






Περίληψη 

 

Τα συστήματα και οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου είναι αρκετά πολύπλοκα.  

Αποτελούνται από πολλά υποσυστήματα και μπορούν να λειτουργήσουν με βάση 

διαφορετικές παραμέτρους που επηρεάζουν την συνολική τους απόδοση.  Οι 

παράμετροι αυτοί αποτελούνται από το υλικό (δικτυακή υποδομή, σύνθεση 

εξυπηρετητών κλπ.) αλλά και το λογισμικό (λειτουργικό σύστημα, λογισμικό 

εξυπηρετητή Παγκόσμιου Ιστού, λογισμικό εφαρμογών κλπ.) και ιδίως το λογισμικό 

και το περιβάλλον που χρησιμοποιεί ο χρήστης.  Ως εκ τούτου τα συστήματα αυτά 

είναι εξαιρετικά απαιτητικά ως προς την ικανοποίηση των χρηστών, δεδομένου ότι το 

εύρος των απαιτήσεων των χρηστών είναι μεγάλο, ενώ η μη ικανοποίηση των 

αναγκών τους οδηγεί στην απόρριψη του συστήματος.  Η ποιοτική αξιολόγηση 

τέτοιων συστημάτων παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες.  Ένα σύστημα ηλεκτρονικού 

εμπορίου προσφέρει ένα σύνολο από υπηρεσίες που χρησιμοποιούν ετερόκλητες 

υπηρεσίες που με τη σειρά τους μπορούν να αξιολογηθούν μέσω πολλών 

διαφορετικών παραμέτρων. Οι υπάρχουσες μεθοδολογίες αξιολόγησης προσπαθούν 

να ανταποκριθούν, όμως έχουν αρκετές αδυναμίες. 

 

Οι έρευνες που υπάρχουν στο χώρο του μάρκετινγκ μελετούν την ποιότητα των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την πλευρά των καταναλωτών, αγνοώντας ως επί το 

πλείστον τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Αντιμετωπίζουν αυτές τις υπηρεσίες ως ένα 

ενιαίο και ομογενές σύνολο, χωρίς να εξετάζουν την επίδραση συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών αυτών των υπηρεσιών στην ικανοποίηση και αποδοχή των 

καταναλωτών.  Από την άλλη πλευρά οι έρευνες στον χώρο των πληροφοριακών 

συστημάτων εστιάζουν κατά κύριο λόγο στα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών 

αυτών και κυρίως στις υπηρεσίες που βασίζονται στο διαδίκτυο.  Όμως, ερευνητές 

έχουν προτείνει πως στον όρο ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) 

συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω ηλεκτρονικών 

μέσων και τεχνολογιών (ICTs), πέραν του διαδικτύου.  Επίσης, στον τομέα των 

πληροφοριακών συστημάτων η αποδοχή της τεχνολογίας μελετάται κυρίως στο 

επίπεδο της τεχνολογικής εφαρμογής και όχι της υπηρεσίας. 

 

Η επίσημη βιβλιογραφία αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολλά κριτήρια ποιότητας.  

Μερικά από αυτά περιλαμβάνουν το περιεχόμενο, την πλοήγηση, το σχεδιασμό και 

τη δομή, την εμφάνιση και τις υπηρεσίες πολυμέσων.  Στην παρούσα διατριβή έχουν 

χρησιμοποιηθεί αυτά τα κριτήρια ως σημείο αναφοράς.  Ωστόσο η αναζήτηση 

κάποιων επιπλέον διαστάσεων και κατά συνέπεια η ευρύτερη ανάλυση της ποιότητας 



των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελεί μια δυναμική διαδικασία έτσι ώστε 

να διαμορφωθεί ένα μοντέλο ικανό να παρουσιάζει επαρκή κάθε φορά αξιολόγηση 

των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

 

Τα τελευταία χρόνια πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για την αξιολόγηση των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών ιστοτόπων και άλλων επιχειρηματικών 

διαδικτυακών εφαρμογών προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και κατ΄ επέκταση 

η χρήση τους από τους χρήστες. 

 

Η παρούσα διατριβή συμβάλλει σε αυτή τη διεθνή επιστημονική προσπάθεια, 

εντοπίζοντας διαστάσεις και παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο ποιότητας μιας 

υπηρεσίας, αξιολογώντας πολυδιάστατα τις υπηρεσίες αυτές από διαφορετικές 

οπτικές. 

 

Συγκεκριμένα η πρωτοτυπία και η συνεισφορά της παρούσης διατριβής έγκειται στο 

ότι: 

Εισάγει ένα νέο παράγοντα ποιότητας για τις πολυμεσικές υπηρεσίες και προτείνει 

ένα μοντέλο το οποίο θα μετρά και θα προβλέπει την αντιλαμβανόμενη QoE του 

χρήστη όσον αφορά τις υπηρεσίες πολυμέσων, λαμβάνοντας υπόψη μεταβλητές 

όπως η αποτελεσματικότατα και η ικανοποίηση του χρήστη αλλά και τον τύπο 

πολυμέσων και τους πόρους του δικτύου. 

Αξιολογεί και κατηγοριοποιεί παράγοντες και διαστάσεις που σχετίζονται με τα e-

CRM χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την αντίληψη των χρηστών σε μια ιστοσελίδα. 

Προσδιορίζει διαστάσεις μεταξύ προσδοκιών και αντιληπτής ποιότητας 

(disconfirmation) των αγοραστών και εντοπίζει παράγοντες ποιότητας στο 

περιβάλλον των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

Σκιαγραφεί το προφίλ των χρηστών κινητού εμπορίου καθώς και το προφίλ των 

χρηστών smart phones και αξιολογεί την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των χρηστών 

καθώς και τις διαστάσεις που επηρεάζουν την αποδοχή/ απόρριψη τους. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ποιότητα Υπηρεσιών, Πολυμεσικές υπηρεσίες Ποιότητα εμπειρίας, 

Προσδοκίες και αντιληπτή ποιότητα, Ηλεκτρονική διαχείριση σχέσεων με τους 

πελάτες. 



Abstract 

Systems and e-commerce applications are quite complex. They consist of several 

sub-systems and may operate on the basis of different parameters that affect their 

overall performance. These parameters are related to hardware (network 

infrastructure, servers’ technical characteristics etc.) and software (operating system, 

Web server software, application software, etc.). In particular, the software 

environment in which the user is exposed to is very important. For this reason, these 

systems are extremely demanding in terms of user satisfaction. There is a wide 

range of users’ requirements and their dissatisfaction may lead to the rejection of the 

system. The qualitative evaluation of such systems bears several difficulties. An 

electronic commerce system provides a set of services that also utilize other services 

which can be evaluated by different parameters. The existing assessment 

methodologies try to respond to the later, but have several shortcomings.  

 

The existing research in the field of marketing studies the quality of on-line services 

in a consumer’s perspective, mostly ignoring technical characteristics. These 

services are treated as a single homogeneous group. The effect of specific features 

of these services towards the user’s satisfaction and final acceptance is not 

considered. On the other hand, the research in the field of information systems 

focuses primarily on the technical characteristics of these services and especially on 

the services that are based on the Internet. However, researchers have suggested 

that the term “e-services” includes all those services provided by the electronic 

means and technologies (ICT’s) beyond the Internet. Furthermore, in the area of 

information systems, the technology acceptance is mainly studies through technology 

implementation and not through its service. 

 

 The scientific literature recognizes that there are many quality criteria. Some of 

these are featured as the content, the navigation, the design and the structure, as 

well as the appearance and the multimedia’s services.  This thesis has used these 

criteria as a benchmark. Nevertheless, the research of some extra dimensions and 

hence the broader analysis of the quality of e-commerce services can be considered 

as a dynamic process that aims at creating a model capable of presenting sufficient 

evaluation of electronic services.  

 



In recent years, many efforts have been made towards the evaluation of e-services, 

e-business websites and other web applications in order for their quality and 

consequently their use to be ensured.  

 

This thesis contributes to this international scientific effort by identifying dimensions 

and factors that affect the level of service quality and by widely assessing these 

services through different aspects. 

 

Specifically, the novelty and contribution of this thesis based on the fact that it… 

 

Introduces a new quality factor for the multimedia services and proposes a model 

that will measure and foresee the user’s perceived quality of experience (QoE) taking 

into account not only variables such as the efficiency and the user’s satisfaction but 

also the type of multimedia and network resources.  

 

Evaluates and categorizes factors and dimensions related to e-CRM features that 

affect the user’s perception in a website. 

 

Identifies the dimensions between the expectations and the perceived quality 

(disconfirmation) of the buyers and locates quality factors in the environment of 

electronic auctions. 

 

Profiles mobile commerce users and smart phones users and evaluates the 

perceived quality of the users and the dimensions that influence either their 

acceptance or their rejection.  

 

 

Keywords: Quality of Service (QoS), Multimedia Services, Quality of Experience 

(QoE), Expectations and perceived quality, electronic Customer Relationship 

Management (e-CRM).    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η χρήση του διαδικτύου ως μέσου πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών 

αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια 

αναμενόμενη εξέλιξη στην εποχή της Πληροφορίας, δεν παύει όμως να είναι μια 

καινοτομία με ιδιαίτερο βάρος για τον τρόπο διεκπεραίωσης συναλλαγών, 

παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών κ.α. Για την επιτυχή υιοθέτηση και χρήση του 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου, τόσο από τους καταναλωτές όσο και από τις 

επιχειρήσεις, είναι απαραίτητο αυτό να εξελιχθεί, προκειμένου να αρθούν οι όποιες 

αμφιβολίες ή επιφυλάξεις.  

 

Οι ηλεκτρονικές εμπορικές υπηρεσίες και εφαρμογές καθώς και η χρήση του 

διαδικτύου ως χώρου όπου συναλλάσσεται και επικοινωνεί η προσφορά και η 

ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών, επέφεραν την ανάγκη συστηματικής θεώρησης 

αφενός του ηλεκτρονικού εμπορίου και αφετέρου της εφαρμογής του μάρκετινγκ σε 

ηλεκτρονικές αγορές.  

 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι μια αναπτυσσόμενη τεχνολογία που τραβάει όλο 

και περισσότερο το ενδιαφέρον τόσο της ακαδημαϊκής όσο και της βιομηχανικής 

κοινότητας. Σε πρακτικό πεδίο το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο σε νέες 

επιχειρήσεις που δημιουργούνται στο διαδίκτυο, αλλά επεκτείνεται στην πληθώρα 

των παραδοσιακών εταιρειών που θέλουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του 

διαδικτύου παράλληλα με την υπάρχουσα εμπορική δραστηριότητά τους. 

 

1.2 ΚΙΝΗΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Διαπιστώνοντας, ότι τα προβλήματα και οι ελλείψεις κατά και μετά τη διαδικασία 

παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι αρκετά και σημαντικά (π.χ. ανωνυμία, 

απρόσωπες συναλλαγές, ασφάλεια συναλλαγών, προστασία προσωπικών 

δεδομένων κ.α.) και έχουν ως αποτέλεσμα τόσο πολλοί καταναλωτές όσο και ένας 

μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων να παραμένουν αρνητικοί στο να αξιοποιήσουν το 

νέο επιχειρηματικό εργαλείο, το ενδιαφέρον στρέφεται στον εντοπισμό των 

κυριότερων παραγόντων που οδηγούν στο αποτέλεσμα αυτό.  
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Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που οδηγούν στην 

αποστασιοποίηση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων  είναι η αδυναμία 

διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που 

παρέχουν οι επιχειρήσεις στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις με τις οποίες 

συναλλάσσονται ηλεκτρονικά (Στειακάκης, 2004). 

 

Καθώς όμως οι τεχνολογικές υποδομές στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

«βελτιστοποιούνται», ιδιαίτερη σημασία αποκτά το θέμα της ποιότητας των 

ηλεκτρονικών επιχειρηματικών υπηρεσιών και εφαρμογών. Συνεπώς τα τελευταία 

χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες, τόσο με τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, 

όσο και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν το επίπεδο ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, προκειμένου να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 

Έχοντας ως δεδομένη την ανάγκη διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας 

στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου και σ΄ όλες τις εφαρμογές αυτού, η 

παρούσα διδακτορική έρευνά μας έχει ως σκοπό να: 

 
 καθορίσει τις διαστάσεις (κριτήρια) ποιότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές 

μεταξύ των επιχειρήσεων και καταναλωτών (Β2C), αλλά και μεταξύ 

καταναλωτών (C2C), ένα περιβάλλον το οποίο δεν έχει διερευνηθεί σε μεγάλο 

βαθμό παρά την μεγάλη απήχηση που έχει 

 αναλύσει τις διαστάσεις (κριτήρια) ποιότητας διαδικτυακών (web-based) 

πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικού εμπορίου (e-CRM) 

 διερευνήσει τα ιδιαίτερα κριτήρια ποιότητας τα οποία είναι ικανά να 

αξιολογήσουν υπηρεσίες κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου 

 
Στα πλαίσια της διατριβής πραγματοποιήθηκε εκτενής ανασκόπηση  του 

υφιστάμενου επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και εργαλείων σχετικά με τη 

διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών 

τους. Πρωταρχικός στόχος αυτής της ανασκόπησης είναι να διερευνηθεί το 

επίπεδο της παρεχόμενης ποιότητας, όπως αυτή την αντιλαμβάνεται ο τελικός 

χρήστης. Επιπλέον, εξετάζεται το εύρος των απαιτήσεων και η 

αποτελεσματικότητα με την οποία υποστηρίζονται σήμερα οι ανάγκες των 

επιχειρήσεων για Β2C ηλεκτρονικές συναλλαγές. Διερευνώνται οι διαστάσεις και οι 
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παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό των ηλεκτρονικών 

καναλιών επικοινωνίας με τους πελάτες στους (ιστοσελίδες, πληροφοριακά 

συστήματα, εφαρμογές κλπ.). Πέρα από τη διευθέτηση εννοιακών, λειτουργικών 

και αισθητικών ζητημάτων, καθώς και τον συνδυασμό των χαρακτηριστικών της 

πληροφορίας και των μεθόδων παρουσίασης, στόχος των ερευνητικών 

προσπαθειών είναι να εξασφαλίσουν ένα μέσο που να είναι ευχάριστο και 

απολαυστικό, αλλά και την ίδια στιγμή να καλύπτει τις προσδοκίες των χρηστών 

και να είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Από τη σχετική βιβλιογραφία αναδεικνύονται τα 

κυριότερα συμπεράσματα της έως σήμερα ερευνητικής προσπάθειας καθώς και οι 

κυριότερες μεθοδολογίες σε σχέση με το αντικείμενο της διατριβής, με σκοπό να 

αποτελέσουν την αρχική βάση γνώσης και το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα 

στηριχθεί και θα αναπτυχθεί η προτεινόμενη μεθοδολογία. 

 

Η ανασκόπηση της υπάρχουσας επιστημονικής γνώσης οδήγησε σ’ ένα σύνολο 

από διαπιστώσεις και συμπεράσματα όσον αφορά στην επιστημονική περιοχή της 

διδακτορικής διατριβής. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι: 

Τα συστήματα και οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου είναι αρκετά πολύπλοκα. 

Αποτελούνται από πολλά υποσυστήματα και μπορούν να λειτουργήσουν με βάση 

διαφορετικές παραμέτρους που επηρεάζουν την συνολική τους απόδοση.  Οι 

παράμετροι αυτοί αποτελούνται από το υλικό (δικτυακή υποδομή, σύνθεση 

εξυπηρετητών κλπ.) αλλά και το λογισμικό (λειτουργικό σύστημα, λογισμικό 

εξυπηρετητή Παγκόσμιου Ιστού, λογισμικό εφαρμογών κλπ.) και ιδίως το λογισμικό 

και το περιβάλλον που χρησιμοποιεί ο χρήστης. Για το λόγο αυτό τα 

συστήματα αυτά είναι εξαιρετικά απαιτητικά ως προς την ικανοποίηση των 

χρηστών, δεδομένου ότι  το εύρος των απαιτήσεων των χρηστών είναι μεγάλο, 

ενώ η μη ικανοποίησή των αναγκών τους οδηγεί στην απόρριψη του συστήματος. 

Η ποιοτική αξιολόγηση τέτοιων συστημάτων   παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Ένα 

σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου προσφέρει ένα σύνολο από υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούν ετερόκλητες υπηρεσίες που με τη σειρά τους μπορούν να 

αξιολογηθούν μέσω πολλών διαφορετικών παραμέτρων. Οι υπάρχουσες 

μεθοδολογίες αξιολόγησης  προσπαθούν να ανταποκριθούν, όμως έχουν αρκετές 

αδυναμίες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο ή 

μεθοδολογία το οποίο να μπορεί να αξιολογήσει  σε βάθος ένα σύστημα 

ηλεκτρονικού εμπορίου B2C ή C2C. Ποιο συγκεκριμένα δεν υπάρχουν δείκτες 

αξιολόγησης που να καθορίζουν το επίπεδο της ποιότητας υπηρεσίας (Quality of 

Service – QoS), με το οποίο ο τελικός χρήστης λαμβάνει μια δεδομένη υπηρεσία.  
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Τα τελευταία χρόνια πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για την αξιολόγηση των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών ιστοτόπων και άλλων 

επιχειρηματικών διαδικτυακών εφαρμογών προκειμένου να διασφαλιστεί η χρήση 

τους από τους χρήστες, υπό το πρίσμα κυρίως της ευχρηστίας. Η πλειονότητα της 

έρευνας κυρίως στα πλαίσια της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI) 

ασχολείται παραδοσιακά, σχεδόν αποκλειστικά, με την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα (ως διαστάσεις ευχρηστίας) θεωρώντας την ικανοποίηση ένα 

υποπροϊόν της ευχρηστίας (Hassenzahl et al., 2001). Εντούτοις, σε πολλές 

περιπτώσεις η σημαντικότερη πτυχή της αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση της 

συναισθηματικής κατάστασης των χρηστών σε σχέση με την εμπειρία 

αλληλεπίδρασης που είχαν με το εκάστοτε σύστημα. 

 
Λίγοι αντιμετωπίζουν σοβαρά το ζήτημα της ικανοποίησης χρηστών (Lin, 2007; 

Hongpapanl  and  Shraf, 2011), αλλά το θέμα έχει αρχίσει πλέον να προσελκύει 

μεγάλο ενδιαφέρον, ιδίως μετά από τα πρόσφατα στοιχεία από τη 

βιβλιογραφία της νευροφυσιολογίας που προτείνουν ότι οι συναισθηματικές 

καταστάσεις είναι άμεσες και προηγούνται των διανοητικών. 

 

Επίσης έχει επισημανθεί από πολλούς ερευνητές ότι οι υπηρεσίες πολυμέσων 

αναμένονται να παίξουν σημαντικό ρόλο στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Εξαιτίας 

της διάδοσης και της αποδοχής που έχουν γνωρίσει στις μέρες μας τέτοιες 

υπηρεσίες, έχει κριθεί αναγκαία η ανάπτυξη μεθόδων εκτίμησης και 

πρόβλεψης της αντιλαμβανόμενης ποιότητας. Οι υπηρεσίες αυτές 

χρησιμοποιούν την ψηφιακή κωδικοποίηση ώστε να επιτευχθεί συμπίεση του 

οπτικοακουστικού περιεχομένου. Οι υπηρεσίες πολυμέσων παρέχονται σε 

ποικίλες αντιλαμβανόμενες ποιότητες υπηρεσίας. Με την εφαρμογή αυτών των 

μεθόδων, οι πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών θα είναι πλέον σε θέση να ταξινομούν τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες τους ανάλογα με το επίπεδο της αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας. Οι  περισσότεροι όμως ερευνητές έχουν προσεγγίσει το θέμα με βάση 

τις  τεχνικές ιδιότητες που σχετίζονται με το  Quality of Service (QoS). Στις 

εφαρμογές οπτικοακουστικού περιεχομένου είναι πολύ χρήσιμο να καθοριστεί το 

επίπεδο της ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service – QoS), με το οποίο ο 

τελικός χρήστης λαμβάνει μια δεδομένη υπηρεσία. Η έννοια της ποιότητας 

υπηρεσίας σε οπτικοακουστικές και πολυμεσικές εφαρμογές όμως, αναφέρεται 

στην ποιότητα του οπτικού και ακουστικού περιεχομένου, όπως γίνεται αντιληπτή 

από τον χρήστη (Perceived Quality of Service – PQoS). Για το λόγο αυτό, στη 

παρούσα διατριβή το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη μιας 
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μεθόδου εκτίμησης της ποιότητας οπτικοακουστικών μέσων, η οποία θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί για την παροχή υπηρεσιών πολυμέσων σε 

ποικίλα επίπεδα αντιλαμβανόμενης ποιότητας, όπως αυτή την 

αντιλαμβάνεται ο χρήστης, χρησιμοποιώντας περισσότερο ανθρωποκεντρικές 

προσεγγίσεις που μετρούν το επίπεδο ποιότητας της εμπειρίας του χρήστη 

(Quality of Experience (QoE). Αναλυτικότερα στοιχεία  παρουσιάζονται στο 

Κεφ.3, 1η Εμπειρική έρευνα.  

 

Επιπρόσθετα, βλέποντας ότι τα πλεονεκτήματα από την χρήση του Internet έχουν 

οδηγήσει τις μεγάλες εταιρείες να δραστηριοποιηθούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο και 

να δημιουργούν τις δικές τους ιστοσελίδες, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε και στην 

αξιολόγηση των εταιρικών ιστοσελίδων, δεδομένου ότι αποτελούν μια από τις πιο 

κοινές μεθόδους για την δημιουργία εμπορικών δραστηριοτήτων (Liu and Arnett., 

2012). Από την άλλη πλευρά, όπως φαίνεται αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο 

στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι Bauer, Falk, και Hammerschmidt (2006) 

προτείνουν ένα εργαλείο μέτρησης της ποιότητας, το eTransQual, στο οποίο 

ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διάσταση που έχει να κάνει με την αντίληψη της 

ποιότητας που  εξαρτάται από την δυνατότητα της επιχείρησης να χτίζει 

μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες. Τούτο είναι απόρροια αφενός μεν των 

επιχειρήσεων που προσπαθούν να έχουν μια πιο πελατοκεντρική προσέγγιση 

προκειμένου να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των πελατών τους και να 

ανταποκρίνονται παρέχοντας υψηλά επίπεδα υπηρεσιών και αφετέρου της 

διαρκώς αυξανόμενης απαίτησης των πελατών για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών. 

Συνεπώς προέκυψε η ανάγκη για σύνδεση μεταξύ ποιότητας ιστότοπου και 

χαρακτηριστικών  ηλεκτρονικής διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες 

eCRM. 

 

Με αφορμή τα ευρήματα της βιβλιογραφίας πραγματοποιήσαμε μια δεύτερη 

εμπειρική έρευνα με στόχο την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών e-CRM των 

ιστοσελίδων των 500 μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών, αλλά και τη διερεύνηση 

των απόψεων και των συμπεριφορών των στελεχών των επιχειρήσεων σχετικά με 

τις διαστάσεις ποιότητας των ιστοσελίδων των εταιρειών τους, και πως επιδιώκουν 

να χτίσουν σχέσεις με τους πελάτες τους. Περεταίρω ανάλυση γίνεται στο Κεφ.4, 2η 

Εμπειρική έρευνα. 

 

Επιπλέον, επειδή το ενδιαφέρον μας για λόγους εστίασης επικεντρώνεται στο 

τελικό καταναλωτή/χρήστη, στη παρούσα διατριβή θεωρήθηκε σκόπιμο να 
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εντάξουμε και το C2C περιβάλλον, αφού έχει να κάνει με τελικούς 

καταναλωτές/χρήστες και να εξετάσουμε κάποιους καθοριστικούς 

παράγοντες της ικανοποίησης σε σχέση με τις διαστάσεις της ποιότητας 

υπηρεσίας στο online περιβάλλον της δημοπρασίας. Η ανάγκη αυτή 

προέκυψε διότι το C2C ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αυξηθεί ταχύτατα. Παρά την 

ανάπτυξη και τη δημοτικότητα των online δημοπρασιών και ειδικά του e-Bay, το 

οποίο θεωρείται πως είναι η πιο κερδοφόρα επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου, το 

περιβάλλον των ηλεκτρονικών δημοπρασιών είναι επισφαλές και οι συναλλαγές 

είναι περίπλοκες. Επιπλέον η βιβλιογραφία είναι ανεπαρκής, δεδομένου ότι δεν 

έχουν γίνει αρκετές μελέτες που εξετάζουν την επιρροή της ποιότητας 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών πάνω στην ικανοποίηση του πελάτη στα πλαίσια του 

C2C εμπορίου. Για αυτό, στα πλαίσια της έρευνας μας μελετήσαμε τις διαστάσεις 

ποιότητας που καθορίζουν το περιβάλλον αυτό. Η παρούσα έρευνα καταλήγει στη 

σύνθεση ενός θεωρητικού μοντέλου και στην ομαδοποίηση των διαστάσεων με 

βάση τα προτεινόμενα μοντέλα από τη βιβλιογραφία, ώστε να προσαρμοστούν  ή 

να διαφοροποιηθούν στα δεδομένα του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αυτό 

εξελίσσεται στην ελληνική πραγματικότητα. Περισσότερα στοιχεία δίνονται στο 

Κεφ.5, 3η Εμπειρική έρευνα. 

 

Ωστόσο, όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν οφέλη και να τα καρπωθούν τόσο 

οι επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές, εάν και μόνο εάν οι ίδιοι οι καταναλωτές 

αποδεχτούν και χρησιμοποιήσουν αυτές τις νέες υπηρεσίες. Η βιβλιογραφία των 

πληροφοριακών συστημάτων εξετάζει την αποδοχή της τεχνολογίας από τους 

καταναλωτές κυρίως υπό το πρίσμα του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ebusiness), 

εστιάζοντας περισσότερο στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου. Ως 

εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η αντίστοιχη βιβλιογραφία προτείνει τις έννοιες 

του Κινητού Εμπορίου ή Επιχερείν (mobile commerce ή mobile business) αλλά και 

πιο πρόσφατα την έννοια του Διάχυτου Εμπορίου (Ubiquitous Commerce). Υπό το 

πρίσμα αυτών των εννοιών, η βιβλιογραφία μελετά τη στάση των καταναλωτών 

απέναντι σε τεχνολογίες άλλες από το διαδίκτυο, όπως είναι τα κινητά που 

χρησιμοποιούνται για να παρέχουν καταναλωτικές υπηρεσίες.  

 

Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια της παρούσης διατριβής γίνεται και μια προσπάθεια 

καταγραφής του προφίλ των χρηστών κινητού εμπορίου μέσω των smart 

phones καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν τις στάσεις τους 

απέναντι σ’ αυτά. Στο Κεφ.6 και Κεφ. 7, στη 4η και 5η Εμπειρική έρευνα, δίνεται 

βαρύτητα στο m-commerce. Μ’ αυτό τον τρόπο η συγκεκριμένη διατριβή επιδιώκει 
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να εξετάσει την εφαρμογή των διαστάσεων ποιότητας  που έχουν προκύψει από το 

e-commerce και στο m-commerce.  

 

1.3 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Όλα αυτά υπαγορεύουν την ανάγκη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο χρειάζεται 

βελτίωση σε όλες τις διαστάσεις ποιότητας προκειμένου να επιτευχθεί η 

ικανοποίηση των πελατών. Συνεπώς η παρούσα διατριβή έχει δομηθεί σε 8 

κεφάλαια συνολικά με την εισαγωγή. Τα κεφάλαια αυτά στοχεύουν στην αναλυτική 

παρουσίαση και μελέτη των θεμάτων που τέθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. 

 

Πιο συγκεκριμένα στο 2ο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στις έννοιες της Ποιότητας, 

της Ποιότητας Υπηρεσιών καθώς και στα διάφορα Μοντέλα Αξιολόγησης των 

Υπηρεσιών. Στη συνέχεια ορίζονται οι έννοιες και οι διαστάσεις ποιότητας των 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών καθώς και τα αντίστοιχα μοντέλα αξιολόγησης αυτών. 

Γίνεται ξεκάθαρο, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιδίωξη της ποιότητας 

είναι ότι πέρα από την τεχνική πλευρά του θέματος θα πρέπει να εξετάσουμε την 

οπτική του χρήστη, δηλαδή το επίπεδο ποιότητα όπως το αντιλαμβάνεται ο 

χρήστης/πελάτης.  Άρα λοιπόν, πρέπει να εξετάσουμε θέματα που έχουν να 

κάνουν με την αντιλαμβανόμενη ποιότητα και που έως τώρα δεν έχουν θιγεί 

ιδιαίτερα στη βιβλιογραφία.  

 

Στο 3ο κεφάλαιο επιχειρούμε μέσω μιας εμπειρικής έρευνας να μετρήσουμε την 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα μέσα από την εμπειρία αρκετών χρηστών (που 

συμμετέχουν στην έρευνα) και να υπολογίσουμε  τον Μέσο Δείκτη Γνώμης (Μean 

Οpinion Score/ MOS)  λαμβάνοντας υπόψη μεταβλητές ποιότητας της εμπειρίας 

όπως η «αντίληψη της πληροφορίας» και ο «προτιμώμενος δείκτης πολυμέσων». 

Επειδή αφενός ο δικτυακός τόπος της επιχείρησης είναι το μέρος όπου πρώτα 

έρχεται σε επαφή ο πελάτης με την επιχείρηση, και αφετέρου η υψηλή ποιότητα 

ενός διαδικτυακού κόμβου συνδέεται άμεσα με την υψηλή ποιότητα των 

πληροφοριών, των εικόνων και του πολυμεσικού περιεχομένου (ήχος, βίντεο, 

εικόνα) που παρέχεται, προσπαθήσαμε να μεγιστοποιήσουμε την εμπειρία των 

χρηστών, υπολογίζοντας το βέλτιστο μέγεθος του περιεχομένου των πολυμέσων.  

 

Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να έχουν μια πιο πελατοκεντρική προσέγγιση 

προκειμένου να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των πελατών τους και να 
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ανταποκρίνονται παρέχοντας υψηλά επίπεδα υπηρεσιών μέσα από τις εταιρικές 

τους ιστοσελίδες, δεδομένου ότι αυτές αποτελούν μια από τις πιο κοινές μεθόδους 

για την δημιουργία εμπορικών δραστηριοτήτων. Βάσει της βιβλιογραφίας η 

αντίληψη της ποιότητας από το χρήστη,  εξαρτάται και από την δυνατότητα της 

επιχείρησης να χτίζει μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες. Συνεπώς στο 4ο 

κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οποία εξετάστηκαν οι 500 μεγαλύτερες 

ελληνικές εταιρείες, σε σχέση με τα websites τους, πως τα χρησιμοποιούν ως 

εργαλεία/δίαυλους επικοινωνίας με τους πελάτες τους και πως αναπτύσσουν και 

διατηρούν σχέσεις μαζί τους μέσω αυτών των εργαλείων.  

 

Επειδή όμως το ενδιαφέρον  μας στην παρούσα διατριβή εστιάζεται κυρίως στον 

καταναλωτή/χρήστη, δεν θα μπορούσαμε να μη συμπεριλάβουμε στην έρευνά μας 

τις  online ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών που έχουν αυξηθεί 

ταχύτατα και έχει γίνει το πιο ενεργό κομμάτι της ηλεκτρονικής αγοράς σήμερα. 

Έτσι στο 5ο κεφάλαιο εξετάζουμε κάποιους καθοριστικούς παράγοντες της 

ικανοποίησης του χρήστη/πελάτη σε σχέση με τις διαστάσεις της ποιότητας 

υπηρεσίας στο online περιβάλλον της δημοπρασίας. Πιο συγκεκριμένα εξετάζουμε 

την περίπτωση του e-Bay σε σχέση με τους Έλληνες χρήστες, που είναι η πιο 

δημοφιλής αγορά παγκοσμίως και έχει δημιουργήσει μια κοινότητα με πολύ μεγάλη 

απήχηση και αποτελεσματικότητα.  

 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για έρευνα των διαστάσεων ποιότητας στο κινητό 

ηλεκτρονικό εμπόριο λόγω της ταχείας εξάπλωσης του στις μέρες μας, στο 6ο 

κεφάλαιο ερευνήσαμε το προφίλ των χρηστών κινητού εμπορίου, προκειμένου να 

ορίσουμε το πεδίο πάνω στο οποίο θα στηριχθούν μετέπειτα έρευνες για πιθανή 

εφαρμογή των ευρημάτων μας και στο περιβάλλον αυτό.  

 

Επιπλέον, στο 7ο κεφάλαιο εξετάσαμε το βαθμό χρήσης και την υιοθέτηση των 

smart phones από τους χρήστες, δεδομένου ότι είναι το κυριότερο μέσω χρήσης 

στο κινητό  ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν τις 

στάσεις τους απέναντι σ’ αυτά. 

 

Τέλος καταλήγουμε με το 8ο κεφάλαιο όπου παρουσιάζονται συνολικά τα ευρήματα 

από τη βιβλιογραφία καθώς και των εμπειρικών ερευνών. Εξετάζουμε πόσες από 

τις υποθέσεις μας υποστηρίζονται, ελέγχονται οι περιορισμοί, παρέχονται 

κατευθύνσεις και παρατίθενται προτάσεις  για μελλοντική έρευνα. 

Η δομή της διατριβής παρουσιάζεται σχηματικά ως εξής: 
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Σχήμα 1.1: Σχηματική Δομή της Διατριβής  

 

Ερευνητικό στάδιο     Σκοποί/ Στόχοι             Κεφ. διατριβής 

Εισαγωγή  Κίνητρα έρευνας, Δομή έρευνας 
Εισαγωγική προσέγγιση 

 Κεφάλαιο 1 

 
 

 
Βιβλιογραφική 
ανασκόπηση 

 Ορισμός θεωρητικού πλαισίου 
Μελέτη ερευνητικών 

προσεγγίσεων 
Εντοπισμός ερευνητικών κενών 

 Κεφάλαιο 2 

 
 

    

 
Ερευνητική 

προσέγγιση και 
μεθοδολογία 

1
η
 εμπειρική έρευνα 

 Δημιουργία μεθόδου εκτίμησης 
της αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας οπτικοακουστικών 
μέσων σ’ ένα website 

 Κεφάλαιο 3 

 
 

    

 
Ερευνητική 

προσέγγιση και 
μεθοδολογία 

2
η
 εμπειρική έρευνα 

 Αξιολόγηση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών ενός website 

Μελέτη eCRM 
χαρακτηριστικών ως 

παράγοντες αναβάθμισης της 
παρεχόμενης ποιότητας 

 Κεφάλαιο 4 

 
 

    

Εξέταση του C2C 
περιβάλλοντος 

3
η
 εμπειρική έρευνα 

 Καθορισμός παραγόντων της 
ικανοποίησης του 

χρήστη/πελάτη σε σχέση με τις 
διαστάσεις της ποιότητας 

υπηρεσίας στο online 
περιβάλλον της δημοπρασίας 

 Κεφάλαιο 5 

 
 

    

Ερευνητική 
προσέγγιση και 

μεθοδολογία 
4

η
 εμπειρική έρευνα 

 Καθορισμός του profile των 
χρηστών κινητού εμπορίου 

 

 Κεφάλαιο 6 

 
 

    

Ερευνητική 
προσέγγιση και 

μεθοδολογία 
5

η
 εμπειρική έρευνα 

 Βαθμός υιοθέτησης των smart 
phones ως μέσο χρήσης 

κινητού εμπορίου 

 Κεφάλαιο 7 

 
 

    

 
Συμπεράσματα 

 Εκτίμηση των συμπερασμάτων 
Συνεισφορά τους στην έρευνα 

Περιορισμοί της έρευνας 
Managerial implications 

Περεταίρω έρευνα 

 Κεφάλαιο 8 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 

10 

 

1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  

 
Η τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών έχει ανοίξει νέες προοπτικές σε 

όλες τις πτυχές της ζωής μας. Στον οικονομικό τομέα, η εμφάνιση και η ευρεία 

χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας και των επικοινωνιών έχουν οδηγήσει στην 

ανάδυση ενός νέου τύπου εμπορίου, κοινώς γνωστό ως ηλεκτρονικό εμπόριο.  

 

Ο όρος e-commerce ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικά πλαίσια 

(Chaffey, 2006;  Gunasekaran et al., 2002; Sung, 2006). Ο όρος προγενέστερα 

ερμηνεύονταν απλά ως συναλλαγές μέσω του διαδικτύου (Adam et al., 1999). 

Ωστόσο, με την πάροδο των ετών, το e-commerce θεωρείτε ότι περιλαμβάνει 

ποικίλες οργανωτικές δραστηριότητες, όπως πώληση, αγορά, εφοδιαστική, και/ ή 

άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσω Web ή σε δίκτυα πληροφοριών 

(Westland et al., 1999; Weill and Vitale, 2001). Στη βιβλιογραφία ωστόσο 

παρατίθενται διαφορετικοί ορισμοί.  Ένας απλός αρχικά ορισμός, με τον οποίο 

όμως συμφωνεί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός εμπορίου (ΠΟΕ) είναι αυτός του 

Turban (2004) και που ως ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζεται η διαδικασία της αγοράς 

και πώλησης ή ανταλλαγής αγαθών, υπηρεσιών και πληροφοριών μέσω δικτύων 

υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου. Αυτό σημαίνει ότι ο 

διαδίκτυο αποτελεί ένα από τα ηλεκτρονικά μέσα, όχι όμως και το μοναδικό. 

Εντούτοις, το διαδίκτυο προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα γιατί επιτρέπει 

την ταυτόχρονη μετάδοση φωνής, εικόνας και κειμένου (εφαρμογές πολυμέσων), 

και για αυτό το λόγο διευρύνει το φάσμα των εμπορεύσιμων αγαθών και 

υπηρεσιών από απόσταση και επιτρέπει την πραγματοποίηση του συνόλου μιας 

εμπορικής συναλλαγής μέσω αυτού (Μαργιόλη, 2006). Συνεπώς, δεν είναι λίγοι 

αυτοί που ταυτίζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο με το μέσο αυτό. 

 

Οι ορισμοί αυτοί ήταν σύμφωνοι με την τότε κυρίαρχη θεώρηση του ηλεκτρονικού 

εμπορίου ως καναλιού «αγοράς και πώλησης» αγαθών μέσω του Internet. 

Ωστόσο, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν αλλά και τα μοντέλα που 

είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών 

μέσω του Internet, προϋποθέτουν τον επαναπροσδιορισμό πολύπλευρων 

στοιχείων που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, την οικονομία, την 

καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών, την κουλτούρα κλπ. (Chau, 2011). 

Επιπλέον, η ραγδαία εξέλιξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τις Internet-

based εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί για το Web 2.0,  έχουν δημιουργήσει 
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ένα περιβάλλον, όπου οι πελάτες έχουν πρόσβαση στην κοινωνική γνώση και την 

εμπειρία γεγονός που τους βοηθάει να κάνουν πιο ενημερωμένες και ακριβείς 

αποφάσεις αγοράς (Dennison et al., 2009; Kaplan and Haenlein, 2010). Εν τω 

μεταξύ, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να συλλάβουν τις συμπεριφορές των 

πελατών, πράγμα που τους δίνει γνώση και πληροφορίες για τις προσδοκίες των 

πελατών, και τους βοηθά να αναπτύξουν επιτυχημένες επιχειρηματικές 

στρατηγικές (Constantinides and Fountain, 2008). Δεδομένου ότι τα εν λόγω 

αμοιβαία πλεονεκτήματα έχουν αναγνωριστεί από τις επιχειρηματικές οργανώσεις, 

το ηλεκτρονικό εμπόριο βρίσκεται σε μία νέα εξέλιξη υιοθετώντας μια ποικιλία 

δυνατοτήτων του Web 2.0, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των πελατών 

(Kim and Srivastava, 2007), να προωθηθούν οι σχέσεις με τους πελάτες (Liang et 

al. 2011) και να επιτύχουν μεγαλύτερη  οικονομική αξία (Parise and Guinan, 2008). 

Η επίδραση του Web 2.0 στο ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να γίνει ορατή και στα 

επιχειρηματικά αποτελέσματα και στην κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των 

καταναλωτών (Huang and Benyoucef, 2013).  

 

Είναι κοινά αποδεκτό πάντως ότι λόγω της δημοτικότητας και της ταχείας 

επέκτασης  του Internet και της τεχνολογίας δικτύων, το e-commerce έχει γίνει 

καθεστώς στην σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα.  Συνεπώς το ηλεκτρονικό 

εμπόριο είναι ένα αναδυόμενο επιστημονικό πεδίο με μια ιστορία που 

διαδραματίζεται λιγότερο από 20 χρόνια (Wang and Chen, 2010). Γι αυτό και η 

«εκρηκτική» ανάπτυξη των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου κατά την 

τελευταία δεκαετία έχει προσελκύσει σημαντικά την προσοχή τόσο των 

ακαδημαϊκών όσο και των επιχειρηματιών σε παγκόσμια κλίμακα. Ακαδημαϊκοί 

από διάφορους τομείς ενδιαφέρονται για διαφορετικά ερευνητικά θέματα που 

σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Για παράδειγμα, στην επιστήμη των 

υπολογιστών οι ακαδημαϊκοί μπορούν να ερευνούν το σύστημα και την τεχνική 

πλευρά του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στις διοικητικές επιστήμες οι ακαδημαϊκοί 

μπορεί να ενδιαφέρονται για θέματα διαχείρισης και μάρκετινγκ του ηλεκτρονικού 

εμπορίου κ.α. 

 

Η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η πληροφοριακή επανάσταση επέφερε (και θα 

συνεχίσει να επιφέρει με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό) μια σειρά αλλαγών που 

επηρεάζουν τις επιχειρήσεις. Αυτές οι αλλαγές αποτελούν πλέον σημαντικό όπλο 

στα χέρια των επιχειρήσεων που θέλουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός 

νέου περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, 

διεθνοποίηση και εντατικοποίηση του ανταγωνισμού. Κατ’ αυτή την έννοια το 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156742231200124X#b0115
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156742231200124X#b0025
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156742231200124X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156742231200124X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156742231200124X
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ηλεκτρονικό εμπόριο από την επιχειρηματική σκοπιά  παρέχει νέες  δυνατότητες 

για επανακαθορισμό του τρόπου με τον οποίο γίνεται το εμπόριο, και έτσι, θα 

μπορούσε να οριστεί ως ένα σύνολο επιχειρηματικών στρατηγικών που μπορούν 

να υποστηρίξουν συγκεκριμένους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και 

συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρακτικές οι οποίες επιτρέπουν, μέσω της χρήσης 

νέων τεχνολογιών, τη διεκπεραίωση εμπορικών διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα. 

 

Λόγω της δημοσιότητας και της αύξησης της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου 

σε σχέση με άλλους τομείς, έχει προκληθεί σύγχυση μεταξύ των όρων 

ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρείν, μ’ αποτέλεσμα πολλά 

συγγράμματα να  χρησιμοποιούν τους όρους εναλλακτικά. Παρόλα αυτά υπάρχουν 

ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των δύο όρων. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν, αποτελεί 

μία επιχειρηματική πρακτική στην οποία σύγχρονες τεχνολογίες και μέθοδοι 

συνδυάζονται, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αυξήσουν την αξία τους, να 

ελαχιστοποιήσουν τα κόστη τους και να μεγιστοποιήσουν τη δυνατότητα 

προσέγγισης περισσοτέρων καταναλωτών, να βελτιώσουν το επίπεδο ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.α.. Επίσης μέσα από το ηλεκτρονικό επιχειρείν 

επιτυγχάνεται μια συνολική στρατηγική της επιχείρησης με τους υπόλοιπους 

κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Άρα περιλαμβάνει όχι μόνο τις διαδικασίες 

αγοροπωλησίας, αλλά παράλληλα την εξυπηρέτηση πελατών, τη συνεργασία των 

εμπορικών εταίρων και τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών διαδικασιών στα πλαίσια της 

επιχείρησης. Κατά συνέπεια, η έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι ευρύτερη 

του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο αποτελεί υποσύνολο του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν. Σε όποια περίπτωση και οι δύο έννοιες προσδίδουν νέες διεξόδους και 

δυνατότητες, τόσο στο καταναλωτικό κοινό όσο και στις επιχειρήσεις γι αυτό και 

βρίσκονται στην αιχμή της επιστημονικής έρευνας εδώ και δυο δεκαετίες 

τουλάχιστον.  

 

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Wang και Chen (2010) εξέτασαν 4.948 άρθρα 

που απαριθμούνται στις βάσεις Science Citation Index Expanded (SCIE) και 2.875 

άρθρα του Social Science Citation Index (SSCI) και που δημοσιεύθηκαν κατά την 

περίοδο 1999-2008. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι με βάση των αριθμό των 

άρθρων, στην πρώτη περίπτωση το ενδιαφέρον εστιάζεται στην επιστήμη των 

υπολογιστών και της πληροφορίας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το ενδιαφέρον 

συγκεντρώνεται στο επιστημονικό πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων. Επιπλέον 

καταλήγουν ότι υπάρχει μια τάση μετακίνησης του επιστημονικού ενδιαφέροντος 
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στα άρθρα του ηλεκτρονικού εμπορίου από την τεχνολογία στην διαχείριση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

Σ’ αυτό συνηγορεί ότι η μεγάλη εξάπλωση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 

τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), πέραν του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, επέφεραν και την ανάπτυξη διάφορων ηλεκτρονικών τεχνολογιών, που 

σχετίζονται με τις εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου και έχουν υιοθετηθεί 

ευρέως από τις επιχειρήσεις. Οι εφαρμογές αυτές υποστηρίζουν συστήματα 

διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες (CRM), σχεδιασμού των επιχειρηματικών 

πόρων (ERP), διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM), κλπ.. Γι αυτό και η 

ανάπτυξη της επιστήμης των πληροφοριακών συστημάτων είναι εντυπωσιακή και 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα επιστημονικά άρθρα που σχετίζονται με το 

ηλεκτρονικό εμπόριο και την εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων (Hitt et al., 

2002; Wu and Wang, 2007; Lages et al., 2008; Ahearne et al., 2012).  

 

Επιπλέον, πολλά άρθρα διακρίνονται από την οπτική που ερευνούν το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, με βάση τα συναλλασσόμενα μέρη. Υπάρχουν διαφορετικοί 

τρόποι σύμφωνα με τους οποίους το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί. Ένας από τους τρόπους αυτούς εξετάζει τη φύση των 

συμμετεχόντων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές (Ngai and Wat, 2002). Σύμφωνα με 

τον τρόπο αυτό, υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου (Lee 

et al., 2007). Οι βασικές κατηγορίες (όπως θα δούμε υπάρχουν περισσότερες) 

είναι οι ακόλουθες. 

 

 Business to Consumer – B2C-  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Είναι ίσως η πιο κλασική μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου, όχι όμως και η πιο 

διαδεδομένη. Οι εφαρμογές B2C απευθύνονται στο μέσο καταναλωτή. Αυτό το 

είδος ηλεκτρονικού εμπορίου έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά την 

ευρεία χρήση του διαδικτύου και τη βελτίωση των παρερχομένων υπηρεσιών του. 

Το Ιnternet είναι το πιο κατάλληλο για συναλλαγές B2C καθώς είναι ευρέως 

διαθέσιμο και μπορεί να προωθήσει αποτελεσματικά προϊόντα και υπηρεσίες σε 

όλους τους τύπους πιθανών πελατών. Περιλαμβάνει όλες τις συναλλαγές μεταξύ 

επιχειρήσεων και καταναλωτών. Αυτή η μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου 

αναπτύσσεται πολύ καλά στην Ευρώπη. Το 2010 η Ευρώπη ξεπέρασε τις ΗΠΑ, τη 

μεγαλύτερη αγορά στο κόσμο μέχρι τότε. Το 2012 το Ευρωπαϊκό B2C e-

commerce, συμπεριλαμβανομένων των online προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής, 

αυξήθηκε κατά 19,0% για να φτάσει τα €311,6 δις. Η EU28 έφθασε €276,5 δις 
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ευρώ, ή 88,7% των συνολικών ευρωπαϊκών  ηλεκτρονικών  πωλήσεων, (Europe 

B2C Ecommerce Report, 2013). Στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι η on-line αγορά 

κινήθηκε με 25% ρυθμούς ανάπτυξης το 2013 σε σχέση με το 2012, ακόμη 

παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, από την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή αγορά (ELTRUN, 

ecommerce survey 2013).  

m 

  (Business to Business- B2B) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Πρόκειται για τον δυναμικότερο και ταχυτέρα αναπτυσσόμενο κλάδο του 

ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο αριθμό 

συναλλαγών επί του συνόλου του (Shelly, 2011; Garbade, 2011). Αυτό συμβαίνει 

διότι οι εφαρμογές Β2Β περιλαμβάνουν εκατομμύρια συναλλαγών, τεράστιες 

επενδύσεις, ενώ η ταχύτητα και η ακρίβεια μπορεί να αποτελέσουν σοβαρό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σύμφωνα με τη Forrester Research Inc., οι 

συναλλαγές του B2B ήταν 559 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες 

τον περασμένο χρόνο. Ο αναλυτής της Forrester, Andy Hoar (2014), ο οποίος 

δήλωσε ότι 559.000.000.000 δολάρια ήταν μια συντηρητική εκτίμηση και ότι “η 

αγορά αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς." 

 

Οι συναλλαγές Επιχείρησης προς Επιχείρηση, περιλαμβάνουν τις καθιερωμένες 

συναλλαγές της επιχείρησης με τους προμηθευτές αλλά με πραγματοποίηση των 

προμηθειών με ηλεκτρονικό τρόπο (μέσω ιδιωτικών δικτύων ή Internet). Οι 

εφαρμογές Β2Β έχουν ως στόχο να βελτιώσουν και να απλοποιήσουν τις διάφορες 

επιχειρησιακές διαδικασίες μέσα σε μια εταιρία, καθώς και να αυξήσουν την 

αποδοτικότητα των συναλλαγών μεταξύ εταιριών που συνεργάζονται. Οι εταιρίες 

χρησιμοποιούν το σύστημα Β2Β για γρηγορότερες συναλλαγές χωρίς σφάλματα, 

για έλεγχο των αποθεμάτων, αποτελεσματική αναπλήρωση των προϊόντων κλπ., 

ενώ επιτυγχάνουν μείωση του κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας και αύξηση 

των ευκαιριών συνεργασίας.  

 

 (Consumer to Consumer-C2C) - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Στη κατηγορία αυτή του ηλεκτρονικού εμπορίου περιλαμβάνονται όλες οι 

ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ 

καταναλωτών/ανεξάρτητων χρηστών του διαδικτύου (δηλ. η απευθείας πώληση 

προϊόντος ή υπηρεσίας από καταναλωτή σε καταναλωτή). Παραδείγματα των 

εφαρμογών αυτής της κατηγορίας αποτελούν οι πωλήσεις (π.χ. σπιτιών, 

αυτοκινήτων κλπ.) από μικρές αγγελίες (σε δικτυακούς τόπους όπως το 

www.classified2000.com). Επίσης η διαφήμιση προσωπικών υπηρεσιών στο 
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διαδίκτυο και η πώληση γνώσης και εξειδίκευσης. Τέλος μια από τις πιο 

διαδεδομένες εφαρμογές του C2C ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η ηλεκτρονική 

δημοπρασία σε δικτυακούς τόπους όπως το eBay.com (με την οποία θα 

ασχοληθούμε εκτενώς σε επόμενο κεφάλαιο). 

 

 (e-government) - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Η κατηγορία αυτή έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και αποτελεί κομμάτι ενός 

νέου αναπτυσσόμενου κλάδου, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση ορίζεται από τον OECD (2008) ως «Η χρήση από την Κυβέρνηση 

εφαρμογών του διαδικτύου και άλλων τεχνολογιών, σε συνδυασμό με διαδικασίες 

που ενσωματώνουν αυτές τις τεχνολογίες για την ενίσχυση της πρόσβασης στην 

κρατική πληροφορία και υπηρεσία προς το κοινό, άλλες υπηρεσίες και κρατικές 

οντότητες, ή την βελτίωση σε κυβερνητικές λειτουργίες ως προς την 

αποτελεσματικότητα, την ποιότητα των υπηρεσιών και τον μετασχηματισμό τους». 

Η μορφή αυτή περιλαμβάνει κυρίως δύο πλαίσια δραστηριοτήτων. Ανάλογα με το 

ποιος παρέχει και σε ποιον απευθύνεται μία υπηρεσία έχουμε τις εξής κατηγορίες 

(Horst et al, 2007; Doong et al., 2010): 

 

Business to Government-B2G – Επιχειρήσεις και Κρατικοί φορείς  

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλες οι υπηρεσίες που απευθύνονται σε 

επιχειρήσεις και επίσης παρέχονται από τους κρατικούς φορείς και αφορούν 

κυρίως στη χορήγηση διαφόρων ειδών δικαιολογητικών, βεβαιώσεων και 

αιτήσεων που είναι απαραίτητα για τη σωστή και νόμιμη λειτουργίας τους. 

 

Citizen to Government- C2G– Πολίτες και κρατικοί φορείς  

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι υπηρεσίες οι οποίες 

παρέχονται προς πολίτες-χρήστες από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, 

όπως Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες και Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως ΙΚΑ και ΟΑΕΔ . 

 

Σύμφωνα με την αναφορά των Ηνωμένων Εθνών για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση (2012), η Ελλάδα βρίσκεται στη λίστα με τις χώρες που θεωρούνται 

ως «Αναδυόμενοι Ηγέτες» στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στην 17η  θέση. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι αυτές οι χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, έχουν 

επενδύσει σημαντικούς πόρους για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τα 

τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες της 

Νότιας Ευρώπης οι οποίες το 2012 αύξησαν την παγκόσμια κατάταξή τους σε 
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σχέση με το 2010. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα από την 41η θέση, ανέβηκε στην 

37η. Επίσης αναφέρει πως οι χώρες αυτές έχουν επεκτείνει τις υποδομές τους και 

τις δεξιότητες του προσωπικού τους, με στόχο να εξελιχθούν περαιτέρω στην 

παροχή των υπηρεσιών και να εκμεταλλευτούν στο έπακρο της δυνατότητες των 

τεχνολογιών για να επιτύχουν μακροχρόνια και βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

Παρόλα αυτά, για την εφαρμογή σε πλήρη κλίμακα της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης ανακύπτουν δύσκολα ζητήματα. Πρέπει, μεταξύ άλλων, να 

εξασφαλιστεί η ευρεία πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ώστε να μην 

δημιουργηθεί ψηφιακό χάσμα, η εμπιστοσύνη στην ηλεκτρονική διάδραση με τις 

κυβερνήσεις, η διαλειτουργικότητα της ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς 

οργανωτικά και εθνικά σύνορα κ.ά. Ακόμη παρατηρείται έλλειψη ενός ενιαίου 

νομοθετικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο δυσχεραίνει την πλήρη υιοθέτηση 

και λειτουργία συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Κάθε χώρα έχει 

υιοθετήσει διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο. Συνεπώς θα πρέπει να οριστεί ένα 

κοινό σύνολο, συμβατό με όλες τις χώρες το οποίο θα διέπει όλες τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές. Συνοψίζοντας θα λέγαμε  πως υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στις 

προσφερόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στην υιοθέτησή τους 

από τους χρήστες. Υπάρχει πληθώρα ερευνητικών προσπαθειών αναγνώρισης 

των παραμέτρων υιοθέτησης αυτών των υπηρεσιών. 

 

Όμως, για λόγους εστίασης, το εύρος της παρούσης διδακτορικής εργασίας 

περιορίζεται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 

(B2C) και μεταξύ καταναλωτών (C2C), μιας και το C2C ηλεκτρονικό εμπόριο έχει 

αυξηθεί ταχύτατα, παρά, την αβεβαιότητα, την ανωνυμία, την έλλειψη 

εμπιστοσύνης κλπ. που διακρίνουν το συγκεκριμένο περιβάλλον (Rauniar et al. 

2009; Ji, 2011; Feng et al., 2013).  

 

1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Για την επιτυχή υιοθέτηση και χρήση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, τόσο από τους 

καταναλωτές όσο και από τις επιχειρήσεις, είναι απαραίτητο αυτό να εξελιχθεί, 

προκειμένου να αρθούν οι όποιες αμφιβολίες ή επιφυλάξεις. Διαπιστώνοντας, ότι 

τα προβλήματα και οι ελλείψεις κατά και μετά τη διαδικασία παροχής ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών είναι αρκετά και σημαντικά και έχουν ως αποτέλεσμα τόσο πολλοί 

καταναλωτές όσο και ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων να παραμένουν 

http://www.scientific.net/author/Lu_Feng_3
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αρνητικοί στο να αξιοποιήσουν το νέο επιχειρηματικό εργαλείο, το ενδιαφέρον 

στρέφεται στον εντοπισμό των κυριότερων παραγόντων που οδηγούν στο 

αποτέλεσμα αυτό.  

 

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που οδηγούν στην 

αποστασιοποίηση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων  είναι η αδυναμία 

διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας στις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες. 

 

Έχοντας ως δεδομένη την ανάγκη διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας 

στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου και σ΄ όλες τις εφαρμογές αυτού, η 

παρούσα διδακτορική έρευνά μας έχει ως σκοπό να καθορίσει τις διαστάσεις 

(κριτήρια) ποιότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και 

καταναλωτών (Β2C), αλλά και μεταξύ καταναλωτών (C2C), ένα περιβάλλον 

το οποίο δεν έχει ερευνηθεί  παρά την μεγάλη απήχηση που έχει. Επιπλέον, 

στοχεύει  στη σύνθεση ενός θεωρητικού μοντέλου και στην ομαδοποίηση 

των διαστάσεων με βάση τα προτεινόμενα μοντέλα από τη βιβλιογραφία, 

ώστε να προσαρμοστούν ή να διαφοροποιηθούν στα δεδομένα του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αυτό εξελίσσεται στην ελληνική 

πραγματικότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Η ποιότητα υπηρεσιών υπήρξε πεδίο μεγάλου ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια 

από θεωρητικής πλευράς, αλλά και από πλευράς εφαρμογών. Οι ορισμοί της 

ποιότητας υπηρεσιών θεωρούν ότι η τελευταία είναι το αποτέλεσμα από την 

σύγκριση που κάνουν οι καταναλωτές μεταξύ των προσδοκιών τους σχετικά με 

κάποια υπηρεσία και την αντίληψή τους για τον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία 

αυτή εκπληρώθηκε (Grönroos, 1984, Berry et al., 1985, Parasuraman et al., 1988). 

Διάφορες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για να προσδιορίσουν τις παραδοσιακές 

διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών (Grönroos, 1984; Berry et al., 1985; 

Parasuraman et al., 1988; Johnston, 1995). Ο προσδιορισμός των καθοριστικών 

παραγόντων της ποιότητας υπηρεσιών είναι απαραίτητος προκειμένου να 

διευκρινιστεί ο τρόπος μέτρησης, ο έλεγχος και η βελτίωση της αντίληψης των 

πελατών για την ποιότητα υπηρεσιών (Johnston, 1995). 

 

Αν και η βιβλιογραφία σχετικά με την έρευνα της ποιότητας των υπηρεσιών δεν 

μπορεί να εξαντληθεί στο πλαίσιο ενός κεφαλαίου διατριβής, ο στόχος αυτού του 

κεφαλαίου είναι να παρέχει μια επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας στην 

διατριβή,  με ένα οργανωμένο και κριτικό τρόπο.  

 

2.1.1 Η έννοια της ποιότητας 

 
Για τη διαχείριση της ποιότητας έχουν αναπτυχθεί διάφορα πρότυπα που 

προσδιορίζουν τους κανόνες για συστήματα Διοίκησης Ποιότητας. Αποτέλεσμα 

των ενεργειών της αρμόδιας τεχνικής επιτροπής ISO/TC 176 είναι η έκδοση το 

1987 από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ISO των πρώτων προτύπων της 

σειράς ISO 9000:1987. Κατά την έκδοση τους αναφέρθηκε με έμφαση ότι 

αποτελούσαν το επιστέγασμα των πλέον σύγχρονων πρακτικών και αρχών για τη 

δημιουργία συστημάτων που θα διασφαλίζουν την ποιότητα. Η τελική έκδοση τους, 

προϊόν συνεργασίας και συμφωνίας των πλέον αρμόδιων φορέων παγκοσμίως, 

απετέλεσε τη βάση για την νέα εποχή στη διοίκηση της ποιότητας. Τα πρότυπα της 

σειράς ISO 9000:1987 επικυρώθηκαν από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προτύπων 

CEN -European Committee for Standardization (CEN, 2013) ως Ευρωπαϊκά 
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πρότυπα με την ονομασία EN 29000:1987 και υιοθετήθηκαν από τον Αμερικανικό 

Οργανισμό για τον Έλεγχο της Ποιότητας American National Standard (ANS, 2013) 

με την ονομασία ANSI/ASQC Q90 και αντίστοιχα στον Καναδά από τον Καναδικό 

Σύνδεσμο Τυποποίησης CSA (2013) με την ονομασία CSA:9000(2005).  

 

Η σειρά προτύπων ISO 9000:2000 αποτελείται από τέσσερα κυρίως πρότυπα και 

υποστηρίζεται από πολλά άλλα.  

Τα κύρια τέσσερα πρότυπα είναι τα ακόλουθα: 

- ISO 9000:2000 (2005)  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - Γενικοί Όροι και 

Λεξιλόγιο 

-ISO 9001:2000 (2008)  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – Απαιτήσεις 

-ISO 9004:2000 (2009)  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - Κατευθυντήριες γραμμές 

για βελτίωση της απόδοσης 

-ISO 19011 (2011)  Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διαχείριση Ελέγχου Ποιότητας 

ή/και Περιβάλλοντος. 

 

Το πρότυπο που χρησιμοποιείται διεθνώς ως οδηγός στην πορεία μια επιχείρησης 

για την διασφάλιση ποιότητας αλλά και ως μέτρο για την αξιολόγησή της ISO 

9001:2008. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να 

λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται 

ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα 

μέρη. Παρόλα αυτά το ISO 9001 υπόκεινται σε βελτιώσεις και εκτιμάται ότι μέχρι 

τον Ιανουάριο του 2015 θα δημοσιευτεί το  ISO 9001(2015).  

 

Σύμφωνα με το ISO 9000:2000, Ποιότητα (Quality) είναι ο βαθμός στον οποίο ένα 

σύνολο έμφυτων χαρακτηριστικών ικανοποιεί απαιτήσεις. Τα έμφυτα 

χαρακτηριστικά, σε αντιδιαστολή µε τα προδιαγραφόμενα, ενυπάρχουν σαν µόνιµα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Οι απαιτήσεις αφορούν ανάγκες ή 

προσδοκίες που είναι προσδιορισμένες (δηλωμένες ξεκάθαρα π.χ. γραπτώς),  

συνεπαγόμενες (θεωρούνται συνήθεις για το προϊόν) ή υποχρεωτικές από τη 

νομοθεσία.  

 

Η ποιότητα γενικά και η ποιότητα υπηρεσιών ειδικότερα είναι έννοιες δύσκολες να 

εξηγηθούν και να μετρηθούν. Η εκτίμηση της ποιότητας υπηρεσιών είναι δύσκολη 

υπόθεση εξαιτίας τριών χαρακτηριστικών που υπάρχουν στις υπηρεσίες –μη 

απτότητα (intangibility), ετερογένεια (heterogeneity) και μη διαιρετότητα 

(inseparability) (Berry and Parasuraman, 1991).  
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Ο Edward Deming (1982), ορίζει ότι «η ποιότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη µε τη 

συνεχή βελτίωση ενός παραγωγικού συστήματος που βρίσκεται σε σταθερή 

κατάσταση λειτουργίας». Ο Joseph Juran (1992), θεωρεί ότι η τριλογία της 

ποιότητας είναι ο σχεδιασµός, ο έλεγχος και η βελτίωση της ποιότητας. Σύμφωνα 

µε τον Juran «η διοίκηση της ποιότητας µπορεί να εξεταστεί ως ένα οργανωμένο 

σύνολο βασικών λειτουργιών για την ποιότητα, ανάλογο µε αυτό που έχουµε για 

άλλα µεγέθη της επιχειρηματικής δραστηριότητας (οικονομικά, παραγωγικότητα, 

κλπ)». Η ιδέα της ευθύνης του management και όχι οι τεχνικές ελέγχου ποιότητας 

αποτελούν επίκεντρο της θεωρίας του. Επίσης, κατά τον Juran «ποιότητα είναι η 

καταλληλότητα για σκοπό και χρήση και δεν είναι ποτέ τυχαία αλλά αποτέλεσµα 

κατάλληλου σχεδιασµού». Ο Philip Crosby όρισε την ποιότητα σύµφωνα µε την 

αρχή των «µηδέν λαθών - κάνοντάς το σωστά από την πρώτη φορά». Σύµφωνα µε 

τον Crosby (1979), «η ποιότητα είναι η συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές κα 

απαιτήσεις του χρήστη  και επιτυγχάνεται µε πρόληψη και όχι µε διαπίστωση της 

αστοχίας. Ο επιθυµητός στόχος είναι τα «µηδέν λάθη όχι περίπου µηδέν» 

(Marshall and Murdoch, 2001). Από την πλευρά του ο Choppin (1997), στο βιβλίο 

του «Η ποιότητα µέσω των ανθρώπων», καθορίζει την ποιότητα ως την 

«ικανοποίηση των διαπραγµατεύσιµων απαιτήσεων και προσδοκιών των 

πελατών». Ο Taguchi (1995) καθορίζει την ποιότητα από µια άλλη προοπτική, 

καθώς εισήγαγε τη συνάρτηση απώλειας της ποιότητας. Ο Garvin (1998) επεξηγεί 

ότι τέτοιου είδους απώλειες µπορεί να περιλαµβάνουν το κόστος εγγύησης, τους 

δυσαρεστηµένους πελάτες, καθώς και άλλα προβλήµατα λόγω φτωχής απόδοσης. 

Επιπλέον ο Garvin προσδιόρισε τις 8 διαστάσεις της ποιότητας και υποστήριξε ότι 

η ποιότητα βασίζεται πολύ στις έννοιες του χρήστη και της αξίας. Μαζί του 

συμφωνούν οι Heskett, Sasser και Hart (1990) που  υποστηρίζουν ότι ο πελάτης 

είναι αυτός που καθορίζει την ποιότητα από την άποψη της αξίας που έχει για 

αυτόν η λαµβανόµενη υπηρεσία, δηλ. η ποιότητα είναι αυτό που οι πελάτες 

εκφράζουν ότι είναι. Έχει διατυπωθεί επίσης ότι η ποιότητα των υπηρεσιών είναι 

«η γενική εντύπωση του πελάτη για τη σχετική ανωτερότητα των υπηρεσιών που 

παρέχει µια οργάνωση, ενώ η ικανοποίηση προέρχεται από τις µεµονωµένες 

συναλλαγές υπηρεσιών και τη γενική αντιμετώπιση της υπηρεσίας» (Johnston, 

1995).  

 

Σύμφωνα με τον Hayes (1998), υπάρχουν δυο τύποι ποιότητας: α. η Ποιότητα 

Σχεδιασμού και β. η Ποιότητα Προσαρμοστικότητας – Συμμόρφωσης. Η ποιότητα 

σχεδιασμού αντανακλά την έκταση στην οποία ένα προϊόν  ή μια υπηρεσία κατέχει 
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ένα επιθυμητό χαρακτηριστικό. Η ποιότητα προσαρμοστικότητας – συμμόρφωσης, 

αντανακλά την έκταση στην οποία ένα προϊόν ή υπηρεσία συμμορφώνεται στις 

προδιαγραφές. 

 

Από τους ορισμούς της Ποιότητας, διαπιστώνουμε ότι είναι διεθνώς αντιληπτή και 

συνώνυµη µε τις υψηλού επιπέδου προσδοκίες σχετικά µε την λειτουργικότητα 

µίας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος. Με απλά λόγια θα λέγαμε ότι ποιότητα είναι ο 

βαθµός ικανοποίησης των απαιτήσεων/προσδοκιών του πελάτη. Απ’ τη µία 

υπάρχουν οι προσδοκίες (expectations) του πελάτη για την υπηρεσία που θα του 

παρέχεται και από την άλλη η αντίληψη του για το τι τελικά του παρέχεται 

(perceptions). Όσο η τελική αντίληψη πλησιάζει ή και ξεπερνά τις προσδοκίες, 

τόσο υψηλότερη είναι η αντιλαµβανόµενη ποιότητα, τόσο µεγαλύτερη είναι η 

ικανοποίηση του πελάτη. Με αυτή την έννοια, η ποιότητα δεν µπορεί να µετρηθεί 

µε ακρίβεια (Garvin,1998).  

 

Η μεγάλη πλειοψηφία των δημοσιευμένων βιβλίων και επιστημονικών άρθρων 

σχετικά με την ποιότητα, αναφέρονται στην ποιότητα των υλικών προϊόντων. Τα 

παραπάνω βέβαια βρίσκουν άμεση εφαρμογή όσο αναφέρεται κανείς στην 

ποιότητα των παραγόμενων υλικών αγαθών όπου τα πράγματα είναι πιο 

ξεκάθαρα. Οι Parassuraman, Zeithaml και Berry (1985) τονίζουν, ότι η ποιότητα 

υπηρεσιών είναι πιο δύσκολη για τον πελάτη να την εκτιμήσει από την ποιότητα 

των προϊόντων και κατ’ επέκταση είναι πιο δύσκολο να αξιολογηθεί από την 

πλευρά των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, η ποιότητα υπηρεσιών προσέλκυσε 

ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των ερευνητών κυρίως τις δύο τελευταίες δεκαετίες.  

Πρόσφατα, η Επιστήμη των Υπηρεσιών (Service Science) προτείνεται ως ένα 

ανερχόμενο επιστημονικό πεδίο, που προτείνουν ακαδημαϊκοί από διάφορους 

επιστημονικούς χώρους και που έχει ως στόχο την ανάπτυξη, σχεδιασμό και 

μελέτη των υπηρεσιών ή των Συστημάτων Υπηρεσιών (Service Systems), 

χρησιμοποιώντας και ενοποιώντας έννοιες, θεωρίες και μοντέλα από 

διαφορετικούς κλάδους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες όπως είναι το μάρκετινγκ 

και τα πληροφοριακά συστήματα.    

 
 

2.1.2 Η Ποιότητα Υπηρεσιών 

 
Οι υπηρεσίες αποτελούν σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας και 

αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70% του συνόλου των θέσεων 
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απασχόλησης (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010). Στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν 

περισσότερο από το 75% της οικονομίας, και το νούμερο αυτό φαίνεται να 

αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς (Ballantyne and Varey, 2008; Maglio and Spohrer, 

2008; Vargo and Lusch, 2008; Zeithaml et al., 2008). Ζούμε σε μια οικονομία 

βασιζόμενη στις υπηρεσίες και απολαμβάνουμε μια αξεπέραστη υλικό άνεση, 

λόγω της ύπαρξης μια μεγάλης σειράς από υπηρεσίες που αποτελούν σχεδόν το 

80% της οικονομικής δραστηριότητας (Chesbrough and Spohrer, 2006).  

 

Κυρίως στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, όπου οι εταιρείες αλληλεπιδρούν με το 

τελικό καταναλωτή, η τάση είναι να αυξάνουν την αξία των προϊόντων με τις 

συνοδευμένες υπηρεσίες, γιατί αυτό αποτελεί ένα σημαντικό τρόπο για να  

διαφοροποιηθούν στην ανταγωνιστική αγορά του σήμερα (Homburg et al., 2002). 

Έτσι, παρά το γεγονός ότι ο όρος υπηρεσία έχει χρησιμοποιηθεί από διάφορους 

επιστημονικούς κλάδους, για να εκφράσει διαφορετικές έννοιες, η έννοια της 

Υπηρεσίας κυρίως στη βιομηχανία λιανικού εμπορίου, έχει προταθεί πρόσφατα να 

προχωρήσει πέρα  από την έννοια της προστιθέμενης αξίας. Συνεπώς το 

"customer service" έχει προταθεί να είναι η βάση κάθε οικονομικής  δραστηριότητα 

(Vargo and Lusch, 2004). 

 

Όμως θα πρέπει να ορίσουμε και την έννοια της υπηρεσίας, προκειμένου να 

κατανοήσουμε καλύτερα την ποιότητα υπηρεσιών. 

 

Η έννοια της υπηρεσίας παραδοσιακά προσδιορίζεται από το τρίπτυχο 

(Edvardsson, 1998) των  προϋποθέσεων, δηλαδή των απαιτούμενων πόρων που 

καθιστούν εφικτή την παροχή της  υπηρεσίας, της διαδικασίας που παράγει την 

υπηρεσία (στην οποία συµµετέχουν και οι πελάτες)  και του αποτελέσµατος της 

διαδικασίας. Στην παραγωγή και παράδοση των υπηρεσιών λαµβάνουν  µέρος η 

επιχείρηση, οι παροχείς και οι πελάτες -αποκαλούνται «τρίγωνο της υπηρεσίας»-  

(Zeithalm and Bitner, 2000). Σύμφωνα με αυτούς, η επιχείρηση δημιουργεί 

υποσχέσεις στους πελάτες σχετικά  µε την εκπλήρωση των προσδοκιών τους. Η 

επιχείρηση ευθύνεται για την εξασφάλιση των  απαιτούµενων παραγόντων και 

µέσων της διαδικασίας. Ως παράγοντες θεωρούνται οι γνώσεις και οι ικανότητες 

των παροχέων και η προθυµία τους ενώ τα µέσα αναφέρονται στον εξοπλισµό, τα  

υλικά και τη γενικότερη τεχνολογική υποδοµή. Ο βαθµός εκπλήρωσης των 

προσδοκιών καθορίζει την αξιολόγηση του επιπέδου ποιότητας της παρεχόµενης 

υπηρεσίας. Ο Mathe and Shapiro (1993) ορίζουν την υπηρεσία ως εξής: Υπηρεσία 

είναι όλες οι δραστηριότητες που αναλαμβάνει μια επιχείρηση για την παροχή 
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αξίας στη χρήση ενός απτού προϊόντος ή σειράς προϊόντων στην πάροδο του 

χρόνου, και η οποία μετράται από την αύξηση των ικανοποιημένων πελατών. Κατά 

τον Kotler (1994) οι υπηρεσίες είναι «οι δραστηριότητες ή τα πλεονεκτήματα που ο 

ένας αντισυμβαλλόμενος μπορεί να προσφέρει στον άλλο, και τα οποία είναι κατά 

βάση μη χειροπιαστά και δεν καταλήγουν στην ιδιοκτησία κάποιου αντικειμένου. Η 

δε παραγωγή τους μπορεί να είναι ή να μην είναι δεμένη με κάποιο φυσικό 

προϊόν». Ο  Grönroos (1998) ορίζει την υπηρεσία ως μια διαδικασία που 

αποτελείται από μια σειρά από λιγότερο ή περισσότερο άυλες δραστηριότητες που 

συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα πάντα, λαμβάνουν χώρα στις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ του πελάτη, των υπαλλήλων ή / και των φυσικών πόρων ή εμπορευμάτων 

ή / και των συστημάτων του παρόχου υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται ως λύσεις 

στα προβλήματα των πελατών. Σύμφωνα με τους Parasuraman et al., (1988), 

Edvardsson et al., (2005) και Zeithaml et al., (2008) οι υπηρεσίες μπορούν να 

αναλυθούν από την πλευρά του καταναλωτή λαμβάνοντας υπόψη τα τέσσερα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

1.«Έλλειψη απτότητας (Intangibility)». Σε αντίθεση με τα υλικά αγαθά, οι 

υπηρεσίες δεν έχουν υλική υπόσταση, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να 

δοκιμαστούν πριν αγοραστούν. Οι καταναλωτές που πληρώνουν για τις υπηρεσίες, 

ουσιαστικά δεν έχουν τίποτα απτό να πάρουν μαζί τους. Γι αυτό και οι υπηρεσίες 

χαρακτηρίζονται από  έλλειψη ιδιοκτησίας. 

2. «Ετερογένεια (Heterogeneity)». Οι υπηρεσίες ποικίλλουν πάντα επειδή η 

απόδοση τους εξαρτάται από το ποιος τις παρέχει. Άνθρωποι είναι αυτοί που τις 

εκτελούν συνήθως και επειδή είναι συνήθως αποδόσεις και διαδικασίες, δεν 

υπάρχουν ακριβείς προδιαγραφές που να δηλώνουν ομοιόμορφη ποιότητα. 

Επομένως από μια ποιοτική προοπτική, οι υπηρεσίες είναι δύσκολο να 

τυποποιηθούν.  

3.«Έλλειψη διαιρετότητας (Inseparability)». Σε μεγάλο βαθμό οι υπηρεσίες 

παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα. Υπάρχει δηλαδή αδιαχώριστο μεταξύ 

της παραγωγής και της κατανάλωσης. Μια υπηρεσία βιώνεται ή καταναλώνεται 

συνήθως την ώρα της παράδοσης ενώ συχνά ο πελάτης λαμβάνει μέρος στην όλη 

διαδικασία. Αυτή η εμπλοκή του πελάτη στην διαδικασία παροχής της υπηρεσίας 

προτάσσει τη σημασία του σχεδιασμού αλλά και της συμπεριφοράς των 

εργαζομένων, λόγω της αλληλεπίδρασης που υπάρχει.  

4.«Φθαρτότητα (Perishability)». Οι περισσότερες υπηρεσίες δεν μπορούν να 

αποθηκευτούν και να συσκευαστούν για κάθε πελάτη σε κάθε συναλλαγή 

υπηρεσιών. Ακόμη, η άμεση απαξίωση που υπάρχει στις περισσότερες υπηρεσίες, 
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διότι μια υπηρεσία που δεν υλοποιήθηκε τη μια μέρα, δεν μπορεί να αποθηκευτεί 

για την επόμενη. 

 

Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο λόγω και της θεωρητικής 

διάκρισης της ποιότητας των υπηρεσιών σε δύο επιμέρους συνιστώσες, δηλαδή 

την τεχνική ποιότητα και τη λειτουργική ποιότητα. Η τεχνική ποιότητα αφορά αυτό 

που παρέχεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των υπηρεσιών (γνώσεις, 

πράγματα απτά, τεχνικές λύσεις, κλπ.). Η λειτουργική ποιότητα από την άλλη, 

αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία παρέχεται, δηλαδή τη 

συμπεριφορά σε διαπροσωπικό επίπεδο που διαμορφώνεται από τους 

υπάλληλους των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας 

(Gronroos, 1982). 

 

΄Ολες οι παραπάνω ιδιαιτερότητες, υποδεικνύουν πόσο δύσκολο είναι να 

ελέγξουμε και να διαχειριστούμε την ποιότητα των υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας 

αντικειμενικές μεθόδους. Γι αυτό η ποιότητα παροχής υπηρεσιών αποτελεί μια 

έννοια που έχει εξάψει το ενδιαφέρον των μελετητών όπως φαίνεται και στη 

βιβλιογραφία (Yusoff and Ismail, 2008; Kim and Stoel, 2009; Nguyen et al., 2012) 

λόγω της δυσκολίας που αφορά τόσο τον καθορισμό όσο και τη μέτρηση της 

συγκεκριμένης ποιότητας.  

 

Παρόλα αυτά, έχουν ερευνηθεί και προταθεί πολλές συσχετίσεις ανάμεσα στην 

ποιότητα υπηρεσιών και στην ικανοποίηση, αφοσίωση πρόθεση επαναγοράς κλπ. 

(Al-Rousan, et al., 2010; Kuo et al., 2011). Η ικανοποίηση και η ποιότητα 

υπηρεσιών συνδέονται µμεταξύ τους µέσω του επιπέδου διάψευσης των 

προσδοκιών (Boulding et al., 1993). Ο  ορισμός του Choppin υπερτονίζει το ρόλο 

και τις προσπάθειες της διοίκησης για την εξασφάλιση της ικανοποίησης των 

πελατών. Όσο μεγαλύτερες είναι οι απώλειες, τόσο υψηλότερος είναι και ο βαθµός 

δυσαρέσκειας των πελατών, κάτι που φανερώνει τη χαμηλής ποιότητας απόδοση 

(Ali and Zairi, 2006). 

