δημιουργήθηκε από τους Dabholkar PA. et al (1996) είναι 

το RSQS(retail service quality scale) το οποίο συγκριτικά με το SERVPERF και το 

SERVQUAL περιλαμβάνει και ψυχομετρική αξιόλογηση έτσι συνδιάζει τόσο ποιοτικές όσο 

και ποσοτικές μεθόδους. Η αξιολόγηση ποιότητας κρίνεται ως παράγοντας νέας 

συναλλαγής και αποτελείται από 5 διαστάσεις: 

• Φυσικές όψεις(Physical aspects) 

•  Αξιοπιστία(Reliability) 

•  Προσωπικές αλληλεπιδράσεις (Personal interactions) 

•  Eπίλυση προβλημάτων(Problem solving) 

• Tακτική(Policy) 
6 υποδιαστάσεις: 

• Εμφάνιση (Appearance) 

• Ευκολία(Convenience) 

•  Υποσχέσεις(Promises) 

•  Κάντο σωστά(Doing it right) 

•  Πρόκληση αισθήματος εμπιστοσύνης (Inspiring confidence) 

•  Ευγένεια και παροχή βοήθειας (Being courteous and helpful) 
 
Οι Kaymana S. and Black C.(2000) , Liljannder V. et al(2002) πρότειναν 5 

διαστάσεις: 

•  Αξιοπιστία(Reliability) 

•  Ανταπόκριση (Responsiveness) 

•  Επιφάνεια αλληλεπίδρασης χρήστη (User interface) 

•  Εμπιστοσύνη (Trust) 
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•  Εξατομίκευση (Customization) 
 

Oι Yun D.K. et al(2005) μελέτησαν 8 διαφορετικές υπηρεσίες κινητού τηλεφώνου 

όπως sms(μηνύματα γραπτού κειμένου), mms(μηνύματα εικόνας), gaming(παιχνίδια), 

background image service(υπηρεσία φόντου εικόνας), melody ring(μελωδίες), ring back 

tone(τόνος κλήσης), context-based services(υπηρεσίες στηριζόμενες στο περιβάλλον) , 

video on demand(βίντεο)και κατέληξαν στις εξής διαστάσεις: 

•  Ποιότητα ήχου(Sound quality) 

•  Χρόνος παιχνιδιού (Play time) 

•  Ποιότητα εικόνας(Image quality) 
 

Οι Martinez L. and Martinez J. (2007) ανέπτυξαν ένα μοντέλο για μέτρηση 

ποιότητας υπηρεσιών στην βιομηχανία των ταξιδιωτικών πρακτορείων το οποίο στηρίζεται 

τόσο σε βιβλιογραφία όσο και εμπειρική και ποσοτική έρευνα.  

• Συμπεριφορά(Conduct) 

•  Εξειδίκευση(Expertise) 

•  Επίλυση προβλημάτων(Problem solving) 

•  Εξοπλισμός(Equipment) 

•  Συνθήκες περιβάλλοντος (Ambient conditions) 

•  Χρόνος αναμονής(Waiting time) 

•  Τελική αίσθηση(Valence) 
 

 
Διάγραμμα 2.7: Αξιολόγηση υπηρεσιών των ταξιδιωτικών πρακτορείων 
 

 

 

2.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ 
Οι δύο πρώτες διαστάσεις του μοντέλου των Martinez L and Martinez J. 

(2007)συμπίπτουν με την πρόταση των Capelleras J.L. και Veciana’s J.M.(2002). 
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Σύμφωνα με τον Grönroos C.(1990), τα χαρακτηριστικά, η συμπεριφορά και οι ικανότητες 

των εργαζομένων ήταν οι κύριοι παράγοντες που επηρέαζαν την ποιότητα υπηρεσιών. 

Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας και της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης των Martinez L. and Martinez  J. (2007) αποκαλύπτουν ότι οι πελάτες είναι 

πολύ ευαίσθητοι στο θέμα χειρισμού προβλημάτων και παραπόνων  από τους παρόχους. 

Αν και οι Dabholkar PA. et al. (1996) θεωρούσαν αυτόν τον παράγοντα σαν ξεχωριστή 

διάσταση ‘‘προσωπική αλληλεπίδραση’’ άλλοι ερευνητές υποστήριζαν ότι η προσωπική 

αλληλεπίδραση (personal interaction) και η επίλυση προβλημάτων (problem solving)δεν 

ήταν ξεχωριστές διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών. Αυτό δείχνει ότι για τους πελάτες 

δεν υπάρχει καμία διάκριση ανάμεσα στην ικανοποίηση που τους παρέχει ένα κατάστημα 

κατά την διάρκεια της οποιαδήποτε συναλλαγής(personal  interaction)και  την δυνατότητα 

να χειρίζεται επιτυχώς τα προβλήματα των πελατών(problem solving).  Η δεύτερη 

διάσταση είναι το φυσικό περιβάλλον, συγγραφείς όπως οι Brady Μ. και Cronin J. (2001), 

Bitner M.J (1990,1992) και Spangenberg E.R et al(1996) υποστήριζαν ότι αυτός ο 

παράγοντας έχει σημαντική επιρροή στην αξιολόγηση ποιότητας υπηρεσιών. Συγκριτικά 

με την διάσταση υλικά αγαθά(tangibles) του μοντέλου SERVQUAL (Zeithaml V. et al., 

1988) έχει πιο ευρεία έννοια. Σύμφωνα με τα ευρήματα τόσο της ποιοτικής έρευνας όσο 

και της βιβλιογραφίας 2 υποδιαστάσεις περιλαμβάνονται στην διάσταση φυσικό 

περιβάλλον: εξοπλισμός και συνθήκες περιβάλλοντος. Η υποδιάσταση εξοπλισμός 

περιλαμβάνει τον εξοπλισμό όπως είναι οι υπολογιστές (Ko Y. and Pastore D., 2004). Η 

δεύτερη υποδιάσταση είναι συνθήκες περιβάλλοντος. Αυτή την υποδιάσταση την πρότεινε 

ο Bitner MJ. (1992) και σχετίζεται με τις μη ορατές πλευρές που σχετίζονται με την 

υπηρεσία όπως η μουσική , η μυρωδιά η θερμοκρασία. Ο LeBlanc (1992) όρισε αυτό τον 

παράγοντα σαν εμφάνιση, διακόσμηση, θερμοκρασία και διαρρύθμιση επίπλων. Η τρίτη 

διάσταση των ταξιδιωτικών πρακτορείων είναι το αποτέλεσμα. Πολλοί ερευνητές  του 

μαρκετινγκ συμφώνησαν ωστόσο ότι αυτή διάσταση επηρεάζει σημαντικά την αξιολόγηση 

της υπηρεσίας από τους πελάτες(Carman J.,2000)(Grönroos C.,1984,1990)( McDougall 

G. and Levesque T., 1994) (Rust R. and Oliver RL., 1994). Αυτός ο παράγοντας 

ονομάστηκε τεχνική ποιότητα από  τον Grönroos C.(1984), ο οποίος την όρισε σαν την 

τελική αίσθηση που μένει στον πελάτη αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραγωγής. Η 

ποιοτική έρευνα έδειξε ότι ο χρόνος αναμονής επηρεάζει σημαντικά την γνώμη των 

πελατών. Η τελευταία υποδιάσταση είναι η τελική αίσθηση. Στα ίδια βήματα με τους Brady 

M. and Cronin J. (2001), η υποδιάσταση αυτή ασχολείται μόνο με την άποψη των πελατών 

αν η παρεχόμενη υπηρεσία είναι καλή ή κακή ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο.  
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Αξιοσημείωτη είναι και η έννοια της εμπιστοσύνης των πελατών σε σχέση με τις 

διαστάσεις της ποιότητας στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών και υπηρεσιών μέσω κινητών 

τηλεφώνων. Η σχέση ποιότητας-εμπιστοσύνης αρχικά ελέγχονταν με βάση τις  

συγκεντρωτικές  διαστάσεις της ποιότητας σύμφωνα με Loiacono E. et al.(2002) και 

Zeithmal V. and Malhotra A. (2005). Πρόσφατά οι Swaid S. and Wigand R. (2009), σε μια 

σημαντική ερευνητική  προσπάθεια,  μελέτησαν  την επίδραση των διαστάσεων των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών ποιότητας σε σχέση με την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη των 

πελατών. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
 
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Από την βιβλιογραφία είναι ξεκάθαρο ότι οι περισσότερες έρευνες οι οποίες 

σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες που σχετίζονται μέσω κινητού 

εστιάζουν περισσότερο στην διαδικασία παροχής υπηρεσιών και όχι τόσο στο 

αποτέλεσμα.  Η διάσταση του αποτελέσματος αποτυπώνει με τι έχει μείνει ο πελάτης μετά 

την λήψη της υπηρεσίας. Η διάσταση της αξιοπιστίας είναι η μόνη διάσταση που είναι 

σχετική με το αποτέλεσμα που έχει συμπεριληφθεί στις περισσότερες μελέτες(για 

παράδειγμα Fassnacht M. and Koese I.(2006) και Smith AM.(1999)). 

Σημαντικό να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι οι Zeithaml V. et al (2005) δεν 

περιελάμβαναν στο εννοιολογικό τους μοντέλο παραμέτρους όπως η ευχαρίστηση ή η 

διασκέδαση καθώς υποστήριζαν ότι αυτοί οι παράμετροι διαφοροποιούνται από 

κατάσταση σε κατάσταση. Επιπλέον οι Fassnacht  M. and Koese I. (2006) άσκησαν 

κριτική στις έρευνες των Zeithaml V. et al(2005) και Wolfinbarger M. and Gilly M. (2003) 
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καθώς το δείγμα των ανθρώπων που εξέτασαν δεν αποτελούσε πραγματικό αγοραστικό 

κοινό.   

Επιπρόσθετα πολλοί ερευνητές πρότειναν η ποιότητα των υπηρεσιών να είναι μια 

ιεραρχική και πολυδιάστατη δομή με υποδιαστάσεις (Dabholkar PA. et al ,1996)(Brady M. 

and Cronin J., 2001)(Martinez L. and Martinez J., 2007), (Ko Y. and Pastore D., 2004),(Lu 

Y. et al, 2009),(Yun D.K. et al, 2005),(Kaymana S. and Black C., 2000),(Liljannder V. et al, 

2002), (Vlachos P. et al, 2011), (Vlachos P. and Vrechopoulos A., 2008),(Seth A. et al, 

2008).Οι Lu Y. et al (2009) αναγνωρίζοντας  τις αστοχίες άλλων μοντέλων επέλεξαν την 

πολυδιάστατη και ιεραρχική προσέγγιση για την μέτρηση της ποιότητας που παρέχονται 

μέσω κινητών τηλεφώνων και αυτό το υποστήριξαν πρακτικά και θεωρητικά.  Επιπλέον οι 

Seth A. (2008) υιοθέτησαν το συγκεκριμένο μοντέλο ως την πλέον κατάλληλη λύση ώστε 

να ξεπεραστούν οι αστοχίες των SERVQUAL και SERVPERF μοντέλων. Οι Vlachos P. et 

al(2011) αναγνώρισαν πως ολοένα και περισσότεροι ερευνητές χρησιμοποιούν αυτό το 

μοντέλο. 

 

 
3.2 ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Το προτεινόμενο μοντέλο βασίζεται στο προγενέστερο μοντέλο Rust and 

Oliver(1994) και οι διαστάσεις που περιλαμβάνονται υπήρχαν και σε μοντέλα άλλων 

ερευνητών. Οι τρεις κύριες διαστάσεις είναι η ποιότητα αλληλεπίδρασης(interaction 

quality), η ποιότητα περιβάλλοντος(environment quality) και η ποιότητα 

αποτελέσματος(outcome quality).(Διάγραμμα 1) 
  

 
Διάγραμμα 3.1:Κύριες διαστάσεις 
 

 49



 

Η ποιότητα αλληλεπίδρασης αφορά την διαδικασία της αλληλεπίδρασης κατά την 

παροχή της υπηρεσίας. Για να γίνει αυτό κατανοητό αρκεί να φέρουμε στο μυαλό μας την 

αλληλεπίδραση μεταξύ πελάτη και υπαλλήλου στην παραδοσιακή παροχή υπηρεσίας. 

Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας το ηλεκτρονικό σύστημα παίρνει την θέση 

του υπαλλήλου. 

Σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον υπηρεσιών η ποιότητα περιβάλλοντος σχετίζεται 

με την φυσική υποδομή του χώρου που λαμβάνει χώρα η υπηρεσία. Στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον αυτό αντικαθίσταται από στοιχεία όπως είναι η ιστοσελίδα (Loiacono E. et al, 

2008, Yoo B. and Naveen D., 2001).  

Η ποιότητα του αποτελέσματος αφορά το όφελος(υλικό η άϋλο) το οποίο 

αποκομίζεται  ο πελάτης μετά την παροχή της υπηρεσίας. 

 

 

 
3.3 ΥΠΟΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Οι κύριες υποδιαστάσεις είναι εξειδίκευση(expertise),αντιμετώπιση (problem 

solving),περιεχόμενο(content),ασφάλεια/εμπιστευτικότητα(privacy),προσωποποίη-

ση/εξατομίκευση(personalization/customisation),εξοπλισμός(equipment),σχεδίαση(design),

περιβάλλον(environment),αξιοπιστία(reliability),υλικά αγαθά(tangibles),τελι-κή 

αίσθηση(valence) . Το εταιρικό προφίλ δεν αποτελεί ξεχωριστή υποδιάσταση αλλά είναι 

ένας εξωγενής παράγοντας. Δεν είναι ποιοτικό χαρακτηριστικό. Επηρεάζει και τις 11 

υποδιαστάσεις (Διάγραμμα 3.2). 
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Διάγραμμα3.2: Το προτεινόμενο μοντέλο(διαστάσεις και υποδιαστάσεις) 

 
 

Πίνακας3. 1: Παλαιότερες έρευνες που συμπεριλάμβαναν τις ίδιες διαστάσεις 

Διαστάσεις Έρευνες 

Εξειδίκευση(Expertise) Brady M. and Cronin J.(2001), Martinez L. a

Martinez J.(2007), Lu et al(2009) 

Επίλυση προβλημάτων(Problem solving) Martinez L.and Martinez J.(2007), Lu Y. et a

(2009) 

Περιεχόμενο(Content) Vlachos P. and Vrechopoulos A.(2008), Vlac

P.et al(2011),  Chae M. et al(2002) 

Ασφάλεια/εμπιστευτικότητα(Privacy) Zeithaml V.et al(2002), Vlachos P. and 

Vrechopoulos A. (2008), Vlachos P.et al.(20

Seth A. et al(2008), Wolfinbarger M. and Gil

M.(2003) 

Εξατομίκευση/Προσωποποίηση(Customisation/ 

Personalization) 

Vlachos P. and Vrechopoulos A.(2008), V

P.et al.(2011),Chae M. Et al(2002), Kaym

and Black C.(2000) , Liljannder V. et al(2002

 

Εξοπλισμός(Equipment) Lu Y. et al(2009), Vlachos  P.and Vrechopou

A.(2008), Martinez L. and Martinez J.(2007)

Σχεδίαση(Design) Lu Y. et al(2009), Vlachos P. et al.(2011), Br

and Cronin J.(2001), 

Περιβάλλον(Environment) Lu Y. et al(2009), Brady M.and Cronin J.(200

Rust R. and Oliver RL.(1994), Martinez L. an

Martinez J.(2007) 
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Αξιοπιστία(Reliability) Lu Y.et al(2009), Seth A. et al(2008), Kaym

and Black C.(2000) , Liljannder V. et al(2002

Seth A. et al(2007) 

Υλικά αγαθά(Tangibles) Brady M. and Cronin J. (2001), Lu Y. et al(20

Seth A.et al(2008) 

Τελική Αίσθηση(Valence) Brady M. and Cronin J. (2001), Martinez L. e

Martinez J. (2007), Lu Y. et al(2009) 

 

Η πρώτη διάσταση είναι η ποιότητα αλληλεπίδρασης η οποία και 

αντιπροσωπεύει την ποιότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ πελάτη και παρεχόμενης 

υπηρεσίας κατά την διάρκεια που γίνεται η παροχή της. Η ποιότητα αλληλεπίδρασης 

αποτελείται από υποδιαστάσεις οι οποίες είναι: εξειδίκευση,  επίλυση προβλήματος, 

περιεχόμενο, ασφάλεια/εμπιστευτικότητα και εξατομίκευση/προσωποποίηση. 

 
 
 
 
3.3.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
 

Οι Brady M. and Cronin J. (2001) συμπερίλαβαν την εξειδίκευση σαν παράμετρο 

στο πολυδιάστατο ιεραρχικό μοντέλο που δημιούργησαν ως υποδιάσταση της ποιότητας 

αλληλεπίδρασης. Στο ίδιο μονοπάτι κινήθηκε και η έρευνα των Martinez L. and Martinez J. 

(2007) όπου μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν στον χώρο των ταξιδιωτικών 

πρακτορείων κατέληξαν πως η παράμετρος αυτή παίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση 

ποιότητας και αυτό το στήριξαν τόσο σε βιβλιογραφική ανασκόπηση όσο και σε ποιοτική 

έρευνα. Πιο πρόσφατα οι Lu Y. et al (2009) βασιζόμενοι στις προτάσεις των Brady M. and 

Cronin J. (2001) και Martinez L. and Martinez J. (2007) ανέπτυξαν ένα ιεραρχικό, 

πολυδιάστατο μοντέλο για να μετρήσουν την ποιότητα υπηρεσιών που παρέχονται μέσω 

κινητών τηλεφώνων. Η έρευνα τους αφορούσε υπηρεσίες που σχετίζονταν με ενημέρωση 

και επεξεργασία πληροφοριών στο χώρο των μεσιτειών μέσω κινητών τηλεφώνων και 

περιελάμβανε συναλλαγές μέσω γραπτών μηνυμάτων, WAP, λογισμικό πελατών, παροχή 

πληροφοριών στους επενδυτές μέσω οικονομικών γραφημάτων αλλά και επαγγελματικές 

συμβουλές. Σε αυτό το μοντέλο συμπεριλαμβάνονταν και η υποδιάσταση της εξειδίκευσης. 

Για να γίνει πλήρως κατανοητό τι περιγράφει ο όρος εξειδίκευση αρκεί να 

παρατεθούν κάποιες ερωτήσεις οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές της και οι οποίες είναι: 

«Είναι πάντοτε απαραίτητο ο πάροχος της υπηρεσίας να γνωρίζει τις ανάγκες και να τις 
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κατανοεί;» «Είναι σημαντικό πάροχος να απαντάει σε όλα τα ερωτήματά σας;» «Είναι 

απαραίτητο πάροχος να έχει άριστη γνώση της υπηρεσίας;» «Ο πάροχος να μπορεί 

στηριζόμενος στις γνώσεις του να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας;» 

Έτσι κρίθηκε απαραίτητο η παράμετρος της εξειδίκευσης να συμπεριληφθεί στο 

προτεινόμενο μοντέλο. 

 

3.3.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
    

 Και αυτή η διάσταση έχει προϋπάρξει και σε άλλα μοντέλα που προηγήθηκαν. 

Συγκεκριμένα οι Martinez L. and  Martinez J. (2007) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 

πελάτες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο θέμα της επίλυσης των τυχόν προβλημάτων που θα 

προκύψουν και αυτό το στήριξαν και στην βιβλιογραφική τους ανασκόπηση αλλά και στην 

ποιοτική τους έρευνα. Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκαν λίγο αργότερα και oι Lu Y. et al(2009) 

όπου και αυτοί ύστερα από έρευνα που έκαναν στο χώρο των μεσιτειών αποφάσισαν ότι 

αυτή η παράμετρος είναι ιδιαίτερα σημαντική για την δημιουργία ενός σωστού και 

ολοκληρωμένου μοντέλου. 