 

O Fornell, το 1989, παρουσίασε ένα μοντέλο ικανοποίησης το οποίο έγινε και το 

πρώτο εθνικό βαρόμετρο ικανοποίησης για τη Σουηδία ενώ αποτελεί το βασικό 

εργαλείο μέτρησης και ανάλυσης για τον Αμερικανικό δείκτη ικανοποίησης 

(American Customer Satisfaction Index- ACSI). Μια από τις βασικές υποθέσεις του 

μοντέλου είναι ότι η ικανοποίηση εξαρτάται από τις προσδοκίες του πελάτη, 
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όσο και από την ποιότητα και την αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

(όπως την αντιλαμβάνεται ο πελάτης). 

 

Ένα διφορούμενο ζήτημα το οποίο επικρατεί στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με 

την ποιότητα των υπηρεσιών και την ικανοποίηση των καταναλωτών είναι το εάν η 

ποιότητα των υπηρεσιών που αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές οδηγεί στην 

ικανοποίησή τους (Cronin and Taylor, 1992) ή εάν όπως έχουν συμπεράνει οι 

Parasuraman, Zeithaml και Berry (1988) η ικανοποίηση των καταναλωτών οδηγεί 

στην αντιληπτική ποιότητα των υπηρεσιών. Επιπλέον στη διεθνή βιβλιογραφία 

υπάρχει διαφωνία όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ ικανοποίησης καταναλωτών και 

ποιότητας υπηρεσιών. Σύμφωνα με τους Cronin και Taylor (1994) η ποιότητα των 

υπηρεσιών είναι μια μακροχρόνια στάση, ενώ η ικανοποίηση του καταναλωτή 

αποτελεί παροδική «κρίση» όπου γίνεται σε σχέση με έναν συγκεκριμένο φορέα 

παροχής υπηρεσιών. Η αντιληπτική ποιότητα υπηρεσιών αποτελεί αυτό που 

αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο.  Η 

εννοιολογική φύση της σχέσης έχει αναλυθεί πολύ από τους Rust και Oliver (1994) 

που συμμερίζονται την άποψη των Cronin & Taylor (1992) ότι η ικανοποίηση είναι 

ανώτερη της ποιότητας, αφού η ποιότητα είναι μία μόνο από τις πολλές διαστάσεις 

της ικανοποίησης. Παρόλα αυτά οι συγγραφείς αυτοί υποστηρίζουν ότι η 

ικανοποίηση μπορεί να ενισχύει την αντίληψη των καταναλωτών σχετικά με την 

ποιότητα.  Μια προσπάθεια επίλυσης αυτού του ζητήματος έγινε από τον Bitner 

(1992) ο οποίος υποστηρίζει ότι οι εκτιμήσεις που γίνονται σχετικά με την 

ικανοποίηση έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες ενέργειες υπηρεσιών, ενώ η 

ποιότητα υπηρεσιών είναι μία γενική στάση που σχετίζεται με την ανωτερότητα ή 

τελειότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών. 

 

Πολλοί ερευνητές έχουν αναπτύξει μοντέλα για την ποιότητα υπηρεσιών τα οποία 

έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των σύγχρονων προσεγγίσεων 

αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών. Η πολυπλοκότητα των παραγόντων που 

προσδιορίζουν την ποιότητα υπηρεσιών οδήγησε στην ανάπτυξη πολυδιάστατων 

μοντέλων, τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο θεωρητικές σχολές: 

 

 την σχολή Βόρειας Αμερικής (North American school of thought – με 

κυριότερους εκφραστές τους Berry, Zeithaml και Parasuraman, 1985) και 

 την Σκανδιναβική – Ευρωπαϊκή σχολή (Nordic European school of thought 

– με κυριότερους εκφραστές τους Grönroos, 1984, Lehtinen και Lehtinen, 

1991).  
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Αν και η βιβλιογραφία σχετικά με την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών 

δεν μπορεί να εξαντληθεί στο πλαίσιο ενός κεφαλαίου μιας διατριβής, στόχος είναι 

το συγκεκριμένο κεφάλαιο να παρέχει μια επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας 

με ένα οργανωμένο και κριτικό τρόπο. 

 

2.1.3 Μοντέλο διάψευσης προσδοκίας, Oliver (expectancy disconfirmation 
model) 

 
Το μοντέλο του Oliver,  ευρέως γνωστό και ως μοντέλο διάψευσης προσδοκιών 

(expectancy disconfirmation model), αποτέλεσε τη βάση για την έρευνα  

αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών και γι αυτό αξίζει ιδιαίτερη αναφορά. Ο 

Oliver (1977-80a,80b-81) χρησιμοποιώντας τη θεωρία προσαρμογής (adaption 

theory)  του Helson (1964) διατυπώνει την άποψη ότι οι προσδοκίες των πελατών 

διαμορφώνουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο απόδοσης και παρέχουν ένα πλαίσιο 

αναφοράς για την αξιολόγηση από την πλευρά των καταναλωτών. Έτσι η 

ικανοποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια συνάρτηση της συγκεκριμένης 

διαδικασίας σύγκρισης των προσδοκιών και πιο συγκεκριμένα ως η αντίληψη της 

επιβεβαίωσης ή της διάψευσης των προσδοκιών του πελάτη. Συνεπώς η 

ικανοποίηση σύμφωνα με τον Oliver ορίζεται ως μια ευχάριστη μετα-αγοραστική 

εμπειρία, δεδομένης της προαγοραστικής προσδοκίας του πελάτη. Επιπλέον αξίζει 

να σημειωθεί ότι οι προσδοκίες των πελατών ποικίλουν και εντάσσονται σε μια 

«ζώνη» ανοχής όπως λέγεται και αν οι παρεχόμενες υπηρεσίες βρίσκονται εντός 

ορίων της ζώνης, τότε οι πελάτες είναι ικανοποιημένοι.  Στην περίπτωση που οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες υπερβαίνουν το επιθυμητό επίπεδο, τότε θεωρούνται 

εξαιρετικές και η διάψευση των προσδοκιών μπορεί να είναι είτε θετική, οπότε η 

απόδοση υπερβαίνει τις προσδοκίες, ενώ όταν  η απόδοση είναι χειρότερη από τις 

προσδοκίες, τότε η διάψευση των προσδοκιών είναι αρνητική. 
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Σχήμα 2.1.3.1: Το μοντέλο του Oliver  

 

 
 
Πηγή: Oliver, R.L. (1980), "A cognitive model of the antecedents and consequences of 
satisfaction decisions", Journal of Marketing Research, Vol. 17.(November), pp. 460-9. 

 
 

2.1.4 Μοντέλο Αντιλαμβανόμενης Ποιότητας Υπηρεσιών (Gronroos) 

 
Ένας από τους πρώτους αντιπροσώπους της Θεωρητικής Σκανδιναβικής  

Ευρωπαϊκής σχολής, ο Grönroos (1984), εξέθεσε την άποψη ότι η 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών, την οποία αποκαλούσε ικανοποίηση, είναι 

στην ουσία μία συνάρτηση του τί προσδοκά ο πελάτης από μια υπηρεσία, η 

αναμενόμενη υπηρεσία, και από τον τρόπο που αυτή θα παραδοθεί στον πελάτη. 

Βασικά, η θεωρία του για την ποιότητα υπηρεσιών αναπτύχθηκε βασιζόμενη σε 

κάποιες προηγούμενες προτεινόμενες απόψεις για την ποιότητα των υπηρεσιών 

(Gummesson, 1997) και σε θεωρίες από την πλευρά της γνωστικής ψυχολογίας 

(Bettman, 1979). Και  λέει ότι, ".....η αντιλαμβανόμενη ποιότητα μιας δεδομένης 

υπηρεσίας είναι η έκβαση μιας διαδικασίας αξιολόγησης κατά την οποία οι 

καταναλωτές συγκρίνουν τις προσδοκίες τους με την υπηρεσία που 

αντιλαμβάνονται ότι τους έχει παραδοθεί, δηλαδή αυτοί θέτουν την 

αντιλαμβανόμενη υπηρεσία ενάντια στην αναμενόμενη υπηρεσία (Gronroos, 1990). 

 

Στο μοντέλο του όπως αυτό παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα εξηγεί ότι οι 

αντιλήψεις των πελατών χωρίζονται σε δύο διαστάσεις: την ποιότητα της 

λειτουργίας – λειτουργική ποιότητα (πως λειτουργεί η διαδικασία της υπηρεσίας) 

και την τεχνική ποιότητα (σε τι οδηγεί η διαδικασία της υπηρεσίας για τον 

καταναλωτή από «τεχνικής» πλευράς). Η τεχνική διάσταση αφορά το αποτέλεσμα 

της υπηρεσίας που λαμβάνει ο πελάτης, δηλαδή αυτό που μένει στον πελάτη όταν 
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η διαδικασία παραγωγής και παροχής της υπηρεσίας ολοκληρωθεί.  Η λειτουργική 

διάσταση αφορά τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει την υπηρεσία ο πελάτης, 

δηλαδή το πως βιώνει την ταυτόχρονη διαδικασία παραγωγής και παροχής της 

υπηρεσίας.  Η εικόνα (image) της επιχείρησης, εισήχθη στο μοντέλο ως ένα φίλτρο 

που επηρεάζει την αντίληψη της ποιότητας είτε ευνοϊκά, είτε ουδέτερα ή αρνητικά 

και εξαρτάται από την γνώμη του πελάτη για την επιχείρηση παροχής της 

υπηρεσίας, δηλαδή αν είναι καλή, ουδέτερη ή κακή. Καθώς η εικόνα αλλάζει κατά 

την πάροδο του χρόνου, εξαρτώμενη από το πως αντιλαμβάνεται την ποιότητα της 

υπηρεσίας ένας συγκεκριμένος πελάτης, η εικόνα ως συνιστώσα προσθέτει μια 

δυναμική στο μοντέλο, (Grönroos, 1998). Με βάση το μοντέλο αυτό η 

αντιλαμβανόμενη συνολική ποιότητα μιας υπηρεσίας δεν εξαρτάται μόνο από το 

επίπεδο της τεχνικής και λειτουργικής διάστασης, αλλά κυρίως από το χάσμα 

ανάμεσα στην αναμενόμενη και την εμπειρική ποιότητα, την οποία βιώνει ο 

πελάτης κατά τη διαδικασία παραγωγής και παροχής της υπηρεσίας.  

 
Σχήμα 2.1.4.1: Mοντέλο αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών (Gronroos) 

 
 
Πηγή: Gronroos, C. (1984). A service Quality model and its marketing implications. 
European Journal of Marketing, 18(4), 36-44.  

 
Οι προσδιοριστικοί παράγοντες και τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υπηρεσιών 

μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την εξεταζόμενη υπηρεσία, αλλά και τους 

υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες της. Επιπλέον, πρακτικές έρευνες έχουν δείξει 

ότι ένα αποδεκτό επίπεδο τεχνικής ποιότητας μπορούν να το προσφέρουν πολλές 

επιχειρήσεις και η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο κομμάτι της 

τεχνικής ποιότητας είναι πολύ δύσκολη (επενδύσεις στη καινοτομία με υψηλό 

ρίσκο). Αντίθετα μια επιχείρηση μπορεί να διαφοροποιηθεί ευκολότερα στον τομέα 

της παροχής υπηρεσιών επενδύοντας στη λειτουργική διάσταση. Γι’ αυτό o 

Grönroos (2001) προτείνει «τα 7 κριτήρια της αντιλαμβανόμενης καλής ποιότητας 

υπηρεσιών», τα οποία είναι: 
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 Επαγγελματισμός και Ικανότητες 

 Τρόποι συμπεριφοράς  

 Πρόσβαση και Ευελιξία 

 Αξιοπιστία και Εμπιστοσύνη 

 Ανάκτηση υπηρεσίας 

 Servicescape 

 Φήμη και Αφοσίωση 

 

Εκτός από τον επαγγελματισμό και τις ικανότητες  που αποτελούν μία τεχνική 

διάσταση της ποιότητας, τα παραπάνω κριτήρια συνδέονται ξεκάθαρα με τη 

λειτουργική διάσταση της ποιότητας. 

 

Παρόλο που το μοντέλο του Grönroos υιοθετήθηκε ως γενικός κανόνας ο Haywood 

– Farmer (1988) πρότεινε ότι η σημασία των διαστάσεων θα πρέπει να καθορίζεται 

ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών ή των επιχειρήσεων που παρέχουν τις 

υπηρεσίες. 

 

Το περιβάλλον παροχής της υπηρεσίας θεωρείται μέρος της λειτουργικής 

ποιότητας, ωστόσο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μία τρίτη διάσταση ποιότητας 

για την οποία ο Bitner (1992) χρησιμοποιεί τον όρο ποιότητα servicescape. Η 

διάσταση αυτή περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους, την τεχνολογία και άλλα υλικά 

στοιχεία του περιβάλλοντος της διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας. Σύμφωνα με 

τους Holmlund και Strandvik (2000), οι οικονομικές συνέπειες που υφίσταται ο 

πελάτης από την παροχή μιας υπηρεσίας είναι μία άλλη διάσταση της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών (οικονομική ποιότητα) συνέπειες που 

υφίσταται ο πελάτης από την παροχή μιας υπηρεσίας.  

 

Δύο άλλοι εκφραστές της Σκανδιναβικής  Ευρωπαϊκής σχολής θεωρούνται οι 

Lehtinen και Lehtinen (1991), οι οποίοι παρείχαν τη δική τους ανάλυση για την 

ποιότητα υπηρεσιών. Η προσέγγισή τους αντιμετωπίζει την ποιότητα υπηρεσιών 

περιλαμβάνοντας δύο επίπεδα: 

Ποιότητα διαδικασίας, που αποτελεί την εκτίμηση του πελάτη από τη διαδικασία 

παροχής υπηρεσιών στην οποία συμμετείχε, 

Ποιότητα Αποτελέσματος, που αποτελεί την εκτίμηση του πελάτη για τα 

αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας. 
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2.1.5 Μοντέλο Servqual (Parasuraman, Berry & Zeithaml, 1988) 

 
Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 παρουσιάσθηκε το μοντέλο Servqual (Service 

Quality) για την ποιότητα των υπηρεσιών, από τους Parasuraman, Berry και 

Zeithaml (1985), το οποίο στηρίζεται στη θεωρία της διάψευσης των προσδοκιών. 

Σύμφωνα με το μοντέλο η ποιότητα των υπηρεσιών προκύπτει αν από τις  

προσδοκίες των καταναλωτών, οι οποίες προσδιορίζονται από τις προσωπικές 

τους ανάγκες, από προηγούμενη εμπειρία συναλλαγών με εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών, ή /και από την επικοινωνία με άλλους καταναλωτές αφαιρεθεί η 

πραγματική απόδοση της υπηρεσίας. Το πρότυπο αξιολόγησης της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών SERVQUAL είναι ένα όργανο μέτρησης της ποιότητας 

των υπηρεσιών, που χρησιμοποιείται ευρέως και το οποίο κάνει σύγκριση μεταξύ 

προσδοκιών και αντιλήψεων των καταναλωτών ανάμεσα σε διάφορες διαστάσεις 

ποιότητας (Αντιλήψεις- Προσδοκίες =Ποιότητα). Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι 

είτε θετικό, αν οι προσδοκίες του καταναλωτή υπερβαίνουν την τελική απόδοση 

που θα έχει η υπηρεσία, είτε αρνητική αν οι προσδοκίες του καταναλωτή 

διαψευσθούν. 

 

Στην αρχική μελέτη τους οι Parasuraman, Zeithaml και Berry (1985) μέσα από μια 

ποιοτική έρευνα και ανάλυση διαπίστωσαν ότι υπήρχαν δέκα καθοριστικοί 

παράγοντες που χαρακτηρίζουν τις αντιλήψεις των πελατών για την παρεχόμενη 

υπηρεσία. Οι 10 διαστάσεις (προσδιοριστικοί παράγοντες) για την αξιολόγηση της 

ποιότητας υπηρεσιών που πρότειναν ήταν οι εξής: 

 Αξιοπιστία της υπηρεσίας (reliability) 

 Ανταπόκριση του προσωπικού (responsiveness) 

 Αρμοδιότητα του προσωπικού (competence) 

 Ευγένειά του (courtesy) 

 Πρόσβαση στο χώρο παροχής της υπηρεσίας (access) 

 Επικοινωνία επιχείρησης - πελάτη (communication) 

 Αφοσίωση του πελάτη (credibility) 

 Ασφάλεια που παρέχεται στον πελάτη (security) 

 Κατανόηση / γνώση του πελάτη (understanding / knowing the customer) και 

 Υλικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης (tangibles). 

 

Νεότερη μελέτη, από τους ίδιους ερευνητές Parasuraman, Zeithaml και Berry 

(1988a), πρότεινε, οι 10 προσδιοριστικοί παράγοντες της ποιότητας υπηρεσιών να 

μειωθούν στους εξής πέντε, οι οποίοι κατά σειρά σημαντικότητας είναι:  
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 Απτότητα / υλικά στοιχεία (tangibles),  

 Αξιοπιστία (reliability),  

 Ανταπόκριση (responsiveness),  

 Ασφάλεια (assurance) και  

 Συναισθηματική κατανόηση (empathy).  

 

Το όργανο SERVQUAL αναπτύχθηκε βασισμένο στη συνέχεια σε αυτές τις πέντε 

καθορισμένες διαστάσεις, που βαθμολογούνται κάνοντας χρήση 22 

τυποποιημένων προτάσεων (items). Οι προτάσεις αυτές βαθμολογούνται σε μια 

κλίμακα Likert 7 βαθμών με πόλους βαθμολόγησης από 1= «διαφωνώ απόλυτα» 

έως 7= «συμφωνώ απόλυτα». Επίσης δεν βαθμολογούνται μόνο οι αντιλήψεις 

αλλά και οι προσδοκίες ενώ για τις 5 διαστάσεις θα πρέπει να υπάρξει μια μέτρηση 

σημαντικότητας της κάθε μιας από αυτές.  

 
Σχήμα 2.1.5.1: Το μοντέλο SERVQUAL  

 

  
Πηγή: Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988a). A Conceptual Model of 
Service Quality and ItsImplications for Future Research. Journal of Marketing, 49(4), 41-50. 

 

Η συμβολή των παραπάνω ερευνητών δεν περιορίζεται όμως μόνο στο μοντέλο 

ServQual. Προεκτείνοντας την έρευνά (Parasuraman et al., 1988b)  τους πρότειναν 

ένα σημαντικό θεωρητικό μοντέλο προκειμένου να εντοπίσουν τις αιτίες που 

οδηγούν στην έλλειψη ποιότητας,  αυτό της «ανάλυσης κενών» που αφορά την 

απόδοση ενός οργανισμού στην ποιότητα των αντιληπτών δηλαδή πραγματικών 

παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με τις ανάγκες για ποιότητα υπηρεσιών που 

έχουν οι πελάτες.  

 

Στο παρακάτω μοντέλο υπάρχουν πέντε (5) κενά (gaps), που μπορούν να 

αποτελέσουν εμπόδια στην προσπάθεια της επιχείρησης να προσφέρει μια 
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υπηρεσία, την οποία οι καταναλωτές θα αντιλαμβάνονται ως υψηλής ποιότητας. 

Στο γράφημα  Χ, που ακολουθεί, απεικονίζονται τα κενά, στα ακριβή σημεία 

εντοπισμού τους κατά το μοντέλο Servqual. Χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία 

Servqual, η ποιότητα υπηρεσιών καθορίζεται από το γενικό κενό μεταξύ αυτού που 

προσδοκόταν και αυτού που παραδόθηκε. Αυτό σημαίνει ότι: Η ποιότητα 

υπηρεσιών είναι σχετική, όχι απόλυτη. Τα 5 κενά (gaps) περιβάλουν το γενικό αυτό 

κενό η ανάλυση των οποίων  (gap analysis) προσπαθεί να εξακριβώσει τα αίτια 

της μείωσης της ποιότητας των υπηρεσιών σε κάθε μια ή σε όλες τις διαστάσεις 

που προαναφέρθηκαν.  

 

Σχήμα 2.1.5.2: - Μοντέλο Ανάλυσης Κενών- Model of Service Quality Gaps 

 
 
Πηγή: Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988b). Servqual: A Multiple-Item 
Scale For MeasuringConsumer Perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1), 
420-450. 

 
Τα 5 αυτά κενά (gaps) είναι τα εξής: 

Gap 1. Το κενό μεταξύ προσδοκιών του πελάτη και κατανόηση αυτών των 

προσδοκιών από τη Διοίκηση  

Δηλώνει την διαφορά μεταξύ αυτού που περιμένουν οι πελάτες και πως η 

επιχείρηση αντιλαμβάνεται αυτές τις προσδοκίες. Οφείλεται στην ελλιπή ή 

ανακριβή πληροφόρηση από το προσωπικό ή από τις αναποτελεσματικές έρευνες 

αγοράς, σχετικά με την αντίληψη ορισμένων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών από 

τους πελάτες, τα οποία όμως είναι καθοριστικά για αυτούς. 
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Gap 2.  Το κενό μεταξύ αντίληψης της Διοίκησης για τις προσδοκίες των πελατών 

και των προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει 

Οι προδιαγραφές της διοίκησης για την υπηρεσία είναι διαφορετικές από τις 

αντιλήψεις της για τις προσδοκίες των πελατών. Η επιχείρηση μπορεί να αποτύχει 

να κατανοήσει τις προσδοκίες των πελατών και να τις μεταφράσει σε 

συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας. Όταν πρότυπα των υπηρεσιών δεν 

υπάρχουν ή όταν αυτά υπάρχουν αλλά δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των 

πελατών, αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας 

από το αγοραστικό κοινό. Για να κλείσει το δεύτερο χάσμα επιβάλλεται ο 

καθορισμός προδιαγραφών ποιότητας που θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες 

των πελατών 

Gap 3. Το κενό μεταξύ προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών και των υπηρεσιών 

που πραγματικά παρασχέθηκαν 

Το κενό εδώ δείχνει τη διαφορά μεταξύ των προδιαγραφών της ποιότητας και της 

ποιότητας που παρέχεται στον πελάτη τελικά από την υπηρεσία. Το «κενό στην 

απόδοση των υπηρεσιών» είναι το ποιοτικό επίπεδο στο οποίο υπάρχουν 

αποκλίσεις μεταξύ της υπηρεσίας που παραδίδεται από τους υπαλλήλους σε 

σύγκριση με τα πρότυπα που προσδιορίζονται από τη διοίκηση. Αυτό το χάσμα 

είναι η έλλειψη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπαλλήλων, η έλλειψη κινήτρου και 

προθυμίας από την πλευρά των υπαλλήλων για την παράδοση ποιοτικών 

υπηρεσιών.  Άρα τα πρότυπα μίας υπηρεσίας δεν πρέπει μόνο να 

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών, αλλά και να υποστηρίζονται από 

κατάλληλους και επαρκείς πόρους (ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα, τεχνολογία).  

Gap 4. Το κενό επικοινωνίας μεταξύ επιχείρησης-πελάτη 

Το κενό αυτό προκύπτει λόγω ανεπαρκούς οριζόντιας επικοινωνίας και  

δημιουργείται ανάμεσα στις δραστηριότητες επικοινωνίας της επιχείρησης με την 

αγορά-στόχο της.   Αρκετά συχνά η έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ 

των διαφόρων τμημάτων μιας εταιρείας έχει ως συνέπεια μια επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών να μην μπορεί να προσφέρει αυτό που υπόσχεται μέσα από διάφορα 

κανάλια επικοινωνίας. Συνήθως υπόσχονται περισσότερες υπηρεσίες από αυτές 

που μπορούν να παραδώσουν με συνέπεια. Έτσι οι  υποσχέσεις κατά τη διάρκεια 

της προώθησης μπορεί να αποβούν ολέθριες, εφόσον αυξάνουν τις προσδοκίες 

των πελατών, και συνεπώς έχουν επιπτώσεις στην αντίληψη για την υπηρεσία. 

Gap 5.  Το κενό μεταξύ αντιλαμβανόμενων και προσδοκώμενων υπηρεσιών από 

τον πελάτη 

Το κενό αυτό είναι και το σημαντικότερο του μοντέλου δεδομένου ότι  το χάσμα 

αυτό αντιπροσωπεύει την πιθανή απόκλιση μεταξύ της αναμενόμενης και της 
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αντιλαμβανόμενης υπηρεσίας από την πλευρά των καταναλωτών, δηλαδή της 

υπηρεσίας που επιθυμούν ή αναμένουν οι πελάτες και της υπηρεσίας που 

αντιλαμβάνονται ότι τους έχει παραδοθεί. Η προσωπική κρίση των πελατών για 

την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας προκύπτει από τις προσδοκίες που 

έχουν διαμορφώσει οι πελάτες προτού να πληρώσουν και να αποκτήσουν ιδίαν 

αντίληψη για την υπηρεσία που δοκίμασαν.  

 

Υπάρχουν δύο μέρη στη διαδικασία μέτρησης: το πρώτο έχει να κάνει με το να 

προσδιοριστούν οι αντιλήψεις των καταναλωτών σχετικά με την ιδανική υπηρεσία 

και το δεύτερο είναι να μετρηθούν οι αντιλήψεις των καταναλωτών για τις 

υπηρεσίες που τους παρείχε μία συγκεκριμένη εταιρία. Το βασικότερο ίσως 

πλεονέκτημα του μοντέλου αυτού είναι ότι η ποιότητα προσδιορίζεται από τους 

ίδιους τους καταναλωτές (αντιλαμβανόμενη ποιότητα) και όχι βάσει κάποιων 

προδιαγραφών (quality standards) που έχει θέσει η επιχείρηση. Αυτή η 

πελατοκεντρική αντίληψη δίνει τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών να μετρήσει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει βασιζόμενη 

σε δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από τους ίδιους της τους πελάτες. Οι πελάτες 

είναι αυτοί στους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες, με σκοπό την κάλυψη των 

αναγκών τους, οπότε είναι οι μόνοι που μπορούν να καθορίσουν το επίπεδο 

ποιότητας των υπηρεσιών.  

 

Συμπερασματικά το μοντέλο SERVQUAL είναι μια εμπειρική μέθοδος που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί από έναν οργανισμό παροχής υπηρεσιών για να βελτιώσει την 

ποιότητα των υπηρεσιών της. Η μέθοδος περιλαμβάνει την κατανόηση των 

αναγκών για υπηρεσίες όπως τις αντιλαμβάνονται οι πελάτες που συνιστούν την 

«αγορά στόχο». Αυτές οι μετρούμενες αντιλήψεις για την ποιότητα υπηρεσιών του 

εν λόγω οργανισμού, συγκρίνονται έπειτα με έναν ιδεατό οργανισμό. Η 

προκύπτουσα ανάλυση χάσματος μπορεί έπειτα να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για 

τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών. Τα στοιχεία συλλέγονται μέσω ερευνών σε 

ένα δείγμα πελατών. Για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων 

χρησιμοποιείται ένα προκαθορισμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει: τη 

μέτρηση των προσδοκιών και των αντιλήψεων του πελάτη με βάση το ιδεατό 

επίπεδο μιας διάστασης ποιότητας και τη βιωμένη εμπειρία από την παροχή 

υπηρεσιών που αφορά τον οργανισμό παροχής αντίστοιχα και τη μέτρηση της 

σημαντικότητας των διαστάσεων ποιότητας.  
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Τόσο οι προσδοκίες όσο και η αντίληψη του πελάτη μετρούνται με χρήση μιας 

επταβάθμιας κλίμακας Likert. Με την κλίμακα αυτή, οι ερωτώμενοι καλούνται να 

δηλώσουν το βαθμό στον οποίο συμφωνούν ή διαφωνούν με μία σειρά από 22 

προτάσεις (Παράρτημα Α). Ένα αποτέλεσμα για την ποιότητα μπορεί στη συνέχεια 

να υπολογιστεί σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση (1): 

 

Perception (Pi)-Expectation (Ei)= Quality (Qi)  (1) 

Ο δείκτης μέτρησης του υποδείγματος SERVQUAL (αντιληπτή ποιότητα 

υπηρεσιών) λαμβάνεται από το αποτέλεσμα της εξίσωσης (1) : 

 

      (1) 

 

2.1.6 Κριτική στο μοντέλο SERVQUAL 

 
Σύμφωνα με τους Davies, Baron, Gear και Read (1999), το μοντέλο SERVQUAL 

είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μοντέλο μέτρησης ποιότητας στις υπηρεσίες. 

Στο συμπέρασμα αυτό συνηγορεί και η έρευνα που πραγματοποίησαν οι Bloemer, 

DeRuyter και Wetzels (1999). Επίσης, ο Grönroos (1998) το χαρακτηρίζει ως το 

καλύτερο μοντέλο μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών. Εφαρμόζεται σε μεγάλο 

εύρος υπηρεσιών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση του επιπέδου 

προσφερόμενης ποιότητας διαφορετικών επιχειρήσεων, αλλά και της ίδιας 

επιχείρησης σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

 

Βέβαια, παρόλο που το όργανο SERVQUAL έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε 

περιπτώσεις επιχειρήσεων τόσο business-to-business όσο και business-to-

customer, αυτό δεν σημαίνει ότι η κλίμακα του οργάνου δεν υπόκειται σε συνεχή 

και επανεξεταζόμενη κριτική. Συγκεκριμένα, η κριτική της χρήσης του οργάνου 

SERVQUAL έχει προκύψει καθώς από την πλευρά διάφορων ερευνητών είναι 

ακόμη υπό συζήτηση το εάν οι πέντε διαστάσεις του SERVQUAL αποτελούν 

αξιόπιστες διαστάσεις μέτρησης για όλο το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

που σύμφωνα με άλλες μελέτες δεν φαίνεται να μπορούν να τυποποιηθούν για μια 

γενικότερη εφαρμογή (Babakus and Boller, 1992; Cronin and Τaylor, 1992). Μόνο 

η ύπαρξη της διάστασης της απτότητας επιβεβαιώνεται σε όλες τις σχετικές 

μελέτες. 
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Μελετώντας τις αδυναμίες του μοντέλου SERVQUAL, οι καθηγητές Cronin και 

Taylor (1992) πρότειναν μια εναλλακτική προσέγγιση. Το μοντέλο τους 

ονομάστηκε Servperf “SERVice PERFormance”, Η βασική διαφωνία των Cronin 

και Taylor ήταν στο γεγονός ότι αντί να προσμετρούνται οι προσδοκίες των 

καταναλωτών για μια υπηρεσία θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη η 

αντιλαμβανόμενη απόδοση. Η πλέον χαρακτηριστική διαφορά του από το Servqual 

έγκειται στην άποψη ότι η έννοια της ποιότητας της υπηρεσίας δεν θα πρέπει να 

στηρίζεται στην προσέγγιση της διάψευσης των προσδοκιών αλλά στην Απόδοση 

των Υπηρεσιών. Σύμφωνα με το Servperf μόνο η αντιλαμβανόμενη ποιότητα είναι 

μέτρο της ποιότητας των υπηρεσιών. 

 

Οι Babakus και Boller (1992) έφτασαν στο ίδιο περίπου συμπέρασμα σχετικά με 

την «ανωτερότητα» της μέτρησης της απόδοσης. Τα ευρήματά τους προτείνουν ότι 

το κομμάτι που μετρά τις προσδοκίες στο μοντέλο Servqual δεν προσθέτει 

περισσότερη πληροφορία από αυτή που προσθέτει η απόδοση μόνη της. Οι 

Parasuraman, Berry και  Zeithaml (1994) απάντησαν πάνω σε αυτό ότι η διαφορά 

μεταξύ των προσδοκιών και των αντιλήψεων έχουν ανώτερη διαγνωστική αξία και 

προσθέτουν μεγαλύτερη πληροφόρηση από ότι μόνο οι αντιλήψεις.  

 

O Carman (1990) προτείνει την προσαρμογή ορισμένων στοιχείων όσον αφορά 

την έκφραση και τη διατύπωση ξεχωριστά για κάθε διαφορετική υπηρεσία όπου 

εφαρμόζεται το μοντέλο. Ο Teas (1993)  υποστηρίζει ότι σε συγκεκριμένες 

υπηρεσίες, οι ομάδες των προσδιοριστικών παραγόντων για τις προσδοκίες και τις 

εκτιμήσεις των πελατών είναι διαφορετικές. Ακόμη αμφισβητεί τα 22 

χαρακτηριστικά του μοντέλου διότι δεν καλύπτουν πάντα όλες τις πτυχές μιας 

υπηρεσίας, και θεωρεί ότι κατά περίπτωση θα πρέπει είτε να προστεθούν νέα 

χαρακτηριστικά, είτε να παραληφθούν κάποια από τα προτεινόμενα του μοντέλου. 

  

Άλλο σημείο διένεξης  μεταξύ των ερευνητών είναι η χρονική στιγμή διανομής των 

ερωτηματολογίων. Αν η προσδοκίες αξιολογηθούν μετά ή κατά τη διάρκεια λήψης 

της υπηρεσίας τότε αυτό που αξιολογείται δεν είναι οι προσδοκίες των πελατών, 

αλλά το αποτέλεσμα της επιρροής που δέχεται ο πελάτης από τη χρήση της 

υπηρεσίας. Επίσης η χρήση της υπηρεσίας μπορεί να μεταβάλλει τις προσδοκίες 

του πελάτη με αποτέλεσμα η σύγκρισή τους με τις αντιλήψεις του πελάτη να 

οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα  
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Επιπλέον, κριτική έχει υποστεί και το ερωτηματολόγιο του SERVQUAL, διότι 

αφενός είναι εξαιρετικά μακροσκελές και αφετέρου ως προς τη χρήση της κλίμακας 

LIkert. Οι Babakus και Boller (1992) έχουν προτείνει ότι το όργανο χρειάζεται 

καλύτερη διατύπωση για μερικά από τα στοιχεία της κλίμακας, κάτι που 

αναγνωρίστηκε και στα συμπεράσματα συνακόλουθης μελέτης που 

πραγματοποιήθηκε από τους ίδιους τους Parasuraman, Zeithaml και Berry (1991), 

οι οποίοι πρότειναν ότι η διατύπωση των ερωτήσεων πρέπει να προσαρμόζεται 

στην εκάστοτε συγκεκριμένη εφαρμογή υπηρεσιών, σε μια γλώσσα την οποία οι 

ανταποκρινόμενοι μπορούν να κατανοήσουν (Parasuraman et al.,1991). 

 

Τέλος, Θα λέγαμε ότι υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες στην ποσοτικοποίηση των 

προσδοκιών, δεδομένου ότι οι προσδοκίες των πελατών αλλάζουν μέσα από τις 

εμπειρίες τους, όμως και αυτό που αντιπροτείνεται όπως π.χ. το όργανο 

SERVPERF χρησιμοποιεί τις αρχικές κλίμακες του SERVQUAL και απαιτεί από 

τον καταναλωτή να βαθμολογήσει την απόδοση του παροχέα της υπηρεσίας. Η 

χρησιμοποίηση ενός ενιαίου μέτρου για την απόδοση των υπηρεσιών φαίνεται να 

παρακάμπτει τα ζητήματα των μεταβαλλόμενων προσδοκιών των πελατών καθώς 

επίσης και την ανάγκη να διαχειριστεί ένα ερωτηματολόγιο δύο τμημάτων, 

ζητήματα τα οποία αποτελούσαν αρνητικές κριτικές για το αρχικό όργανο 

SERVQUAL (O'Neill et al., 2001). 

 

Οι περισσότεροι πάντως ερευνητές συμφωνούν ότι οι διαστάσεις του μοντέλου 

SERVQUAL συνιστούν ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για τη διερεύνηση και 

κατανόηση μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας και υποστηρίζουν ότι  είναι ένα 

ανεκτίμητο εργαλείο για τις επιχειρήσεις προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τι 

εκτιμούν οι πελάτες και πόσο καλά καλύπτουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

πελατών τους. 

 

2.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Κατά τα πρώτα χρόνια της επανάστασης του διαδικτύου και της ανάπτυξης του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις τεχνολογικές εξελίξεις και την 

αντίστοιχη ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και συστημάτων. Με το πέρασμα του 

χρόνου και καθώς οι τεχνολογικές υποδομές γίνονται ολοένα και πιο ώριμες 

ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το θέμα της ποιότητας των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών.  
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Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν υπάρξει κατά καιρούς διάφοροι ορισμοί για να 

προσδιορίσουν την έννοια της ποιότητας μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η οποία 

συμβολίζεται διεθνώς με τα αρχικά Q0S (Quality of Service). Οι Rust και Kannan 

(2003) και οι Rust και Lemon (2001) ορίζουν ως  ηλεκτρονική υπηρεσία την 

παροχή υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών δικτύων. Όμως, οι περισσότεροι 

ερευνητές έχουν προτείνει τον όρο ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) και 

θεωρούν πως συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι υπηρεσίες που παρέχονται 

μέσω ηλεκτρονικών μέσων και τεχνολογιών (ICTs), πέραν του διαδικτύου. 

Συγκεκριμένα η έννοια της ηλεκτρονικής υπηρεσίας είναι μια γενική έννοια 

πελατοκεντρική, με το πεδίο εφαρμογής της να εκτείνεται σ’ όλα τα κανάλια ενός 

οργανισμού. Περιλαμβάνει όλες τις διαδραστικές ροές μεταξύ των καναλιών όπως 

information based διαδραστικές ανταλλαγές, αλληλεπιδράσεις, ροές προώθησης 

κλπ. (εκτός από την πραγματική φυσική ροή των αγαθών). Οι Grönroos et al., 

(2000) θεωρούν ηλεκτρονική ποιότητα ακόμη και τις προσφορές μιας εταιρείας 

μέσω του διαδικτύου ή την ιστοσελίδα μιας εταιρείας, δεδομένου ότι αποτελεί 

στρατηγική ουσιαστικής σημασίας για την αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση πελατών 

σε online περιβάλλον. Επιπλέον, θεωρούν ότι η προσφορά οποιασδήποτε αγαθού 

ή υπηρεσίας μέσω του διαδικτύου είναι μια υπηρεσία ανεξάρτητα από το αν τα 

φυσικά αγαθά ή οι υπηρεσίες που αγοράζονται, αγοράζονται online (Grönroos et 

al., 2000). Ως εκ τούτου, είναι προφανές πως ο όρος ηλεκτρονική υπηρεσία 

περιγράφει στην πραγματικότητα ένα μεγαλύτερο σύνολο περιπτώσεων ή 

διαδικασίες που χαρακτηρίζονται από ένα υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης μεταξύ 

πελατών και  τεχνολογίας.  

 

Επιπλέον στη βιβλιογραφία παρατίθενται μια σειρά διατυπώσεων που έχουν 

παρουσιαστεί από διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Ο διεθνής οργανισμός 

προτύπων (International Organization for Standardization) παρέχει ένα σύνολο 

όρων που χρησιμοποιούνται συχνότερα στη μελέτη και τη διαχείριση της ποιότητας 

των υπηρεσιών (QoS) το R ITU-T E.800 (Παράρτημα Β). Η τυποποίηση της 

ορολογίας είναι απαραίτητη για δύο βασικούς λόγους:  

-Για να αποφευχθεί η σύγχυση μεταξύ των χρηστών με την εισαγωγή 

διαφορετικών όρων και ορισμών  

-Για να υπάρχει ευθυγράμμιση μεταξύ των διαφόρων ομάδων που εμπλέκονται 

στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών προτύπων ανάπτυξης και να υποστηρίξουν τις 

σημαντικές περιοχές ποιότητα της υπηρεσίας (QoS) και απόδοσης του δικτύου 

(NP). 
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Η πρόθεση της σύστασης αυτής R ITU-T E.800  είναι να δημιουργήσει ένα 

ολοκληρωμένο σύνολο όρων και ορισμών σχετικά με αυτές τις έννοιες. Αυτοί οι 

συλλογικοί όροι και οι ορισμοί μπορεί να εφαρμόζεται καθολικά σε όλους τους 

τύπους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και στις ρυθμίσεις δικτύου που 

χρησιμοποιούνται για την παροχή αυτών  -Recommendation ITU-T E.800 was 

approved on 23 September 2008 by ITU-T Study Group 2 (2005-2008).  

 

Συνεπώς με βάση την R ITU-T E.800 ως ποιότητα υπηρεσιών ορίζεται το σύνολο 

των χαρακτηριστικών μιας υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών που έχει την ικανότητα να 

ανταποκρίνεται στις  αναφερόμενες  ανάγκες του χρήστη της υπηρεσίας. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εργασία RACE (Rac94) προσδιορίζει ότι: Η 

Ποιότητα Υπηρεσιών είναι η μέτρηση του πόσο καλή είναι μια υπηρεσία, όπως 

αυτή παρουσιάζεται στον χρήστη. Εκφράζεται σε κατανοητή προς τον χρήστη 

γλώσσα και παρουσιάζεται σαν ένα σύνολο από παραμέτρους, που μπορεί να 

έχουν υποκειμενικές ή αντικειμενικές τιμές. 

 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και του 1990, το ενδιαφέρον των 

περισσοτέρων ερευνητών εστιάστηκε στην ευχρηστία. Η έννοια της ευχρηστίας ως 

ποιοτική πτυχή των διαδραστικών συστημάτων πληροφορικής (και άλλων ειδών 

συστημάτων ή προϊόντων) έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία κυρίως στο  

επιστημονικό πεδίο Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή και έχει μελετηθεί 

εκτενώς στα πλαίσια της ποιότητας συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου. Η 

ευχρηστία αποτελεί βασική παράμετρος ποιότητας, και προϋποθέτει την 

προσήλωση στις αρχές του ανθρωπο-κεντρικού σχεδιασμού. Σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9241-11 (1998) η ευχρηστία αφορά την αποτελεσματικότητα, 

αποδοτικότητα και ικανοποίηση με την οποία συγκεκριμένοι χρήστες μπορούν να 

υλοποιήσουν ορισμένες ενέργειες σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Αν και 

αφηρημένη έννοια μπορεί πρακτικά να αξιολογηθεί με τη χρήση κάποιων 

συγκεκριμένων μετρικών όπως για παράδειγμα οι ακόλουθες:  

 Ευκολία και ταχύτητα εκμάθησης χρήσης  

 Υψηλή απόδοση εκτέλεσης λειτουργιών  

 Διατήρηση ικανότητας χειρισμού με την πάροδο του χρόνου  

 Μικρός αριθμός λαθών  

 Υποκειμενική ικανοποίηση χρηστών  

 

Ο Shneiderman (2002) έχει ξεκάθαρα επισημάνει ότι «…η παλαιά έννοια της 

πληροφορικής αφορούσε σε αυτά που οι υπολογιστές μπορούσαν να κάνουν ενώ 
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η νέα τάση στα πληροφοριακά συστήματα είναι για αυτά που οι άνθρωποι 

μπορούν να κάνουν χρησιμοποιώντας τα». Υπάρχουν πολυάριθμοι ορισμοί της 

ευχρηστίας στη βιβλιογραφία. Ο Hassenzahl (2001) υποστηρίζει ότι η «ακριβής 

έννοια της ευχρηστίας και οι ερμηνείες της παραμένουν συγκεχυμένες». Εντούτοις 

οι περισσότεροι ορισμοί και προσεγγίσεις για την ευχρηστία συνδέουν την έννοια 

και την πρακτική της με την αντιληπτή ποιότητα (από τους τελικούς χρήστες ή τους 

ειδικούς αξιολόγησης ευχρηστίας) ενός συστήματος. Τα πρότυπα του ISO (1997, 

1999) επίσης βλέπουν την ευχρηστία ως μέτρο της ποιότητας ενός 

διαδραστικού συστήματος που καθορίζει με τη σειρά του την ποιότητα της 

εμπειρίας χρηστών.  

 

Παραδοσιακά πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για την αξιολόγηση ευχρηστίας 

κάτω από το πρίσμα της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας (Nielsen, 

1993). Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας είναι δύσκολο να υλοποιηθεί σε 

πολλές περιπτώσεις και αρκετά πιο υποκειμενικότερη σε σύγκριση με τη μέτρηση 

αποδοτικότητας. Η αποτελεσματικότητα στην πράξη αφορά την αξιολόγηση της 

ποιότητας των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων που ο χρήστης παράγει με τη 

χρήση του υπό αξιολόγηση συστήματος. Η πλειονότητα της έρευνας στην 

Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI) ασχολείται παραδοσιακά σχεδόν 

αποκλειστικά με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα με την 

ικανοποίηση να θεωρείται κυρίως ένα υποπροϊόν της ευχρηστίας (Hassenzahl et 

al., 2001). Λίγοι αντιμετώπισαν το ζήτημα της ικανοποίησης χρηστών (Lin, 2007), 

αλλά το θέμα έχει αρχίσει πλέον να προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον (Anderson and 

Srinivasan, 2003; Khalifa and Liu, 2003; Flavian et al., 2005; Hsiu-Fen Lin, 2007; 

Fiedler  at al., 2010; Papaioannou et al., 2012; Nguyen et al., 2012).  

 

Και τούτο γιατί τα τελευταία χρόνια η χρήση των ΤΠΕ έχει επεκταθεί πέρα από το 

χώρο εργασίας, στο σπίτι καθώς και σε εφαρμογές που υποστηρίζουν και 

κοινωνικές δραστηριότητες, αναψυχής κλπ.. Κατά συνέπεια, οι ανησυχίες των 

ερευνητών για θέματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή έχουν εξελιχθεί και 

μεταφέρεται το επίκεντρο από την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα  και 

στους παράγοντες εμπειρίας του χρήστη, όπως απόλαυση, κλπ. (Blythe et al., 

2008). 

 

Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις τόσο της αξιολόγησης της ευχρηστίας αλλά όσο 

και της αξιολόγησης της ποιότητας ηλεκτρονικών εφαρμογών ή/και υπηρεσιών, η 

σημαντικότερη πτυχή της αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση της συναισθηματικής 
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κατάστασης των χρηστών σε σχέση με την εμπειρία αλληλεπίδρασης που είχαν με 

το εκάστοτε σύστημα.  

 

Κατά τη διάρκεια  της επικοινωνίας των χρηστών με ένα σύστημα, ο χρήστης 

αλληλεπιδρά με μια υπηρεσία που μπορεί να έχει επίδραση στη συμπεριφορά του. 

Για παράδειγμα, μια καθυστέρηση στην άφιξη του ήχου σε σχέση με το βίντεο 

μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη συγχρονισμού μεταξύ ήχου και χειλιών του 

ομιλητή. Αυτό γίνεται αντιληπτό από έναν χρήστη. Συνεπώς, ιδιότητες όπως audio-

video ασύγχρονη μετάδοση καθυστέρηση, βίντεο frame-rate κλπ. μπορεί να 

αποβούν μοιραίες για την ικανοποίηση του χρήστη. Τέτοια θέματα ποιότητας 

απασχολούν πολύ όσους ασχολούνται με τα σύγχρονα δίκτυα. Κάποια 

παραδείγματα είναι π.χ. οι εφαρμογές πολυμέσων σε δίκτυα υπολογιστών όπου 

χρειάζονται κάποιες εγγυήσεις όπως είναι το διαθέσιμο εύρος ζώνης, ο ρυθμός 

σφαλμάτων, η καθυστέρηση μετάδοσης των πακέτων κοκ. Αυτές οι τεχνικές 

ιδιότητες σχετίζονται με Quality of Service (QoS). Ιδιαίτερα η έννοια της 

ποιότητας υπηρεσίας σε οπτικοακουστικές και πολυμεσικές εφαρμογές αναφέρεται 

στην ποιότητα του οπτικού και ακουστικού περιεχομένου, όπως γίνεται αντιληπτή 

από τον χρήστη (Perceived Quality of Service – PQoS). 

 

Παρόλα αυτά εξαιτίας της διάδοσης και της αποδοχής που έχουν γνωρίσει στις 

μέρες μας οι ηλεκτρονικές  υπηρεσίες, έχει κριθεί αναγκαία η ανάπτυξη μεθόδων 

εκτίμησης και πρόβλεψης της αντιλαμβανόμενης ποιότητας και της εμπειρίας του 

χρήστη. Κι ενώ όλοι συμφωνούν ότι προκειμένου να αποδοθεί μια εφαρμογή 

αποδοτικά, και επομένως να προκαλέσει την ικανοποίηση του χρήστη κατά την 

αναπαραγωγή της, θα πρέπει οι δυνατότητες του δικτύου και των στοιχείων που το 

απαρτίζουν, να είναι σε θέση να την υποστηρίξουν, αυτό όμως δεν είναι επαρκές 

για να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο στην εμπειρία των χρηστών. Για το λόγο αυτό 

έχουν αναπτυχθεί  πιο ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις που μετρούν το επίπεδο 

ποιότητας της εμπειρίας του χρήστη (Quality of Experience (QoE).   

 

Στη Ποιότητα της εμπειρίας του χρήστη (QoE) λαμβάνονται υπόψη  παράγοντες 

ποιότητας της υποδομής (τεχνικές προδιαγραφές κλπ..) Quality of Service , καθώς 

και παράγοντες που έχουν να κάνουν με την εμπειρία του χρήστη όπως η 

χρηστικότητα, η χρησιμότητα και  το επίπεδο στήριξης από την εφαρμογή ή  την 

παροχή υπηρεσιών (π.χ. πωλήσεις, τη διανομή, διορθώσεις σφαλμάτων). 

Επιπλέον το QoE περιλαμβάνει αντικειμενικές και υποκειμενικές μεταβλητές της 
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διαδικασίας και αποτελέσματα της χρήσης, όπως την αποτελεσματικότητα, την 

αποδοτικότητα, την ικανοποίηση και την απόλαυση του χρήστη. 

 
 

2.3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
Οι διαστάσεις της ποιότητας είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής 

συναλλαγής, τα οποία χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της ποιότητας στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο, και τα οποία τα αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές ως 

αναγκαία για την ικανοποίησή τους και για την επίτευξη υψηλής ποιότητας στις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τα χαρακτηριστικά αυτά αυξάνουν την αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα και συμβάλλουν στην διατήρηση των πελατών και στην 

επαναχρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών/εφαρμογών  διότι επηρεάζουν 

την πρόθεσή των πελατών να ξαναχρησιμοποιήσουν τις συγκεκριμένες 

υπηρεσίες/εφαρμογές. Η μελέτη των διαστάσεων ποιότητας στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο αποτελεί  κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας γιατί η αναγνώριση των 

χαρακτηριστικών που σηματοδοτούν υψηλή ποιότητα στην αντίληψη των 

καταναλωτών δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο να παρέχουν τις βέλτιστες πρακτικές στους πελάτες τους.  

 

Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί διάφορα χαρακτηριστικά ή διαστάσεις ποιότητας 

στην βιβλιογραφία από ερευνητές που διεξήγαγαν έρευνες για την ποιότητα στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο χωρίς όμως να καταλήγουν όλοι στις ίδιες διαστάσεις. Η 

διαφορά στην αναγνώριση των διαστάσεων που καθορίζουν την αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα μπορεί να αποδοθεί στην διαφορετική εστίαση του κάθε ερευνητή. 

Ορισμένα εργαλεία μέτρησης της ποιότητας στο ηλεκτρονικό εμπόριο εστιάζουν 

αποκλειστικά στον δικτυακό τόπο της επιχείρησης (website interface) ενώ άλλα 

επιχειρούν να μετρήσουν την συνολική αγοραστική εμπειρία (quality of e-

purchasing experience), η οποία περιλαμβάνει τα στάδια της αναζήτησης 

πληροφοριών από τους πελάτες, την αξιολόγηση των προϊόντων, λήψη της 

αγοραστικής απόφασης, πραγματοποίηση της συναλλαγής, αποστολή του 

προϊόντος στον πελάτη και επίλυση τυχόν προβλημάτων μετά την πώληση 

(επιστροφές, αποζημιώσεις κλπ.). 

 

Ακόμη η διαφορά στην αναγνώριση των διαστάσεων εξαρτάται από τη σημασία 

που δίνουν οι καταναλωτές στις διάφορες διαστάσεις ποιότητας, αναλόγως με το τι 
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ακριβώς σκοπεύει να κάνει ο κάθε καταναλωτής στο δικτυακό τόπο του 

ηλεκτρονικού καταστήματος (Bressolles and Nantel, 2008). Οι καταναλωτές που 

περιηγούνται στον δικτυακό τόπο με σκοπό μόνο την αναζήτηση πληροφοριών 

θεωρούν σημαντικότερη την ευκολία χρήσης του δικτυακού τόπου. Αντίθετα, οι 

καταναλωτές που θέλουν να πραγματοποιήσουν μια συναλλαγή στο ηλεκτρονικό 

κατάστημα δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα της πληροφόρησης και στην 

ασφάλεια. 

 

Κάποιες διαστάσεις που έχουν ευρύτερη αποδοχή  και που εμφανίζονται 

συστηματικά στην βιβλιογραφία είναι ο σχεδιασμός του δικτυακού τόπου, η 

ασφάλεια και η προστασία προσωπικών δεδομένων-ιδιωτικότητα 

(security/privacy), η ποιότητα και η ποσότητα της πληροφόρησης (σαφήνεια και 

ακρίβεια των πληροφοριών του δικτυακού τόπου), η αξιοπιστία και ο σεβασμός 

των δεσμεύσεων, η ευκολία χρήσης του δικτυακού τόπου και η προσωποποίηση/ 

διαδραστικότητα. Παρόλα αυτά οι διαστάσεις που έχουν προταθεί από  τους 

ερευνητές είναι τόσες πολλές που κρίθηκε σκόπιμο στα πλαίσια της παρούσας 

διατριβής να συνοψιστούν στον παρακάτω πίνακα.  

 

Πίνακας 2.3.1 Βιβλιογραφική επισκόπηση των διαστάσεων ποιότητας 

Συγγραφείς Διαστάσεις ποιότητας 

Zeithaml et al., (2000) 

- Αξιοπιστία 

- Ανταπόκριση  

- Πρόσβαση 

- Ευελιξία 

- Ευκολία περιήγησης στο site 

- Αποδοτικότητα 

- Εμπιστοσύνη / Διαβεβαίωση 

- Προστασία δεδομένων 

- Πληροφόρηση για τις τιμές 

- Αισθητική του δικτυακού τόπου και  

- Εξατομίκευση/ Προσωποποίηση 

Szymanski and Hise, 

(2000) 

- Προθυμία εξυπηρέτησης 

- Σχεδίαση του δικτυακού τόπου 

- Πληροφόρηση για τα προϊόντα 

- Οικονομική ασφάλεια και προσφορές προϊόντων 

Barnes and Vidgen, 

(2001) 

- Ποιότητα σχεδίασης του δικτυακού τόπου 

- Ποιότητα της πληροφόρησης 
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- Διαδραστικότητα / Ποιότητα αλληλεπίδρασης με 

τον δικτυακό τόπο 

Wang, Tang and Tang, 

(2001) 

- Υποστήριξη του πελάτη, ασφάλεια 

- Ευκολία χρήσης του δικτυακού τόπου 

- Καινοτομία, πληροφόρηση 

-Ποιότητα των συναλλαγών και του τρόπου 

πληρωμής 

Yoo and Donthu, (2001) 

- Ευκολία χρήσης 

- Σχεδιασμός αισθητικής 

-Ταχύτητα επεξεργασίας των παραγγελιών και 

των αιτήσεων των πελατών  

-Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των 

συναλλαγών 

Cox and Dale, (2001) 

- Ευκολία χρήσης του δικτυακού τόπου (θέμα της 

σχεδίασης) 

-Εμπιστοσύνη του πελάτη προς τον δικτυακό 

τόπο 

-Δυνατότητα του δικτυακού τόπου να παρέχει 

προϊόντα και υπηρεσίες, σχέση που καλλιεργεί με 

τους πελάτες 

Aladwani and Pavlia, 

(2002) 

- Ποιότητα περιεχομένου, εμφάνιση  

- Τεχνική αρτιότητα του δικτυακού τόπου 

Janda et al., (2002) 

- Επίδοση (αποτελεσματικότητα της συναλλαγής, 

εκπλήρωση της παράδοσης των παραγγελιών, 

διόρθωση σφαλμάτων) 

- Πρόσβαση (ποικιλία προϊόντων από 

οπουδήποτε στον κόσμο) 

- Ασφάλεια (προστασία οικονομικών και μη 

οικονομικών δεδομένων) 

-Αίσθηση (τα διάφορα διαδραστικά 

χαρακτηριστικά του δικτυακού τόπου) 

- Πληροφόρηση (ποσότητα και αξιοπιστία/ 

πειστικότητα των πληροφοριών που παρέχονται 

από το ηλεκτρονικό κατάστημα) 

Loiacono et al., (2002) 
Χρηστικότητα 

- Αποτελεσματικότητα των πληροφοριών που 
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παρουσιάζονται στο δικτυακό τόπο (informational 

fit to task) 

Διαδραστικότητα 

- Εμπιστοσύνη (ασφαλείς συναλλαγές, προστασία 

προσωπικών δεδομένων) 

- Χρόνος απόκρισης του δικτυακού τόπου 

- Ευκολία χρήσης: ευκολία κατανόησης, 

διαισθητικές 

λειτουργίες 

Ψυχαγωγία 

- Καινοτομία 

- Ευχάριστη σχεδίαση του δικτυακού τόπου 

- Συναισθηματική έλξη (ο δικτυακός τόπος 

δημιουργεί ευχαρίστηση στους καταναλωτές όταν 

τον χρησιμοποιούν) 

Συμπληρωματικές σχέσεις 

- Συνεπής εικόνα- image 

- Δυνατότητα ολοκλήρωσης όλων των 

συναλλαγών και εργασιών μέσω του δικτυακού 

τόπου 

- Καλύτερη εξυπηρέτηση σε σχέση με άλλες 

εναλλακτικές 

Madu and Madu, (2002) 

- Επίδοση (ευκολία περιήγησης, εγκυρότητα των 

πληροφοριών) 

- Ιδιαίτερα γνωρίσματα (features) 

- Δομή, 

- Αξιοπιστία,  

- Δυνατότητα αποθήκευσης στοιχείων, 

- Αισθητική εμφάνιση του δικτυακού τόπου,  

- Ασφάλεια και ακεραιότητα του συστήματος,  

- Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων πελατών, 

-Εμπιστοσύνη,  

- Γρήγορη ανταπόκριση 

- Εξατομίκευση προϊόντων και υπηρεσιών 

-Ευέλικτες πολιτικές του δικτυακού τόπου 

(επιστροφές, 
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ακυρώσεις, αποζημιώσεις, εγγυήσεις κλπ.)  

- Φήμη 

 - Διασφάλιση  

–Συναισθηματική ταύτιση (εξατομικευμένη 

προσοχή) 

Ranganathan and 

Ganapathy, (2002) 

- Περιεχόμενο πληροφόρησης 

- Σχεδίαση 

- Ασφάλεια και προστασία προσωπικών 

δεδομένων 

Yang and Jun, (2002) 

- Αξιοπιστία 

- Πρόσβαση 

- Ευκολία χρήσης 

- Προσωποποίηση 

- Ασφάλεια 

- Δυνατότητα ανταπόκρισης και πειστικότητας 

- Φερεγγυότητα 

Zeithaml et al., (2002) 

- Αποδοτικότητα 

-Εκπλήρωση  

- Αξιοπιστία 

- Προστασία ιδιωτικών δεδομένων 

- Ανταπόκριση  

- Αποζημίωση και επικοινωνία 

- Επαφή 

Barnes and Vidgen, 

(2003) 

- Χρηστικότητα 

- Ποιότητα πληροφόρησης 

- Διαδραστικότητα 

Cai and Jun, (2003) 

- Σχεδίαση δικτυακού τόπου 

- Εμπιστοσύνη 

- Επικοινωνία  

- Αξιόπιστη εξυπηρέτηση 

Park and Kim, (2003) - Ποιότητα πληροφόρησης,  

- Ποιότητα διεπαφής χρήστη interface quality  

- Αντίληψη για την ασφάλεια του δικτυακού τόπου 

Wolfinbarger and Gilly, 

(2003) 

- Αξιοπιστία / Εκπλήρωση 

- Σχεδίαση δικτυακού τόπου 

- Ασφάλεια 
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-Εξυπηρέτηση του πελάτη (γρήγορη και 

αποτελεσματική ανταπόκριση στα προβλήματα 

των πελατών)  

Van Iwaarden et al., 

(2003) 

- Αξιοπιστία (ικανότητα της επιχείρησης να κάνει 

αυτό που υποσχέθηκε, σωστή τεχνική λειτουργία) 

- Ανταπόκριση (προθυμία παροχής βοήθειας 

επίλυση προβλημάτων μετά την πώληση) 

- Διασφάλιση (ασφαλής πρόσβαση και ύπαρξη 

πολιτικής προστασίας 

δεδομένων) 

- Συναισθηματική ταύτιση (εξατομίκευση) 

-Υλικά στοιχεία της υπηρεσίας (σχεδίαση 

δικτυακού τόπου, εμφάνιση και δομή του) 

Jun et al., (2004) 

- Γρήγορη και αξιόπιστη ανταπόκριση 

πρόσβαση(ανάρτηση στοιχείων επικοινωνίας, 

εύκολη επικοινωνία με online αντιπρόσωπο) 

- Ασφάλεια 

- Πειστικότητα 

- Περιποίηση (εξατομικευμένη προσοχή προς 

κάθε πελάτη) 

- Ευκολία χρήσης (λογική δομή και οργάνωση του 

δικτυακού τόπου)  

Σημαντικότερες 

- Πρόσβαση 

- Ευκολία χρήσης 

- Περιποίηση  

- Αξιόπιστη ανταπόκριση 

Lim and Dubinsky, (2004) 

- Ποιότητα εμπορεύματος 

- Διαδραστικότητα 

- Αξιοπιστία 

- Ευκολία περιήγησης στον δικτυακό τόπο 

Ribbink et al., (2004) 

- Ευκολία χρήσης 

- Σχεδίαση του δικτυακού τόπου 

- Εξατομίκευση 

- Ανταπόκριση και διασφάλιση 

Webb and Webb, (2004) Ποιότητα των υπηρεσιών και Ποιότητα  
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Πληροφόρησης 

- Αξιοπιστία (σωστή παράδοση προϊόντων-

υπηρεσιών, διεξαγωγή διεργασιών χωρίς 

λάθη) 

- Συναισθηματική ταύτιση (προσωποποίηση του 

δικτυακού τόπου) 

- Αντιληπτή χρηστικότητα(επαγγελματική και 

ελκυστική όψη του δικτυακού 

τόπου, χρήση τελευταίας τεχνολογίας, ευκολία 

πλοήγησης στο site, κατάλληλη ποσότητα 

πληροφόρησης, κατάλληλο επίπεδο 

λεπτομέρειας) 

- Φερεγγυότητα (ακριβής, σχετική και 

ολοκληρωμένη πληροφόρηση, κατάλληλο 

επίπεδο ασφάλειας) 

Lee and Lin, (2005) 

- Σχεδίαση του δικτυακού τόπου 

- Αξιοπιστία 

- Δυνατότητα ανταπόκρισης 

- Εμπιστοσύνη 

- Προσωποποίηση/εξατομίκευση 

Parasuraman et al., (2005) 

E-S-QUAL 

- Αποδοτικότητα (ευκολία χρήσης, καλή 

οργάνωση και δομή) 

-Εκπλήρωση (τήρηση των δεσμεύσεων στην 

παράδοση των προϊόντων) 

- Διαθεσιμότητα του συστήματος (καλή τεχνική 

λειτουργία του δικτυακού τόπου) 

- Προστασία των προσωπικών δεδομένων 

E-RecS-QUAL 

- Ανταπόκριση (επίλυση προβλημάτων πελατών, 

επιστροφές προϊόντων, παροχή εγγυήσεων) 

- Αποζημίωση  

- Επαφή/ επικοινωνία (δυνατότητα παροχής 

βοήθειας στους πελάτες μέσω διαφόρων 

καναλιών επικοινωνίας, ύπαρξη online 

αντιπροσώπων) 
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Alzola and Robaina, 

(2006) 

- Εγγύηση (επίλυση προβλημάτων μετά την 

πώληση) 

- Σχεδίαση του δικτυακού τόπου (ευκολία 

πλοήγησης) 

- Ασφάλεια 

Bauer et al., (2006)  

E- TransQual 

- Λειτουργικότητα / Σχεδίαση,  

- Ευχαρίστηση  

- Διαδικασία  

- Αξιοπιστία 

- Ανταπόκριση 

Collier and Bienstock, 

(2006) 

Ποιότητα της αλληλεπίδρασής με τον 

δικτυακό τόπο 

- Ευκολία χρήσης του δικτυακού τόπου 

- Προστασία προσωπικών δεδομένων  

- Απλός σχεδιασμός (ευχάριστο οπτικό 

αποτέλεσμα και ευκολία ανάγνωσης για τον 

χρήστη) 

- Συνέπεια στην λειτουργία (σύνδεσμοι που 

δουλεύουν και ελάχιστος χρόνος “downtime” του 

server, συνεχής ενημέρωση του δικτυακού τόπου) 

- Έγκυρη πληροφόρηση 

Ποιότητα στην παράδοση του προϊόντος 

- Έγκαιρη παράδοση 

- Ακρίβεια της παραγγελίας (να ληφθεί το ακριβές 

προϊόν που παρήγγειλε ο πελάτης, στον 

κατάλληλο προορισμό και με χρέωση του 

συμφωνημένου ποσού) 

- Κατάσταση της παραγγελίας(παράδοση του 

προϊόντος σε καλή κατάσταση) 

Ποιότητα στην επίλυση των παραπόνων και 

στην  αντιμετώπιση των προβλημάτων των 

πελατών 

- Δυνατότητα συνομιλίας με κάποιον υπάλληλο 

της επιχείρησης στην περίπτωση προβλήματος, 

πολιτικές επιστροφών και αποζημιώσεων 
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(λεπτομερής περιγραφή στον δικτυακό τόπο), 

- Προθυμία επανόρθωσης 

Kumar et al., (2006) 

- Άνετη πραγματοποίηση της συναλλαγής 

- Ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

- Ενημέρωση για τις διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθηθούν για την επιτυχημένη ολοκλήρωση 

της συναλλαγής 

- Σχεδιασμός του δικτυακού τόπου 

- Ασφάλεια των διαδικτυακών καταστημάτων 

- Προστασία του απορρήτου 

- Εμπιστοσύνη 

Mohanty et al., (2007) 

- Αξιοπιστία (εγκυρότητα και καλή δομή του 

περιεχομένου κλπ.) 

- Ενημερωμένη πληροφόρηση 

- Ασφάλεια και ακεραιότητα του συστήματος 

(πολιτική συλλογής και προστασίας των 

δεδομένων) 

- Ευκολία  πλοήγησης 

- Διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου 

- Πρόσβαση στον δικτυακό τόπο 

- Λειτουργικότητα 

- Επικοινωνία 

- Φήμη 

- Εμπιστοσύνη 

- Ιδιαίτερα γνωρίσματα 

- Επίδοση 

- Ανταπόκριση 

- Σαφήνεια των πληροφοριών  σχετικών με την 

συναλλαγή 

- Εξυπηρέτηση των πελατών, 

- Δομή 

- Εξατομίκευση του δικτυακού τόπου 

- Ακεραιότητα 

- Εμφάνιση του δικτυακού τόπου 

- Συναισθηματική ταύτιση 

- Διαδραστικότητα  
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- Δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων συναλλαγών 

- Μοναδικότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο 

δικτυακός τόπος 

- Προσαρμοστικότητα 

Bressolles and Nantel, 

(2008)   

- Ποσότητα και ποιότητα της πληροφόρησης που 

παρέχεται 

- Ευκολία χρήσης του δικτυακού τόπου 

- Σχεδίαση ή αισθητική πλευρά του δικτυακού 

τόπου 

- Αξιοπιστία ή σεβασμός των δεσμεύσεων  

- Ασφάλεια / Εμπιστευτικότητα των προσωπικών 

και οικονομικών δεδομένων των καταναλωτών 

Qin Su et al., (2008) 

- Ευκολία χρήσης 

- Ποιότητα πληροφόρησης 

- Εξυπηρέτηση πελατών 

- Σχεδίαση του δικτυακού τόπου(ασφάλεια 

ευχάριστη περιήγηση στον δικτυακό τόπο, 

επαγγελματική όψη, εύκολη πραγματοποίηση 

συναλλαγών) 

- Δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας(εύκολη 

τοποθέτηση παραγγελίας, δυνατότητα αλλαγής 

και ακύρωσης παραγγελιών, ενημέρωση των 

πελατών για την πολιτική προστασίας των 

δεδομένων και σωστή διαχείριση των δεδομένων 

χωρίς καταχρήσεις) 

- Ποιότητα του αποτελέσματος (γρήγορη 

παράδοση των προϊόντων, καλή ποιότητα των 

προϊόντων/ υπηρεσιών, ασφάλεια πληρωμής, 

δυνατότητα επιλογής διάφορων τρόπων 

πληρωμής και παράδοσης) 

Fink and Nyaga, (2009) 

- Χρηστικότητα (καταλληλότητα σχεδίασης, 

ευκολία χρήσης  ελκυστική εμφάνιση) 

- Διαδραστικότητα 

- Ποιότητα της πληροφόρησης (ακριβής και 

χρήσιμη πληροφόρηση) 

- Επικινδυνότητα (ασφάλεια πρόσβασης στον 
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δικτυακό τόπο, ασφάλεια στην διεκπεραίωση των 

συναλλαγών, προστασία των δεδομένων, 

ασφάλεια στην παράδοση του προϊόντος) 

Ha and Stoel, (2009) 

- Σχεδίαση του δικτυακού τόπου 

- Εξυπηρέτηση του πελάτη 

- Ασφάλεια και προστασία των δεδομένων 

- Ατμοσφαιρικότητα/ βιωματικότητα (κατά πόσο 

ήταν η όλη αγοραστική εμπειρία μια 

ευχάριστη εμπειρία για τον καταναλωτή) 

Kim and Stoel, (2009) 

- Εμφάνιση του δικτυακού τόπου  

- Ψυχαγωγία, 

- Αποτελεσματικότητα των πληροφοριών που 

παρουσιάζονται στον δικτυακό τόπο 

- Ικανότητα διαχείρισης των συναλλαγών 

- Χρόνος απόκρισης 

- Εμπιστοσύνη 

Stiakakis and Georgiadis, 

(2009)  

 

e-SQ 

- Ασφάλεια  

- Ταχεία αντίδραση 

- Πρόσβαση  

- Ασφάλεια πληροφοριών 

- Εξατομίκευση 

- Υποστήριξη του πελάτη 

- Σωστή λειτουργία του δικτυακού τόπου 

-Σχεδιασμός ιστοσελίδας 

 -Εμπιστοσύνη των πελατών προς την 

επιχείρηση,  

- Χρήση της τεχνολογίας και των εργαλείων της 

ιστοσελίδας 

Aagja and Garg, (2010) 

PubHosQual  

-Εισαγωγή 

-Ιατρικές υπηρεσίες 

-Συνολική υπηρεσία 

-Εξαγωγή 

-Κοινωνική ευθύνη 
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Kim and Damhorst, (2010) 

-Υλικές διαστάσεις 

-Σχεδιασμός  

-Αντοχή / πλήρωση 

Finn, (2011) 

- Διασκέδαση 

- Αισθητική 

- Εξατομίκευση 

- Ασφάλεια 

- Εγγύηση  

- Πρόσβαση  

- Αξιοπιστία  

- Πληροφορίες 

- Ανταπόκριση  

- Χαρακτηριστικά του ιστότοπου 

- Παράδοση 

Ding et al., (2011) 
 

eSELFQUAL 
 - Αντιλαμβανόμενος έλεγχος  

- Άνετη εξυπηρέτηση 

-Υποστήριξη του πελάτη 

-Εκπλήρωση υπηρεσίας 

Sadeghi and Farokhian, 

(2011) 

-Ευκολία  

-Προσβασιμότητα  

-Ακρίβεια  

-Ασφάλεια 

- Χρησιμότητα 

- Εικόνα της τράπεζας 

- Σχεδιασμός web site 

Kumbhar, (2011) 

eBankQual model 

- Διαθεσιμότητα του συστήματος 

- e-Εκπλήρωση 

- Ακρίβεια 

- Αποδοτικότητα 

- Ασφάλεια 

- Ανταπόκριση  

- Ευκολία στη χρήση  

- Ευκολία 

- Αποτελεσματικότητας κόστους  
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- Χειρισμός προβλημάτων  

- Αποζημίωση  

- Επαφή 

Kaisara and Pather, 
(2011)  

 

e-GovSqual 

- Ποιότητα πληροφοριών 

-Ασφάλεια,  

- Επικοινωνία  

-Αισθητική ιστοσελίδας  

- Σχεδιασμός ιστοσελίδας 

-Πρόσβαση 

Shirshendu Ganguli and 

Sanjit Kumar Roy, (2011) 

-Τεχνολογική ασφάλεια και ποιότητα 

πληροφοριών 

- Τεχνολογική ευκολία 

- Ευκολία χρήσης και αξιοπιστία 

- Εξυπηρέτηση πελατών 

Rehman, (2012) 

CARTER model 
-Συμμόρφωση  

-Διασφάλιση 

-Ανταπόκριση 

-Απτότητα 

-Ενσυναίσθηση  

-Αξιοπιστία 

Hsu et al., (2012) 

-Σχεδιασμός ιστοσελίδας 

-Ασφάλειας 

-Σχέση με τον πελάτη 

-Απόλαυση/Διασκέδαση 

Santouridis et al., (2012)  
 

- Αποδοτικότητα  

- Ιδιωτικότητα 

-Εκπλήρωση 

-Διαθεσιμότητα της υπηρεσίας 

Papaioannou et al., (2013) 

- Χρηστικότητα του Συστήματος και  

αποτελεσματικού μάρκετινγκ  

- Ασφάλεια Συναλλαγών και Εμπιστοσύνη 

- Επικοινωνία/Πληροφόρηση 

- Υποστήριξη πελατών και Πωλήσεων 
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Ma et al., (2013) 

WEB SERVICE  QOS MEASURE (ESOW) 

- Υποκειμενικός Υπολογισμός της βαρύτητας των 

προτιμήσεων των χρηστών 

- Αντικειμενικός Υπολογισμός της βαρύτητας που 

έχει κάθε ιδιότητα του SoQ 

- Κανονικοποίηση Δεδομένων 

- QoS δείκτες (Δείκτης υποκειμενικής μέτρησης 

που ελέγχει το βαθμό που μια υπηρεσία 

ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις του χρήστη - 

Δείκτης αντικειμενικής μέτρησης που ελέγχει τη 

συνολική λειτουργία μιας υπηρεσίας) 

Wang et al., (2014) 

Quality of Cloud Service (QoCS)  

-Εξατομικευμένη αξιολόγηση  

-Αξιολόγηση αβεβαιότητας  

-Συνθετική αξιολόγηση 

Zhang (2014) 

QoS-aware service selection approach 
- Χρόνος Απόκρισης 

- Διαθεσιμότητα (επιτυχείς κλήσεις/συνολικών 

κλήσεων) 

- Διεκπεραίωση συνολικών κλήσεων υπηρεσιών  

σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

- Πιθανότητα επιτυχίας (Αριθμός απόκριση / 

αριθμός μηνυμάτων αίτησης) 

- Αξιοπιστία 

- Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές 

- Βέλτιστες Πρακτικές 

- Χρόνος που χρειάζεται  ο διακομιστής για να 

επεξεργαστεί ένα συγκεκριμένο αίτημα 

- Τεκμηρίωση  

 
Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τις διαστάσεις δεν είναι λίγοι εκείνοι 

που συμφωνούν ότι η ποιότητα στο διαδίκτυο συσχετίζεται με την ικανοποίηση των 

πελατών/χρηστών. Η ικανοποίηση των πελατών, κατά τους So και Sculli (2002), 

οδηγεί σε επαναλαμβανόμενες αγορές, δημιουργώντας οικειότητα και εμπιστοσύνη 

ανάμεσα στον πελάτη και στην διαδικτυακή επιχείρηση. Κατά τους Jun et al. 

(2004), υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην αντιληπτή ποιότητα και 

στην ικανοποίηση του πελάτη. Η ποιότητα μαζί με την ικανοποίηση από 
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προηγούμενες διαδικτυακές αγορές οδηγεί στην δημιουργία εμπιστοσύνης και 

συμβάλει στην μείωση του αντιληπτού κινδύνου (San Martin and Camarero, 2009). 

Σύμφωνα με τους Ribbink et al., (2004), η ποιότητα στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

επηρεάζει άμεσα και θετικά την ικανοποίηση των πελατών. Η ικανοποίηση με τη 

σειρά της άμεσα επηρεάζει την δημιουργία εμπιστοσύνης. Κατά τον Lin (2007), η 

ποιότητα μέσω της ικανοποίησης του πελάτη οδηγεί σε ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Σύμφωνα με τους Sahadev και Purani (2008), η καλύτερη ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, έτσι όπως γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη, 

ενισχύει την επίτευξη ικανοποίησης και την δημιουργία εμπιστοσύνης ανάμεσα 

στον πελάτη και στην διαδικτυακή επιχείρηση. Ακόμη, η ποιότητα επηρεάζει θετικά 

και αρνητικά την υπολογιστική δέσμευση και η αφοσίωση του πελάτη εξαρτάται 

περισσότερο από τη συναισθηματική δέσμευση για να συνεχίσει τη σχέση (Čater 

and Čater, 2010). Παράλληλα με τη σχέση της ψυχολογικής δέσμευσης με την 

ποιότητα υπηρεσιών, υπάρχουν στοιχεία και για τη συσχέτιση των παραγόντων 

αυτών με την πρόθεση για μελλοντική επαναγορά προϊόντος, για επανάληψη 

συμμετοχής στις υπηρεσίες των οργανισμών και πρόθεσης να παραμείνει κάποιος 

σε αυτή τη σχέση (Fullerton, 2003; Garbarino and Johnson, 1999; Wetzels et al., 

1998). Επιπλέον, η ποιότητα υπηρεσιών έχει άμεση επίδραση στο κέρδος ενός 

οργανισμού γιατί σχετίζεται θετικά με τη δέσμευση του πελάτη προς την 

επιχείρηση (Baker and Crompton, 2000; Zeithaml and Bitner, 2002). Τέλος, ακόμη 

και οι ερευνητές που προσεγγίζουν περισσότερο τεχνικά τα ζητήματα ποιότητας, 

ενσωματώνουν διαστάσεις αντικειμενικής και υποκειμενικής μέτρησης της 

ποιότητας από τη πλευρά του χρήστη χρησιμοποιώντας μεταβλητές όπως, χρόνος 

απόκρισης, αξιοπιστία κλπ.  (Wang et al., 2010; Rehman, 2012; Ma et al., 2013; 

Wang et al., 2014; Zhang, 2014). Συνεπώς, δικαίως το ενδιαφέρον των ερευνητών 

έχει στραφεί και εξακολουθεί να είναι επικεντρωμένο στην βελτιστοποίηση της 

ποιότητας και στις μεθόδους αξιολόγησης αυτής.  

  

2.4 ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Σύμφωνα με τους Qin Su et al. (2008), τα διάφορα εργαλεία μέτρησης ποιότητας 

μπορούν να μπούνε σε δυο κατηγορίες: σε αυτά που δίνουν έμφαση στις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές και σε αυτά που δίνουν έμφαση στην γενικότερη 

εξυπηρέτηση του πελάτη πέρα από την συναλλαγή. Επίσης, η σημασία που 

αποδίδουν οι καταναλωτές στις διάφορες διαστάσεις αλλάζει και ανάλογα με το 

είδος της επιχείρησης, για παράδειγμα άλλα χαρακτηριστικά θεωρεί σημαντικά 
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ένας καταναλωτής στο ebanking και άλλα στην αγορά βιβλίων μέσω του 

διαδικτύου. 

2.4.1 Μοντέλο e-SQ και e-SERVQUAL (2000 και 2002) 

 
Οι Zeithaml et al. (2000) ανέπτυξαν το εργαλείο e-SQ που ήταν μεταφορά και 

τροποποίηση του παραδοσιακού SERVQUAL στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι 

διαστάσεις του e-SQ ήταν οι εξής έντεκα: Αξιοπιστία (Reliability), Ανταπόκριση 

(Responsiveness), Πρόσβαση (Access), Ευελιξία (flexibility), Ευκολία πλοήγησης 

(Ease of Navigation), Αποδοτικότητα (Efficiency), Eμπιστοσύνη-διαβεβαίωση 

(Assurance/trust), ασφάλεια-προστασία δεδομένων (Security/privacy), 

πληροφόρηση για τις τιμές (Price knowledge), αισθητική του δικτυακού τόπου (Site 

aesthetics) και εξατομίκευση-προσωποποίηση (Customization/personalization). 