Στο σημείο αυτό είναι καλό να επισημανθεί πως παράμετροι  όπως η συμπεριφορά 

(behavior) και η στάση(attitude) που υπήρχαν σε κάποια μοντέλα όπως σε αυτό του Brady 

M. and Cronin J. (2001) στην ποιότητα αλληλεπίδρασης εξαιρέθηκαν, οι Martinez L. and 

Martinez J. και οι Lu Y. et al  δεν τις θεωρούσαν σημαντικές για να έχουν θέση στα 

μοντέλα τους. Οι πρώτοι γιατί δεν θεωρούσαν ότι υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των δύο 

εννοιών και οι δεύτεροι έκριναν πως ελλείψει  επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο η 

διάσταση της συμπεριφοράς δεν μπορεί να είναι αξιοσημείωτη. 

Τέλος θα παρατεθούν μερικές ερωτήσεις που περιγράφουν την έννοια της 

αντιμετώπισης προβλημάτων ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό. «Είναι σημαντικό ο 

πάροχος της υπηρεσίας να σας δίνει την εντύπωση ότι ενδιαφέρεται για την επίλυση των 

προβλημάτων σας;», «Η ύπαρξη τμήματος υποστήριξης προβλημάτων είναι απαραίτητη;» 

, « Η άμεση επίλυση προβλημάτων από τον πάροχο οδηγεί σε μεγαλύτερη ικανοποίηση 

σας;» ,«Η επίγνωση της σοβαρότητας ενός προβλήματος της υπηρεσίας θεωρείται 

σπατάλη χρόνου γι’αυτόν;».  

Βάσει λοιπόν όλων των παραπάνω η παράμετρος αυτή είναι ιδιαίτερη σημαντική 

για την ποιότητα αλληλεπίδρασης και κατά επέκταση για όλη την συνολική εικόνα της 

ποιότητας της υπηρεσίας για αυτό τον λόγο και συμπεριλαμβάνεται στο προτεινόμενο 

μοντέλο. 
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3.3.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 

Το περιεχόμενο αποτελεί την τρίτη διάσταση της ποιότητας αλληλεπίδρασης η 

οποία και συμπεριλήφθηκε και στις μελέτες άλλων ερευνητών. Συγκεκριμένα οι Chae M. et 

al (2002) ανέφεραν πως η ποιότητα περιεχομένου αναφέρεται στην αξία και χρησιμότητα 

των πληροφοριών που παρέχονται από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Οι Vlachos P. and 

Vrechopoulos A. (2008) κατέληξαν σε ένα πιο ευρή συμπέρασμα  για την ποιότητα 

υπηρεσιών μέσω κινητών. Η εργασία τους μαζί με ένα θεωρητικό μοντέλο είχε ως στόχο 

την διερεύνηση των παραγόντων που καθορίζουν την στάση απέναντι σε mobile 

υπηρεσίες. Επιπλέον μια δεύτερη εργασία που έγινε  από τους Vlacho P. et al (2011) 

συμπεριλάμβανε και πάλι στο μοντέλο του την διάσταση αυτή ώστε να αποτιμηθεί η 

ποιότητα των mobile υπηρεσιών.   

Η διάσταση του περιεχόμενου περιγράφεται και ως προς το μέτρο της ποσότητας 

αλλά και της ποικιλίας. Τέλος για να γίνει κατανοητή η έννοια του περιεχομένου αρκεί να 

συμπεριληφθούν ερωτήσεις του τύπου: «ο πάροχος θα πρέπει να παρέχει ακριβείς 

πληροφορίες;», «δεν θεωρείται πρόβλημα αν δεν ενημερωθείτε για τον ακριβή χρόνο 

παροχής της υπηρεσίας;», «η διαχείριση της πληροφορίας που απαιτείται είναι θέμα 

παρόχου της υπηρεσίας;», «δεν είναι δυνατό ο πάροχος της υπηρεσίας να γνωρίζει ποιες 

υπηρεσίες ακριβώς χρειάζεστε;» 

Βάσει όλων των παραπάνω κρίθηκε απαραίτητη η συμμετοχή της διάστασης 

περιεχομένου στο προτεινόμενο μοντέλο. 
 

3.3.4 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Η ασφάλεια είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολεί  γενικότερα 

όσους ασχολούνται με την τεχνολογία. Έτσι και στο τομέα των υπηρεσιών μέσω κινητών 

τηλεφώνων η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Οι χρήστες 

θέλουν να είναι σίγουροι πως τα προσωπικά τους δεδομένα δεν κινδυνεύουν να 

διαρρεύσουν.  Είναι επομένως απολύτως κατανοητός ο ρόλος αυτής διάστασης και η 

σημαντικότητα της. 

Μια διάσταση τόσο σημαντική δεν θα μπορούσε να είχε παραληφθεί και από τους 

προγενέστερους ερευνητές. Συγκεκριμένα, οι Zeithaml V. et al (2002), ασχολήθηκαν με τα 

κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη οι χρήστες κατά την αξιολόγηση ιστοσελίδων και σε αυτά 

τα κριτήρια συμπεριέλαβαν και την ασφάλεια. Συνεχίζοντας οι Wolfinbarger M. et Gilly M. 

(2003) τόνισαν την αξία της συγκεκριμένης διάστασης μελετώντας τον ευρέως πλέον χώρο 
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των αγορών μέσω διαδικτύου. Μερικά χρόνια αργότερα οι Vlachos P. and Vrechopoulos 

A. (2008) ύστερα από θεωρητική και πρακτική έρευνα στην συμπεριφορά των ανθρώπων 

κατά την χρήση του διαδικτύου  μέσω κινητών τηλεφώνων κατέληξαν σε ένα μοντέλο όπου 

υπήρχε και το συγκεκριμένο κριτήριο. Οι Seth A. et al (2008) συνδυάζοντας τόσο 

λειτουργική ποιότητα όσο και τεχνική κατέληξαν σε ένα μοντέλο το οποίο είχε και την 

διάσταση της ασφάλειας. 3 χρόνια αργότερα o Vlachos P. et al (2011) δημιούργησε ένα 

μοντέλο στο οποίο υπήρχε η διάσταση της ασφάλειας. Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης 

ήταν η αξιολόγηση ποιότητας υπηρεσιών που παρέχονται μέσω φορητών συσκευών.  Για 

να γίνει όμως πλήρως κατανοητή η συγκεκριμένη διάσταση αρκεί να γίνουν κατανοητοί οι 

τομείς που καλύπτονται μέσω αυτής. Παρακάτω είναι κάποια ερωτήματα που καλύπτουν 

αυτό το θέμα: « Η αίσθηση της ασφάλειας καθ’όλη την διάρκεια παροχής υπηρεσίας από 

τον πάροχο είναι σημαντική;», «η ύπαρξη πιστοποιητικού ασφαλείας είναι σημαντική αλλά 

όχι απαραίτητη;», «η παροχή εγγυήσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

του χρήστη-πελάτη από τον πάροχο δημιουργεί αίσθημα ικανοποίησης;», «τα προσωπικά 

δεδομένα του χρήστη-πελάτη μπορούν να αξιοποιούνται από τον πάροχο όπως αυτός 

κρίνει;». 

Έχοντας τονιστεί η σπουδαιότητα της ασφάλειας είναι λογική και αναπόφευκτη η 

συμμετοχή στο προτεινόμενο μοντέλο. 

 

3.3.5 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ /ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Η εξατομίκευση είναι η προσαρμογή της παρεχόμενης υπηρεσίας σύμφωνα με τις 

ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες του χρήστη-πελάτη. Από αυτό και μόνο φαίνεται 

ξεκάθαρα η σημαντικότητα της διότι ο χρήστης-πελάτης αισθάνεται μοναδικός κάτι που 

δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Με ένα τόσο σημαντικό χαρακτηριστικό ασχολήθηκαν και προγενέστεροι ερευνητές 

όπως: Kaymana S. and Black C. (2000) , Liljannder V. et al(2002), Chae M. et al(2002), οι 

οποίοι επίσης την θεωρούσαν πολύ σημαντική παράμετρο. Πιο πρόσφατα Vlachos P. and 

Vrechopoulos A.(2008) και οι Vlachos P.et al.(2011)την συμπεριέλαβαν στα μοντέλα τους. 

Σε αυτό το σημείο θα ενσωματωθούν και ορισμένες ερωτήσεις όπου καλύπτουν το 

συγκεκριμένο θέμα οι οποίες είναι: « η προσαρμογή μια υπηρεσίας στο προφίλ του 

καθένα είναι σημαντική;», « η αντιμετώπιση κατά περίπτωση προβλημάτων που 

παρουσιάζονται σε μια υπηρεσία αποτελεί πλεονέκτημα για τον πάροχο;»,«η παροχή 

εξατομικευμένης πληροφορίας για μια υπηρεσία στερεί πολύτιμο χρόνο στον πάροχο;», 
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«η εξατομίκευση μιας υπηρεσίας από τον πάροχο στον πελάτη αυξάνει τις πιθανότητες 

κάλυψης των προσδοκιών του πελάτη;». 

Έχοντας γίνει πλήρως κατανοητή η παράμετρος αυτή κρίνεται αναγκαία η 

τοποθέτηση της στο προτεινόμενο μοντέλο.  

 
3.3.6 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Αυτή η παράμετρος απασχόλησε τους ερευνητές αρκετά νωρίς και συγκεκριμένα 

τους Zeithaml V. et al (1985) όπου πρώτοι μέσα από την έρευνα τους ασχολήθηκαν με τα 

φυσικά στοιχεία όπου επηρεάζουν την συνολική ποιότητα της υπηρεσίας. Τέτοιου είδους 

στοιχεία είναι για παράδειγμα ο υπολογιστής, η παρουσία προσωπικού, η αισθητική των 

φορμών/οθόνων κ.α. 

Πιο πρόσφατοι ερευνητές που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα είναι: 

Martinez L. and Martinez J. (2007) στο μοντέλο που δημιούργησαν για να μετρήσουν την 

ποιότητα υπηρεσιών στο χώρο των ταξιδιωτικών πρακτορειών το οποίο επαληθεύτηκε και 

εμπειρικά και ποιοτικά συμπεριελάμβαναν και την παράμετρο του εξοπλισμού. Στην 

συνέχεια οι Vlachos P. and Vrechopoulos A. (2008) στην έρευνα τους τόνισαν ότι η 

ποιότητα διασύνδεσης και η ποιότητα συσκευής επηρεάζουν την συνολική ποιότητα της 

υπηρεσίας σε ένα μοντέλο όπου είχε ως στόχο να προσδιορίσει τους παράγοντες της 

συμπεριφοράς των καταναλωτών απέναντι στην παρεχόμενη υπηρεσία. Τέλος οι  Lu Y. et 

al(2009) μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση και ποιοτική έρευνα κατέληξαν σε ένα 

μοντέλο που περιελάμβανε και την διάσταση του εξοπλισμού. Η έννοια αυτή περιγράφεται 

και ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δικτύου που παρέχεται από τον πάροχο και ως 

προς υτα τεχνικά χαρακτηριστικά  της συσκευής  που χρησιμοποιούν οι χρήστες. Μέσα 

από δείγμα χρηστών που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικές υπηρεσίες επαληθεύτηκε η 

ορθότητα του παραπάνω μοντέλου. 

Οι ερωτήσεις που απαντήθηκαν και που έθεσαν στο  προτεινόμενο μοντέλο την 

διάσταση του εξοπλισμού ως αξιοσημείωτη είναι: «ο πάροχος της υπηρεσίας οφείλει να 

αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες του ασύρματου τηλεπικοινωνιακού δικτύου;», «η 

αξιοποίηση από τον πάροχο όλων των δυνατοτήτων της κινητής συσκευής αποτελεί 

δυνατό σημείο;», «δεν αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα επιλογής παρόχου η 

προσφορά μεγάλης ταχύτητας απόκρισης στην υπηρεσία που παρέχει ο πάροχος;». 

 
3.3.7 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΗ 
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Πρόκειται για την δεύτερη υποδιάσταση της ποιότητας περιβάλλοντος και αφορά 

την γενική αισθητική του χώρου. Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος 

πρόκειται για τα χρώματα που χρησιμοποιούνται, για τις εικόνες, τον ήχο κ.τ.λ 

Ωστόσο είχαν ασχοληθεί και άλλοι επιστήμονες και είχαν συμπεριλάβει την 

συγκεκριμένη υποδιάσταση στα μοντέλα τους. Συγκεκριμένα πρώτα οι   Brady M. and 

Cronin J. (2001), περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του χώρου στον οποία λαμβάνει χώρα η 

λήψη της υπηρεσίας ως πολύ σημαντική παράμετρο επιρροής για την τελική εικόνα της 

υπηρεσίας. Εν συνεχεία οι Lu Y. et al(2009), τοποθέτησαν την συγκεκριμένη υποδιάσταση 

στην διάσταση του περιβάλλοντος στην μελέτη των χρηματιστηριακών mobile υπηρεσιών. 

Πιο πρόσφατα οι Vlachos P. et al (2011), συμπεριέλαβαν την παράμετρο της αισθητικής 

στο πολυδιάστατο και ιεραρχικό μοντέλο τους για να προσδιορίσουν τις ψυχομετρικές 

παραμέτρους που περιγράφουν τα συναισθήματα των ανθρώπων κατά την διάρκεια 

λήψης της υπηρεσίας.  

Μερικά ερωτήματα που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα είναι: «οι 

οθόνες/φόρμες/περιβάλλον αλληλεπίδρασης υψηλής αισθητικής αποτελεί κίνητρο 

επιλογής της υπηρεσίας;», « η ευχρηστία στις οθόνες/ φόρμες μιας υπηρεσίας αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα;», «οι οθόνες/ φόρμες μιας υπηρεσίας πρέπει να δίνουν 

δυνατότητες καθοδήγησης/ εξοικείωσης όταν αυτό είναι απαραίτητο;», «οι ενέργειες στην 

οθόνη/φόρμα μιας υπηρεσίας πρέπει να είναι πολλές και σύνθετες;». Έπειτα από τις 

απαντήσεις του εξεταστέου δείγματος κρίθηκε απαραίτητη η συγκεκριμένη υποδιάσταση 

στο προτεινόμενο μοντέλο. 

 

3.3.8 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Η υποδιάσταση του περιβάλλοντος είναι η τρίτη και τελευταία υποδιάσταση της 

διάστασης του περιβάλλοντος. Αυτή η διάσταση περιγράφει όλες τις συνθήκες που 

επικρατούν την στιγμή που λαμβάνει ο χρήστης την υπηρεσία και μπορεί να αφορά ακόμα 

και καιρικά φαινόμενα ή την ψυχολογική κατάσταση του χρήστη. 

Αρχικά  οι Rust R. and Oliver RL.(1994) έκριναν το συγκεκριμένο άξιο τοποθέτησης 

στο προτεινόμενο μοντέλο τους και εν συνέχεια πολλοί ερευνητές ακολούθησαν. Οι Brady 

M. and Cronin J. (2001) συμπεριέλαβαν στο ιεραρχικό και πολυδιάστατο μοντέλο τους 

κοινωνικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα παράμετροι όπως η συμπεριφορά και η στάση 

άλλων ανθρώπων περιγράφουν αυτή την υποδιάσταση καθιστώντας πολύ σημαντική την 

κατάσταση που επικρατεί. Για παράδειγμα θορυβώδες περιβάλλον ή αρνητική στάση 

άλλων ανθρώπων μπορεί να αποτελέσουν ανασταλτικούς παράγοντες για την ορθή 
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εικόνα της υπηρεσίας. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Martinez L. and Martinez 

J.(2007) όπου μετά την μελέτη τους στο χώρο των ταξιδιωτικών πρακτορείων 

τοποθέτησαν σαν υποδιάσταση τις συνθήκες περιβάλλοντος. Τέλος οι Lu Y. et al (2009) 

διαπίστωσαν ότι το mobile περιβάλλον είναι κάτι που μεταβάλλεται συνεχώς όπως για 

παράδειγμα κάθε φορά που αλλάζει θέση ο χρήστης. Έτσι κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη 

στο προτεινόμενο μοντέλο. 

Για να γίνει κατανοητή η συγκεκριμένη διάσταση στον χώρο των κινητών και από 

ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σχετικοί παρακάτω υπάρχουν ερωτήσεις που την 

περιγράφουν: «μια υπηρεσία δεν χρειάζεται να αξιοποιεί και να επηρεάζεται από τις 

πληροφορίες θέσης της κινητής συσκευής;», «μια υπηρεσία είναι χρήσιμη μόνο όταν 

μπορεί να προσφέρεται σε ένα περιορισμένο αλλά και ανεκτό μαζί επίπεδο, όταν 

συντρέχουν συνθήκες ασταθούς σύνδεσης(π.χ ασανσέρ);», «δεν αποτελεί μεγάλο 

μειονέκτημα όταν μία υπηρεσία δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε συνθήκες θορύβου και 

μειωμένης φωτεινότητας;». 

 

3.3.9 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 
 

Η αξιοπιστία επικεντρώνει στο κατά πόσο ο πάροχος μπορεί να εκπληρώσει τις 

υποσχέσεις που έχει δώσει στους πελάτες-χρήστες της υπηρεσίας. Η σχετική 

βιβλιογραφία επιβεβαιώνει αυτό το γεγονός και από άλλους ερευνητές που κατέληξαν στο 

ίδιο συμπέρασμα. 

           Καταρχάς οι Kaymana S. and Black C. (2000) και οι Liljannder V. et al(2002) 

συμπεριέλαβαν την παράμετρο της εμπιστοσύνης(trust) στο μοντέλο τους και εν συνεχεία 

την συναντάμε στην πρόταση των Seth A. et al(2007) οι οποίοι όπως έχει αναφερθεί 

επικεντρώθηκαν στο διαχωρισμό τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών. Στην 

δεύτερη ομάδα λοιπόν τοποθέτησαν και την παράμετρο της αξιοπιστίας. Επίσης και πάλι 

η ίδια ομάδα ένα χρόνο αργότερα πρότειναν ένα μοντέλο που συμπεριελάμβανε και την 

συγκεκριμένη υποδιάσταση. Τέλος οι Lu Y. et al(2009) με την διάσταση της 

ακρίβειας(punctuality) περιγράφουν την ακρίβεια στα όσα υπόσχεται ο πάροχος κάτι που 

επαληθεύτηκε και από την βιβλιογραφική έρευνα αλλά και από την ποιοτική και στατιστική 

επαλήθευση που πραγματοποίησαν. 

Ερωτήματα που μπορούν να περιγράψουν αυτή υποδιάσταση για τα κινητά 

τηλέφωνα είναι «όλα τα απαιτούμενα βήματα για μία επιτυχημένη αλληλεπίδραση με μία 

υπηρεσία πρέπει να ολοκληρώνονται εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων;», «ο 

πάροχος δεν οφείλει να ενημερώνει για τις ενδεχόμενες χρονικές καθυστερήσεις;», «μια 
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υπηρεσία οφείλει να επιτρέπει την επιλογή για συνέχιση ή διακοπή όταν υπάρχουν 

χρονικές καθυστερήσεις;». 

 

3.3.10 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ-ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 
 

Η δεύτερη υποδιάσταση της ποιότητας αποτελέσματος είναι τα υλικά αγαθά. Με τον 

όρο αυτό περιγράφονται απτά αντικείμενα της υπηρεσίας. Μερικά παραδείγματα υλικών 

αγαθών είναι οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός ακόμα και οι υπάλληλοι όπως επίσης και 

αντικείμενα που μένουν μετά την ολοκλήρωση της λήψης της υπηρεσίας όπως είναι οι 

αποδείξεις ή άλλα έγγραφα που λαμβάνονται μετά το πέρας της διαδικασίας.  

Πρώτοι οι Brady M. and Cronin J. (2001) συμπεριέλαβαν αυτό το χαρακτηριστικό 

στο μοντέλο τους ως υποδιάσταση της κυρίας διάστασης της ποιότητας αποτελέσματος.  

Σε αυτή την διαπίστωση κατέληξαν ύστερα από βιβλιογραφική και ποιοτική ανασκόπηση. 

Στην συνέχεια οι Seth A. et al (2008) τοποθέτησαν τα υλικά αγαθά σαν υποδιάσταση που 

περιγράφει  την λειτουργική ποιότητα. Τέλος οι Lu Y. et al(2009)  θεώρησαν αξιοσημείωτη 

την συγκεκριμένη υποδιάσταση για να περιγράψει την διάσταση αποτελέσματος. 