 

Λίγο αργότερα οι ίδιοι συγγραφείς Zeithaml et al. (2002) ανέπτυξαν το εργαλείο 

μέτρησης e- SERVQUAL, το οποίο αποτελείται από 7 διαστάσεις ποιότητας. Αυτές 

είναι οι εξής: αποδοτικότητα (Efficiency), εκπλήρωση (Fulfillment), αξιοπιστία 

(Reliability), προστασία προσωπικών δεδομένων (privacy), ανταπόκριση 

(Responsiveness), αποζημίωση (Compensation) και επαφή-επικοινωνία (Contact).  

 

Το μεγάλο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου μοντέλου είναι ότι βασίζεται στο 

SERVQUAL το οποίο έχει δοκιμαστεί εκτεταμένα στο περιβάλλον των υπηρεσιών 

στο παραδοσιακό εμπόριο. 

 

2.4.2 Μοντέλο  WebQual (2000), WebQual (2003) και WebQual (2009) 

 
Οι Loiacono et al. (2000) δημιούργησαν το εργαλείο μέτρησης ποιότητας WebQual 

το οποίο αποτελείται από 12 διαστάσεις. 

Καταλληλότητα/ Αποτελεσματικότητα  των πληροφοριών που παρουσιάζονται στο 

δικτυακό τόπο (Informational fit to task) 

Διαδραστικότητα, δυνατότητα αλληλεπίδρασης του καταναλωτή με τον δικτυακό 

τόπο (Interaction) 

Εμπιστοσύνη, που πηγάζει από την πραγματοποίηση ασφαλών συναλλαγών και 

από την διαβεβαίωση προς τους καταναλωτές ότι η επιχείρηση δεν θα καταχραστεί 

προσωπικές πληροφορίες (Trust) 

Χρόνος απόκρισης του δικτυακού τόπου, γρήγορη φόρτωση της ιστοσελίδας 

(Response time) 

Σχεδιασμός (Design) 
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Διαισθητικές λειτουργίες (Intuitiveness) 

Καινοτομία (Innovativeness) 

Καλαισθησία του δικτυακού τόπου, οπτικά όμορφος δικτυακός τόπος (visual 

appeal) 

Πρόκληση συναισθημάτων, ο δικτυακός τόπος δημιουργεί ευχαρίστηση στους 

καταναλωτές όταν τον χρησιμοποιούν (Flow emotional appeal). 

Επιχειρησιακές διαδικασίες /Συνοχή μεταξύ  ιστοσελίδας υπηρεσίας (business 

Processes) 

Δυνατότητα πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας και ολοκληρωμένη επικοινωνία 

(Integrated communication), 

Αποτελεσματικότητα της αλληλεπίδρασης του Web site έναντι των άλλων μέσων 

(Substitutability) 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι  η διάσταση informational fit to task περιλαμβάνει  την 

καταλληλότητα των πληροφοριών, την ποιότητα των πληροφοριών, και την 

παρουσίαση των πληροφοριών. Αν και έχουν θίξει το θέμα πολλοί ερευνητές 

(Zellweger, 1997; Li Kuo and Russell, 1999; Swaminathan Lepkowska-White and 

Rao, 1999; Dirk and Leunis, 1999; Wolfinbarger and Gilly, 2001) για πρώτη φορά 

τονίζεται τόσο πολύ η διάσταση της ποιότητας της πληροφορίας και πόσο κρίσιμο 

και σημαντικό είναι  οι πληροφορίες που παρουσιάζονται να είναι ακριβείς και 

αντικειμενικές, να είναι σαφής και κατανοητές και να χρησιμοποιείται ξεκάθαρη και 

απλή γλώσσα. Επίσης το συγκεκριμένο μοντέλο τονίζει ότι  ένα από τα βασικά 

κριτήρια της ποιότητας ενός διαδικτυακού κόμβου είναι η σωστή οργάνωση του 

περιεχομένου του. Επιπλέον γίνεται λόγος και για την οπτική έκκληση η οποία  

αναφέρεται στην παρουσίαση των γραφικών και του κειμένου στο site. Η υψηλή 

ποιότητα ενός διαδικτυακού κόμβου συνδέεται άμεσα με την υψηλή 

ποιότητα των εικόνων του και το πολυμεσικό περιεχόμενο (ήχος, βίντεο, 

εικόνα) που παρέχεται. Πρέπει δηλαδή να είναι σαφές και κατάλληλο για την 

κοινότητα των επισκεπτών του, λαμβάνοντας υπόψη τις προοριζόμενες χρήσεις 

αυτών π.χ., χρήση πρότυπων και κοινά αποδεκτών τύπων μέσων για τον ήχο και 

το βίντεο κ.ά. (Θα αναλυθούν εκτενώς στο επόμενο κεφάλαιο).  

 

Επιπλέον σημαντική είναι η προσέγγισή τους σχετικά με τη διάσταση της 

ολοκληρωμένης επικοινωνίας integrated communication, η οποία περιλαμβάνει 

αφενός την ομοιότητα της επικοινωνίας με τους λιανοπωλητές μέσω διάφορων 

καναλιών και αφετέρου δυνατότητα ολοκλήρωσης όλων των συναλλαγών και 

εργασιών μέσω του δικτυακού τόπου.  Η προσέγγιση αυτή έχει αποτελέσει το 
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έναυσμα για περεταίρω μελέτη σε πολλούς ερευνητές, γεγονός που οδήγησε σε 

εκτενέστερη ανάλυση και στα πλαίσια της συγκεκριμένης διατριβής (Κεφάλαιο 6). 

 

Αν και το WebQual θεωρείται από τα καλύτερα εμπειρικώς τεκμηριωμένα εργαλεία 

μέτρησης, εστιάζει όμως σχεδόν αποκλειστικά στην σχεδίαση του δικτυακού τόπου 

(interface design),και γι αυτό θεωρείται από πολλούς ότι δημιουργήθηκε κυρίως για 

παροχή πληροφοριών για τους σχεδιαστές των ιστοσελίδων. Γενικότερα εστιάζει 

στην ποιότητα των τεχνικών χαρακτηριστικών του δικτυακού τόπου και όχι στην 

συνολική αγοραστική εμπειρία (Zeithaml et al., 2002; Kim et al., 2009). Επιπλέον, 

σύμφωνα με τον Boshoff (2007), ένα βασικό μειονέκτημα του WebQual είναι ότι 

δεν περιλάμβανε την διάσταση εκπλήρωση, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο οι 

υποσχέσεις/ δεσμεύσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος τηρούνται, ως διάσταση 

της ποιότητας στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Τούτο ήταν απόρροια της έρευνας, στην 

οποία οι φοιτητές επισκεπτόντουσαν την ιστοσελίδα για να την αξιολογήσουν και 

όχι για να κάνουν μια πραγματική συναλλαγή. Συνεπώς οι ερευνητές δεν 

μπορούσαν να μετρήσουν με τη συγκεκριμένη μέθοδο την διάσταση της 

εκπλήρωσης και έτσι την εξαίρεσαν.  Το WEBQUAL, επομένως, δεν είναι μια 

κλίμακα που συλλαμβάνει την ποιότητα υπηρεσιών πλήρως.  

 

Οι Barnes και Vidgen (2001) δημιούργησαν και αυτοί αργότερα ένα εργαλείο 

μέτρησης ποιότητας που το ονόμασαν επίσης WebQual. Οι διαστάσεις που 

αναγνωρίστηκαν ήταν η ποιότητα σχεδίασης του δικτυακού τόπου (Design), η 

ποιότητα της πληροφόρησης (Information), διαδραστικότητα/ ποιότητα 

αλληλεπίδρασης με τον δικτυακό τόπο (Interactivity). Σε επόμενη έρευνά τους οι 

Barnes και Vidgen (2003) δημιούργησαν το WebQual 4.0, όπου οι βασικές 

διαστάσεις ποιότητας είναι η χρηστικότητα, η ποιότητα πληροφόρησης και η 

διαδραστικότητα, τρείς διαστάσεις με 22 αντικείμενα. Σε σχέση με το WebQual 3.0, 

στο WebQual 4.0 αντικαταστάθηκε η διάσταση ποιότητα σχεδίασης του δικτυακού 

τόπου με την διάσταση Χρηστικότητα (usability), η οποία δίνει περισσότερη 

έμφαση στην εμπειρία που βιώνει ο χρήστης του δικτυακού τόπου. Το 

συγκεκριμένο μοντέλο σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειαζόταν να 

ολοκληρωθεί η αγορά γι αυτό δεν αποτελεί αντιπροσωπευτική μέτρηση.   

 

Οι Fink και Nyaga (2009) τροποποίησαν το WebQual 4.0 διατηρώντας τις τρεις 

διαστάσεις ίδιες και προσέθεσαν απλά μια τέταρτη διάσταση, τη διάσταση 

Επικινδυνότητα, η οποία λαμβάνει υπόψη την ετερογένεια και την έλλειψη 

προσωπικής επαφής στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 
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2.4.3 Μοντέλο  SITE-QUAL (2001) 

 
Οι Υοο και Donthu (2001) ανέπτυξαν μία κλίμακα το SITE-QUAL για να μετρήσουν 

την αντιληπτή ποιότητα ενός site αγορών στο Internet. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

μία κλίμακα εννιά στοιχείων με τέσσερις διαστάσεις: ευκολία χρήσης (Ease of use), 

σχεδιασμός αισθητικής (Aesthetic design), ταχύτητα επεξεργασίας (Processing 

speed) και ασφάλεια (Security). Οι εννέα αυτοί  υποπαράγοντες μπορούν να 

μετρηθούν με την χρήση 20 ερωτήσεων κλίμακας Likert 5 σημείων. Τα ηλεκτρονικά 

καταστήματα, των οποίων ο δικτυακός τόπος συγκεντρώνει υψηλή βαθμολογία στο 

SITE-QUAL ελκύουν περισσότερους πελάτες και έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα 

μακροπρόθεσμης επιβίωσης. Όμως το SITE-QUAL όπως το WebQual δίνει 

μεγαλύτερη έμφαση στο interface του δικτυακού τόπου και στην online 

επεξεργασία. Γι αυτό κι αυτό το μοντέλο δεν αποτελεί περιεκτική προσέγγιση για 

μέτρηση ποιότητας. 

 

2.4.4 Μοντέλο eTailQ 

 
Οι Wolfinbarger και Gilly (2003) δημιούργησαν το εργαλείο μέτρησης eTailQ. 

Πρότειναν τέσσερις διαστάσεις αξιοπιστία/εκπλήρωση (Reliability/fulfillment), 

σχεδίαση δικτυακού τόπου (Website design), ασφάλεια (Security/Privicy), 

εξυπηρέτηση του πελάτη (Customer Service). 

 

Το μοντέλο που δημιούργησαν ήταν πολύ αποδοτικό για τη μέτρηση της 

ποιότητας. Κατά τους Kim et al. (2009), το eTailQ αποτελεί το πρώτο ψυχομετρικά 

εύρωστο εργαλείο μέτρησης της ποιότητας το οποίο εστιάζει ειδικά στην ποιότητα 

της εξυπηρέτησης. Επίσης οι Ha και Stoel (2009), θεωρούν ότι σε αντίθεση με 

άλλα εργαλεία μέτρησης της ποιότητας (WebQual, SITEQUAL, eSQ), τα οποία 

εστιάζουν στο περιβάλλον και στο interface του δικτυακού τόπου, το eTailQ 

προσφέρει μια πιο αναλυτική προσέγγιση των διαστάσεων που καθορίζουν την 

ποιότητα στο διαδίκτυο. Ωστόσο δημιουργήθηκαν και κάποια ερωτηματικά από 

αρκετούς ερευνητές, για τις 2 από τις 4 διαστάσεις. Ενώ η αξιοπιστία και η 

ασφάλεια είναι πολύ έγκυρες και αντιπροσωπευτικές, οι άλλες δύο (website design 

και customer service) δεν έδειξαν να έχουν τόσο μεγάλη επίδραση στην 

αντιλαμβανόμενη από τους πελάτες ποιότητα. Αυτές οι διαστάσεις έχουν να 

κάνουν με πτυχές της προσωπικότητας και των δυνατοτήτων του χρήστη καθώς 

και από τις εκάστοτε συναλλαγές. Δεν προκύπτουν θέματα σε όλες τις συναλλαγές 

για να απαιτηθεί ιδιαίτερο customer service. Όπου όμως απαιτείται θα πρέπει να 
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υπάρχει, διαφορετικά ο πελάτης δεν θα επιστρέψει ξανά στο συγκεκριμένο 

ηλεκτρονικό κατάστημα (Garbarino and Johnson, 1999; Liu et al., 2003; Hsiu-Fen 

Lin, 2007; Henning-Thurau et al, 2010; Aldás-Manzano et al,. 2011; Pratminingsih 

et al., 2013; Toufaily et al. 2013; Papaioannou et al., 2014a). Αυτό θεωρήθηκε 

αδυναμία του μοντέλου που χρήζει περεταίρω έρευνας.  

 
 

2.4.5 Μοντέλο E-S-QUAL και E-RecS-QUAL (2005) 

 
Οι Parasuraman et al. (2005) ανέπτυξαν το εργαλείο μέτρησης E-S-QUAL που 

αποτελείται από 4 διαστάσεις με 22 χαρακτηριστικά. Οι διαστάσεις είναι 

αποδοτικότητα (efficiency), εκπλήρωση (fulfillment), διαθεσιμότητα του 

συστήματος (system availability) και προστασία των προσωπικών δεδομένων 

(privacy). Η διάσταση αποδοτικότητα ορίζεται ως η ευκολία και η ταχύτητα 

πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας. Είναι κριτικής σημασίας στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο ο δικτυακός τόπος να είναι καλά οργανωμένος και καλά δομημένος, με 

περιεχόμενο εύκολα κατανοητό και ακριβές. Ως εκπλήρωση ορίζεται ο βαθμός 

στον οποίο οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις της εταιρείας μέσω της ιστοσελίδας 

της ή του ηλεκτρικού της καταστήματος, ως προς την διαθεσιμότητα και την 

παράδοση των προϊόντων τηρούνται. Η διαθεσιμότητα του συστήματος ορίζεται ως 

η καλή από  τεχνικής άποψης λειτουργία του δικτυακού τόπου. Η προστασία 

προσωπικών δεδομένων (privacy) αφορά στο βαθμό που η ιστοσελίδα παρέχει 

ασφάλεια και προστατεύει  τα προσωπικά  δεδομένα των καταναλωτών. 

 

Το  E-RecS-QUAL είναι συμπληρωματικό του E-S-QUAL και αποτελείται από 3 

διαστάσεις με 11 χαρακτηριστικά. Οι διαστάσεις του είναι οι εξής: ανταπόκριση 

(Responsiveness), αποζημίωση (Compensation) και επαφή-επικοινωνία 

(Contact). Το E-RecS-QUAL είναι συμπληρωματικό και βοηθητικό εργαλείο 

μέτρησης που μετρά την επίδοση της  επιχείρησης στην επίλυση των 

προβλημάτων  με τους πελάτες. Εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις σφάλματος 

στην εξυπηρέτηση, δηλαδή στην περίπτωση που οι καταναλωτές έχουν 

προβλήματα με το προϊόν που αγόρασαν και αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

αγοράς. Το νέο στοιχείο που εισάγει το εργαλείο E-RecS-QUAL είναι οτιδήποτε 

έχει να κάνει με την αποκατάσταση της υπηρεσίας των πελατών (service 

recovery). Αυτό εκφράζεται μέσα από τη διάσταση ανταπόκριση η οποία ορίζεται 

ως η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων και των παραπόνων των 

πελατών, η διαχείριση των επιστροφών μέσω του δικτυακού τόπου και η ύπαρξη 
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εγγυήσεων προς τους πελάτες. Η διάσταση Αποζημίωση ορίζεται ως ο βαθμός 

στον οποίο η επιχείρηση αποζημιώνει τους πελάτες για τυχόν προβλήματα και ο 

βαθμός στον οποίο αναλαμβάνει η ίδια τα διάφορα κόστη σε περίπτωση 

προβλημάτων. Τέλος η διάσταση Επαφή-Επικοινωνία ορίζεται ως η δυνατότητα 

παροχής βοήθειας στους καταναλωτές μέσω τηλεφώνου ή μέσω online 

υποστήριξης.. 

 

 Έχει επισημανθεί από πολλούς ερευνητές ότι αποτελεσματική διαχείριση των 

προβλημάτων και των παραπόνων των πελατών, η διαχείριση των επιστροφών 

μέσω του δικτυακού τόπου και η ύπαρξη εγγυήσεων προς τους πελάτες, 

αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ποιότητας και ικανοποίησης στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο (Cunningham et al., 2010; Wu and Li, 2011;  Chiappa and  

Dall’Aglio, 2012; Papaioannou et al., 2012a; 2013). Οι Wolfinbarger και Gilly 

(2003) θεωρούν ότι η ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση αποτελεί 

εξαρχής έναν παράγοντα που λαμβάνει υπόψη ο καταναλωτής κατά την λήψη 

απόφασης για το αν θα προβεί σε κάποια συναλλαγή σε ένα συγκεκριμένο 

δικτυακό τόπο. Πολλοί ερευνητές πάντως, αν και χρησιμοποιούν εναλλακτικές 

λέξεις για να αποδώσουν τη συγκεκριμένη διάσταση (άμεση υποστήριξη, 

άμεση/αξιόπιστη ανταπόκριση ή εξυπηρέτηση, χρόνος απόκρισης κλπ.)  

συμφωνούν ότι η γρήγορή ανταπόκριση στο αίτημα ή παράπονο του πελάτη είναι 

καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας (Szymanski 

and Hise, 2000; Wang et al., 2001; Yang and Jun, 2002; Cai and Jun, 2003; Jun et 

al., 2004; Lee and Lin, 2005; Kim and Stoel, 2009; Ha and Stoel, 2009; 

Cunningham et al., 2010; Papaioannou et al., 2012b; Lehman et al., 2013). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Tamimi et al. (2005), οι διάφοροι παράγοντες 

ποιότητας στο ηλεκτρονικό εμπόριο που οδηγούν στην ικανοποίηση του πελάτη 

ξεκινούν από την καλή σχεδίαση του δικτυακού τόπου και φθάνουν μέχρι την 

αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 

Συνεπώς είναι ιδιαίτερα σημαντική η προσφορά του συγκεκριμένου μοντέλου στην 

έρευνα της βιβλιογραφίας. Το μόνο «μελανό» σημείο είναι ότι οι συγγραφείς δεν 

βλέπουν την εξυπηρέτηση μετά την πώληση ως βασικό στοιχείο μιας τυπικής 

συναλλαγής, αλλά ως ένα παράγοντα που παίζει ρόλο μόνο μετά την πώληση και 

επηρεάζει τις αντιλήψεις των πελατών εφόσον υπάρξει πρόβλημα. Όμως όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, η πολιτική της εταιρείας για το after sales service 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Giacomo+Del+Chiappa%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Stefano+Dall%E2%80%99Aglio%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Stefano+Dall%E2%80%99Aglio%22
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επηρεάζει την απόφαση του καταναλωτή για το αν θα προβεί σε κάποια 

συναλλαγή με κάποιο δικτυακό τόπο.  

 
 

2.4.6 Μοντέλο eTransQual (2006) 

 
Οι Bauer, Falk, και Hammerschmidt (2006) προτείνουν το eTransQual, ένα 

εργαλείο μέτρησης που αποτελείται από πέντε διαστάσεις: 

λειτουργικότητα/σχεδίαση, ευχαρίστηση, διαδικασία, αξιοπιστία και ανταπόκριση. Η 

νέα διάσταση που προτείνεται είναι η Ευχαρίστηση (enjoyment) και αφορά την 

προσωποποίηση της παρεχόμενης από τον δικτυακό τόπο υπηρεσίας, την 

ψυχαγωγία που παρέχεται από τον δικτυακό τόπο και την ευχαρίστηση που 

δημιουργείται στους καταναλωτές κατά την χρήση του δικτυακού τόπου και κατά 

την αγορά μέσω αυτού. Οι συγγραφείς θεωρούν την ψυχαγωγία ως σημαντικό 

χαρακτηριστικό ποιότητας στην αντίληψη των καταναλωτών. Η διάσταση αυτή 

συνεπώς θεωρείται στο eTransQual ως κυρίαρχος παράγοντας που επιδρά στην 

διάρκεια της σχέσης του πελάτη με το ηλεκτρονικό κατάστημα και στην πρόθεση 

επαναγοράς. Οι Hoffman και Novak (2009) θεωρούν ότι αυτό σχετίζεται με το αν ο 

πελάτης είναι προσανατολισμένος στην επίτευξη κάποιου σκοπού ή αν είναι 

προσανατολισμένος στην διασκέδαση και στην αναζήτηση μιας ευχάριστης 

εμπειρίας μέσω της περιήγησης στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Αντίθετα, οι 

Zeithalm et al. (2002), και οι Wolfinbarger και Gilly (2001) θεωρούν ότι τα κριτήρια 

διασκέδασης και ευχαρίστησης δεν είναι πολύ σχετικά στις διαδικτυακές αγορές. 

 

Αυτό όμως που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σ’ αυτό το μοντέλο η  4η διάσταση που 

αφορά το after sales service και έχει να κάνει με την αντίληψη της ποιότητας που  

εξαρτάται από την δυνατότητα της επιχείρησης να χτίζει μακροχρόνιες σχέσεις με 

τους πελάτες. Οι παράγοντες ποιότητας σε αυτό το στάδιο είναι η γρήγορη 

ανταπόκριση στα προβλήματα των πελατών (παράπονα, ερωτήσεις), η ύπαρξη 

πολιτικής επιστροφών και η εξατομικευμένη διαχείριση κάθε πελάτη χωριστά. Σε 

αυτό το στάδιο της συναλλαγής, η διάσταση ανταπόκριση έχει τον σημαντικότερο 

ρόλο γι αυτό και η ύπαρξη εργαλείων αποτελεσματικής επικοινωνίας ανάμεσα στον 

πελάτη και το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-mails, forums συζητήσεων, VoIP, FAQ, 

Complaining Forms/Feedback forms) κρίνονται απαραίτητα και καθοριστικά για την 

επίτευξη της ποιότητας (Zeithaml et al., 2002; Van Iwaarden et al., 2003; Jun et al., 

2004; Ribbink et al., 2004; Parasuraman et al., 2005; Mohanty et al., 2007; 
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Stiakakis and Georgiadis; 2009 Kumbhar, 2011; Rehman, 2012; Zhang, 2014; 

Papaioannou et al., 2014a).  

 

Το μοντέλο αυτό αποτέλεσε ερέθισμα για πολλούς ερευνητές, οι οποίοι 

επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση του παράγοντα Διαχείρισης Σχέσεων με τους 

πελάτες (e-Customer Relationship Management, e-CRM) και την Ποιότητα 

(Hsiu-Fen Lin, 2007; Flavian et al., 2005; Mangold, 2009; Huang,  2010). Οι 

Feinberg and Kadam (2002)  και Cox and Dale (2001), Anderson and Srinivasan, 

(2003),  Khalifa and Liu  (2003), Al Hamid et al., (2004) αν και προγενέστεροι 

προτείνουν μεταξύ άλλων ως διάσταση ποιότητας τη σχέση που καλλιεργεί με 

τους πελάτες η επιχείρηση. Ερέθισμα αποτέλεσε και για τη παρούσα διατριβή που 

εξετάζει μεταξύ άλλων και τα χαρακτηριστικά ενός e-CRM σε ένα website και πως 

αυτά αποτελούν κριτήρια ποιότητας και αναβάθμισης της επικοινωνίας μεταξύ των 

επιχειρήσεων και των πελατών (Κεφάλαιο 4). 

2.4.7 Μοντέλο NetQual (2008) 

 
Οι Bressolles και Nantel (2008) δημιούργησαν το εργαλείο μέτρησης ποιότητας 

NetQual, το οποίο αποτελείται από 5 διαστάσεις. Ποσότητα και ποιότητα της 

πληροφόρησης που παρέχεται, Ευκολία χρήσης του δικτυακού τόπου, Σχεδίαση ή 

αισθητική πλευρά του δικτυακού τόπου, Αξιοπιστία ή σεβασμός των δεσμεύσεων 

και Ασφάλεια/ εμπιστευτικότητα των προσωπικών και οικονομικών δεδομένων των 

καταναλωτών. Οι διαστάσεις του NetQual δίνουν έμφαση τόσο στα χαρακτηριστικά 

του δικτυακού τόπου όσο και στα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Πολλές έρευνες 

έχουν στηριχθεί και εξακολουθούν να στηρίζονται σε αυτό το μοντέλο (Goh et al., 

2012;  Janita and Miranda, 2013). Παρόλα αυτά το συγκεκριμένο μοντέλο 

αμφισβητείται γιατί  δεν καλύπτει το σύνολο της online αγοραστικής διαδικασίας και 

αποκλείει ορισμένα στοιχεία του κύκλου ζωής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως 

π.χ. την εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Αυτοί οι δύο περιορισμοί θέτουν υπό 

αμφισβήτηση την εσωτερική και εξωτερική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων 

ορισμένων μελετών (Sfar, 2012).  

 

Πολλά ακόμη μοντέλα έχουν αναπτυχθεί, ενδεικτικά παραθέτουμε κάποια 

παρακάτω. Δεν έχουν όμως όλα την ίδια απήχηση και αναγνώριση στην 

επιστημονική κοινότητα. Επειδή όμως είναι δημοσιευμένα σε έγκριτα επιστημονικά 

περιοδικά, θα θεωρούταν παράλειψη να μην αναφερθούν, έστω και εν συντομία. 
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2.4.8 Μοντέλο PubHosQual (2010) 

 
Η κλίμακα PubHosQual των Aagja and Garg, (2010) αναπτύχθηκε από 24 

χαρακτηριστικά που ομαδοποιούνται σε πέντε διαστάσεις, Eισαγωγή, Ιατρικές 

υπηρεσίες, Συνολική υπηρεσία, Εξαγωγή, Κοινωνική ευθύνη.  Σκοπός της είναι η 

μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών στα δημόσια νοσοκομεία.  

Η προτεινόμενη κλίμακα PubHosQual μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστικό 

εργαλείο σε σημεία όπου απαιτούνται συγκεκριμένες βελτιώσεις, και να 

εντοπιστούν πτυχές στις  υπηρεσίες του νοσοκομείου που απαιτούν τροποποίηση. 

Στην πραγματικότητα, η κλίμακα αυτή προσπαθεί να αποτελέσει τη  “φωνή του 

πελάτη/ασθενή"  και πως αυτός αντιλαμβάνεται την ποιότητα στα δημόσια 

νοσοκομεία.  

 

2.4.9  Μοντέλο eBankQual (2011)   

 
Η eBankQual κλίμακα αναπτύχθηκε από τον Kumbhar, (2011) για τη μέτρηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών στο e-banking. 

Συγκεκριμένα αξιολογεί τη σχέση μεταξύ αντιλαμβανόμενης ποιότητας, αντίληψη 

της μάρκας και αντιληπτής αξίας με την ικανοποίηση. Οι διαστάσεις της ποιότητας 

των υπηρεσιών που προέκυψαν είναι η διαθεσιμότητα του συστήματος, η 

ηλεκτρονική εκπλήρωση, η ακρίβεια, η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια, η 

ανταπόκριση, η ευκολία στη χρήση, η άνεση, η αποτελεσματικότητα του κόστους, ο 

χειρισμός προβλημάτων, η αποζημίωση και η επικοινωνία. Κάτι ανάλογο 

προσπάθησαν και οι Shirshendu Ganguli and Sanjit Kumar Roy (2011). Οι 

διαστάσεις που προτείνουν είναι η ασφάλεια της τεχνολογίας και της ποιότητας των 

πληροφοριών, η τεχνολογία ευκολίας, η τεχνολογία ευκολίας χρήσης, η αξιοπιστία 

και η εξυπηρέτηση πελατών. Η ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών (για όλους 

τους τύπους των τεχνολογιών), έχει κάποιες καθολικές πτυχές όπως η ευκολία της 

χρήσης της τεχνολογίας, της ασφάλειας των συναλλαγών, η της ποιότητα των 

πληροφοριών που παρέχονται μέσω των online καναλιών, η ευκολία χρήσης και η 

συνολική αξιοπιστία της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί η τράπεζα. Όλες αυτές οι 

διαστάσεις ισχύουν για διάφορα κανάλια που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες, 

όπως, ATMs, Internet Banking και phone banking. 
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2.4.10  Μοντέλο e-SELFQUAL (2011) 

 
Το e-SELFQUAL, του Ding et al., (2011) αποτελεί κλίμακα για την εξέταση των 

σχέσεων μεταξύ της ποιότητας των υπηρεσιών, της ικανοποίηση των πελατών, 

καθώς και της αφοσίωσης στο B2C εμπόριο. Η ιδιαιτερότητα της κλίμακας αυτής 

δεν  είναι μόνο ότι εξετάζει τις διαστάσεις ποιότητας των online self-service 

υπηρεσιών, αλλά συνδέει την αλυσίδα ποιότητας-ικανοποίησης-αφοσίωσης 

ενσωματώνοντας την ποιότητα των συστημάτων με την καταναλωτική 

συμπεριφορά στις online υπηρεσίες.  

 

 

2.4.11 Μοντέλο CARTER (2012) 

 
Σκοπός του Rehman (2012), είναι να δημιουργήσει μια κλίμακα που θα εντοπίζει 

τη σχέση μεταξύ της ικανοποίησης των πελατών και έξι διαστάσεων ποιότητας των 

υπηρεσιών σε ισλαμικές τράπεζες του Πακιστάν, του Ηνωμένου Βασιλείου και 

Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Το βασικό κλειδί της προσέγγισης αυτής είναι να 

ενσωματωθούν οι τρεις παράγοντες, (παρόχους υπηρεσιών, το πλαίσιο των 

πελατών και το ιστορικό στατιστικών) σε ένα QoS μέτρο. 

 

2.4.12 Μοντέλο Quality of Cloud Service –QoCS (2014) 

 
Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει στραφεί ιδιαίτερα στα 

θέματα ποιότητας σχετικά  με τις υπηρεσίες Cloud computing  (Shangguang et al., 

2010; Wang et al, 2010; Zhang, 2014).To cloud computing υπόσχεται να 

προσφέρει υψηλής ποιότητας και on-demand υπηρεσίες. Ωστόσο, το cloud 

computing συνήθως έχει να κάνει με διαφορετικές υπηρεσίες, με διάφορα επίπεδα 

υπηρεσιών και διαφορετικά χαρακτηριστικά επιδόσεων, γεγονός που καθιστά  την 

ποιότητα των υπηρεσιών Cloud (QoCS) δύσκολη και με υψηλή διακύμανση. Ως εκ 

τούτου, είναι δύσκολο για τους χρήστες να αξιολογήσουν αυτές τις υπηρεσίες cloud 

και επιλέξουν ποιες ταιριάζουν στις απαιτήσεις τους (Wang et al., 2014). Συνήθως, 

οι υπηρεσίες αυτές χαρακτηρίζονται από διαστάσεις ποιότητας της υπηρεσίας στο 

σύννεφο (QoCS), όπως επικαιρότητα, επεκτασιμότητα, υψηλή διαθεσιμότητα, 

εμπιστοσύνη, ασφάλεια, κλπ.. Παρόλα αυτά, δεν είναι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών 

cloud το ίδιο, ούτε μπορούν να προσφέρουν ίσο επίπεδο QoCS. Κάποιοι 

προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες αποθήκευσης, άλλοι υπερέχουν στον τομέα 

της διαχείρισης της ασφάλειας, ενώ κάποιοι προσφέρουν το χαμηλότερο κόστος 
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(Hoi and Trieu, 2010). Σ’ αυτή τη περίπτωση οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν και 

να πάρουν τις αντίστοιχες αποφάσεις.  

 

Είναι επίσης σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι 

χρηστών και με διαφορετικές εξατομικευμένες προτιμήσεις ή QoCS απαιτήσεις. 

Ορισμένες εφαρμογές απαιτούν σημαντική υπολογιστική δύναμη και αποθήκευσης 

ενέργειας, ενώ άλλες έχουν επιτακτική ανάγκη για μέγιστη εμπιστευτικότητα. Το 

θέμα που προκύπτει είναι πως θα κάνει ο χρήστης τη σωστή επιλογή.  

 

Για να ξεπεραστούν οι παραπάνω προκλήσεις, έχουν προταθεί μοντέλα για 

αξιολόγηση των QoCS στο service-oriented cloud computing. Οι Wang et al., 

(2014) στην προτεινόμενη προσέγγισης τους συνδυάζουν την απόδοση 

αξιολόγησης των παρόχων υπηρεσιών cloud παρακολουθώντας/καταγράφοντας 

QoCS  δεδομένα χρηστών, προκειμένου να λάβουν μια ακριβής εκτίμηση των 

QoCS για cloud  χρήστες σε service-oriented cloud computing. Ο Zhang (2014) 

προτείνει μια προσέγγιση για την επιλογή των υπηρεσιών web, με την οποία 

βελτιστοποιεί το χρόνο απόδοσης της διαδικασίας επιλογής υπηρεσιών σε 

σύστημα σύνθεσης υπηρεσιών. Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης έρευνας είναι 

ότι η προσέγγιση της είναι αποτελεσματική για την γρήγορη επιλογή των web 

υπηρεσιών  και εφαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο.  

 

Τέλος, όλο αυτό το ενδιαφέρον δεν άφησε αδιάφορες κάποιες εταιρείες που έχουν 

βρει πρόσφορο επιχειρηματικό έδαφος και οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες 

αξιολόγησης ποιότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πιο δημοφιλείς. 

 

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν αναπτύξει τις μεθοδολογίες τους για να μετρήσουν την 

ποιότητα υπηρεσιών που παρέχεται από τους online λιανοπωλητές. Η κλίμακα του 

BizRate.com είναι η ευρύτατα αναφερόμενη κλίμακα, η οποία χρησιμοποιεί 

πραγματικούς αγοραστές που έχουν κάνει ηλεκτρονικές αγορές για να εκτιμήσουν τα 

θετικά και τα αρνητικά στοιχεία κατά τη διάρκεια των συναλλαγών τους. Με την 

αγορά ενός προϊόντος από κάποιον ιστότοπο που συνεργάζεται με το BizRate, 

εμφανίζεται στο χρήστη ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των υπηρεσιών που 

προσφέρθηκαν. Οι παράγοντες αξιολόγησης των υπηρεσιών που προσφέρονται 

είναι δεκαέξι (16) και χωρίζονται σε 2 μέρη: (8) παράγοντες για την αξιολόγηση των 

υπηρεσιών που προσφέρονται πριν την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών 

συναλλαγών και (8) παράγοντες για την αξιολόγηση των υπηρεσιών που 

προσφέρονται μετά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών. 
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Η έρευνα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του BizRate έχει δείξει ότι ο βασικός 

οδηγός της πρόθεσης να επιστρέψει στο site είναι η υποστήριξη πελατών, και 

λιγότερος σημαντικός είναι η τιμή. Οι χρήστες του ιστότοπου BizRate 

υπολογίζονται πάνω από 7 εκατομμύρια το χρόνο και συνεπώς ο αριθμός των 

αξιολογήσεων στις οποίες βασίζεται η βαθμολόγηση των ιστότοπων από το 

BizRate είναι μεγάλος. Οι αξιολογήσεις είναι διαθέσιμες σε όλους. Μέσω τον 

αξιολογήσεων προηγούμενων επισκεπτών – πελατών μπορούν νέοι πελάτες να 

συμβουλευτούν τις υπάρχουσες αξιολογήσεις πριν προχωρήσουν στην αγορά 

προϊόντων από κάποιον ιστότοπο. Επίσης, μπορούν και οι ιδιοκτήτες μέσω των 

αξιολογήσεων να εντοπίσουν τα αδύναμα στοιχεία του ιστότοπου που διαθέτουν 

και να τον βελτιώσουν (Gauri, et al., 2008). 

 

Το Google PageRank  είναι ένας αλγόριθμος ανάλυσης συνδέσμων που 

χρησιμοποιείται από τη μηχανή αναζήτησης της Google και αποδίδει μια 

αριθμητική βαθμολόγια (από 0 έως 10) σε όλες τις σελίδες του Παγκόσμιου Ιστού 

με σκοπό να μετρήσει την σημαντικότητα κάθε σελίδας (Wikipedia, 2012). Η 

βαθμολογία PageRank που λαμβάνει κάποιος ιστότοπος επηρεάζει τη θέση 

εμφάνισης των συνδέσμων στη δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης και εμμέσως 

επηρεάζει και την ευκολία πρόσβασης στη σελίδα. Επίσης, αποτελεί ένα δείγμα της 

γνώμης των ιδιοκτητών άλλων ιστοσελίδων για τη σημαντικότητα κάποιου 

ιστότοπου, αν δηλ. αξίζει να προστεθεί σύνδεσμος προς τον ιστότοπο. (Ansari & 

Gadge, 2012) 

 

Το Gomez.com παρέχει ένα εναλλακτικό σύστημα αξιολόγησης που χρησιμοποιεί 

τους ερευνητές παρά τους καταναλωτές για να αξιολογήσει τα sites. Οι ερευνητές 

της επιχείρησης μετρούν την απόδοση του site και ορίζουν τις εκτιμήσεις 

βασισμένες εάν διάφορα κριτήρια ικανοποιούνται. Ένα πλεονέκτημα του Gomez  

είναι ότι αξιολογεί πόσο καλά θα εμφανίζεται ένας ιστότοπος σε ένα κινητό 

τηλέφωνο. Την ίδια στιγμή λαμβάνει ο χρήστης μία βαθμολογία βασισμένη σε μία 

εμπεριστατωμένη ανάλυση που στηρίζεται σε περισσότερες από 30 βέλτιστες 

πρακτικές mobile web development, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών 

προτάσεων για τον τρόπο με τον οποίο θα λυθούν τα προβλήματα που 

παρουσιάστηκαν (practical commerce, 2013). Το ερευνητικό κέντρο παγκόσμιας 

συμπεριφοράς (Cyber Behavior Research Center) του CIO.com έχει δημιουργήσει 

επίσης μια έρευνα για να μετρήσει τη ποιότητα εξυπηρέτησης που παρέχεται από 
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τους λιανοπωλητές (e-tailers) στον Ιστό. Κόστος: Ο έλεγχος είναι δωρεάν, πρέπει 

όμως να συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας. 

 

2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι μια αφηρημένη και αόριστη έννοια. Οι υπηρεσίες 

έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν από τα προϊόντα και 

τις κάνουν ξεχωριστές.  Σήμερα η διάκριση ανάμεσα στα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους 

να δημιουργήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους 

συνδυάζουν προϊόντα (υλικά αγαθά) και υπηρεσίες. Έτσι, οι πελάτες δεν 

αγοράζουν πλέον μόνο υλικά αγαθά αλλά και τις υπηρεσίες που τα συνοδεύουν. 

Πολλές φορές μάλιστα η προστιθέμενη αξία των συνοδευτικών υπηρεσιών 

αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής αξίας (value) του προϊόντος. 

Για το λόγο αυτό, η εκτίμηση της ποιότητας των υπηρεσιών έχει αποκτήσει 

ιδιαίτερη σημασία.   

  

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται μια προσέγγιση της έννοιας και των χαρακτηριστικών 

τόσο της ποιότητας όσο και των υπηρεσιών αλλά και της μεταξύ τους σύνδεσης. 

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις θεωρητικές προσεγγίσεις και στα μοντέλα 

μέτρησης της ποιότητας που αναφέρονται στο τομέα των υπηρεσιών. Ιδιαίτερη 

αναφορά αφιερώνεται για το μοντέλο μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών SERVQUAL. 

Επιπλέον ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μελέτη των διαστάσεων ποιότητας στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο έχει εξελιχθεί σε τομέα στρατηγικής σημασίας στο 

διαδίκτυο. Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί διάφορα χαρακτηριστικά ή διαστάσεις 

ποιότητας στην βιβλιογραφία από ερευνητές που διεξήγαγαν έρευνες για την 

ποιότητα στο ηλεκτρονικό εμπόριο χωρίς όμως να καταλήγουν όλοι στις ίδιες 

διαστάσεις.  

 

Συνοψίζοντας τη βιβλιογραφία παρατηρούμε ότι υπάρχουν ορισμένες διαστάσεις 

ποιότητας που απαντούν στους περισσότερους από τους παραπάνω συγγραφείς 

ακόμα και αν η σημασία πολλών από αυτές τις διαστάσεις διαφοροποιείται από 

άρθρο σε άρθρο. Οι διαστάσεις ποιότητας που εμφανίζονται συστηματικά στην 

βιβλιογραφία είναι ο σχεδιασμός του δικτυακού τόπου, η ασφάλεια και η 

προστασία προσωπικών δεδομένων-ιδιωτικότητα (security/privacy), η ποιότητα και 

η ποσότητα της πληροφόρησης (σαφήνεια και ακρίβεια των πληροφοριών του 
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δικτυακού τόπου), η αξιοπιστία, η ευκολία χρήσης του δικτυακού τόπου, η 

προσωποποίηση/ διαδραστικότητα, η εξυπηρέτηση. 

 

Επίσης έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα μέτρησης της ποιότητας των 

υπηρεσιών με στόχο την συνεχή βελτίωση της ποιότητας, όπως αυτή γίνεται 

αντιληπτή από τον πελάτη. Ορισμένα εργαλεία μέτρησης της ποιότητας στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο εστιάζουν αποκλειστικά στον δικτυακό τόπο της επιχείρησης 

(website interface) ενώ άλλα επιχειρούν να μετρήσουν την συνολική αγοραστική 

εμπειρία. Όπως φάνηκε από την απαρίθμηση των διαστάσεων αλλά και εργαλείων 

μέτρησης στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η ποιότητα  κάθε διάστασης 

απαιτεί το κατάλληλο σύνολο πόρων από την πλευρά της επιχείρησης. 

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι  στο ηλεκτρονικό εμπόριο απαιτείται συνεχής 

προσπάθεια για να παρέχεται ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας προκειμένου 

να επιτευχθεί η ικανοποίηση των πελατών. Προκειμένου να εφαρμοστούν οι 

αρχές ποιότητας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, θα πρέπει να γνωρίζουμε πως 

αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής την ποιοτική εξυπηρέτηση σε κάποια ηλεκτρονική 

συναλλαγή που πραγματοποιεί στο διαδίκτυο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Ο δικτυακός τόπος της επιχείρησης είναι το μέρος όπου πρώτα έρχεται σε επαφή 

ο πελάτης με την επιχείρηση (από όπου η επιχείρηση μπορεί να συλλέξει 

πληροφορίες σχετικά με τους καταναλωτές και από τους καταναλωτές). Συνεπώς, 

θα πρέπει η εμπειρία που αποκομίζει ο πελάτης από αυτόν, να είναι θετική. Αν η 

πρώτη αυτή εμπειρία είναι αρνητική, τότε είναι πολύ πιθανό να μην επιστρέψει 

ξανά στον δικτυακό τόπο. Η σημασία της αλληλεπίδρασης του πελάτη με τον 

δικτυακό τόπο είναι συνεπώς πολύ μεγάλη. Λόγω του ότι το διαδίκτυο, ως κανάλι 

επικοινωνίας και ως μέσο πραγματοποίησης συναλλαγών, είναι απρόσωπο και 

δεν υπεισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας σε αυτό, η ποιότητα του δικτυακού 

τόπου πρέπει να είναι προτεραιότητα. Όμως όπως προέκυψε και από τη 

βιβλιογραφία, η υψηλή ποιότητα ενός διαδικτυακού κόμβου συνδέεται άμεσα 

με την υψηλή ποιότητα των πληροφοριών, των εικόνων και του 

πολυμεσικού περιεχομένου (ήχος, βίντεο, εικόνα) που παρέχεται. Πρέπει 

δηλαδή να είναι σαφές και κατάλληλο για την κοινότητα των επισκεπτών του.  

 

Ως εκ τούτου διεξήγαμε μια εμπειρική έρευνα στα πλαίσια της παρούσας διατριβής 

για να υπολογισθεί ο Μέσος Δείκτης Γνώμης (Μean Οpinion Score/ MOS) 

αρκετών χρηστών λαμβάνοντας υπόψη μεταβλητές ποιότητας της εμπειρίας όπως 

η «αντίληψη της πληροφορίας» και ο «προτιμώμενος δείκτης πολυμέσων». Η 

πειραματική έρευνα οδήγησε σε ένα μεγάλο αρχείο μετρήσεων του MOS των 

χρηστών πάνω σε αρκετά αρχεία πολυμέσων. Βρέθηκε ότι ο τύπος πολυμέσων 

επηρεάζει την αντίληψη της πληροφορίας, ενώ οι χρήστες προτιμούν την 

παρουσίαση πληροφοριών από συγκεκριμένους τύπους πολυμέσων. Ένας 

παράγοντας ποιότητας q(i) εισάγεται για πρώτη φορά για κάθε τύπο πολυμέσων. 

Αυτός ο παράγοντας ποιότητας συνδέει τον MOS (ποιότητα εμπειρίας χρήστη) και 

το μέγεθος του αρχείου (διαδικτυακοί πόροι) με τους τύπους των πολυμέσων. 

Επίσης εκφράζει μια μέτρηση του πως ο MOS επηρεάζεται από κάθε ξεχωριστό 

τύπο πολυμέσων και είναι σύμφυτος με αυτόν. Εξισώσεις κατά προσέγγιση που 

ενσωματώνουν τον MOS και μεγέθη αρχείων καθώς και παράγοντες ποιότητας 

δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προβλήματος 

βελτιστοποίησης. Το πρόβλημα βελτιστοποίησης έχει ως στόχο να βελτιώσει 
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(μεγιστοποιήσει) τον συνολικό MOS «αντίληψης πληροφοριών» και του 

«προτιμώμενου μέσου πολυμέσων» ενός ιστότοπου που παρουσιάζει 

πληροφορίες χρησιμοποιώντας αρκετούς τύπους πολυμέσων, υπό τον περιορισμό 

του συνολικού μεγέθους του ιστότοπου σε bytes. Τελικά, ένα ανώτερο όριο για τον 

MOS δημιουργείται βασισμένο στο συνολικό μέγεθος αρχείου του ιστότοπου σε 

bytes. 

 

3.2 ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο επιχείρησης προς πελάτη (B2C) είναι μια αναπτυσσόμενη 

αγορά και οι εφαρμογές της αντιπροσωπεύουν ένα πεδίο υψηλής ανάπτυξης στον 

τομέα των επιχειρήσεων. Καθώς αυτές οι εφαρμογές αφορούν χρήστες, είναι 

σημαντικό για την επιτυχία της αποτελεσματικότητας του B2C να προσδιοριστεί η 

συνολική εμπειρία του πελάτη που επηρεάζει τις αντιλήψεις του περί αξίας και 

ποιότητας υπηρεσίας και ως συνέπεια την αφοσίωση και διατήρησή του (Valvi and 

Fragkos, 2012). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια χρηστό-κεντρική προσέγγιση στο 

σχεδιασμό ιστότοπων και μια ανάγκη να προστεθεί αξία στην εμπειρία B2C 

(Ramakrishnan, 2010). Οι ιστότοποι ενσωματώνουν εφαρμογές πολυμέσων και 

αυξάνουν το μέγεθος των πληροφοριών με σκοπό τη μέγιστη ικανοποίηση των 

χρηστών.  

 

Οι πληροφορίες πολυμέσων μπορεί να περιέχουν εικόνες, κείμενο καθώς και 

οπτικοακουστικό υλικό. Διαφορετικά αντικείμενα πολυμέσων έχουν διαφορετικές 

απαιτήσεις ποιότητας, αποθήκευσης, επικοινωνίας και παρουσίασης (Baqai et al., 

1996). Επιπροσθέτως, τα δίκτυα σε συστήματα πολυμέσων εισάγουν τυχαίες 

καθυστερήσεις στην παράδοση των πληροφοριών πολυμέσων. Επομένως 

ποικίλες εφαρμογές πολυμέσων μπορεί να έχουν διαφορετικό χειρισμό, 

πληροφορίες, διάδραση με τον χρήστη και απαιτήσεις ποιότητας. Οι παραδοσιακές 

προσεγγίσεις παροχής ποιότητας υπηρεσιών πάνω σε διανεμημένες εφαρμογές 

πολυμέσων έχουν ως στόχο τους τρόπους εξασφάλισης και διαχείρισης τεχνικών 

παραμέτρων όπως η καθυστέρηση, jitter και απώλεια πακέτων στο δίκτυο (Ghinea 

and Angelides, 2004). Έτσι εξασφαλίζοντας ένα συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας 

για εφαρμογές πολυμέσων μετάδοσης, σε επίπεδο δικτύου, επισφραγίζεται η 

ποιότητα υπηρεσίας  του παραδωθέντος περιεχομένου. Επιπλέον, οι Solaymani, 

Sohaili και Yazdinejad (2012) επιχειρηματολογούν πως η επιχειρηματική ποιότητα 

έχει σημαντικές επιρροές στο ηλεκτρονικό επιχειρείν. Η ποιότητα γίνεται ολοένα και 

πιο σημαντικός παράγοντας για την πιο ανταγωνιστική απόδοση της ηλεκτρονικής 
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αγοράς κι επίσης αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας των νέων συμφωνιών. Όμως, 

παρά την σημασία των θεμάτων δικτύου και συνεπώς του QoS, έχει δοθεί λίγη 

προσοχή στην ποιότητα της αντίληψης όπως την αντιλαμβάνεται ο χρήστης. Ενώ 

το QoS έχει ως πρόθεση να συγκεντρώσει τα σχετικά χαρακτηριστικά του 

συστήματος, η ποιότητα της εμπειρίας (QoE) αφορά προσεγγίσεις που σχετίζονται 

με την συμπεριφορά και τις ανάγκες του χρήστη. Είναι υψίστης σημασίας να 

μετρηθεί η ποιότητα αντίληψης της οπτικής του χρήστη (Dobrian et al., 2011; 

Papaioannou et al., 2011; Nguyen et al., 2013). Καθώς η ποιότητα αντίληψης 

ενέχει τον ανθρώπινο παράγοντα, υποκειμενικά τεστ ποιότητας χρησιμοποιούνται 

ευρέως για να στηρίξουν και να αναπτύξουν αντικειμενικά μοντέλα ποιότητας 

αντίληψης τα οποία προβλέπουν την αντίληψη ποιότητας του πελάτη. 

 
 

Τα αντικειμενικά μοντέλα ισχυρίζονται πώς αντικαθιστούν τα υποκειμενικά τεστ 

υπολογίζοντας την ποιότητα αντίληψης των πολυμέσων (Streijl et al., 2010). Η 

ανάγκη για αντικειμενικά μοντέλα αυξάνεται με την αύξηση του ανταγωνισμού και 

ταυτόχρονα η ποιότητα γίνεται ένα κρίσιμο μέρος ανάμεσα στους παροχείς 

υπηρεσιών. Οι τεχνικές των αντικειμενικών μοντέλων για να προβλέψουν την 

ποιότητα αντίληψης μπορούν να κάνουν χρήση πακέτων μετάδοσης ή πακέτων 

πληροφοριών ή συνδυασμό αυτών και βάσει αυτών των ευρημάτων να 

δημιουργήσουν παραμέτρους που τελικά θα χρησιμοποιηθούν για να προβλέψουν 

την ποιότητα του χρήστη (Hands, 2007; Winkler and Mohandas,  2008).  

 

Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να αναδείξει την εμπειρία του χρήστη ως 

λειτουργία του μεγέθους πληροφοριών (αριθμός bytes ενός αρχείου πολυμέσων) 

και ως τύπο πολυμέσων για την παρουσίαση πληροφοριών. Η έρευνα 

οργανώθηκε ως εξής: Αρχικά, παρουσιάζεται μια περίληψη των θεμάτων που 

σχετίζονται με την QoS και QoE και πως αυτά επηρεάζουν την εμπειρία του 

χρήστη, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες των πολυμέσων που παρέχονται από 

τους ιστότοπους. Έπειτα μια εκτενής πειραματική έρευνα έλαβε χώρα με σκοπό 

την αξιολόγηση της εμπειρίας αρκετών χρηστών όσον αφορά την αντίληψη της 

πληροφορίας  και τον προτιμώμενο τύπο πολυμέσων. Αυτή η πειραματική έρευνα 

οδήγησε σε ένα μεγάλο αρχείο μετρήσεων της ποιότητας της εμπειρίας χρηστών 

πάνω σε αρκετά αρχεία πολυμέσων που παρουσιάζονται διαμέσου του διαδικτύου. 

Με βάση τις πληροφορίες των μετρήσεων της έρευνας και τα εργαλεία 

προσαρμογής του MatLab, ορίστηκαν εξισώσεις προσέγγισης. Οι εξισώσεις 

προσέγγισης έχουν λογαριθμική φύση και συνδέουν τις μετρήσεις του QoE με τα 

μεγέθη των αρχείων για κάθε τύπο πολυμέσων που ερευνάται. Έπειτα 

http://www.researchgate.net/researcher/66847647_Robert_C_Streijl/
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προχωρώντας ένα βήμα μπροστά και με τη χρήση των εξισώσεων προσέγγισης 

κατασκευάζεται ένα ελεγχόμενο πρόβλημα βελτίωσης με στόχο την βελτίωση 

(μεγιστοποίηση) της QoE. Το πρόβλημα βελτίωσης λύνεται με την χρήση της 

μεθόδου Lagrange και καταλήγει σε δόσεις πληροφοριών οι οποίες θα πρέπει να 

παρουσιάζονται από κάθε τύπο πολυμέσων για να μεγιστοποιηθεί  η QoE. Η 

προτεινόμενη κατανομή πληροφοριών στους τύπους πολυμέσων μπορεί να 

βοηθήσει τους χειριστές δικτύων να ελαχιστοποιήσουν τις δικτυακές βλάβες και 

τους σχεδιαστές εφαρμογών να βελτιώσουν την χρήση των τύπων πολυμέσων στο 

σχεδιασμό των ιστότοπων. 

 
 

3.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Η επιτυχής εισαγωγή των εφαρμογών πολυμέσων σε ιστότοπους έχει αυξήσει την 

ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται. Η χρήση γραφικών και πολυμέσων 

είναι μια σημαντική μέτρηση της αισθητικής των ιστότοπων που εμφανίζεται στην 

βιβλιογραφία ως ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες χρηστικότητας 

διαδικτύου επηρεάζοντας την καθολική χρηστικότητα του διαδικτύου (Nathan and 

Yeow, 2011). Διαφορετικές πληροφορίες πολυμέσων μπορεί να περιέχουν κείμενο, 

εικόνες καθώς και οπτικοακουστικό υλικό.  Έτσι, οι πληροφορίες των πολυμέσων 

που δίνονται με διαφορετικούς τρόπους μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο 

κατάλληλες για διαφορετικές καταστάσεις. Η αξιολόγηση υπηρεσιών ενός δικτύου 

σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών-ITU [ITU-T E.800 (09/2008). 

Επίσης παρατίθεται παράρτημα (B) με όλα τα σχετικά Reccomadations]   μπορεί 

να κατηγοριοποιηθεί σε αντικειμενική (απόδοση συστήματος μετρήσεων με βάση 

τις δοκιμές σε ανθρώπους) και σε υποκειμενική (που εμπεριέχει τον ανθρώπινο 

παράγοντα). 

Στην περίπτωση της αντικειμενικής αξιολόγησης, η μέτρηση της απόδοσης του 

συστήματος βασίζεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά, το περιεχόμενο των 

πολυμέσων και οι παροχείς υπηρεσιών μετρούν την QoS και εγγυώνται 

χαρακτηριστικά σε σχέση με την υπηρεσία, σύμφωνα με την άποψη των 

παροχέων  υπηρεσιών. Σ΄ αυτήν την περίπτωση οι μετρήσεις του QoS έχουν 

βασιστεί σε χαρακτηριστικά στοιχείων συστήματος, μη λαμβάνοντας υπόψη την 

ανθρώπινη αντίληψη (Touradj, 2010). Υπό αυτές τις συνθήκες, η έμφαση δίνεται 

στα θέματα δικτύου. Η πλειονότητα των ερευνών επικεντρώνεται σε τεχνικές 

παραμέτρους όπως packet switched network, characteristics of bandwidth, packet 
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size, end-to-end delay, jitter, packet loss και ούτω καθ’ εξής (Fiedler et al., 2009; 

Brooks et al., 2006; Tsalianis and Economides, 2000). Σήμερα οι περισσότερες 

έρευνες της ποιότητας υπηρεσιών (QoS) είναι συστηματοκεντρικές, στοχεύοντας 

στην ανάλυση μεταφοράς (traffic analysis), στον προγραμματισμό (scheduling) και 

στην δημιουργία πορείας (routing), (Winkler, 2009; Newton, and Arockiam,  2011; 

Nguyen et al., 2013). 

Παρόλα αυτά, στην βιβλιογραφία, υπάρχουν δυο κύριες πτυχές της μέτρησης QoS: 

Η πρώτη είναι η αντικειμενική επικύρωση, η οποία αναφέρεται στις παραμέτρους 

του δικτύου. Είναι δύσκολο για τους χρήστες να εκφράσουν την υποκειμενική τους 

γνώμη για τις δικτυακές QoS παραμέτρους (Mitra et al., IEEE 2011). Έχει 

επικρατήσει διεθνώς οι απαιτήσεις των δικτυακών εφαρμογών πολυμέσων να 

εκφράζονται από το σύνολο κάποιων στοιχείων (Das and Chatterjee, 2001). 

Ακολουθούν παραδείγματα τέτοιων παραμέτρων : 

 Από Άκρο-σε-Άκρο Καθυστέρηση (End-to-End delay) αναφέρεται στο 

χρόνο που χρειάζεται ένα πακέτο δεδομένων για να περάσει από τη 

γεννήτρια του στον τελικό προορισμό. Όσο μεγαλύτερη η καθυστέρηση, 

τόσο μικρότερη η ικανοποίηση του τελικού χρήστη.  

 Διακύμανση Καθυστέρησης/ Χρονική παραμόρφωση (Delay Jitter) είναι η 

απόκλιση που παρουσιάζουν οι (end-to-end delay) καθυστερήσεις ανάμεσα 

σε διαδοχικά πακέτα. Όσο μεγαλύτερο το jitter, τόσο πιο αργή η σύνθεση 

μιας εικόνας ή ενός(video frame) καρέ. Αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό 

χαρακτηριστικό για τις εφαρμογές πολυμέσων, καθώς έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στην ποιότητά τους. 

 

 Η απώλεια πακέτου (Packet loss) είναι τα ποσοστά των πακέτων που δεν 

έφτασαν στον προορισμό τους από όλα τα απεσταλμένα πακέτα. Μεγάλη 

απώλεια πακέτου μπορεί να οδηγήσει σε ολοκληρωτικά κατεστραμμένες 

εισερχόμενες πληροφορίες. 

 

 Εύρος Ζώνης (Bandwidth) ορίζει το ποσοστό της χωρητικότητας του 

φυσικού μέσου που απαιτείται. Η κάθε εφαρμογή απαιτεί ένα συγκεκριμένο 

ποσοστό από το συνολικό διαθέσιμο εύρος ζώνης ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά της πολυμεσικής ροής. 
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  SNR είναι η αναλογία της ισχύος του σήματος που μεταφέρει τις 

πληροφορίες σε σχέση με την ισχύ των θορύβων. Τα δίκτυα σήμερα 

παρέχουν ικανοποιητικό  SNR. 

 

Η δεύτερη είναι η υποκειμενική αξιολόγηση, η οποία εμπεριέχει τον ανθρώπινο 

παράγοντα. Είναι η συνολική αντίληψη της ποιότητας υπηρεσίας του χρήστη. Ο 

τελικός χρήστης λαμβάνει τα δεδομένα και γι’ αυτό είναι δύσκολο να 

εξειδικεύσουμε αντικειμενικές μετρήσεις. Οι περισσότεροι ερευνητές σε αυτό το 

πεδίο συμφωνούν πως οι QoS παράμετροι των χρηστών δεν πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη από  τεχνικής πλευράς. 

 

Οι παράμετροι αυτές, όταν υπάρχει ένα εγγυημένο επίπεδο ποιότητας, 

παρακολουθώντας και βελτιώνοντας την απόδοση του δικτύου, γίνονται αρκετά 

καλά κατανοητές (Winkler and Faller, 2005). Παρόλα αυτά, οι τελικοί χρήστες δεν 

ασχολούνται καθόλου με την τεχνική απόδοση. Βέβαια, κάποιοι πόροι δικτύων 

είναι απαραίτητοι για να επιτευχθεί η απαιτούμενη λειτουργικότητα μιας εφαρμογής 

και επιπλέον για να ικανοποιηθεί ο χρήστης, αλλά αυτό που ενδιαφέρει 

πραγματικά τους χρήστες είναι η εμπειρία που μπορούν να βιώσουν. Φυσικά, η 

έννοια της ποιότητας υπηρεσίας οπτικοακουστικών πολυμέσων αναφέρεται στην 

ποιότητα του οπτικοακουστικού περιεχομένου όπως το αντιλαμβάνεται ο χρήστης 

και εξ’ αιτίας αυτού η ποιότητα υπηρεσίας (QoS) αλλάζει σε Αντιλαμβανόμενη 

Ποιότητα Υπηρεσίας (PQoS).  

 

Στην βιβλιογραφία, υπάρχει μια προσέγγιση μέτρησης της ποιότητας μιας 

δικτυακής υπηρεσίας από την οπτική του χρήστη. Ονομάζεται αντιλαμβανόμενη 

από τον χρήστη ποιότητα υπηρεσίας. Αυτή η προσέγγιση μετράει την 

αντιλαμβανόμενη από τον χρήστη QoS, από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων 

όταν τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν την ποιότητα ενός μέσου, και να εντοπίσουν 

αλλαγές στην ποιότητα (ITU-T  P.910, 1996, ITU-R BS 1534-1, 2003). Ο Μέσος 

Δείκτης Γνώμης (Μean Οpinion Score/ MOS)  είναι το κύριο κριτήριο. Συστήματα 

διαφορετικής τεχνικής απόδοσης μπορούν να συγκριθούν, αφού η αντίληψη του 

χρήστη έχει καταγραφεί για γνωστά επίπεδα  QoS, όπως καθυστέρηση μετάδοσης 

ή η απώλεια πακέτου. Επιπλέον, μπορούμε να επεξεργαστούμε τον MOS με την 

χρήση στατιστικών μεθόδων και να αναπτύξουμε προβλεπόμενα μοντέλα 

ποιότητας μέσων (Brooks and Hestnes, 2010; Nguyen et al., 2013). 
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3.4 ΑΠΟ ΤΟ QOS ΣΤΟ QOE 

Τα τελευταία χρόνια, μια νέα έννοια που ονομάζεται ποιότητα της εμπειρίας (QoE) 

χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία. Η έννοια της QoE διαφέρει από αυτήν της QoS 

στο ότι λαμβάνει υπόψη της πολλά περισσότερα από την απόδοση του δικτύου. Η 

QoE ασχολείται με την συνολική εμπειρία που έχει ο χρήστης, όταν έχει πρόσβαση 

και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες (ITU-T 800, 2008; Dialogic, 2009). 

 

Πρόσφατα, προσεγγίσεις για την μέτρηση της QoE έχουν προταθεί (Mitra et al., 

2011a; Mitra et al., 2011b; Wu et al., 2009). Υπολογίζεται πως η μέτρηση της QoE 

θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις αντικειμενικές μετρήσεις της διαδικασίας και των 

αποτελεσμάτων της εμπειρίας των ανθρώπων με/διαμέσου της τεχνολογίας 

(Brooks and Hestnes, 2010). 

 

Η έννοια της υποκειμενικής QoE επεκτείνεται πέρα από την ποιότητα των μέσων 

όπως την αντιλαμβάνεται ο χρήστης και συμπεριλαμβάνει μετρήσεις όπως η 

χρηστικότητα και η ικανοποίηση του χρήστη (Nokia, 2004; Jain, 2004). Η QoE 

περιγράφει τις αντιλήψεις του χρήστη περί απόδοσης υπηρεσίας, πώς ο χρήστης 

αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα μιας υπηρεσίας ή πόσο ικανοποιημένος είναι με 

την υπηρεσία (Soldani et al., 2006). Με τον ορισμό της υποκειμενικής αντίληψης 

του χρήστη, το μεθοδολογικό επίκεντρο βρίσκεται στη σφυγμομέτρηση της γνώμης 

των χρηστών μέσω ερωτηματολογίων και κλιμάκων αξιολόγησης. 

 

Η QoE μετράται αντικειμενικά εάν οι μετρήσεις είναι ανεξάρτητες από την γνώμη 

του χρήστη αλλά είναι αποτέλεσμα της δραστηριότητας ή συμπεριφοράς του 

(Alben, 1996). Σ’ αυτό το πλαίσιο πρέπει να διαχωρίσουμε τις υπηρεσίες που 

προσφέρονται για διάδραση ανθρώπων με περιεχόμενο από υπηρεσίες που 

προσφέρονται για διάδραση μεταξύ ανθρώπων.  Παρόλα αυτά, η καταγραφή της 

γνώμης του χρήστη είναι σημαντική και μπορεί να θεωρηθεί συνδυασμός και 

υποκειμενικών και αντικειμενικών μεταβλητών. Αν και η επικοινωνιακή 

συμπεριφορά πολλών χρηστών πρέπει να μετράται αντικειμενικά, λόγω της 

ασυνείδητης φύσης της, άλλες συμπεριφορές είναι συνειδητές (οπτική 

προσπάθεια) ή  βιώνονται υποκειμενικά (ικανοποίηση) και πρέπει να μετρώνται με 

απ’ ευθείας ερώτηση στον χρήστη. Κάποιες από τις υποκειμενικές μεταβλητές των 

μετρήσεων της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της χρηστικότητας του 

διαδικτύου, έχουν να κάνουν με την διάδραση του ατόμου με το περιεχόμενο. 

Αυτές είναι, η «αποτελεσματικότητα», η οποία ορίζεται ως η αξιολόγηση της 
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ακρίβειας της αντίληψης πληροφοριών και η «ικανοποίηση», η οποία αξιολογεί την 

συνολική ικανοποίηση του περιεχομένου των πολυμέσων. 

 

3.4.1 Μετρώντας τις υποκειμενικές μεταβλητές 

 

Αν και υπάρχουν πολλές μέθοδοι (ITU-T 800, 1996; ITU-R, 2003), η πιο αξιόπιστη 

μέθοδος που οδηγεί σε συμπεράσματα από μια τεχνική αυτό-αξιολογούμενης 

μέτρησης, είναι ο Μέσος Δείκτης Γνώμης (MOS), που είναι ο μέσος όρος των 

υπολογισμών, που έχουμε αποκτήσει από όλους τους εμπλεκόμενους με την 

διαδικασία. Ο MOS είναι ένας κοινός μετρικός δείκτης που μετρά την ποιότητα ενός 

μέρους του περιεχομένου πολυμέσων [(ITU-R BS 1534-1; European 

Telecommunications Standards Institute (ETSI TR 102 643)]. Ο μέσος δείκτης 

γνώμης μας παρέχει μία αριθμητική ένδειξη της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των 

λαμβανόμενων πολυμέσων. Ο MOS έχει κλίμακα από 1-5, όπου 1 είναι η 

χαμηλότερη μέτρηση αντιλαμβανόμενης ποιότητας, και 5 η υψηλότερη (Watson 

and Sasse, 1998; ITU-T P.800;1996 Chen et al., 2009).  

 

Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο  MOS προκύπτει από την χρήση μιας τακτικής 

ποιοτικής κλίμακας κι όχι ποσοτικής. Αν και οι πέντε βαθμοί της κλίμακας (1 κακή, 

2 ανεπαρκής, 3 ικανοποιητική, 4 καλή, 5 εξαιρετική) είναι αριθμημένοι (ITU-T 

P.910, 1996), αυτοί οι αριθμοί δεν αντιπροσωπεύουν την απόσταση μεταξύ των 

βαθμών της κλίμακας, άρα θα ήταν άτοπο να υπολογιστούν στατιστικά στοιχεία 

παραδείγματος χάριν για την πολλαπλή παλινδρόμηση των μοντέλων πρόβλεψης.   

 

Μία υποκειμενική κλίμακα αξιολόγησης με διαστημικές ή αναλογικές ιδιότητες 

μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση μιας κλίμακας δίχως ετικέτες (Brooks and 

Hestnes, 2010). Όταν οι υποκειμενικές μεταβλητές μετρώνται ποσοτικά με μια 

διαστημική ή αναλογική κλίμακα, είναι πιθανό στατιστικά να συνοψίσουμε, να 

συγκρίνουμε και να συνδυάσουμε όλα τα στοιχεία των μετρήσεων της   QoE. 

 

Με βάση την βιβλιογραφική μας μελέτη, ένα μοντέλο το οποίο θα μετρά και θα 

προβλέπει την αντιλαμβανόμενη QoE του χρήστη όσον αφορά τις υπηρεσίες 

πολυμέσων, λαμβάνοντας υπόψη μεταβλητές όπως η αποτελεσματικότητα 

και η ικανοποίηση του χρήστη αλλά και τον τύπο πολυμέσων καθώς και 

τους πόρους δικτύων (για παράδειγμα το μέγεθος του αρχείου), είναι υψίστης 

σημασίας. Σε αυτήν την έρευνα, πειραματιζόμαστε εκτενώς για να αξιολογήσουμε 
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τις μετρήσεις απόδοσης του χρήστη σε διαφορετικό τύπο πολυμέσων, περιεχόμενο 

και μέγεθος αρχείου. 

 

3.5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μέθοδος περισυλλογής δεδομένων ήταν το πείραμα. Η QoE μετράται 

χρησιμοποιώντας δύο μέτρα (αποτελεσματικότητα πολυμέσων και ικανοποίηση 

του χρήστη). Οι άνθρωποι που έλαβαν μέρος στη διαδικασία πειραμάτων 

κλήθηκαν άμεσα, με τη χρήση ερωτηματολόγιου, να αξιολογήσουν αυτές τις 

μεταβλητές. Λόγω του γεγονότος πως η αποτελεσματικότητα και η ικανοποίηση 

ίσως είναι όροι δυσνόητοι στους συμμετέχοντες, η σημασία των μεταβλητών 

δόθηκε περιφραστικά. Έτσι, η αποτελεσματικότητα των πολυμέσων αξιολογήθηκε 

ως «αντίληψη πληροφορίας» και η ικανοποίηση ως «προτιμώμενος τύπος 

πολυμέσων». Κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο χωρισμένο σε συγκεκριμένα 

μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει ερωτήσεις που αφορούν δημογραφικά στοιχεία. Το 

δεύτερο μέρος θέτει ερωτήσεις για την αξιολόγηση 4 διαφορετικών τύπων 

πολυμέσων παρουσίασης πληροφοριών. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τους 

ερωτηθέντες να εισέλθουν σε έναν ιστότοπο όπου παρουσιάζεται μια πληροφορία, 

μία σύντομη περιγραφή, με τη μορφή μόνο κειμένου, μιας σημαντικής στιγμής ή 

γεγονότος. Έπειτα, τους παροτρύναμε να αξιολογήσουν την αντίληψη της 

πληροφορίας και να απαντήσουν, εάν τους άρεσε ο τρόπος με τον οποίο 

παρουσιάστηκε η πληροφορία (Παράρτημα Γ). Στη συνέχεια, οι ερωτηθέντες 

«κατέβασαν» την ίδια πληροφορία διαδοχικά με τη μορφή αρχείου ήχου, στατικής 

εικόνας και βίντεο. Συμπλήρωσαν τα μέρη του ερωτηματολογίου που έχουν σχέση 

με την αξιολόγηση της αντίληψης της πληροφορίας και τον προτιμώμενο τύπο 

πολυμέσων, πριν προχωρήσουν στον επόμενο τύπο πολυμέσων για παρουσίαση 

πληροφορίας. Διαδοχικά οι ερωτηθέντες εισήλθαν ξανά σε διαφορετικούς 

ιστότοπους «κατεβάζοντας» πάλι άλλη πληροφορία με τη μορφή κειμένου, εικόνας, 

ήχου και βίντεο. Επανέλαβαν ξανά την αξιολόγησή τους για κάθε πληροφορία και 

τύπο πολυμέσων. Συμπληρώθηκαν συνολικά 1048 ερωτηματολόγια. 
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3.5.1 Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πείραμα 

 

Σύμφωνα με τη σύσταση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU-T P.800) 

υπάρχει ανάγκη για υψηλού επιπέδου έλεγχο συνθηκών πειραμάτων. Έτσι, 

χρησιμοποιήθηκαν δύο εργαστήρια για τα πειράματα μας. Το ένα βρίσκεται στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το άλλο στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

Θεσσαλονίκης. Οι παράμετροι δικτύου είναι γνωστοί και διατηρούνται σταθεροί και 

ενιαίοι κατά την διαδικασία των πειραμάτων. 

 

Οι άνθρωποι που έλαβαν μέρος έχουν επιλεγεί από τα παραπάνω ιδρύματα, 

επιβεβαιώνοντας πως δεν έχουν ασχοληθεί με παρεμφερή πειράματα 

επεξεργασίας της απόδοσης ή ποιότητας των πληροφοριών που έχουν αναρτηθεί 

σε ιστότοπους, και πως δεν έχουν συμμετάσχει σε κανένα υποκειμενικό τεστ 

τέτοιου τύπου τουλάχιστον τους προηγούμενους έξι μήνες. Αυτό είναι και μια 

προϋπόθεση συμμετοχής όπως τέθηκε από την ITU και ο λόγος είναι πως δεν 

θέλουμε οι συμμετέχοντες να επηρεαστούν, φέρνοντας στο μυαλό τους κριτήρια 

που είχαν χρησιμοποιήσει σε προηγούμενα πειράματα, τα οποία ίσως 

παρεκκλίνουν την γνώμη και κρίση τους. Δεν δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην 

αναλογία του φύλου των ερωτηθέντων. Οι συμμετέχοντες έχουν επιλεγεί τυχαία 

από τα εργαστήρια στα οποία τα πειράματα πολυμέσων έλαβαν χώρα.  

 

3.5.2 Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

 

Δόθηκαν οδηγίες στους συμμετέχοντες όσον αφορά την σειρά των ιστότοπων 

προς παρατήρηση και την διαδικασία αξιολόγησης. Οποιαδήποτε ασάφεια 

διασαφηνίστηκε και δόθηκε χρόνος για ερωτήσεις. Ο σκοπός του πειράματος έγινε 

ξεκάθαρος. Ζητήσαμε από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν τους ιστότοπους 

χρησιμοποιώντας δύο μέτρα. Το πείραμα κατανέμει τις ακόλουθες αξίες σε 

πόντους:  

 

Ανάλογα με τη δυσκολία της απόφασης, οι απαντήσεις ήταν Ναι = 1 Όχι  = 0 και 

όσον αφορά την κλίμακα ποιότητας, χρησιμοποιήθηκε μια κλίμακα Likert πέντε 

διαστάσεων όπως συστήνει και η βιβλιογραφία: Εξαιρετική = 5, Καλή = 4, 

Ικανοποιητική = 3, Ανεπαρκής = 2, Κακή = 1 (ITU-T P800, 1996). Επιπλέον, 

χρησιμοποιήθηκε και μια κλίμακα ποιότητας δίχως ετικέτες, η οποία έχει ιδιότητες 

αναλογικής κλίμακας. Αυτή η κλίμακα είναι αποτελεσματική για καλύτερη ρύθμιση 

της αξιολόγησης και περεταίρω στατιστική επεξεργασία. 
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3.5.3 Ακολουθία περισυλλογής δεδομένων 

 
Ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να «κατεβάσουν» αρκετές πληροφορίες από 

εξειδικευμένους ιστότοπους πληροφόρησης. Διαδοχικά διάβασαν, άκουσαν, είδαν 

και παρακολούθησαν την ίδια πληροφορία που τους παρουσιάστηκε ως κείμενο, 

αρχείο ήχου, στατική εικόνα και βίντεο. Τους ζητήθηκε σε κάθε περίπτωση να 

αξιολογήσουν δύο παραμέτρους. Αρχικά, την αντίληψη της πληροφορίας για κάθε 

τύπο πολυμέσων και έπειτα, τον τύπο πολυμέσων που παρουσίασε τη 

πληροφορία. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η πληροφορία διαχωρίστηκε πλήρως από τον 

τρόπο παρουσίασης της, μιας και ο στόχος της έρευνας μας είναι να 

αξιολογήσουμε τον τύπο πολυμέσων που παρουσιάζει την πληροφορία, και αυτή η 

αξιολόγηση πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την ίδια την πληροφορία. 

 

Οι αντικειμενικές παράμετροι του δικτύου μετρήθηκαν on-line, από λογισμικό 

ελεγχόμενο από υπολογιστές και αποθηκεύτηκαν απ’ ευθείας σε αρχεία 

υπολογιστή για περεταίρω ανάλυση. Η απώλεια πακέτου ήταν σχεδόν σταθερή και 

ισούται με 1:1000 καθώς και η καθυστέρηση ισούται με 10 msec. Το δίκτυο 

αποτελείτε από έναν server και 26 σταθμούς στο ένα εργαστήριο (Τεχνολογικό 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης) και από έναν server και 20 σταθμούς στο 

άλλο (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Η ταχύτητα του Ethernet είχε ως ανώτατο όριο 

το ένα hub ανά 1 Mb/sec. 

 

3.5.4 Περιορισμοί του πειράματος 

 

Για να έχουμε αποτελέσματα με αυξημένη ακρίβεια, πρέπει να εισάγουμε κάποιους 

περιορισμούς. Για παράδειγμα, τα αρχεία ήχου και βίντεο θα πρέπει να είναι μικρά 

σε διάρκεια, έτσι ώστε ο μέσος δείκτης γνώμης να αναφέρεται σε όλη τη διάρκεια 

του αρχείου. Επιπλέον, τα αρχεία θα πρέπει να παρουσιάζουν συγκεκριμένη 

πληροφορία όπως ένα αθλητικό γεγονός ή ένα διαφημιστικό προϊόν και όχι 

αρκετές διαφορετικές πληροφορίες. Αυτό είναι απαραίτητο για την εγκυρότητα του 

πειράματος μας, γιατί οι απαντήσεις πρέπει να είναι ανεξάρτητες από το 

περιεχόμενο. Τέλος, οι παράμετροι του δικτύου θα πρέπει να είναι σταθερές κατά 

τη διάρκεια του πειράματος καθώς οι μεταβλητές των bit-rates, για παράδειγμα, 

επηρεάζουν την ποιότητα των αρχείων και κατά συνέπεια, παραπλανούν τους 

ερωτηθέντες.  
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 Για την κωδικοποίηση βίντεο χρησιμοποιήσαμε MPEG-4 γιατί έχει 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αφού οι πόροι δικτύου παρουσιάζουν 

μεγάλες διακυμάνσεις, είναι αναγκαίο η τεχνολογία κωδικοποίησης να 

προσαρμοστεί στις αλλαγές του δικτύου. Επιπροσθέτως, ο server πρέπει 

να επεξεργάζεται τις μεταδόσεις βίντεο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το 

MPEG-4 είναι αρκετά αποτελεσματικό σε σχέση με την απώλεια πακέτου 

και μπορεί να προσαρμόσει τη διάρκεια των πακέτων στην κατάσταση του 

δικτύου (Radha et al., 2001). 

 

 Το format που χρησιμοποιήθηκε στις εικόνες είναι jpeg. Αυτό το format 

είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στους ιστότοπους αφού συνδυάζει ποιότητα 

εικόνας με μέγεθος. Το τελευταίο είναι σημαντικό για την επιτάχυνση του 

χρόνου λήψης αρχείων. 

 

 Τα αρχείου ήχου είναι της μορφής mp3 που είναι ένα από τα πιο 

διαδεδομένα format ήχου για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές παγκοσμίως. 