Στην παρούσα έρευνα σαν υλικά αγαθά θεωρούνται τα φυσικά στοιχεία που 

προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσίας καθώς αυτά τα υλικά αγαθά  

που περιγράφονται πριν την παροχή της υπηρεσίας συμπεριλαμβάνοντας στις 

υποδιαστάσεις της ποιότητας περιβάλλοντος τον εξοπλισμό και την τηλεπικοινωνιακή 

υποδομή.  

Στο κομμάτι της έρευνας οι ερωτήσεις που έλαβαν μέρος για να περιγράψουν την 

συγκεκριμένη υποδιάσταση είναι: «δεν είναι απαραίτητο μια υπηρεσία να επιτρέπει την 

εκτύπωση σε χαρτί των στοιχείων(δεδομένων) που ζητήθηκαν από αυτήν  ή και των 

στοιχείων(αποτελεσμάτων) που παρήχθησαν από αυτήν;», «ο πάροχος της υπηρεσίας θα 

πρέπει να προσφέρει αδιαμφισβήτητες επιβεβαιώσεις για την ολοκλήρωση ή μη των 

επιμέρους βημάτων που αυτή απαιτεί;», «μια υπηρεσία δεν απαιτείται να επιτρέπει την 

ηλεκτρονική αποστολή σε προορισμό που επιλέγει ο χρήστης(π.χ μέσω mail) των 

στοιχείων(δεδομένων) που ζητήθηκαν από αυτήν  ή και των στοιχείων(αποτελεσμάτων) 

που παρήχθησαν από αυτήν;». Τα στοιχεία που εξήχθησαν από την έρευνα ήταν τέτοια 

ώστε να θεωρηθεί απαραίτητη η τοποθέτηση αυτής της οντότητας κάτω από την διάσταση 

της ποιότητας αποτελέσματος. 

 

3.3.11 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ-ΤΕΛΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ 
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Όταν αναφέρεται ο όρος αυτός περιγράφονται τα συναισθήματα που έχει ο 

πελάτης- χρήστης μετά την λήψη της υπηρεσίας. Oι Brady M. and Cronin J.(2001) 

αναφέρουν πως αυτή η διάσταση αντανακλά ιδιότητες οι οποίες σχετίζονται με το τι 

πιστεύουν οι χρήστες με το σχετικά με το αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Ένα παράδειγμα για 

να περιγραφεί αυτό το γεγονός είναι η αίτηση του πελάτη στην τράπεζα για χορήγηση του 

δανείου. Το ενδεχόμενο μη χορήγησης του δανείου δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα 

στον πελάτη ο οποίος ωστόσο έλαβε ένα δείγμα της υπηρεσίας το οποίο μπορεί να είναι 

και ικανοποιητικό ωστόσο παραβλέπεται γιατί στον πελάτη μένει μόνο η άσχημη αίσθηση 

της απόρριψης. Η σημασία αυτή της διάστασης θεωρείται σημαντική και από τον Martinez 

L. and Martinez J. (2007) και τοποθετείται στο μοντέλο τους. Τέλος οι Lu Y. et al (2009) 

μελετώντας  περιβάλλον ασύρματης παροχής υπηρεσιών κατέληξαν ότι είναι απαραίτητη 

η τοποθέτηση της παρούσας υποδιάστασης για περιγραφή της διάστασης την ποιότητας 

αποτελέσματος.  

Οι ερωτήσεις που περιγράφουν την συγκεκριμένη διάσταση και ύστερα από 

σφυγμομέτρηση κατάληξε να υπάρχει στο προτεινόμενο μοντέλο είναι: «είναι σημαντικό να 

μην διακόπτεται η παροχή της υπηρεσίας γιατί δημιουργεί πρόσθετο κόστος;», « πρέπει ο 

πάροχος της υπηρεσίας να αναλαμβάνει το κόστος της διακοπής παροχής υπηρεσίας;», 

«είναι σημαντικό η υπηρεσία να ολοκληρώνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, ώστε να 

εξοικονομείται χρόνος;», « ο πάροχος δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει πως θα 

εξοικονομηθεί κόστος και χρόνος όσο αφορά στην απόδοση μιας υπηρεσίας για τους 

χρήστες;».  

 

 

3.4 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 
 

Πρόκειται για εξωγενή παράγοντα και επηρεάζει και τις 11 υποδιαστάσεις Με τον 

όρο αυτό περιγράφεται η αξιοπιστία και εμπιστοσύνη που αισθάνεται ένας χρήστης καθώς 

αλληλεπιδρά μια ιστοσελίδα και αποτελείται από την φήμη της ιστοσελίδας, των 

προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει και την πιστότητα των πληροφοριών που 

διαθέτει. Σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο δεν πρόκειται για υποδιάσταση. 

Στο ερωτηματολόγιο συμπεριλήφθηκε με τις εξής ερωτήσεις: «παρότι μείνατε 

ικανοποιημένος από μια υπηρεσία δεν θα την προτείνετε σε άλλους;», «η ικανοποίηση 

από την ποιότητα αυτής της υπηρεσίας θα οδηγήσει σε αφοσίωση και διατήρηση στην 

συγκεκριμένη υπηρεσία;».   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4-ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
4.1 ΕΡΕΥΝΑ 
 

Για να επιβεβαιωθεί το προτεινόμενο μοντέλο δεν αρκεί η θεωρητική ανασκόπηση 

αλλά πρέπει να επιβεβαιωθεί και από την πρακτική τεκμιηρίωση. Στην περίπτωση αυτή 

για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο μελετήθηκαν οι 11 υποδιαστάσεις: 

εξειδίκευση(expertise),αντιμετώπιση προβλημάτων (problem 

solving),περιεχόμενο(content),ασφάλεια/εμπιστευτικότητα(privacy),εξατομίκευση/προσωπο

ποίηση(customisation/personalization),εξοπλισμός(equipment),σχεδίαση(design),περιβάλλ

ον(environment),αξιοπιστία(reliability),υλικά αγαθά(tangibles),τελική αίσθηση(valence) αν 

αποτελούν τις διαστασείς για τον προσδιορισμό της ποιότητας των mobile υπηρεσιών. 

Αυτό επιτεύχθηκε μέσω μιας έρευνας που έγινε σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιου 

είδους υπηρεσίες.  

Η αξιολόγηση ωστόσο των προαναφερθέντων διαστάσεων δεν ήταν εύκολη 

υπόθεση γιατί οι διαφορές μεταξύ των όρων είναι ελάχιστες σε κάποιες περιπτώσεις και 

καμιά φορά δεν είναι ξεκάθαρες οι έννοιες. 

Οι 11 διαστάσεις σε πρώτο στάδιο αναλύθηκαν σε 40 μεταβλητές-κριτήρια 

ποιότητας.  Αυτές οι μεταβλητές παρατέθηκαν στο ερωτηματολόγιο. Οι ομαδοποιημένες 

μεταβλητές(ερωτήσεις) ανά διάσταση παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα(Πίνακας 

4.1). 
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Εξειδίκευση 1.Δεν είναι πάντοτε απαραίτητο ο πάροχος της υπηρεσίας σας να έχει άριστη γνώ

υπηρεσίας 

2. Είναι σημαντικό ο πάροχος της υπηρεσίας να μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα σα

3.Θεωρείται πλεονέκτημα ο πάροχος της υπηρεσίας να κατανοεί τις ανάγκες σας. 

4. Ο πάροχος αντιλαμβάνεται ότι στηρίζεστε στις γνώσεις του για να ανταποκριθεί στις α

σας. 

Αντιμετώπιση προβλη

 

5. Είναι σημαντικό ο πάροχος της υπηρεσίας να σας δίνει την εντύπωση ότι ενδιαφέρ

την επίλυση των προβλημάτων σας 

6. Η ύπαρξη τμήματος υποστήριξης προβλημάτων είναι απαραίτητη  

7. Η άμεση επίλυση προβλημάτων από τον πάροχο οδηγεί σε μεγαλύτερη ικανοποίηση σ

8. Η επίγνωση της σοβαρότητας ενός προβλήματος της υπηρεσίας θεωρείτε σπατάλη 

γι’αυτόν. 

 

Περιεχόμενο 9.Ο πάροχος θα πρέπει να παρέχει ακριβείς πληροφορίες 

10.Δεν  θεωρείται πρόβλημα αν δεν ενημερωθείτε για τον ακριβή  χρόνο παροχής της υπη

11. Η διαχείριση της πληροφορίας που απαιτείται είναι θέμα παρόχου της υπηρεσίας 12.Δ

είναι δυνατό ο πάροχος της υπηρεσίας να γνωρίζει ποιες υπηρεσίες ακριβώς χρειάζεστε

Ασφάλεια 13.Η αίσθηση της ασφάλειας καθ’όλη την διάρκεια παροχής υπηρεσίας από τον πάροχ

σημαντική  

14.Η ύπαρξη πιστοποιητικού ασφαλείας είναι σημαντική αλλά όχι απαραίτητη;  

15.Η παροχή εγγυήσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη-

από τον πάροχο δημιουργεί αίσθημα ικανοποίησης  

16.Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη-πελάτη μπορούν να αξιοποιούνται από τον π

όπως αυτός κρίνει. 

 
Εξατομίκευση 

/Προσωποποίηση 

17.Η προσαρμογή μια υπηρεσίας στο προφίλ του καθένα είναι σημαντική.  

18.Η αντιμετώπιση κατά περίπτωση προβλημάτων που παρουσιάζονται σε μια υπ

αποτελεί πλεονέκτημα για τον πάροχο 

19.Η παροχή εξατομικευμένης πληροφορίας για μια υπηρεσία στερεί πολύτιμο χρόν

πάροχο. 

20.Η εξατομίκευση μιας υπηρεσίας από τον πάροχο στον πελάτη αυξάνει τις πιθα

κάλυψης των προσδοκιών του πελάτη. 

Εξοπλισμός 21.Ο πάροχος της υπηρεσίας οφείλει να αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες του ασύ

τηλεπικοινωνιακού δικτύου  

22.Η αξιοποίηση από τον πάροχο όλων των δυνατοτήτων της κινητής συσκευής α

δυνατό σημείο. 

23.Δεν αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα επιλογής παρόχου η προσφορά μ

ταχύτητας απόκρισης στην υπηρεσία που παρέχει ο πάροχος. 
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Σχεδίαση 24.Οι οθόνες/φόρμες/περιβάλλον αλληλεπίδρασης υψηλής αισθητικής αποτελεί 

επιλογής της υπηρεσίας  

25.Η ευχρηστία στις οθόνες/ φόρμες μιας υπηρεσίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα

οθόνες/ φόρμες μιας υπηρεσίας πρέπει να δίνουν δυνατότητες καθοδήγησης/ εξοικείωσ

αυτό είναι απαραίτητο  

27.Οι ενέργειες στην οθόνη/φόρμα μιας υπηρεσίας πρέπει να είναι πολλές και σύνθετες

Περιβάλλον 28.Μια υπηρεσία δεν χρειάζεται να αξιοποιεί και να επηρεάζεται από τις πληροφορίες

της κινητής συσκευής 

29.Μια υπηρεσία είναι χρήσιμη μόνο όταν μπορεί να προσφέρεται σε ένα περιορισμέν

και ανεκτό μαζί επίπεδο, όταν συντρέχουν συνθήκες ασταθούς σύνδεσης(π.χ ασανσέρ) 

30.Δεν αποτελεί μεγάλο μειονέκτημα όταν μία υπηρεσία δεν μπορεί να ανταποκρ

συνθήκες θορύβου και μειωμένης φωτεινότητας; 

Αξιοπιστία 31.Όλα τα απαιτούμενα βήματα για μία επιτυχημένη αλληλεπίδραση με μία υπηρεσία πρ

ολοκληρώνονται εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων 

32.Ο πάροχος δεν οφείλει να ενημερώνει για τις ενδεχόμενες χρονικές καθυστερήσεις 

υπηρεσία οφείλει να επιτρέπει την επιλογή για συνέχιση ή διακοπή όταν υπάρχουν χ

καθυστερήσεις 

Υλικά αγαθά 34.Δεν είναι απαραίτητο μια υπηρεσία να επιτρέπει την εκτύπωση σε χαρ

στοιχείων(δεδομένων) που ζητήθηκαν από αυτήν  ή και των στοιχείων(αποτελεσμάτω

παρήχθησαν από αυτήν 

35.Ο πάροχος της υπηρεσίας θα πρέπει να προσφέρει αδιαμφισβήτητες επιβεβαιώσεις 

ολοκλήρωση ή μη των επιμέρους βημάτων που αυτή απαιτεί 

36.Μια υπηρεσία δεν απαιτείται να επιτρέπει την ηλεκτρονική αποστολή σε προορισ

επιλέγει ο χρήστης(π.χ μέσω mail) των στοιχείων(δεδομένων) που ζητήθηκαν από αυτή

των στοιχείων(αποτελεσμάτων) που παρήχθησαν από αυτήν 
Τελική αίσθηση 37.Είναι σημαντικό να μην διακόπτεται η παροχή της υπηρεσίας γιατί δημιουργεί πρ

κόστος 

38.Πρέπει ο πάροχος της υπηρεσίας να αναλαμβάνει το κόστος της διακοπής π

υπηρεσίας 

39.Είναι σημαντικό η υπηρεσία να ολοκληρώνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, ώ

εξοικονομείται χρόνος  

40.Ο πάροχος δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει πως θα εξοικονομηθεί κόστος και χρόν

αφορά στην απόδοση μιας υπηρεσίας για τους χρήστες  

 

 
Πίνακας 4.1: Προτεινόμενες μεταβλητές- κριτήρια ποιότητας κινητών υπηρεσιών 

 

Οι ερωτώμενοι έπρεπε να απαντήσουν αν συμφωνούν ή όχι με τις ερωτήσεις –

προτάσεις. Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert κάνοντας χρήση 5 κατηγορίων συμφωνώ 

απόλυτα, συμφωνώ, ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, διαφωνώ, διαφωνώ απόλυτα. 

Επιπλέον στο ερωτηματολόγιο συμπεριλήφθηκαν και ερωτήσεις για την διάρκεια ή την 
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συχνότητα χρήσης, τύποι των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται, συχνότητα αλλαγής 

κινητής συσκευής, συχνότητα αποστολής μηνυμάτων ανά ημέρα, συχνότητα ομιλίας ανά 

ημέρα κτλ. 

 Το δείγμα αποτελούνταν από 260 χρήστες mobile υπηρεσιών διαφορετικών 

φύλων, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και εργασιακής ενασχόλησης. Το μέγεθος του 

δείγματος είναι αποδεκτό για παραγοντική ανάλυση διότι το μικρότερο αποδεκτό μέγεθος 

είναι 200. Η έρευνα διεξήχθηκε σε χρονικό διάστημα 2 μηνών μέσω προσωπικής 

συνέντευξης και ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Έτσι επιτεύχθηκε η συλλογή ικανοποιητικού 

δείγματος σε σύντομο διάστημα. 

 
 

4.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται με διαγράμματα  χαρακτηριστικά του 

δείγματος που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα. Συγκεκριμένα στο διάγραμμα 4.1 

απεικονίζεται η αναλογία ανδρών και γυναικών που απάντησαν στην έρευνα. 

Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι είναι άντρες και συγκεκριμένα ανέρχονται στο ποσό των 

151 ενώ οι γυναίκες είναι 109.  

 

ΦΥΛΟ

58%

42%

Άνδρας
Γυναίκα

 
 
Διάγραμμα 4.1: Φύλο δείγματος 

 

Στο διάγραμμα 4.2 παρουσιάζονται οι ηλικίες του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε. 

Παρατηρώντας το διάγραμμα είναι ξεκάθαρο ότι οι περισσότεροι είναι νεαρής ηλικίας 

πράγμα που είναι και απολύτως λογικό αφού με θέματα τεχνολογίας ασχολούνται 
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συνήθως άτομα νεαρής ηλικίας. Συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό κυμαίνονται από 

15 ετών μέχρι  24 ετών και ακολουθούν οι ηλικίες από 25 εώς 34. 

ΗΛΙΚΙΑ

34%

26%

22%

15%
3%

15-24
25-34
35-44
45-54
55-64

 

Διάγραμμα 4.2:Ηλικία δείγματος 

Στο διάγραμμα 4.3 σε μια απεικόνιση πίτα μπορούμε να δούμε την επαγγελματική 

ενασχόληση των ερωτηθέντων. Από μια πρώτη ματιά σαφώς υπερέχουν οι 

μαθητές/φοιτητές και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και συγκεκριμένα πρώτοι έρχονται οι μαθητές/ 

φοιτητές και ακολουθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Πιο λίγοι είναι συνταξιούχοι, ακολουθούν 

αυτοί που ασχολούνται με τα οικιακά και μετά οι άνεργοι. Αυτό  καθιστά το δείγμα μας 

αντιπροσωπευτικό διότι περισσότερο ασχολούνται με θέματα τεχνολογίας οι άνθρωποι 

νεαρής ηλικίας. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ

33%

13%27%

17%

2%

3%
5% Μαθητής /φοιτητής

Ελεύθερος επαγγελματίας
Ιδιωτικός υπάλληλος
Δημόσιος υπάλληλος
Συνταξιούχος
Οικιακά
Άνεργος

 

Διάγραμμα 4.3:Επαγγελματική ενασχόληση 
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Ακριβώς την ίδια λογική ακολουθεί και το παρακάτω διάγραμμα που δείχνει το 

επίπεδο εκπαίδευσης παρατηρώντας εδώ ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι 

επιπέδου λυκείου.  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

0% 4%

35%

17%

27%

12%
5%

Δημοτικό σχολείο
Γυμνάσιο
Λύκειο
Τει
Αει
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό

 

Διάγραμμα 4.4:Επίπεδο εκπαίδευσης 

Στο διάγραμμα 4.5 απεικονίζονται σε μπάρες κάποιοι λόγοι που επηρεάζουν την 

επιλογή κινητού τηλεφώνου και πόσο την επηρεάζει ο κάθε λόγος ξεχωριστά. Το 

μεγαλύτερο μερίδιο επηρεασμού το παίρνουν ξεκάθαρα τα πρόσθετα χαρακτηριστικά. 

Αυτή η πληροφορία μπορεί να φανεί και πολύ χρήσιμη και σε αυτούς που σχεδιάζουν 

κινητές συσκευές αυξάνοντας έτσι τα κέρδη τους. 
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ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ

Επηρρεάζει τα μέγιστα
Επηρρεάζει πολύ
Επηρέαζει αρκετά
Επηρρεάζει ελάχιστα
Δεν επηρρέαζει καθόλου

 

Διάγραμμα 4.5:Λόγοι θετικού επηρεασμού επιλογής κινητής συσκευής 
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Μια ακόμη πολύ χρήσιμη πληροφορία που προκύπτει από τις ερωτήσεις είναι το 

διάστημα χρήσης κινητού τηλεφώνου. Εύκολα λοιπόν γίνεται αντιληπτό ότι το δείγμα μας 

προέρχεται από ανθρώπους που χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια το κινητό άρα είναι 

εξοικειωμένοι χρήστες. 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
0%

1%

3%

43%53%

Λιγότερο από δώδεκα μήνες
Ένα εώς δύο χρόνια 
Δύο εώς πέντε χρόνια
Πέντε εώς δέκα χρόνια
Πάνω από δέκα χρόνια

 

Διάγραμμα 4.6:Διάστημα χρήσης κινητού τηλεφώνου 

Συνεχίζοντας στα παρακάτω διαγράμματα γίνεται αντιληπτό πως οι ερωτηθέντες 

που συμμετείχαν στην έρευνα μιλάνε συχνά στο κινητό(4.7 διάγραμμα), χωρίς όμως να 

αγγίζουν τα όρια της υπερβολής. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
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Διάγραμμα 4.7:Συχνότα ομιλίας στο κινητό ανά ημέρα 
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Στο διάγραμμα 4.8 απεικονίζεται η συχνότητα αποστολής γραπτών μηνυμάτων, 

έτσι γίνεται ξεκάθαρο ότι οι χρήστες που απάντησαν στέλνουν σπάνια μηνύματα. Οπότε 