 

Ο Μέσος Όρος του Δείκτη γνώμης υπολογίζεται για τις συνθήκες του κάθε τεστ 

ξεχωριστά. Τα επίπεδα εμπιστοσύνης και τα τεστ σημαντικότητας εξάγονται με τη 

βοήθεια της συμβατικής ανάλυσης διακύμανσης και το τεστ Freidman. Το δεύτερο 

εφαρμόζεται σε τακτικές κλίμακες. (Στο Παράρτημα Δ, δίνονται διευκρινήσεις 

σχετικά με τις στατιστικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα της 

συγκεκριμένης διατριβής). 

 

3.5.5 Δεδομένα από την διεξαγωγή πειραμάτων 

 

Πρακτικά, θα ήταν πολύ δύσκολο να παρουσιάσουμε την ίδια πληροφορία μέσω 

πολλών αρχείων πολυμέσων, και να είμαστε συνάμα βέβαιοι πως όλα τα αρχεία 

έχουν το ίδιο ακριβώς μέγεθος σε bytes. Για παράδειγμα, τα αρχεία βίντεο 

καταναλώνουν περισσότερο από τους πόρους δικτύου αφού είναι μεγαλύτερα σε 

μέγεθος από τα αρχεία κειμένου. Στοχεύοντας στην έρευνα κάθε τύπου 

πολυμέσων ξεχωριστά, διαχωρίσαμε τα δεδομένα που πήραμε από τα πειράματα 

σε τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες αντιστοιχούν σε τέσσερις διαφορετικούς τύπους 

πολυμέσων. Επομένως, ο MOS των χρηστών που αφορά τις μεταβλητές υπό 

έρευνα, «αντίληψη της πληροφορίας» και «προτιμώμενος τύπος πολυμέσων», 

μετράται για κάθε κατηγορία χρησιμοποιώντας αρχεία από τον ίδιο τύπο 
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πολυμέσων και αρκετά μεγέθη αρχείων. Ακολουθούν κάποια χαρακτηριστικά από 

αυτές τις κατηγορίες: 

 

Τα αρχεία ήχου ποικίλουν από 854 bytes ως 1801 bytes. Ο MOS των χρηστών για 

την αντίληψη πληροφοριών ποικίλει από 3.17 ως 4.30 και για τον προτιμώμενο 

τύπο πολυμέσων από 2.26 ως 3.62. Οι μετρήσεις του MOS απεικονίζονται ως 

τελείες στις εικόνες 3.5.5.1 και 3.5.5.2 αντίστοιχα. 

 

Τα αρχεία ήχου διακυμαίνονται από 271 Kbytes μέχρι 563 Kbytes. Ο MOS των 

χρηστών για την αντίληψη πληροφοριών διακυμαίνεται από 1.42 μέχρι και 4.08 και 

για τον προτιμώμενο τύπο πολυμέσων από 1.41 μέχρι και 4. Οι μετρήσεις του 

MOS απεικονίζονται ως τελείες στις εικόνες 3.5.5.3 και 3.5.5.4 αντίστοιχα 

 

Τα αρχεία εικόνων έχουν εμβέλεια από 99 Kbytes ως 295 Kbytes και ο MOS των 

χρηστών για την αντίληψη πληροφοριών και για τον προτιμώμενο τύπο 

πολυμέσων ποικίλει ανάμεσα στο 2.17 μέχρι και 3.55 για την πρώτη περίπτωση, 

και από 2.13 μέχρι και 2.97 για την δεύτερη. Οι μετρήσεις του MOS απεικονίζονται 

ως τελείες στις εικόνες 3.5.5.5 και 3.5.5.6 αντίστοιχα. 

 

Τέλος, τα αρχεία βίντεο ποικίλουν από 1.78Mbytes ως 6.6 Mbytes και ο MOS των 

χρηστών για την αντίληψη πληροφοριών και για τον προτιμώμενο τύπο 

πολυμέσων διακυμαίνεται ανάμεσα στο 3.77 και στο 4.63 για την πρώτη 

περίπτωση, και από 3.48 μέχρι 4.55 για την δεύτερη. Οι μετρήσεις του MOS 

απεικονίζονται ως τελείες στις εικόνες 3.5.5.7 και 3.5.5.8 αντίστοιχα. 

 

Σχήμα 3.5.5.1: MOS της αντιλαμβανόμενης πληροφορίας από κείμενο 
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Σχήμα 3.5.5.2:. MOS του προτιμώμενου τύπου πολυμέσων για κείμενο  

  
 
 
Σχήμα 3.5.5.3: MOS της αντιλαμβανόμενης πληροφορίας από ήχο  

 
 
 
Σχήμα 3.5.5.4:. MOS του προτιμώμενου τύπου πολυμέσων για ήχο 
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Σχήμα 3.5.5.5: MOS της αντιλαμβανόμενης πληροφορίας από εκόνα 

 
 
Σχήμα 3.5.5.6: MOS του προτιμώμενου τύπου πολυμέσων για εικόνα 

 
 
 
Σχήμα 3.5.5.7: MOS της αντιλαμβανόμενης πληροφορίας από video 
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Σχήμα 3.5.5.8: MOS του προτιμώμενου τύπου πολυμέσων για video 

 

 

3.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Οι ερωτηθέντες δεν είχαν μοιραστεί ισόποσα στα δύο φύλα (45.04% άνδρες και 

54.96% γυναίκες). Η πλειοψηφία του δείγματος (86.45%) ήταν ανάμεσα στις 

ηλικίες 18-22 ενώ το 11.83% ήταν 23-27 χρονών και το 1.72% πάνω από 27. Το 

97.71% του δείγματος ήταν προπτυχιακοί φοιτητές και το 2.29% είχε άλλο 

εκπαιδευτικό επίπεδο.   

 

Πρώτα, εξετάστηκε εάν το φύλο, η ηλικία ή η εκπαίδευση έχουν σχέση με την 

αντίληψη της πληροφορίας. Με μια ανάλυση διακύμανσης, αποδείχτηκε ότι η 

αντίληψη πληροφοριών δεν σχετίζεται με τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος 

(p>0.05). Με την ίδια στατιστική μέθοδο, τα δημογραφικά στοιχεία δεν σχετίζονται 

ούτε με τον προτιμώμενο τύπο πολυμέσων (p>0.05). Έτσι, αποδείχτηκε ότι οι 

πληροφορίες που δόθηκαν για την περάτωση των πειραμάτων ήταν ουδέτερες, 

υπό την έννοια πως η ηλικία, το φύλο και το εκπαιδευτικό επίπεδο δεν επηρέασαν 

την κατανόηση της πληροφορίας, ούτε και την επαφή με τους τύπους πολυμέσων. 

 

Έπειτα, εξετάστηκε εάν η τακτική μεταβλητή που μετρά την αντίληψη της 

πληροφορίας, σχετίζεται με τον τύπο πολυμέσων, που χρησιμοποιήθηκε για να την 

παρουσιάσουμε. Εφαρμόζοντας το τεστ του Friedman, βρέθηκε πως η αντίληψη 

της πληροφορίας σχετίζεται με τον τύπο πολυμέσων που την παρουσιάζει, σε 

επίπεδο λιγότερης σημασίας από 0.001 (Πίνακας 3.6.1). Οι συμμετέχοντες 

απάντησαν πως το βίντεο είναι για αυτούς ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβουν 

το περιεχόμενο μιας πληροφορίας. Αυτό ήταν αναμενόμενο, καθότι το διαδικτυακό 
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βίντεο γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-

commerce). Παρόλα αυτά, η αύξηση του όγκου των δεδομένων βίντεο απαιτεί 

πρωτοποριακούς τρόπους για να εμπλουτιστεί η εμπειρία του βίντεο (Lian, 2011).  

 

Έπειτα, στην κατάταξη έρχεται το κείμενο, ακολουθεί το αρχείο ήχου και τέλος οι 

εικόνες που θεωρήθηκαν ο χειρότερος τρόπος αντίληψης πληροφοριών. Τους 

ζητήσαμε να επιλέξουν τον τύπο πολυμέσων για την καλύτερη παρουσίαση 

πληροφορίας, ανεξάρτητα από την κατανόηση της. Βρέθηκε ότι ο τύπος αρχείων 

πολυμέσων που παρουσιάζει την πληροφορία, σχετίζεται με την ικανοποίηση του 

χρήστη σε επίπεδο λιγότερης σημασίας από 0,001 (Πίνακας 3.6.2). Προτιμούν η 

πληροφορία να παρουσιάζεται μέσω αρχείων βίντεο και έπειτα διαδοχικά μέσω 

κειμένου, ήχου και τέλος εικόνας. 

 

Πίνακας 3.6.1. Κατάταξη της αντίληψης της πληροφορίας χρησιμοποιώντας αρχεία 
διαφορετικών πολυμεσικών τύπων (p<0.001) 

  Mean Rank 

Αντίληψη της πληροφορίας από τη χρήση αρχείου κειμένου 2.66 

Αντίληψη της πληροφορίας από τη χρήση αρχείου ήχου 2.21 

Αντίληψη της πληροφορίας από τη χρήση αρχείου εικόνας 1.79 

Αντίληψη της πληροφορίας από τη χρήση αρχείου  video 3.35 

 

Πίνακας 3.6.2. . Κατάταξη του προτιμώμενου τύπου παρουσίασης της πηροφορίας 
(p<0.001) 

  Mean Rank 

Προτίμηση παρουσίασης της πληροφορίας σε αρχείο  κείμενου  2.38 

Προτίμηση παρουσίασης της πληροφορίας σε αρχείο ήχου 2.28 

Προτίμηση παρουσίασης της πληροφορίας σε αρχείο εικόνας 1.87 

Προτίμηση παρουσίασης της πληροφορίας σε αρχείο video  3.47 

 

Χρησιμοποιώντας μετρήσεις γνώμης, ο MOS των ερωτηθέντων υπολογίζεται και 

για την αντίληψη πληροφορίας και για τον τύπο πολυμέσων. Ο Μέσος Δείκτης 

Γνώμης και για τις δύο περιπτώσεις παρουσιάζεται στις εικόνες 9 και 10. 

 
Σχήμα 3.6.9: MOS για την αντίληψη της πληροφορίας χρησιμοποιώντας αρχεία κειμένου, 
ήχου, εικόνας and video  
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Σχήμα 3.6.10: MOS του προτιμώμενου τύπου πολυμέσων χρησιμοποιώντας αρχεία 
κειμένου, ήχου, εικόνας and video  

 
 

Σε κάθε περίπτωση, ο MOS των χρηστών, που προέρχεται από βίντεο, είναι 

μεγαλύτερος σε σχέση με τους άλλους τύπους πολυμέσων. Από την άλλη, οι 

στατικές εικόνες είναι ο χειρότερος τρόπος παρουσίασης πληροφορίας. Αξίζει να 

σημειωθεί πως το κείμενο είναι καλύτερος τρόπος παρουσίασης πληροφορίας, 

όταν ο στόχος είναι η κατανόηση της. Αλλά στην ερώτηση του πως προτιμούν να 

παρουσιάζεται η πληροφορία, το κενό μεταξύ ήχου και κειμένου μειώνεται και έτσι 

τα αρχεία ήχου κατατάσσονται πολύ κοντά σε βαθμολογία στα αρχεία κειμένου. 

Φαίνεται πως οι άνθρωποι προτιμούν να ακούν παρά να διαβάζουν, όταν δεν είναι 

η πρόθεση τους να κατανοήσουν την πληροφορία. 

 
 

3.6. 1 Εξαγωγή των εξισώσεων προσέγγισης 

 

Τα διαγράμματα διασποράς (scatter plots) των μετρήσεων του MOS, υπονοούν σε 

κάθε περίπτωση αύξηση συναρτήσεων (εικόνες 3.6.1-3.6.8). Επιπλέον, αυτές οι 

συναρτήσεις έχουν μια καθαρά λογαριθμική φύση, αφού ο άξονας χ αναπαριστά 

bytes με ευρύ φάσμα τιμών (από εκατοντάδες bytes ως Mbytes) και ο άξονας y, 

τον MOS μικρής εμβέλειας (1 μέχρι και 5). Με τα εργαλεία προσαρμογής των 

καμπύλων του MatLab, που βασίζονται στη μέθοδο ελάχιστου τετραγώνου, έγινε 

εφικτό να εξαχθούν προσεγγιστικές συναρτήσεις. Η συνάρτηση προσέγγισης σε 

κάθε περίπτωση είναι της μορφής: 

 

)1(log2  iii qSizeMOS
 (1) 

Όπου i είναι ο διαφορετικός τύπος πολυμέσων, Size(i) είναι το μέγεθος σε bytes 

του αρχείου της πληροφορίας που χρησιμοποιήσαμε για το συγκεκριμένο πείραμα, 
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και MOS είναι ο Μέσος Δείκτης Γνώμης των χρηστών, που αναφέρεται σε 

συγκεκριμένο αρχείο πολυμέσων. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συνάρτηση 

προσέγγισης (1) περιγράφει τον MOS που μετρήθηκε και για την «αντίληψη 

πληροφορίας» και για τον «προτιμώμενο τύπο πολυμέσων». 

 

Αρχικά, η προτεινόμενη συνάρτηση προσέγγισης έχει χαμηλή ρίζα μέσου 

τετράγωνου σφάλματος (RMSE) όπως υπολογίστηκε μέσω Matlab. Δεύτερον, 

επαναλαμβάνεται, αυξάνεται με τη μεταβλητή Size(i) και φέρει λογαριθμική φύση. 

Η βάση του λογαρίθμου μπορεί να αλλάξει εύκολα, αφού ισούται με τον 

πολλαπλασιασμό της συνάρτησης προσέγγισης με μια σταθερά (βλ. ιδιότητα Α στο 

επόμενο κεφάλαιο). Τέλος, όταν το Size(i) ισούται με 0 bytes, ο MOS ισούται με 0, 

κάτι το οποίο είναι επιθυμητό. 

 

Στον Πίνακα 3.6.1.1 απεικονίζεται η παράμετρος q(i), όπως προκύπτει από τη 

μέθοδο curve fitting. Αυτή η παράμετρος είναι που προσαρμόζει την εξίσωση (1) 

σε κάθε τύπο πολυμέσων. Γι’ αυτό ονομάζεται παράγοντας ποιότητας του κάθε 

τύπου πολυμέσων. 

 

Πίνακας 3.6.1.1 Παράγοντες ποιότητας πολυμεσικών τύπων   
Τύπος Πολυμέσων 

 

Πειράματα μέτρησεις του MOS: 

Κείμενο Ήχος Εικόνα Video 

Προσεγγιστικές εξισώσεις παραγόντων  ποιότητας 

αντίληψης πληροφορίας 

0.012780 1.686∙10-5 3.778∙10-5 7.201∙10-6 

Προσεγγιστικές εξισώσεις παραγόντων  ποιότητας 

προτυμώμενου τύπου πολυμέσων 

0.007016 1.461∙10-5 2.618∙10-5 6.542∙10-6 

 

3.6.2 Εξήγηση του παράγοντα ποιότητας του πολυμεσικού τύπου 

 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το βίντεο, που αποδίδει καλύτερα από 

οποιονδήποτε τύπο πολυμέσων, καταναλώνει μεγάλο ποσό πόρων, αφού 

χρειάζεται μεγαλύτερα αρχεία. Αντιθέτως, το κείμενο καταναλώνει πολύ λιγότερο 

ποσό από τους δικτυακούς πόρους, καθώς τα αρχεία κειμένου αποτελούνται από 

λιγότερα bytes. Έτσι, υπάρχει μια έμφυτη παράμετρος στους τύπους πολυμέσων 

που ενσωματώνει MOS και μέγεθος αρχείου. Αυτή η παράμετρος πρέπει να 

χαρακτηρίζει την ικανότητα του τύπου πολυμέσων να αποφέρει ποιότητα στην 

εμπειρία και ταυτοχρόνως, να πληρώσει το «κόστος» που πρέπει να πληρωθεί σε 

θέματα μεγέθους αρχείου (πόροι δικτύου). Επ’ ακριβώς, λύνοντας την εξίσωση 1, 

για το q(i) παίρνουμε: 
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i

MOS

i
Size

q
i 12 

  (2) 

Ο αριθμητής είναι μια μονότονη και αύξουσα συνάρτηση του MOS και γι’ αυτό 

μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρο του MOS του χρήστη, για τον τύπο πολυμέσων i. Ο 

παρονομαστής είναι προφανώς το μέγεθος αρχείου σε bytes. Έτσι, ο παράγοντας 

ποιότητας q(i) μπορεί να μεταφραστεί ως ένα μέτρο του MOS ανά byte του αρχείου 

πολυμέσων. Όσο μεγαλύτερος ο παράγοντας ποιότητας, τόσο πιο σπουδαία η 

ικανότητα του τύπου πολυμέσων να πετύχει υψηλές βαθμολογίες MOS με αρχεία 

λιγοστών bytes. 

 

Με άλλα λόγια, για αρχεία ίδιου μεγέθους σε bytes, αυτό με τον μεγαλύτερο 

παράγοντα ποιότητας είναι αυτό που θα φέρει το υψηλότερο MOS των χρηστών. 

 

3.6.3 Βελτιστοποίηση του MOS των υπο μελέτη μεταβλητών 

 

Ας υποθέσουμε ότι ένας ιστότοπος περιλαμβάνει δόσεις πληροφοριών που τις 

παρουσιάζει με διαφορετικό τύπο πολυμέσων. Έχουμε κατασκευάσει εξισώσεις 

προσέγγισης (οικογένεια καμπύλων χρησιμοποιώντας την εξίσωση 1 και 

παραμέτρους του Πίνακα 3.6.1.1), οι οποίες ενσωματώνουν τύπους πολυμέσων, 

μεγέθη πληροφοριών και MOS. Ένας συνηθισμένος ιστότοπος μπορεί να περιέχει 

πληροφορίες με τη μορφή συνδυασμών αρκετών τύπων πολυμέσων. Το ερώτημα 

είναι εάν υπάρχει ένας βέλτιστος ιστότοπος, όσον αφορά τον MOS. Με άλλα λόγια, 

ποια είναι τα ποσοστά των πληροφοριών που διανέμονται στους τέσσερις 

προαναφερθέντες τύπους πολυμέσων (κείμενο, ήχος, εικόνα και βίντεο) για να 

επιτευχθεί μεγιστοποίηση του MOS. Η απάντηση μπορεί να δοθεί με τη βοήθεια 

των εξισώσεων προσέγγισης και δεδομένου, ότι ο συνολικός MOS ενός κοινού 

ιστότοπου αποτελείται από τον MOS(i), ο οποίος προέρχεται από τις διαφορετικές 

δόσεις πληροφοριών που παρουσιάζονται από τους διαφορετικούς τύπους 

πολυμέσων. Έτσι, ο συνολικός MOS που χρειάζεται να μεγιστοποιήσουμε, μπορεί 

να αποδοθεί αναλυτικά (Walsh, 1975): 





4

1i
i

MOSMOS  (3) 

 

Παρόλα αυτά, το ποσό της πληροφορίας που παρουσιάζει είναι σταθερό. Δηλαδή: 





4

1i

itotal SizeSize  (4) 
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Όπου Sizei >0 είναι το μέγεθος αρχείου σε bytes που δόθηκε από τον i
th τύπο 

πολυμέσων, Sizetotal είναι το συνολικό μέγεθος αρχείου του ιστότοπου και ο MOSi 

έχει προσδιοριστεί προηγουμένως. Οι εξισώσεις (3) και (4) συνθέτουν ένα 

πρόβλημα βελτιστοποίησης με περιορισμούς. Το πρόβλημα θα λυθεί με την 

προσέγγιση LaGrange, για λόγους σαφήνειας απλά παραθέτουμε εδώ δύο 

γνωστές ιδιότητες των λογαρίθμων. 

 

Ιδιότητα Α  
 

x

y
yx





log

log
log   

Ιδιότητα Β  

 

yxyx  loglog)(log   

Σύμφωνα με την μέθοδο LaGrange, μια οικογένεια απλών συναρτήσεων 

χρησιμοποιείται για να προσεγγίσουμε την αντικειμενική συνάρτηση ενός 

προβλήματος βελτιστοποίησης (Everitt, 1987; Chow, 1997; Penot and Rubinov, 

2005). Ας σχηματίσουμε τη συνάρτηση 

 





4

1

4

1 i

i

i

i SizeMOS   (5) 

 
Η εξίσωση (5) χρειάζεται να διαφοροποιηθεί ως προς το Sizei και θέτει πως η κλίση 

της ισούται με 0.  

 

0


 (6) 

 

Οπότε έχουμε: 

 

0




iSize







i

i

Size

MOS
 (7) 

 
Εφαρμόζοντας την εξίσωση προσέγγισης (1) στην εξίσωση (7) έχουμε:  

 

 






i

ii

Size

qSize )1(log 2
 (8) 

Με βάση την Ιδιότητα Α έχουμε: 

 

 






i

ii

Size

qSize 2ln/)1ln(
 (9) 
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Και επομένως: 


 )1(2ln ii

i

qSize

q
 (10) 

 

Λύνοντας ως προς  Sizei προκύπτει 

i

i
q

Size
1

2ln

1



 (11) 

Από τις εξισώσεις (11) και (4) έχουμε 
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1

4

1

1

2ln

1

i ii

total
q

Size


 (12) 

 

 

Λόγω του ότι έχουμε ερευνήσει τέσσερις διαφορετικούς τύπους πολυμέσων 

i=1,…,4  προκύπτει 
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1
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4
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total
q

Size


 (13) 

 

Λύνοντας την εξίσωση (13), για τη σταθερά λ έχουμε 
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1
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q
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  (14) 

 

Οπότε, από τις εξισώσεις (14) και (10) καταλήγουμε στην εξίσωση (15) 
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1

4

1

1
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total
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i
q

Size
q
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 (15) 

 

     Let Z
qi i




4

1

1
 (16) 

 
Η εξίσωση (15), λυμένη ως προς Sizei και η (16) μας δίνουν 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  Μέθοδοι εκτίμησης της ποιότητας οπτικοακουστικών μέσων 

 

93 

 

i

total
i

q

ZSize
Size

1

4



 ,     i=1,…,4 (17) 

η οποία είναι η λύση του προβλήματος βελτιστοποίησης. Η εξίσωση (17) είναι η 

διανομή των bytes στους τέσσερις υπό μελέτη διαφορετικούς τύπους πολυμέσων 

(κείμενο, εικόνα, ήχος και βίντεο), η οποία πρέπει να εκπληρωθεί, για να 

μεγιστοποιηθεί ο συνολικός MOS ενός ιστότοπου, όταν ο ιστότοπος έχει έναν 

ανώτατο περιορισμό σε σχέση με το συνολικό μέγεθος σε bytes. 

 

Συνεπώς, το ποσό πληροφοριών που παρουσιάζεται σε έναν ιστότοπο, που 

χρησιμοποιεί τους τέσσερις τύπους πολυμέσων που αναφέρονται, δεν θα πρέπει 

να διανεμηθεί ομοιόμορφα σε αυτές τις μορφές πολυμέσων, για να μεγιστοποιηθεί 

ο συνολικός MOS σε σχέση με την «αντίληψη πληροφορίας» ή τον «προτιμώμενο 

τύπο πολυμέσων». 

 

Χρησιμοποιώντας την εξίσωση (1) και την κατανομή Sizei (εξίσωση 17), μπορούμε 

να εξάγουμε εξισώσεις προσέγγισης που μπορούν να προβλέπουν τον μέγιστο 

MOS, που μπορεί να επιτευχθεί, σ’ έναν ιστότοπο, έχοντας συνολικό μέγεθος 

αρχείου σε bytes Sizetotal. Έτσι, υποκαθιστώντας την εξίσωση (17) με την (1) έχουμε 
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total

i q
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ZSize
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Και μετά από μερικές πράξεις έχουμε 
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i q
ZSize

MOS
4

log 2  (19) 

 

Τελικά, από την εξίσωση (3) και (19) προκύπτει 

 


 






 


4

1

2
4

log
i

i
total q

ZSize
MOS  (20) 

 

Η εξίσωση (20) δίνει ένα ανώτατο όριο στον συνολικό MOS ενός ιστότοπου με 

συγκεκριμένο μέγεθος σε bytes. 
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Παράδειγμα Εφαρμογής : 

Έστω ότι θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε το MOS προκειμένου να έχουμε τη 

μέγιστη αντίληψη ποιότητας σ’ ένα website μεγέθους 1 Mb: 

Z
qi i




4

1

1

 
 Z= 224728,861=219,46Kbyte 

4

ZSizetotal 

 
= (1024Kbyte+219,46Kbyte)/4 = 1243,46/4=310,865Kbyte 

Sizetext =
i

total
i

q

ZSize
Size

1

4





 
= 310,865Kbyte-0,07641=310,789Kbyte 

 

ομοίως  Sizeimage=310,865Kb-57,92= 252,943Kb  

Sizeaudio=310,865Kb-25,85= 285,016Kb  

Sizevideo=310,865Kb- 135,63= 175,23Kb 

 
Με αυτή την κατανομή πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατό MOS. 

 

3.7 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

Η υπόθεση μας έχει κάποιους περιορισμούς. Πρώτα απ’ όλα, οι τύποι πολυμέσων 

είναι περισσότεροι από αυτούς που εξετάσαμε. Ενδεικτικά, υπάρχει το animation 

(εικόνα σε κίνηση) που είναι επίσης τύπος πολυμέσων. Δεύτερον, η εξίσωση 

προσέγγισης (1) πρέπει να ενισχυθεί με περισσότερα πειράματα. Η ίδια 

πληροφορία πρέπει να εξεταστεί με την χρήση διαφορετικών αρχείων, 

διαφορετικού μεγέθους και τύπου πολυμέσων έτσι ώστε να μειώσουμε την Ρίζα 

Μέσου Τετραγώνου (RMSE) σφάλματος από τη μία, και να βελτιώσουμε τις 

παραμέτρους στον Πίνακα 3.6.1.1  από την άλλη. Σ’ αυτήν την περίπτωση, μια 

βελτιωμένη οικογένεια καμπύλων θα εξαχθεί και οι εξισώσεις προσέγγισης θα είναι 

πιο ακριβείς και θα ενσωματώνουν όλους τους τύπους πολυμέσων. Τέλος, πρέπει 

να θυμόμαστε πως η εξίσωση (3) βασίζεται στην αρχή της υπέρθεσης, η οποία 

είναι μια βασική αρχή για γραμμικά συστήματα. Η αρχή της υπέρθεσης δηλώνει ότι 

το αποτέλεσμα του δικτύου που προήλθε από δύο ή παραπάνω ερεθίσματα, είναι 

το ποσό των αποτελεσμάτων, το οποίο θα μπορούσε να είχε προκύψει από το 

κάθε ερέθισμα ξεχωριστά (Haberman, 2004). 
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3.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Σ’ αυτή τη μελέτη, πραγματοποιήθηκε μια πειραματική έρευνα, που στόχο έχει να 

αναδείξει την ποιότητα της εμπειρίας, στα πλαίσια της «αντίληψης πληροφορίας» 

και του «προτιμώμενου τύπου πολυμέσων», κάνοντας χρήση αντικειμενικών 

παραμέτρων, όπως ο τύπος πολυμέσων και το μέγεθος αρχείου του περιεχομένου 

των πολυμέσων. Ο Μέσος Δείκτης Γνώμης υπολογίζεται σε σχέση με αυτές τις 

μεταβλητές. Υπήρξαν τέσσερις τύποι πολυμέσων υπό έρευνα (κείμενο, ήχος, 

εικόνα και βίντεο). Ο MOS του χρήστη για την «αντίληψη πληροφορίας» και «τον 

προτιμώμενο τύπο πολυμέσων» βρέθηκε ότι σχετίζεται με τον ίδιο τον 

εφαρμοσμένο τύπο πολυμέσων. Επιπλέον, αξιολογήθηκαν οι τύποι. Το βίντεο 

βρίσκεται στην υψηλότερη κατάταξη. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιώντας εργαλεία 

προσαρμογής καμπύλων, ο MOS, το μέγεθος αρχείου και ο τύπος πολυμέσων 

ενσωματώνονται σε μια απλή εξίσωση που περιέχει το προτεινόμενο μοντέλο. Με 

βάση αυτήν την εξίσωση, εισάγεται η έννοια του παράγοντα ποιότητας του τύπου 

πολυμέσων. Το μοντέλο αποτελείται από μια οικογένεια εξισώσεων. Αυτές τελικά 

μπαίνουν σε μια διαδικασία βελτιστοποίησης Lagrange, όπου υπολογίζεται η 

κατανομή των πληροφοριών στους τέσσερις τύπους πολυμέσων, με στόχο την 

μεγιστοποίηση του συνολικού MOS. Η προτεινόμενη κατανομή πληροφοριών 

στους συγκεκριμένους τύπους πολυμέσων μπορεί να ωφελήσει τους 

κατασκευαστές εφαρμογών στη βελτιστοποίηση της χρηστικότητας των 

τύπων πολυμέσων για τον σχεδιασμό ιστότοπων. Το μοντέλο πρέπει να 

ενισχυθεί με άλλους τύπους πολυμέσων. Επίσης και με άλλες μεταβλητές 

υποκειμενικές της QoΕ, όπως η «απόδοση», η «ευχαρίστηση», και η «κοινωνική 

παρουσία» πρέπει να μετρηθούν και να ενταχθούν στο μοντέλο μαζί με 

αντικειμενικές παραμέτρους.  

 

Επιπλέον απαιτούνται περεταίρω έρευνες πάνω σε μια μεγάλη κλίμακα 

πειραμάτων για να βελτιώσουν την οικογένεια καμπύλων σε συμφωνία με το 

περιεχόμενο πολυμέσων. Ο MOS αρκετών χρηστών υπολογίζεται με βάση 

διαφορετικούς τύπους πολυμέσων και αρκετά διαφορετικά μεγέθη αρχείων που 

περιέχουν υλικό διαφορετικών πληροφοριών. Στόχος είναι η βελτίωση των 

εξισώσεων προσέγγισης οι οποίες ενσωματώνουν μέγεθος αρχείου, τύπο 

πολυμέσων και MOS, λαμβάνοντας υπόψη περισσότερους τύπους πολυμέσων και 

περιεχόμενο πολυμέσων, για να αποκτήσουμε ένα απλό εργαλείο για τα 

προβλήματα βελτιστοποίησης.            
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Πέρα της ανάπτυξης μιας μεθόδου εκτίμησης της ποιότητας οπτικοακουστικών 

μέσων, η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί για την παροχή υπηρεσιών 

πολυμέσων σε ποικίλα επίπεδα αντιλαμβανόμενης ποιότητας, όπως αυτή την 

αντιλαμβάνεται ο χρήστης, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να έχουν μια πιο 

πελατοκεντρική προσέγγιση προκειμένου να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των 

πελατών τους και να ανταποκρίνονται παρέχοντας υψηλά επίπεδα υπηρεσιών 

μέσα από τις εταιρικές τους ιστοσελίδες, δεδομένου ότι αυτές αποτελούν μια από 

τις πιο κοινές μεθόδους για την δημιουργία εμπορικών δραστηριοτήτων 

(Chakraborty et al., 2002). Συνεπώς ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα χαρακτηριστικά 

και στην αξιολόγηση των εταιρικών ιστοσελίδων γενικότερα. Όμως με βάση τη 

βιβλιογραφία η αντίληψη της ποιότητας από το χρήστη,  εξαρτάται και από 

την δυνατότητα της επιχείρησης να χτίζει μακροχρόνιες σχέσεις με τους 

πελάτες (Bauer et al., 2006). Έτσι προκύπτει η ανάγκη όταν αξιολογούμε έναν 

ιστότοπο σε σχέση με τα χαρακτηριστικά/διαστάσεις ποιότητας του, να 

εξετάσουμε και τα χαρακτηριστικά (eCRM) του ιστότοπου αυτού, δηλαδή τα 

εργαλεία/διαύλους που χρησιμοποιεί η εταιρεία μέσω του ιστότοπού της για 

να επικοινωνήσει και να χτίσει μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της.   

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οποία εξετάστηκαν οι 500 μεγαλύτερες ελληνικές 

εταιρείες, σε σχέση με τα websites τους και πως τα χρησιμοποιούν ως εργαλεία/ 

δίαυλους επικοινωνίας με τους πελάτες τους. Αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά των 

ιστότοπων και τα πιο σημαντικά από αυτά κατηγοριοποιήθηκαν. Επίσης, 

αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά των εταιρειών και συνδέθηκαν με τις 

επιχειρησιακές  δραστηριότητες τους. Παράλληλα, οι εταιρείες τμηματοποιήθηκαν 

με τη χρήση της  two-step cluster analysis και κατ’ επέκταση παρουσιάστηκαν τα 

προφίλ τους. Τα ευρήματα δείχνουν πως οι ελληνικές εταιρείες δεν υιοθετούν τα 

προηγμένα e-CRM χαρακτηριστικά, ως μέσον για να αποκτήσουν 

ανατροφοδότηση. Μόνο μια μειοψηφία των εταιρειών που ερωτήθηκαν, έχουν 

αξιοποιήσει το διαδίκτυο ως εργαλείο για επικοινωνία και ανάπτυξη σχέσεων με 

τους πελάτες.  Επιπλέον, διεξάχθηκε μία έρευνα πεδίου, η οποία απευθυνόταν σε 

στελέχη των 500 μεγαλύτερων εταιρειών της Ελλάδας. Η επισκόπηση έδειξε, πως 
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τα προηγμένα e-CRM χαρακτηριστικά βρέθηκαν να σχετίζονται με τους 

επικοινωνιακούς και διαφημιστικούς στόχους των ιστότοπων των εταιρειών αυτών. 

Επιπλέον, αυτά τα προηγμένα χαρακτηριστικά e-CRM σχετίζονται με 

διαδικτυακές εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου και την ποιότητα 

πληροφοριών των ιστοσελίδων των εταιρειών αυτών. Τέλος, αναγνωρίστηκαν 

και παρουσιάστηκαν μερικές e-CRM διαστάσεις και επιδιωκόμενα χαρακτηριστικά 

της ιστοσελίδας μιας εταιρείας, σύμφωνα με τους διευθυντές των εταιρειών. 

 
 

4.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

Η εμφάνιση της τεχνολογίας του διαδικτύου, ως ένα ηλεκτρονικό μέσο εμπορίου, 

έχει επιφέρει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ανταγωνίζονται οι 

εταιρείες  στην οικονομία του Σήμερα. Για πολλά χρόνια, το διαδίκτυο το 

χρησιμοποιούσαν κυρίως για ανταλλαγή πληροφοριών. Παρόλα αυτά, ο 

παγκόσμιος ιστός (WWW), έχει ολοκληρωτικά αλλάξει το διαδίκτυο. Σήμερα, οι 

περισσότερες εταιρείες έχουν υιοθετήσει το διαδίκτυο, ως ένα κομμάτι της 

επικοινωνιακής τους στρατηγικής με τις αγορές τους  (Thrassou and Vrontis, 

2008). Σύμφωνα με τον Jensen (2008), «η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου έχει 

εξελιχθεί σε ένα σημαντικό κομμάτι προώθησης μιας εταιρείας». Αυτή η άποψη 

υποστηρίζεται και από τον Tsekouropoulos et al. (2012), ο οποίος λέει πως οι 

εταιρείες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, ως μια  νέα δίοδο επικοινωνίας,  το οποίο 

επηρεάζει την ταχύτητα ανάπτυξης του διαδικτυακού μάρκετινγκ. Σύμφωνα με τον 

Ab Hamid (2008), το διαδίκτυο προσφέρει πολλές ευκαιρίες στις εταιρείες, διότι 

αποτελεί μια χρήσιμη πλατφόρμα για τις δραστηριότητες τους. Πιο συγκεκριμένα, 

το διαδίκτυο μπορεί να διαδώσει πληροφορίες, να προσελκύσει νέους πελάτες, ή 

να διατηρήσει τους ήδη υπάρχοντες, ή απλά να βελτιώσει τις σχέσεις μαζί τους 

μέσω της διαδικτυακής διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων. Η τεχνολογία του 

διαδικτύου παρέχει στις εταιρείες εργαλεία για να μεταδώσουν στους πελάτες τους 

επιπρόσθετες υπηρεσίες. Οι εταιρείες έχουν αντιληφθεί τα πλεονεκτήματα της 

χρήσης του διαδικτύου για να κάνουν διαδικτυακές συναλλαγές και να χτίσουν τις 

πελατειακές σχέσεις, που επηρεάζουν την ικανοποίηση, την πίστη και την 

διατήρηση του πελάτη.  Οι εφαρμογές του διαδικτύου έχουν επιφέρει νέους 

τρόπους στην δημιουργία σχέσεων με τον καταναλωτή, όπως ο τεράστιος όγκος 

δεδομένων που μπορεί να συλλεχθεί, να μεταποιηθεί και να αναλυθεί πιο 

αποτελεσματικά, και να επιτρέψει εντέλει στις εταιρείες να προσφέρουν 
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εξατομικευμένα προϊόντα/υπηρεσίες σε κάθε πελάτη (Gurau, 2003; Winer, 2001; 

Zineldin, 2000). Κατά συνέπεια, πολλές εταιρείες φαίνεται να επινοούν νέους 

τρόπους για να αυξάνουν τις πωλήσεις και τα κέρδη τους. Το ηλεκτρονικό εμπόριο 

μέσω διαδικτύου είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη πραγματικότητα του 

Παγκόσμιου Ιστού. 

 

Τα πλεονεκτήματα από την χρήση του Internet έχουν οδηγήσει τις μεγάλες 

εταιρείες να αναμειχθούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να δημιουργούν τις δικές 

τους ιστοσελίδες. Παρόλα αυτά, αυτό το είδος του εμπορίου μπορεί να διεξαχθεί με 

πολλαπλούς τρόπους. Η εταιρική ιστοσελίδα είναι μια από τις πιο κοινές μεθόδους 

για την δημιουργία εμπορικών δραστηριοτήτων (Chakraborty et al., 2002). 

Επιπλέον, πέρα από το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ιστοσελίδα μιας εταιρείας 

χρησιμοποιείται επίσης για επικοινωνία με τον πελάτη. Παρόλα αυτά, έχοντας οι 

επιχειρήσεις απλά  μια ιστοσελίδα δεν αποτελεί απαραίτητα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Οι εταιρείες που ασχολούνται με αυτού του είδος το εμπόριο, 

εξαρτώνται από τους ανθρώπους που τις επισκέπτονται στο διαδίκτυο, την 

εμπιστοσύνη και τις αγορές που κάνουν. Έτσι, το πιο σημαντικό για της εταιρείες 

είναι να δημιουργήσουν έναν ελκυστικό ιστότοπο. Ο πιο σημαντικός στόχος της 

μελέτης αυτής, είναι να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά του e-CRM των 

ιστοσελίδων των ελληνικών εταιρειών, αλλά και να διερευνήσει τις απόψεις 

και τις συμπεριφορές των στελεχών σχετικά με τις διαστάσεις των 

ιστοσελίδων των εταιρειών τους, ώστε να αξιολογηθεί η έκταση στην οποία 

οι ιστοσελίδες μπορούν να βοηθήσουν στην επικοινωνία με τους πελάτες 

και να χτίσουν σχέσεις με αυτούς, δεδομένου ότι η βιβλιογραφία αναφέρει 

ότι η επικοινωνία και η διατήρηση σχέσεων με τους πελάτες αποτελεί 

σημαντική διάσταση της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

 

Οι ειδικοί στόχοι της μελέτης αυτής είναι οι παρακάτω: 

 

 Η ανάλυση και η εκτίμηση των ιστοσελίδων από τις 500 μεγαλύτερες 

ελληνικές εταιρείες  

 Η ομαδοποίηση των εταιρειών με βάση τα χαρακτηριστικά e-CRM. 

 Η αναγνώριση των κύριων λόγων που μια εταιρεία θα πρέπει να έχει 

παρουσία στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα διευθυντικά στελέχη της  και τις 

πιθανές σχέσεις αυτών με τα προηγμένα χαρακτηριστικά του e-CRM. 
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 Ο προσδιορισμός της πιθανής σχέσης μεταξύ των εφαρμογών του 

ηλεκτρονικού εμπορίου και των προηγμένων χαρακτηριστικών του e-CRM 

που υπάρχουν στις ιστοσελίδες. 

 Ο προσδιορισμός της πιθανής σχέσης μεταξύ της ποιότητας των 

πληροφοριών που παρέχουν οι ιστοσελίδες και των προηγμένων 

χαρακτηριστικών του e-CRM που υπάρχουν σε αυτές. 

 Η αναγνώριση των διαστάσεων της βασικής στρατηγικής του e-CRM που 

θα μπορούσαν να υπολογιστούν στις ιστοσελίδες των εταιρειών. 

 Ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών που θα μπορούσαν να 

καθοριστούν ως επιδιωκόμενοι στόχοι από τους διευθυντές των εταιρειών 

όταν σχεδιάζεται μια ιστοσελίδα.  

 

4.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  

Το Internet έχει τεράστιες επιπτώσεις σε πολλές διεργασίες των εταιρειών. Με την 

εμφάνιση νέων επικοινωνιακών διόδων διαμέσου του Internet πολλοί ερευνητές 

έχουν συνειδητοποιήσει ότι αυτό το νέο μέσο θα μπορούσε να φέρει νέες ευκαιρίες 

σε αυτού του είδους την επικοινωνία. Οι επικοινωνίες διαμέσου του διαδικτύου 

έχουν ήδη αρχίσει να παίζουν δραστικό ρόλο στη στρατηγική των εταιρειών 

(Heinonen and Michelsson, 2010). Παρόλα αυτά, οι Venkatesh and Hollinger 

(2007) ισχυρίζονται πως ο ρόλος του μάρκετινγκ στις διαδικτυακές επικοινωνίες 

συνεχώς εξελίσσεται. 

 

Οι επιπτώσεις της παρουσίας του διαδικτύου στην στρατηγική των επιχειρήσεων, 

εξαρτάται από το στάδιο της ανάπτυξης της παρουσίας αυτής. Παρόλα αυτά, 

ακόμα και σε πρόσφατα στάδια εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, το Internet 

είναι απλά ένα επιπρόσθετο μέσον, με το οποίο μπορεί να επικοινωνήσει η 

εταιρεία με τους πελάτες της. Σε αυτή την περίπτωση, δίνεται έμφαση στο 

περιεχόμενο της ιστοσελίδας. 

 

Πολλές μελέτες έχουν επικεντρωθεί εκτενώς στο τι κάνει μια ιστοσελίδα 

ελκυστική. Ωστόσο, παλαιότερες μελέτες έχουν επικεντρωθεί στην αναγνώριση 

παραγόντων από την βιβλιογραφία της επιστήμης των Πληροφοριακών 

Συστημάτων (IS) και περισσότερο από την οπτική γωνία του συστήματος (Vergo et 

al., 2003; Nielsen et al., 2001). Μεταξύ των ποικίλων μελετών που διερεύνησαν 

τους παράγοντες της επιτυχίας, αυτές που προτείνουν τις περισσότερες διαστάσεις 
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έχουν  τύχει περισσότερη προσοχή (Delone and McLean, 1992; Delone and 

McLean, 2003). Συγκεκριμένα, η ποιότητα του συστήματος, η ποιότητα της 

πληροφορίας, η χρηστικότητα, η ευκολία στην χρήση και η ικανοποίηση του 

χρήστη είναι μερικές από τις διαστάσεις που έχουν προταθεί με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα. Ειδικότερα, η χρηστικότητα τον ιστοσελίδων έχει 

φανεί να είναι το κλειδί στην επίτευξη της ποιότητας και κατά συνέπεια της 

ικανοποίησης του χρήστη (Flavian et al., 2005; Casalo et al., 2008; Kim et al., 

2009; Aldás-Manzano et al., 2011). 

 

Οι κατευθυντήριες γραμμές/προτάσεις που διατυπώθηκαν από την βιβλιογραφία 

για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της χρηστικότητας των διεπαφών είναι 

χρήσιμες, όμως όχι αρκετά, ώστε να ικανοποιήσουν τον χρήστη. Ως εκ τούτου, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η ικανοποίηση των χρηστών σχετικά με 

τις ιστοσελίδες περιλαμβάνει  πολύ περισσότερα από το να έχουν μια state-of-the-

art ιστοσελίδα (Petre et al., 2006; Hsiu-Fen Lin, 2007; Ding et al., 2011). 

 

Πολλοί ερευνητές  έχουν συμφωνήσει στο ότι η διαδραστικότητα έχει επηρεάσει 

την αντίληψη των πελατών ως προς την αποτελεσματικότητα των ιστοσελίδων. Οι 

Hoffman and Novak (1996) υποστηρίζουν ότι η διαδραστικότητα απαλλάσσει 

τους πελάτες από παραδοσιακούς παθητικούς ρόλους ως αποδέκτες, τους 

δίνει καλύτερο έλεγχο πάνω στις πληροφορίες και στην διαδικασία, αλλά και 

τους  επιτρέπει να είναι ενεργά μέλη στη διαδικασία αυτή. Σύμφωνα με τον 

Stem (1997), συναισθηματικός δεσμός εξελίσσεται με τη πάροδο του χρόνου, διότι 

οι πελάτες συνηθίζουν στις θετικές συναισθηματικές ανταποκρίσεις και έτσι, 

δημιουργείται περισσότερη ασφάλεια στις σχέσεις. Γι' αυτό, οι ιστοσελίδες θα 

πρέπει να παρέχουν έναν μηχανισμό ανάδρασης μέσω ενός συνδέσμου e-

mail ή/και μέσω ενός τμήματος ερωτήσεων (FAQ) για πληροφορίες σχετικά 

με την υπηρεσία/προϊόν ή/και μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας. Αυτό μπορεί 

να προωθήσει τον διάλογο μεταξύ της εταιρείας και των πελατών. Επιπροσθέτως, 

αυτό οδηγεί σε πιο ικανοποιητική εμπειρία των χρηστών κατά την  

πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα, η οποία με την σειρά της αυξάνει την 

αποτελεσματικότητά της (Hoffman and Novak, 1997). 

 

Συγκεκριμένα, η ανατροφοδότηση (feedback) είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας 

στην διαδικασία της επικοινωνίας (Fuller et al., 2007; Josang et al., 2007; Komiak, 

2010;  Bolton et al., 2013; Assimakopoulos et al., 2014) και είναι ένα από τα 

κλειδιά της επιτυχίας για την ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη. Όταν 
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λαμβάνει κανείς υποστήριξη, αυτό θεωρείται ως σημάδι ολοκληρωμένης 

επικοινωνίας. Η φόρμα της εξυπηρέτησης πελατών είναι μια από τις καλύτερες 

στρατηγικές για την δέσμευση του πελάτη, αφού εμπλέκεται στην διαδικασία αυτή 

το συναίσθημα. Μια καλή σχέση με τον πελάτη αναπτύσσεται με την βοήθεια της 

φόρμας αυτής. Η ανατροφοδότηση από τους  πελάτες βοηθά στην αναγνώριση 

των αδύνατων και δυνατών σημείων της εταιρείας. Προφανώς, αυτές οι αναφορές  

μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για την αναγνώριση και κατανόηση των 

καθοριστικών παραγόντων για την ικανοποίηση του πελάτη αλλά και την 

δυσαρέσκειά του (Dellarocas, 2010). 

 

Επιπλέον, πολλές μελέτες τονίζουν την ανάγκη, ότι οι ιστοσελίδες πρέπει να 

φροντίζουν και να προσεγγίζουν προσωπικά  τους πελάτες τους (Peppers and 

Rogers, 1999; Chakraborty et al., 2002; Cao et al., 2005; Malik and Fyfe, 2012). 

Αυτό σημαίνει πως μια ιστοσελίδα πρέπει να έχει την ικανότητα να αντιμετωπίζει 

τον κάθε επισκέπτη σαν άτομο ξεχωριστά, να αναγνωρίζει το ποιος επισκέπτεται 

ξανά μια ιστοσελίδα, και να χρησιμοποιεί συστήματα  που αναγνωρίζουν τις 

προτιμήσεις του πελάτη και του προσφέρουν συγκεκριμένες πληροφορίες. Για να 

το κατορθώσει αυτό, μια ιστοσελίδα θα πρέπει να επιβεβαιώνει τις εγγραφές (με 

τον έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη και του κωδικού πρόσβασης) και να 

προσαρμόζει το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχονται σε κάθε χρήστη. 

Είναι απαραίτητη η διάθεση ποικίλων επικοινωνιακών μέσων όπως, e-mail, online 

φόρμες, φόρουμ συζητήσεων και blogs για να θεσπιστεί άμεση προσωπική 

επικοινωνία και διαδραστικότητα. Συγχρόνως, οι καταναλωτές μοιράζονται το 

περιεχόμενό και τις εμπειρίες τους για τα αγαπημένα τους προϊόντα/ υπηρεσίες με 

φίλους σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα, οι εταιρείες ενισχύουν την προώθηση των 

προϊόντων τους (Gupta and Harris, 2010) και επιτρέπουν σε ομάδες-στόχους να 

μιλάνε για αυτά. Επιπλέον, κάνοντας  χρήση των ευκαιριών που μας δίνουν τα νέα 

μέσα, οι εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν εύκολα πληροφορίες που ανεβάζουν οι 

χρήστες μέσω Internet.  Οι πληροφορίες αυτές συνήθως περιλαμβάνουν ηλικία, 

γένος, αγορές υλικών, δαπάνες χρημάτων και άλλες λεπτομέρειες, πολύτιμες 

πληροφορίες που οι “marketers” μπορούν χρησιμοποιήσουν ώστε να 

στοχοποίησουν συγκεκριμένες περιοχές αλλά και να κατορθώσουν να τις 

χρησιμοποιήσουν για εξατομίκευση. Η εξατομίκευση αυξάνει την ποιότητα μιας 

ιστοσελίδας για έναν επισκέπτη, η οποία με την σειρά της αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας (Henning-Thurau et al., 2010). 
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Επιπρόσθετα, οι ιστοσελίδες θα πρέπει να εκπληρώνουν τους στόχους πέρα από 

την μετάδοση της ποιότητας του συστήματος και της ποιότητας των πληροφοριών, 

όπως πολλοί συγγραφείς έχουν ισχυριστεί. Ζητήματα που σχετίζονται με την 

ποιότητα των υπηρεσιών είναι πολύ σημαντικά για την ικανοποίηση των πελατών 

και έχουν ευρέως μελετηθεί στη σχετική με το ηλεκτρονικό εμπόριο βιβλιογραφία 

(Liu et al., 2003; Hsu et al., 2004; Kim and Niehm, 2009; Ding et al., 2011; 

Papaioannou et al., 2011). Με βάση τη θεωρία για την ποιότητα μιας ιστοσελίδας, 

αξίζει να αναφέρουμε ότι η εμπιστοσύνη είναι ζωτικής σημασίας, για την 

οικοδόμηση online σχέσεων μεταξύ πελατών και επιχειρήσεων, εξαιτίας του 

κινδύνου και της αβεβαιότητας του online περιβάλλοντος  (Hsu et al., 2012). 

Η εμπιστοσύνη είναι η προσδοκία των πελατών, ότι η εταιρεία θα συμπεριφέρεται 

με κατάλληλο και όχι κερδοσκοπικό τρόπο και θα είναι σε θέση να υποστηρίζει τις 

συναλλαγές με αυτούς Γενικώς υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης στο διαδίκτυο 

και θέματα όπως  η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια, 

είναι οι  ανησυχίες που εκφράστηκαν και κατέγραψαν αρκετοί ερευνητές (Sheehan 

and Hoy, 2000; McKnight and Chervany, 2002; Lee and Lin, 2005; Kumar et al., 

2006; Mohanty et al., 2007; Kim and Stoel, 2009; Rehman, 2012). Αυτό είναι πολύ 

σημαντικό, διότι η ανασφάλεια που αισθάνονται οι καταναλωτές, όταν 

πραγματοποιούν online συναλλαγές, έχει γίνει ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια 

για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (Gefen et al., 2003). Από την άλλη 

πλευρά, οι ανησυχίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της 

ασφάλειας των συναλλαγών, επηρεάζουν τη χρήση του διαδικτύου και ενισχύουν 

την ανάγκη για ικανοποίησή των χρηστών για τις ιστοσελίδες (Yoon, 2002). Έτσι, 

οι διαχειριστές των ιστοσελίδων θα πρέπει να ενδιαφέρονται για την προστασία και 

την ασφάλεια, που είναι οι ανησυχίες των online καταναλωτών τους. Υπάρχουν 

πολλές διαβεβαιώσεις, για  την ασφάλεια που παρέχεται από την ιστοσελίδα, όπως 

πρωτοκολλά ασφαλείας - https, πιστοποιήσεις, εγγυήσεις, κ.α. Μεταξύ αυτών των 

εναλλακτικών λύσεων, το επίκεντρο των προσπαθειών των ερευνητών και των 

επαγγελματιών είναι στην ανάπτυξη μιας καλής σχέσης με τους καταναλωτές 

και, ως εκ τούτου, στην ενίσχυση εμπιστοσύνης για την ιστοσελίδα 

(Chakraborty et al., 2002; Lin, 2007; Flavian et al., 2005; Mangold, 2009; Huang et 

al., 2010). 

 

Ανάμεσα σε ποικίλες μελέτες που περιλαμβάνουν τους παράγοντες που επιδρούν 

στην αντίληψη του καταναλωτή για την αποδοχή του ιστότοπου, αυτές που μιλούν 

για την ικανοποίηση του καταναλωτή έχουν λάβει την μεγαλύτερη προσοχή. 

Παραδοσιακά, η ικανοποίηση του πελάτη είναι η αξιολόγησή του από την αγορά 
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και την κατανάλωση του / της ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας, του εμπορικού 

σήματος ή της εταιρείας. Οι πελάτες είναι πιο πιθανό να είναι ικανοποιημένοι αν η 

απόδοση των υπηρεσιών ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους) ή τους υπερβαίνει 

(Oliver and Swan, 1989). Η ικανοποίηση των πελατών είναι ευρέως 

αναγνωρισμένη ως μια σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση των τάσεων της  

αγοράς από αυτούς. Το ενδιαφέρον για την ικανοποίηση πηγάζει από το ρόλο της 

στην επιρροή για την πίστη των πελατών και, ως εκ τούτου, στις 

επαναλαμβανόμενες αγορές. Επιπλέον, η δυσαρέσκεια των πελατών, μια σχετική 

έννοια, συνδέεται στενά με τα παράπονα που εκφράζουν οι πελάτες (Ngai et al., 

2007). Οι πελάτες έχουν συνήθως κάποιες προσδοκίες για ένα προϊόν ή μια 

υπηρεσία (πχ. πληροφορίες για το προϊόν, τις διαδικασίες της αγοράς κλπ.) και 

όταν οι προσδοκίες τους δεν πληρούνται, αισθάνονται δυσαρέσκεια, η οποία θα 

μπορούσε να οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός ή περισσότερων μορφών για την 

έκφραση των παραπόνων τους. Ως εκ τούτου, τα παράπονα των πελατών θα 

πρέπει να γίνονται γνωστά στην εταιρεία, ούτως ώστε να δοθεί στην εταιρεία η 

δυνατότητα να βελτιώσει την αντίληψη των καταναλωτών για την ποιότητα των 

υπηρεσιών της. Τα παράπονα είναι χρήσιμες πηγές πληροφοριών που βοηθούν 

τους εμπόρους να εντοπίσουν τις πηγές της δυσαρέσκειας των καταναλωτών 

(Nyer, 2000).  Έτσι, οι επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούν να διατηρήσουν τους 

πελάτες τους, πιστούς και ικανοποιημένους πρέπει να προσφέρουν ελκυστικές και 

προσβάσιμες διόδους, προκειμένου να ενθαρρύνουν τους πελάτες τους να 

εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους.  

 

Ωστόσο, είναι επιτακτική ανάγκη σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, η κατανόηση του τι 

αποτελεί ικανοποίηση των καταναλωτών και  πίστη. Οι ερευνητές εξέτασαν  τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την ηλεκτρονική ικανοποίηση - πίστη και - διατήρηση 

(Anderson and Srinivasan, 2003; Khalifa and Liu, 2003; Flavian et al., 2005; Hsiu-

Fen Lin, 2007). Κάποιες έρευνες έχουν μελετήσει την επιρροή του Internet στη 

δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες (Pitta, 1998; Zineldin, 2000; Geissler, 2001; 

Wang et al., 2001; Strauss et al., 2003; Jiang and Chia, 2010; Hsu et al., 2012), 

στην ικανοποίηση των πελατών (Szymanski and Hise, 2000; Park and Cho, 2001; 

Kim and Lim, 2001; Feinberg and Kadam, 2002; Rod et al., 2009; Ding, 2011), και 

στην αφοσίωση/πίστη αυτών (Foster and Cadogan, 2000; Lee-Kelley et al., 2003; 

Shang Liu, 2010). Επιπλέον, οι Ab Hamid et al. (2004)  διερεύνησαν τον βαθμό 

στον οποίο η χρήση του Internet βοηθά στην οικοδόμηση της σχέσης με τον 

πελάτη, η οποία με τη σειρά της, οδηγεί στην ικανοποίηση. Οι Feinberg and 
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Kadam (2002) έδειξαν πως, η ποσότητα των e-CRM παραγόντων που διαθέτει η 

ιστοσελίδα μιας εταιρείας, σχετίζεται με τα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών. 

Απέδειξαν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η «παρουσία» του e-CRM σε ένα δικτυακό 

τόπο, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών. Ο Kennedy 

(2006) τονίζει πως, το διαδίκτυο μπορεί να παρέχει μια πλατφόρμα για e-CRM 

παροχές, που θα βοηθήσει τις εταιρείες να αναπτύξουν και να διαχειριστούν 

καλύτερα τις πελατειακές σχέσεις. Ο Ab Hamid (2010) υποστήριξε πως, το e-CRM 

παρέχει τη δυνατότητα για συλλογή, ενσωμάτωση και κατανομή των δεδομένων, 

που αντλούνται από την ιστοσελίδα του οργανισμού σε όλη την επιχείρηση. Έτσι, ο 

ίδιος τόνισε ότι το e-CRM έχει γίνει προαπαιτούμενο για την επιβίωση μιας 

εταιρείας και όχι μόνο ένα πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό. Οι Liu et al. (2003), 

εξέτασαν τις ιστοσελίδες των εταιρειών του Fortune 500 για να προσδιορίσουν τον 

τρόπο με τον οποίο  χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο για την αλληλεπίδραση με τους 

πελάτες τους.  

 

Παρόλα αυτά, οι έρευνες αυτές δεν εξέτασαν την επιρροή των e-CRM 

χαρακτηριστικών στην δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες μέσω 

του website και πως αυτό μπορεί να αποτελέσει διάσταση ποιότητας στην παροχή 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

 

Συμπερασματικά, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, η δημιουργία online σχέσεων 

μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, θα πρέπει να είναι βασικό 

χαρακτηριστικό για κάθε δικτυακό τόπο (Boisvert and Caron, 2006). Οι 

στρατηγικές του e-CRM θα πρέπει να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό του 

περιβάλλοντος του ηλεκτρονικού εμπορίου, επειδή τα e-CRM χαρακτηριστικά 

(όπως εξατομίκευση, αλληλεπίδραση κλπ.) είναι οι βασικοί παράγοντες που 

συμβάλλουν στην επιτυχία της κάθε ιστοσελίδας σχετικής με το ηλεκτρονικό 

εμπόριο (Ab Hamid et al., 2010; Rodriguez et al., 2012), με στόχο να 

μεγιστοποιήσουν την ικανοποίηση των πελατών, τη διατήρηση και την πίστη και, 

ως εκ τούτου, την αποδοτικότητα της εταιρείας (Petre et al., 2006; Liang and Chen, 

2009). Παρά το γεγονός ότι, η οικοδόμηση σχέσεων που βασίζεται στο διαδίκτυο 

έχει αποδειχθεί σημαντική, προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι σχετικά λίγες 

εταιρείες επωφελούνται από τις δυνατότητες αυτές (Arnott and Bridgewater, 2002; 

Sigala, 2005; Sigala, 2011). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια με την αύξηση των 

κοινωνικών δικτύων, οι επιχειρήσεις άρχισαν να επενδύουν σε πόρους που 

ενσωματώνουν τα δεδομένα από τα κοινωνικά δίκτυα στα συστήματα CRM, 

αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για μια μέθοδο που υποστηρίζει τη διατήρηση 
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διαρκών σχέσεων με τους πελάτες τους (VanBoskirk et al., 2011; Trainor, 2012; 

Choudhury and Harrigan, 2014). Παρόλα αυτά αν και είναι επιτακτική η ανάγκη να 

υπάρχει ενοποιημένο CRM με την ιστοσελίδα μιας εταιρείας, ή έστω να 

εμπεριέχονται  τα χαρακτηριστικά CRM στις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων, δεν 

υπάρχουν ενδείξεις για το εάν τα προηγμένα χαρακτηριστικά του CRM, 

περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες των ελληνικών επιχειρήσεων. Στη βιβλιογραφία 

έχουν καταγραφεί περισσότερα από 70 χαρακτηριστικά CRM. Σε πρώτο επίπεδο 

περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την παροχή 

πληροφοριών για το προϊόν, τηλέφωνα επικοινωνίας κλπ.. Σε δεύτερο επίπεδο, 

παρέχονται λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας και τοποθεσίας της επιχείρησης. Το 

τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως εξυπηρέτηση πελατών/ FAQs 

(συχνές ερωτήσεις) complaining form, ασφαλή πληρωμή, πολιτική προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων, online συναλλαγές κλπ.. Τέλος στα προηγμένα επίσης 

χαρακτηριστικά ανήκει και η δυνατότητα να επικοινωνεί η επιχείρηση με τους 

πελάτες μέσω πολλαπλών καναλιών σε απευθείας σύνδεση (ενημερωτικά δελτία, 

αξιολόγηση γνώμης/ ικανοποίησης, φόρουμ, συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο, 

κλπ.) και να παρέχει εξατομικευμένες δυνατότητες σ’ αυτούς (Tian and Wang,  

2014). Περαιτέρω, παραμένει το ερώτημα ποια χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται 

και πώς μπορεί να βοηθήσουν αυτά στην επικοινωνία με τους πελάτες και την 

οικοδόμηση σχέσεων με αυτούς. 

 

 

4.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η ύπαρξη νέων διαύλων 

επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, έχει οδηγήσει τους ερευνητές να αντιληφθούν  

ότι αυτοί οι δίαυλοι είναι απαραίτητοι  για να επικοινωνεί μια εταιρεία με το κοινό 

της (Liao et al., 2011). Έτσι, σε αυτή τη μελέτη, η πρώτη υπόθεση διατυπώθηκε, 

έτσι ώστε, να δούμε αν αυτή είναι και η άποψη των Ελλήνων στελεχών  (Jensen, 

2008). 

H4.1. Οι πιο σημαντικοί λόγοι για μια επιχείρηση να έχει μια ιστοσελίδα, 

είναι η “επικοινωνία” και η “διαφήμιση”. 

Οι πελάτες θα πρέπει να έχουν μια ικανοποιητική εμπειρία όσον αφορά στις  

ιστοσελίδες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι προηγμένες 

λειτουργίες του e-CRM, όπως ο μηχανισμός ανάδρασης μέσω μιας σύνδεσης 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και μια φόρμα ή / και οι συχνές ερωτήσεις (FAQ) 

για τις πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες / προϊόντα. Η φύση αυτής της 
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διάστασης προϋποθέτει μια αμφίδρομη επικοινωνία (Trainor, 2012). Αυτή η έννοια 

οδηγεί στην διαμόρφωση της δεύτερης υπόθεσης. 

Η4.2. Η ύπαρξη κάποιων “προηγμένων λειτουργιών του e-CRM” σχετίζεται 

με την "επικοινωνία" και την  "διαφήμιση", που είναι στόχοι για τη 

δημιουργία της ιστοσελίδας μιας επιχείρησης. 

Υπάρχουν επίσης ιστοσελίδες που συνεπάγονται εφαρμογές ηλεκτρονικού 

εμπορίου, όπως την ανταλλαγή πληροφοριών, τα προϊόντα/ υπηρεσίες 

συναλλαγών και εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Η ανάπτυξη της παρουσίας στο 

διαδίκτυο, από τη μια εξαρτάται από το στάδιο των εφαρμογών του ηλεκτρονικού 

εμπορίου (Tian and Wang,  2014) και από την άλλη πλευρά, από την υιοθέτηση 

των χαρακτηριστικών του e-CRM. Θα ήταν σημαντικό να διερευνηθεί ποιες είναι οι 

εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου που σχετίζονται με τις προηγμένες 

λειτουργίες του  e-CRM. Κατά συνέπεια, έχει διατυπωθεί η υπόθεση H3 

H4.3. Τα είδη των εφαρμογών του ηλεκτρονικού εμπορίου σχετίζονται με τις 

"προηγμένες λειτουργίες του e-CRM”.  

Επιπλέον, η ποιότητα των πληροφοριών καταγράφει τα θέματα του περιεχομένου 

της ιστοσελίδας. Η παροχή πληροφοριών είναι ένας βασικός στόχος ενός 

ιστότοπου. Η έκταση στην οποία παρέχονται πληροφορίες είναι σχετική με την 

ύπαρξη προηγμένων χαρακτηριστικών του e-CRM. Η απόφαση για το περιεχόμενο 

και το εύρος των πληροφοριών που θα πρέπει να τοποθετηθούν σε έναν ιστότοπο, 

είναι πολύ σημαντικό ζήτημα (Cao et. al., 2005). Έτσι, προχωράμε στην τέταρτη 

υπόθεση.  

Η4.4. Η ποιότητα των πληροφοριών της ιστοσελίδας μιας επιχείρησης, 

σχετίζεται με τις “προηγμένες λειτουργίες του  e-CRM”. 

 

 

4.5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.5.1 Περιεχόμενο του ερωτηματολογίου  

 
Η έρευνα εστίασε στα χαρακτηριστικά του e-CRM που εφαρμόζονται στις 

ιστοσελίδες των 500 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων, με στόχο να εξετάσει 

τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων ως εργαλείο ποιοτικότερης επικοινωνίας. 

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες του e-CRM όταν αυτό εφαρμόζεται σε ιστοσελίδες, 

που έχουν αναγνωριστεί από πολλούς συγγραφείς (Feinberg and Kadam, 2002; 

Verhoef et al., 2010). Δεδομένου ότι, η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στο κατά 
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πόσον οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν τα χαρακτηριστικά  e-CRM στις 

ιστοσελίδες τους για τη βελτίωση της επικοινωνίας με τους πελάτες τους, έχουμε 

επιλέξει μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά (δηλαδή για την βελτίωση της 

επικοινωνίας) και τα εξετάσαμε διεξοδικά. Όσον αφορά την ανάλυση των 

δεδομένων που επιλέγονται, αναπτύχθηκαν πίνακες συχνότητας. Δεύτερον οι 

εταιρείες κατατάσσονται ανάλογα με τις δραστηριότητές τους (B2B, B2C ή και τα 

δύο ) και με  την χρήση διπλής εισόδου και των τεστ σημαντικότητας chi-square 

(Παράρτημα Δ), προέκυψαν σχέσεις που αφορούν το είδος της δραστηριότητας 

των επιχειρήσεων με τα κανάλια επικοινωνίας του  e-CRM που χρησιμοποιούν για 

ανατροφοδότηση. Στη συνέχεια, με την two-step cluster analysis  καταγράψαμε το 

προφίλ των εταιρειών με βάση τα χαρακτηριστικά του e-CRM που χρησιμοποιούν. 

 

Επιπλέον, η έρευνα διεξήχθη με τη χρήση έτοιμου ερωτηματολογίου. Το 

ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Ε) απευθύνεται στους διευθυντές μάρκετινγκ των 

500 μεγαλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα. Οι διευθυντές μάρκετινγκ κλήθηκαν να 

κατατάξουν τους λόγους για τους οποίους μια εταιρεία πρέπει να έχει ιστοσελίδα. 

Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο ερεύνησε την ύπαρξη των εφαρμογών ηλεκτρονικού 

εμπορίου στην ιστοσελίδα της εταιρείας, καθώς και το περιεχόμενο των 

πληροφοριών που υπάρχουν, όπως τα στοιχεία της εταιρείας, τα στοιχεία του 

προϊόντος, λεπτομέρειες της συναλλαγής, στοιχεία επικοινωνίας, κλπ.. Όλα αυτά 

τα χαρακτηριστικά όταν είναι σχετικά, ακριβή και ενημερωμένα, συνιστούν τις 

ποιοτικές πληροφορίες της ιστοσελίδας (Lin, 2007). Τέλος, ερευνήθηκαν τα 

στοιχεία της στρατηγικής του e-CRM στις ιστοσελίδες των εταιρειών και τα 

επιδιωκόμενα χαρακτηριστικά όπως θέτονται από τους διευθυντές. 

 

4.5.2 Συλλογή και ανάλυση δεδομένων  

 
Τα δεδομένα αντλήθηκαν από μια λίστα με τις 500 μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, 

από την αξιόπιστη κατάταξη της ICAP Group (ICAP, 2012). Η ICAP Group παρέχει 

υπηρεσίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Και είναι μία από τις πιο επιτυχημένες οργανώσεις  περιφερειακών Υπηρεσιών των 

Επιχειρήσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ICAP Group αναγνωρίζεται από την 

Τράπεζα της Ελλάδος ως ένας Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών 

Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ) και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή 

Πηγή αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των ελληνικών επιχειρήσεων 

στην εκτέλεση του "Ευρωσυστήματος".  
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Σε πρώτη φάση από τη λίστα αυτή βρέθηκαν και αξιολογήθηκαν 464 ιστοσελίδες 

εταιρειών, διότι οι 36 εταιρείες δεν διαθέτουν καν ιστοσελίδα. Από τις 464 εταιρείες 

αποκλείονται εκείνες που έχουν παρουσία σε τρίτους (π.χ. yellow pages κλπ.). 

Κατά συνέπεια, υπήρχαν συνολικά 445 ιστοσελίδες που διατίθενται για περαιτέρω 

ανάλυση. Για την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, ορίστηκε μια τυπική 

διαδικασία, για να εξετάσει τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες 

της κάθε εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, κάθε ιστοσελίδα εξετάστηκε και 

αξιολογήθηκε ξεχωριστά και προσδιορίστηκαν τα χαρακτηριστικά του τομέα της 

επικοινωνίας. Από το σύνολο των 70 και πάνω e-CRM χαρακτηριστικών που 

βρίσκονται στην βιβλιογραφία, τα 14 εντοπίστηκαν και εξετάστηκαν βάσει ενός 

καταλόγου που δημιουργήθηκε με τα κοινά χαρακτηριστικά που εντοπίστηκαν στις 

ελληνικές ιστοσελίδες. Στη συνέχεια, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε αυτά τα 14 e-

CRM χαρακτηριστικά, τα οποία αναλύθηκαν περεταίρω. Σε δεύτερη φάση, η 

ομάδα-στόχος (οι 445 από τις 500 μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες) προσεγγίστηκε 

μέσω e-mail. Από τους  μάνατζερ των 445 επιχειρήσεων απάντησαν οι 51, 

δίνοντας ένα ποσοστό ανταπόκρισης περίπου 10,2%. Ως προς την ανάλυση των 

δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν περιγραφικές στατιστικές και αναλυτικοί πίνακες, 

συμπεριλαμβανομένων των τεστ σημαντικότητας (x2), για να εξετάσουν τις 

υποθέσεις που διατυπώθηκαν παραπάνω. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε 

παραγοντική ανάλυση (factor analysis) για να προσδιορίσει τις βασικές e-CRM 

στρατηγικές.  

4.6 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ  

Έχουν διερευνηθεί τα χαρακτηριστικά του e-CRM στις ιστοσελίδες των 500 

μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών (Πίνακας 4.6.1). Αυτά τα χαρακτηριστικά 

παρουσιάζουν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας των πελατών με την εταιρεία 

και παρέχουν ανατροφοδότηση πληροφοριών, που μπορούν να αξιοποιηθούν από 

το e-CRM σύστημα της εταιρείας. Έχει παρατηρηθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

των ιστοσελίδων παρέχει έναν αριθμό τηλεφώνου (94,9%), μια ταχυδρομική 

διεύθυνση (91,9%), έναν αριθμό φαξ (83,9%) και μια διεύθυνση e-mail (78%) . 

Αυτά είναι τα πιο δημοφιλή χαρακτηριστικά που βρέθηκαν. Από την άλλη πλευρά, 

οι ιστοσελίδες μοιάζουν συντηρητικές ή, με άλλα λόγια, περιλαμβάνουν ένα 

θεμελιώδη τρόπο επικοινωνίας με τους πελάτες. 
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Παρόλα αυτά, το διαδίκτυο μπορεί να προσφέρει πολλά άλλα μέσα ανάδρασης. 

Αυτά έχουν υιοθετηθεί από τις εταιρείες σε σχετικά μικρότερο βαθμό, συγκριτικά με 

αυτά που προηγουμένως αναφέρθηκαν. Έτσι, λιγότερες είναι οι εταιρείες (59,4%) 

που παρέχουν σε απευθείας σύνδεση μορφές ανατροφοδότησης στις ιστοσελίδες 

τους, ακολουθούμενες από αυτές που χρησιμοποιούν την κοινωνική δικτύωση ως 

κανάλι επικοινωνίας (34,3%). Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά που σπάνια 

παρατηρούνται στις ελληνικές ιστοσελίδες είναι η δημιουργία μέλους (membership) 

(29,4 %) και η δυνατότητα διαμαρτυρίας (complaining ability) (28,2 %). Σε αυτό το 

σημείο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το χαρακτηριστικό εμφανίζεται σε μικρή 

συχνότητα, αν και οι ιστοσελίδες όπως προαναφέρθηκε πολλές φορές στη 

βιβλιογραφία, θα πρέπει να επιτρέπουν στους χρήστες να εκφράσουν τα 

παράπονά τους και να δώσουν την ευκαιρία στις εταιρείες να βελτιώσουν τις 

αδυναμίες τους ώστε να είναι πιο επιτυχημένες στο μέλλον. Η πολύ γνωστή 

υπηρεσία FAQs (26,3%), η σελίδα εξυπηρέτησης πελατών (25,2%), η online 

υποστήριξη (23,2%) και η ηλεκτρονική βοήθεια (19,9%) είναι πολύ σημαντικά 

χαρακτηριστικά γιατί το καθένα από αυτά διαδραματίζει το δικό του ρόλο 

βοηθώντας τους πελάτες και διατηρώντας τους «ικανοποιημένη». Επιπλέον, η 

χρήση των online κοινωνικών δικτύων επιτρέπει στους πελάτες να αναλάβουν 

έναν πιο ενεργό ρόλο στον κόσμο της αγοράς. Αυτό δεν αγνοείται από τις εταιρείες 

και, κατά συνέπεια, ένα σχετικά υψηλό ποσοστό (34,3%) των επιχειρήσεων έχουν 

παρουσία σε κοινωνικά δίκτυα. Τέλος, μόνο λίγες εταιρείες περιλαμβάνουν στις 

ιστοσελίδες τους φόρουμ ή blog (12,2%), αν και η βιβλιογραφία υπογραμμίζει τη 

σημασία της ανταλλαγής απόψεων με τους πελάτες και ως εκ τούτου την 

επικοινωνία μαζί τους. 

 

Οι εταιρείες κατηγοριοποιούνται σε εκείνες  που έχουν Business to Consumer 

(B2C) δραστηριότητες (18,8 %) και Business to Business (B2B) δραστηριότητες 

(25,8 %). Μια τρίτη κατηγορία αποτελείται από αυτούς που έχουν τόσο B2B όσο 

και B2C δραστηριότητες (40,4 %). 

 

Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχουν τυχόν συσχετίσεις μεταξύ των 

χαρακτηριστικών e-CRM και των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Εφαρμόζοντας το 

τεστ chi-square, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των 

εταιρειών B2C,  και των χαρακτηριστικών της online βοήθειας (p < 0,05) και της 

φόρμας παραπόνων (p < 0,001). Φαίνεται ότι, οι πελατοκεντρικές εταιρείες 

παρέχουν εκείνες τις δυνατότητες του e-CRM, προκειμένου να ανταποκριθούν 
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άμεσα στα προβλήματα των πελατών τους και να εκπληρώσουν τις ανάγκες τους. 

Επιπλέον, οι εταιρείες που προσανατολίζονται αποκλειστικά στις δραστηριότητες 

B2C, δραστηριοποιούνται περισσότερο στα social media . 

 

Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες που έχουν B2B δραστηριότητες, σχετίζονται με 

τα στοιχεία των social media (Facebook / Twitter / LinkedIn) μέσω ενός 

συστήματος e-CRM (p <0,05). Τέλος, οι εταιρείες που έχουν αποκλειστικά B2B 

δραστηριότητες, παρέχουν σε απευθείας σύνδεση υπηρεσίες βοήθειας (p <0,05). 

 

Πίνακας 4.6.1 Κοινά χαρακτηριστικά crm στις Ελληνικές ιστοσελίδες 

e-CRM χαρακτηριστικά Υπάρχει % Δεν υπάρχει % 

Τηλέφωνο 94,9% 5,1% 

Fax 83,9% 16,1% 

Ταχυδρομική Διεύθυνση 91,9 8,1 

e-Mail 78,0 22,0 

Online φόρμες ανάδρασης 59,4 40,6 

Σελίδα εξυπηρέτησης 
πελατών 

25,2 74,8 

Online βοήθεια 19,9 80,1 

Υπηρεσίες βοήθειας 23,2 76,8 

FAQs 26,3 73,7 

Δυνατότητα παραπόνων 28,2 71,8 

Forum / Blog 12,2 87,8 

Membership 29,4 70,6 

Facebook/Twitter/Youtube 34,3 65,7 
 

 

Εξετάζοντας προσεκτικά τις δυνατότητες του e-CRM, μπορούν να εντοπιστούν τα 

παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά που συνδέονται 

με την τεχνολογία του διαδικτύου. Είναι σημαντικό λοιπόν να καθορίσουμε τα 

προφίλ των εταιρειών και να διερευνήσουμε ποιες είναι οι κατηγορίες αυτών που 

υπάρχουν στην Ελληνική αγορά. Ως εκ τούτου, η ανάλυση που χρησιμοποιείται 

είναι η two-step cluster analysis και τα αποτελέσματα αυτής απεικονίζονται στον 

Πίνακα 4.6.2. Η ανάλυση δύο βημάτων επιλέγεται κυρίως για τρεις λόγους. Ο 

πρώτος είναι ότι μπορεί να χειριστεί αποτελεσματικά ένα μεγάλο αριθμό των 

δεδομένων που αναλύονται σε αυτή την έρευνα, ο δεύτερος είναι ότι μπορεί να 

επεξεργαστεί δυαδικά δεδομένα και ο τρίτος είναι ότι μπορεί να φτάσει σε ένα 

αποτέλεσμα, χωρίς την επιβολή ενός προκαθορισμένου αριθμού συμπλεγμάτων, 

όπως ακριβώς κάνει η hierarchical cluster (Fraley and Raftery , 1998). 

 

Η διαδικασία της ανάλυσης οδήγησε σε δύο clusters. Σε ένα cluster που 

ονομάσαμε “βασικά χαρακτηριστικά” (Cluster 2) εντάσσονται εταιρείες, που η 
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πλειοψηφία των στοιχείων που διαθέτουν, θεωρούνται θεμελιώδη στις διόδους 

επικοινωνίας, όπως το τηλ.(58%), fax (57,3%), ταχυδρομική διεύθυνση (57,6%), e-

mail (57%) και  online φόρμες ανάδρασης (52,7%). Από την άλλη πλευρά, το 

(Cluster 1) αποτελείται από τα «προηγμένα χαρακτηριστικά του e-CRM», δηλαδή 

χαρακτηριστικά που συνδέονται στενά με τα χαρακτηριστικά του διαδικτύου, όπως 

υποστήριξη για την εξυπηρέτηση των πελατών της σελίδας (98,3%), ηλεκτρονική 

βοήθεια (95,6%), υπηρεσίες βοηθείας (90,5%), συχνές ερωτήσεις (73,4%), forum / 

blog (98,2%), κλπ.. Ο Πίνακας 4.6.2 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Cluster 

ανάλυσης. Όπως μπορεί να δει κανείς, οι δύο συστάδες αποτελούνται από 

εταιρείες που έχουν παραδοσιακά και ηλεκτρονικά κανάλια, όπου τα παραδοσιακά 

κανάλια αντιπροσωπεύουν το Cluster 2 και τα ηλεκτρονικά κανάλια 

αντιπροσωπεύουν το Cluster 1. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι και τα δύο Cluster 

αποτελούνται από εταιρείες που έχουν δική τους ιστοσελίδα ή ανήκουν στην 

ιστοσελίδα του ομίλου ή σε μια ιστοσελίδα τρίτης εταιρείας (third party). 

 

Πίνακας 4.6.2 Σύνθεση του προφίλ μιας εταιρείας σε cluster 

e-CRM στοιχεία Cluster 1 (N=190) 

Επιπρόσθετα στοιχεία 

Cluster 2 (N=274) 

Βασικά στοιχεία 

 43% (Ιστοσελίδα της 
εταιρείας) 

57% (Ιστοσελίδα της 
εταιρείας) 

25% (Ιστοσελίδα του 
ομίλου) 

75% (Ιστοσελίδα του 
ομίλου) 

33,3% (Ιστοσελίδα σε 
τρίτους - όχι ιστοσελίδα) 

66,7%  (Ιστοσελίδα σε 
τρίτους - όχι ιστοσελίδα) 

Τηλέφωνο 42% 58% 

Fax 42,7% 57,3% 

Ταχυδρομική Διεύθυνση 42,4% 57,6% 

e-Mail 43% 57% 

Online φόρμες 
ανάδρασης 

54% 46% 

Σελίδα Εξυπηρέτησης 
Πελατών 

98,3% 1,7% 

Online Βοήθεια 95,6% 4,4% 

Υπηρεσίες Βοήθειας 90,5% 9,5% 

FAQs 73,4% 26,6% 

Δυνατότητα 
Παραπόνων 

56,9% 43,1% 

Forum / Blog 98,2% 1,8% 

Membership 73,7% 26,3% 

facebook/twitter/youtube 66,5% 33,5% 
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4.7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

4.7.1 Έλεγχοι Υποθέσεων 

 

Οι διευθυντές μάρκετινγκ των εταιρειών κατέταξαν τους λόγους για τους οποίους οι 

επιχειρήσεις έχουν μια ιστοσελίδα. Η πιο σημαντική αιτία στην κατάταξη αυτή, ήταν 

η ανάγκη για την ενίσχυση της επικοινωνίας της εταιρείας και ως δεύτερος λόγος 

της ανάγκης για διαφήμιση. Έτσι, η υπόθεση H4.1 επιβεβαιώνεται. 

 

Ταυτόχρονα, η χρήση μιας "φόρμας επικοινωνίας " και η ύπαρξη της "online 

υπηρεσίας υποστήριξης πελατών", τα οποία είναι σίγουρα προηγμένα 

χαρακτηριστικά του e-CRM, έχουν αποδειχθεί ότι σχετίζονται με την "επικοινωνία" 

που είναι στόχος της ιστοσελίδας μιας επιχείρησης (p < 0 , 1 και 0,05, αντίστοιχα). 

Από τη στιγμή που η φόρμα επικοινωνίας είναι ένας σύγχρονος τρόπος 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αλλά χρησιμοποιείται και για την καταγραφή των 

παραπόνων, ικανοποιεί τον επικοινωνιακό στόχο της επιχείρησης. Παρόλα αυτά, η 

"online υπηρεσία εξυπηρέτησης των πελατών” για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 

του πελάτη, περιλαμβάνει ένα εναλλακτικό κανάλι επικοινωνίας με την επιχείρηση. 

Επιπλέον, η ύπαρξη "φορμών επικοινωνίας" και “η online εξυπηρέτηση πελατών" 

είναι σχετικές με την  "διαφήμιση" που είναι στόχος επίσης (p < 0,1 και 0,05 

αντίστοιχα). Ως εκ τούτου, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η Η4.2 υπόθεση 

επιβεβαιώνεται. 

 

Επιπλέον, συμπεραίνουμε ότι, οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η 

ανταλλαγή πληροφοριών, προϊόντων/ υπηρεσιών, συναλλαγών και η εξυπηρέτηση 

μετά την πώληση σχετίζονται με τα προηγμένα e-CRM χαρακτηριστικά, όπως η 

«καταγραφή παραπόνων» (p < 0,1), η "online υπηρεσίες υποστήριξης πελατών " 

(p < 0,05 ), η "τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών" (p < 0,05 ) και τα "κοινωνικά 

δίκτυα" (p < 0,05). Ως εκ τούτου, η Η4.3 υπόθεση επιβεβαιώνεται επίσης. 

 

Ακόμη, μια ελκυστική ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει ως κύριο στόχο να παρέχει ένα 

καλό περιεχόμενο, να διευκολύνει τους χρήστες να έχουν αμοιβαία επικοινωνία και 

να ανταποκρίνεται γρήγορα σε αιτήματα και παράπονα (Liao, et al., 2011) των 

χρηστών. Κατά συνέπεια, "η ποιότητα των πληροφοριών" βρέθηκε να σχετίζεται με 

την παρουσία της "φόρμας επικοινωνίας", της "καταγραφής παραπόνων" και της 
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"τηλεφωνικής υποστήριξης" (p < 0,05), που  είναι προηγμένα χαρακτηριστικά του 

e-CRM. Έτσι, η H4.4 υπόθεση επιβεβαιώνεται. 

4.8 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ E-CRM 

Προκειμένου να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής του e-CRM 

μιας ιστοσελίδας όπως τα επιθυμούν οι διευθυντές των εταιρειών, 

χρησιμοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση σε προτάσεις  κλίμακας Likert που 

απεικονίζονται στον Πίνακα 4.8.1. Από της Kaiser-Meyer-Olkin μέτρηση για την 

επαρκή δειγματοληψία, προέκυψε ένα αποδεκτό μέγεθος (ΚΜΟ 0,726) και το τεστ 

του Bartlett sphericity  ήταν 0,000. Η τεχνική της απόσπασης (extraction) που 

επιλέχθηκε ήταν με κύριες συνιστώσες και η μέθοδος περιστροφής (rotation) ήταν 

η Varimax (περισσότερες λεπτομέρειες για τα στατιστικά τεστ, βλ. Παράρτημα Δ).  

 

Αποσπάστηκαν δύο παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί εξηγούν το 56,39 % της 

συνολικής διακύμανσης (Πίνακας 4.8.1). Οι παράγοντες ονομάστηκαν "Λειτουργία 

του διαδικτύου ως προς την επικοινωνία" και "Εξατομίκευση - Προσαρμογή".  

Από τα στοιχεία του πρώτου παράγοντα είναι προφανές ότι κυριαρχούν τα θέματα 

επικοινωνίας. Η ιστοσελίδα θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ένα σημαντικό κέντρο 

πληροφοριών. Βασικές πληροφορίες όπως ενημερώσεις των εταιρειών σχετικά με 

νέα προϊόντα/ προσφορές και τα οφέλη των υπηρεσιών θα μπορούσαν όλα να 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα. Με τον τρόπο αυτό οι πελάτες αυξάνουν τη γνώση 

τους για την εταιρεία, κάτι που θα μπορούσε να ενισχύσει την αφοσίωσή τους 

(Gilbert et al., 1999; Thrassou and Vrontis, 2008; Gupta and Harris, 2010; Hsu et 

al., 2012). Επιπλέον, όταν ένα σύστημα CRM ενσωματώνεται σε μια ιστοσελίδα, οι 

πελάτες εφοδιάζονται με μηχανισμούς ανάδρασης ή /και συχνές ερωτήσεις (FAQ) 

με πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες/προϊόντα κλπ.. Επιπλέον, οι καταναλωτές 

μοιράζονται τις εμπειρίες τους σχετικά με τα αγαπημένα τους προϊόντα/ υπηρεσίες 

και έτσι οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν εύκολα  δεδομένα και πολύτιμες 

πληροφορίες από τους χρήστες των μέσων ενημέρωσης. Ως εκ τούτου, οι πελάτες 

παύουν να έχουν παθητικό ρόλο ως δέκτες της επικοινωνίας και τους επιτρέπεται 

να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία του εμπορίου. Επιπλέον, προωθείται ο 

διάλογος μεταξύ μιας εταιρείας και των πελατών της. Όλα αυτά τα θέματα 

ενισχύσουν τη στρατηγική του e-CRM της επιχείρησης (Gupta and Harris, 2010; 

Karimov and Brengman, 2011;  Ha, and Im, 2012; Trainor, 2012; Choudhury and 

Harrigan, 2014). 

 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Ha,%20Y&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Im,%20H&field1=Contrib
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Στο δεύτερο παράγοντα, η ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει χαρακτηριστικά, ικανά να 

προσαρμοστούν σε όλους τους πελάτες (διαφορετικές γλώσσες, προσωπικά 

προφίλ, κλπ.) Η εξατομίκευση της ιστοσελίδας με τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

πελατών είναι μια βασική στρατηγική του CRM, που είναι και ένας από τους 

πυλώνες του e-CRM (Ab Hamid, 2010). 

 
Πίνακας 4.8.1. Χαρακτηριστικά της στρατηγικής του ecrm  

  

Loadings  Initial 
Eigenvalues  

Variance 
explained  

Λειτουργία του διαδικτύου 
ως προς την επικοινωνία 

 
3,26 34,49 

Κοινωνική Δικτύωση 0,545   

Επιτάχυνση απόκρισης 0,869   

Ασφάλεια συναλλαγών 0,750   

Ακρίβεια πληροφοριών 0,794   

Μηχανισμοί Ανάδρασης 0,606   

Εξατομίκευση-
Προσαρμογή 

 
1,25 21,89 

Διαφορετικές Γλώσσες 0,551   

Online κριτικές 0,867   

Εξατομίκευση 0,473   
 

 

4.9 ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Χρησιμοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση στις 23 προτάσεις των 5 σημείων τύπου 

Likert, προκειμένου να εντοπιστούν ορισμένα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να 

είναι γνωστά κατά την κατασκευή της ιστοσελίδας. Το μέτρο Kaiser-Meyer-Olkin 

ήταν αρκετό για τη δειγματοληψία ενός αποδεκτού μεγέθους (ΚΜΟ 0,856) και η 

δοκιμή Bartlett για την σφαιρικότητα, έδωσε ένα επίπεδο σημαντικότητας 0,000. Ως 

εκ τούτου, πληρούνται όλες οι υποθέσεις για τον παράγοντα της διεξαγωγής 

αναλύσεων. Η τεχνική της εξαγωγής που επιλέχθηκε ήταν οι κύριες συνιστώσες και 

η μέθοδος περιστροφής ήταν και πάλι το Varimax.  

 

Αρχικά, αποσπάστηκαν τέσσερις παράγοντες από τις 23 προτάσεις. Μετά την 

απόρριψη των προτάσεων που έχουν ανεπαρκείς φορτίσεις, καταλήξαμε σε τρεις 

παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί εξηγούν το 68,3% της συνολικής διακύμανσης 

(Πίνακας 4.9.1). Οι παράγοντες αυτοί είναι οι παρακάτω: 

 

1. Περιεχόμενο πληροφοριών 

2. Διαδικασίες αγορών 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4   Αξιολόγηση χαρακτηριστικών e-CRM ως διαστάσεις ποιότητας 

μιας ιστοσελίδας 

 

115 

 

3. Υποστήριξη προϊόντος 

 

Ο πρώτος παράγοντας, με την ένδειξη "Περιεχόμενο πληροφοριών" περιέχει την 

"Δομή των παρεχόμενων πληροφοριών στην πρώτη σελίδα", "Εύκολη περιήγηση 

στην ιστοσελίδα ", "Συχνότητα ανανέωσης των πληροφοριών", "Πληρότητα των 

πληροφοριών για τα παρεχόμενα προϊόντα/ υπηρεσίες", "Ποικιλία επιλογών για τα 

παρεχόμενα προϊόντα" και "ακριβείς πληροφορίες για τα παρεχόμενα προϊόντα/ 

υπηρεσίες".  Η πληρότητα του περιεχομένου των πληροφοριών είναι σίγουρα ένας 

από τους επιδιωκόμενους στόχους για μια επιχείρηση, προκειμένου να παράσχει 

πλήρες πλαίσιο επικοινωνίας για τους πελάτες της, λόγω του ότι το κοινό-στόχος 

που μια εταιρεία θέλει να προσελκύσει είναι αυτό που οδηγεί το περιεχόμενο του 

ιστότοπου (Kim, and Niehm, 2009; Komiak 2010). 

 

Ο δεύτερος παράγοντας, με την ένδειξη "Διαδικασίες αγοράς" αποτελείται από 

τις "Τιμές των προϊόντων", τις Διαδικασίες των on-line αγορών" και την  "Παροχή 

online οδηγιών και βοήθειας για την αναζήτηση αλλά και την εγγραφή μέλους". Τα 

παραπάνω είναι αρκετά γνωστά e-CRM χαρακτηριστικά (Toufaily et al., 2013; 

Pratminingsih,et al., 2013). Τα παραπάνω ζητήματα είναι απαραίτητα για την 

επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής των προϊόντων. Αυτός ο παράγοντας είναι 

μέρος της επικοινωνίας με τον πιθανό πελάτη και θεωρείται ότι είναι το πιο κρίσιμο 

μέρος της ιστοσελίδας.  

 

Τέλος, ο τρίτος παράγοντας, με την ένδειξη "Υποστήριξη προϊόντος" 

περιλαμβάνει  την " Ικανότητα για παραγγελίες",  τον "Χρόνο παράδοσης της 

παραγγελίας",  την "Υποστήριξη πελατών",  την "Υποστήριξη μετά τις πωλήσεις", 

την "Έγκαιρη παράδοση", την "ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών", την 

"Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων”,  τους “Αναλυτικούς όρους 

πληρωμής και ασφάλειας",  την " Διαθεσιμότητα" και "την Ποιότητα του 

προϊόντος». Όλα τα παραπάνω είναι σχετικές με το προϊόν πληροφορίες και 

φαίνεται να είναι σημαντικός στόχος της επικοινωνίας της ιστοσελίδας μιας 

επιχείρησης, δεδομένου ότι είναι προς το συμφέρον του πελάτη (Santouridis et al., 

2012). Παρόλα αυτά, τα ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων  και 

της ασφάλειας έρχονται στο προσκήνιο με την αύξηση της χρήσης του διαδικτύου 

και κυρίως με την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών και αποτελούν 

παράγοντες υψίστης σημασίας (Bolton, 2013). 
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Πίνακας 4.9.1 Επιδιωκόμενοι στόχοι-χαρακτηριστικά κατά την κατασκευή μιας ιστοσελίδας 

 
Loadings Initial 

Eigenvalues 
Variance 
explained 

Υποστήριξη προϊόντος  9,054 33,545 

Ικανότητα παραγγελίας ,790   

τον χρόνο παράδοσης της παραγγελίας ,844   

Υποστήριξη Πελατών ,617   

Υποστήριξη μετά την πώληση ,649   

Παράδοση χωρίς καθυστέρηση ,883   

Ασφάλεια των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών 

,892   

Πολιτική προστασίας ,876   

Αναλυτικοί όροι πληρωμής και 
ασφάλειας 

,790   

Διαθεσιμότητα προϊόντος  ,700   

Ποιότητα προϊόντος ,512   

Περιεχόμενο πληροφοριών  2,626 19,399 

Η δομή των παρεχόμενων πληροφοριών 
στην πρώτη σελίδα 

,855   

Εύκολη περιήγηση στην ιστοσελίδα ,733   

Συχνότητα ανανέωσης πληροφοριών  ,779   

Ποικιλία επιλογών για τα παρεχόμενα 
προϊόντα 

,596   

Πληρότητα των πληροφοριών για τα 
παρεχόμενα προϊόντα / υπηρεσίες 

,658   

Ακριβείς πληροφορίες για τα 
παρεχόμενα προϊόντα / υπηρεσίες 

,658   

Διαδικασίες αγοράς  1,301 15,382 

Τιμές προϊόντων ,773   

Διαδικασίες των on-line αγορών ,654   

Παρεχόμενες online οδηγίες και βοήθεια 
για αναζήτηση αλλά και εγγραφή ως 
μέλους 

,778   

 
 

4.10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 

Πρώτα απ' όλα, η παρούσα μελέτη ανέλυσε τα χαρακτηριστικά του e-CRM που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δίαυλοι επικοινωνίας και ανατροφοδότησης 

μέσω των ιστότοπων των επιχειρήσεων. Το δείγμα χωρίζεται σε δύο ομάδες, με 

εμφανή τα κύρια χαρακτηριστικά. Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν τα θεμελιώδη (ή 

παραδοσιακά κανάλια) που σχηματίζουν ένα σύμπλεγμα, ενώ υπάρχουν οι δίοδοι 

που διατίθενται από την τεχνολογία του διαδικτύου και οι εταιρείες που τα έχουν σε 

υψηλά ποσοστά αποτελούν το άλλο σύμπλεγμα. Παρατηρήθηκαν στατιστικώς 
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σημαντικές σχέσεις μεταξύ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των εταιρειών 

(είτε B2B και B2C ή και τα δύο) και κάποιων μηχανισμών ανάδρασης. 

 

Επιπλέον, οι πιο σημαντικοί λόγοι για μια εταιρεία να συμμετέχει στο διαδίκτυο 

είναι η επικοινωνία και η διαφήμιση, σύμφωνα με τους διευθυντές μάρκετινγκ των 

εταιρειών. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη κάποιων προηγμένων e-CRM χαρακτηριστικών 

σχετίζεται με τους επικοινωνιακούς και διαφημιστικούς στόχους της ιστοσελίδας 

μιας επιχείρησης. Επιπλέον, οι προηγμένες λειτουργίες του e-CRM σχετίζονται 

με τους τύπους των εφαρμογών του ηλεκτρονικού εμπορίου και της 

ποιότητας των πληροφοριών της ιστοσελίδας μιας εταιρείας. 

 

Αν και η τεχνολογία είναι ζωτικής σημασίας, δεν είναι αρκετή, αν δεν ληφθεί υπόψη 

από τους υπεύθυνους (έμπορους και διαχειριστές) σε μια εταιρεία. Ένα σημαντικό 

εύρημα είναι ότι η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων δεν χρησιμοποιούν 

τους σύγχρονους μηχανισμούς ανατροφοδότησης και δεν έχουν επωφεληθεί από 

αυτούς στην επικοινωνία τους με τους πελάτες και την οικοδόμηση σχέσεων με 

αυτούς. Μόνο η μειοψηφία των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν έχουν αξιοποιήσει 

το διαδίκτυο ως εργαλείο επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, υπάρχει προοπτική για 

βελτίωση. Οι εταιρείες πρέπει να υιοθετήσουν στρατηγικές e-CRM που θα 

καθοδηγούν την ανάπτυξη των ιστοσελίδων τους, προκειμένου να αναλάβουν ένα 

μεγαλύτερο ρόλο στο χτίσιμο των σχέσεων με τους πελάτες τους. Πιο 

συγκεκριμένα, η λειτουργικότητα ως προς την επικοινωνία και η εξατομίκευση είναι 

δύο στρατηγικοί άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να βασίζονται οι 

ιστοσελίδες των εταιρειών. Επιπλέον, οι διαδικασίες υποστήριξης του προϊόντος, 

το περιεχόμενο των πληροφοριών και η αγορά, είναι θεμελιώδη ζητήματα που θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους σχεδιαστές δικτυακών τόπων, επειδή 

αυτά τα χαρακτηριστικά επιδιώκονται από τους διευθυντές μάρκετινγκ των 

εταιρειών. 

 

Ένας περιορισμός της μελέτης αυτής είναι ότι αν και αξιολογήθηκαν και οι 500 

επιχειρήσεις ως προς τους διαδικτυακούς τους τόπου, μόνο 51 από αυτές 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο που αφορούσε τη δεύτερη φάση της έρευνας. Αν 

και το ποσοστό ανταπόκρισης είναι υψηλό, το δείγμα εξακολουθεί να παραμένει σε 

χαμηλά επίπεδα. Δεύτερον, πρέπει να συμπεριληφθούν και εταιρείες άλλων 

χωρών για την επέκταση της έρευνας σε ευρωπαϊκό δείγμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 

 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Όπως προαναφέρθηκε και κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι Consumer to 

Consumer (C2C- ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών) είναι ένα 

περιβάλλον το οποίο δεν έχει ερευνηθεί  σε μεγάλο βαθμό παρά την μεγάλη 

απήχηση που έχει. Επειδή όμως το ενδιαφέρον  μας στην παρούσα διατριβή 

εστιάζεται κυρίως στον καταναλωτή/χρήστη, δεν θα μπορούσαμε να μη 

συμπεριλάβουμε στην έρευνά μας τις  online ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ 

καταναλωτών που έχουν αυξηθεί ταχύτατα και έχει γίνει το πιο ενεργό κομμάτι της 

ηλεκτρονικής αγοράς σήμερα. Παρά όμως την ανάπτυξη και τη δημοτικότητα των 

online δημοπρασιών και ειδικά του e-Bay, το οποίο θεωρείται πως είναι η πιο 

κερδοφόρα επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου, το περιβάλλον των ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών είναι επισφαλές και οι συναλλαγές είναι περίπλοκες εξ’ αιτίας του 

γεγονότος πως ο αγοραστής και ο πωλητής δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Αν και 

πολλές μελέτες έχουν εξετάσει την επιρροή της ποιότητας ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών σε σχέση με την ικανοποίηση του πελάτη στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

(Santos, 2003; Kassim and Abdullah, 2010), οι έρευνες έχουν περιοριστεί στο B2C 

και B2B περιβάλλον. Συνεπώς η βιβλιογραφία είναι σχετικά μικρή στην περίπτωση 

του C2C ηλεκτρονικού εμπορίου. Παρόλα αυτά κάποιοι συγγραφείς έχουν 

ερευνήσει το C2C περιβάλλον και ειδικά στο e-Bay, αλλά σε κάθε περίπτωση τα 

δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τις έρευνες, αποκτήθηκαν από τη πηγή 

δεδομένων του συστήματος ανταπόκρισης του e-Bay, που τέθηκε σε λειτουργία με 

σκοπό να διερευνηθούν θέματα ποιότητας υπηρεσιών.  

 

Αντίθετα, σ’ αυτήν την μελέτη πραγματοποιήθηκε μια έρευνα πεδίου με σκοπό την 

συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων, αποφεύγοντας έτσι πιθανές γενικεύσεις 

ή/και λογοκρισίες. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει κάποιους καθοριστικούς 

παράγοντες ικανοποίησης σε σχέση με τις διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσίας 

στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Πιο συγκεκριμένα εξέτασε την 

περίπτωση του e-Bay, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ικανοποίησης των 

αγοραστών σ’ αυτό το επισφαλές περιβάλλον. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε μέσω 

μιας εμπειρικής έρευνας σε δείγμα 2,099 αγοραστών του e-Bay, εξετάζοντας τις 

προσδοκίες και το επίπεδο της αντίληψης των αγοραστών σε σχέση με την 
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ποιότητα υπηρεσίας που παρέχει το e-Bay. Εφαρμόσθηκε Gap analysis με σκοπό 

να προσδιοριστούν οι διαστάσεις μεταξύ προσδοκιών και αντιληπτής ποιότητας 

(disconfirmation)  των αγοραστών στην ηλεκτρονική αγορά της δημοπρασίας. 

Διατυπώθηκαν οι ερευνητικές υποθέσεις για να βρεθεί εάν αυτές οι διαστάσεις 

έχουν θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα (positive or negative disconfirmation). Στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν παρατηρείται  διάψευση προσδοκιών και επομένως 

έχουμε θετικό disconfirmation. Έπειτα, χρησιμοποιήθηκε factor analysis για να 

εντοπιστούν ευρείς καθοριστικοί παράγοντες της ποιότητας υπηρεσίας του e-Bay. 

Από τo πλήθος των αρχικών ευρημάτων καταλήξαμε σε τέσσερις παράγοντες. 

Αυτοί οι παράγοντες είναι ως ένα βαθμό διαφορετικοί στο ελληνικό περιβάλλον 

από τους παράγοντές που βρέθηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος ένας 

δεύτερος γύρος υποθέσεων διατυπώθηκε  προκειμένου να αξιολογήσουμε εάν 

αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με τις διαστάσεις του disconfirmation των 

χρηστών. Τέλος προτείνεται ένα θεωρητικό μοντέλο με βάση τις παραπάνω 

υποθέσεις.  

 

5.2 C2C ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ- ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ E-BAY 

Πρόσφατα η C2C ηλεκτρονική αγορά έχει αυξηθεί ταχύτατα, και έχει γίνει το πιο 

ενεργό κομμάτι της ηλεκτρονικής αγοράς σήμερα (Rauniar et al., 2009). Για 

παράδειγμα το e-Bay είναι η πιο δημοφιλής αγορά παγκοσμίως. Διαμέσου 

αξιόπιστων υπηρεσιών προς τους πελάτες, αποτελεσματικής ανταλλαγής 

πληροφοριών και χρήσης προηγμένης τεχνολογίας, το e-Bay έχει δημιουργήσει μια 

κοινότητα με βάση την αγορά δημοπρασίας, με πολύ μεγάλη απήχηση και 

αποτελεσματικότητα. Το e-Bay, Inc παρέχει μια ηλεκτρονική αγορά για την 

πώληση αγαθών και υπηρεσιών καθώς και εμπορικές ή ηλεκτρονικές συναλλαγές, 

πλατφόρμες και online λύσεις πληρωμών σε μια ποικιλόμορφη ομάδα ατόμων και 

επιχειρήσεων. Η εταιρία φέρνει σε επαφή εκατομμύρια αγοραστές και πωλητές 

κάθε μέρα, σε εθνική και διεθνή βάση μέσω μιας σειράς ιστότοπων.  

 

Παρά το ασταθές  αλλά και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, έκλεισε το δεύτερο 

τρίμηνο του 2014, με κέρδη 676 εκατ. δολαρίων ή 53 σεντς ανά μετοχή και έσοδα 

4,4 δισ. δολαρίων για την eBay. Τα έσοδά της εμφανίζονται αυξημένα συγκριτικά 

με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, κατά την οποία είχε κέρδη 640 εκατ. 

καταγράφοντας πωλήσεις ύψους 3,88 δισ. δολαρίων. Εξαιρουμένων των έκτακτων 

στοιχείων, η EBay θα είχε σημειώσει κέρδη 868 εκατ. δολαρίων ή 69 σεντς ανά 
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μετοχή έως το τέλος του χρόνου. Ο CEO της EBay, John Donahoe μίλησε για ένα 

δύσκολο τρίμηνο, σημείωσε ωστόσο πως η εταιρεία είχε ακόμη ισχυρό ρυθμό 

ανάπτυξης χάρη στα έσοδα από την υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών PayPal 

(e-Bay, 2014).  

 

Πριν καν γιορτάσει τα δέκα χρόνια λειτουργίας  είχε πάνω από 4 δισεκατομμύρια 

δολάρια κέρδη, 9.000 εργαζόμενους, 192 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες 

και φιλοξενούσε πάνω από 400 χιλιάδες ηλεκτρονικά καταστήματα.  

 

Παρά όλα αυτά, δεν μπόρεσαν όλες οι on line δημοπρασίες να προσελκύσουν τον 

αριθμό πλειοδοτών που αναφέρεται παραπάνω στην διαδικασία δημοπρασίας. 

Σύμφωνα με τους Rupak et al. (2009), οι παράμετροι αποτελεσματικότητας των on 

line  δημοπρασιών πρέπει να ενσωματώνουν επιτυχημένο σχεδιασμό ιστοσελίδας, 

ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στο γενικό επικοινωνιακό μάρκετινγκ. Οι Anderson 

και Srinivasan (2003) τονίζουν την αναγκαιότητα για βελτίωση της αφοσίωσης των 

πλειοδοτών στην on line δημοπρασία. Οι πιστοί πελάτες θεωρούνται απαραίτητοι 

για την επιβίωση μιας επιχείρησης. Με την αύξηση του ανταγωνισμού, η ανάγκη 

για αφοσίωση πελατών γίνεται ολοένα και πιο σημαντική (Trasorras et al., 2009). 

Επιπλέον πολλές έρευνες παρέχουν εμπειρικές αποδείξεις που ενισχύουν πως η 

ικανοποίηση επηρεάζει σημαντικά την πρόθεση επαναγοράς και αφοσίωσης 

(Pavlou 2002; Stefanou et al., 2003; Tsai et al., 2006; Kim and Damhorst, 2010; 

Pratminingsih et al., 2013; Toufaily et al., 2013). Η έρευνα των Huang και Finch 

(2010) έχει ως στόχο την διεύρυνση και την κατανόηση των καθοριστικών 

παραγόντων της ικανοποίησης του πελάτη στο υψηλού - κινδύνου περιβάλλον της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Ο Yen και Lu (2007, 2008) επιδιώκουν να μελετήσουν 

την ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών των online δημοπρασιών και να εξετάσουν 

τους καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση σταθερότητας των 

αγοραστών  σ’ αυτό το αβέβαιο περιβάλλον. Όλα τα παραπάνω, δείχνουν πως η 

ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχετίζεται με την ικανοποίηση του χρήστη 

και λίγα είναι γνωστά ως προς το ποιες διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών είναι 

σημαντικές στην ικανοποίηση του πελάτη στο περιβάλλον των online 

δημοπρασιών.  

 

Παρά την ανάπτυξη και την δημοτικότητα των on line δημοπρασιών και ειδικότερα 

του e-Bay, το οποίο θεωρείται από τις πιο επικερδής εταιρείες ηλεκτρονικού 

εμπορίου, το περιβάλλον των online δημοπρασιών είναι επισφαλές και οι 

συναλλαγές περίπλοκες αφού οι αγοραστές και οι πωλητές δεν γνωρίζονται μεταξύ 
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τους. Ειδικά, αυτός ο κίνδυνος προέρχεται από την «ανεπαρκή ασφάλεια» που 

υπάρχει σε σχέση με την αξιοπιστία του πωλητή (Tam, 2010). Ο αγοραστής 

φοβάται μήπως πληρώσει αλλά δεν παραλάβει το προϊόν ή μήπως το προϊόν δεν 

είναι όπως το περίμενε. Ο πωλητής φοβάται την χρέωση των προϊόντων στην 

περίπτωση που ο αγοραστής είναι ανέντιμος στην αποπληρωμή (Lin et al., 2006). 

Συνεπώς υπάρχει ανάγκη για μείωση της αβεβαιότητας και παροχής εγγύησης για 

τις συναλλαγές μεταξύ αγνώστων. Ας σημειωθεί πως οι online επιχειρήσεις 

δημοπρασίας χρησιμοποιούν συστήματα διάδοσης φήμης (Reputation/feedback 

systems) με σκοπό να αποφύγουν την αντιμετώπιση ευκαιριακών συμπεριφορών 

και να επικοινωνούν το ιστορικό συμπεριφοράς πωλητών στους πιθανούς πελάτες. 

Η φήμη των πωλητών και η ποιότητα των υπηρεσιών παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην online αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών (Strader and 

Ramaswami, 2002). Ως εκ τούτου, η αξιοπιστία και η ανταπόκριση,  βρέθηκαν να 

επηρεάζουν την ικανοποίηση στο C2C e-commerce (Jones and Leonard, 2007; 

Leonard and Jones, 2010; Leonard, 2012). Επιπλέον, ο έλεγχος ταυτότητας 

χρήστη και η εγγύηση του προϊόντος/ υπηρεσίας παραμένει η μεγαλύτερη 

πρόκληση στο C2C περιβάλλον της ηλεκτρονικής δημοπρασίας (Chong and 

Wong, 2005; Jones and Leonard, 2007; Yen and Lu, 2008). Οι Fan και Kim, (2013) 

στην έρευνα τους βρήκαν την Ευκολία (ο βαθμός στον οποίο αισθάνεται ο χρήστης 

ότι μια ιστοσελίδα είναι εύκολη στη πλοήγηση, δηλαδή φιλική προς το χρήστη), τα 

Περιεχόμενα (ο βαθμός στον οποίο ένα site παρέχει χρήσιμες, πολύτιμες 

πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες), την Αισθητική (η συνολική 

εικόνα και ευχάριστη ατμόσφαιρα που δημιουργεί το site στους καταναλωτές 

μέσω), την Διαδραστικότητα, (ο βαθμός στον οποίο μια ιστοσελίδα ηλεκτρονικού 

εμπορίου διευκολύνει την αμφίδρομη  επικοινωνία με τους χρήστες του) και την 

Προσαρμογή (την ικανότητα ενός δικτυακού τόπου για να προσαρμόσουν τα 

προϊόντα, τις υπηρεσίες, σε μεμονωμένους πελάτες), βασικές διαστάσεις 

ποιότητας ενός e-auction site που επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών. 

Επιπλέον, η έρευνά τους κατέληξε στο ότι η Διαδραστικότητα, αποτελεί και τον πιο 

σημαντικό παράγοντα ικανοποίησης. 

 

Η έρευνα που διενεργήθηκε από τον Zalatar (2012) έδειξε ότι η ακεραιότητα της 

εμπιστοσύνης, της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και του συστήματος, οι επιδόσεις, 

και η διασφάλιση είναι οι διαστάσεις που θεωρούνται από τους χρήστες ως πολύ 

σημαντικές για την αξιολόγηση της ποιότητας του C2C όταν αγοράζουν και 

πωλούν online. H Αισθητική θεωρείται ως o λιγότερο σημαντικός παράγοντας. 
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Επιπλέον, κατά τον ίδιο συγγραφέα οι δεκαπέντε διαστάσεις του e-S-Qual 

μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις παράγοντες. Ο παράγοντας 1 περιέχει τις 

πολιτικές ιστοσελίδας, την προσαρμογή ή/και διαφοροποίηση του προϊόντος/  

υπηρεσίας, την ανταπόκριση, την ευκολία συντήρησης, και τη διασφάλιση. Ο 

παράγοντας  2 περιλαμβάνει την ακεραιότητα της εμπιστοσύνης, της ασφάλειας 

και του συστήματος, τις επιδόσεις, την αξιοπιστία, τη δομή, και τη φήμη. Ο 

παράγοντας 3 περιέχει την αισθητική, την ενσυναίσθηση, την ικανότητα 

αποθήκευσης και τα χαρακτηριστικά του συστήματος. 

 

 Επίσης, πολλοί συγγραφείς έχουν χρησιμοποιήσει ως πηγή δεδομένων για τις 

έρευνές τους, το σύστημα αξιολόγησης του e-Bay έτσι ώστε να διερευνήσουν 

θέματα ποιότητας υπηρεσιών. Εν αντιθέσει, ο στόχος της συγκεκριμένης έρευνας 

επιτυγχάνεται με μια εμπειρική εξέταση ενός δείγματος 2,099 αγοραστών του e-

Bay.  

Συγκεκριμένα, οι στόχοι αυτής της έρευνας ήταν: 

 να εξεταστούν τα επίπεδα προσδοκιών και αντίληψης των αγοραστών, σε 

σχέση με το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών του e-Bay και να αναλυθεί το κενό 

απόκλισης ανάμεσα στις προσδοκίες και την αντίληψη των αγοραστών. 

 να οριστούν καθοριστικοί παράγοντες της ποιότητας υπηρεσίας του e-Bay 

και να ελεγχθεί η πιθανή επίδραση τους στο disconfirmation των χρηστών, δηλαδή 

μεταξύ των προσδοκιών και της αντιληπτής ποιότητας.  

 να εξεταστούν οι στάσεις και οι συμπεριφορές των Ελλήνων 

αγοραστών/χρηστών του e-Bay και τελικά 

 να διερευνηθεί ο βαθμός χρήσης του e-Bay στην Ελλάδα και να 

αναγνωριστούν πιθανοί συσχετισμοί με δημογραφικές μεταβλητές.  

 
 

5.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ   E-BAY. 

Τα συστήματα διάδοσης φήμης (reputation system) του e-Bay, είναι αναφορές 

ανταπόκρισης της φήμης ενός εμπόρου σε σχέση με αρκετά διαφορετικά στοιχεία, 

τα οποία αντικατοπτρίζουν την συμπεριφορά του εμπόρου σε προηγούμενες on 

line συναλλαγές (Lin et al., 2007; Dellarocas and Wood, 2008). Στο e- Bay και ο 

πωλητής και ο αγοραστής ενός αντικειμένου μπορούν να αξιολογήσουν ο ένας τον 

άλλο μετά από μια συναλλαγή. Με την λήξη της δημοπρασίας, ο πωλητής και ο 

αγοραστής μπορούν να αφήσουν σχόλια ο ένας για τον άλλο σε σχέση με τη 
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συναλλαγή. Η διάδοση φήμης ενός εμπόρου μετράται από μια συνολική 

αξιολόγηση, η οποία αποθηκεύεται ως ένας αριθμός (feedback score). 

 

Επιπλέον, το feedback score, το οποίο είναι μια «θετική» «ουδέτερη» ή «αρνητική» 

αξιολόγηση ακολουθείται από ένα κείμενο σχολιασμού. Οι αξιολογήσεις που 

λαμβάνει ένας χρήστης χρησιμοποιούνται για να υπολογισθεί το feedback score. 

Μία θετική αξιολόγηση αυξάνει τη βαθμολογία κατά ένα βαθμό, μια αρνητική 

αξιολόγηση μειώνει τη βαθμολογία κατά ένα βαθμό και μια ουδέτερη την αφήνει 

αμετάβλητη. Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται εάν ο χρήστης προσπαθεί 

να βαθμολογήσει περισσότερες από μία φορές και γενικά το forum του e-Bay  είναι 

το πιο δημοφιλές και επιτυχημένο online σύστημα διάδοσης φήμης εξαιτίας του 

σχεδιασμού και των καινοτομιών που χρησιμοποιεί. Για αυτό, πολλοί συγγραφείς 

έχουν χρησιμοποιήσει το σύστημα αυτό ως πηγή δεδομένων για να εξετάσουν 

θέματα ποιότητας υπηρεσίας ή πίστης και ικανοποίησης πελατών γιατί αυτές οι 

αναφορές αξιολόγησης παρέχουν στους πωλητές την ευκαιρία να αναγνωρίσουν 

και να κατανοήσουν τους καθοριστικούς κανόνες της ικανοποίησης ή της 

δυσαρέσκειας των πελατών.  

 

Όμως, παρότι τα συστήματα διάδοσης φήμης (reputation/feedback systems) είναι 

κεντρικής σημασίας στις ηλεκτρονικές αγορές και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει 

επιβεβαιωθεί από πολλές έρευνες, έχει σημειωθεί στη βιβλιογραφία πως αυτή η 

ανταλλαγή αξιολογήσεων ανάμεσα στον αγοραστή και πωλητή,  ίσως οδηγήσει σε 

παιχνίδια στρατηγικής -ανταπόδοση και αντίποινα-. Αφήνοντας μια θετική 

αξιολόγηση μπορεί ο χρήστης να οδηγηθεί στο να περιμένει να λάβει θετική 

αξιολόγηση ως ανταπόκριση. Από την άλλη, ο φόβος μιας αρνητικής αξιολόγησης 

ως αντίποινα  κάνει τους χρήστες να αποφεύγουν να αφήνουν αρνητική 

αξιολόγηση ακόμα και όταν είναι δυσαρεστημένοι (Klein et al., 2009). Συνεπώς η 

αξιολόγηση μπορεί να ενέχει αυτολογοκρισία και να κατευθύνει σε πιο θετικές 

αναφορές (Resnick and Zeckhauser 2002). Επιπλέον, οι αγοραστές έχουν την 

ευκαιρία να βαθμολογήσουν τέσσερις παραμέτρους σε μια κλίμακα μέτρησης 

πέντε βαθμίδων (πόσο ακριβής ήταν η περιγραφή του προϊόντος, πόσο 

ικανοποιήθηκαν οι αγοραστές από την επικοινωνία που είχαν με τον πωλητή, 

πόσο γρήγορα ο πωλητής έστειλε το αντικείμενο και πόσο λογικές ήταν οι 

χρεώσεις εξόδων κινήσεως και αποστολής. Είναι προφανές πως αυτός ο 

μηχανισμός αξιολόγησης μειώνει τον υψηλό κίνδυνο έκθεσης στις online 

δημοπρασίες και δίνει πληροφορίες στους εν δυνάμει αγοραστές, αλλά αυτό 
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δεν αποτελεί εγγύηση της συνολικής ικανοποίησης των αγοραστών σχετικά 

με την ποιότητα υπηρεσιών του e-Bay. 

 

5.4 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ .  

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά  που είναι απαραίτητο για την επιβίωση 

μιας εταιρίας είναι η ικανοποίηση του πελάτη (Chen et al., 2012). Οι περισσότεροι 

ερευνητές συμφωνούν πως η ικανοποίηση είναι μια συμπεριφορά ή αξιολόγηση 

που σχηματίζεται από την σύγκριση ανάμεσα στις προσδοκίες προ της αγοράς του 

προϊόντος που περιμένει ο πελάτης και στην υποκειμενική αντίληψη της 

πραγματικής υπηρεσίας που έλαβε (Oliver, 1989). Έτσι η ικανοποίηση του πελάτη 

ορίζεται ως το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του πελάτη μαζί με την καταναλωτική 

εμπειρία της υπηρεσίας (Rene et al., 2009; Kim and Damhorst, 2010; Sabiote et 

al., 2012). Όμως οι πελάτες έχουν διαφορετικά επίπεδα ικανοποίησης καθώς 

έχουν και διαφορετική συμπεριφορά και αντίληψη της απόδοσης των 

προϊόντων/υπηρεσιών. Γι’ αυτό, είναι πολύ σημαντικό για τις εταιρίες vα γνωρίζουν 

τις προσδοκίες των πελατών τους αφού αυτές επηρεάζουν την ικανοποίηση τους. 

Όταν οι προσδοκίες συναντώνται ή υπερβαίνονται οι πελάτες αναφέρουν 

υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης (Jones et al., 2003). Εάν ο πελάτης δεν λάβει 

ότι περίμενε, τότε η προσδοκία έχει διαψευσθεί (Hunt 1991). Μία αρνητική 

διάψευση φέρνει απογοήτευση. 

  

Με βάση τη θεωρία διάψευσης των προσδοκιών (αναλύθηκε στη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, η οποία αναδύεται ως το κύριο θεμέλιο των μοντέλων ικανοποίησης, 

η ικανοποίηση κυρίως ορίζεται από το κενό ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη 

απόδοση, τις προσδοκίες και επιθυμίες (Oliver 1993; Bhattacherjee 2001). Αυτή η 

θεωρία προτείνει ότι η ικανοποίηση επηρεάζεται από την ένταση και την 

κατεύθυνση (θετική ή αρνητική) του κενού (διάψευση) ανάμεσα στις προσδοκίες 

και στην αντιλαμβανόμενη απόδοση (Khalifa and Liu, 2002). Η διάψευση των 

προσδοκιών συμβαίνει με τρεις μορφές. Θετική: συμβαίνει όταν η αντιλαμβανόμενη 

απόδοση ξεπερνά τις προσδοκίες. Επιβεβαίωση: συμβαίνει όταν η 

αντιλαμβανόμενη αντίληψη συναντά τις προσδοκίες και αρνητική διάψευση όταν το 

πραγματικό δεν ήταν τόσο καλό όσο το προσδοκώμενο (Hunt, 1991; Abedniya et 

al., 2011).  

 

Ως αντιλαμβανόμενη απόδοση ορίζεται η αντίληψη του πελάτη για το πως η 

απόδοση της υπηρεσίας/προϊόντος ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες 
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του (Cadotte et al.,1987). Η αντίληψη του πελάτη εξαρτάται από την ποιότητα 

των υπηρεσιών/προϊόντων που τους παρέχει η εταιρεία (Parasuraman et 

al.1988; Lin and Sun, 2009; Carlson and O’Cass, 2010; Chang and Wang, 2011). 

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για να μετρήσουμε την 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσίας είναι η διάσταση της ποιότητας υπηρεσίας. 

Οι Parasuraman et al. (1988) όρισαν την ποιότητα της υπηρεσίας ότι είναι το κενό 

ανάμεσα στις προσδοκίες του πελάτη (Ε) και στην αντίληψη του περί απόδοσης 

του παρόχου  υπηρεσίας (Ρ). Έτσι η ποιότητα της υπηρεσίας μπορεί να μετρηθεί 

αφαιρώντας τις προσδοκίες από την αντίληψη του πελάτη.  

 

Η έννοια της ποιότητας υπηρεσίας (QoS) είναι πολύ σημαντική και στο περιβάλλον 

του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η ποιότητα της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού εμπορίου 

διαφέρει από αυτήν που παραδοσιακά μελετάται στην έρευνα μάρκετινγκ η οποία 

έχει ως στόχο τις υπηρεσίες οργανισμών (Bhattacherjee 2001). Οι έρευνες 

μάρκετινγκ δεν λαμβάνουν συνήθως υπόψη τις τεχνολογικές παραμέτρους της 

ποιότητας. Οι online συναλλαγές είναι μια περίπλοκη διαδικασία που μπορεί να 

χωριστεί σε διάφορες υπό-διαδικασίες  όπως η πλοήγηση, πληροφοριακή 

διαθεσιμότητα, ευχρηστία, εκπλήρωση, on line πληρωμή (Yen and Lu, 2008). Έτσι, 

η ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών εμπεριέχει πολλές πτυχές οι οποίες 

αντικατοπτρίζουν δύο κατηγορίες διαστάσεων στις μετρήσεις. Ανατρέχοντας στο 

κεφάλαιο της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε 

πως υπάρχουν αρκετές έρευνες που επικεντρώνονται στις διαστάσεις ποιότητας 

υπηρεσιών σε online περιβάλλον, αποκαλύπτοντας πως αυτές οι διαστάσεις 

μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη ασχολείται με την ποιότητα 

των μέσων αλληλεπίδρασης της ιστοσελίδας, τα οποία περιλαμβάνουν τον 

σχεδιασμό, την ασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την 

πλοήγηση στην ιστοσελίδα. Η δεύτερη ξεπερνά τα μέσα αλληλεπίδρασης και δίνει 

έμφαση στην διαδικασία απόδοσης της υπηρεσίας, δηλαδή πως την 

αντιλαμβάνεται ο χρήστης. Ανάμεσα σε αυτές τις διαστάσεις είναι και η επίτευξη 

αξιοπιστίας, ταχύτητας όπως και η εξυπηρέτηση πελατών. (Huang and Finch 

2010). 

 

Ευτυχώς, κάποιες μελέτες έχουν συμπεριλάβει και τις δύο κατηγορίες, έτσι ώστε να 

θέσουν τα κριτήρια για την μέτρηση της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

Μεταξύ άλλων οι: Zeithaml (2000; 2002), Zeithaml et al. (2002), Parasuraman et 

al. (2005), Bauer et al. (2006) εισήγαγαν την κλίμακα  της ποιότητας ηλεκτρονικής 
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υπηρεσίας και εξέλιξαν την έρευνα όσον αφορά την ποιότητα των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών. Οι έρευνες τους μας παρέχουν ένα καλό θεωρητικό πλαίσιο, το 

οποίο έχει δοκιμαστεί σε Β2C περιβάλλον από αρκετούς ερευνητές.  Δεδομένου ότι 

και το C2C περιβάλλον έχει να κάνει με πελάτες/τελικούς καταναλωτές, κάποιοι 

ερευνητές προσπάθησαν να δοκιμάσουν την εφαρμογή των παραπάνω και στο 

C2C περιβάλλον (Fan and Kim, 2013; Zalatar, 2012). Με βάση τα παραπάνω, 

έγινε μια προσπάθεια να εφαρμόσουμε το e-S-Qual ως μέτρο αξιολόγησης της 

ποιότητας στις υπηρεσίες της e-Bay. Στο επόμενο μέρος διατυπώνουμε κάποιες 

υποθέσεις που σχετίζονται αφ’ ενός με τις αποκλίσεις της προσδοκώμενης και 

αντιλαμβανόμενης απόδοσης των χρηστών και αφετέρου με τους με τους 

καθοριστικούς παράγοντες ποιότητας υπηρεσιών. 

 

5.5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓIΑ 

5.5.1 Ερωτηματολόγιο  

 
Το εργαλείο της έρευνας ήταν ένα ερωτηματολόγιο τύπου e-S-QUAL, 

αποτελούμενο από εννέα μέρη. Στο πρώτο μέρος έγιναν γενικές ερωτήσεις σε 

σχέση με την προσωπική online συμπεριφορά των ερωτηθέντων. Στο δεύτερο 

μέρος έγιναν ερωτήσεις που σχετίζονται με την συμπεριφορά των χρηστών στο 

περιβάλλον του e-Bay. Στα μεσαία μέρη (τρίτο με όγδοο) χρησιμοποιήθηκαν 

αντικείμενα από το μοντέλο e- S-QUAL, που προσαρμόστηκαν για να μετρήσουμε 

το επίπεδο προσδοκιών και αντίληψης των αγοραστών του e-Bay σε σχέση με την 

ποιότητα υπηρεσίας των προϊόντων/υπηρεσιών από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον. Στο τελευταίο μέρος έγιναν δημογραφικές ερωτήσεις. Τα περισσότερα 

αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν για τις μετρήσεις της αντιλαμβανόμενης  

ποιότητας και προσδοκιών των αγοραστών, μετρήθηκαν με μια διαστημική κλίμακα 

χρησιμοποιώντας την μέτρηση Likert 5-βαθμών, εκτός από τις περιπτώσεις της 

προσωπικής online συμπεριφοράς και των δημογραφικών ερωτήσεων όπου 

μετρήθηκαν σε τακτική ή/και σε ονομαστική κλίμακα. Οι μετρήσεις που 

εμπεριέχονται στο τέταρτο έως και το έκτο μέρος του ερωτηματολογίου, μας 

βοηθάνε στον εντοπισμό του κενού, δηλαδή στον ορισμό της διαφοράς μεταξύ 

αυτών που προσδοκούν οι καταναλωτές και αυτών που λαμβάνουν. Τέλος πρέπει 

να τονίσουμε ότι το ερωτηματολόγιο προ εξετάστηκε από εξήντα ειδικούς (στελέχη 

του μάρκετινγκ και της πληροφορικής μεγάλων επιχειρήσεων με ηλεκτρονική 

παρουσία και εμπειρία) για να βελτιωθεί. Οι ερωτηθέντες άφηναν σχόλια για 

κάποια σημεία και πιθανές ασάφειες σε σχέση με κάποιους όρους, τα οποία και 
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ελήφθησαν υπόψη. Το ερωτηματολόγιο ήταν στα ελληνικά για να είναι κατανοητό 

στους συμμετέχοντες (Παράρτημα ΣΤ).  

5.5.2 Το δείγμα  

 
Η έρευνα εξετάζει την ικανοποίηση των αγοραστών στα πλαίσια του 

περιβάλλοντος του e-Bay. Σε συνεργασία με συναδέλφους και από άλλα 

πανεπιστήμια της Ελλάδας κατασκευάσαμε έναν πληθυσμό των χρηστών του e-

Bay στην Ελλάδα. Εξαιτίας της φύσης αυτού του τύπου έρευνας η τελική σύνθεση 

του πληθυσμού ήταν κυρίως φοιτητές (προπτυχιακοί-μεταπτυχιακοί) των 

παραπάνω ιδρυμάτων. Ο συνολικός πληθυσμός ήταν 4,002. Τα μέλη του 

πληθυσμού κλήθηκαν μέσω e-mail να συμμετέχουν στην έρευνα. Επειδή οι 

περισσότεροι ήταν φοιτητές υπήρχε προθυμία συμμετοχής. Σχεδόν 2,500 (2,487) 

μέλη συμμετείχαν στην έρευνα.  

 

Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 62.14%. Με όλα τα μέλη του πληθυσμού που 

ήθελαν να συμμετέχουν έγινε προσωπική επικοινωνία με τη μορφή συνέντευξης. 

Έτσι είναι ξεκάθαρο πως δεν επιλέξαμε ένα δείγμα αλλά επικοινωνήσαμε με όλο 

τον πληθυσμό. Οι συνεντεύξεις διενεργήθηκαν από εκπαιδευμένους φοιτητές των 

προαναφερθέντων ιδρυμάτων, οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα e-business ή/ 

και e-commerce. Τους δόθηκε έπαινος ως κίνητρο για την ικανοποιητική διεξαγωγή 

των συνεντεύξεων. 

  

Προφανώς δεν ήταν όλα τα ερωτηματολόγια έγκυρα. Μετά από προσεκτική 

επεξεργασία έμειναν 2,099 έγκυρα ερωτηματολόγια. Ο πιο κοινός λόγος ακύρωσης 

ενός ερωτηματολογίου ήταν πως ο ερωτώμενος δεν είχε εμπειρία με συναλλαγές 

στο e-Bay όπως μας αποκάλυψαν οι απαντήσεις. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι 

στην έρευνα μας μια απαραίτητη προϋπόθεση που έπρεπε να συντρέχει, ήταν ότι 

οι χρήστες οι οποίοι θα συμπεριληφθούν στο δείγμα, έπρεπε να έχουν τουλάχιστον 

μια εμπειρία αγοράς από το e-Bay. Δεν αρκούσε οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν 

απλά το e-Bay ή να έχουν επισκεφθεί την ιστοσελίδα. Όταν ένας ερωτώμενος δεν 

είχε τέτοια εμπειρία, δεν μπορούσε να απαντήσει στην πλειονότητα των 

ερωτήσεων. Συνεπώς, δεν υπήρχαν απαντήσεις στις εξειδικευμένες ερωτήσεις και 

έτσι αυτά τα ερωτηματολόγια απορρίφθηκαν ως άκυρα.  
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5.5.3 Δημογραφικά στοιχεία 

 
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν άνδρες. Συγκεκριμένα το 61% του δείγματος 

ήταν άνδρες και το 39% ήταν γυναίκες. Φαίνεται πως οι άνδρες τείνουν να 

επισκέπτονται και να αγοράζουν προϊόντα πιο συχνά από τις γυναίκες. Το 66.9% 

ήταν ηλικίας 18-24 ετών, το 22.9% ηλικίας 25-30 ετών και το 10.2% του δείγματος 

ήταν πάνω από 30 ετών. Είναι προφανές πως ο νέος κόσμος είναι η πλειοψηφία 

των πελατών του e-Bay.  

 

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, οι προπτυχιακοί φοιτητές αποτελούσαν το 

58,3% του δείγματος, ενώ οι πτυχιούχοι ήταν σε ποσοστό 18,1% των 

ερωτηθέντων. Σε σχέση με την απασχόληση οι φοιτητές (προπτυχιακοί και 

μεταπτυχιακοί) αποτέλεσαν το 60,5% του δείγματος, το 10,2% ιδιωτικοί υπάλληλοι, 

το 8,3% ελεύθεροι επαγγελματίες, το 7,3% επιχειρηματίες και το 6,6% δημόσιοι 

υπάλληλοι. Το υπόλοιπο ποσοστό δήλωσε αρκετά άλλα επαγγέλματα. 

 

Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ερωτήσεις γενικής καταναλωτικής συμπεριφοράς 

στην χρήση του διαδικτύου. Τα μέρη πρόσβασης στο διαδίκτυο ήταν το σπίτι 

95,8%, το εκπαιδευτικό ίδρυμα 30,7%, η εργασία 19,3%, τα Internet καφέ 13%, και 

από οπουδήποτε αλλού, αφού μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω κινητού 

τηλεφώνου 38,8%. 

 

Οι λόγοι πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι για να διαβάσουν τα νέα 83,9%, να 

ανταλλάξουν emails 83,2%, να αναζητήσουν προϊόντα και υπηρεσίες με σκοπό την 

αγορά 72,7%, για χόμπι 66,2%, ψυχαγωγία 63,1%, web banking 22%, να 

«κατεβάσουν» επιστημονικό υλικό για έρευνα 57,4%, να αγοράσουν προϊόντα 

και/ή υπηρεσίες 60,7%. Για την συχνότητα αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω 

διαδικτύου, η γενική πλειοψηφία απάντησαν 56,8% πως αγοράζουν λιγότερο από 

1-2 φορές το μήνα. Το 34,4% αγοράζουν περισσότερο από 2 φορές το μήνα, το 

6% δεν αγοράζουν καθόλου και το 2,8% αρνήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση. 

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου έγιναν ερωτήσεις που επίκεντρο έχουν 

την συμπεριφορά και πρόθεση προς το eBay. Για την συχνότητα επισκεψιμότητας 

του e-Bay, το 4% μας είπε πως επισκέπτονται το e-Bay καθημερινά, το 5,3% τρεις 

με τέσσερις φορές την εβδομάδα, το 17,5% μία με δύο φορές την εβδομάδα, το 

37% μία με δύο φορές μηνιαίως και το 30,9% σπάνια. 
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Οι επισκέπτες του e-Bay χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σ’ αυτούς που έχουν 

πρόθεση να αγοράσουν προϊόντα 39,2% και σ’ αυτούς που θέλουν να 

ενημερωθούν για νέα διαθέσιμα προϊόντα, να συγκρίνουν τιμές κλπ. 59,3%. 

Υπάρχει και ένα 1,5% που επισκέπτεται το e-Bay για άλλους λόγους. 

 

Κάποιος μπορεί να μάθει για το e-Bay από πολλές πηγές. Φίλοι και συγγενείς είναι 

η πιο κοινή πηγή 88,7% για πληροφορίες σε σχέση με το e-Bay. Το διαδίκτυο είναι 

μια άλλη δημοφιλής πηγή 44,9%. Άλλα μέσα είναι τα περιοδικά 8%, η τηλεόραση 

3,3%, οι εφημερίδες 2,3% και το ραδιόφωνο 2,2%. Η ένδυση, το λογισμικό για 

υπολογιστές και οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες 

προϊόντων. 

 

Όσο για τον τρόπο πληρωμής το 23,7% προτιμά να πληρώνει τοις μετρητοίς με 

την παραλαβή, το 28,8% με πιστωτική κάρτα, το 7% με τραπεζική κατάθεση, το 

5,6% με τραπεζική μεταφορά, το 34,9% μέσω PayPal. Τέλος, το 90,5% θα 

σύστηνε το e-Bay σε φίλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ειδικά στον κλάδο του 

διαδικτύου, όπου η επιρροή και η διάδοση από στόμα σε στόμα (WOM) έχει 

ενισχυθεί περεταίρω, αφού οποιοσδήποτε μπορεί να κοινοποιήσει την άποψή του 

εύκολα σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου (Dellarocas, 2010; Gauri et al., 

2008; Ha and Im, 2012). 

 

Επιπλέον, είναι πολύ ενδιαφέρον να εξετάσουμε με τεστ σημαντικότητας κάποια 

χαρακτηριστικά του προφίλ των χρηστών, όπως δημογραφικά στοιχειά ή 

συμπεριφορές και τον ετήσιο τζίρο μέσω διαδικτύου. Όπως αναφέρθηκε 

πρωτύτερα, η πλειοψηφία του δείγματος που έχει αγοράσει τουλάχιστον μια φορά 

μέσω διαδικτύου είναι νέοι άνδρες φοιτητές. Εξετάζεται όμως αν τα δημογραφικά 

στοιχεία παίζουν ρόλο στον ετήσιο τζίρο μέσω διαδικτύου. Χρησιμοποιώντας το 

Anova απεικονίζεται ότι ο τζίρος σχετίζεται με το φύλλο (sig. <0.01). Παρά όλα 

αυτά η ηλικία το εκπαιδευτικό επίπεδο και το επάγγελμα δεν σχετίζονται (sig. >0.1). 

Από την άλλη η συχνότητα με την οποία κάποιος επισκέπτεται το e-Bay έχει σχέση 

με τον ετήσιο τζίρο (sig, <.0.001) αλλά ο τρόπος πληρωμής όχι (sig.>0.05). Τέλος 

η μέθοδος πληρωμής και η αίσθηση περί ασφάλειας οικονομικών συναλλαγών 

σχετίζεται (sig.<0.05). 

 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Ha,%20Y&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Ha,%20Y&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Im,%20H&field1=Contrib
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5.6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

5.6.1 Διαστάσεις του disconfirmation των χρηστών  

 
Σ΄ αυτή την έρευνα το επίκεντρο βρίσκεται στην συνολική ικανοποίηση των 

αγοραστών από την χρήση του e-Bay. Με βάση την βιβλιογραφία θα πρέπει να 

σημειωθεί πως η ποιότητα είναι ένας επιτακτικός παράγοντας των 

διαστάσεων μιας υπηρεσίας σε σχέση με την αξιολόγηση της ικανοποίησης 

των πελατών. Όπως περιγράφεται στη βιβλιογραφία, το disconfirmation είναι τα 

υποκειμενικά κριτήρια που απορρέουν από την σύγκριση των προσδοκιών του 

αγοραστικού κοινού και την αντίληψή τους περί απόδοσης. Θετική διάψευση είναι 

όταν η αντιλαμβανόμενη εμπειρία είναι καλύτερη απ΄ ότι αναμενόταν. Οι 

διαστάσεις που χρησιμοποιούνται για να μετρηθεί η διάψευση είναι ο σχεδιασμός  

και η λειτουργικότητα του ιστότοπου, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες προς τους 

πελάτες, η ασφάλεια και η συνολική ικανοποίηση. Αυτά τα κριτήρια έχουν επιλεγεί 

από τη σχετική βιβλιογραφία (Parasuraman et al., 2005; Yen and Lu, 2008; Fan 

and Kim, 2013; Zalatar, 2012) και η διάσταση “My e-Bay” (εργαλείο) που 

προστέθηκε από εμάς, διότι το My e-Bay είναι ένα εργαλείο που δείχνει την 

ικανότητα του δικτυακού τόπου να προσαρμόσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, σε 

μεμονωμένους πελάτες. Είναι η βοήθεια και οι επεξηγήσεις που προσφέρει στους 

χρήστες της μέσω της σελίδας community. Εκεί υπάρχει forum των χρηστών για 

κοινή αντιμετώπιση προβλημάτων και επίλυσης αποριών. Με τον τρόπο αυτό 

ελέγχουμε και τη διάσταση του customization αλλά και της διαδραστικότητας που 

έχουν κριθεί ως πολύ σημαντικοί παράγοντας στη βιβλιογραφία (Fan and Kim, 

2013). Έτσι οι υποθέσεις σχηματίζονται ως εξής:  

 

H5.1a  Η υπηρεσία “My e-Bay” έχει μια θετική διάψευση στον χρήστη. 

H5.1b  Η λειτουργικότητα του σχεδιασμού έχει μια θετική διάψευση στον χρήστη. 

H5.1c  Τα προϊόντα  έχουν μια θετική διάψευση στον χρήστη. 

H5.1d  Οι υπηρεσίες προς τους πελάτες  έχουν μια θετική διάψευση στον χρήστη. 

Η5.1e Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων έχει μια θετική διάψευση στον 

χρήστη. 

Η5.1f   Η συνολική ικανοποίηση  έχει μια θετική διάψευση στον χρήστη. 

 

Στην βιβλιογραφία η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας, η διαθεσιμότητα του 

συστήματος και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων είναι τα βασικά στοιχεία 

της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Yen and Lu, 2008). Αυτά τα στοιχεία 
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διαφοροποιούνται ελαφρώς στο ελληνικό περιβάλλον σύμφωνα με τις έρευνές μας. 

Σ’ αυτή την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τριάντα αντικείμενα έτσι ώστε να εντοπιστεί 

ένα ευρύ φάσμα καθοριστικών παραγόντων της ποιότητας του e-Bay. Οι 

εξειδικευμένες υποθέσεις που συσχετίζουν αυτούς τους παράγοντες με το 

disconfirmation των χρηστών θα διατυπωθούν και θα δοκιμαστούν στην συνέχεια. 

Εφαρμόστηκε gap analysis (αντιλαμβανόμενη απόδοση, μείον οι προσδοκίες) για 

να μετρηθεί το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών του e-Bay. Στις υπηρεσίες που 

παρέχονται μέσω websites, γενικά, η ποιότητα  μπορεί να μετρηθεί από την 

αντίληψη των πελατών ως προς το πόσο καλά η υπηρεσία έχει αποδοθεί (Lewis, 

1993; Hampton, 1993). Είναι σημαντικό να δοκιμάσουμε την αντίληψη των 

πελατών του e-Bay (πραγματική εμπειρία), για να δούμε αν η ηλεκτρονική 

ποιότητα υπηρεσίας συναντά, υπερβαίνει ή ακολουθεί τις προσδοκίες τους. 

Συμπληρωματικά, η gap analysis μπορεί να είναι ένα εργαλείο μέτρησης της 

ικανοποίησης/δυσαρέσκειας του πελάτη. Έτσι η μελέτη της ανάλυσης κενών 

μπορεί να είναι ένα εύχρηστο εργαλείο για την εύρεση των αδύναμων σημείων των 

ιστοσελίδων που παρέχουν υπηρεσίες και μ’ αυτόν τον τρόπο να συνεισφέρει στην 

βελτίωση των υπηρεσιών.  

 

Οι μεταβλητές που εξετάστηκαν μετρούν την ικανοποίηση/δυσαρέσκεια, 

λαμβάνοντας υπόψη το σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας του e-

Bay, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες προς τους πελάτες, την ασφάλεια προσωπικών 

δεδομένων των συναλλαγών, την ικανοποίηση/δυσαρέσκεια από την συγκεκριμένη 

υπηρεσία του «My e-Bay» και τελικά την συνολική ικανοποίηση. Παρακάτω ένας 

αριθμός υποθέσεων διατυπώνεται και εξετάζεται.   

 

Εφαρμόζοντας  T test (Πίνακας 5.6.1.1) προκύπτει πως οι βαθμολογίες από την 

ανάλυση κενών ήταν στατιστικά σημαντικές (sig.<0.05) για όλα τα κενά, θετικά και 

αρνητικά, με εξαίρεση ενός ζεύγους μεταβλητών που αφορά την ασφάλεια 

προσωπικών δεδομένων. Σ’ αυτή την περίπτωση (sig.>0.1) το αποτέλεσμα μπορεί 

να θεωρηθεί ως όχι στατιστικά σημαντικό. Έτσι οι υποθέσεις H5.1b, H5.1c, H5.1d, 

και H5.1f επαληθεύονται (στατιστικά σημαντικά και θετικό κενό). Από την άλλη η 

υπόθεση Η5.1a που αφορά την υπηρεσία «My e-Bay» αν και έχει στατιστικά 

σημαντικό αποτέλεσμα, έχει αρνητική διάψευση, γι αυτό δεν εντάσσεται στο 

προτεινόμενο μοντέλο. Έτσι η H5.1a δεν επαληθεύεται ενώ η υπόθεση H5.1e δεν 

επαληθεύεται λόγω του γεγονότος πως το αποτέλεσμα δεν είναι στατιστικά 

σημαντικό και άρα επίσης δεν εντάσσεται στο μοντέλο.  
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Αναλύοντας τα «κενά» μπορεί να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες του e-Bay προς τους 

πελάτες, όπως η λειτουργικότητα και ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας του e-Bay 

καθώς και τα παρεχόμενα προϊόντα έχουν ικανοποιημένους πελάτες. Τα κενά αν 

και θετικά είναι μικρά, που σημαίνει ότι η αντιλαμβανόμενη και η προσδοκώμενη 

απόδοση είναι πολύ κοντά (Σχήμα 5.6.1.1). Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως έλλειψη 

εντυπωσιακά θετικής αίσθησης από την πλευρά των πελατών. Από την άλλη οι 

πελάτες γνωρίζουν καλά τι να περιμένουν από ένα τέτοιο ιστότοπο, πράγμα που 

σημαίνει πως οι λεπτομέρειες κάνουν την διαφορά. Πάντα υπάρχει χώρος για 

βελτίωση αφού οι απαιτήσεις των πελατών και ο ανταγωνισμός αυξάνονται. Το 

μέγιστο θετικό κενό απεικονίζεται για τις μεταβλητές του σχεδιασμού και της 

λειτουργικότητας, ενώ το ελάχιστο θετικό κενό για τις μεταβλητές που εξετάζουν τα 

προϊόντα. Το αρνητικό κενό έχει τη μεγαλύτερη απόλυτη αξία σε σύγκριση με όλα 

τα υπόλοιπα κενά (Πίνακας 5.6.1.1). Η απόσταση όμως της αντιλαμβανόμενης και 

προσδοκώμενης ικανοποίησης παραμένει μικρή.  

 

Πίνακας 5.6.1.1 Ανάλυση κενών των 6 διαστάσεων μεταξύ της αντιληπτής και της 
αναμενόμενης απόδοσης  
Examined Dimension Mean 

Perceived 

Std. 

Deviation 
Perceived 

Mean 

Expected 

Std. 

Deviation 
Expected 

Gaps Sig. 

Υπηρεσία  my e-Bay  3.19 1.31 3.41 1.137 -.218 ,000 

Λειτουργικότητα/ Σχεδιασμός 3.68 0.661 3.51 0.762 .164 ,000 

Προϊόντα 3.68 0.671 3.60 0.744 .077 ,000 

Οι υπηρεσίες προς τους πελάτες   3.60 0.679 3.50 0.730 .103 ,000 

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 3.74 1.148 3.69 1.384 .051 ,136 

Συνολική Ικανοποίηση 3.72 0.656 3.61 7.18 .111 ,000 

 
 
Σχήμα 5.6.1.1:. Σχηματική αναπαράσταση των μετρήσεων της ανάλυσης κενών μεταξύ της  
αντιληπτής και της αναμενόμενης ικανοποίησης  

Ανάλυση κενών της Ικανοποίησης των πελατών της eBay
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Πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να πληρωθούν οι αυξανόμενες προσδοκίες των 

πελατών, έτσι ώστε να διατηρηθεί το κενό σε θετικά επίπεδα. Παρόλα αυτά, 

χρειάζεται πολύ μικρή προσπάθεια για να αλλάξει το κενό της υπηρεσίας «my e-

Bay» από αρνητικό σε θετικό, καθώς το τελευταίο είναι εξαιρετικά μικρό. 

 

5.7 ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
E-BAY 

Για να αναγνωρίσουμε κάποιους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση 

των χρηστών από το e-Bay, χρησιμοποιήσαμε παραγοντική ανάλυση (factor 

analysis) για τις τριάντα προτάσεις που περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο. Ο 

βαθμός Kaiser-Meyer-Olkin για την επάρκεια του δείγματος ήταν αποδεκτού 

μεγέθους (ΚΜΟ 0.901) (Πίνακα 5.7.1). Επιπλέον, το Bartlett sphericity test έδωσε 

επίπεδο σημαντικότητας 0.000. Έτσι, όλες οι προϋποθέσεις για διεξαγωγή 

ανάλυσης παραγόντων πληρούνται. Η extraction τεχνική επιλέχθηκε καθώς και η 

μέθοδος varimax (Hair et al., 1998). 

 
Πίνακας 5.7.1. KMO and Bartlett's test(a) για την επάρκεια των δεδομένων 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,901 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 
14646,376 

  df 496 

  Sig. ,000 

a  Based on correlations 

 

Αρχικά, έξι παράγοντες προέκυψαν από 32 προτάσεις. Αφού απορρίψαμε αυτούς 

που έχουν ανεπαρκή loadings, καταλήξαμε σε τέσσερις παράγοντες και τριάντα 

αντικείμενα. Η ανάλυση παραγόντων προέκυψε μετά από έξι επαναλήψεις. Αυτοί 

οι παράγοντες επεξηγούν το 52% του συνολικού variance (Πίνακας 5.7.2). Το 

σημείο καμπής (cut-off point) για αποδοχή επαρκών loadings ήταν 0.3. Οι 

παράγοντες ονομάζονται ως εξής:  
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Πίνακας 5.7.2 Ποσοστό της μεταβλητότητας των επιμέρους προτάσεων που ερμηνεύονται 
από τους εξαγώμενους παράγοντες 

Component Initial Eigenvalues(a) 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

  Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 
6,679 17,941 17,941 6,679 17,941 17,941 4,339 11,656 11,656 

2 
5,211 13,756 31,697 5,211 13,756 31,697 3,319 8,914 20,571 

3 
4,985 11,949 43,646 4,985 11,949 43,646 6,665 18,845 39,416 

4 
2,486 8,577 52,223 2,486 8,577 52,223 5,01 12,807 52,223 

5 
1,751 4,763 56,986          

6 
1,662 4,466 61,452          

7 
1,369 3,679 65,131             

8 
1,332 3,578 68,708             

9 
1,283 3,445 72,154             

10 
1,224 3,288 75,441             

11 
0,988 2,653 78,094             

12 
0,818 2,197 80,291             

13 
0,79 2,123 82,414             

14 
0,719 1,932 84,345             

15 
0,63 1,694 86,039             

16 
0,595 1,599 87,638             

17 
0,571 1,533 89,172             

18 
0,504 1,353 90,525             

19 
0,421 1,132 91,657             

20 
0,382 1,025 92,682             

21 
0,36 0,966 93,648             

22 
0,34 0,914 94,562             

23 
0,308 0,827 95,389             

24 
0,287 0,77 96,159             

25 
0,279 0,749 96,908             

26 
0,275 0,739 97,647             

27 
0,251 0,674 98,321             

28 
0,249 0,668 98,989             

29 
0,194 0,522 99,51             

30 
0,182 0,49 100             

Extraction Method: Principal Component Analysis 
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Πίνακας 5.7.3 Φορτίσεις συμμετοχής των items  στους επιμέρους παράγοντες που 
εξάγονται 

Rotated Component Matrix 

 Rescaled Component 

Χρηστικότητα του 
συστήματος και 

αποτελεσματικό 

μάρκετινγκ 

Ασφάλεια 
συναλλαγών  

και  

εμπιστοσύνη 

Επικοινωνία 

Υποστήριξη 

πελατών και 
πωλήσεων 

Σχεδιασμός του  website 
0,487 0,188 0,103 0,188 

Δομή των παρεχόμενων πληροφοριών στην πρώτη 

σελίδα 
0,447 0,08 0,052 -0,031 

Ευκολία πλοήγησης στις ιστοσελίδες του ebay 
0,502 0,13 0,064 0,162 

Ευκολία παρακολούθησης των νέων δημοπρασιών 
0,418 0,07 0,1 -0,007 

Συχνότητα ανανέωσης των πληροφοριών του ebay 
0,262 0,049 0,638 0,069 

Παρουσίαση των προτιμώμενων προϊόντων 
0,476 0,13 0,116 0,061 

Παρουσίαση των νέων αφίξεων 
0,460 0,134 0,1 0,116 

Ποικιλία των προσφερόμενων προϊόντων 
0,457 0,011 -0,022 0,041 

Πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών για τα 

διάφορα προϊόντα 0,524 0,135 0,076 0,148 

Εγκυρότητα των παρεχόμενων  πληροφοριών για τα 

διάφορα προϊόντα; 
0,490 0,175 0,071 0,191 

Διαθεσιμότητα των προϊόντων; 
0,213 0,035 0,06 0,978 

Τιμές των προϊόντων; 
0,506 0,127 0,03 0,224 

Προσφορές; 
0,461 0,179 0,074 0,194 

Ποιότητα των προϊόντων 
0,507 0,192 0,072 0,225 

Υπηρεσίες του my e-Bay 
0,458 0,3 0,052 0,234 

Ευκολία εγγραφής 
0,430 0,276 0,055 0,181 

Τρόποι  αποστολής προϊόντων 
0,501 0,359 0,044 0,087 

Χρόνο παραλαβής των παραγγελθέντων προϊόντων 
0,427 0,353 0,06 -0,024 

Ηλεκτρονική παρακολούθηση των αγορών σας, 

λογαριασμών κ.λπ. 0,133 0,091 0,046 0,995 

Επικοινωνία για υποστήριξη πελατών;  0,046 0,139 0,959 0,079 

Το after sales service των προϊόντων; 0,204 0,325 0,122 0,011 

Συμπεριφορά των πωλητών;   0,121 0,104 0,016 0,978 

Μηχανή αναζήτησης προϊόντων; 0,477 0,07 -0,027 -0,122 

Δυνατότητα σύγκρισης των προϊόντων; 0,419 0,262 0,092 0,134 

Χρόνο παράδοσης των προϊόντων 0,412 0,339 0,077 -0,022 

Δυνατότητα ασφάλισης των προϊόντων 0,294 0,356 0,096 0,085 

Παρεχόμενοι τρόποι πληρωμής 
-0,171 0,903 -0,046 0,043 

Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών; 0,336 0,494 0,054 0,212 

Μυστικότητα (privacy) των συναλλαγών; 0,356 0,479 0,06 0,191 
Τρόπο προβολής των αναλυτικών όρων πληρωμής 

και ασφάλειας; 0,270 0,38 0,036 0,023 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 6 iterations. 

 

 

1. Χρηστικότητα του συστήματος και αποτελεσματικό μάρκετινγκ  - System 
usability and effective marketing  

 
2. Ασφάλεια συναλλαγών  και  εμπιστοσύνη – Financial transactions and trust 

3. Επικοινωνία  - Communication  

4. Υποστήριξη πελατών και πωλήσεων - Customer and sales support 
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Ο παράγοντας 1 περιέχει μεταβλητές που έχουν να κάνουν με τη λειτουργικότητα 

της ιστοσελίδας του e-Bay και το μάρκετινγκ των προϊόντων («δομή της 

ιστοσελίδας», «παρουσίαση προϊόντων», «τιμές», «ποιότητα προϊόντων», 

«παράδοση προϊόντων», «σύγκριση προϊόντων», «μηχανή αναζήτησης 

προϊόντων» κτλ. Αφού όλες αυτές οι μεταβλητές έχουν να κάνουν με την δομή της 

ιστοσελίδας, τη χρηστικότητα και το μάρκετινγκ των προϊόντων ονομάστηκε 

Χρηστικότητα του Συστήματος και αποτελεσματικού μάρκετινγκ.  

 

Ο παράγοντας 2 έχει μεταβλητές όπως τρόποι πληρωμών, ασφάλεια προϊόντων, 

ασφάλεια συναλλαγών, προσωπικά δεδομένα, υπηρεσίες μετά τη πώληση, όροι 

πληρωμής και ασφάλειας. Για αυτό ο παράγοντας αυτός ονομάστηκε Ασφάλεια 

Συναλλαγών και Εμπιστοσύνη.  

 

Στον παράγοντα 3 υπάρχουν μεταβλητές όπως ανανέωση συχνότητας 

πληροφόρησης των προϊόντων και επικοινωνία για την υποστήριξη του πελάτη. 

Αυτές οι μεταβλητές ενώνονται κάτω από την κοινή έννοια  της 

Επικοινωνίας/Πληροφόρησης.  

 

Τέλος ο παράγοντας 4 ενσωματώνει μεταβλητές όπως διαθεσιμότητα προϊόντων, 

παρακολούθηση του λογαριασμού και συμπεριφορά των πωλητών. Αφού, αυτές οι 

μεταβλητές έχουν να κάνουν με την διαδικασία των πωλήσεων και την πελατειακή 

υποστήριξη, ο παράγοντας ονομάζεται Υποστήριξη πελατών και Πωλήσεων. 

Στον πίνακα 4 φαίνεται η διανομή των μεταβλητών στους παράγοντες. 

Χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση συσχέτισης του Pearson ανάμεσα στους παράγοντες 

που αναγνωρίστηκαν και στις διαστάσεις του disconfirmation των χρηστών 

(Πίνακας 5.6.1.1).  

 
Έτσι, οι υποθέσεις προς εξέταση είναι οι ακόλουθες: 

 

H5.2a Η χρηστικότητα του συστήματος και το αποτελεσματικό μάρκετινγκ 

συνδέεται με το disconfirmation του χρήστη. 

H5.2b Οι οικονομικές συναλλαγές και η εμπιστοσύνη  συνδέεται με το 

disconfirmation του χρήστη. 

H5.2c Η επικοινωνία συνδέεται με το disconfirmation του χρήστη. 

H5.2d Η υποστήριξη πελατών και πωλήσεων συνδέεται με το disconfirmation του 

χρήστη. 
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Η ανάλυση συσχέτισης δείχνει ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ 

του παράγοντα 1 και των προϊόντων (p<0.1) και του λειτουργικού σχεδιασμού (p< 

0.05). Ο παράγοντας 2 σχετίζεται με τις υπηρεσίες προς τους πελάτες (p<0.05). Ο 

παράγοντας 3 έχει σχέση με το σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα (p<0.05) και 

τέλος ο παράγοντας 4 σχετίζεται και με τον σχεδιασμό/λειτουργικότητα (p<0.05) 

αλλά και με τις υπηρεσίες προς τους πελάτες (p<0.05). 