υπηρεσίες που σχετίζονται με μηνύματα για αυτούς δεν θα είχαν ιδιαίτερη αξία. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 
ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
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Διάγραμμα 4.8:Συχνότητα αποστολής γραπτών μηνυμάτων ανά ημέρα 

Στο διάγραμμα 4.9 παρατηρούμε ότι το δείγμα μας χρησιμοποιεί πολύ σπάνια 

άλλες υπηρεσίες μέσω κινητού κάτι που αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την συλλογή 

των αποτελεσμάτων μας διότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Διάγραμμα 4.9:Συχνότητα χρήσης άλλων υπηρεσιών κινητού ανά ημέρα 
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Στο τελευταίο διάγραμμα είναι φανερό ότι το δείγμα αλλάζει σπάνια κινητά 

τηλέφωνα. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
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Διάγραμμα 4.10:Συχνότητα αλλαγής κινητού τηλέφωνου 

Συνοψίζοντας οι άνθρωποι που απάντησαν στην έρευνα προέρχονται κυρίως από άντρες 

νεαρής ηλικίας, λυκειακού μορφωτικού επιπέδου που χρησιμοποιούν πάνω από 10 χρόνια 

κινητό τηλέφωνο κυρίως όμως για ομιλία παρόλο που τους επηρεάζουν τα πρόσθετα 

χαρακτηριστικά για την επιλογή κινητής συσκευής. Επίσης στέλνουν σπάνια μηνύματα και 

δεν χρησιμοποιούν άλλες υπηρεσίες. Τέλος δεν είναι εθισμένοι στο να αλλάζουν συχνά 

κινητά τηλέφωνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
5.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

Η παραγοντική ανάλυση επιτρέπει στους επιστήμονες να μελετάνε φαινόμενα 

συμπεριφοράς υψηλής πολυπλοκότητας και μεγάλης ποικιλόμορφίας και τα αποτελέσματα 

να τα αναμιγνύουν σε επιστημονικές θεωρίες, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο τεχνική 

ανάλυσης μαζί με θεωρητική υποδομή. Επιτρέπει επαγωγικό και απαγωγικό χειρισμό τόσο 

σε ποιοτικά όσο και σε ποσοτικά δεδομένα.(Rummel R.J, 1970). Η τεχνική της ανάλυσης 

παραγόντων(factor analysis) επιτυγχάνει την μείωση ενός μεγάλου αριθμού μεταβλητών 

σε ένα μικρότερο αριθμό σημαντικών παραγόντων(ή διαστάσεων). Η τεχνική της 

ομαδοποίησης των μεταβλητών χρησιμοποιεί ως κριτήριο τις συσχετίσεις που 

παρατηρούνται μεταξύ αυτών.(Σιώμκος Γ.Ι και Βασιλακοπούλου Α.Ι, 2005) 

 
 

5.2 Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
 

Η παρουσία στον πίνακα συσχέτισης ομάδων με αρκετά μεγάλες τιμές συντελεστών 

συσχέτισης μεταξύ   υποσυνόλων χαρακτηριστικών θα μπορούσε να είναι μια ισχυρή 

ένδειξη ότι τα χαρακτηριστικά ενός υποσυνόλου προσδιορίζουν την ίδια διάσταση ή 
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ικανότητα. Αυτή η διάσταση ή ικανότητα λέγεται παράγων και ο σκοπός της παραγοντικής 

ανάλυσης είναι να επισημάνει τις διαστάσεις αυτές. 

Οι παράγοντες που επισημαίνονται με την παραγοντική ανάλυση είναι μαθηματικές 

οντότητες που μπορούν να κατανοηθούν σαν άξονες ταξινόμησης σύμφωνα με τους 

οποίους τα διάφορα χαρακτηριστικά τους μπορούν να σχεδιαστούν. Όσο μεγαλύτερη είναι 

η τιμή μιας τετμημένης(χ) κάθε εξέτασης ή φορτίου (loading) επάνω σε ένα παράγοντα 

τόσο σπουδαιότερος είναι  ο παράγοντας αυτός όταν λαμβάνονται υπόψη οι τιμές των 

συντελεστών συσχέτισης της παραπάνω εξέτασης με τις άλλες εξετάσεις σε κάθε 

ερωτώμενο.  

Στην γλώσσα της στατιστικής επιστήμης οι παράγοντες λέγονται λανθάνουσες 

μεταβλητές(latent variables). (ΔΡ. Χρήστος και Κ.Φράγκος, 2002). Μια μεταβλητή latent 

δεν μπορεί να μετρηθεί άμεσα αλλά συσχετίζεται με μια ομάδα μετρήσιμων μεταβλητών. 

Οι παράγοντες μπορεί να είναι ορθoγώνιοι (orthogonal-ανεξάρτητοι και ασυσχέτιστοι) ή 

συσχετισμένοι (correlated- δηλαδή να έχουν κοινό ποσοστό διακύμανσης). Η ανάλυση 

παραγόντων χρησιμοποιείται όταν ο ερευνητής προσπαθεί να εξερευνήσει τις σχέσεις μιας 

ομάδας μεταβλητών και συνέχεια να μειώσει τον αριθμό τους. 

Για να μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία η ανάλυση παραγόντων, θα πρέπει να 

υπάρχει μια υπόθεση(π.χ από σχετική βιβλιογραφία ή από παλαιότερες έρευνες) ότι μια 

ομάδα μεταβλητών μπορεί να ομαδοποιηθεί σε μικρότερη. Με άλλα λόγια είναι ανούσιο να 

δοκιμαστεί η τεχνική της ανάλυσης παραγόντων με μεταβλητές οι οποίες δεν έχουν καμία 

σχέση μεταξύ τους. Επιπροσθέτως για την ανάλυση παραγόντων απαιτείται ένας ικανός 

αριθμός ερωτώμενων. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι για την ανάλυση παραγόντων ο 

αριθμός των συμμετοχόντων στην έρευνα πρέπει να είναι πενταπλάσιος ή και 

μεγαλύτερος από τον αριθμό των μεταβλητών. Άλλοι ερευνητές διατυπώνουν την άποψη 

ότι ο αριθμός των συμμετοχόντων πρέπει να είναι 51 φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό 

των μεταβλητών. Εντούτοις, ο αριθμός των συμμετοχόντων δεν μπορεί να οριστεί πάντα 

με ακρίβεια, εφόσον εξαρτάται σε ένα βαθμό και από τους σκοπούς της έρευνας, την φύση 

του δείγματος, τον αριθμό των παραγόντων που ερευνητής περιμένει να εξαχθούν από 

την ανάλυση, κ.α. 

Η «ιδανική λύση» στην ανάλυση των παραγόντων είναι εκείνη στην οποία η κάθε 

μεταβλητή έχει υψηλό loading(>0.5) σε ένα παράγοντα και πολύ χαμηλό στους άλλους 

παράγοντες(ή και μηδέν). Η ιδανική λύση ονομάζεται επίσης και απλή δομή(simple 

structure), ενώ υπάρχουν και ποικίλες δομές περιστροφής(rotation)  ώστε η αρχική λύση 

να πλησιάζει ην ιδανική. (Σιώμκος Γ.Ι και Βασιλακοπούλου Α.Ι, 2005) 
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5.3 ΤΟ OUTPUT ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του output του SPSS για την ανάλυση των παραγόντων 

είναι ο σχετικά μεγάλος αριθμός των πινάκων, ο κάθε ένας από τους οποίους προσφέρει 

διαφορετικές πληροφορίες στον ερευνητή. Ανάλογα με την μέθοδο εξαγωγής(extraction) 

που έχει επιλεγεί, το SPSS προσφέρει τα αποτελέσματα στατιστικών αναλύσεων, στην 

μήτρα συσχέτισης που προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί σ’αυτό. Στο SPSS 

προσφέρονται επτά μέθοδοι εξαγωγής παραγόντων. Παρακάτω παρουσιάζονται τα 

κυριότερα μέρη του output της ανάλυσης παραγόντων του SPSS.( Σιώμκος Γ.Ι και 

Βασιλακοπούλου Α.Ι, 2005) 

• Correlation Matrix 

• Factor 

• Factor Loadings 

• Communalities 

• Eigenvalues 

• Scree Plot 

• Factor Matrix 

• Rotated Factor Matrix 

• Orthogonal/ Oblique Rotation 

• Residuals 

 

 
5.4 ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

 Τα στάδια της παραγοντικής ανάλυσης είναι συνήθως βασικά 3 και μπορεί να 

προστεθεί και ένα τέταρτο και είναι τα εξής: 

1) Ο πίνακας των τιμών των συντελεστών συσχέτισης(R-πίνακας) σχηματίζεται για όλα 

τα δυνατά ζεύγη των μεταβλητών. 

2) Από τον πίνακα-R,  βρίσκονται οι παράγοντες (extraction of factors).Η κυριότερη 

μέθοδος εύρεσης παραγόντων λέγεται Κύριοι Παράγοντες(Principal Components). 

3) Οι παράγοντες(άξονες) περιστρέφονται έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τις σχέσεις 

μεταξύ των μεταβλητών και κάποιων παραγόντων και να ελαχιστοποιήσουν την σχέση  

μεταξύ των μεταβλητών και κάποιων άλλων παραγόντων. Η κυριότερη μέθοδος 
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περιστροφής παραγόντων στην παραγοντική ανάλυση λέγεται Varimax, η οποία είναι ένας 

μηχανισμός περιστροφής έτσι ώστε να διατηρείται η ανεξαρτησία μεταξύ των μαθηματικών 

αξόνων(παραγόντων). Γεωμετρικά αυτό σημαίνει ότι κατά την διάρκεια της περιστροφής οι 

άξονες παραμένουν ορθογώνιοι.  