 

Με βάση τις παραπάνω προτάσεις προκύπτει το ακόλουθο θεωρητικό μοντέλο 

(Σχήμα 5.7.1). Η ανάλυση παραγόντων, οδήγησε σε έναν αριθμό παραγόντων που 

επηρεάζει την ικανοποίηση της εμπειρίας των χρηστών στο e-Bay. Στην 

πραγματικότητα η επιρροή είναι έμμεση λόγω του ότι η διάψευση είναι ένα στάδιο 

και μετά οδηγούμαστε στην ικανοποίηση. Το προτεινόμενο μοντέλο που 

παρουσιάζεται εδώ έχει κατασκευαστεί μετά τον σχηματισμό των υποθέσεων 

H5.2(a),H5.2(b),H5.2(c) και H5.2(d). Το Σχήμα 5.7.1 είναι η γραφική 

αναπαράσταση του προτεινόμενου μοντέλου. Ως disconfirmation του χρήστη 

ορίζεται η διαφορά ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη και προσδοκώμενη απόδοση 

και εντοπίζεται στις 5 από τις 6 διαστάσεις του Πίνακα 5.6.1.1. Όμως η διάσταση 

ασφάλεια προσωπικών δεδομένων  δεν συμπεριλαμβάνεται γιατί το επίπεδο 

σημαντικότητας του υπολογισμένου κενού είναι υψηλό (p>0.1) και γι’ αυτό 

απορρίπτεται. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η υπηρεσία «My e-Bay», η οποία επίσης 

εξετάζεται στο ερωτηματολόγιο (και περιλαμβάνεται ως διάσταση διάψευσης στο 

Σχήμα 5.6.1.1), δεν συνδέεται με κανένα παράγοντα . Έτσι η «My e-Bay service»  

μπορεί να αποκλειστεί από το μοντέλο διάψευσης. Οι υπόλοιπες τέσσερις 

διαστάσεις συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο. Πρέπει να σημειωθεί ότι ένας 

παράγοντας συνδέεται με το μοντέλο διάψευσης του χρήστη εάν υπάρχει 

τουλάχιστον μία από τις διαστάσεις του μοντέλου που να συνδέεται με αυτόν τον 

παράγοντα. Έτσι οι υποθέσεις H5.2a μέχρι H5.2d επαληθεύονται λόγω της 

ύπαρξης τουλάχιστον μίας διάστασης με στατιστικά σημαντική σύνδεση με κάθε 

μια από τις διαστάσεις (αν και αδύναμη) (Σχήμα 5.7.1). 
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Σχήμα  5.7.1: Γραφική αναπαράσταση του προτεινόμενου μοντέλου που συνδέει τους 
παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών και το disconfirmation των 
χρηστών του e-Bay. 

 
 

Συνοψίζοντας, η ανάλυση των παραγόντων, εν μέρει, επαληθεύει τα αποτελέσματα 

της βιβλιογραφίας, παρεκκλίνοντας ωστόσο από αυτήν, για να περιγράψει το 

ελληνικό περιβάλλον. Σε σύγκριση με άλλες μελέτες που έχουν αναγνωρίσει 

παράγοντες της ποιότητας υπηρεσίας των δημοπρατών, στη συγκεκριμένη έρευνα, 

οι διαστάσεις που περιλαμβάνονται στον πρώτο παράγοντα «Σύστημα 

χρηστικότητας και αποτελεσματικού μάρκετινγκ» είναι ιδιαίτερα σημαντικές. 

Πιθανώς, αυτές οι μεταβλητές να συνάδουν περισσότερο με το ελληνικό 

περιβάλλον. Μελετώντας προσεκτικά τον πίνακα 4 είναι προφανές ότι θέματα 

σχεδιασμού ιστοσελίδας, δομή της αρχικής σελίδας κλπ.. περιλαμβάνονται στον 

πρώτο παράγοντα.  Επιπλέον, θέματα λειτουργικότητας που είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένα με την αλληλεπίδραση της ιστοσελίδας επίσης συμπεριλαμβάνονται 

στο πρώτο παράγοντα (υπηρεσία My e-Bay, ευκολία εγγραφής, παρουσίαση 

προϊόντων προτίμησης, παρουσίαση νέων προϊόντων, ευκολία πλοήγησης στην 

ιστοσελίδα, ευκολία διερεύνησης των δημοπρασιών). Παρόλα αυτά, οι διαστάσεις 

του μάρκετινγκ έχουν εξίσου δυναμική παρουσία στον πρώτο παράγοντα 

(παρουσίαση προτιμώμενων προϊόντων, παρουσίαση νέων προϊόντων, ποικιλία 

προϊόντων, επάρκεια πληροφοριών προϊόντων, τιμές/ποιότητα/παράδοση 

προϊόντων κλπ.). Οι διαστάσεις αυτές έχουν να κάνουν με την ορθή και επαρκή 

πληροφόρηση κάτι για το οποίο ευθύνεται κυρίως το μάρκετινγκ της εταιρείας.  

 

Από την άλλη, οι υπόλοιποι παράγοντες είναι σχεδόν ίδιοι με αυτούς που βρήκαμε 

στην σχετική βιβλιογραφία για το C2C περιβάλλον (Yen and Lu, 2008; Huang and 

Finch, 2010; Fan and Kim, 2013; Zalatar, 2012). Έτσι, είναι προφανές πως η 

έρευνά μας προεκτείνει την ήδη υπάρχουσα θεωρία για το C2C περιβάλλον. 
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5.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Η γρήγορη ανάπτυξη της αγοράς C2C μας δείχνει ότι αυτό το πεδίο έχει ανάγκη 

από εκτενή και συστηματική έρευνα. Ταυτόχρονα, η βιβλιογραφία μας αποκαλύπτει 

ότι οι αγοραπωλησίες των online δημοπρασιών δεν έχουν διερευνηθεί στο βαθμό 

που έχουν άλλα πεδία του διαδικτύου. Όντως, οι περισσότερες πληροφορίες που 

αφορούν τις online δημοπρασίες έχουν παρουσιαστεί σε κοινωνικά δίκτυα. 

Εμπειρικές έρευνες σπάνια εμφανίζονται στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, που να 

αφορούν θέματα ποιότητας και ικανοποίησης πελατών σε τέτοιου τύπου 

περιβάλλον. 

 

Σ’ αυτή την έρευνα χρησιμοποιήθηκε μια προσαρμογή του γνωστού e-S-QUAL 

μοντέλου, όσον αφορά την αξιολόγηση της ικανοποίησης του πελάτη από το e-

Bay. Έτσι, ένα ερευνητικό μοντέλο προτείνεται, που αποτελείται από τους 

παράγοντες ποιότητας υπηρεσίας του e-Bay, όπως δείχνουν οι αποκλίσεις 

(διάψευση) των διαστάσεων που λέγονται «προϊόντα», «λειτουργικότητα 

σχεδιασμού» και «υπηρεσίες προς τους καταναλωτές». 

 

Επιπλέον, έχει εφαρμοστεί gap analysis, για να οριστεί η διαφορά που υπάρχει 

μεταξύ αντιλαμβανόμενης και προσδοκώμενης απόδοσης στους χρήστες. Βρέθηκε 

πως το κενό είναι μικρό, όμως η αντιλαμβανόμενη κι η προσδοκώμενη απόδοση 

βρίσκονται πολύ κοντά. 

 

Ακόμη, εξετάζονται ο βαθμός χρήσης υπηρεσιών του e-Bay από Έλληνες 

αγοραστές και η σχέση με τις δημογραφικές μεταβλητές, έτσι ώστε να βρεθεί η 

καταναλωτική συμπεριφορά. Κάποιες αξιοσημείωτες σχέσεις εντοπίστηκαν. 

 

Τέλος, ένα νέο θεωρητικό μοντέλο προτείνεται, με βάση, αφ’ ενός κάποιες 

διαστάσεις δυσπιστίας των χρηστών, και αφ’ ετέρου τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών από την εμπειρία τους στο e-Bay. Το 

μοντέλο επικυρώνεται αφού η επαλήθευση των υποθέσεων έχει επιβεβαιωθεί. 

 

Αν και η έρευνα μας κάνει μια σημαντική συνεισφορά στην επέκταση των ερευνών 

του παρελθόντος, δίνει κατευθύνσεις και για περεταίρω μελέτες. Πιο συγκεκριμένα, 

επιπλέον σελίδες δημοπρασίας θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε μελλοντική 

έρευνα για να έχουμε πιο γενικά και αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα. Περεταίρω 

συγκριτικές μελέτες θα πρέπει να συνταχθούν ανάμεσα σε διαφορετικούς 
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καταναλωτές/πωλητές διαφορετικών χωρών. Συγκριτικές μελέτες ανάμεσα σε 

δεδομένα του μηχανισμού ανταπόκρισης του e-Bay και δεδομένα που 

συνελέχθησαν από μελέτες πεδίου όπως και η δική μας θα πρέπει επίσης να 

συνταχθούν. Χρειάζεται επιπλέον έρευνα όσον αφορά τις επιπτώσεις του τύπου 

του δημοπρατούμενου αντικειμένου στην πελατειακή ικανοποίηση. 

 

Τα αποτελέσματά μας συνεισφέρουν στην βελτίωση σύνταξης της διαχείρισης στο 

e-Bay και σε άλλες όμοιες εταιρείες. Οι βαθμολογίες της gap analysis (προσδοκίες 

ποιότητας – αντιληπτή ποιότητα) δείχνουν πως η διαφορά είναι θετική, όμως η 

αντιλαμβανόμενη και η προσδοκώμενη απόδοση βρίσκονται πολύ κοντά. Το e-Bay 

πρέπει να έχει ένα μηχανισμό που να εντοπίζει τέτοιες μικρές διαφορές στην 

αντιλαμβανόμενη/προσδοκώμενη απόδοση και στρατηγικές για να τις 

αντιμετωπίσει. 

 

Οι πωλητές του e-Bay στην ελληνική αγορά πρέπει να δώσουν έμφαση και να 

εκμεταλλευτούν την διάδοση από στόμα σε στόμα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το 

90.5% θα πρότειναν το e-Bay σε έναν φίλο. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι πωλητές 

μπορούν να δημιουργήσουν μια πιο αξιόπιστη εικόνα και να αποκτήσουν 

περισσότερους πολύτιμους πελάτες. 

 

Τέλος, το e-Bay μπορεί να επωφεληθεί λαμβάνοντας υπόψη τους καθοριστικούς 

παράγοντες της ποιότητας υπηρεσίας των δημοπρατών και τις προαναφερθείσες 

διαστάσεις της διάψευσης των προσδοκιών των χρηστών που αναγνωρίστηκαν μ’ 

αυτήν την έρευνα. 

 

Είναι προφανές ότι στην αγορά C2C οι online πωλητές είναι επίσης και πελάτες. 

Αγοραστές και πωλητές παίζουν τον ίδιο σημαντικό ρόλο στο C2C ηλεκτρονικό 

εμπόριο. Οι αντιλήψεις και προσδοκίες των πωλητών παραμένουν ανεξερεύνητες. 

Αυτή η μελέτη δεν αντιμετώπισε αυτό το θέμα και ίσως αυτό μπορεί να θεωρηθεί 

ως περιορισμός της έρευνας. 

 

Επιπλέον, ας σημειωθεί ότι το e-Bay είναι η πιο κύρια online δημοπρασία 

παγκοσμίως, και η μελέτη μας επικεντρώνεται μόνο σε αυτήν. Όμως, το e-Bay είναι 

μόνο το ένα από τα αρκετά επιχειρησιακά μοντέλα δημοπρασίας που υπάρχουν 

στην online αγορά. Συνεπώς, οποιαδήποτε γενίκευση πρέπει να γίνει με προσοχή. 
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Στην Ελλάδα η αντίστοιχη «εγχώρια» αγορά δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη. Ωστόσο, 

αρκετά ελληνικά Site δημοπρασιών κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο, 

προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους Έλληνες χρήστες. Μερικά από αυτά 

είναι: 

Emarket.gr:  Το πιο διαδεδομένο site προς το παρόν, προσφέρει στον χρήστη μια 

μεγάλη ποικιλία από αντικείμενα. Αθλητικά είδη, βιβλία, συλλεκτικά αντικείμενα, 

ακίνητα, οχήματα, υπολογιστές και ένα σωρό άλλα πωλούνται και αγοράζονται 

μεταξύ των χρηστών. Στην κεντρική σελίδα, βρίσκει κανείς τα προτεινόμενα 

αντικείμενα από κάθε κατηγορία, τα οποία είτε πωλούνται άμεσα, είτε 

δημοπρατούνται. Για να δει κάποιος  τα προϊόντα δεν χρειάζεται εγγραφή στο site, 

πρέπει όμως να εγγραφεί στο emarket για να δημιουργήσει τη δική του 

καταχώρηση - δημοπρασία, πώληση, αγγελία ζήτησης - για να κάνει προσφορές 

σε καταχωρήσεις άλλων, για να επικοινωνήσει με άλλα μέλη και για να γράψει τη 

γνώμη του στο forum. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη δεν εμφανίζονται στα 

άλλα μέλη, παρά μόνο εφόσον ολοκληρώσει επιτυχημένα κάποια καταχώρηση 

(αγορά, δημοπρασία κτλ.). Η εγγραφή είναι δωρεάν, όπως και η καταχώρηση των 

αγγελιών. Υπάρχει όμως, ποσοστό επί των επιτυχημένων πωλήσεων. 

 

Συγκεκριμένα, To emarket.gr χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες PayPal, 

Moneybookers.com (ένα site παρόμοιο με το Paypal), Authorize.net, Εθνική 

Τράπεζα, Eurobank για την διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών και 

ακολουθεί συγκεκριμένη πολιτική χρέωσης για τους πωλητές των δημοπρασιών: 

 Χρέωση 3% για ποσά από ένα λεπτό έως και 100 € 

 Για ποσά από 100 € και πάνω χρέωση 3% για τα πρώτα 100 ευρώ και 2% 

για το υπόλοιπο ποσό 

 Χρέωση 0,5% για πωλήσεις ακινήτων 

 Χρέωση 1% για τα αυτοκίνητα, τις μηχανές και τα σκάφη 

Ricardo.gr: Το Ricardo, από τα μεγαλύτερα site αγοραπωλησιών και 

δημοπρασιών στην Ελλάδα με πάνω από 450.000 εγγεγραμμένα μέλη,. 

προσφέρει και αυτό μία μεγάλη ποικιλία από προϊόντα προς πώληση. Οι αρκετές 

κατηγορίες του δεν έχουν εμπλουτιστεί με προϊόντα από τους χρήστες. Ωστόσο, 

υπάρχουν αρκετά αντικείμενα για δημοπρασία σε πολύ καλές τιμές. Το interface 

του είναι όμορφο και αρκετά εύκολο στην χρήση. Η εγγραφή είναι δωρεάν, όπως 

επίσης και τα τέλη δημοσίευσης και επιτυχημένης πώλησης (τα δύο τελευταία για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα), οπότε μπορεί κάποιος να επωφεληθεί από την 

http://www.emarket.gr/
http://www.emarket.gr/billing.php
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προσφορά και να "μπει στο παιχνίδι". Οι πληρωμές στο Ricardo, γίνονται με 

πιστωτική, μέσω του Moneybookers,  

Επιπλέον, χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες MasterCard και Visa, κατάθεση σε τράπεζα 

ή μέσω e-banking σε Alpha bank, Eurobank, Piraeus bank, επιταγή ημέρας για την 

διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών και διαμορφώνει τα τέλη 

επιτυχημένης πώλησης στις εξής τρεις κατηγορίες: 

 0-100 ευρώ (χρέωση 3% για τα πρώτα 100 ευρώ της τιμής πώλησης) 

 100,01-1000 ευρώ (+ χρέωση 2% για ποσά έως 1.000 ευρώ) 

 1000,01 και πάνω (+ χρέωση 1% για ποσά που ξεπερνούν τα 1000 ευρώ) 

Παρόλα αυτά, τη διακοπή της λειτουργίας του ανακοίνωσε ο όμιλος Naspers, την 

5η Μαΐου 2014, με την επίσημη εκδοχή να αναφέρει ότι η κίνηση αυτή 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του. 

 

124sold.gr: Το 124sold.gr είναι αρκετά μεγάλο και εύχρηστο site με πλήθος 

δημοπρασιών. Τα συλλεκτικά είδη (νομίσματα, γραμματόσημα κλπ) έχουν εδώ την 

τιμητική τους (γύρω στις 10.000 σχετικές δημοπρασίες) , όπως επίσης και τα κάθε 

λογής κοσμήματα (5.000 δημοπρασίες). Οι τιμές είναι αρκετά χαμηλές και αν 

κάποιος ψάξει καλά στις χιλιάδες κατηγορίες, σίγουρα θα βρει κάτι που θα του 

κινήσει το ενδιαφέρον. Αξίζει να αναφέρουμε ότι όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται 

από το site (εγγραφή, δημοσίευση αγγελίας, επιτυχημένη πώληση) είναι ΔΩΡΕΑΝ, 

κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τον χρήστη. Το 124sold.gr παρέχει επίσης την 

δυνατότητα να δημιουργήσει κάποιος την προσωπική του σελίδα. Στην σελίδα 

αυτή μπορεί να γράψει λίγα λόγια για τα ενδιαφέροντά του και την δραστηριότητά 

του στο 124sold.gr. Οι συναλλαγές γίνονται και εδώ μέσω Paypal.  

 

ibid.gr: Στα πρότυπα των προηγούμενων site, το ibid.gr εστιάζει περισσότερο σε 

συλλεκτικά αντικείμενα (κόμιξ, αντίκες κτλ.) χωρίς βέβαια να λείπουν και τα 

ηλεκτρονικά προϊόντα, οι υπολογιστές και γενικότερα οποιαδήποτε κατηγορία 

«οφείλει» να έχει ένα site δημοπρασιών. Η εγγραφή στο iBid είναι υποχρεωτική για 

τη δυνατότητα συμμετοχής σε δημοπρασίες. Είναι απολύτως δωρεάν και δε 

δημιουργεί καμία επιπρόσθετη υποχρέωση στο χρήστη. Οι χρήστες διαχωρίζονται 

σε πιστοποιημένους και μη. Πιστοποιημένος θεωρείται ένα μέλος που έχει δώσει 

ένα κανονικό email (και όχι τύπου free όπως Hotmail, Yahoo, κτλ.) κατά την 

εγγραφή του ή έχει ζητήσει την πιστοποίηση των στοιχείων της εγγραφής του από 

http://contents.ricardo.gr/pages/fees_regulation/
http://contents.ricardo.gr/pages/fees_regulation/
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το iBid και αυτό έχει γίνει με επιτυχία. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται όσο το 

δυνατόν περισσότερο η αξιοπιστία των συναλλαγών. Για τους υποψήφιους 

αγοραστές δεν υπάρχει κάποια χρέωση, ενώ οι πωλητές χρεώνονται τόσο για τις 

δημοπρασίες που δημιουργούν όσο και για τις προβολές που κάνουν. Πολύ 

σημαντικό επίσης, το γεγονός ότι η επιτυχής κατάληξη μιας δημοπρασίας δεν 

χρεώνεται, κάτι που συμβαίνει ως επί το πλείστον στα άλλα site. Πιο Το ibid.gr 

υπάρχει χρέωση από προβολή δημοπρασιών ώστε ο πωλητής να προσελκύσει 

περισσότερους αγοραστές αλλά και χρέωση από την εισαγωγή δημοπρασίας στο 

σύστημα. Αυτή ισούται με 0,01€ ή 1€ ανά 100 δημοπρασίες. Σε περίπτωση που 

έχετε πάνω από 300 ενεργές δημοπρασίες η τιμή αυτή μπορεί να γίνει ίση με 

0,002€ ή 1€ ανά 500 δημοπρασίες. 

 

BamBam.gr: Η απλή αυτή ιστοσελίδα ξεκίνησε στις 29 Οκτωβρίου 2007 από 

τέσσερις φίλους που δεν μπορούσαν να βρουν μια κατάλληλη ιστοσελίδα για 

αγγελίες. Εδώ δεν υπάρχουν δημοπρασίες και τα συναφή. Ο καθένας μπορεί να 

κάνει εγγραφή δωρεάν και να "ανεβάσει" την αγγελία του, πάλι δωρεάν. Τα είδη 

που πωλούνται είναι και εδώ δεκάδες (οχήματα, ακίνητα, οικιακά, είδη ψυχαγωγίας 

κτλ.), ενώ δεν υπάρχει κάποια χρέωση για τον χρήστη που θα πραγματοποιήσει 

μια επιτυχημένη πώληση. Σε κάθε αγγελία αναγράφεται τηλέφωνο επικοινωνίας, 

οπότε ο ενδιαφερόμενος έρχεται σε άμεση επαφή με το άτομο που έχει βάλει την 

αγγελία. Το site δεν μεσολαβεί πουθενά, παρά μόνο στην δημοσίευσή της. Οι 

τρόποι πληρωμής επίσης, εξαρτώνται από τους ίδιους τους χρήστες.  

 

Το bidbang.com χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες PayPal, προπληρωμένης κάρτας 

Paysafecard, πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας Visa ή Mastercard για την 

διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών. Ο νικητής κάθε δημοπρασίας για να 

αποκτήσει το προϊόν, πρέπει να καταβάλει στο BidBang την τελική τιμή του 

προϊόντος (δηλ. το ποσό της νικητήριας προσφοράς), τα έξοδα αποστολής και το 

ΦΠΑ, το αργότερο εντός 14 ημερών μετά την κοινοποίηση του δικαιώματός του 

αγοράς στο e-mail του. 

 

Auctions Skroutz: Το δημοφιλές site διαθέτει μια υπηρεσία κυρίως για gadgets, 

ηλεκτρονικά, υπολογιστές και τηλεφωνία. Υπάρχει plug-in για τον browser των 

χρηστών, αλλά έχει απενεργοποιήσει την αξιολόγηση χρηστών 

 

http://www.ibid.gr/
http://www.ibid.gr/help/fees.asp
http://www.bidbang.com/
http://www.bidbang.com/faq.html
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Μερικές ακόμα ελληνικές ιστοσελίδες δημοπρασιών είναι το  kinitopazaro.gr 

(κυρίως με κινητά τηλέφωνα), το grmarket.gr και το freesell.gr, αλλά αυτές είναι 

μικρότερης απήχησης. 

 

Αξιολογώντας τα παραπάνω sites παρατηρούμε ότι, η παρουσίαση και η ποικιλία 

των προϊόντων, οι τιμές και γενικότερα η πληροφόρηση για την πορεία μιας 

δημοπρασίας,  είναι πολύ σημαντικές διαστάσεις, στις οποίες έχει δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα από όλα τα παραπάνω sites. Επίσης η  παρουσίαση των υπό 

δημοπρασία αντικειμένων γίνεται με άριστο τρόπο, αφού υπάρχουν κείμενα 

περιληπτικής και αναλυτικής περιγραφής, καθώς και φωτογραφικό υλικό. Η 

περιήγηση στις σελίδες είναι εύκολη και ταχύτατη, αφού ο σχεδιασμός και η 

λειτουργικότητα  τους είναι ιδιαίτερα προσεγμένες, αφού η χρηστικότητα των 

ιστοσελίδων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ποιότητας. Ακόμη οι όροι παράδοσης και 

οι τρόποι πληρωμής, είναι πολύ σημαντικές διαστάσεις και ως εκ τούτου υπάρχουν 

σε όλα τα παραπάνω sites. Όλες αυτές είναι διαστάσεις ποιότητας που έχουν 

εντοπιστεί και στη διεθνή βιβλιογραφία, επιβεβαιώθηκαν όμως και από τη δική μας 

έρευνα. 

 

Για επιμέρους διαφοροποιήσεις, συγκεκριμένα θα λέγαμε ότι το Emarket.gr  

διαθέτει ένα όμορφα σχεδιασμένο περιβάλλον, forum ανταλλαγής απόψεων και 

συμβουλών για τις δημοπρασίες μεταξύ των χρηστών, αξιολόγηση χρήστη από 

άλλα μέλη του emarket, επικοινωνία με άλλους χρήστες μέσω email (με απόκρυψη 

της διεύθυνσής τους) και δυνατότητα για πώληση αντικειμένων ή δημιουργία 

αντίστροφης δημοπρασίας (ζήτησης αντικειμένου). Δίνει δηλαδή ιδιαίτερη σημασία 

στην επικοινωνία και στο αποτελεσματικό μάρκετινγκ. 

Αντίθετα, το Ricardo.gr διαθέτει μια ιδιαίτερη διαδικασία μέσω της οποίας 

ολοκληρώνεται η εγγραφή ενός μέλους. Μετά την συμπλήρωση των προσωπικών 

του στοιχείων ο χρήστης λαμβάνει μέσω email τον κωδικό πρόσβασης στην 

υπηρεσία και έπειτα καλείται να ζητήσει την έκδοση του κωδικού ενεργοποίησης 

της, ο οποίος του στέλνεται ταχυδρομικά. Αυτό συμβαίνει για να επιβεβαιωθεί ότι 

τα στοιχεία που έχει δώσει ο χρήστης είναι αληθή, για την ασφάλεια όλων των 

χρηστών, που αποτελεί πρωταρχικό ρόλο μαζί με αυτήν των προσωπικών 

δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι εστίασε περισσότερο στα θέματα ασφάλειας των 

συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων.  
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Το 124sold.gr: διαθέτει εύχρηστο περιβάλλον εργασίας αλλά διαφέρει από τις 

κλασσικές υλοποιήσεις. Το  iBid: είναι πλήρες, και εύχρηστο στην πλοήγηση αλλά 

φαίνεται να προτιμάται από συλλέκτες. Το δημοφιλές site Skroutz: διαθέτει μια 

υπηρεσία κυρίως για gadgets, ηλεκτρονικά, υπολογιστές και τηλεφωνία. Υπάρχει 

plug-in για τον browser των χρηστών, αλλά έχει απενεργοποιήσει την αξιολόγηση 

χρηστών, παράγοντα πολύ σημαντικό για την διασφάλιση και αξιοπιστία των 

συναλλαγών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 
Η βιβλιογραφία των πληροφοριακών συστημάτων εξετάζει την ποιότητα των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την αντίληψη των χρηστών και την  αποδοχή της 

τεχνολογίας από τους καταναλωτές, κυρίως υπό το πρίσμα του Ηλεκτρονικού 

Επιχειρείν (ebusiness), εστιάζοντας περισσότερο στις υπηρεσίες που παρέχονται 

μέσω του διαδικτύου. Ως εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η αντίστοιχη 

βιβλιογραφία προτείνει τις έννοιες του Κινητού Εμπορίου ή Επιχερείν (mobile 

commerce ή mobile business) αλλά και πιο πρόσφατα την έννοια του Διάχυτου 

Εμπορίου (Ubiquitous Commerce). Υπό το πρίσμα αυτών των εννοιών η 

βιβλιογραφία θα πρέπει να μελετήσει την ποιότητα των υπηρεσιών, το προφίλ 

καθώς και τη στάση των καταναλωτών απέναντι σε τεχνολογίες άλλες από το 

διαδίκτυο, όπως είναι τα κινητά που χρησιμοποιούνται για να παρέχουν 

καταναλωτικές υπηρεσίες (Θεοτόκης, 2009; Muhib Ullah and Siffat Ullah Khan, 

2012). 

 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για έρευνα των διαστάσεων ποιότητας στο κινητό 

εμπόριο λόγω της ταχείας εξάπλωσης του στις μέρες μας, ερευνήσαμε το προφίλ 

των χρηστών κινητού εμπορίου, προκειμένου να ορίσουμε το πεδίο πάνω στο 

οποίο θα στηριχθούν μετέπειτα έρευνες για πιθανή εφαρμογή των ευρημάτων μας 

και στο περιβάλλον αυτό. Επιπλέον, εξετάσαμε το βαθμό χρήσης και την 

υιοθέτηση των smart phones από τους χρήστες, δεδομένου ότι είναι το κυριότερο 

μέσω χρήσης στο κινητό εμπόριο (Shin et al., 2011), καθώς και των παραγόντων 

που επηρεάζουν τις στάσεις τους απέναντι σ’ αυτά. 

 

Το mobile Internet είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογία η οποία παρέχει τη 

δυνατότητα στους οργανισμούς και στους χρήστες να εκτελούν διάφορες 

δραστηριότητες που σχετίζονται με το εμπόριο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο 

χρόνος και η θέση (Alfahl et al., 2012). Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει στο m-

commerce, δηλαδή κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο. Μεταξύ των διαφόρων ορισμών 

που υπάρχουν, ένας αρκετά συνοπτικός θεωρεί ότι  είναι κάθε συναλλαγή με 

νομισματική αξία η οποία γίνεται διαμέσου κινητού τηλεπικοινωνιακού δικτύου 
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(Durlacher, 1999). Παρόλο που ο συγκεκριμένος ορισμός βρήκε αρκετούς 

υποστηρικτές για ένα μικρό διάστημα, οι Gunasekaran και Ngai το 2003 

τροποποίησαν λίγο τον ορισμό, ορίζοντας ως mobile commerce κάθε έμμεση η 

άμεση συναλλαγή που διεκπεραιώνεται μέσα από ασύρματα τηλεπικοινωνιακά 

δίκτυα. Επιπλέον, παρατηρούμε βλέποντας τη βιβλιογραφία ότι οι περισσότεροι 

ερευνητές στο παρελθόν θεωρούν το m-commerce ως επέκταση του ηλεκτρονικού 

εμπορίου (Varshney and Vetter, 2002; Ngai and Gunasekaran, 2007; Wei et al., 

2009),  με τη διαφορά ότι οι συναλλαγές στο m-commerce διεξάγονται ασύρματα 

χρησιμοποιώντας μια κινητή συσκευή. Στην πραγματικότητα όμως το m-commerce 

είναι πολύ περισσότερα από μια απλή επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου (Feng 

et al., 2006; Ho and Bull, 2010). Το m-commerce δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως e-

commerce με περιορισμούς, αλλά μάλλον ως ένα ξεχωριστό μοντέλο ηλεκτρονικού 

εμπορίου με το δικά του μοναδικά οφέλη (Scornavacca et al., 2006; Jahanshahi et 

al., 2012). Επιπροσθέτως, το m-commerce δεν είναι ένα υποκατάστατο των 

υπολογιστών, αλλά ένας νέος και πολύ πιο ισχυρός τρόπος επικοινωνίας με τους 

πελάτες. Η ευρεία διάδοση, η οικειότητα, η ευελιξία του χρόνου και η ευελιξία της 

τοποθεσίας είναι βασικές έννοιες που κάνουν το κινητό εμπόριο τόσο διαφορετικό 

από το παραδοσιακό ή/και το «e-commerce (Paavilainen, 2002). Το M-commerce 

επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές στο διαδίκτυο 

οπουδήποτε και οποτεδήποτε (Wei et al., 2009; Khalifa and Shen, 2008) Σήμερα, 

ο αριθμός των συνδρομητών της κινητής τηλεφωνίας προσπερνά τον αριθμό των 

χρηστών του διαδικτύου σε ορισμένες χώρες, και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών 

έχουν συνειδητοποιήσει τη δυναμική εξέλιξη του m-commerce και έχουν επενδύσει 

σημαντικά στην ανάπτυξη του (Xie et al., 2009). Πολλές μελέτες δηλώνουν ότι το  

m-commerce λογίζεται ως η επόμενη μεγάλη φάση στην ανάμειξη της τεχνολογίας 

που ακολουθεί την εποχή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Chew, 2006; Ngai and 

Gunasekaran, 2007; Alfahl et al., 2012).  

 
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το mobile Internet φαίνεται να έχει πολλά να 

προσφέρει ως μέσο του εμπορίου, το ποσοστό υιοθέτησης του σε πολλές χώρες 

είναι πολύ χαμηλό σε σύγκριση με το σταθερό Internet. Η  πραγματική του χρήση 

φαίνεται να είναι περιορισμένη στις περισσότερες χώρες (Kim et al., 2007; 

Westlund and Bohlin, 2008). Στην Ελλάδα, μόνο το 37% των νοικοκυριών έχουν 

κινητή πρόσβαση στο διαδίκτυο από το κινητό τους τηλέφωνο, ποσοστό πολύ 

χαμηλότερο από το μέσο όρο 52% της ΕΕ (Special Eurobarometer 414, 2014). 

Κάτι τέτοιο δικαιολογείται διότι η χρησιμοποίηση των υπηρεσιών πληροφόρησης 

και του mobile Internet στις κινητές συσκευές έχει αρκετές δυσκολίες, όπως η 
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ικανότητα υπερφόρτωσης πληροφοριών, μικρή οθόνη και περιορισμοί εισόδου 

(Paireekreng and Wong, 2009). Σε όποια περίπτωση το θέμα αυτό έχει επιστήσει 

την προσοχή των ερευνητών ώστε να κατανοήσουν τους παράγοντες που 

οδηγούν στην ατομική υιοθέτηση/απόρριψη αυτής της καινοτομίας. Οι έρευνες που 

εξετάζουν αυτούς που έχουν υιοθετήσει το mobile Internet έχουν κατά κύριο λόγο 

επικεντρωθεί στις μεταβλητές που επηρεάζουν τις αποφάσεις για το mobile 

Internet, καθώς και τον εντοπισμό βασικών οδηγών των μελλοντικών προθέσεων 

μεταξύ των χρηστών κινητής τηλεφωνίας (Bigni et al., 2007). Ειδικότερα, πολλές 

μελέτες έχουν διεξαχθεί, ώστε να εξηγηθεί η υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας από 

τους καταναλωτές (Bigni et al., 2007; Kim et al., 2007; Paireekreng and Wong, 

2009) και να ανακαλύψουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις 

υιοθέτησής τους (Hun at al., 2003). Ο Okazaki (2006) προσπάθησε να 

δημιουργήσει το προφίλ αυτών που υιοθέτησαν το mobile Internet στην Ιαπωνία. Η 

έρευνα προτείνει ένα πλαίσιο ενεργειών, με τη χρήση ανάλυσης διασποράς και της 

ταξινόμησης, προκειμένου να δημιουργηθεί το προφίλ των χρηστών κινητού 

Internet. Η ομαδοποίηση αυτή χρησιμοποιείται ευρέως για την συγκέντρωση των 

πελατών σε ομάδες ανάλογα με το φύλο τους, την ηλικία, το επίπεδο του 

εισοδήματος, κλπ.. Ο προσδιορισμός ομάδων ατόμων με βάσει συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά μπορεί συνεπώς να βοηθήσει στην ταξινόμηση των χρηστών του 

mobile Internet. Το M-commerce μπορεί να επωφεληθεί από αυτή την κατάταξη με 

στόχο να προσφερθεί σε υποομάδες που είναι πιο πιθανό να είναι δεκτικοί σε 

αυτό. Γι' αυτό κρίθηκε σκόπιμο σ’ αυτή τη μελέτη, να προσπαθήσουμε να 

ανακαλύψουμε τη σχέση μεταξύ της στάσης των καταναλωτών και τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά τους. 

 

6.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 
Α. Το ερωτηματολόγιο 

Ένα δομημένο ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας 

και αναπτύχθηκαν νέες μεταβλητές προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της 

έρευνας. Το ερωτηματολόγιο (Παράρτημα, Ζ) περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με 

την δημογραφικά στοιχεία του δείγματος. Περιλάμβανε επίσης ερωτήσεις για τη 

γενική χρήση του κινητού τηλεφώνου, την αντοχή στη χρήση του mobile Internet, 

τη δύναμη της χρήσης των portals από φορητές συσκευές Internet, τη στάση τους 

απέναντι στο mobile Internet και τη στάση απέναντι στα portals μέσω φορητών 

συσκευών. Επικεντρωθήκαμε σε κάποιες μεταβλητές πολλαπλών στοιχείων 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  Το προφίλ των ελλήνων χρηστών κινητού εμπορίου 

149 

 

προκειμένου να μετρηθεί η τεχνολογική καινοτομία των χρηστών και η προτίμησή 

τους σε σχέση με το design του κινητού τηλεφώνου. Το εργαλείο έρευνας είχε 

προηγουμένως δοκιμαστεί σε 20 επιλεγμένους συμμετέχοντες (καθηγητές και 

στελέχη της έρευνας Μάρκετινκγ) πριν από τη κύρια συλλογή δεδομένων.  

 
Β. Το δείγμα 
Η ανάλυση των δεδομένων προέρχεται από μια έρευνα που βασίζεται στο 

τηλέφωνο, έγινε στην Ελλάδα και κράτησε για ένα μήνα μεταξύ Φεβρουάριο και 

Μάρτιο του 2010.  Από το σύνολο των 979 ερωτηθέντων, μόνο 139 είχαν 

χρησιμοποιήσει το κινητό τους τηλέφωνο για άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα έρευνα αποτελεί μέρος του Wireless Mobile 

Data Services Survey (WMDSS), μια παγκόσμια έρευνα σχετικά με την έκδοση 

των υπηρεσιών κινητών δεδομένων, και εκτελείται σε ετήσια βάση σε αρκετές 

χώρες. Ένα μεγάλο μέρος των ερωτήσεων είχαν στατιστικά αναλυθεί σε μια 

προηγούμενη μελέτη που παρουσιάστηκε το 2010 (Kourouthanassis et al., 2010). 

Η μελέτη αυτή είχε ως σκοπό να αναλύσει την υιοθέτηση των εφαρμογών του 

mobile Internet.  

 

Γ. Ανάλυση Δεδομένων. 
Για να εντοπίσουμε πόσο τεχνολογικά καινοτόμοι είναι οι χρήστες “Personal 

Technology Innovativeness of the user" υπολογίσαμε μια νέα μεταβλητή 

μέσω κλίμακας Likert 4 βαθμίδων. Η αξιοπιστία της μεταβλητής πολλαπλών 

στοιχείων ελέγχθηκε με τη χρήση του Cronbach alpha. Ευρέθη ότι είναι 0,7647 η 

οποία ανήκει σ’ ένα αποδεκτό επίπεδο (Nunnally, 1978; Hair et al., 1998). 

Επιπλέον, κατασκευάστηκε μια μεταβλητή κλίμακας Likert πολλαπλών στοιχείων 

σχετικά με το design του κινητού τηλεφώνου “Design of the Mobile Phone” σε μια 

βάση συμφωνώ/ διαφωνώ. Ο Cronbach’s alpha υπολογίστηκε 0,82.  

  

Και οι δύο μεταβλητές διασταυρώθηκαν με τα δημογραφικά στοιχεία για να χτίσει 

το προφίλ των χρηστών χρησιμοποιώντας ανάλυση διασποράς. Επιπλέον, 

ANOVA διεξήχθη προκειμένου να καθοριστούν οι σχέσεις μεταξύ αυτών των 

μεταβλητών και μεταβλητών όπως το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, το επάγγελμα 

και η γεωγραφική περιοχή του ερωτώμενου. Επιπλέον, στατιστικά τεστ όπως chi-

square  και Kruskal - Wallis χρησιμοποιήθηκαν για να ελέγξουμε εάν υπήρχαν 

στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών, όπως οι υπηρεσίες που 

διατίθενται απευθείας μέσω mobile Internet και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω 

Portals, και δημογραφικά στοιχεία .  
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6.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
Α. “Personal Technology Innovativeness of the user" και Δημογραφικά. 
 

Στον Πίνακα 6.3.1, μερικά περιγραφικά στατιστικά της νέας μεταβλητής “Personal 

Technology Innovativeness of the user" απεικονίζονται. Λόγω του γεγονότος ότι οι 

τιμές τους κυμαίνονται από 4 έως 20 και ο μέσος όρος είναι περίπου 10 μπορεί να 

συμπερανθεί ότι οι ερωτηθέντες διαθέτουν χαμηλό ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές 

καινοτομίες. 

 

Πίνακας 6.3.1 Περιγραφικά στατιστικά της νέας μεταβλητής “personal technology 
innovativeness of the user” 

N Valid 1020 

 

 Missing 32 

 

Mean  10,06 

 

Std. Deviation  03,86 

 

Minimum  04,00 

 

Maximum  20,00 

 

 

Χρησιμοποιώντας ANOVA διαπιστώνεται ότι οι άντρες είναι περισσότερο 

προσανατολισμένοι στις τεχνολογικές καινοτομίες συγκριτικά με τις γυναίκες και 

αυτό είναι στατιστικά σημαντικό. Επιπλέον, η τεχνολογική καινοτομία σχετίζεται με 

την ηλικία του ερωτώμενου και με τη γεωγραφική περιοχή που αυτός/ αυτή ζει. 

Διαπιστώθηκε ότι όσο η ηλικιακή κατηγορία αυξάνεται, τόσο μειώνει η προθυμία 

για την παρακολούθηση τεχνολογικών καινοτομιών. Ταυτόχρονα, σε όλες τις 

γεωγραφικές περιοχές όπου βρίσκονται τα μεγάλα αστικά κέντρα ( π.χ. Αττική, 

Μακεδονία, Κρήτη) η πλειοψηφία των ερωτηθέντων τείνουν να ακολουθούν 

καινοτομίες κινητής τεχνολογίας σε σύγκριση με άλλες ελληνικές περιφέρειες, όπου 

οι κάτοικοι δεν είναι πολύ πρόθυμοι να παρακολουθήσουν τις καινοτομίες των 

κινητών συσκευών. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στα ισχυρότερα 

διαφημιστικά μηνύματα που επικεντρώνονται σε μεγάλα αστικά κέντρα. Επιπλέον, 

η τεχνολογική καινοτομία έχει σχέση με την κύρια απασχόληση του ερωτώμενου. 

 

Επιπλέον, η πλειοψηφία των φοιτητών (άνω του 80 %) παρακολουθεί τις 

τεχνολογικές καινοτομίες, ενώ οι συνταξιούχοι (άνω του 66 % ) είναι συντηρητικοί 

με τη χρήση τεχνολογικών καινοτομιών. Από την άλλη πλευρά, καμία σχέση δεν 
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έχει βρεθεί μεταξύ του επαγγέλματος και της προσωπικής πρόθεσης για 

Τεχνολογική Καινοτομία. Τέλος, το μορφωτικό επίπεδο σχετίζεται με την 

Προσωπική Τεχνολογική Καινοτομία. Καθώς το επίπεδο εκπαίδευσης αυξάνεται, η 

Προσωπική Τεχνολογική Καινοτομία αυξάνεται επίσης.  

 

Β. ”Design of the Mobile Phone” και δημογραφικά. 

 
Στον Πίνακα 6.3.2 απεικονίζονται τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της νέας 

μεταβλητής "Design of the Mobile Phone". Η πλειοψηφία του δείγματος φαίνεται να 

έχει την τάση να επηρεάζεται από τo design του κινητού τηλεφώνου. Θα πρέπει να 

αναφερθεί εδώ ότι η αρχική σειρά των δηλώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

κατασκευή αυτής της μεταβλητής πολλαπλών στοιχείων οδήγησε σε μη αποδεκτό 

συντελεστή Cronbach’s alpha. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβούμε σε ορισμένες 

επαναλήψεις, εξαιρουμένων των στοιχείων που συμβάλλουν λιγότερο στη 

συνολική συσχέτιση. Χρησιμοποιώντας την ανάλυση παραγόντων, αποκλείσαμε 

ένα στοιχείο και βελτιώθηκε ο συντελεστής Cronbach’s alpha ενισχύοντας την 

αξιοπιστία του μέτρου. 

  
Πίνακας 6.3.2 Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της νέας μεταβλητής " mobile phone desig " 

N Valid 1021 

 

 Missing  

 

0 

Μέση τιμή  12,33 

 

Τυπική απόκλιση  03,62 

 

Ελάχιστη τιμή  04,00 

 

Μέγιστη τιμή  20,00 

 

 

Χρησιμοποιώντας ANOVA διαπιστώνεται ότι είτε άντρες είτε γυναίκες έχουν μια 

θετική στάση απέναντι στη σχεδίαση κινητού τηλεφώνου. Δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων και το σχεδιασμό της συσκευής. 

Παρόλα αυτά, η ηλικία, η γεωγραφική περιοχή και το επάγγελμα των ερωτηθέντων 

σχετίζονται με το σχεδιασμό του κινητού τηλεφώνου. Τα νεότερα ηλικιακά άτομα 

έχουν περισσότερο θετική στάση απέναντι σε θέματα σχεδιασμού. Από την άλλη 

πλευρά, το ζήτημα του σχεδιασμού δεν είναι σχετικό με το επάγγελμα του 

ερωτώμενου  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μορφωτικό επίπεδο σχετίζεται με αυτό.  

 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  Το προφίλ των ελλήνων χρηστών κινητού εμπορίου 

152 

 

Γ. Υπηρεσίες Mobile Internet και δημογραφικά 
 
1)  Κοινωνική δικτύωση. 

Αξίζει να εξετάσουμε τις δημογραφικές μεταβλητές του δείγματος με τις μεταβλητές 

που μετρούν την χρησιμοποίηση της συχνότητας ορισμένων γνωστών υπηρεσιών 

του διαδικτύου. Pearson chi-square εφαρμόστηκε για τον προσδιορισμό της 

σχέσης μεταξύ των δύο φύλων και τη χρήση της συχνότητας της υπηρεσίας του 

facebook. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σχέση και μετά από ανάλυση απεικονίζεται 

ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία από το κινητό τους τηλέφωνο 

πιο συχνά. Δεύτερον, υπάρχει σχέση μεταξύ της χρήσης των υπηρεσιών 

κοινωνικής δικτύωσης μέσω κινητών τηλεφώνων και την ηλικία, τη γεωγραφική 

περιοχή, και τη κύρια απασχόληση. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της 

χρήσης των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης μέσω κινητών τηλεφώνων και το 

επίπεδο εκπαίδευσης ή το επάγγελμα.  

 

2)  Άλλες υπηρεσίες Mobile Internet. 

Η υπηρεσία e-mail μέσω του mobile Internet σχετίζεται με την ηλικία και το 

μορφωτικό επίπεδο. Οι νεότεροι ερωτηθέντες και το αυξημένο επίπεδο 

εκπαίδευσης έχουν ως αποτέλεσμα τη πιο συχνή ανταλλαγή e-mail. Επιπλέον, το 

κατέβασμα βίντεο και το κατέβασμα μουσικής σχετίζονται με την ηλικία και την 

περιοχή που ζουν. Η εξόρυξη πληροφοριών μέσω των μηχανών αναζήτησης 

όπως της Google, της Wikipedia ή το My phone δεν σχετίζεται με οποιοδήποτε 

από τα δημογραφικά στοιχεία. Τέλος υπηρεσίες αθλητικών ειδήσεων σχετίζονται 

με το φύλο.  

 

6.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΑΔΕΣ 

 

Η Cluster ανάλυση χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση περιπτώσεων ή 

μεταβλητών (Hair et al., 1998). Οι Jih και Lee (2004) προσπάθησαν να 

συγκεντρώσουν χρήστες κινητών τηλεφώνων σύμφωνα με τα κίνητρα τους για τα 

καταστήματα λιανικής πώλησης.  Οι Furletti at al., 2012 προσπάθησαν να 

εντοπίσουν το προφίλ των χρηστών κινητών τηλεφώνων βασισμένοι στην ανάλυση 

ενός μεγάλου συνόλου δεδομένων κλήσεων. Όταν ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων 

πρέπει να ομαδοποιηθεί ιεραρχικά είναι μια μάλλον αργή διαδικασία. Ταυτόχρονα, 

υπάρχει ένα πρόβλημα όταν και οι κατηγορικές και οι συνεχείς μεταβλητές πρέπει 

να συμπεριληφθούν στην ομαδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, ούτε η ιεραρχική, 
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ούτε k-means clater ανάλυση πληρούν τις προϋποθέσεις. Η ιεραρχική 

ομαδοποίηση απαιτεί τον υπολογισμό των αποστάσεων μεταξύ όλων των ζευγών 

των περιπτώσεων και η k-means απαιτεί να γνωρίζει τον αριθμό των clusters εκ 

των προτέρων.  

 

Η Ανάλυση Cluster two-Step είναι πιο κατάλληλη για τέτοια προβλήματα (Norusis, 

2003). Είναι ταχεία, και μπορεί να παράγει δέσμες με βάση σύνολα συνεχών και 

κατηγορικών μεταβλητών και για αρκετούς αριθμούς συστάδων. Οι παραδοχές 

που έγιναν για την ανάλυση διασποράς δύο σταδίων είναι ότι όλες οι μεταβλητές 

είναι ανεξάρτητες. Εκείνες που είναι συνεχείς μεταβλητές έχουν μια κανονική 

κατανομή, και εκείνες που είναι κατηγορικές μεταβλητές έχουν multinomial 

κατανομή (Chiu, 2001). Ωστόσο, ο αλγόριθμος δίνει αρκετά ισχυρά αποτελέσματα, 

ακόμη και όταν αυτές οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται (πρακτικά, είναι πολύ 

σπάνιο όλες οι μεταβλητές να πληρούν τις προϋποθέσεις).  

 

Ο αλγόριθμος περιλαμβάνει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας των δύο 

σταδίων είναι η κατασκευή preclusters. Τα  preclusters είναι σύνολα αρχικών 

υποθέσεων που χρησιμοποιούνται στη θέση των πρώτων δεδομένων στην 

ιεραρχική συσταδοποίηση. Κάθε περίπτωση έχει συγχωνευθεί με ένα ήδη 

διαμορφωμένο precluster ή αρχίζει ένα νέο, βασισμένο σε ένα μέτρο απόσταση 

(μεγιστοποίηση της συνάρτησης λογαριθμικής πιθανοφάνειας). Τέλος, όλες οι 

περιπτώσεις στο ίδιο precluster αντιμετωπίζονται ως ενιαία μονάδα. Στο δεύτερο 

στάδιο, η τυπική ιεραρχική αλγοριθμική ομαδοποίησης εφαρμόζεται στις 

preclusters.  

 

Σχηματίζοντας συστάδες ιεραρχικά επιτρέπει να εξερευνηθεί μια σειρά από λύσεις 

με διαφορετικό αριθμό των clusters. Οι preclusters ομαδοποιούνται σύμφωνα με 

τον πρότυπο αλγόριθμο agglomerative clustering. Το παραγόμενο σύνολο 

λύσεων, στη συνέχεια μειώνεται για τη καλύτερο αριθμό των ομάδων με τη χρήση 

Schwarz’s Bayesian Inference Criterion (BIC). Για κάθε συνεχή μεταβλητή, όπως 

απεικονίζεται στο Διάγγραμα 6.4.1, παίρνουμε ένα γράφημα των μέσων για κάθε 

συστάδα και διαστήματα εμπιστοσύνης για το μέσο διασποράς του πληθυσμού.   
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Σχήμα 6.4.1: Κατανομή συνεχών μεταβλητών σε clusters 

 
 

Α. Claster Analysis 
Οι προαναφερθείσες παραδοχές του αλγορίθμου συσταδοποίησης δύο σταδίων 

αξιολογήθηκαν. Η ανεξαρτησία των ερωτηθέντων, ήταν εξασφαλισμένη από τη 

μέθοδο δειγματοληψίας. Η ομαλότητα της κάθε συνεχής μεταβλητής, η ασυμμετρία 

όσο και η κύρτωση των δοκιμών προσδιορίστηκαν. Οι υπολογιζόμενες z-τιμές ήταν 

μέσα στο εύρος [-1.96, 1.96], αντίστοιχα, για δύο συνεχείς μεταβλητές. Επιπλέον, 

εκτελώντας τη δοκιμή Kolmogorov-Smirnov, το αποτέλεσμα έδειξε την 

κανονικότητα της κατανομής των συνεχών μεταβλητών σε ρ <0,001. Τέλος, επειδή 

τα δεδομένα μας δεν ήταν διαδοχικά, η κατανομή θεωρήθηκε πολυωνυμική για 

κάθε κατηγορική μεταβλητή (Merran, 2000). Επιπλέον, το chi-square test 

χρησιμοποιήθηκε για να αποδείξει ότι κατηγορικές μεταβλητές έχουν multinomial 

κατανομή (p <0,001) με τη χρήση SPSS. Η βιβλιογραφία δείχνει, ωστόσο, ότι ο 

αλγόριθμος ομαδοποίησης δύο σταδίων συμπεριφέρεται σθεναρά, ακόμη και αν η 

υπόθεση αυτή δεν τηρείται.  

 
Β. Εξετάζοντας τη σημασία των μεμονωμένων μεταβλητών 
Κατά την εκτέλεση της ανάλυσης συστάδων, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί η 

σημασία των διαφορετικών μεταβλητών για τον σχηματισμό των clusters. Για τις 

κατηγορικές μεταβλητές, μια τιμή Chi-square υπολογίζεται έτσι ώστε να συγκρίνει 

την παρατηρούμενη κατανομή των τιμών μιας μεταβλητής μέσα σε μια συστάδα 

στη συνολική κατανομή των τιμών. Μέσα σε κάθε ομάδα, η παρατηρούμενη 

κατανομή σε σχέση με την αναμενόμενη κατανομή βασίζεται σε όλες τις 

περιπτώσεις. Μεγάλες στατιστικές τιμές για ένα σύμπλεγμα υποδεικνύουν ότι η 

κατανομή της μεταβλητής στο σύμπλεγμα διαφέρει από τη συνολική κατανομή. Η 

μεγάλης σημασίας γραμμή που έχει συνταχθεί παρέχει κάποια ιδέα για το πόσο 

ανόμοια κάθε συστάδα είναι από το μέσο όρο. Αν η απόλυτη τιμή της στατιστικής 
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για ένα σύμπλεγμα είναι μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή, η μεταβλητή είναι 

πιθανώς σημαντική για τη διάκριση αυτής της συστάδας από τις άλλες.  

 

Σχήμα 6.4.2: Διαγράμματα της τιμής Chi-square που υπολογίζεται για κάθε μεταβλητή σε 
σύγκριση με την κρίσιμη τιμή (διακεκομμένη) παράλληλα με τις συστάδες (Clusters) 
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Στο Σχήμα 6.4.2 παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές ηλικία, κύρια απασχόληση, 

επάγγελμα και εκπαίδευση είναι σημαντικές για τη μορφοποίηση και στις τέσσερις 

ομάδες. Από την άλλη πλευρά το φύλο και η περιφέρεια διαμονής είναι σημαντικές 

στη μορφοποίηση cluster 1 και cluster 1 και 2 αντίστοιχα. 

 

Στον Πίνακα 6.4.3, εμφανίζονται η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση. Η μέση τιμή 

της κάθε μεταβλητής φαίνεται να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των clusters. Στους 

πίνακες 4 και 5 παρουσιάζονται τα ποσοστά για τις κατηγορικές μεταβλητές.  

 
Πίνακας 6.4.3  Περιγραφή συνεχών μεταβλητών μεταξύ των clusters 
 

PERS_INNOVATION            DESIGN                      
Cluster Μέση τιμή Τυπική απόκλιση Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

 

1                           7,94                  3,65                 11,39                 4,00 

2                           9,40                  3,43                 11,86                 3,48 

3                           8,54                  3,63                 11,12                 3,03 

4                          11,63                 3,68                 13,21                 3,69 
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Πίνακας 6.4.4 Σύνθεση των δημογραφικών χαρακτηριστικών εντός clusters (ν = 720) 
  1 

(Ν=68) 

2 

(Ν=325) 

3 

(Ν=137) 

4 

(Ν=190) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΥΛΟ ΑΝΤΡΑΣ 51,47 59,08 84,67 60,53 63,61 

ΓΥΝΑΙΚΑ 48,53 40,92 15,33 39,47 36,39 

       
ΗΛΙΚΙΑ 15-24  3,38 0,73 26,32 8,61 

 25-34  1,54  73,68 20,14 

 35-44  51,08 44,53  31,53 

 45-54 7,35 33,23 34,31  22,22 

 55-64 92,65 10,77 20,44  17,50 

       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 8,82 4,62 11,68 7,37 7,08 

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 19,12 7,38 9,49 6,32 8,61 

 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2,94 1,23 4,38 0,53 1,81 

 ΗΠΕΙΡΟΣ 1,47 1,23 1,46 4,21 2,08 

 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 10,29 3,69 8,76 7,89 6,39 

 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 16,18 23,08 33,58 19,47 23,47 

 ΘΡΑΚΗ  4,62 2,19 2,11 3,06 

 ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 1,47 2,77 3,65 5,79 3,61 

 ΚΡΗΤΗ 5,88 3,08 10,22 4,21 5,00 

 ΑΤΤΙΚΗ 33,82 48,31 14,60 42,11 38,89 

       
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗΣ  1,54   0,69 

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 

ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣ/Σ 
 6,46 4,38 17,89 8,47 

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣ/ΣΗΣ 
7,35 91,08 92,70 80,53 80,69 

 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 92,65    8,75 

 ΟΙΚΙΑΚΑ   1,46 0,53 0,42 

 ΑΝΕΡΓΟΣ  0,62 0,73 0,53 0,56 

 ΑΛΛΟ  0,31 0,73 0,53 0,42 

       
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 47,06 35,69 0,73 15,26 24,72 

 ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 23,53 22,46 89,05 28,42 36,81 

 ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 29,41 40,92 10,22 55,79 37,92 

 ΜΑΘΗΤΗΣ  0,92  0,53 0,56 

       

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  

(ΟΧΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜ.) 
1,47 0,31 0,73  0,42 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 16,18 0,62 18,98  5,42 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 10,29 4,62 24,09 0,53 7,78 

 ΛΥΚΕΙΟ 32,35 27,69 56,20 34,74 35,42 

 ΤΕΙ 5,88 19,38  17,37 13,89 

 ΑΕΙ 32,35 38,77  39,47 30,97 

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 1,47 8,62  7,89 6,11 
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Πίνακας 6.4.5  Σύνθεση των δημογραφικών χαρακτηριστικών μεταξύ clusters (ν = 
720) 
  1 

(Ν=68) 

2 

(Ν=325) 

3 

(Ν=137) 

4 

(Ν=190) 

ΦΥΛΟ ΑΝΤΡΑΣ 7,64 41,92 25,33 25,11 

ΓΥΝΑΙΚΑ 12,60 50,76 8,02 28,62 

      
ΗΛΙΚΙΑ 15-24  17,74 1,61 80,65 

 25-34  3,45  96,55 

 35-44  73,13 26,87 0,00 

 45-54 3,13 67,50 29,38 0,00 

 55-64 50,00 27,78 22,22 0,00 

      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 11,76 29,41 31,37 27,45 

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 20,97 38,71 20,97 19,35 

 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 15,38 30,77 46,15 7,69 

 ΗΠΕΙΡΟΣ 6,67 26,67 13,33 53,33 

 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 15,22 26,09 26,09 32,61 

 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6,51 44,38 27,22 21,89 

 ΘΡΑΚΗ  68,18 13,64 18,18 

 ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 3,85 34,62 19,23 42,31 

 ΚΡΗΤΗ 11,11 27,78 38,89 22,22 

 ΑΤΤΙΚΗ 8,21 56,07 7,14 28,57 

      
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗΣ  100,00   

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 

ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣ/ΣΗΣ 
 34,43 9,84 55,74 

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣ/ΣΗΣ 
0,86 50,95 21,86 26,33 

 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 100,00    

 ΟΙΚΙΑΚΑ   66,67 33,33 

 ΑΝΕΡΓΟΣ  50,00 25,00 25,00 

 ΑΛΛΟ  33,33 33,33 33,33 

      
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 17,98 65,17 0,56 16,29 

 ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 6,04 27,55 46,04 20,38 

 ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 7,33 48,72 5,13 38,83 

 ΜΑΘΗΤΗΣ 0,00 75,00  25,00 

      
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  

(ΟΧΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜ.) 
33,33 33,33 33,33 33,33 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 28,21 5,13 66,67  

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 12,50 26,79 58,93 1,79 

 ΛΥΚΕΙΟ 8,63 35,29 30,20 25,88 

 ΤΕΙ 4,00 63,00  33,00 

 ΑΕΙ 9,87 56,50  33,63 

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 2,27 63,64  34,09 
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H ομάδα Cluster 1 αποτελείται κυρίως από άτομα άνω των 55 ετών, σχεδόν 

ισόποσα κατανεμημένα στα δύο φύλα, με γεωγραφικά ομογενές δείγμα 

λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό της κάθε περιοχής αντίστοιχα. Στο επάγγελμα 

είναι κυρίως συνταξιούχοι, και δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν χαμηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης. Η ομάδα Cluster 2 αποτελείται κυρίως από άνδρες, η πλειοψηφία 

του δείγματος είναι 35-44 ετών, που κατοικούν στις δύο πόλεις με το μεγαλύτερο 

πληθυσμό στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), ασχολούνται με μια εργασία 

πλήρους απασχόλησης στο ιδιωτικό τομέα και η συντριπτική πλειοψηφία σχετικά 

με το μορφωτικό επίπεδο είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

 

Η 3η Cluster ομάδα αποτελείται κυρίως από άνδρες χαμηλού επιπέδου 

εκπαίδευσης, με εργασία πλήρους απασχόλησης ως ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Τέλος, η τελευταία ομάδα  αποτελείται από άνδρες σε ποσοστό 60%, κάτω των 34 

ετών, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως υπάλληλοι σε επιχειρήσεις με 

γεωγραφικά ομογενές δείγμα λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό της κάθε 

περιοχής. 

 

Σύμφωνα με το σχήμα 6.4.1, το cluster 1 έχει το χαμηλότερο προσωπικό 

ενδιαφέρον για καινοτομία, ενώ το cluster 4 έχει το μεγαλύτερο. Όσον αφορά τις 

συστάδες 2 και 3 και οι δύο τείνουν να έχουν χαμηλά χαρακτηριστικά προσωπικής 

καινοτομίας. Από την άλλη πλευρά, εκτός από τις ομάδες 1 και 2, οι οποίες 

διακρίνονται με βάση το πόσο προσανατολισμένοι είναι οι χρήστες στο σχεδιασμό 

του ή όχι, το δείγμα στην ομάδα 3 είναι αδιάφοροι, ενώ τα μέλη της συστάδας 4 

φαίνεται να δίνουν προσοχή στο σχεδιασμό του κινητού τηλεφώνου.  

 

6.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ  

Σε αυτή τη μελέτη έγινε μια προσπάθεια να απεικονίσουμε το προφίλ του Έλληνα 

χρήστη κινητού. Δύο νέες μεταβλητές εισήχθησαν. Αυτές οι μεταβλητές είναι 

"Προσωπική Τεχνολογική  Καινοτομία του χρήστη» που περιγράφει την τάση που 

έχει ένας χρήστης κινητού  να ακολουθήσει νέα χαρακτηριστικά κινητής 

τεχνολογίας και η μεταβλητή με το όνομα «Σχεδιασμός του κινητού τηλεφώνου» 

που περιγράφει πόσο ο σχεδιασμός του κινητού τηλεφώνου επηρεάζει την 

αγοραστική συμπεριφορά των χρηστών. Αυτές οι μεταβλητές σχετίζονται με 

ορισμένα δημογραφικά στοιχεία των χρηστών όπως η ηλικία, η γεωγραφική 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  Το προφίλ των ελλήνων χρηστών κινητού εμπορίου 

160 

 

περιοχή και το επάγγελμα των ερωτηθέντων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι δύο νέες 

μεταβλητές που εισήχθησαν δεν έχουν εξεταστεί πριν στη βιβλιογραφία. 

 

Επιπλέον, το προφίλ των χρηστών κινητών τηλεφώνων απεικονίζεται 

χρησιμοποιώντας ανάλυση διασποράς και αρκετές δοκιμές στατιστικής 

σημαντικότητας. Τα δεδομένα που συλλέγονται από όλη την Ελλάδα διατυπώνουν 

τέσσερις συστάδες χρηστών. Οι συστάδες κατασκευάζονται λαμβάνοντας υπόψη 

τα δημογραφικά στοιχεία, καθώς και τις δύο νέες μεταβλητές που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Η ηλικία φαίνεται να είναι πολύ σημαντική και καθορίζει σημαντικά τα 

χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας. Το επίπεδο εκπαίδευσης είναι επίσης σημαντικό, 

καθώς και η κύρια απασχόληση και το επάγγελμα των ερωτηθέντων. 

 

Επιπλέον, η "Προσωπική Τεχνολογική Καινοτομία του χρήστη” και ο “Σχεδιασμός 

κινητού τηλεφώνου" είναι μεταβλητές που συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση 

των συστάδων 3 και 4, που σημαίνει ότι είναι σημαντικές για τις εταιρείες κινητής 

τηλεφωνίας, όταν επικεντρώσουν τις προωθητικές προσπάθειές τους σε αυτές τις 

συγκεκριμένες δέσμες δυνητικών πελατών κινητής τηλεφωνίας. 

 

6.6 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ  

Τέλος, δεδομένου ότι τα κινητά τηλέφωνα παρέχουν στους χρήστες τους μια 

ποικιλία λειτουργιών και υπηρεσιών, έχουν γίνει συσκευές πολλαπλών χρήσεων, 

που περιλαμβάνουν διαδραστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και διαδικασίες. 

Περαιτέρω έρευνα πρέπει να γίνει για να προστεθούν άλλα χαρακτηριστικά στις 

ομάδες, όπως οι υπηρεσίες που προτιμώνται σε όλες τις συστάδες.  Ιδιαίτερα η 

τεχνολογία των smart phones (sp) που συνδυάζει κινητό και προσωπική ψηφιακή 

τεχνολογία (PDA) σε μια μόνο συσκευή (Shin et al., 2011), παρέχοντας 

εξατομικευμένα συστήματα λειτουργίας παρόμοια με των υπολογιστών, έχει δώσει 

την δυνατότητα στους χρήστες να έχουν άνετη πρόσβαση στο Internet κτλ. Αυτές 

οι ικανότητες δίνουν την δυνατότητα σε ένα smart phone να παρέχει υπηρεσίες και 

σαν κινητός υπολογιστής και σαν συσκευή επικοινωνίας και έτσι διατίθεται σε όλο 

τον κόσμο, δίνοντας στους χρήστες μια και μόνη λύση για όλες τις προσωπικές 

επικοινωνιακές τους ανάγκες. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί το 

προφίλ και το επίπεδο αποδοχής και υιοθέτησης των smart phones, ως το 

κυριότερο μέσο χρήσης του ηλεκτρονικού κινητού εμπορίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

ΤΩΝ SMART PHONES ΩΣ ΜΕΣΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ψηφιακή επανάσταση έχουν οδηγήσει σε 

δραστική ανάπτυξη της αγοράς. Η χρήση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας έχει γίνει 

τομέας έρευνας υψηλού ενδιαφέροντος κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες. Στην 

προσπάθεια έρευνας της χρήσης και αποδοχής μιας καινούργιας τεχνολογίας, 

πολλά άρθρα έχουν χαρακτηρίσει το ΤΑΜ σαν κύριο-βασικό μοντέλο (Park and 

Chen, 2007; Lee et al., 2009; Lu and Su, 2009; Chen et al., 2010, 2011;Tajuddin et 

al., 2012; Lee and Lehto, 2013).  

 

Διάφορα θεωρητικά μοντέλα όπως το ΤΑΜ που αναφέρθηκε προηγουμένως, 

δημιουργήθηκαν να εξηγήσουν  γιατί οι άνθρωποι δέχονται ή απορρίπτουν ένα 

προϊόν νέας τεχνολογίας. Έτσι, είναι σημαντικό να εξετάσουμε πώς οι άνθρωποι 

είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν ένα καινούργιο προϊόν υψηλής τεχνολογίας και να 

αναγνωρίσουν ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την υιοθέτηση και την αποδοχή 

καινούργιων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Σ’ αυτήν  την έρευνα 

συγκεντρωθήκαμε στην ανάπτυξη, που αφορά την τεχνολογία κινητών, η όποια 

έχει δώσει την δυνατότητα στα κινητά να έχουν λειτουργίες που στο παρελθόν δεν 

είχαν (Chen et al., 2010). Ένα λαμπρό παράδειγμα είναι η εμφάνιση των smart 

phones (sp) που συνδυάζει κινητό και προσωπική ψηφιακή τεχνολογία (PDA) σε 

μια μόνο συσκευή (Shin et al., 2011). Αυτή η παντοδύναμη συσκευή φτιάχτηκε με 

σκοπό να ικανοποιήσει τους χρήστες παρέχοντας εξατομικευμένα συστήματα 

λειτουργίας παρόμοια με των υπολογιστών. 

 
Όσο πιο πολύ ένα sp γίνεται διαθέσιμο και οικονομικότερο στο καταναλωτικό κοινό 

τόσο πιο αναπόφευκτη είναι η αύξηση πωλήσεων (Chang et al., 2009). Παρόλα 

αυτά, αν και οι συσκευές αυτές έχουν πολλά οφέλη και καινούργιες προκλήσεις και 

ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και για τον καθένα χρήστη ξεχωριστά, μερικοί 

άνθρωποι αρνούνται να δεχθούν τις πρόσφατες τεχνολογίες, και γι’ αυτό υπάρχει 

σε μερικές χώρες περιορισμένη αγορά όσον αφορά τις πωλήσεις και την χρήση 

του sp (IDC European Quarterly Mobile Phone Tracker, 2013). Πρέπει να 

σημειωθεί ότι υπάρχουν ελάχιστες μελέτες που ασχολούνται με την υιοθέτηση των 
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sp σε σχέση με την υγεία (Park and Chen, 2007; Chen et al., 2009; Chen et al., 

2010), ή  τον τομέα της ιατρικής (Trelease, 2008), και την προσωπική αποδοχή του 

(Kim, 2008; Chen et al., 2011). Κάποιοι ερευνητές έχουν προσπαθήσει να 

καταλάβουν την αποδοχή των sp αξιοποιώντας προηγούμενες θεωρίες, που έχουν 

σχέση με την τεχνολογία κινητών. Οι  Wu και Wang (2007) στην προσπάθειά τους 

να εξερευνήσουν την υιοθέτηση κινητών υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, 

επέκτειναν το TAM ενσωματώνοντας μεταβλητές όπως τον αντιληπτό κίνδυνο, το 

κόστος και τη συμβατότητα. Οι Bouwman et.al. (2008) στην έρευνά τους για να 

ικανοποιήσουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών για συγκεκριμένες υπηρεσίες 

κινητής τηλεφωνίας, επέκτειναν το TAM λαμβάνοντας υπόψη  την επιρροή των 

μέσων ενημέρωσης και την κοινωνική επιρροή. Βρήκαν ότι η επιρροή των μέσων 

ενημέρωσης και η κοινωνική επιρροή είναι σημαντική για την στάση απέναντι στη 

καινοτομία, και στο τρόπο που αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα, και την ευκολία 

χρήσης. 

 

Παρόλα αυτά παρά πολύ λίγες μελέτες εξέτασαν εμπειρικά τα ατομικά 

χαρακτηριστικά που μπορούν να εξηγήσουν και να προβλέψουν τις αντιδράσεις 

των καταναλωτών και την εφεξής συμπεριφορά τους σε σχέση με τα sp, και ακόμη 

λιγότερες έχουν ερευνήσει την αποδοχή των sp από φοιτητές (James et al., 2006; 

Chen et al., 2011). 

 

Ο κύριος σκοπός της έρευνας μας ήταν να προτείνουμε και να δοκιμάσουμε έναν 

τροποποιημένο μοντέλο ΤΑΜ συμπεριλαμβάνοντας παράγοντες που επηρεάζουν 

τις συμπεριφορές των φοιτητών προς τα sp. Επιπλέον στόχοι της έρευνας μας 

ήταν να εξετάσουμε τα επίπεδα αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουν οι χρήστες sp 

(καθώς είναι σημαντικό για τις εταιρίες να γνωρίζουν τις προσδοκίες των πελατών 

τους επειδή οι προσδοκίες επηρεάζουν την ικανοποίηση τους), καθώς επίσης το 

προφίλ των χρηστών sp. 

 
Γι’ αυτό το λόγο, συγκεκριμένα αντικείμενα της έρευνας ήταν: 
 

 Να οριστεί το προφίλ των χρηστών sp 

 Να ερευνηθεί το πιθανό χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην προσδοκώμενη 

και την ληφθείσα ποιότητα των sp από τους χρήστες, όσον αφορά 

διαστάσεις όπως “χρηματική αξία”, “σχεδιασμός”, “εμπειρία χρήσης”, 

“εγκατάσταση προϊόντος”, “service μετά την πώληση” και “γενικά ποιότητα 
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προϊόντος”, μεταβλητές οι όποιες έχουν χρησιμοποιηθεί για να μετρηθεί η 

αβεβαιότητα των χρηστών 

 Να εντοπιστούν οι κύριοι παράγοντες που σχετίζονται με τις συμπεριφορές 

των χρηστών ως προς τα sp 

 Να αναγνωριστούν οι προσωπικές μεταβλητές που επηρεάζουν τις 

συμπεριφορές των χρηστών ως προς τα sp 

 Να διερευνηθεί αν οι συμπεριφορές των χρηστών απέναντι στην υψηλή 

τεχνολογία και ιδιαιτέρως στα sp επηρεάζουν την πρόθεση τους να 

υιοθετούν καινούργιες εκδόσεις των sp . 

 

7.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας 

είναι ότι εξελίσσονται και αντικαθίστανται με ταχείς ρυθμούς. Η σημαντικότητα της 

ταχύτητας στις αγορές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας οδηγείται από την 

αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα και τις συνεχείς εξελιγμένες προσδοκίες των 

πελατών (Doyle and Saunders, 1985). Αυτό σημαίνει ότι η βελτίωση τον ήδη 

υπαρχόντων τεχνολογιών αυξάνεται ραγδαία (Gerhard et al., 2011). Σαν 

αποτέλεσμα αυτών των δυναμικών συνθηκών αγοράς, οι εταιρίες υψηλής 

τεχνολογίας εξαρτώνται συχνά από ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο 

επηρεάζεται από τις τεχνολογικές καινοτομίες παρά από τις ανάγκες του πελάτη 

(Mohr and Sarin, 2009). Η ραγδαία παρουσίαση των καινούριων και βελτιωμένων 

μοντέλων μπορεί να εξαναγκάσει τους πελάτες να μετανιώσουν για την αγορά τους 

και να καθυστερήσουν όλες τις καινούργιες αγορές. Καμία από αυτές τις 

αντιδράσεις των πελατών δεν βρίσκεται στο μακροπρόθεσμο ενδιαφέρον των 

παραγωγών (Schirtzinger, 2012). Ένα άλλο πρόβλημα στην αγορά προϊόντων 

υψηλής τεχνολογίας είναι ότι η μόνο η τεχνολογική υπεροχή  δεν εξασφαλίζει 

επιτυχία για τις εταιρίες προϊόντων υψηλής τεχνολογίας επειδή στις περισσότερες 

περιπτώσεις, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας με πολλές τεχνολογικά βελτιωμένες 

παραμέτρους που δημιουργούνται από ειδικούς, μοιάζουν ελλιπείς στο μυαλό των 

συνηθισμένων πελατών (Schirtzinger, 2012). Πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι 

πελάτες προτιμούν απλούστερη λειτουργία των προϊόντων και οι εταιρείες υψηλής 

τεχνολογίας υπόσχονται ¨εύκολη χρήση¨ για τα πολύπλοκα προϊόντα. Παρόλα 
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αυτά οι εταιρίες βιώνουν έντονες αντιδράσεις από δυσαρεστημένους πελάτες 

(Mohr et al., 2010). 

 
Επιπλέον, οι πωλήσεις προϊόντων υψηλής τεχνολογίας είναι θετικά συνδεδεμένες 

με την παρουσίαση του προϊόντος. Όμως, παρά την σημαντικότητα της ποιότητας 

του προϊόντος, δόθηκε πολύ λίγη σημασία στο πως αυτή την ποιότητα την 

αντιλαμβάνεται ο χρήστης (Fiedler  at al., 2010; Papaioannou et al., 2011; Nguyen 

et al., 2012). Είναι πολύ σημαντικό για τους μαρκετίστες να γνωρίζουν τις 

προσδοκίες των πελατών τους καθώς αυτές επηρεάζουν την ικανοποίηση των 

πελατών. Όταν φτάνονται ή ξεπερνιούνται οι προσδοκίες, οι πελάτες αναφέρουν 

υψηλά επίπεδα ικανοποίησης (Jones et al., 2003). Έτσι είναι σημαντικό να 

εξετάζεται η γνώμη του πελάτη (πραγματικό βίωμα) για να εκτιμηθεί εάν η 

ποιότητα του sp φτάνει, ξεπερνά ή ακολουθεί τις προσδοκίες του. Το θετικό ή 

αρνητικό χάσμα ανάμεσα στην αντιληπτή εμπειρία και την αναμενόμενη εμπειρία, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρήσει την ικανοποίηση ή την απογοήτευση 

του χρήστη η όποια είναι η ακύρωση. Η ακύρωση χρήσης είναι η διαφορά ανάμεσα 

στην αντιληπτή εμπειρία και την αναμενόμενη. Θα μπορούσε να καταλήξει σε 

θετική ακύρωση, όταν η αντιληπτή εμπειρία χρήσης είναι μεγαλύτερη από την 

αναμενόμενη, και αρνητική ακύρωση, όταν η αναμενόμενη εμπειρία χρήσης είναι 

μεγαλύτερη από την αντιληπτή. Οι διαστάσεις που χρησιμοποιούνται για να 

μετρηθεί η ακύρωση, είναι η σχεδίαση και η λειτουργικότητα του προϊόντος, οι 

υπηρεσίες προς τους πελάτες και η γενική ικανοποίηση (Garvin, 1984; 

Parasuraman et al., 2005). 

  
Όσον αφορά τα δημογραφικά, κοινωνικοοικονομικά και προσωπικά 

χαρακτηριστικά, παρατηρήθηκε ότι έχουν εξετασθεί σε προηγούμενες έρευνες σαν 

παράγοντες που προβλέπουν την αποδοχή προϊόντων τεχνολογίας 

(Hirunyawipada and Paswan, 2006). Βρέθηκε πως καθώς το δημογραφικό 

περιβάλλον μεταβάλλεται, π.χ. τα επίπεδα εισοδήματος, το κοινωνικοοικονομικό 

γίγνεσθαι και η μόρφωση, επηρεάζουν στον τρόπο που χρησιμοποιείται η 

τεχνολογία μεταξύ συγκεκριμένων κατηγοριών πελατών (Paul, 2002). Ιδιαιτέρως, η 

ηλικία παραμένει ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις συμπεριφορές 

των ανθρώπων προς την υψηλή τεχνολογία (Hill et al., 2008). Οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία πελάτες δοκιμάζουν την νέα τεχνολογία μόνο εάν τα προϊόντα συναντούν τις 

συγκεκριμένες τους ανάγκες, παρά εξαιτίας του «καινοτομισμού» τους (Laukkanen 

et al., 2007). Επιπλέον, βασίζουν τις αποφάσεις τους για αγορές σε 

συναισθηματικούς παράγοντες, ενώ οι νεότεροι πελάτες παίρνουν αποφάσεις που 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  Διαστάσεις ποιότητας και αποδοχής των smart phones ως μέσα 

διεξαγωγής κινητού εμπορίου 

165 

 

βασίζονται σε υπάρχουσες αληθινές πληροφορίες για τη νέα τεχνολογία (Wang 

and Cole, 2008). Τα ευρήματα των ερευνών επίσης αποδεικνύουν ότι οι 

πρόσφατοι αποδέκτες των καινοτόμων προϊόντων είναι οι νεότεροι καταναλωτές 

με μεγαλύτερα εισοδήματα και μόρφωση (Wang et al. 2008).  

 

Διάφορα θεωρητικά πλαίσια και μοντέλα έχουν αναπτυχθεί για να διερευνηθεί η 

φύση και οι διαστάσεις αποδοχής και υιοθέτησης της τεχνολογίας πληροφοριών 

(ΙΤ). Το ΤΑΜ του Davis (Davis, 1989; Davis et al., 1989) προέρχεται από διάφορες 

ψυχολογικές θεωρίες, συμπεριλαμβανόμενης  και της θεωρίας της αιτιολογημένης 

δράσης (TRA) (Fishbein and Ajzen, 1975). Το μοντέλο ΤΑΜ χρησιμοποιείται συχνά 

σαν βάση σε πολλές εμπειρικές μελέτες για να προβλεφθεί η πρόθεση χρήσης των 

καταναλωτών και η αντιμετώπιση στο γενικό πλαίσιο τεχνολογίας (Park and 

Chen,2007; Lee et al., 2009; Lu and Su, 2009; Chen et al., 2010, 2011). Το ΤΑΜ 

επίσης χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία και σε άλλα επιστημονικά πεδία, εκτός ΙΤ 

(Selim, 2003; Shih, 2004; Hsu and Lu, 2004). Συγκεκριμένα, το ΤΑΜ ισχυρίζεται ότι 

οι χρήστες αξιολογούν το σύστημα βασιζόμενοι στην ευκολία χρήσης του και στην 

αντιληπτή χρησιμότητα του. Εάν το σύστημα είναι χρήσιμο και εύκολο στη χρήση, 

ένας χρήστης θα έχει θετική συμπεριφορά προς το σύστημα το όποιο με την σειρά 

του προκαλεί τον χρήστη να το χρησιμοποιήσει. Μετά, η πρόθεση δημιουργεί την 

απόφαση ενός χρήστη να χρησιμοποιήσει το σύστημα. Γενικά, υπάρχουν πάνω 

από 100 μελέτες που αφορούν ή αξιολογούν το ΤΑΜ και τα αποτελέσματα όλων 

αυτών των μελετών υποδεικνύουν ότι το ΤΑΜ είναι ικανό να παρέχει μια επαρκή 

εξήγηση και πρόβλεψη της αποδοχής του χρήστη των ΙΤ τεχνολογιών (Chen et al., 

2010).  