4) Ένα τέταρτο στάδιο της παραγοντικής ανάλυσης μπορεί να προστεθεί κατά το οποίο 

υπολογίζονται βαθμοί(scores) σε κάθε ερωτώμενο σε κάθε ένα από τους παράγοντες οι 

οποίοι ευρίσκονται από την παραγοντική ανάλυση. (ΔΡ. Χρήστος και Κ.Φράγκος, 2002) 

 

 

5.5 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 

Στην ανάλυση παραγόντων υπάρχουν πολλά είδη διακύμανσης. Η κάθε μεταβλητή 

έχει κάποια διακύμανση την οποία «μοιράζεται» με όλες τις άλλες μεταβλητές. Αυτό 

ακριβώς το κοινό μέρος της διακύμανσης ονομάζεται communality. Τα communalities 

εμφανίζονται στην μήτρα συσχετίσεων του Output και κυμαίνονται από 0 εώς 1. Όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, στην περίπτωση μας κανένα communality δεν είναι 

χαμηλό και συνεπώς όλες οι μεταβλητές συσχετίζονται με κάποιο παράγοντα άλλες 

λιγότερο και άλλες περισσότερο. Αν κάποια τιμή ήταν πολύ μικρή δηλαδή είχε πολύ μικρό 

communality αυτό θα σήμαινε ότι θα η συγκεκριμένη μεταβλητή  δεν θα είχε τίποτα σχεδόν 

τίποτα κοινό με τις υπόλοιπες μεταβλητές και ουσιαστικά δεν θα συνέσφερε στην 

ανάλυση. Το άθροισμα των communalities αντιπροσωπεύει την διακύμανση του συνόλου 

των μεταβλητών που διανέμεται ανάμεσα στους παράγοντες. (Σιώμκος Γ.Ι και 

Βασιλακοπούλου Α.Ι, 2005) 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis 

Υποδιάσταση Κριτήρια ποιό Εξαγωγή Υποδιάσταση Κριτήρια ποιό Εξαγωγή 

Εξειδίκευση V1 
V2 
V3 
V4 

0.682 
0.715 
0.713 
0.737 

Εξοπλισμός V21 
V22 
V23 
 

0.752 
0.693 
0.636 
 

Επίλυση προβλημά
V5 
V6 
V7 
V8 

0.684 
0.698 
0.700 
0.737 

Σχεδίαση V24 
V25 
V26 
V27 

0.656 
0.660 
0.644 
0.608 

Πληροφορίες V9 

V10 

0.700 

0.611 

Περιεχόμενο V28 

V29 

0.622 

0.762 
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V11 

V12 

0.676 

0.690 

V30 0.657 

Ασφάλεια V13 

V14 

V15 

V16 

0.572 

0.728 

0.692 

0.610 

 

Αξιοπιστία V31 

V32 

V33 

0.629 

0.704 

0.713 

 

Εξατομίκευση/ 

Προσωποποίηση 

V17 

V18 

V19 

V20 

0.777 

0.553 

0.683 

0.571 

 

Υλικά αγαθά V34 

V35 

V36 

0.659 

0.738 

0.645 

 

   Τελική αίσθηση V37 

V38 

V39 

V40 

0.695 

0.695 

0.555 

0.687 

 

Πίνακας 5.1:Communalities 

 

Στον πίνακα 5.2 παρουσιάζονται τα factor loadings, είναι ο πίνακας της μήτρας 

παραγόντων. Οι factor loadings αποτελούν την βάση για την ονομασία παραγόντων. Τα 

loadings που ξεπερνούν το 0.6 θεωρούνται υψηλά, ενώ loadings χαμηλότερα από 0.3 δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην διαδικασία της ονομασίας των παραγόντων. (Σιώμκος Γ.Ι και 

Βασιλακοπούλου Α.Ι, 2005). Ο πρώτος παράγοντας έχει υψηλά loadings από τις 4 πρώτες 

μεταβλητές και απεικονίζεται με έντονα μαύρα γράμματα. Εφόσον υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ αυτών των 4 μεταβλητών και του πρώτου παράγοντα θα πρέπει να δοθεί στον 

παράγοντα ένα όνομα και δόθηκε το όνομα «εξειδίκευση» . Για το όνομα του παράγοντα 

επιλέγεται το κοινό σημείο που έχουν οι 4 μεταβλητές. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και 

για τα υπόλοιπα loadings και έτσι καταλήξαμε σε 11 διαστάσεις.  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis 
Προέκυψαν 11 διαστάσεις 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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Πίνακας 5.2: Component Matrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

6.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι διαστάσεις και υποδιαστάσεις των  

υπηρεσιών που παρέχονται μέσω κινητών. Το πρώτο και το πιο 

σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας είναι η διαχώριση της σε  

συστατικά. Σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο, οι 3 κύριες  

διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσίας είναι: (i) ποιότητας αλληλεπίδρασης 

(ii) ποιότητα του περιβάλλοντος και (iii) ποιότητα αποτελέσματος. 

Η ποιότητα αλληλεπίδρασης περιλαμβάνει τις επιμέρους διαστάσεις της 

εξειδίκευσης, της αντιμετώπισης προβλημάτων, του περιεχομένου, της ασφάλειας και 

εξατομίκευσης/προσωποποίησης. Η ποιότητα του περιβάλλοντος 

μπορεί να επιτευχθεί με τις διαστάσεις εξοπλισμού, της  

σχεδίασης, και του περιβάλλοντος. Τέλος, η ποιότητα του αποτελέσματος αποτελείται από 

τις επιμέρους διαστάσεις της αξιοπιστίας, υλικά αγαθά και τελική αίσθηση.  

Για να είναι έγκυρο το προτεινόμενο μοντέλο ποιότητας, πραγματοποιήθηκε μια 

έρευνα μεταξύ των χρηστών των διαφόρων ειδών mobile υπηρεσιών 

(Εντοπίζοντας τα σημεία ενδιαφέροντος, των τραπεζών, τυχερών παιχνιδιών, 

κλπ.). Η έρευνα είχε ως αποτέλεσμα 260 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 

Χρησιμοποιώντας παραγοντική ανάλυση, προέκυψαν έντεκα κύριες συνιστώσες 

οι οποίες εξήχθησαν με ιδιοτιμές > 1 (όπως ακριβώς ο 

αριθμός των επιμέρους διαστάσεων στο προτεινόμενο μοντέλο). Αυτές οι  

συνιστώσες εξηγούν 67,5 τοις εκατό της συνολικής διακύμανσης σε 

40 κριτήρια ποιότητας που χρησιμοποιούνται στην έρευνά μου. 

Με την αναθεώρηση της βιβλιογραφίας, συμπεραίνουμε ότι το 

μοντέλο που πρότεινε ο  Lu Y. et. Al (2009) είναι μια σύγχρονη 

προσέγγιση, κατάλληλη  να προσδιορίσει την ποιότητα των κινητών υπηρεσιών.  

Βασίζεται σε τρεις κύριες διαστάσεις πυρήνα που βρέθηκαν σε πολλές 

εργασίες άλλων ερευνητών. Ωστόσο, θεώρησα ότι κάποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν 

σχετικά με τις ειδικές υποδιαστάσεις. Πιο αναλυτικά, πρόσθεσα στο μοντέλο  τις 

υποδιαστάσεις της ασφάλειας και της εξατομίκευση/προσωποποίησης. Η ασφάλεια 

εξακολουθεί να έχει ισχυρό αντίκτυπο στην ποιότητα υπηρεσιών, παρά τις προόδους της 

τεχνολογίας. Απειλές καναλιών επικοινωνίας είναι σημαντικές πτυχές των υπηρεσιών που 

θα πρέπει πρέπει να εξεταστούν. Οι κινητές συσκευές με δυνατότητα άμεσης σύνδεσης 

και φιλικότητα προς το χρήστη το καθιστούν ιδανικό εργαλείο για δραστηριότητες 

ηλεκτρονικού εγκλήματος (Elliot G. and  Phillips N.(2004)).  Εκτός αυτού, οι κακόβουλοι 

χρήστες μπορούν εύκολα να βρουν τα ανυποψίαστα θύματα, διότι η ετοιμότητα σε θέματα 

ασφάλειας στον τομέα των κινητών είναι ακόμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τονίστηκε 

 76



επίσης η 

σημασία της εξατομίκευσης/προσωποποίησης. Οι χρήστες προτιμούν να έχουν 

πρόσβαση σε περισσότερες εξατομικευμένες υπηρεσίες όταν  χρησιμοποιούν τις κινητές 

τους συσκευές. Ο στόχος των κινητών εφαρμογών θα πρέπει να είναι  

προσωποποιημένες υπηρεσίες προσαρμοσμένες προς τους χρήστες. Κατά συνέπεια, η 

εξατομίκευση και η προσωποποίηση θα πρέπει να θεωρούνται ως τεχνολογίες για να 

καταστεί δυνατή η διαφοροποίηση των υπηρεσιών μέχρι το επίπεδο του καθενός 

ξεχωριστά (Georgiadis C.K, 2006).  Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί, ότι στο προτεινόμενο 

μοντέλο παραλείπεται η επιμέρους διάσταση συμπεριφορά(attitude) διότι είναι ενταγμένη 

στην εξατομίκευση/προσωποποίηση. Όσον αφορά την διάσταση της ποιότητας 

αποτελέσματος, η υποδιάσταση της ακρίβειας αντικαταστάθηκε από την υποδιάσταση της 

αξιοπιστίας, δεδομένου ότι η δεύτερη καλύπτει ευρύτερη έννοια.  

Το προτεινόμενο μοντέλο δεν έχει εξετάσει εκ προθέσεως τον 

αντίκτυπο της εταιρικής εικόνας στις  τρεις κύριες διαστάσεις, όπως φαίνεται  στο μοντέλο 

του Lu  Y. et.al (2009). Η εταιρική εικόνα είναι ένας εξωγενής παράγοντας που επηρεάζει 

όλες τις συνιστώσες της ποιότητας των mobile-υπηρεσιών και θα πρέπει να εξεταστεί 

χωριστά. Εξάλλου, ο σκοπός της δουλειάς μου 

ήταν να προσδιοριστούν οι βασικές ιδιότητες της ποιότητας των mobile υπηρεσιών (οι 

λεγόμενες υποδιαστάσεις) και να επαληθευτεί εάν όλα τα 

κριτήρια ποιότητας τα οποία αποτελούν την ποιότητα των mobile υπηρεσιών είναι 

σωστά ομαδοποιημένα στις επιμέρους διαστάσεις. Ως πρόταση 

για περαιτέρω έρευνα, θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθεί ο ακριβής ρόλος του εταιρικού 

προφίλ και πως αυτό επηρεάζει την συνολική εικόνα.  
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