 

Ο Davis (1986) υπέθεσε ότι η στάση ενός χρήστη προς ένα σύστημα ήταν μια 

τεράστια ειδοποιός διαφορά για το αν ο χρήστης θα χρησιμοποιήσει ή θα 

απορρίψει το σύστημα. Η στάση του χρήστη με την σειρά της θεωρήθηκε ότι 

επηρεάστηκε από δυο μεγάλες θεωρίες: αντιληπτή χρηστικότητα και ευκολία στη 

χρήση. Όμως, κατά τη διάρκεια των τελευταίων σταδίων πειραματισμού, οι 

Venkatesh and Davis (1996) θα βελτιώσουν το μοντέλο τους για να 

συμπεριλάβουν κι άλλες μεταβλητές και να τροποποιήσουν τις σχέσεις που ο 

Davis αρχικά διατύπωσε. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν το ΤΑΜ (Davis 1986) για 

να μελετήσουν τη σχέση ανάμεσα στην αντιληπτή ευκολία και την εξοικείωση σε 

σχέση με την τεχνολογία. Υποστήριξαν για ποιον λόγο μπορεί να υπάρχει 

εξοικείωση, και πρέπει να υπάρχει στο πλαίσιο της αποδοχής της ΙΤ του χρήστη. 
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Επιπλέον, ένας σημαντικός αριθμός από προγενέστερες έρευνες, έχει 

τροποποιήσει την αρχική εκδοχή του ΤΑΜ, αφαιρώντας την έννοια της στάσης 

εξαιτίας του αδύναμου της ρόλου σαν μεσολαβητής ανάμεσα στην πρόθεση 

συμπεριφοράς και στις δύο πεποιθήσεις (αντιληπτής χρησιμότητας και ευκολίας 

στη χρήση) (Davis et al., 1989; Venkatesh and Davis, 1996; Yen et al., 2010). 

Επιπροσθέτως, η χρησιμότητα και η εφαρμοστικότητα του ΤΑΜ υποστηρίζεται από 

πολλούς ερευνητές και σε άλλα πεδία (Sánchez and Hueros, 2010). Η μελέτη  των 

Tajuddin et al., (2012) ερευνά με τη χρήση του ΤΑΜ την αποδοχή των blogs έναντι 

της αποδοχής των ιστοσελίδων από τους φοιτητές. Επιπλέον, οι Lee and Lehto 

(2013) χρησιμοποίησαν το ΤΑΜ για να αναγνωρίσουν τα αίτια που επηρεάζουν την 

πρόθεση για χρήση του YouTube.  

 

Συμπερασματικά το ΤΑΜ μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και στην παρούσα μελέτη 

για να εξετάσει την αποδοχή των sp’s από φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η 

εξοικείωση με την τεχνολογία (Self-efficacy) είναι μια σημαντική μεταβλητή που 

χρησιμοποιείται σε πολλές μελέτες για να εξηγήσει την προθυμία να 

χρησιμοποιηθούν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Γι’ αυτό το λόγο είναι χρήσιμο να 

συμπεριληφθεί στο μοντέλο για να προβλέπει τη στάση και την πρόθεση χρήσης 

όσον αφορά τα sp’s. Έτσι προτάθηκε ένα βελτιωμένο μοντέλο ΤΑΜ και 

σχηματίστηκαν κάποιες υποθέσεις για να εξηγήσουμε τα κίνητρα και τους 

παράγοντες που δημιουργούν θετική στάση στο χρήστη να χρησιμοποιήσει 

συσκευές υψηλής τεχνολογίας όπως το sp. 

 

7.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΑΜ 

Πολλά μοντέλα προτάθηκαν στη βιβλιογραφία για να καθορίσουν την αποδοχή ή 

όχι προϊόντων τεχνολογίας όπως το sp. Το πιο δημοφιλές είναι το ΤΑΜ, το οποίο 

προτάθηκε από τον Davis όπως προαναφέρθηκε. Ο Davis (1986) πρότεινε το ΤΑΜ 

για να εξηγήσει την αποδοχή τεχνολογίας υπολογιστών από το χρήστη. Ο σκοπός 

του ΤΑΜ είναι να συνδέσει τους παράγοντες που οδηγούν στην αποδοχή των 

υπολογιστών, με πολλές παραλλαγές και επεκτάσεις σε άλλα υψηλής τεχνολογίας 

προϊόντα (Ma and Liu, 2004). Σύμφωνα με το ΤΑΜ, η ευκολία στη χρήση και η 

αντιληπτή χρησιμότητα είναι κύριοι παράγοντες που οδηγούν σε μια θετική ή 

αρνητική συμπεριφορά του χρήστη να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες. Η θετική 

συμπεριφορά προς την αποδοχή νέων τεχνολογιών μπορεί να οδηγήσει διαδοχικά 

στη θετική πρόθεση να το δεχτεί. Μετά η πρόθεση δημιουργεί θετική απόφαση του 
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χρήστη. Επιπροσθέτως, η  εξοικείωση με την τεχνολογία (Self-efficacy),  βρέθηκε 

ότι επηρεάζει θετικά τη χρησιμότητα (usefulness) και την ευκολία στη χρήση (ease 

of use) (Ma and Lin, 2005). Έτσι, το ΤΑΜ είναι ο βασικός σκελετός που 

χρησιμοποιήθηκε σαν βάση για να προταθεί το συγκεκριμένο μοντέλο. 

Συγκεκριμένα, στο βασικό μοντέλο ΤΑΜ προστέθηκε η εξοικείωση με την 

τεχνολογία, η κοινωνική επίδραση, δημογραφικά και προσωπικά χαρακτηριστικά 

του χρήστη, όπως ο προσανατολισμός τους ως προς τα κινητά εξεζητημένης 

σχεδίασης ή την “μανία” τους για την τεχνολογία κλπ. Τα sp’s  επιλέχθηκαν ως 

κατηγορία καθώς αποτελούν διαδεδομένα και δημοφιλή προϊόντα και έχουν 

ενσωματώσει τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων υψηλής 

τεχνολογίας. 

 

Σχήμα 7.3.1: Προτεινόμενο μοντέλο TAM για sp 

 

 

Βασιζόμενοι σ’ αυτό το μοντέλο καταλήξαμε στις ακόλουθες υποθέσεις: 

H7.1. “Η εξοικείωση με την τεχνολογία” αναφορικά με την τεχνολογία έχει 

στατιστικά σημαντική θετική σχέση με την αντιλαμβανόμενη χρηστικότητα των 

χρηστών των sp’s. 

H7.2. “H εξοικείωση με την τεχνολογία” έχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση  με 

την αντιλαμβανόμενη “ευκολία χρήσης” των sp’s. 

H7.3. “Η αντιληπτή  ευκολία χρήσης” έχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση με την 

αντιλαμβανόμενη “χρησιμότητα” ενός sp.  

Η7.4. “Η αντιληπτή  ευκολία χρήσης” έχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση με τη 

στάση των χρηστών ως προς την “αποδοχή καινούργιων version” των sp’s. 

H7.5. H “αντιληπτή χρησιμότητα” ενός sp έχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση 

με τη στάση των χρηστών ως προς την “αποδοχή καινούργιων version” των sp’s. 

Η7.6. “Η κοινωνική επίδραση” έχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση με τη στάση 

των χρηστών ως προς την “αποδοχή καινούργιων version” των sp’s. 
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Η7.7. “Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως “ηλικία” και “οικογενειακό εισόδημα” 

επηρεάζουν σημαντικά τη στάση των χρηστών για αποδοχή νέων τύπων sp. 

H7.8. “Τα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά ενός χρήστη όπως η προτίμησή τους σε 

κινητά εξεζητημένης σχεδίασης ή ο τεχνολογικός τους προσανατολισμός ή μανία 

τους για κάθε νέα τεχνολογία” επηρεάζουν σημαντικά τη στάση των χρηστών για 

αποδοχή νέων τύπων sp. 

H7.9. Η “στάση των χρηστών ως προς την αποδοχή νέων τύπων sp” επηρεάζει 

σημαντικά τη πρόθεσή τους να υιοθετηθούν νέους τύπους sp’s. 

 

Οι παραπάνω υποθέσεις εξετάζονται στο κεφάλαιο 5. 

 

7.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

7.4.1 Ερωτηματολόγιο  

 
Το όργανο της έρευνας ήταν ένα δομημένο ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Ζ), που 

αποτελούνταν από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, ρωτήθηκαν γενικές ερωτήσεις σε 

σχέση με τις προσωπικές τους στάσεις σχετικά με τα προϊόντα υψηλής 

τεχνολογίας. Για την ακρίβεια πολυμεταβλητά μέτρα χρησιμοποιήθηκαν για να 

προσδιορίσουν το προφίλ των χρηστών σε σχέση με ορισμένα χαρακτηριστικά 

τους όπως ο προσανατολισμός τους ως προς το σχεδιασμό ή την τεχνολογία ή την 

μανία τους για κάθε νέα τεχνολογία. Αυτές οι μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν και σε 

προηγούμενες μελέτες (Jih and Lee, 2003; Okazaki, 2006; Westlund and Bohlin, 

2008), και προσαρμόστηκαν στα sp’s . Όλα αυτά τα μέτρα (Likert-scaled) 

εξετάστηκαν για την αξιοπιστία τους, δίνοντας Cronbach alpha πάνω από 0.73 , το 

οποίο είναι ένα αποδεκτό επίπεδο.  

 

Στο δεύτερο μέρος υπήρχαν ερωτήσεις τύπου Likert, που μετρούσαν το χάσμα 

ανάμεσα στη ποιότητα εξυπηρέτησης των χρηστών και τις προσδοκίες τους όσον 

αφορά τα sp’s. Τέλος, υπήρχαν ερωτήσεις που σχετίζονταν με ορισμένα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων.  

 

Το αρχικό ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε και στα αρμένικα. Είχε δοκιμαστεί σε ένα 

δείγμα φοιτητών με σκοπό τη βελτίωση του. Οι ερωτηθέντες έδωσαν 

εποικοδομητικά σχόλια, η πλειοψηφία των οποίων λήφθηκε υπόψη. Τα στατιστικά 

τεστ που χρησιμοποιήθηκαν είναι η ANOVA, discriminant analysis, Pearson 

correlation και paired-samples T-test.  Το προφίλ των χρηστών σχηματίστηκε 
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χρησιμοποιώντας two-step cluster analysis για κατηγορικές  και συνεχείς 

μεταβλητές. 

 

 

7.4.2 Το δείγμα  

 
Ο πληθυσμός που αποτέλεσε το δείγμα της έρευνας ήταν φοιτητές από 2 

πανεπιστήμια, το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό  Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο στην 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, και το πανεπιστήμιο της Πολιτείας Yerevan στην Αρμενία. 

Επιλέξαμε φοιτητές, επειδή είναι από τη φύση τους καινοτόμοι και οι πρώτοι που 

υιοθετούν προϊόντα νέας τεχνολογίας, και κυρίως αποτελούν το μεγαλύτερο 

ποσοστό χρηστών sp’s (Nielsen Research: Mobile consumer report, 2013). 

Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν την τάση και τη θέληση να λαμβάνουν μέρος σε 

ερευνητικές μελέτες. ‘Έγινε προσπάθεια να επιλεχθούν δείγματα από τα δύο κράτη 

που να αντιπροσωπεύουν επάξια τον φοιτητικό πληθυσμό. Το σύνολο τoυ 

δείγματος ήταν 961 φοιτητές. Ο αριθμός του δείγματος επιλέχθηκε από 

συστηματική δειγματοληψία. Αφού ελήφθησαν οι απαντήσεις μερικοί ερωτηθέντες 

απορρίφθηκαν και καταλήξαμε στα 951 ερωτηματολόγια, τα οποία συμμετείχαν 

στην έκβαση των αποτελεσμάτων. Στοιχεία συγκεντρώθηκαν μέσω προσωπικών 

συνεντεύξεων που διεξήχθησαν στα προαναφερθέντα ιδρύματα. Η μόνη 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα ήταν ότι έπρεπε να 

έχουν εμπειρία στα sp’s. 

 

Ο λόγος για τη διεξαγωγή μιας συλλογικής έρευνας ήταν κυρίως η πρόθεσή μας να 

ερευνήσουμε τις συμπεριφορές των χρηστών σε δύο διαφορετικές χώρες. ‘Όπως 

έχουν δείξει  προηγούμενες έρευνες (IDC European Quarterly Mobile Phone 

Tracker, 2011), υπάρχουν διαφορές στη χρήστη των sp’s και η αγορά μοιράζεται 

ανάμεσα σε κράτη «ανατολής» και «δύσης». Έτσι, ένα «δυτικό» κράτος, η Ελλάδα 

και ένα «ανατολικό», η Αρμενία, επιλέχθηκαν. 

7.4.3 Δημογραφικά 

 
Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες. Πιο συγκεκριμένα, 60,5% του 

δείγματος ήταν γυναίκες και  39,5% άντρες. 91% είχαν ηλικία από 15-24, 6,1% από 

35-34 και 2,9% ήταν πάνω από 34. Όσον αφορά το επίπεδο μόρφωσης, 63,5% 

ήταν φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι σπουδαστές με μεταπτυχιακό ήταν το 

30,9% και αυτοί που είχαν ανώτερο πτυχίο ήταν το 4,8% των συμμετεχόντων. PhD 

(doctor of philosophy) σπουδαστές χωρίς ανώτερο πτυχίο ήταν το 0,8%. 
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Το ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις σχετικές με το οικογενειακό τους και το 

ατομικό τους εισόδημα. Για το οικογενειακό εισόδημα, 22,6% δήλωσαν  λιγότερα 

από 750€ το μήνα, ενώ 25,9% κυμαίνονται από 751-1000€, 27% από 1001-2000€, 

13% από 2001-3000€, και 11,5% πάνω από 3000€. Τέλος, σχετικά με το ατομικό 

εισόδημα η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (82,5%), δήλωσαν ότι έχουν 

λιγότερα από 500€, 10,3% έχουν από 501-750€, 4,9% έχουν από 751-1000€ και 

υπόλοιποι κερδίζουν πάνω από 1000€ το μήνα. 

 

7.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

7.5.1 Το προφίλ του χρήστη 

 
Βρήκαμε αρκετά ενδιαφέρον να σκιαγραφήσουμε το προφίλ των ερωτηθέντων 

χρησιμοποιώντας cluster analysis. Από τους έγκυρους ερωτηθέντες, 647 ήταν 

Έλληνες και 304 Αρμένιοι. Η Two-step cluster analysis που εφαρμόστηκε και 

δημιούργησε 3 ομάδες. Η πρώτη αποτελείται αποκλειστικά από Έλληνες, η 

δεύτερη από Έλληνες και  Αρμένιους, ενώ η Τρίτη αποτελείται μόνο από 

Αρμένιους. Η πρώτη ομάδα αποτελείται αποκλειστικά από νέους Έλληνες (15-24 

ετών), με χαμηλό ατομικό εισόδημα αλλά υψηλό οικογενειακό. Αυτό σημαίνει ότι 

είναι άτομα που εξαρτώνται οικονομικά από τους γονείς τους. Η δεύτερη ομάδα 

αποτελείται από άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών. Έχουν όλοι πτυχίο 

θετικών ή θεωρητικών επιστημών ή και ανώτερο και φαίνεται πως είναι οικονομικά 

ανεξάρτητοι από την οικογένειά  τους. Η τρίτη ομάδα αποτελείται κυρίως από 

Αρμένιους φοιτητές οι οποίοι είναι εξαρτώμενοι οικονομικά από τις οικογένειές 

τους, αλλά και το οικογενειακό εισόδημα (σε αντίθεση με τη πρώτη ομάδα των 

Ελλήνων)  διανέμεται ισομερώς σε όλες τις εισοδηματικές ζώνες. Τα τρία τμήματα 

χρηστών και τα χαρακτηριστικά τους συνοψίζονται στον πίνακα 7.5.1.1. 
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Πίνακας 7.5.1.1 Προφίλ των χρηστών των sp’s 

 

 
1 

(Ν=263) 

2 

(Ν=228) 

3 

(Ν=196) 

 

ΣΥΝΟΛIKO 

ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΧΩΡΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 58,6 41,4 0 65,4 

ΑΡΜΕΝΙΑ 0 16,5 83,5 34,6 

      

ΦΥΛΟ 
ΑΝΤΡΑΣ 37,7 40,1 22,2 39,5 

ΓΥΝΑΙΚΑ 38,7 28,3 33 60,5 

      

ΗΛΙΚΙΑ 

15-24 42,4 26,8 308 91 

25-34 0 91,5 8,5 6,1 

35-44 0 91,7 8,3 1,7 

45-54 0 100 0 0,9 

 55-64 0 100 0 0,3 

      

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 64,3 18,8 16,9 63,5 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 0 39,3 60,7 30,9 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 0 93,3 6,7 4,8 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 0 100 0 0,8 

      

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

<750€ 25,2 32,9 41,9 22,6 

751-1.000€ 39,3 27 33,7 25,9 

1.001-2.000€ 46,3 33,7 20 27 

2.001-3.000€ 40,7 51,2 8,1 13 

>3.000€ 39,7 26,9 33,4 11,5 

      

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

<500€ 46,5 19,8 33,7 82,5 

501-750€ 0 95,9 4,1 10,3 

751-1.000€ 0 97 3 4,9 

>1.000€ 0 93,3 6,7 2,3 

 

Σχήμα  7.5.1.1: Η κατανομή της μεταβλητής ‘design orientation’ στα 3 clusters  

 

 
 
Σχήμα  7.5.1.2: Η κατανομή της μεταβλητής ‘technology orientation’ στα 3 clusters  
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Σχήμα 7.5.1.3 Η κατανομή της μεταβλητής ‘technology victimisation’ στα 3 clusters  

 

 
 
Βλέποντας  τα Διαγράμματα από το 7.5.1.1. έως το 7.5.1.3, κάποιος μπορεί να 

συγκρίνει τις συμπεριφορές των χρηστών, που ανήκουν στις ομάδες από 1 έως 3 

ως προς τις μεταβλητές “προτίμηση στον εξεζητημένο σχεδιασμό”, “τεχνολογικός 

προσανατολισμός”, και  “τεχνολογική  μανία”. Ένα πρώτο εύρημα είναι ότι οι 

Αρμένιοι είναι περισσότερο προσανατολισμένοι στον εξεζητημένο σχεδιασμό των 

κινητών από τους Έλληνες. Το δεύτερο «μεικτό» γκρουπ χρηστών είναι λιγότερο 

προσανατολισμένοι στον εξεζητημένο σχεδιασμό σε σύγκριση με το τρίτο, αλλά 

αρκετά περισσότερο σε σύγκριση με την πρώτη ομάδα. Επίσης, παρατηρούμε ότι 

οι ομάδες 2 και 3 είναι περισσότερο τεχνολογικά προσανατολισμένοι χρήστες έως 

και θύματα της τεχνολογίας συγκριτικά με την πρώτη ομάδα. 

 

7.5.2 Διαστάσεις του disconfirmation των χρηστών 

 
Η gap analysis χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του disconfirmation των χρηστών, 

δηλαδή των αποκλίσεων μεταξύ των προσδοκιών του χρήστη και της εμπειρίας 

που είχε. Όπως έχει προαναφερθεί ο έλεγχος των πιθανών αποκλίσεων μεταξύ 

του προσδωκόμενου και του οφέλους που λαμβάνεται σχετικά με ένα προϊόν, είναι 

σημαντικό, προκειμένου να εντοπίσει τις αδύναμες πτυχές των προσφερόμενων 

υπηρεσιών και να καθορίζει το επίπεδο της ικανοποίησης/ δυσαρέσκειας των 

χρηστών. 

Οι μεταβλητές που ελέγχθηκαν για πιθανά επίπεδα disconfirmation ήταν: 

1. “value for money”  - “η αξία για τα χρήματα”  

2. “design”- “σχεδιασμός”  

3. “usage experience”- “εμπειρία χρήσης” 
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4. “product installation” - “η εγκατάσταση του προϊόντος” 

5. “after sales service” – “η εξυπηρέτηση μετά την πώληση” 

6. “general product quality” – “γενική ποιότητα προϊόντος” 

 

Τα ζεύγη δειγμάτων T-test (Πίνακα 7.5.2.1) που χρησιμοποιούνται, αποκάλυψαν 

ότι τα αποτελέσματα της διαφοράς ήταν  σημαντικά (ρ <0,001) για όλες τις 

μεταβλητές. 

 

Πίνακας 7.5.2.1. Η ανάλυση της διαφοράς των έξι διαστάσεων μετρώντας την αντιληπτή και 
την αναμενόμενη εμπειρία απο τα sp’s  

 

Μέσο 

Αναμενόμενης 

εμπειρίας 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέσο 

αντιληπτής 

εμπειρίας 

Τυπική 

Απόκλιση 
Κενό 

Επίπεδο 

Σημαντικότητας 

Η αξία για τα 

χρήματα 3.79 1.327 3.55 1.269 -0.24 0.000 

Σχεδιασμός 4.14 1.082 3.98 1.141 -0.16 0.000 

Εμπειρία 

χρήσης 3.75 1.298 3.72 1.202 -0.03 0.000 

Η εγκατάσταση 

του προϊόντος 3.64 1.342 3.59 1.264 -0.05 0.000 

Η εξυπηρέτηση 

μετά την  

πώληση 3.76 1.321 3.41 1.346 -0.35 0.000 

Γενική 

ποιότητα 

προϊόντος 4.14 1.095 3.85 1.155 -0.29 0.000 

 

 
Εξετάζοντας τα αποτελέσματα της διαφοράς, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι, αν 

και αρνητικά, κυμαίνονται από ασήμαντα σε μικρά, γεγονός που σημαίνει ότι η 

αναμενόμενη απόδοση και η απόδοση που λαμβάνουν είναι κοντά η μια στην 

άλλη. 

 

Ειδικότερα, η μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση απεικονίζεται στην “εξυπηρέτηση 

μετά την πώληση” και η ελάχιστη αρνητική απόκλιση παρατηρείται στις μεταβλητές 

που εξετάζουν την “εμπειρία χρήσης” των προϊόντων και την “εγκατάσταση του 

προϊόντος”. 

 

Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα των αποκλίσεων μπορούν να αποτελέσουν ένα 

χρήσιμο εργαλείο προκειμένου να αξιολογηθούν οι αδυναμίες των sp’s και να 

συμβάλουν στην βελτίωση των χαρακτηριστικών τους. 
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7.5.3 Επαλήθευση του προτεινόμενου μοντέλου TAM 

 
Pearson correlation, ANOVA και discriminant analysis εφαρμόστηκαν προκειμένου 

να ελεγχθούν οι υποθέσεις που διατυπώθηκαν στο 7.3. Όλες οι υποθέσεις 

βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικές (οι περισσότερες από αυτές ήταν 

σημαντικές ακόμη και σε 0,01). Παρόλα αυτά, από τη δημογραφικά στοιχεία μόνο η 

«ηλικία» και το «εισόδημα του σπιτιού» βρέθηκαν να σχετίζονται με «στάση 

απέναντι στα  νέα version των sp’s. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι υπήρχαν 

περισσότερα δημογραφικά στοιχεία, όπως το «προσωπικό εισόδημα», το «φύλο», 

η «εκπαίδευση», κλπ.., τα οποία  οδήγησαν σε μη σημαντικές σχέσεις. Ως εκ 

τούτου, το προτεινόμενο μοντέλο τυποποιείται όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 

7.5.3.1 

 

Σχήμα 7.5.3.1: Επαλήθευση του Προτεινόμενου ενισχυμένου μοντέλου TAM για sp’s  

 

 

Το προτεινόμενο μοντέλο ενισχύεται, σε σύγκριση με το παραδοσιακό, 

περιλαμβάνοντας ορισμένους προσωπικούς ψυχογραφικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν τη στάση των καταναλωτών στο να υιοθετήσουν νέες εκδόσεις των 

sp’s. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει τα δημογραφικά στοιχεία («ηλικία» και 

«οικογενειακό εισόδημα») και τα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά του χρήστη (“design 

orientation”, “technology orientation” and “technology victimisation”) . 

 

Είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους χαρακτηριστικά, όπως αυτά προτείνονται 

στην έρευνα, εισήχθησαν στο TAM. Θεωρούμε ότι η «ηλικία» σχετίζεται με την 

συμπεριφορά που υιοθετούν οι άνθρωποι απέναντι σε ένα νέο sp, δεδομένου ότι οι 

νέοι άνθρωποι είναι πιο πρόθυμοι στο να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες και 

σύμφωνα με την Neilsen (2013) οι ιδιοκτήτες sp’s σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 

πλειοψηφία είναι άτομα νεαρής ηλικίας.  
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Φαίνεται ότι οι νέοι ηλικιακά φοιτητές, είναι πρόθυμοι να υιοθετήσουν την 

πρωτοποριακή τεχνολογία όπως οι νέες εκδόσεις των sp’s.  Επιπλέον, όσο το 

εισόδημα της οικογένειας αυξάνεται τόσο οι χρήστες δύνανται  να αγοράσουν νέα 

προϊόντα (p < 0,01 ).  

 

Επίσης, επιβεβαιώνεται και η υπόθεση 8, δεδομένου ότι όσο πιο 

προσανατολισμένοι είναι στην τεχνολογία ή έχουν μανία με τις νέες τεχνολογίες 

τόσο περισσότερο είναι θετικοί στο να αγοράσουν τις νέες εκδόσεις των sp’s (ρ < 

0,01 ). Οι σχέσεις των εγγενών χαρακτηριστικών του χρήστη με τη στάση του 

χρήστη να υιοθετήσει νέες εκδόσεις sp’s, φανερώνουν ότι η προτίμησή τους σε 

κινητά εξεζητημένου σχεδιασμού είναι πραγματικά ένας παράγοντας που 

διαμορφώνει τη στάση του/ της για να υιοθετήσουν νέες εκδόσεις του SP. Φαίνεται 

ότι η έξυπνη σχεδίαση του τηλεφώνου είναι ένα ελκυστικό χαρακτηριστικό για τους 

φοιτητές στο να διαμορφώσουν μια θετική στάση απέναντι στο sp. 

 

Ταυτόχρονα, ένας προσανατολισμένος τεχνολογικά χρήστης, ο οποίος προφανώς 

είναι ένας καινοτόμος χρήστης, κατέχει το κίνητρο που προέρχεται από το 

χαρακτήρα του, να είναι ο πρώτος που θα έχει μια προηγμένη έκδοση μιας 

έξυπνης συσκευής. Περαιτέρω, ένα “θύμα” της τεχνολογίας έχει έναν βαθύ 

συναισθηματικό προσανατολισμό σε σχέση με  τον τεχνολογικά 

προσανατολισμένο χρήστη οδηγώντας τον να διαμορφώσει μια θετική στάση και 

αυτός. 

 

Η Self-efficacy επηρεάζει perceived usefulness and perceived ease of use (p < 

0.01) επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα στη βιβλιογραφία. Επιπλέον, η κοινωνική 

επιρροή επηρεάζει τη στάση του χρήστη στο να υιοθετήσει νέες εκδόσεις του SP 

επαληθεύοντας τη βιβλιογραφία. Τέλος, υποθέτουμε, ότι η στάση του χρήστη να 

υιοθετήσει νέες εκδόσεις του SP επηρεάζει θετικά την πρόθεση του να υιοθετήσει 

νέες εκδόσεις του SP. 

7.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Σ αυτή την έρευνα, σκιαγραφήθηκε το προφίλ των χρηστών των sp’s. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα και στην Αρμενία και εντοπίστηκαν τρεις 

κατηγορίες χρηστών. Επιπλέον η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές και 

διερεύνησε την πιθανή διαφορά που υπάρχει μεταξύ της αναμενόμενης και της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας των sp’s, σχετιζόμενες με 6 διαστάσεις, “value for 
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money”  - “η αξία για τα χρήματα”, “design”- “σχεδιασμός”, “usage experience”- 

“εμπειρία χρήσης”, “product installation” - “η εγκατάσταση του προϊόντος”, “after 

sales service” – “η εξυπηρέτηση μετά την πώληση”, “general product quality” – 

“γενική ποιότητα προϊόντος”.  

 

Τα παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν για να μετρηθεί η disconfirmation του χρήστη. Η 

διαφορά των μεταβλητών είναι αρνητική, γεγονός που σημαίνει ότι η προσδοκία 

είναι μεγαλύτερη από την αντιληπτή ποιότητα. Είναι προφανές ότι πρέπει να 

καταβληθούν προσπάθειες από τις εταιρείες, προκειμένου να αντιστρέψουμε τη 

διαφορά, με  την αύξηση του αντιληπτού επίπεδου εμπειρίας.  

 

Επιπλέον, έχουν γίνει προσπάθειες για να εντοπιστούν οι κυριότεροι παράγοντες 

που επηρεάζουν θετικά τη στάση των χρηστών για νέες εκδόσεις sp’s.  Οι 

παράγοντες  εξετάστηκαν στο πλαίσιο του υφιστάμενου γνωστού μοντέλου TAM. Η 

συμβολή της παρούσας έρευνας ήταν ότι κάποιες εγγενείς μεταβλητές του 

καταναλωτή περιελήφθησαν στο προτεινόμενο τροποποιημένο μοντέλο. Επιπλέον, 

η πρόθεση συμπεριλαμβάνεται στο μοντέλο ως σχετική με τη στάση απέναντι στην 

υιοθέτηση ενός sp. Εν κατακλείδι, ένα ολοκληρωμένο μοντέλο προτείνεται. Φυσικά, 

αυτό το μοντέλο θα πρέπει να επικυρωθεί και να μελετηθεί περαιτέρω υπό την 

προϋπόθεση να εφαρμοστεί σε ένα ευρύτερο δείγμα. 

 

Τέλος, το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να έχει μεγάλη αξία για το μάρκετινγκ των 

επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας προϊόντων. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις 

μεταβλητές που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα, μια εταιρεία θα πρέπει να 

χρησιμοποιεί τόσο το προϊόν όσο και τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών στη 

διαφήμιση του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

8.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Οι νέες τεχνολογίες και το ευρύτερο οικονομικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, 

ωθούν τις επιχειρήσεις σε μαζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, 

αναπτύσσονται και συναλλάσσονται στην παγκόσμια αγορά.  Την ίδια στιγμή, οι 

καταναλωτές οι οποίοι γνωρίζουν τις νέες δυνατότητες και υπηρεσίες που 

προσφέρει η τεχνολογία, γίνονται όλο και απαιτητικοί, δεδομένου της μεγαλύτερης 

πληροφόρησης που έχουν. Έτσι οι επιχειρήσεις είναι “αναγκασμένες”, λόγω της 

πίεσης που τις ασκείται, να εστιάσουν στις ανάγκες των πελατών τους και να 

προσφέρουν υπηρεσίες με υψηλό επίπεδο ποιότητας, αν θέλουν να είναι 

ανταγωνιστικές. 

 

Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται σε όλο το εύρος της σύγχρονης επιχείρησης, η 

υιοθέτηση σύγχρονων διαδικασιών, εφαρμογών και συστημάτων μέσω του 

διαδικτύου και των δικτυακών τεχνολογιών. Σύγχρονες τεχνολογίες και μέθοδοι θα 

πρέπει να συνδυαστούν, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αυξήσουν την αξία τους, 

να αναβαθμίσουν το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, να 

ελαχιστοποιήσουν τα κόστη τους και γενικότερα να αυτοματοποιήσουν τις 

διεπιχειρησιακές τους συναλλαγές. Όλα αυτά οδηγούν στην υιοθέτηση βέλτιστων 

επιχειρηματικών πρακτικών και εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναπτύσσουν ανάλογες δραστηριότητες όχι μόνο 

για την επίτευξη μεγαλύτερου κέρδους, αλλά κυρίως για την βελτίωση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών.  

 
Γίνονται αρκετές και σημαντικές προσπάθειες, τόσο από την πλευρά των 

επιχειρήσεων, όσο και από την πλευρά των καταναλωτών να εξοικειωθούν με τα 

νέα δεδομένα. Αυτό αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της διεπιστημονικής 

έρευνας (ELTRUN, 2013)  που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στα οποία φαίνεται ότι το 

ηλεκτρονικό εμπόριο εισέρχεται πλέον σε φάση ωριμότητας και στη χώρα μας.  

Πιο συγκεκριμένα, το 35% των χρηστών Internet στην Ελλάδα (περίπου 2.2εκ) 

έκαναν τουλάχιστον μια αγορά προϊόντος/ υπηρεσίας online το 2013,  που 

σημαίνει 25% ανάπτυξη σε σχέση με το 2012. Όμως και από αυτούς που δεν 

πραγματοποίησαν καμιά ηλεκτρονική αγορά, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 
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διερεύνησε την αγορά ηλεκτρονικά και άρα επηρεάστηκε η αγοραστική του 

συμπεριφορά,  πριν αγοράσει φυσικά. Πιο συγκεκριμένα αξίζει να σημειωθεί  ότι:  

 

 το 18% ξεκίνησε τις online αγορές το 2013, γεγονός που αφενός δείχνει την 

καθυστέρηση και αφετέρου που δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη 

της αγοράς το 2013 σε σχέση με το 2012.  

 το  40% των αγορών σε φυσικά καταστήματα / εταιρίες γίνεται αφού γίνει 

σοβαρή διερεύνηση / έρευνα και σύγκριση τιμών στο Διαδίκτυο  

 το 60-65% των συνολικών online αγορών κατευθύνεται σε Ελληνικά sites, 

ενώ το αντίστοιχο νούμερο στην Ευρώπη είναι κοντά στο 90%  

 

Τα παραπάνω καταδεικνύουν  ότι παρότι η online αγορά κινήθηκε με 25% 

(περίπου €3,5 δις) ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το 2012, ακόμη παραμένει 

σε χαμηλά επίπεδα, αφού η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή αγορά φθάνει τα €350 δις 

με το 70% των χρηστών Internet να αγοράζουν online (Europe B2C 

Ecommerce Report, 2013). Επιπλέον, από τα αποτελέσματα (ELTURN, 2013) 

φαίνεται να μην ικανοποιούν τα ελληνικά sites ή να μην πληρούν τις 

προδιαγραφές των ελλήνων καταναλωτών στον ίδιο βαθμό με τα διεθνή, με 

αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό καταναλωτών να μην αγοράζει ηλεκτρονικά ή οι 

αγορές του να κατευθύνονται από ξένες επιχειρήσεις. 

 

Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν ακόμη πολλοί καταναλωτές όσο και ένας 

μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που παραμένουν αρνητικοί στο να αξιοποιήσουν 

το νέο επιχειρηματικό εργαλείο, γεγονός που οδηγεί σε «εμπορική αυτοκτονία» για 

τις επιχειρήσεις και έλλειψη επιλογών για τους καταναλωτές. Άρα το ενδιαφέρον 

στρέφεται στον εντοπισμό των κυριότερων παραγόντων που οδηγούν στο 

αποτέλεσμα αυτό. 

 

Η δυσπιστία των Ελλήνων για το Διαδίκτυο και τις αγορές από απόσταση είναι ο 

κύριος παράγοντας επιρροής στην επιλογή online εταιρείας, αφού 7 στους 10 

online καταναλωτές αναφέρουν ως πρώτο παράγοντα επιλογής ηλεκτρονικού 

καταστήματος την «προσφορά ασφαλούς τρόπου πληρωμής μέσω γνωστού 

φορέα». Στη δεύτερη θέση, παραμένουν οι ξεκάθαροι όροι χρήσης (π.χ. επιστροφή 

προϊόντων), ενώ πολύ κοντά είναι η ευκολία στην πλοήγηση/επιλογή, η 

εξυπηρέτηση και η ευχρηστία/σχεδίαση του site. (ELTURN, 2013)  
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Ακόμη και από τους τρόπους πληρωμής που επιλέγουν οι online καταναλωτές, η 

αντικαταβολή παραμένει ακόμη στην πρώτη θέση, χαρακτηρίζοντας την 

ιδιαιτερότητα του Έλληνα online αγοραστή. Παρ’ όλα αυτά, τα υψηλά ποσοστά της 

πιστωτικής κάρτας (με 48%), του PayPal (με 43%) και της χρεωστικής κάρτας (με 

38%) καταγράφουν τη σταδιακή αλλαγή συμπεριφοράς των Ελλήνων 

καταναλωτών όσον αφορά την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των συναλλαγών, 

γεγονός που σημαίνει ότι ο Έλληνας καταναλωτής εκπαιδεύεται και ενημερώνεται. 

Άρα, περισσότερη προσπάθεια αναμένεται από την πλευρά των 

επιχειρήσεων προκειμένου να «πείσουν για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα 

τους» τους online καταναλωτές.  

 

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια έρευνα 1 στα 10 e-shops  δεν αναφέρουν ακόμη 

τις βασικές πληροφορίες της επιχείρησής τους (δηλαδή διεύθυνση, στοιχεία 

επικοινωνίας κ.λπ.) και άρα θα πρέπει να αποφεύγονται από τους online 

καταναλωτές. Επίσης, μόνο 6 στα 10 e-shops έχουν ξεκάθαρη σελίδα όπου 

αναφέρονται οι όροι σε σχέση με την πολιτική τους για το απόρρητο και τα 

προσωπικά δεδομένα. Τα πράγματα είναι αρκετά χειρότερα σε σχέση με τις 

ελληνικές παραδοσιακές εμπορικές επιχειρήσεις, που έχουν υιοθετήσεις πρακτικές 

ηλεκτρονικού εμπορίου (Papaioannou et al., 2014b).  

 

Τέλος ένας  ακόμη  σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τους online 

καταναλωτές είναι η αισθητική και η ευκολία πλοήγησης στο site του ηλεκτρονικού 

καταστήματος  Όσον αφορά την αισθητική, υπάρχουν κάποια προβλήματα αφού 

μόνο το 63% των e-shops έχει συγκεκριμένη δομή, περιλαμβάνει σελίδες με 

συνεπή δομή και χρωματισμούς, υπάρχει συνέπεια στον τρόπο εμφάνισης του 

site σε όλες τις σελίδες και οι πολυμεσικές εφαρμογές που 

χρησιμοποιούνται είναι υψηλής ανάλυσης. Όσον αφορά τα εργαλεία 

αναζήτησης και πλοήγησης, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη αφού το 86% των 

e-shops δίνουν τη δυνατότητα αναζήτησης με πολλαπλούς τρόπους υπάρχει 

άμεση δυνατότητα επιστροφής στην κεντρική σελίδα, υπάρχει εύκολος κατάλογος 

προϊόντων και το site υποστηρίζεται από διαφορετικούς web browsers. 

 

Επίσης στην πανελλήνια Ετήσια Έρευνα για τη συμπεριφορά των χρηστών των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου – 

ELTRUN, οι καταναλωτές φαίνεται να αξιοποιούν τα social media (σε υψηλά 

επίπεδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες) για να ενημερωθούν για 

προϊόντα/υπηρεσίες, να κάνουν κριτική, να ανταλλάξουν απόψεις με άλλους 
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αγοραστές και γενικά να επηρεάσουν και να επηρεαστούν. Αυτό δείχνει ότι είναι 

ώριμοι χρήστες και με έντονη την τάση να ενημερώνονται. Οι επιχειρήσεις πλέον 

πρέπει να  χρησιμοποιούν  τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όχι μόνο ως 

απλό εργαλείο επικοινωνίας, αλλά ως μέρος της επιχειρηματικής τους 

στρατηγικής για συνεργασία, για αναβάθμιση των σχέσεων με τους πελάτες 

και για σχεδιασμό.  

 
Ενδιαφέρον είναι ότι πλέον ο Έλληνας online καταναλωτής λαμβάνει υπόψη όλες 

τις διαστάσεις ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αναφέρθηκαν στη 

βιβλιογραφία ασφάλεια/ πιστοποίηση, site (γρήγορο/εύχρηστο), εξυπηρέτηση, 

σχόλια χρηστών κλπ., και «τολμάει» να συναλλάσσεται ηλεκτρονικά ακόμη και σε 

κατηγορίες που στην Ελλάδα βρίσκονταν στην αφάνεια, όπως είδη ένδυσης και 

υπόδησης,  οι παραγγελίες έτοιμου φαγητού κλπ. (Πίνακας 8.1.1).  

 

Πίνακας 8.1.1: Συχνότητα  αγορών μέσω Internet το A΄ εννεάμηνο του 2013  

 

Πηγή: Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

ELTURN, 2013 

 

Βλέποντας τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε να εμφανίζονται ψηλά στην 

κατάταξη, κατηγορίες προϊόντων/ υπηρεσιών που παραδοσιακά υστερούσαν στην 

Ελλάδα. Αυτό μας έδωσε το ερέθισμα να διερευνήσουμε την κατάσταση μιας 

συγκεκριμένης κατηγορίας (παραγγελία έτοιμου φαγητου) στην Ελλάδα.  Στην 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  Συμπεράσματα 

 

181 

 

έρευνα που πραγματοποιήσαμε το 2014, σε 767 φοιτητές και σε 260 επιχειρήσεις 

του κλάδου, σε σχέση με τις στάσεις τους και τη συμπεριφορά τους αναφορικά με 

τις ηλεκτρονικές παραγγελίες έτοιμου φαγητού (Papaioannou et al., TBP), τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (73,8%) δεν έχει 

προβεί σε αντίστοιχη ηλεκτρονική παραγγελία, και ένας από τους λόγους που 

δεν έχουν προβεί, είναι ότι τα καταστήματα που γνωρίζουν ή που 

προτιμούν, δεν διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα. Παρόλα αυτά, όσο αναφορά τις 

προθέσεις τους, η πλειοψηφία δηλώνει ότι θα επιχειρούσε να παραγγείλει 

ηλεκτρονικά αν υπήρχε η δυνατότητα. Ένας λόγος που τους κάνει θετικούς ως 

προς την πρόθεση, είναι ότι  με τις παραγγελίες μέσω Internet,  ο καταναλωτής 

μπορεί να κερδίζει επιπλέον εκπτώσεις και προσφορές. Σε κάτι ανάλογο καταλήγει 

και η έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καταγράφοντας ότι τα 2/3 

των χρηστών αναφέρουν ότι πολύ πιθανόν να αγόραζαν από ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα ακόμα και αν δεν κάλυπτε τα παραπάνω κριτήρια (τις διαστάσεις που 

προαναφέραμε) εφόσον είχε χαμηλές τιμές και πολλές προσφορές. Αυτό είναι 

χαρακτηριστικό των εθνικών οικονομιών σε ύφεση, γεγονός που θα πρέπει να 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τις επιχειρήσεις κατά το στρατηγικό τους 

σχεδιασμό. 

 

Αυτό που προκύπτει από όλα τα παραπάνω, είναι ότι υπάρχουν πολλά 

προβλήματα ως προς το σχεδιασμό των ηλεκτρονικών καναλιών 

επικοινωνίας με τους πελάτες (ιστοσελίδες, πληροφοριακά συστήματα, 

εφαρμογές κλπ.), δεδομένου ότι  το εύρος των απαιτήσεων των χρηστών είναι 

μεγάλο, ενώ η μη ικανοποίησή των αναγκών τους οδηγεί στην απόρριψη του 

συστήματος. Συνεπώς απαιτείται ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην 

Ελλάδα και αύξηση των επενδύσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Οι τελευταίες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι  το ηλεκτρονικό 

εμπόριο αντιπροσωπεύει πολλά περισσότερα από το να αγοράζουν ή να 

πωλούν με ηλεκτρονικό τρόπο. Συνήθως περιλαμβάνει ολόκληρη την online 

διαδικασία της εξυπηρέτησης των πελατών, της εύρεσης και συνεργασίας με 

εταίρους, της δημιουργίας νέων προϊόντων/υπηρεσιών, επέκταση στις διεθνής 

αγορές κλπ..  

 

Επιπλέον, πρέπει να διερευνηθούν οι διαστάσεις και οι παράγοντες που 

λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό αυτών των καναλιών ώστε να 

επιτευχθεί και ποιοτική αξιολόγηση αυτών των συστημάτων. Βέβαια κάτι 

τέτοιο παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, αφού ένα σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου 
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προσφέρει ένα σύνολο από υπηρεσίες που χρησιμοποιούν ετερόκλητες υπηρεσίες 

μεταξύ τους. Γι αυτό και στη διατριβή αυτή προτείνουμε να αξιολογηθούν μέσω 

πολλών διαφορετικών παραμέτρων.  

 

 

8.2 ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Όπως αναφέραμε παραπάνω οι υπάρχουσες μεθοδολογίες αξιολόγησης  

προσπαθούν να ανταποκριθούν, όμως έχουν αρκετές αδυναμίες. Γι αυτό στα 

πλαίσια της έρευνας μας, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε διαστάσεις και 

παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο ποιότητας μιας υπηρεσίας και να 

αξιολογήσουμε τις υπηρεσίες αυτές από διαφορετικές οπτικές. Έτσι, λοιπόν, μια 

υπηρεσία ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει να τη δούμε πολυδιάστατα.  

 

Ο δικτυακός τόπος της επιχείρησης είναι το μέρος όπου πρώτα έρχεται σε επαφή 

ο πελάτης με την επιχείρηση (από όπου η επιχείρηση μπορεί να συλλέξει 

πληροφορίες σχετικά με τους καταναλωτές και από τους καταναλωτές). Συνεπώς, 

θα πρέπει η εμπειρία που αποκομίζει ο πελάτης από αυτόν να είναι θετική. Αν η 

πρώτη αυτή εμπειρία είναι αρνητική, τότε είναι πολύ πιθανό να μην επιστρέψει 

ξανά στον δικτυακό τόπο. Η σημασία της αλληλεπίδρασης του πελάτη με τον 

δικτυακό τόπο είναι συνεπώς πολύ μεγάλη. Λόγω του ότι το διαδίκτυο, ως κανάλι 

επικοινωνίας και ως μέσο πραγματοποίησης συναλλαγών, είναι απρόσωπο η 

ποιότητα του δικτυακού τόπου πρέπει να είναι προτεραιότητα.  

 

 

8.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Οι ιστότοποι ενσωματώνουν εφαρμογές και υπηρεσίες πολυμέσων και αυξάνουν 

το μέγεθος των πληροφοριών με σκοπό τη μέγιστη ικανοποίηση των χρηστών. Οι 

πληροφορίες πολυμέσων μπορεί να περιέχουν εικόνες, κείμενο καθώς και 

οπτικοακουστικό υλικό. Διαφορετικά αντικείμενα πολυμέσων έχουν διαφορετικές 

απαιτήσεις ποιότητας, αποθήκευσης, επικοινωνίας και παρουσίασης). 

Επιπροσθέτως, τα δίκτυα σε συστήματα πολυμέσων εισάγουν τυχαίες 

καθυστερήσεις στην παράδοση των πληροφοριών πολυμέσων. Επομένως 

ποικίλες εφαρμογές πολυμέσων μπορεί να έχουν διαφορετικό χειρισμό, 

πληροφορίες, διάδραση με τον χρήστη και απαιτήσεις ποιότητας. Οι παραδοσιακές 
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προσεγγίσεις παροχής ποιότητας υπηρεσιών πάνω σε κατανεμημένες εφαρμογές 

πολυμέσων έχουν ως στόχο τους τρόπους εξασφάλισης και διαχείρισης τεχνικών 

παραμέτρων όπως η καθυστέρηση, jitter και απώλεια πακέτων στο δίκτυο. 

 

Η υψηλή ποιότητα όμως ενός διαδικτυακού κόμβου συνδέεται άμεσα και με 

την υψηλή ποιότητα των πληροφοριών, των εικόνων και του πολυμεσικού 

περιεχομένου (ήχος, βίντεο, εικόνα) που παρέχεται. Εξαιτίας της διάδοσης και 

της αποδοχής που έχουν γνωρίσει στις μέρες μας τέτοιες υπηρεσίες, έχει κριθεί 

αναγκαία και η ανάπτυξη μεθόδων εκτίμησης και πρόβλεψης της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας.  

 

Ως εκ τούτου διεξήγαμε μια πειραματική έρευνα για να υπολογισθεί ο Μέσος 

Δείκτης Γνώμης (Μean Οpinion Score/ MOS) αρκετών χρηστών λαμβάνοντας 

υπόψη μεταβλητές ποιότητας της εμπειρίας όπως η «αντίληψη της πληροφορίας» 

και ο «προτιμώμενος δείκτης πολυμέσων». Η πειραματική έρευνα οδήγησε σε ένα 

μεγάλο αρχείο μετρήσεων του MOS των χρηστών πάνω σε αρκετά αρχεία 

πολυμέσων. Βρέθηκε ότι ο τύπος πολυμέσων επηρεάζει την αντίληψη της 

πληροφορίας, ενώ οι χρήστες προτιμούν την παρουσίαση πληροφοριών από 

συγκεκριμένους τύπους πολυμέσων. Ένας παράγοντας ποιότητας q(i) 

εισάγεται για κάθε τύπο πολυμέσων. Αυτός ο παράγοντας ποιότητας συνδέει 

τον MOS (ποιότητα εμπειρίας χρήστη) και το μέγεθος του αρχείου (διαδικτυακοί 

πόροι) με τους τύπους των πολυμέσων. Αυτοί οι παράγοντες ποιότητας 

εκφράζουν μια μέτρηση του πως ο MOS επηρεάζεται από κάθε ξεχωριστό τύπο 

πολυμέσων και είναι σύμφυτος με αυτόν. Εξισώσεις κατά προσέγγιση που 

ενσωματώνουν τον MOS και μεγέθη αρχείων καθώς και παράγοντες ποιότητας 

δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προβλήματος 

βελτιστοποίησης. Το πρόβλημα βελτιστοποίησης έχει ως στόχο να βελτιώσει 

(μεγιστοποιήσει) τον συνολικό MOS «αντίληψης πληροφοριών» και του 

«προτιμώμενου μέσου πολυμέσων» ενός ιστότοπου που παρουσιάζει 

πληροφορίες χρησιμοποιώντας αρκετούς τύπους πολυμέσων, υπό τον 

περιορισμό του συνολικού μεγέθους του ιστότοπου σε bytes. Τελικά, ένα 

ανώτερο όριο για τον MOS δημιουργείται βασισμένο στο συνολικό μέγεθος αρχείου 

του ιστότοπου σε bytes. 

 

Έτσι προέκυψε ένα μοντέλο το οποίο θα μετρά και θα προβλέπει την 

αντιλαμβανόμενη QoE του χρήστη όσον αφορά τις υπηρεσίες πολυμέσων, 

λαμβάνοντας υπόψη μεταβλητές όπως η αποτελεσματικότητα και η 
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ικανοποίηση του χρήστη αλλά και τον τύπο πολυμέσων  και τους πόρους 

του δικτύου. Το μοντέλο αποτελείται από μια οικογένεια εξισώσεων. Αυτές τελικά 

μπαίνουν σε μια διαδικασία βελτιστοποίησης, όπου υπολογίζεται η κατανομή των 

πληροφοριών στους τέσσερις τύπους πολυμέσων, με στόχο την μεγιστοποίηση 

του συνολικού MOS.  
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Η προτεινόμενη κατανομή πληροφοριών στους συγκεκριμένους τύπους 

πολυμέσων μπορεί να ωφελήσει τους κατασκευαστές εφαρμογών στη 

βελτιστοποίηση της χρηστικότητας των τύπων πολυμέσων για τον 

σχεδιασμό ιστότοπων. Βέβαια το μοντέλο πρέπει να ενισχυθεί με άλλους τύπους 

πολυμέσων. Επίσης και με άλλες μεταβλητές υποκειμενικές της QoΕ, οι οποίες 

πρέπει να μετρηθούν και να ενταχθούν στο μοντέλο μαζί με αντικειμενικές 

παραμέτρους.  
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8.4  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (E-CRM) ΩΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

 

Επιπρόσθετα, βλέποντας ότι τα πλεονεκτήματα από την χρήση του Internet έχουν 

οδηγήσει τις μεγάλες εταιρείες να δραστηριοποιηθούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο και 

να δημιουργούν τις δικές τους ιστοσελίδες, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε και στην 

αξιολόγηση των εταιρικών ιστοσελίδων γενικότερα, δεδομένου ότι αποτελούν μια 

από τις πιο κοινές μεθόδους για την δημιουργία εμπορικών δραστηριοτήτων. Σε 

κάποια μοντέλα αξιολόγησης ποιότητας που υπάρχουν, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 

στη διάσταση που έχει να κάνει με την αντίληψη της ποιότητας που  εξαρτάται 

από την δυνατότητα της επιχείρησης να χτίζει μακροχρόνιες σχέσεις με τους 

πελάτες. Τούτο είναι απόρροια αφενός μεν των επιχειρήσεων που προσπαθούν 

να έχουν μια πιο πελατοκεντρική προσέγγιση προκειμένου να αντιλαμβάνονται τις 

ανάγκες των πελατών τους και να ανταποκρίνονται παρέχοντας υψηλά επίπεδα 

υπηρεσιών και αφετέρου της διαρκώς αυξανόμενης απαίτησης των πελατών για 

καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών. Έτσι προκύπτει η ανάγκη όταν αξιολογούμε έναν 

ιστότοπο σε σχέση με τα χαρακτηριστικά/διαστάσεις ποιότητας του, να 

εξετάσουμε και τα χαρακτηριστικά (eCRM) του ιστότοπου αυτού, δηλαδή τα 

εργαλεία/διαύλους που χρησιμοποιεί η εταιρεία μέσω του ιστότοπού της για 

να επικοινωνήσει και να χτίσει μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της.   

 

Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η ικανοποίηση των 

χρηστών σχετικά με τις ιστοσελίδες περιλαμβάνει  πολύ περισσότερα από το να 

έχουν μια state-of-the-art ιστοσελίδα. Πρέπει να γνωρίζουν και να ενσωματώνουν 

τους παράγοντες και τις διαστάσεις που επηρεάζουν την αντίληψη των χρηστών. 

Συνοπτικά οι διαστάσεις αυτές είναι: 

 

Η διαδραστικότητα επηρεάζει την αντίληψη των πελατών ως προς την 

αποτελεσματικότητα των ιστοσελίδων. Επίσης η διαδραστικότητα απαλλάσσει 

τους πελάτες από παραδοσιακούς παθητικούς ρόλους ως αποδέκτες, τους 

δίνει καλύτερο έλεγχο πάνω στις πληροφορίες και στην διαδικασία, αλλά και 

τους  επιτρέπει να είναι ενεργά μέλη στη διαδικασία αυτή.  Έτσι με τη πάροδο 

του χρόνου, δημιουργείται περισσότερη ασφάλεια στις σχέσεις.  
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Οι ιστοσελίδες θα πρέπει να παρέχουν έναν μηχανισμό ανάδρασης (feedback) 

μέσω ενός συνδέσμου e-mail ή/και μέσω ενός τμήματος ερωτήσεων (FAQ) 

για πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία/προϊόν ή/και μέσω μιας φόρμας 

επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, η ανατροφοδότηση είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας 

στην διαδικασία της επικοινωνίας και είναι ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας για 

την ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη. Όταν λαμβάνει κανείς υποστήριξη, αυτό 

θεωρείται ως σημάδι ολοκληρωμένης επικοινωνίας. Η φόρμα της εξυπηρέτησης 

πελατών είναι μια από τις καλύτερες στρατηγικές για την δέσμευση του πελάτη, 

αφού εμπλέκεται στην διαδικασία αυτή το συναίσθημα. Η ανατροφοδότηση από 

τους  πελάτες βοηθά στην αναγνώριση των αδύνατων και δυνατών σημείων της 

εταιρείας. Προφανώς, αυτές οι αναφορές  μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες 

για την αναγνώριση και κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων για την 

ικανοποίηση του πελάτη αλλά και την δυσαρέσκειά το. Έτσι, οι επιχειρήσεις οι 

οποίες προσπαθούν να διατηρήσουν τους πελάτες τους, πιστούς και 

ικανοποιημένους πρέπει να προσφέρουν ελκυστικές και προσβάσιμες διόδους, 

προκειμένου να ενθαρρύνουν τους πελάτες τους να εκφράσουν την ικανοποίηση ή 

τη δυσαρέσκειά τους. Αυτό μπορεί να προωθήσει τον διάλογο μεταξύ της εταιρείας 

και των πελατών. Επιπροσθέτως, αυτό οδηγεί σε πιο ικανοποιητική εμπειρία 

των χρηστών κατά την  πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα, η οποία με την σειρά 

της αυξάνει την αποτελεσματικότητά της. 

 
Επιπλέον, οι ιστοσελίδες πρέπει να φροντίζουν και να προσεγγίζουν 

προσωπικά  τους πελάτες τους.  Αυτό σημαίνει πως μια ιστοσελίδα πρέπει να 

έχει την ικανότητα να αντιμετωπίζει τον κάθε επισκέπτη σαν άτομο ξεχωριστά, 

να αναγνωρίζει το ποιος επισκέπτεται ξανά μια ιστοσελίδα, και να χρησιμοποιεί 

συστήματα  που αναγνωρίζουν τις προτιμήσεις του πελάτη και του προσφέρουν 

συγκεκριμένες πληροφορίες. Για να το κατορθώσει αυτό, μια ιστοσελίδα θα πρέπει 

να επιβεβαιώνει τις εγγραφές (με τον έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη και του 

κωδικού πρόσβασης) και να προσαρμόζει το περιεχόμενο των πληροφοριών 

που παρέχονται σε κάθε χρήστη. Είναι απαραίτητη η διάθεση ποικίλων 

επικοινωνιακών μέσων όπως, e-mail, online φόρμες, φόρουμ συζητήσεων και 

blogs για να θεσπιστεί άμεση προσωπική επικοινωνία και διαδραστικότητα. Η 

εξατομίκευση αυξάνει την ποιότητα μιας ιστοσελίδας για έναν επισκέπτη, η 

οποία με την σειρά της αυξάνει την αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας. 

 
Επίσης, η εμπιστοσύνη είναι ζωτικής σημασίας, για την οικοδόμηση online 

σχέσεων μεταξύ πελατών και επιχειρήσεων, εξαιτίας του κινδύνου και της 
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αβεβαιότητας του online περιβάλλοντος.  Η εμπιστοσύνη είναι η προσδοκία 

των πελατών, ότι η εταιρεία θα συμπεριφέρεται με κατάλληλο και όχι κερδοσκοπικό 

τρόπο και θα είναι σε θέση να υποστηρίζει τις συναλλαγές με αυτούς. Γενικώς 

υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης στο διαδίκτυο και θέματα όπως  η προστασία 

των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια, είναι οι  ανησυχίες που 

εκφράστηκαν και κατέγραψαν αρκετοί ερευνητές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι 

η ανασφάλεια που αισθάνονται οι καταναλωτές, όταν πραγματοποιούν online 

συναλλαγές, έχει γίνει ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπάρχουν πολλές διαβεβαιώσεις, για  την ασφάλεια που 

παρέχεται από την ιστοσελίδα, όπως πρωτοκολλά ασφαλείας - https, 

πιστοποιήσεις, εγγυήσεις, κ.α. Μεταξύ αυτών των εναλλακτικών λύσεων, το 

επίκεντρο των προσπαθειών των ερευνητών και των επαγγελματιών είναι στην 

ανάπτυξη μιας καλής σχέσης με τους καταναλωτές και, ως εκ τούτου, στην 

ενίσχυση εμπιστοσύνης για την ιστοσελίδα.  

  

Η δημιουργία online σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των 

καταναλωτών, θα πρέπει να είναι βασικό χαρακτηριστικό για κάθε δικτυακό 

τόπο. Το e-CRM έχει γίνει προαπαιτούμενο για την επιβίωση μιας εταιρείας και όχι 

μόνο ένα πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό. Μάλιστα η ποσότητα των e-CRM 

παραγόντων που διαθέτει η ιστοσελίδα μιας εταιρείας, σχετίζεται με τα επίπεδα 

ικανοποίησης των πελατών. Όσο μεγαλύτερη είναι η «παρουσία» του e-CRM 

σε ένα δικτυακό τόπο, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ικανοποίησης των 

πελατών. Γι αυτό οι στρατηγικές του e-CRM θα πρέπει να ενσωματωθούν 

στο σχεδιασμό του περιβάλλοντος του ηλεκτρονικού εμπορίου, επειδή τα e-

CRM χαρακτηριστικά (όπως εξατομίκευση, αλληλεπίδραση κλπ.) είναι οι 

βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία της κάθε ιστοσελίδας 

σχετικής με το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

 
Δυστυχώς όμως προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι σχετικά λίγες εταιρείες 

επωφελούνται από τις δυνατότητες αυτές. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια με την 

αύξηση των κοινωνικών δικτύων, οι επιχειρήσεις άρχισαν να επενδύουν σε 

πόρους που ενσωματώνουν τα δεδομένα από τα κοινωνικά δίκτυα στα 

συστήματα CRM, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για μια μέθοδο που 

υποστηρίζει τη διατήρηση διαρκών σχέσεων με τους πελάτες τους.  Είναι 

επιτακτική η ανάγκη να υπάρχει ενοποιημένο CRM με την ιστοσελίδα μιας 

εταιρείας, ή έστω να εμπεριέχονται  τα χαρακτηριστικά CRM στις ιστοσελίδες των 

επιχειρήσεων. Στη βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί περισσότερα από 70 
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χαρακτηριστικά CRM. Σε πρώτο επίπεδο περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά που 

έχουν να κάνουν με την παροχή πληροφοριών για το προϊόν, τηλέφωνα 

επικοινωνίας κλπ.. Σε δεύτερο επίπεδο, παρέχονται λεπτομερή στοιχεία 

επικοινωνίας και τοποθεσίας της επιχείρησης. Το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει 

χαρακτηριστικά όπως εξυπηρέτηση πελατών/ FAQs (συχνές ερωτήσεις) 

complaining form, ασφαλή πληρωμή, πολιτική προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων, online συναλλαγές κλπ.. Τέλος στα προηγμένα επίσης χαρακτηριστικά 

ανήκει και η δυνατότητα να επικοινωνεί η επιχείρηση με τους πελάτες μέσω 

πολλαπλών καναλιών σε απευθείας σύνδεση (ενημερωτικά δελτία, αξιολόγηση 

γνώμης/ ικανοποίησης, φόρουμ, συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο, κλπ.) και να 

παρέχει εξατομικευμένες δυνατότητες σ’ αυτούς . 

 

8.4.1 Απεικόνιση της ελληνικής πραγματικότητας 

 

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε (Κεφ.4), τα ευρήματα δείχνουν πως οι 

ελληνικές εταιρείες δεν υιοθετούν τα προηγμένα e-CRM χαρακτηριστικά, ως μέσον 

για να αποκτήσουν ανατροφοδότηση. Μόνο μια μειοψηφία των εταιρειών που 

ερωτήθηκαν, έχουν αξιοποιήσει το διαδίκτυο ως εργαλείο για επικοινωνία και 

ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες.   

 

Πιο συγκεκριμένα  έχει παρατηρηθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

ιστοσελίδων παρέχει έναν αριθμό τηλεφώνου (94,9%), μια ταχυδρομική διεύθυνση 

(91,9%), έναν αριθμό φαξ (83,9%) και μια διεύθυνση e-mail (78%) . Αυτά είναι τα 

πιο δημοφιλή χαρακτηριστικά που βρέθηκαν. Από την άλλη πλευρά, οι ιστοσελίδες 

μοιάζουν συντηρητικές ή, με άλλα λόγια, περιλαμβάνουν ένα θεμελιώδη τρόπο 

επικοινωνίας με τους πελάτες. Λιγότερες είναι οι εταιρείες (59,4%) που παρέχουν 

σε απευθείας σύνδεση μορφές ανατροφοδότησης στις ιστοσελίδες τους, 

ακολουθούμενες από αυτές που χρησιμοποιούν την κοινωνική δικτύωση ως κανάλι 

επικοινωνίας (34,3%). Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά που σπάνια παρατηρούνται 

στις ελληνικές ιστοσελίδες είναι η δημιουργία μέλους (membership) (29,4 %) και η 

δυνατότητα διαμαρτυρίας (complaining ability) (28,2 %). Επιπλέον, η χρήση των 

online κοινωνικών δικτύων επιτρέπει στους πελάτες να αναλάβουν έναν πιο 

ενεργό ρόλο στον κόσμο της αγοράς. Αυτό δεν αγνοείται από τις εταιρείες και, κατά 

συνέπεια, ένα σχετικά υψηλό ποσοστό (34,3%) των επιχειρήσεων έχουν παρουσία 

σε κοινωνικά δίκτυα. Τέλος, μόνο λίγες εταιρείες περιλαμβάνουν στις ιστοσελίδες 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  Συμπεράσματα 

 

189 

 

τους φόρουμ ή blog (12,2%), αν και η βιβλιογραφία υπογραμμίζει τη σημασία της 

ανταλλαγής απόψεων με τους πελάτες και ως εκ τούτου την επικοινωνία μαζί τους.  

 

Εξετάζοντας το προφιλ των εταιρειών καταλήξαμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες 

επιχειρήσεων ως προς την αξιοποίηση των e-CRM χαρακτηριστικών. Στην μία 

κατηγορία με τα “βασικά χαρακτηριστικά” εντάσσονται εταιρείες, που η πλειοψηφία 

των στοιχείων που διαθέτουν, θεωρούνται θεμελιώδη στις διόδους επικοινωνίας, 

όπως το τηλ.(58%), fax (57,3%), ταχυδρομική διεύθυνση (57,6%), e-mail (57%) και  

online φόρμες ανάδρασης (52,7%). Από την άλλη πλευρά, η άλλη κατηγορία  

αποτελείται από τα «προηγμένα χαρακτηριστικά του e-CRM», δηλαδή 

χαρακτηριστικά που συνδέονται στενά με τα χαρακτηριστικά του διαδικτύου, όπως 

υποστήριξη για την εξυπηρέτηση των πελατών της σελίδας (98,3%), ηλεκτρονική 

βοήθεια (95,6%), υπηρεσίες βοηθείας (90,5%), συχνές ερωτήσεις (73,4%), forum / 

blog (98,2%), κλπ.. 

 
Επιπλέον, το δεύτερο στάδιο της έρευνας, απευθυνόταν σε στελέχη των εταιρειών 

της Ελλάδας, με στόχο τη διερεύνηση των απόψεων και των συμπεριφορών των 

στελεχών των επιχειρήσεων σχετικά με τις διαστάσεις ποιότητας των ιστοσελίδων 

των εταιρειών τους, και πως  επιδιώκουν να χτίσουν σχέσεις με τους πελάτες τους. 

Από τον έλεγχο υποθέσεων προέκυψε ότι τα προηγμένα e-CRM χαρακτηριστικά 

βρέθηκαν να σχετίζονται με τους επικοινωνιακούς και διαφημιστικούς στόχους των 

ιστότοπων των εταιρειών αυτών. Επιπλέον, αυτά τα προηγμένα χαρακτηριστικά 

e-CRM σχετίζονται με διαδικτυακές εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου και 

την ποιότητα πληροφοριών των ιστοσελίδων των εταιρειών αυτών.  

 

Σύμφωνα με τα στελέχη των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα, οι πιο 

σημαντικοί λόγοι για μια εταιρεία να συμμετέχει στο διαδίκτυο είναι η επικοινωνία 

και η διαφήμιση. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής του e-CRM μιας 

ιστοσελίδας όπως τα επιθυμούν οι διευθυντές των εταιρειών είναι τα εξής: 

Πίνακας 8.2.1: Χαρακτηρηστικά e-CRM που πρέπει να εμπεριέχονται σε μια ιστοσελίδα 

Λειτουργία του διαδικτύου ως προς την 

επικοινωνία 

Εξατομίκευση-Προσαρμογή 

Κοινωνική Δικτύωση Διαφορετικές Γλώσσες 

Επιτάχυνση απόκρισης Online κριτικές 

Ασφάλεια συναλλαγών Εξατομίκευση 

Ακρίβεια πληροφοριών  

Μηχανισμοί Ανάδρασης  
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Τέλος, τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να επιδιώκονται κατά την κατασκευή της 

ιστοσελίδας, σύμφωνα με τα στελέχη, έχουν  ομαδοποιηθεί ως εξής: 

 

Πίνακας 8.2.2: Διαστάσεις ποιότητας μιας ιστοσελίδας σύμφωνα με την άποψη των 
στελεχών 

Υποστήριξη προϊόντος Περιεχόμενο 
πληροφοριών 

Διαδικασίες αγοράς 

Ικανότητα παραγγελίας  
Χρόνο παράδοσης της 
παραγγελίας 

Η δομή των παρεχόμενων 
πληροφοριών  στην πρώτη 
σελίδα 

Τιμές προϊόντων 

Υποστήριξη Πελατών Εύκολη περιήγηση στην 
ιστοσελίδα 

Διαδικασίες των online 
αγορών 

Υποστήριξη μετά την 
πώληση 

Συχνότητα ανανέωσης 
πληροφοριών  

Παρεχόμενες online 
οδηγίες και βοήθεια για  

Παράδοση χωρίς 
καθυστέρηση 

Ποικιλία επιλογών για τα 
παρεχόμενα προϊόντα 

αναζήτηση αλλά και 
εγγραφή ως μέλους 

Ασφάλεια των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών 

Πληρότητα των 
πληροφοριών για τα 
παρεχόμενα προϊόντα / 
υπηρεσίες 

 

Πολιτική προστασίας Ακριβείς πληροφορίες για 
τα παρεχόμενα προϊόντα / 
υπηρεσίες 

 

Αναλυτικοί όροι πληρωμής 
και ασφάλειας 

  

Διαθεσιμότητα προϊόντος    
Ποιότητα προϊόντος   

 
Άρα, η λειτουργικότητα ως προς την επικοινωνία και η εξατομίκευση είναι δύο 

στρατηγικοί άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να βασίζονται οι ιστοσελίδες 

των εταιρειών. Επιπλέον, οι διαδικασίες υποστήριξης του προϊόντος, το 

περιεχόμενο των πληροφοριών και οι διαδικασίες της αγοράς, είναι θεμελιώδη 

ζητήματα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους σχεδιαστές δικτυακών 

τόπων. Κυρίως ως προς τα ζητήματα τιμής προϊόντων (διαδικασίες αγοράς), είναι 

πολύ σημαντικό να αναφέρεται στις ιστοσελίδες, δεδομένου ότι ο Έλληνας 

καταναλωτής είναι πολύ ευαίσθητος στο θέμα αυτό. Όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως οι Έλληνες καταναλωτές θα αγόραζαν από ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα ακόμα και αν δεν κάλυπτε πολλά από τα παραπάνω κριτήρια,  εφόσον 

είχε χαμηλές τιμές και πολλές προσφορές. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των εθνικών 

οικονομιών σε ύφεση, γεγονός που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από 

τις επιχειρήσεις κατά το στρατηγικό τους σχεδιασμό. 
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8.5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
Επειδή το ενδιαφέρον μας για λόγους εστίασης επικεντρώνεται στο τελικό 

καταναλωτή/χρήστη, στη παρούσα διατριβή θεωρήθηκε σκόπιμο να εντάξουμε και 

το C2C περιβάλλον, αφού έχει να κάνει με τελικούς καταναλωτές/χρήστες και να 

εξετάσουμε κάποιους καθοριστικούς παράγοντες της ικανοποίησης σε 

σχέση με τις διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσίας στο online περιβάλλον 

των δημοπρασιών. 

 

Στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω websites, γενικά, η ποιότητα  μπορεί να 

μετρηθεί από την αντίληψη των πελατών ως προς το πόσο καλά η υπηρεσία έχει 

αποδοθεί. Είναι σημαντικό να δοκιμάσουμε την αντίληψη των πελατών 

(πραγματική εμπειρία), για να δούμε αν η ηλεκτρονική ποιότητα υπηρεσίας 

συναντά, υπερβαίνει ή ακολουθεί τις προσδοκίες τους. Συμπληρωματικά, η gap 

analysis μπορεί να είναι ένα εργαλείο μέτρησης της ικανοποίησης/δυσαρέσκειας 

του πελάτη. Έτσι η μελέτη της ανάλυσης κενών μπορεί να είναι ένα εύχρηστο 

εργαλείο για την εύρεση των αδύναμων σημείων των ιστοσελίδων που παρέχουν 

υπηρεσίες και μ’ αυτόν τον τρόπο να συνεισφέρει στην βελτίωση των υπηρεσιών.  

 

Σκοπός της έρευνας μας (Κεφ. 5) ήταν να εντοπίσει κάποιους καθοριστικούς 

παράγοντες ικανοποίησης σε σχέση με τις διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσίας 

στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Πιο συγκεκριμένα εξέτασε την 

περίπτωση του e-Bay, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ικανοποίησης των 

αγοραστών σ’ αυτό το επισφαλές περιβάλλον. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε μέσω 

μιας εμπειρικής έρευνας σε δείγμα 2,099 αγοραστών του e-Bay, εξετάζοντας τις 

προσδοκίες και το επίπεδο της αντίληψης των αγοραστών σε σχέση με την 

ποιότητα υπηρεσίας που παρέχει το e-Bay. Εφαρμόσθηκε Gap analysis με σκοπό 

να προσδιοριστούν οι διαστάσεις μεταξύ προσδοκιών και αντιληπτής 

ποιότητας (disconfirmation)  των αγοραστών στην ηλεκτρονική αγορά της 

δημοπρασίας.  

 
Οι μεταβλητές που εξετάστηκαν μετρούν την ικανοποίηση/δυσαρέσκεια, 

λαμβάνοντας υπόψη το «σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας του e-

Bay», «τα προϊόντα», «τις υπηρεσίες προς τους πελάτες», «την ασφάλεια 

προσωπικών δεδομένων των συναλλαγών», την ικανοποίηση/δυσαρέσκεια από 
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την συγκεκριμένη υπηρεσία του «My e-Bay» και τελικά την «συνολική 

ικανοποίηση». 

 
Το μέγιστο θετικό κενό απεικονίζεται για τις μεταβλητές του σχεδιασμού και της 

λειτουργικότητας, ενώ το ελάχιστο θετικό κενό για τις μεταβλητές που εξετάζουν τα 

προϊόντα. Αναλύοντας τα «κενά» μπορεί να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες του e-Bay 

προς τους πελάτες, όπως η λειτουργικότητα και ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας του 

e-Bay καθώς και τα παρεχόμενα προϊόντα έχουν ικανοποιημένους πελάτες. Τα 

κενά αν και θετικά είναι μικρά, που σημαίνει ότι η αντιλαμβανόμενη και η 

προσδοκώμενη απόδοση είναι πολύ κοντά. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως έλλειψη 

εντυπωσιακά θετικής αίσθησης από την πλευρά των πελατών. Από την άλλη οι 

πελάτες γνωρίζουν καλά τι να περιμένουν από ένα τέτοιο ιστότοπο, πράγμα που 

σημαίνει πως οι λεπτομέρειες κάνουν την διαφορά. 

 
Έπειτα, έγινε προσπάθεια για να εντοπιστούν ευρείς καθοριστικοί παράγοντες 

της ποιότητας υπηρεσίας του e-Bay. Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν 

αντικείμενα από το μοντέλο e- S-QUAL, που προσαρμόστηκαν για να μετρήσουμε 

το επίπεδο προσδοκιών και αντίληψης των αγοραστών του e-Bay σε σχέση με την 

ποιότητα υπηρεσίας των προϊόντων/υπηρεσιών από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον. Από τo πλήθος των αρχικών ευρημάτων καταλήξαμε σε τέσσερις 

παράγοντες.  

 

1. Χρηστικότητα του συστήματος και αποτελεσματικό μάρκετινγκ  - 

System usability and effective marketing  

 δομή της ιστοσελίδας 

 παρουσίαση προϊόντων 

 τιμές 

 ποιότητα προϊόντων 

 παράδοση προϊόντων 

 σύγκριση προϊόντων 

 μηχανή αναζήτησης προϊόντων 

2. Ασφάλεια συναλλαγών και  Εμπιστοσύνη – Financial transactions and 

trust 

 τρόποι πληρωμών 

 ασφάλεια προϊόντων 

 ασφάλεια συναλλαγών 

 προσωπικά δεδομένα 
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 υπηρεσίες μετά τη πώληση 

 όροι πληρωμής και ασφάλειας 

3. Επικοινωνία/ Πληροφόρηση  - Communication  

 ανανέωση συχνότητας πληροφόρησης των προϊόντων  

 επικοινωνία για την υποστήριξη του πελάτη 

4. Υποστήριξη πελατών και πωλήσεων - Customer and sales support 

 διαθεσιμότητα προϊόντων 

 παρακολούθηση του λογαριασμού  

 συμπεριφορά των πωλητών 

 

 

Τέλος ένας δεύτερος γύρος υποθέσεων διατυπώθηκε  προκειμένου να 

αξιολογήσουμε εάν αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με τις διαστάσεις του 

disconfirmation των χρηστών. Η ανάλυση συσχέτισης δείχνει ότι υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ του παράγοντα 1 και των προϊόντων και του 

λειτουργικού σχεδιασμού. Ο παράγοντας 2 σχετίζεται με τις υπηρεσίες προς τους 

πελάτες. Ο παράγοντας 3 έχει σχέση με το σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα και 

τέλος ο παράγοντας 4 σχετίζεται και με τον σχεδιασμό/λειτουργικότητα αλλά και με 

τις υπηρεσίες προς τους πελάτες. Η ανάλυση παραγόντων, οδήγησε σε έναν 

αριθμό παραγόντων που επηρεάζει την ικανοποίηση της εμπειρίας των χρηστών 

στο e-Bay.  

 

Τέλος με βάση τις παραπάνω υποθέσεις προτείνεται ένα θεωρητικό μοντέλο που 

συνδέει τους παράγοντες  ικανοποίησης και τις διαστάσεις ποιότητας.  Αυτοί οι 

παράγοντες είναι ως ένα βαθμό διαφορετικοί στο ελληνικό περιβάλλον από τους 

παράγοντές που βρέθηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι διαστάσεις που 

περιλαμβάνονται στον πρώτο παράγοντα «Σύστημα χρηστικότητας και 

αποτελεσματικού μάρκετινγκ» είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Πιθανώς, αυτές οι 

μεταβλητές να συνάδουν περισσότερο με το ελληνικό περιβάλλον. Είναι προφανές 

ότι θέματα σχεδιασμού ιστοσελίδας, δομή της αρχικής σελίδας κλπ.. 

περιλαμβάνονται στον πρώτο παράγοντα.  Επιπλέον, θέματα λειτουργικότητας 

που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την αλληλεπίδραση της ιστοσελίδας επίσης 

συμπεριλαμβάνονται στο πρώτο παράγοντα (υπηρεσία My e-Bay, ευκολία 

εγγραφής, παρουσίαση προϊόντων προτίμησης, παρουσίαση νέων προϊόντων, 

ευκολία πλοήγησης στην ιστοσελίδα, ευκολία διερεύνησης των δημοπρασιών). 

Παρόλα αυτά, οι διαστάσεις του μάρκετινγκ έχουν εξίσου δυναμική παρουσία στον 
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πρώτο παράγοντα (παρουσίαση προτιμώμενων προϊόντων, παρουσίαση νέων 

προϊόντων, ποικιλία προϊόντων, επάρκεια πληροφοριών προϊόντων, 

τιμές/ποιότητα/παράδοση προϊόντων κλπ.). Οι διαστάσεις αυτές έχουν να κάνουν 

με την ορθή και επαρκή πληροφόρηση κάτι για το οποίο ευθύνεται κυρίως το 

μάρκετινγκ της εταιρείας. Οι υπόλοιποι παράγοντες είναι σχεδόν ίδιοι με αυτούς 

που βρήκαμε στην σχετική βιβλιογραφία για το C2C περιβάλλον. 

 

Τα αποτελέσματά μας συνεισφέρουν στην βελτίωση της διαχείρισης του e-Bay και 

σε άλλες όμοιες εταιρείες. Οι βαθμολογίες της gap analysis (προσδοκίες ποιότητας 

– αντιληπτή ποιότητα) δείχνουν πως η διαφορά είναι θετική, όμως η 

αντιλαμβανόμενη και η προσδοκώμενη απόδοση βρίσκονται πολύ κοντά. Το e-Bay 

πρέπει να έχει ένα μηχανισμό που να εντοπίζει τέτοιες μικρές διαφορές στην 

αντιλαμβανόμενη/προσδοκώμενη απόδοση και στρατηγικές για να τις 

αντιμετωπίσει. 

 

 

8.6 ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για έρευνα των διαστάσεων ποιότητας στο κινητό 

εμπόριο λόγω της ταχείας εξάπλωσης του στις μέρες μας, ερευνήσαμε το προφίλ 

των χρηστών κινητού εμπορίου, προκειμένου να ορίσουμε το πεδίο πάνω στο 

οποίο θα στηριχθούν μετέπειτα έρευνες για πιθανή εφαρμογή των ευρημάτων μας 

και στο περιβάλλον αυτό. 

 

Τα δημογραφικά ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι τα εξής: 

Οι άντρες είναι περισσότερο προσανατολισμένοι στις τεχνολογικές καινοτομίες 

συγκριτικά με τις γυναίκες και αυτό είναι στατιστικά σημαντικό. Επιπλέον, η 

τεχνολογική καινοτομία σχετίζεται με την ηλικία του ερωτώμενου και με τη 

γεωγραφική περιοχή που αυτός/ αυτή ζει. Διαπιστώθηκε ότι όσο η ηλικιακή 

κατηγορία αυξάνεται, τόσο μειώνει η προθυμία για την παρακολούθηση 

τεχνολογικών καινοτομιών. Ταυτόχρονα, σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές 

όπου βρίσκονται τα μεγάλα αστικά κέντρα ( π.χ. Αττική, Μακεδονία, Κρήτη) 

η πλειοψηφία των ερωτηθέντων τείνουν να ακολουθούν καινοτομίες κινητής 

τεχνολογίας σε σύγκριση με άλλες ελληνικές περιφέρειες, όπου οι κάτοικοι 

δεν είναι πολύ πρόθυμοι να παρακολουθήσουν τις καινοτομίες των κινητών 

συσκευών. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στα ισχυρότερα 
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διαφημιστικά μηνύματα που επικεντρώνονται σε μεγάλα αστικά κέντρα. 

Επιπλέον, η τεχνολογική καινοτομία έχει σχέση με την κύρια απασχόληση του 

ερωτώμενου. Η πλειοψηφία των φοιτητών (άνω του 80 %) παρακολουθεί τις 

τεχνολογικές καινοτομίες, το μορφωτικό επίπεδο σχετίζεται με την Προσωπική 

Τεχνολογική Καινοτομία. Καθώς το επίπεδο εκπαίδευσης αυξάνεται, η 

Προσωπική Τεχνολογική Καινοτομία αυξάνεται επίσης.   

 

Η πλειοψηφία του δείγματος φαίνεται να έχει την τάση να επηρεάζεται από τo 

design του κινητού τηλεφώνου. Και τα δύο φύλα έχουν μια θετική στάση 

απέναντι στη σχεδίαση κινητού τηλεφώνου. Επίσης, η ηλικία, η γεωγραφική 

περιοχή και το επάγγελμα των ερωτηθέντων σχετίζονται με το σχεδιασμό 

του κινητού τηλεφώνου. Τα νεότερα ηλικιακά άτομα έχουν περισσότερο θετική 

στάση απέναντι σε θέματα σχεδιασμού. Από την άλλη πλευρά, το ζήτημα του 

σχεδιασμού δεν είναι σχετικό με το επάγγελμα του ερωτώμενου  λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το μορφωτικό επίπεδο σχετίζεται με αυτό.  Οι γυναίκες 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων από το κινητό τους 

τηλέφωνο πιο συχνά σε σχέση με τους άντρες. Δεύτερον, υπάρχει σχέση 

μεταξύ της χρήσης των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης μέσω κινητών 

τηλεφώνων και την ηλικία, τη γεωγραφική περιοχή, και τη κύρια απασχόληση. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της χρήσης των υπηρεσιών κοινωνικής 

δικτύωσης μέσω κινητών τηλεφώνων και το επίπεδο εκπαίδευσης ή το επάγγελμα.  

Η υπηρεσία e-mail μέσω του mobile Internet σχετίζεται με την ηλικία και το 

μορφωτικό επίπεδο. Οι νεότεροι ερωτηθέντες και το αυξημένο επίπεδο 

εκπαίδευσης έχουν ως αποτέλεσμα τη πιο συχνή ανταλλαγή e-mail. Επιπλέον, το 

κατέβασμα βίντεο και το κατέβασμα μουσικής σχετίζονται με την ηλικία και την 

περιοχή που ζουν. 

 
Επιπρόσθετα διατυπώθηκαν τέσσερις συστάδες χρηστών. Οι συστάδες 

κατασκευάζονται λαμβάνοντας υπόψη τα δημογραφικά στοιχεία, καθώς και τις δύο 

νέες μεταβλητές που αναφέρθηκαν παραπάνω, Προσωπική Τεχνολογική 

Καινοτομία και η Σχεδίαση κινητού τηλεφώνου.  

Η ηλικία φαίνεται να είναι πολύ σημαντική και καθορίζει σημαντικά τα 

χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας. Το επίπεδο εκπαίδευσης είναι επίσης σημαντικό, 

καθώς και η κύρια απασχόληση και το επάγγελμα των ερωτηθέντων. Πιο 

αναλυτικά: 
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H ομάδα (Cluster) 1 αποτελείται κυρίως από άτομα άνω των 55 ετών, σχεδόν 

ισόποσα κατανεμημένα στα δύο φύλα, με γεωγραφικά ομογενές δείγμα 

λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό της κάθε περιοχής αντίστοιχα. Στο επάγγελμα 

είναι κυρίως συνταξιούχοι, και δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν χαμηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης.  

Η ομάδα (Cluster) 2 αποτελείται κυρίως από άνδρες, η πλειοψηφία του δείγματος 

είναι 35-44 ετών, που κατοικούν στις δύο πόλεις με το μεγαλύτερο πληθυσμό στην 

Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), ασχολούνται με μια εργασία πλήρους 

απασχόλησης στο ιδιωτικό τομέα και η συντριπτική πλειοψηφία σχετικά με το 

μορφωτικό επίπεδο είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Η 3η ομάδα (Cluster) αποτελείται κυρίως από άνδρες χαμηλού επιπέδου 

εκπαίδευσης, με εργασία πλήρους απασχόλησης ως ελεύθεροι επαγγελματίες.  

Τέλος, η 4η  ομάδα (Cluster) αποτελείται από άνδρες σε ποσοστό 60%, κάτω των 

34 ετών, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως υπάλληλοι σε επιχειρήσεις με 

γεωγραφικά ομογενές δείγμα λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό της κάθε 

περιοχής. 

 

Η ομάδα 1 έχει το χαμηλότερο προσωπικό ενδιαφέρον για καινοτομία, ενώ η 

ομάδα 4 έχει το μεγαλύτερο. Όσον αφορά τις συστάδες 2 και 3 και οι δύο τείνουν 

να έχουν χαμηλά χαρακτηριστικά προσωπικής καινοτομίας. Από την άλλη πλευρά 

το δείγμα στην ομάδα 3 είναι αδιάφοροι, ενώ τα μέλη της ομάδας 4 φαίνεται να 

δίνουν περισσότερη προσοχή στο σχεδιασμό του κινητού τηλεφώνου.  

 

 

8.7 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ SMART PHONE 

Ο πληθυσμός που αποτέλεσε το δείγμα της έρευνας ήταν φοιτητές από 2 

πανεπιστήμια, το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό  Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο στην 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, και το πανεπιστήμιο της Πολιτείας Yerevan στην Αρμενία. 

Ο λόγος για τη διεξαγωγή μιας συλλογικής έρευνας ήταν κυρίως η πρόθεσή μας να 

ερευνήσουμε τις συμπεριφορές των χρηστών σε δύο διαφορετικές χώρες. ‘Όπως 

έχουν δείξει  προηγούμενες έρευνες (IDC European Quarterly Mobile Phone 

Tracker, 2011), υπάρχουν διαφορές στη χρήστη των sp’s και η αγορά μοιράζεται 

ανάμεσα σε κράτη «ανατολής» και «δύσης». Έτσι, ένα «δυτικό» κράτος, η Ελλάδα 

και ένα «ανατολικό», η Αρμενία, επιλέχθηκαν. 
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Πίνακας 8.6.1: Προφίλ των χρηστών των sp’s 

 

 
1 

(Ν=263) 

2 

(Ν=228) 

3 

(Ν=196) 

 

ΣΥΝΟΛIKO 

ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΧΩΡΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 58,6 41,4 0 65,4 

ΑΡΜΕΝΙΑ 0 16,5 83,5 34,6 

      

ΦΥΛΟ 
ΑΝΤΡΑΣ 37,7 40,1 22,2 39,5 

ΓΥΝΑΙΚΑ 38,7 28,3 33 60,5 

      

ΗΛΙΚΙΑ 

15-24 42,4 26,8 308 91 

25-34 0 91,5 8,5 6,1 

35-44 0 91,7 8,3 1,7 

45-54 0 100 0 0,9 

 55-64 0 100 0 0,3 

      

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 64,3 18,8 16,9 63,5 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 0 39,3 60,7 30,9 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 0 93,3 6,7 4,8 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 0 100 0 0,8 

      

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

<750€ 25,2 32,9 41,9 22,6 

751-1.000€ 39,3 27 33,7 25,9 

1.001-2.000€ 46,3 33,7 20 27 

2.001-3.000€ 40,7 51,2 8,1 13 

>3.000€ 39,7 26,9 33,4 11,5 

      

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

<500€ 46,5 19,8 33,7 82,5 

501-750€ 0 95,9 4,1 10,3 

751-1.000€ 0 97 3 4,9 

>1.000€ 0 93,3 6,7 2,3 

 

Από τους έγκυρους ερωτηθέντες, 647 ήταν Έλληνες και 304 Αρμένιοι. Η Two-step 

cluster analysis που εφαρμόστηκε δημιούργησε 3 ομάδες. Η πρώτη αποτελείται 

αποκλειστικά από Έλληνες, η δεύτερη από Έλληνες και  Αρμένιους, ενώ η Τρίτη 

αποτελείται μόνο από Αρμένιους. Η πρώτη ομάδα αποτελείται αποκλειστικά από 

νέους Έλληνες (15-24 ετών), με χαμηλό ατομικό εισόδημα αλλά υψηλό 

οικογενειακό. Αυτό σημαίνει ότι είναι άτομα που εξαρτώνται οικονομικά από τους 

γονείς τους. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από άνδρες και γυναίκες όλων των 

ηλικιών. Έχουν όλοι πτυχίο θετικών ή θεωρητικών επιστημών ή και ανώτερο και 

φαίνεται πως είναι οικονομικά ανεξάρτητοι από την οικογένειά  τους. Η τρίτη ομάδα 

αποτελείται κυρίως από Αρμένιους φοιτητές οι οποίοι είναι εξαρτώμενοι οικονομικά 

από τις οικογένειές τους, αλλά και το οικογενειακό εισόδημα (σε αντίθεση με τη 

πρώτη ομάδα των Ελλήνων)  διανέμεται ισομερώς σε όλες τις εισοδηματικές 

ζώνες. 

 

Επιπλέον οι Αρμένιοι είναι περισσότερο προσανατολισμένοι στον εξεζητημένο 

σχεδιασμό των κινητών από τους Έλληνες. Το δεύτερο «μεικτό» γκρουπ χρηστών 

είναι λιγότερο προσανατολισμένοι στον εξεζητημένο σχεδιασμό σε σύγκριση με το 

τρίτο, αλλά αρκετά περισσότερο σε σύγκριση με την πρώτη ομάδα. Τέλος οι 

ομάδες 2 και 3 είναι περισσότερο τεχνολογικά προσανατολισμένοι χρήστες έως και 

θύματα της τεχνολογίας συγκριτικά με την πρώτη ομάδα. 
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8.7.1 Αξιολόγηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας από τα smart phones 

 

Διερευνήθηκε η πιθανή διαφορά που υπάρχει μεταξύ της αναμενόμενης και της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας των sp’s, σχετιζόμενες με 6 διαστάσεις. Οι 

παραπάνω  μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν για να μετρηθεί το disconfirmation του 

χρήστη. Η gap analysis έδειξε ότι η διαφορά των μεταβλητών είναι αρνητική, 

γεγονός που σημαίνει ότι η προσδοκία είναι μεγαλύτερη από την αντιληπτή 

ποιότητα. Είναι προφανές ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες από τις 

εταιρείες, προκειμένου να αντιστρέψουμε τη διαφορά, με  την αύξηση του 

αντιληπτού επίπεδου εμπειρίας.  

 

Περεταίρω, βασιζόμενοι στο γνωστό μοντέλο (ΤΑΜ) και στη σχετική βιβλιογραφία 

σχηματίστηκαν κάποιες υποθέσεις για να εξηγήσουμε τα κίνητρα και τους 

παράγοντες που δημιουργούν θετική στάση στο χρήστη να χρησιμοποιήσει 

συσκευές υψηλής τεχνολογίας όπως το sp. Όλες οι υποθέσεις βρέθηκαν να είναι 

στατιστικά σημαντικές (οι περισσότερες από αυτές ήταν σημαντικές ακόμη και σε 

0,01). Επιπλέον, έχουν γίνει προσπάθειες για να εντοπιστούν οι κυριότεροι 

παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη στάση των χρηστών για νέες εκδόσεις sp’s.  

Οι παράγοντες  εξετάστηκαν στο πλαίσιο του υφιστάμενου γνωστού μοντέλου 

TAM. 

  

Σύμφωνα με το ΤΑΜ, η ευκολία στη χρήση και η αντιληπτή χρησιμότητα είναι 

κύριοι παράγοντες που οδηγούν σε μια θετική ή αρνητική συμπεριφορά του 

χρήστη να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες. Η θετική συμπεριφορά προς την αποδοχή 

νέων τεχνολογιών μπορεί να οδηγήσει διαδοχικά στη θετική πρόθεση να το δεχτεί. 

Μετά η πρόθεση δημιουργεί θετική απόφαση του χρήστη. Επιπροσθέτως, η  

εξοικείωση με την τεχνολογία (Self-efficacy),  βρέθηκε ότι επηρεάζει θετικά τη 

χρησιμότητα (usefulness) και την ευκολία στη χρήση. Επιπλέον, στο βασικό 

μοντέλο ΤΑΜ προστέθηκε η κοινωνική επίδραση, δημογραφικά και προσωπικά 

χαρακτηριστικά του χρήστη, όπως ο προσανατολισμός τους ως προς τα κινητά 

εξεζητημένης σχεδίασης ή την “μανία” τους για την τεχνολογία κλπ.. Τα sp’s  

επιλέχθηκαν ως κατηγορία καθώς αποτελούν διαδεδομένα και δημοφιλή προϊόντα 

και έχουν ενσωματώσει τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων 

υψηλής τεχνολογίας. 

 

Η συμβολή της παρούσας έρευνας ήταν ότι κάποιες εγγενείς μεταβλητές του 

καταναλωτή περιελήφθησαν στο προτεινόμενο τροποποιημένο μοντέλο. Επιπλέον, 
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η πρόθεση συμπεριλαμβάνεται στο μοντέλο ως σχετική με τη στάση απέναντι στην 

υιοθέτηση ενός sp. Φυσικά, αυτό το μοντέλο θα πρέπει να επικυρωθεί και να 

μελετηθεί περαιτέρω υπό την προϋπόθεση να εφαρμοστεί σε ένα ευρύτερο δείγμα. 

 

8.8 ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ – ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

1. Aνάπτυξη μιας μεθόδου εκτίμησης της ποιότητας οπτικοακουστικών 

μέσων, η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί για την παροχή υπηρεσιών 

πολυμέσων σε ποικίλα επίπεδα αντιλαμβανόμενης ποιότητας, όπως αυτή 

την αντιλαμβάνεται ο χρήστης, χρησιμοποιώντας περισσότερο 

ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις που μετρούν το επίπεδο ποιότητας της εμπειρίας 

του χρήστη (Quality of Experience (QoE). 

2. Κατηγοριοποίηση των παραγόντων και των διαστάσεων ποιότητας που 

επηρεάζουν την αντίληψη των χρηστών σε μια ιστοσελίδα. 

3. Aξιολόγηση των χαρακτηριστικών e-CRM των ιστοσελίδων των 500 

μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών, αλλά και τη διερεύνηση των απόψεων 

και των συμπεριφορών των στελεχών των επιχειρήσεων σχετικά με τις 

διαστάσεις ποιότητας των ιστοσελίδων των εταιρειών τους, και πως 

επιδιώκουν να χτίσουν σχέσεις με τους πελάτες τους. 

4. Εντοπισμός καθοριστικών παραγόντων της ικανοποίησης σε σχέση με τις 

διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσίας στο online περιβάλλον των 

δημοπρασιών. 

5. Καταγραφή του προφίλ των χρηστών κινητού εμπορίου και των χρηστών 

smart phones καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν τις στάσεις τους 

απέναντι σ’ αυτά. 

6. Εξέταση και την εφαρμογή των διαστάσεων ποιότητας  που έχουν 

προκύψει από το e-commerce και στο m-commerce. 

 

8.9 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

 
Η εξίσωση προσέγγισης στο παραδοτέο του Κεφ. 3, θα πρέπει να ενισχυθεί με 

περισσότερα πειράματα. Η ίδια πληροφορία πρέπει να εξεταστεί με την χρήση 
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διαφορετικών αρχείων, διαφορετικού μεγέθους και τύπου πολυμέσων έτσι ώστε να 

μειώσουμε την Ρίζα Μέσου Τετραγώνου (RMSE) σφάλματος από τη μία, και να 

βελτιώσουμε τις παραμέτρους στον Πίνακα 3.6.1.1  από την άλλη. Σ’ αυτήν την 

περίπτωση, μια βελτιωμένη οικογένεια καμπύλων θα εξαχθεί και οι εξισώσεις 

προσέγγισης θα είναι πιο ακριβείς και θα ενσωματώνουν όλους τους τύπους 

πολυμέσων. Απαιτούνται περεταίρω έρευνες πάνω σε μια μεγάλη κλίμακα 

πειραμάτων για να βελτιώσουν την οικογένεια καμπύλων σε συμφωνία με το 

περιεχόμενο πολυμέσων. Ο MOS αρκετών χρηστών υπολογίζεται με βάση 

διαφορετικούς τύπους πολυμέσων και αρκετά διαφορετικά μεγέθη αρχείων που 

περιέχουν υλικό διαφορετικών πληροφοριών. Στόχος είναι η βελτίωση των 

εξισώσεων προσέγγισης οι οποίες ενσωματώνουν μέγεθος αρχείου, τύπο 

πολυμέσων και MOS, λαμβάνοντας υπόψη περισσότερους τύπους πολυμέσων και 

περιεχόμενο πολυμέσων, για να αποκτήσουμε ένα απλό εργαλείο για τα 

προβλήματα βελτιστοποίησης.   

 

Επίσης το μοντέλο πρέπει να ενισχυθεί με άλλους τύπους πολυμέσων. Επίσης και 

με άλλες μεταβλητές υποκειμενικές της QoΕ, όπως η «απόδοση», η 

«ευχαρίστηση», και η «κοινωνική παρουσία» πρέπει να μετρηθούν και να 

ενταχθούν στο μοντέλο μαζί με  τις αντικειμενικές παραμέτρους.  

 

Επιπλέον, όσο αναφορά τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, ας σημειωθεί ότι το e-Bay 

είναι η πιο κύρια online δημοπρασία παγκοσμίως, και η μελέτη μας επικεντρώνεται 

μόνο σε αυτήν. Όμως, το e-Bay είναι μόνο το ένα από τα αρκετά επιχειρησιακά 

μοντέλα δημοπρασίας που υπάρχουν στην online αγορά.  Υπάρχουν και άλλες e-

δημοπρασίες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε μελλοντική έρευνα για να 

έχουμε πιο γενικά και αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα. Περεταίρω συγκριτικές 

μελέτες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ανάμεσα σε διαφορετικούς 

καταναλωτές/πωλητές διαφορετικών χωρών. Συγκριτικές μελέτες ανάμεσα σε 

δεδομένα του μηχανισμού ανταπόκρισης του e-Bay και δεδομένα που 

συνελέχθησαν από εμπειρικές μελέτες όπως και η δική μας θα πρέπει επίσης να 

συνταχθούν. Τέλος χρειάζεται επιπλέον έρευνα όσον αφορά τις επιπτώσεις του 

τύπου του δημοπρατούμενου αντικειμένου στην πελατειακή ικανοποίηση. 

 

Τέλος, όλα τα μοντέλα  που προτείνονται θα πρέπει να επικυρωθούν και να 

μελετηθούν περαιτέρω υπό την προϋπόθεση να εφαρμοστούν σε ένα ευρύτερο 

δείγμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Παράρτημα Α 

 
THE SERVQUAL INSTRUMENT 

a
 

DIRECTIONS: This survey deals with your opinions of services. Please show the 

extent to which you think firms offering services should possess the features 
described by each statement. Do this by picking one of the seven numbers next to 
each statement. If you strongly agree that these firms should possess a feature, 
circle the number 7. If you strongly disagree that these firms should possess a 
feature circle 1. If your feelings are not strong, circle one of the numbers in the 
middle. There are no wrong answers – all we are interested in is a number that best 
shows your expectations about firms offering services. 
 
E1.  They should have up-to-date equipment. 
E2.  Their physical facilities should be visually appealing. 
E3.  Their employees should be well dressed and appear neat. 
E4.  The appearance of the physical facilities of these firms should be in keeping 

with the type of services provided. 
E5.  When these firms promise to do something by a certain time, they should do 

so. 
E6. When customers have problems, these firms should be sympathetic and 

reassuring. 
E7.  These firms should be dependable. 
E8.  They should provide their services at the time they promise to do so. 
E9.  They should keep their records accurately. 
E10.  They shouldn’t be expected to tell customers exactly when services will be 

performed. (-) b  
E11.  It is not realistic for customers to expect prompt service from employees of 

these firms. (-) 
E12.  Their employees don’t always have to be willing to help customers. (-) 
E13.  It is okay if they are too busy to respond to customer requests promptly. (-) 
E14. Customers should be able to trust employees of these firms. 
E15. Customers should be able to feel safe in their transactions with these firm’s 

employees. 
E16.  Their employees should be polite. 
E17.  Their employees should get adequate support from these firms to do their 

jobs well. 
E18.  These firms should not be expected to give customers individual attention. (-) 
E19.  Employees of these firms cannot be expected to give customers personal 

attention. (-) 
E20.  It is unrealistic to expect employees to know what the needs of their 

customers are. (-) 
E21.  It is unrealistic to expect these firms to have their customers’ best interests at 

heart. (-) 
E22.  They shouldn’t be expected to have operating hours convenient to all their 

customers.(-) 

 
DIRECTIONS: The following set of statements relate to your feelings about XYZ. 

For each statement, please show the extent to which you believe XYZ has the 
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feature described by the statement. Once again, circling a 7 means that you 
strongly agree that XYZ has that feature, and circling a 1 means that you 
strongly disagree. You may circle any of the numbers in the middle that show 
how strong your feelings are. There are no rights or wrong answers – all we 
are interest in is a number that best shows your perceptions about XYZ. 

 
P1. XYZ has up-to-date equipment. 
P2. XYZ’s physical facilities are visually appealing. 
P3.  XYZ’s employees are well dressed and appear neat. 
P4. The appearance of the physical facilities of XYZ is in keeping with the type of 

services provided. 
P5. When XYZ promises to do something by a certain time, it does so. 
P6. When you have problems, XYZ is sympathetic and reassuring. 
P7.  XYZ is dependable. 
P8.  XYZ provide its services at the time it promises to do so. 
P9.  XYZ keeps its records accurately. 
P10.  XYZ does not tell customers exactly when services will be performed. (-) 
P11.  You do not receive prompt service from XYZ employees. (-) 
P12.  Employees of XYZ are not always willing to help customers. (-) 
P13.  Employees of XYZ are too busy to respond to customer requests promptly. (-) 
P14. You can trust employees of XYZ. 
P15. You feel safe in your transactions with XYZ employees. 
P16.  Employees of XYZ are polite. 
P17.  Employees get adequate support from XYZ to do their jobs well. 
P18.  XYZ does not give you individual attention. (-) 
P19.  Employees of XYZ do not  give you personal attention. (-) 
P20.  Employees of XYZ do not know what your needs are. (-) 
P21.  XYZ does not have your best interests at heart. (-) 
P22.  XYZ does not have your operating hours convenient to all their customers. (-) 

 
a   A seven-point scale ranging from ‘Strongly Agree’ (7) to ‘Strongly          Disagree’ (1), 
with no verbal labels for the intermediate scale points (i.e., 2 through 6), accompanied 
each statement. Also, the statements were in random order in the questionnaire. A 
complete listing of the 34-item instrument used in the second stage of data collection can 
be obtained from the first author. 
b Ratings on these statements were reverse-scored prior to data analysis. 

 
 
 
Πηγή: Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. & Berry, L.L., (1988). SERVQUAL: a multi-item scale 
for measuring consumer perceptions of the service quality, Journal of Retailing, Vol. 64, No. 
1, pp. 12-40. 
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Παράρτημα Β 

 
[ITU-T E.360.1]  Recommendation ITU-T E.360.1 (2002), Framework for QoS 

routing and related traffic engineering methods for IP-, ATM-, 
and TDM-based multiservice networks. 

[ITU-T E.361] Recommendation ITU-T E.361 (2003), QoS routing support for 
interworking of QoS services classes across routing 
technologies. 

[ITU-T E.417]  Recommendation ITU-T E.417 (2005), Framework for the 
networkmanagement of IP-based networks. 

[ITU-T E.470]  Recommendation ITU-T E.470 (2005), Operational 
considerations for QoS of voice over IP-based networks with 
PSTN-IP-PSTN architecture. 

[ITU-T E.800]  Recommendation ITU-T E.800 (1994), Terms and definitions 
related to quality of service and network performance including 
dependability. 

[ITU-T E.801]  Recommendation ITU-T E.801 (1996) Framework for service 
quality agreement. 

[ITU-T E.802] Recommendation ITU-T E.802 (2007), Framework and 
methodologies for the determination and application of QoS 
parameters. 

[ITU-T E.860]  Recommendation ITU-T E.860 (2002), Framework of a service 
level agreement. 

[ITU-T G.109]  Recommendation ITU-T G.109 (1999), Definition of categories 
of speech transmission quality. 

[ITU-T G.998.1]  Recommendation ITU-T G.998.1 (2005), ATM-based multi-pair 
bonding. 

[ITU-T G.998.2]  Recommendation ITU-T G.998.2 (2005), Ethernet-based multi-
pair bonding. 
[ITU-T G.998.3]  Recommendation ITU-T G.998.3 (2005), Multi-pair bonding 

using time division inverse multiplexing. 
[ITU-T G.1000]  Recommendation ITU-T G.1000 (2001), Communications 

quality of service: A framework and definitions. 
[ITU-T G.1010]  Recommendation ITU-T G.1010 (2001), End-user multimedia 
QoS categories. 
[ITU-T G.1020]  Recommendation ITU-T G.1020 (2006), Performance 

parameter definitions for quality of speech and other voiceband 
applications utilizing IP networks. 

[ITU-T G.1030]  Recommendation ITU-T G.1030 (2005), Estimating end-to-end 
performance in IP networks for data applications. 

[ITU-T H.235.0]  Recommendation ITU-T H.235.0 (2005), H.323 security: 
Framework for security in H-series (H.323 and other H.245-
based) multimedia systems. 

[ITU-T I.350]   Recommendation ITU-T I.350 (1993), General aspects of 
quality of service 

and network performance in digital networks, including ISDNs. 
[ITU-T J.93]  Recommendation ITU-T J.93 (1998), Requirements for 

conditional access in the secondary distribution of digital 
television on cable television systems. 

[ITU-T J.148]  Recommendation ITU-T J.148 (2003), Requirements for an 
objective perceptual multimedia quality model. 

[ITU-T J.170]   Recommendation ITU-T J.170 (2005), IPCablecom security 
specification. 
[ITU-T M.3016.0]  Recommendation ITU-T M.3016.0 (2005), Security for the 

management plane: Overview. 
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[ITU-T P.10]  Recommendation ITU-T P.10/G.100 (2006), Vocabulary for 
performance and quality of service. 

[ITU-T P.800.1]  Recommendation ITU-T P.800.1 (2006), Mean Opinion Score 
(MOS) terminology. 

[ITU-T Q.825]  Recommendation ITU-T Q.825 (1998), Specification of TMN 
applications at 
the Q3 interface: Call detail recording. 

[ITU-T Q.1300]  Recommendation ITU-T Q.1300 (1995), Telecommunication 
applications for switches and computers (TASC) – General 
overview. 

[ITU-T Q.1702]  Recommendation ITU-T Q.1702 (2002), Long-term vision of 
network aspects for systems beyond IMT-2000. 

[ITU-T Q.1703]  Recommendation ITU-T Q.1703 (2004), Service and network 
capabilities framework of network aspects for systems beyond 
IMT-2000. 

[ITU-T Q.1741.2]  Recommendation ITU-T Q.1741.2 (2002), IMT-2000 
references to release 4 of GSM evolved UMTS core network 
with UTRAN access network. 

[ITU-T Q.1741.3]  Recommendation ITU-T Q.1741.3 (2003), IMT-2000 
references to release 5 of GSM evolved UMTS core network. 

[ITU-T X.500]  Recommendation ITU-T X.500 (2001) | ISO/IEC 9594-1:2001, 
Information technology – Open Systems Interconnection – The 
Directory: Overview of concepts, models and services. 

[ITU-T X.509]  Recommendation ITU-T X.509 (2005) | ISO/IEC 9594-8:2005, 
Information technology – Open Systems Interconnection – The 
Directory: Public-key and attribute certificate frameworks. 

[ITU-T X.800]  Recommendation ITU-T X.800 (1991), Security architecture for 
Open Systems Interconnection for CCITT applications. 

[ITU-T X.843]  Recommendation ITU-T X.843 (2000) | ISO/IEC 15945:2002, 
Information technology – Security techniques – Specification of 
TTP services to support the application of digital signatures. 

[ITU-T X.1051]  Recommendation ITU-T X.1051 (2008) | ISO/IEC 27011:2008, 
Information technology – Security techniques – Information 
security management guidelines for telecommunications 
organizations based on ISO/IEC 27002. 

[ITU-T Y.1540]  Recommendation ITU-T Y.1540 (2002), Internet protocol data 
communication service – IP packet transfer and availability 
performance parameters. 

[ITU-T Y.1541]  Recommendation ITU-T Y.1541 (2006), Network performance 
objectives for IP-based services. 

[ITU-T Y.1560]  Recommendation ITU-T Y.1560 (2003), Parameters for TCP 
connection performance in the presence of middleboxes. 

[ITU-T Y.1561]  Recommendation ITU-T Y.1561 (2004), Performance and 
availability parameters for MPLS networks. 

[ITU-T Y.1562]  Recommendation ITU-T Y.1562 (2007), Framework for higher-
layer protocol performance parameters and their 
measurement. 

[ITU-T Y.2111]  Recommendation ITU-T Y.2111 (2006), Resource and 
admission control functions in Next Generation Networks. 

[ITU-T Hdbk QoS]  Recommendation ITU-T Handbook (2004), Quality of Service 
and Network Performance. 

 
 
Πηγή: Rec. ITU-T E.800 (09/2008)  available  http://www.itu.int/rec/T-REC-E.800-
200809-I 
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Παράρτημα Γ 

 
 

 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
Ερευνητική μελέτη προσδιορισμού του τρόπου παρουσίασης μιας  πληροφορίας στο 

χρήστη ενός website 

 
 

Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει ως σκοπό να καταγράψει, βάση ενός πειράματος που θα 

πραγματοποιηθεί, τις απόψεις των χρηστών ενός website, σε σχέση με τον τρόπο που παρουσιάζεται μια  

πληροφορία. 

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς και γι’ αυτό σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το συνημμένο 

ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς και 

θα δώσουν την δυνατότητα (μέσα από τη στατιστική ανάλυσή τους) να παρέχεται μεγαλύτερη 

ικανοποίηση στους χρήστες των websites.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 

 

 

 

 
 
 

 

Ερευνήτρια 
Ε. Παπαϊωάννου, Υποψήφια Διδάκτωρ 

Τμήματος Εφ. Πληροφορικής 
 

Πανεπιστήμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

  

 
Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος  2011 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Ποιο είναι το φύλο σας: 

   

 

2. Ποια είναι η ηλικία σας; 

1. 18-22  

2. 23-27  

3. 27-32  

4. 32 και πάνω  

  

3. Σε ποιο επίπεδο σπουδών βρίσκεστε; 

1. ΤΕΙ  

2. ΑΕΙ  

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  

4. ΆΛΛΟ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ  

 

4. Σε ποιο τμήμα ανήκετε; 

1. Άνδρας 2. Γυναίκα  
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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  

5. Θεωρείτε ότι καταλάβατε το περιεχόμενο της πληροφορίας που διαβάσατε;   

 

 

6. Πόσο εύληπτη ήταν η πληροφορία για εσάς; 

1.Πάρα πολύ  2. Πολύ 

 

3. Ούτε πολύ/ 

Ούτε λίγο  

4. Λίγο 5.  Καθόλου 

     

 

 

7. Παρακαλώ σημειώστε (με Χ) σε μια κλίμακα από το 1-100, πόσο εύληπτη ήταν  

κατά τη γνώμη σας η πληροφορία (όπου το 1 σημαίνει δεν ήταν καθόλου εύληπτη,  

ενώ το 100 σημαίνει ότι ήταν τελείως εύληπτη);  

 

0        10       20      30       40        50    60       70      80       90       100 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

8. Πόσο σας άρεσε ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε η πληροφορία; 

1.Πάρα πολύ  2. Πολύ 

 

3. Ούτε πολύ/ 

Ούτε λίγο  

4. Λίγο 5.  Καθόλου 

     

 

9. Παρακαλώ σημειώστε (με Χ) σε μια κλίμακα από το 1-100, πόσο σας άρεσε ο τρόπος  

 παρουσίασης της πληροφορίας (όπου το 1 σημαίνει δεν σας άρεσε καθόλου,  

ενώ το 100 σημαίνει ότι σας άρεσε πάρα πολύ);  

 

0        10       20      30       40        50    60       70      80       90       100 

1. Ναι 2. Όχι  
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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΧΟΥ 

10. Θεωρείτε ότι καταλάβατε το περιεχόμενο της πληροφορίας που ακούσατε;   

 

 

11. Πόσο εύληπτη ήταν η πληροφορία για εσάς; 

1.Πάρα πολύ  2. Πολύ 

 

3. Ούτε πολύ/ 

Ούτε λίγο  

4. Λίγο 5.  Καθόλου 

     

 

 

12. Παρακαλώ σημειώστε (με Χ) σε μια κλίμακα από το 1-100, πόσο εύληπτη ήταν  

κατά τη γνώμη σας η πληροφορία (όπου το 1 σημαίνει δεν ήταν καθόλου εύληπτη, ενώ 

 το 100 σημαίνει ότι ήταν τελείως εύληπτη);  

 

0        10       20      30       40        50    60       70      80       90       100 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

13. Πόσο σας άρεσε ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε η πληροφορία; 

1.Πάρα πολύ  2. Πολύ 

 

3. Ούτε πολύ/ 

Ούτε λίγο  

4. Λίγο 5.  Καθόλου 

     

 

14. Παρακαλώ σημειώστε (με Χ) σε μια κλίμακα από το 1-100, πόσο σας άρεσε ο  

τρόπος  παρουσίασης της πληροφορίας (όπου το 1 σημαίνει δεν σας άρεσε καθόλου,  

ενώ το 100 σημαίνει ότι σας άρεσε πάρα πολύ);  

 

0        10       20      30       40        50    60       70      80       90       100 
 

1. Ναι 2. Όχι  
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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΙΚΟΝΑΣ 

15. Θεωρείτε ότι καταλάβατε το περιεχόμενο της πληροφορίας που είδατε;   

 

 

16. Πόσο εύληπτη ήταν η πληροφορία για εσάς; 

1.Πάρα πολύ  2. Πολύ 

 

3. Ούτε πολύ/ 

Ούτε λίγο  

4. Λίγο 5.  Καθόλου 

     

 

 

17. Παρακαλώ σημειώστε (με Χ) σε μια κλίμακα από το 1-100, πόσο εύληπτη ήταν  

κατά τη γνώμη σας η πληροφορία (όπου το 1 σημαίνει δεν ήταν καθόλου εύληπτη,  

ενώ το 100 σημαίνει ότι ήταν τελείως εύληπτη);  

 

0        10       20      30       40        50    60       70      80       90       100 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

18. Πόσο σας άρεσε ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε η πληροφορία; 

1.Πάρα πολύ  2. Πολύ 

 

3. Ούτε πολύ/ 

Ούτε λίγο  

4. Λίγο 5.  Καθόλου 

     

 

19. Παρακαλώ σημειώστε (με Χ) σε μια κλίμακα από το 1-100, πόσο σας άρεσε ο 

 τρόπος παρουσίασης της πληροφορίας (όπου το 1 σημαίνει δεν σας άρεσε καθόλου,  

ενώ το 100 σημαίνει ότι σας άρεσε πάρα πολύ);  

 

0        10       20      30       40        50    60       70      80       90       100 
 

1. Ναι 2. Όχι  
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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩ VIDEO 

20. Θεωρείτε ότι καταλάβατε το περιεχόμενο της πληροφορίας που παρακολουθήσατε;   

 

 

21. Πόσο εύληπτη ήταν η πληροφορία για εσάς; 

1.Πάρα πολύ  2. Πολύ 

 

3. Ούτε πολύ/ 

Ούτε λίγο  

4. Λίγο 5.  Καθόλου 

     

 

 

22. Παρακαλώ σημειώστε (με Χ) σε μια κλίμακα από το 1-100, πόσο εύληπτη ήταν  

κατά τη γνώμη σας η πληροφορία (όπου το 1 σημαίνει δεν ήταν καθόλου εύληπτη,  

ενώ το 100 σημαίνει ότι ήταν τελείως εύληπτη);  

 

0        10       20      30       40        50    60       70      80       90       100 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

23. Πόσο σας άρεσε ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε η πληροφορία; 

1.Πάρα πολύ  2. Πολύ 

 

3. Ούτε πολύ/ 

Ούτε λίγο  

4. Λίγο 5.  Καθόλου 

     

 

24. Παρακαλώ σημειώστε (με Χ) σε μια κλίμακα από το 1-100, πόσο σας άρεσε ο τρόπος  

 παρουσίασης της πληροφορίας (όπου το 1 σημαίνει δεν σας άρεσε καθόλου,  

ενώ το 100 σημαίνει ότι σας άρεσε πάρα πολύ);  

 

0        10       20      30       40        50    60       70      80       90       100 
 

 

1. Ναι 2. Όχι  
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Παράρτημα Δ  

Περιγραφή στατιστικών όρων, τεχνικών και τεστ που χρησιμοποιήθηκαν στην 

διδακτορική διατριβή  

 

Μεταβλητές και Επίπεδα μέτρησης των μεταβλητών 

Στη στατιστική ανάλυση η μεταβλητή συμβολίζεται με ένα σύμβολο, π.χ. το γράμμα 

Χ. Οι τιμές που αντιστοιχίζονται στην υπό μέτρηση μεταβλητή από μονάδα δείγματος 

σε μονάδα δείγματος μπορεί να είναι τιμές από ένα μεγάλο (θεωρητικά άπειρο) 

σύνολο τιμών, οπότε σε αυτήν την περίπτωση η μεταβλητή μας ονομάζεται συνεχής 

μεταβλητή (continuous variable).  

Από την άλλη μεριά, όταν οι τιμές προέρχονται από ένα σύνολο κατηγοριών 

πεπερασμένου πλήθους ή είναι διακεκριμένες τιμές, τότε αυτές ονομάζονται 

κατηγοριοποιημένες μεταβλητές (categorical variables). 

Η επικρατούσα προσέγγιση για τον τρόπο ταξινόμησης των επιπέδων μέτρησης των 

μεταβλητών καθορίζει ότι υπάρχουν τέσσερα επίπεδα μέτρησης: το ονομαστικό 

(nominal), το τακτικό (ordinal), το διαστημικό (interval) και το αναλογικό (ratio) . 

Κλίμακες στάσεων 

Η κλίμακα Likert (Likert scale): 

Ο τρόπος αυτός μέτρησης μιας μεταβλητής περιλαμβάνει συνήθως έναν αριθμό 

προτάσεων για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, η απάντηση δε σε κάθε πρόταση 

κλιμακώνεται συνήθως ως ακολούθως:  

Συμφωνώ  

πάρα πολύ 

Συμφωνώ 

Ούτε 

Συμφωνώ / 

Ούτε Διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ  

πάρα πολύ 

5 4 3 2 1 

 

Κάθε σημείο της κλίμακας λαμβάνει μία τιμή, με την τιμή 5 συνήθως να αντιστοιχεί 

στο "Συμφωνώ πάρα πολύ'" και την τιμή 1 να αντιστοιχεί στο διαφωνώ πάρα πολύ. Ο 

ερωτώμενος "τσεκάρει" ανάλογα κάθε πρόταση και το τελικό σκορ που αντιστοιχεί σ' 

αυτόν είναι το άθροισμα των τιμών που έχουν σημειωθεί για κάθε πρόταση. Η 
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κλίμακα Likert συνήθως αντιμετωπίζεται σαν διαστημική κλίμακα. Η κλίμακα Likert 

συνήθως είναι “πολυθεματική” (multi item), δηλαδή αποτελείται από έναν αριθμό 

“θεμάτων” (προτάσεων, ερωτήσεων), τα οποία μετρούν μια συγκεκριμένη μεταβλητή, 

όπως π.χ. την αυτοπεποίθηση του ατόμου ή την κοινωνική του συνειδητοποίηση κ.ά.  

Αξιοπιστία και εγκυρότητα των "μέτρων" 

Τα "μέτρα" (measures) τα οποία χρησιμοποιούνται σε μία έρευνα θα πρέπει να 

ελεγχθούν ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους για να έχει αξιοπιστία και 

εγκυρότητα η έρευνα συνολικά. 

Η αξιοπιστία (reliability) ενός "μέτρου" αναφέρεται στην ιδιότητα του να δίνει τα 

ίδια αποτελέσματα σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις του ίδιου αντικειμένου, 

υποθέτοντας ότι το αντικείμενο παραμένει σταθερό.  

Η εγκυρότητα (validity) του "μέτρου" αναφέρεται στην ιδιότητα του να μετρά 

επακριβώς αυτό που σκοπεύει να μετρήσει. 

Συντελεστής άλφα του Cronbach 

Σε κλίμακα μ' έναν αριθμό ερωτήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής άλφα του 

Cronbach για τη σύγκριση της διακύμανσης σε κάθε επιμέρους ερώτηση με τη διακύμανση 

του συνόλου των ερωτήσεων. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Γενικά 

Οι διάφορες στατιστικές τεχνικές ανάλυσης των δεδομένων από μία έρευνα έχουν ως 

στόχο να βοηθήσουν τον ερευνητή να καταλήξει σε ορισμένα χρήσιμα 

συμπεράσματα για κάποιο πληθυσμό, εφαρμόζοντας τις τεχνικές στο δείγμα ατόμων 

(επιχειρήσεων κ.λπ.) που έχει επιλέξει. Πέρα όμως από τη γνωστή "πινακοποίηση" 

(tabulation) ή αλλιώς "διασταύρωση" (cross classification) των δεδομένων, υπάρχουν 

και άλλες, πιο προχωρημένες, τεχνικές οι οποίες δίνουν στον ερευνητή πολύ 

περισσότερες πληροφορίες από αυτές που δίνει μια απλή πινακοποίηση. 

Χρειάζεται όμως εδώ να σημειώσουμε ότι σε μια έρευνα συχνά γίνονται κάποιες 

υποθέσεις αναφορικά με τις σχέσεις δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών. Μετά τη 

συλλογή των δεδομένων από την εμπειρική έρευνα, οι υποθέσεις αυτές θα πρέπει να 

ελεγχθούν για να διαπιστωθεί αν ισχύουν. Συνήθως ακολουθείται η εξής διαδικασία 

για τον έλεγχο μιας υπόθεσης 
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Τέστ chi-square -X2 

Μια πιο επιστημονική προσέγγιση του θέματος απαιτεί τη χρησιμοποίηση κάποιου 

στατιστικού τεστ, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ή όχι σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών. Το τεστ το οποίο προσφέρεται στην περίπτωσή μας είναι το τεστ χ2. Το 

τεστ αυτό δηλαδή, χρησιμοποιείται στην περίπτωση που οι δύο υπό εξέταση 

μεταβλητές μετρούνται σε ονομαστική (ή τακτική) κλίμακα. Μας λέει δηλαδή απλά αν 

υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, αλλά δεν λέει τίποτα για το μέγεθος της 

σχέσης. Για να διαπιστωθεί αν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, είναι 

αναγκαίο να υπολογισθεί η πιθανότητα να έχουμε μια τιμή του χ2 ίση ή μεγαλύτερη 

από εκείνη που υπολογίσθηκε από το δείγμα, όταν οι δύο μεταβλητές είναι στην 

πραγματικότητα ανεξάρτητες μεταξύ τους. Η πιθανότητα αυτή (που εξαρτάται και 

από τους "βαθμούς ελευθερίας") υπολογίζεται από το πρόγραμμα επεξεργασίας. 

Κατόπιν, γίνεται σύγκριση αυτής με το επιλεγέν επίπεδο σημαντικότητας (π.χ. 5%). 

Αν η υπολογισθείσα πιθανότητα είναι μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας, 

τότε συμπεραίνουμε ότι η σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών είναι "στατιστικά 

σημαντική", δηλαδή ότι οι δύο μεταβλητές σχετίζονται μεταξύ τους. 

 

Το τεστ Kruskal-Wallis 

Το τεστ αυτό χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν περισσότερα 

από δύο ανεξάρτητα δείγματα, των οποίων τα δεδομένα μετρούνται σε τακτική 

κλίμακα. Πιο συγκεκριμένα όλες οι παρατηρήσεις της μεταβλητής που μετριέται σε 

τακτική κλίμακα και που ανήκουν στα προαναφερθέντα δείγματα (δηλ. τις κατηγορίες 

της μεταβλητής που μετριέται σε ονομαστική κλίμακα) αναμιγνύονται και ακολούθως 

κατατάσσονται από την πιο μικρή τιμή έως την πιο μεγάλη. Για κάθε κατηγορία 

(ομάδα) υπολογίζεται ο "τακτικός μέσος όρος" (mean rank), που είναι το άθροισμα 

των τάξεων διαιρούμενο με τον αριθμό των περιπτώσεων σε κάθε oμάδα. Επιπλέον, 

υπολογίζεται από τα αθροίσματα το στατιστικό Ηο που αποτελεί το κριτήριο του 

ελέγχου. Η πιθανότητα που συνδέεται με την τιμή αυτή βρίσκεται από έναν πίνακα 

του χ2 και ανάλογα αποφασίζεται η σημαντικότητα ή όχι της σχέσης των δύο υπό 

εξέταση μεταβλητών στο επιλεγέν επίπεδο σημαντικότητας. 
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Το τεστ του Friedman 

Η ανάλυση του Friedman χρησιμοποιείται για να συγκριθούν δύο ή περισσότερα 

σχετιζόμενα δείγματα, εφόσον τα δεδομένα μετρούνται σε τακτική κλίμακα. Για 

παράδειγμα, έστω ότι για κάθε ένα από 8 αγαθά ρωτάμε (στο ερωτηματολόγιο του 

παραρτήματος) για το βαθμό ικανοποίησης τού καταναλωτή, ο βαθμός δε 

ικανοποίησης απαντάται σε τακτική κλίμακα (π.χ. ικανοποιημένος, λίγο 

ικανοποιημένος, λίγο δυσαρεστημένος, δυσαρεστημένος, βλ. μεταβλητές 1 έως 8 του 

ερωτ. στο παραρτ.). Έστω επίσης ότι η υπό έρευνα υπόθεση είναι ότι ο βαθμός 

ικανοποίησης / δυσαρέσκειας του καταναλωτή εξαρτάται από το είδος του αγαθού. 

Στην περίπτωση μας θα χρησιμοποιήσουμε την ανάλυση του Friedman. 

Αναλυτικότερα οι κ μεταβλητές που είναι να συγκριθούν (στην περίπτωση μας τα 8 

αγαθά) ταξινομούνται από το 1 ως το κ (σε σχέση με τη μεταβλητή που είναι σε 

τακτική κλίμακα) για κάθε ερωτώμενο. Κατόπιν υπολογίζονται και συγκρίνονται οι 

"τακτικοί μέσοι όροι" (mean ranks) για τις μεταβλητές. Υπολογίζεται επίσης ένα 

"στατιστικό" (test statistic) με κατανομή περίπου ίδια μ' αυτή του χ2. Στη συνέχεια, 

βρίσκεται η πιθανότητα που συνδέεται με την τιμή αυτή του χ2, για κ-1 βαθμούς 

ελευθερίας, από έναν πίνακα του χ2 (αυτό εννοείται ότι γίνεται από το πρόγραμμα 

επεξεργασίας). Τέλος, ανάλογα απορρίπτεται ή όχι η μηδενική υπόθεση, αφού γίνει η 

σύγκριση με το επιλεγέν επίπεδο σημαντικότητας. 

 

Η ανάλυση συσχέτισης 

Η συσχέτιση παρέχει στον ερευνητή έναν αριθμό ο οποίος συνοψίζει τη σχέση 

μεταξύ δύο μεταβλητών. Έτσι, ο συντελεστής συσχέτισης, ο οποίος υπολογίζεται σε 

μια ανάλυση συσχέτισης, δείχνει το βαθμό κατά τον οποίο η μεταβολή σε μία 

μεταβλητή σχετίζεται με τη μεταβολή σε μία άλλη μεταβλητή. 

Ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο μετρούνται οι υπό συσχέτιση μεταβλητές 

επιλέγεται διαφορετικό είδος ανάλυσης συσχέτισης. Αν οι υπό συσχέτιση μεταβλητές 

μετρούνται σε αναλογικό ή διαστημικό επίπεδο μέτρησης, τότε επιλέγεται η ανάλυση 

συσχέτισης του Pearson. 

Αν oι μεταβλητές, οι οποίες συσχετίζονται, μετρούνται σε τακτικό επίπεδο, 

χρησιμοποιείται η μη παραμετρική ανάλυση συσχέτισης. Τα δύο είδη μη 
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παραμετρικής ανάλυσης συσχέτισης είναι η συσχέτιση του Spearman και εκείνη του 

Kendall. 

Σ' όλα τα παραπάνω είδη συσχέτισης ο υπολογιζόμενος συντελεστής μπορεί να 

παίρνει τιμές από -1 ως +1. Οι αρνητικές τιμές σημαίνουν αρνητική σχέση μεταξύ των 

μεταβλητών, ενώ οι θετικές σημαίνουν θετική σχέση. To πρόγραμμα επεξεργασίας 

έχει τη δυνατότητα να δώσει για όλα τα παραπάνω είδη συσχετίσεων, συσχετίσεις, 

για ζευγάρια ή λίστες μεταβλητών, με τη μορφή μιας "μήτρας" (πίνακα) συντελεστών 

συσχέτισης. 

Μονοδρομική" ανάλυση διακύμανσης (ONEWAY analysis of variance) 

Η ανάλυση διακύμανσης (analysis of variance) είναι μια στατιστική τεχνική, η οποία 

αξιολογεί τις επιδράσεις μιας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων μεταβλητών 

μετρούμενων σε ονομαστική ή τακτική κλίμακα επάνω σε μία εξαρτημένη μεταβλητή 

η οποία μετριέται τουλάχιστον σε διαστημική κλίμακα. 

Στη "μονοδρομική" ανάλυση διακύμανσης (ONEWAY analysis of variance) εξετάζεται 

η επίδραση μιας ανεξάρτητης μεταβλητής που είναι σε κατηγορίες επάνω σε μία 

εξαρτημένη ποσοτική μεταβλητή (δηλ. μεταβλητή που μετριέται, σε διαστημική ή 

αναλογική κλίμακα). Στην ONEWAY ANOVA γίνεται σύγκριση των "μέσων όρων" της 

εξαρτημένης μεταβλητής στις κατηγορίες και εκτιμάται αν οι διαφορές είναι στατιστικά 

σημαντικές. Π.χ. αν θέλουμε να διαπιστώσουμε αν υπάρχει σχέση μεταξύ 

κατανάλωσης κρασιού σε λίτρα ετησίως (εξαρτημένη μεταβλητή) και οικογενειακής 

κατάστασης του ατόμου (ανεξάρτητη μεταβλητή), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

την ONEWAY analysis of variance. Στην περίπτωση αυτή θα εξετασθεί αν oι μέσοι 

όροι της κατανάλωσης κρασιού διαφέρουν σημαντικά στις διάφορες κατηγορίες της 

οικογενειακής κατάστασης (παντρεμένος, ελεύθερος, κ.λπ.). 

 

Η παραγοντική ανάλυση ( factor analysis)  

Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ενός μικρού αριθμού παραγόντων (factors ή 

clusters) που εμπεριέχονται σ' ένα μεγαλύτερο σύνολο ανεξάρτητων μεταβλητών. 

Από μια άλλη οπτική η παραγοντική ανάλυση προσδιορίζει το βαθμό στον οποίο μία 

ή περισσότερες μεταβλητές αποτελούν μέρος ενός κοινού φαινόμενου ή κατάστασης. 

Ο καθορισμός των παραγόντων που είναι έμφυτοι σε μια σειρά δεδομένων έχει 

διάφορες εφαρμογές στο μάρκετινγκ.  
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Στο παράθυρο των αποτελεσμάτων έχουμε τα εξής: 

A. Στον πίνακα συσχετίσεων και στη γραμμή Correlation εμφανίζονται οι συσχετίσεις 

όλων των ζευγών των μεταβλητών. Με μια πρώτη ματιά μπορούμε να 

εντοπίσουμε μεταξύ ποιων μεταβλητών υπάρχουν μεγάλες συσχετίσεις, 

ενδεικτικό των παραγόντων που πρόκειται να δημιουργηθούν στη συνέχεια. Στον 

ίδιο πίνακα και στη γραμμή Sig (1-tailed) εμφανίζονται οι σημαντικότητες αυτών 

των συσχετίσεων σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 

B. Από τον πίνακα KMO and Bartlett's Test ένας δείκτης σύγκρισης του σχετικού 

μεγέθους των συντελεστών συσχέτισης σχετικά με τους μερικούς συντελεστές 

συσχέτισης είναι το στατιστικό Kaiser-Meyer-Olkin. Από τη βιβλιογραφία 

(Kaiser 1974) προτείνεται μια ελάχιστη τιμή αυτού του δείκτη της τάξης του 0,5. 

Στη δική μας περίπτωση η τιμή είναι 0,93 που σημαίνει ότι είμαστε σίγουροι ότι η 

παραγοντική ανάλυση ενδείκνυται για τα δεδομένα μας. 

C. Στον ίδιο πίνακα υπάρχει και το Bartlett's Test of Sphericity το οποίο 

αποφαίνεται για την παρουσία συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών. Έτσι αν το 

sig. του δείκτη είναι μικρότερο από 0,05 (στο παράδειγμά μας ισχύει αφού 

βρέθηκε ίσο με 0.000) τότε απορρίπτεται η υπόθεση της μη ύπαρξης 

συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.  

D. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ελεγχθεί είναι ο Anti-image 

πίνακας συσχετίσεων και συγκεκριμένα τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα. Οι τιμές 

τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερες από 0,5 για όλες τις 

μεταβλητές.  

 

Ανάλυση κατά ομάδες - Cluster analysis 

Η ανάλυση κατά ομάδες (cluster analysis) είναι η ανάθεση ενός συνόλου 

παρατηρήσεων στα υποσύνολα (αποκαλούμενα ομάδες.) έτσι ώστε οι παρατηρήσεις 

στην ίδια ομάδα να είναι παρόμοιες υπό κάποια έννοια. Η συγκέντρωση είναι μια 

μέθοδος για την ανάλυση στατιστικών στοιχείων που χρησιμοποιείται σε πολλούς 

τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης δεδομένων, της αναγνώρισης προτύπων 

κ.λπ. Σημαντικότερος τύπος της ανάλυσης κατά ομάδες είναι η ιεραρχική ανάλυση. 

Οι ιεραρχικοί αλγόριθμοι βρίσκουν τις διαδοχικές επόμενες ομάδες χρησιμοποιώντας 

τις προηγουμένως δημιουργημένες ομάδες. Αυτοί οι αλγόριθμοι είναι συνήθως είτε 

συσσωρευτικοί («από κάτω προς τα επάνω») είτε διαχωριστικοί («από επάνω προς 
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τα κάτω»). Οι συσσωρευτικοί αλγόριθμοι αρχίζουν με κάθε στοιχείο ως χωριστή 

ομάδα και τους συγχωνεύουν στις διαδοχικά μεγαλύτερες ομάδες. Οι διαχωριστικοί 

αλγόριθμοι αρχίζουν με ολόκληρο το σύνολο και προχωρούν διαιρώντας το σε 

διαδοχικά μικρότερες ομάδες. 

Ανάλυση κενών - Gap analysis 

Η Ανάλυση Gap προσδιορίζει τη διαφορά  που υπάρχει μεταξύ αντιλαμβανόμενης και 

προσδοκώμενης απόδοσης μιας υπηρεσίας στους χρήστες. Επίσης ελέγχουμε την 

ένταση και την κατεύθυνση (θετική ή αρνητική) του κενού (διάψευση) ανάμεσα στις 

προσδοκίες και στην αντιλαμβανόμενη απόδοση. Η διάψευση των προσδοκιών 

συμβαίνει με τρεις μορφές. Θετική: συμβαίνει όταν η αντιλαμβανόμενη απόδοση 

ξεπερνά τις προσδοκίες. Επιβεβαίωση: συμβαίνει όταν η αντιλαμβανόμενη αντίληψη 

συναντά τις προσδοκίες και αρνητική διάψευση όταν το πραγματικό δεν ήταν τόσο 

καλό όσο το προσδοκώμενο . 

  

Η ανάλυση "διαχωρισμού" (discriminant analysis) 

Με την τεχνική αυτή εξετάζονται οι επιδράσεις ενός αριθμού ανεξάρτητων 

μεταβλητών μετρούμενων σε διαστημική κλίμακα τουλάχιστον, επάνω σε μία 

εξαρτημένη μεταβλητή που μετριέται σε ονομαστική κλίμακα. Η Linear Discriminant 

Analysis (LDA) είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται στη στατιστική, όπου 

προσπαθεί ο ερευνητής να εντοπίσει έναν γραμμικό συνδυασμό χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων που χαρακτηρίζουν ή χωρίζουν δύο ή περισσότερες κατηγορίες 

αντικειμένων ή γεγονότων. 

Η LDA είναι στενά συνδεδεμένη με την ANOVA και την ανάλυση παλινδρόμησης, οι 

οποίες προσπαθούν επίσης να εκφράσουν μια εξαρτώμενη μεταβλητή ως γραμμικό 

συνδυασμό άλλων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ή μετρήσεων. Στις άλλες δύο 

μεθόδους εντούτοις, η εξαρτώμενη μεταβλητή είναι μια αριθμητική ποσότητα, ενώ 

στην LDA είναι μια κατηγοριοποιημένη μεταβλητή. Η ανάλυση διαχωρισμού 

προϋποθέτει ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι συνεχείς ποσότητες και 

κατανέμονται κανονικά, το οποίο είναι μια θεμελιώδης υπόθεση της μεθόδου LDA. 
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αξιοποιούν τις ηλεκτρονικές τους ιστοσελίδες οι επιχειρήσεις για να 

διαχειριστούν τις σχέσεις τους με τους πελάτες 
 

     Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2012 

 

Αξιότιμη κυρία/Αξιότιμε κύριε, 

 

Με την παρούσα ερευνητική προσπάθεια επιθυμούμε να 

διερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους η επιχείρησή σας 

επικοινωνεί με τους πελάτες της, τους προσεγγίζει και διαχειρίζεται τις 

σχέσεις της με αυτούς  μέσω της ηλεκτρονικής της ιστοσελίδας.   

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς και η συμμετοχή σας θα 

συμβάλει στην προώθηση της επιστήμης και της έρευνας. Γι’ αυτό σας 

παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο. Οι 

απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους ερευνητικούς 

σκοπούς του τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης (Μάρκετινγκ) του 

ΑΤ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

του Πανεπιστημίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Για την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου απαιτείται ελάχιστος χρόνος. 

 Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 

 
 

 

 

 

 

 

Eρευνητική ομάδα 
Ε. Παπαϊωάννου, Εργ. Συνεργάτιδα* 
Κ. Ασημακόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών* 
Χ. Σαρμανιώτης, Καθηγητής* 
Χ. Κ. Γεωργιάδης, Επίκουρος Καθηγητής** 

 
 

* Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης (Μάρκετινγκ), ΑΤ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

** Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:: 

 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:  

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

E-MAIL: 

 

1. Η εταιρεία σας: 

 

Ανήκει σε όμιλο Δεν ανήκει σε όμιλο 

1. Ναι □ 1. Ναι  □ 

Διαθέτει ιστοσελίδα (web site); Διαθέτει ιστοσελίδα (web site);  

1. Ναι  □              2. Όχι □ 1. Ναι   □                2. Όχι □  

Αν ναι, η ιστοσελίδα: 

 

Είναι ίδια μ’ αυτή του ομίλου  □   

Είναι μεμονωμένη/ξεχωριστή   □ 

Ανήκει σε τρίτο φορέα (vrisko κ.λπ.) □ 

Αν ναι, η ιστοσελίδα: 

 

Είναι μεμονωμένη/ξεχωριστή     □     

Ανήκει σε τρίτο φορέα (vrisko κ.λπ.) □ 

 

 

2. Ιεραρχήστε τη σημαντικότητα των λόγων για τους οποίους πρέπει μια 

επιχείρηση να έχει παρουσία, μέσω ιστοσελίδας, στο διαδίκτυο. 

(αξιολογήστε σημειώνοντας με 1 τον παράγοντα που θεωρείτε περισσότερο 

σημαντικό, έως 9 αυτόν που θεωρείτε λιγότερο σημαντικό) 

 
1. Διατήρηση ή ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

 

□                 

2. Εισαγωγή σε νέες αγορές □                 

3. Απόκτηση νέων πελατών □                 

4. Επικοινωνία και ευέλικτη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών □                 

5. Διαφήμιση □                 

6. Αύξηση πωλήσεων □                 

7. Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός □                 

8. Έχουν παρουσία στο διαδίκτυο και άλλες επιχειρήσεις □                 

9. Άλλο. Παρακαλούμε προσδιορίστε: □                 
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3. Ποιες από τις παρακάτω εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, χρησιμοποιείτε 

(δηλ. η επιχείρησή σας) μέσω της ιστοσελίδας σας;  

(απαντήστε, σημειώνοντας με √ τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε) 

 
1. Ανταλλαγή πληροφοριών (λήψη πληροφοριών από πελάτες, προβολή 

προϊόντων κ.λπ.) 
□                 

2. Παραγγελία (λήψη ή αποστολή παραγγελίας) □                 

3. Παράδοση προϊόντος/υπηρεσίας □                 

4. Πληρωμή συναλλαγών 

5. Εξυπηρέτηση πελατών κατά/μετά την πώληση (αντιμετώπιση 

προβλημάτων/παραπόνων, μέτρηση βαθμού ικανοποίησης των 

πελατών, έρευνα αναγκών…) 

□                 

6. Κάποια άλλη εφαρμογή. Παρακαλούμε προσδιορίστε:  □                 

 

 

 

4.  Ποιες από τις παρακάτω πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα σας; 

(απαντήστε, σημειώνοντας με √ τις πληροφορίες που παρέχετε) 

  

 
1. Στοιχεία για την ταυτότητα της επιχείρησης (επωνυμία, κλάδος 

δραστηριότητας, αποστολή και φιλοσοφία) 
□ 

2. Στοιχεία για την τιμή των προϊόντων/υπηρεσιών □ 

3. Στοιχεία για τον τρόπο πληρωμής □ 

4. Περιγραφή των διαθέσιμων προϊόντων/υπηρεσιών □ 

5. Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, fax, email) □ 

6. Άλλο. Παρακαλούμε προσδιορίστε: □ 

 

 

 

5. Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά διαθέτει η ιστοσελίδα σας; 

(απαντήστε, σημειώνοντας με √ τα χαρακτηριστικά που διαθέτει) 

  
1. Φόρμα επικοινωνίας  (feedback form) 

2. Αναφορές εμπειριών χρηστών 
□ 

□ 

3. Σύστημα καταγραφής παραπόνων □ 

4. Συχνές ερωτήσεις  (FAQ) □ 

5.   On line υποστήριξη/βοήθεια πελατών □ 
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6. Εξυπηρέτηση / υποστήριξη πελατών (μέσω τηλεφωνικής κλήσης κ.ά.) □ 

7. Εγγραφή/σύνδεση χρήστη, λογαριασμό χρήστη (membership) □ 

8. Σύνδεση χρηστών μέσω κοινωνικών δικτύων (facebook/twitter κ.ά) □ 

9.  Blog  □ 

10.   Άλλο. Παρακαλούμε προσδιορίστε: □ 

 

 

 

6. Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά συμφωνείτε να εμπεριέχονται στην 

ιστοσελίδα μιας επιχείρησης ως μέρος της επικοινωνίας και της στρατηγικής 

διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες της;  

(απαντήστε, σημειώνοντας √ σε κάθε πρόταση ανάλογα με το βαθμό 

συμφωνίας/διαφωνίας σας) 
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 Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών (ο σχεδιασμός 

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε χρήστη) 
[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

 Ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης στις 

απαιτήσεις των πελατών (μέσω απαντητικών e-mails, 

συστημάτων call back κ.ά.) 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

 Ασφάλεια συναλλαγών (πιστοποιητικά ασφάλειας 

κ.λπ.) 
[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

 Εμφάνιση της ιστοσελίδας σε περισσότερες από μια 

γλώσσες 
[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

 Διαδραστικότητα (feedback systems, communication 

forms κ.ά. 
[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

 Ταχύτητα στην εμφάνιση της ιστοσελίδας [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

 Σύνδεση των χρηστών μέσω κοινωνικών δικτύων [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

 On line έρευνες ικανοποίησης και προσδοκιών του 

πελάτη 
[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

 Ακρίβεια παρεχόμενων πληροφοριών (για την 

εταιρεία, τα προϊόντα/υπηρεσίες, τις τιμές κ.λπ.) 
[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 
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7. Αξιολογήστε τους παρακάτω στόχους, με βάση το πόσο σημαντικούς/ 

ασήμαντους τους θεωρείτε, κατά τη διαδικασία σχεδιασμού μιας ιστοσελίδας:  

(απαντήστε, βάζοντας √ σε κάθε πρόταση ανάλογα με το βαθμό 

συμφωνίας/διαφωνίας σας)  
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Αισθητική εμφάνιση της ιστοσελίδας [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Δομή των παρεχόμενων πληροφοριών στην πρώτη σελίδα [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Ευκολία πλοήγησης στις ιστοσελίδες  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Συχνότητα ανανέωσης των πληροφοριών  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Ποικιλία των προσφερόμενων προϊόντων [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών για τα διάφορα 

προϊόντα 
[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Εγκυρότητα των παρεχόμενων  πληροφοριών για τα διάφορα 

προϊόντα 
[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Διαθεσιμότητα των προϊόντων [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Τιμές προϊόντων [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Προσφορές [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Ποιότητα των προϊόντων [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Διαδικασία αγοράς προϊόντων (καλάθι αγοράς)  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Βοήθεια που σας προσφέρει τόσο για την εγγραφή σας όσο 

και για την αναζήτηση οποιασδήποτε πληροφορίας  
[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Τρόπος αποστολής των προϊόντων [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Χρόνος παραλαβής των παραγγελθέντων προϊόντων [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Επικοινωνία για υποστήριξη πελατών [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Αfter sales service των προϊόντων [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Χρόνος παράδοσης του προϊόντος [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Δυνατότητα ασφάλισης των προϊόντων [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Παρεχόμενοι τρόποι πληρωμής  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Μυστικότητα (privacy) των συναλλαγών [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Τρόπος προβολής των αναλυτικών όρων πληρωμής και 

ασφάλειας; 
[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 
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8. Από τα παραπάνω χαρακτηριστικά μιας ιστοσελίδας  ποια θα προσθέτατε 

στην ιστοσελίδα της επιχείρησής σας (εφόσον βέβαια δεν υπάρχουν);  

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:________________________________________________________________ 
EΡΕΥΝΗΤΗΣ: __________________________________________________________________ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΟΥ ΚΑΛΕΣΑΜΕ:_____________________________________________________  
ΠΕΡΙΟΧΗ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΟΔΗΓΟ):_____________________________________________ 
   
 
Πόσων ετών είστε; (ΑΝ <15 ή >64, δε συνεχίζουμε, αλλιώς σημειώνουμε την ηλικία: [_____] ).  
 
Έχετε κινητό τηλέφωνο;  

□ ΝΑΙ  
□ ΟΧΙ 

 
Εάν ΟΧΙ, είχατε ποτέ κινητό τηλέφωνο;  

□ ΝΑΙ (γιατί δεν έχετε πλέον;_______________________________________) 
□ ΟΧΙ (γιατί;____________________________________________________) 

 
 
Ωραία, θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις και θα χρειαστώ μερικά λεπτά από το χρόνο σας. Θα 
θέλατε να συμμετέχετε στην έρευνά μας;                                              
 

I. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
 
Ας περάσουμε στις ερωτήσεις. 
 
1. Το κινητό που χρησιμοποιείτε σήμερα είναι:  

□ Καρτοκινητό 
□ Με συμβόλαιο 
□ Με καρτοσυμβόλαιο 

 
2. Στη διάρκεια μιας μέρας, πόσο συχνά καλείτε από το κινητό σας;  

□ Πολύ Σπάνια/ Ποτέ 
□ Σπάνια 
□ Πού και πού 
□ Συχνά 
□ Πολύ συχνά 

 
3. Πόσο συχνά κάνετε αναπάντητες κλήσεις από το κινητό σας; 

□ Πολύ Σπάνια/ Ποτέ 
□ Σπάνια 
□ Πού και πού 
□ Συχνά 
□ Πολύ συχνά 

 
4. Στη διάρκεια μιας μέρας, πόσο συχνά στέλνετε γραπτά μηνύματα/ sms;  

□ Πολύ Σπάνια/ Ποτέ 
□ Σπάνια 
□ Πού και πού 
□ Συχνά 
□ Πολύ συχνά 
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5. Πόσο πληρώνετε κατά μέσο όρο τον μήνα για το κινητό σας; ____________€ 
 

6. Ποιος πληρώνει το λογαριασμό του κινητού σας; 
□ εγώ 
□ σύζυγος/ σύντροφος 
□ γονιός 
□ άλλο μέλος της οικογενείας μου 
□ εργοδότης 
□ άλλο ______________________ 

 
7. Συνδυάζετε το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε και με υπηρεσίες εκτός κινητής τηλεφωνίας, 

όπως συνδυασμό κινητής-σταθερής και internet; 
□ ΝΑΙ (ποιο;_____________________________________) 
□ ΟΧΙ  

 
8. Θα σας διαβάσω μία σειρά προτάσεων και παρακαλώ πείτε μου κατά πόσο συμφωνείτε ή 

διαφωνείτε με τις ακόλουθες προτάσεις (Η κλίμακα που χρησιμοποιούμε είναι: διαφωνώ 
απολύτως, διαφωνώ σχετικά, ούτε συμφωνώ/ ούτε διαφωνώ, συμφωνώ σχετικά, συμφωνώ 
απολύτως). 

ID  
Διαφωνώ 
απολύτως  

Διαφωνώ 
Σχετικά 

Ούτε 
Διαφωνώ / 

Ούτε 
Συμφωνώ  

Συμφωνώ 
Σχετικά 

Συμφωνώ 
απολύτως 

PI3 
Μου αρέσει να πειραματίζομαι 
με νέες τεχνολογίες 

     

NU
1 

Συχνά αναζητώ τρόπους να 
χρησιμοποιήσω τα αντικείμενα 
που αγοράζω και τα πράγματα 
που κάνω ώστε να διαμορφώσω 
μια ιδιαίτερη προσωπική εικόνα 

     

PI2 
Στον κύκλο μου, είμαι συνήθως 
ο πρώτος που εξερευνώ τη 
χρήση νέων τεχνολογιών 

     

NU
2 

Συχνά αναζητώ νέα προϊόντα 
και μάρκες που θα με κάνουν 
μοναδικό 

     

 
 

II. ΕΝΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ MOBILE INTERNET 

 
9. Ωραία, ας περάσουμε σε μια άλλη σειρά ερωτήσεων. Έχετε χρησιμοποιήσει το κινητό σας για να 

συνδεθείτε ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στο internet (π.χ. να μπείτε σε μια ιστοσελίδα ή να στείλετε mail); 
□ ΝΑΙ 
□ ΟΧΙ  

 
10. Πότε χρησιμοποιήσατε το κινητό σας για αυτό το σκοπό για πρώτη φορά? 

□ Πριν από 6 μήνες ή λιγότερο 
□ Πριν από 1 χρόνο 
□ Πριν από 2-3 χρόνια 
□ Πριν από περισσότερο από 3 χρόνια 

 



 

255 
 

11. Σήμερα, πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το κινητό σας για απευθείας πρόσβαση στο internet ή 
αποστολή email; 
□ Πολύ Σπάνια/ Ποτέ 
□ Σπάνια 
□ Πού και πού 
□ Συχνά 
□ Πολύ συχνά 

 
12. Θα σας διαβάσω τώρα μια σειρά από δραστηριότητες διαθέσιμες μέσω απευθείας σύνδεσης 

στο internet από το κινητό σας τηλέφωνο, και θα ήθελα να μου πείτε πόσο συχνά 
χρησιμοποιείτε την κάθε μια από αυτές (στην κλίμακα ποτέ, σπάνια, που και που, συχνά, και 
πολύ συχνά): 

 Δεν ξέρω την 
υπηρεσία 

αυτή/ Ποτέ 
Σπάνια 

Πού και 
πού 

Συχνά 
Πολύ 
συχνά 

Επίσκεψη ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. 
Facebook) 

     

Επίσκεψη ενημερωτικών ιστοσελίδων (π.χ. Sites 
εφημερίδων) 

     

 Αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου       
Επίσκεψη ιστοτόπων με βίντεο/ μουσικη (Π.χ. You 
tube) 

     

Εύρεση πληροφοριών (π.χ. Google, Wikipedia, 
MyPhone) 

     

Αθλητική Ενημέρωση       

 
13. Γενικά, συνδέεστε στο internet από το κινητό περισσότερο: 

□ Για δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
□ Για δραστηριότητες σχετικές με την εργασία σας και την καθημερινότητα σας 
□ Και για τα δύο 

 
 

III. ΕΝΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ MOBILE PORTALS  
 
14. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ το Cosmote myView, Vodafone 360, Cosmote imode, το Vodafone 

live!, το Wind Plus ή το ΤΙΜ imagine; 
□ Ναι  
□ Όχι 

 
15.  Εάν ναι, ποιο;  

□ Cosmote imode 
□ Cosmote myView 
□ Vodafone live! 
□ Vodafone 360 
□ Wind Plus 
□ TIM Imagine 
□ Άλλο ___________________ 

  
16. Πότε χρησιμοποιήσατε τέτοιες υπηρεσίες για πρώτη φορά? 

□ Πριν από 6 μήνες ή λιγότερο 
□ Πριν από 1 χρόνο 
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□ Πριν από 2-3 χρόνια 
□ Πριν από περισσότερο από 3 χρόνια 

 
17. Σήμερα, πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τέτοιες υπηρεσίες; 

□ Πολύ Σπάνια/ Ποτέ 
□ Σπάνια 
□ Πού και πού 
□ Συχνά 
□ Πολύ συχνά 

 
18. Θα σας διαβάσω τώρα μια σειρά από υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω του   (portal που 

χρησιμοποιεί) και θα ήθελα να μου πείτε πόσο συχνά χρησιμοποιείτε την κάθε μια από αυτές, 
(στην κλίμακα ποτέ, σπάνια, που και που, συχνά, και πολύ συχνά.) 

 Δεν ξέρω την 
υπηρεσία 

αυτή/ Ποτέ 
Σπάνια 

Πού 
και 
πού 

Συχνά 
Πολύ 
συχνά 

Κατέβασμα μουσικής/ ringtones/ παιχνιδιών      

Παρακολούθηση τηλεόρασης / video      

Λήψη πληροφοριών  (πχ. καιρός /αποτελέσματα 
αγώνων/ κίνηση στους δρόμους/ οικονομία) 

     

Εύρεση κοντινών σημείων ενδιαφέροντος 
καταστήματος (π.χ. βενζινάδικο, φαρμακείο) 

     

Αγορές σε   ηλεκτρονικά καταστήματα ή  κράτηση 
εισιτηρίων 

     

Κοινωνική Δικτύωση (π.χ. Facebook)      

Αστρολογία/ Διασκέδαση/ Gossip      

 
19. Γενικά, χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που σας ανέφερα περισσότερο:  

□ Για δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
□ Για δραστηριότητες σχετικές με την εργασία σας και την καθημερινότητα σας 
□ Και για τα δύο 

 
20. Θα σας διαβάσω μία σειρά προτάσεων και παρακαλώ πείτε μου κατά πόσο συμφωνείτε ή 

διαφωνείτε με τις ακόλουθες προτάσεις (Η κλίμακα που χρησιμοποιούμε είναι: διαφωνώ 
απολύτως, διαφωνώ σχετικά, ούτε συμφωνώ/ ούτε διαφωνώ, συμφωνώ σχετικά, συμφωνώ 
απολύτως) 

 
Διαφωνώ 
απολύτως  

Διαφωνώ 
Σχετικά 

Ούτε 
Διαφωνώ 

/ Ούτε 
Συμφωνώ  

Συμφωνώ 
Σχετικά 

Συμφωνώ 
απολύτως 

Χρησιμοποιώ έντονα τις παραπάνω 
υπηρεσίες, δηλαδή με μεγάλη 
διάρκεια σε κάθε χρήση 

     

Χρησιμοποιώ συχνά  τις παραπάνω 
υπηρεσίες 

     

Χρησιμοποιώ τις παραπάνω 
υπηρεσίες εδώ και αρκετό καιρό.  

     

 
 
Εάν έχει απαντήσει ναι στην ερ.9 και ναι στην ερ.14, συνεχίζουμε στην ερ.23. 
 
Εάν έχει απαντήσει ναι στην ερ.9 και όχι στην ερ.14, συνεχίζουμε στην ερ.21, χωρίς να ρωτήσουμε τις 

ερ.23, ερ.24 και ερ.25. 
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Εάν έχει απαντήσει όχι στην ερ.9 και ναι στην ερ.14, συνεχίζουμε στην ερ.23. 
 
Εάν έχει απαντήσει όχι στην ερ.9 και όχι στην ερ.14, συνεχίζουμε στην ερ.26. 
 

 

IV. ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ MOBILE INTERNET 

 
21. Θα σας διαβάσω τώρα μια σειρά από προτάσεις που αφορούν στην πρόσβαση στο internet 

απευθείας από το κινητό τηλέφωνο και θα ήθελα μου πείτε πόσο διαφωνείτε ή συμφωνείτε (και 
πάλι στην ίδια κλίμακα: διαφωνώ απολύτως, διαφωνώ σχετικά, ούτε συμφωνώ/ ούτε διαφωνώ, 
συμφωνώ σχετικά. συμφωνώ απολύτως): 

ID  
Διαφωνώ 
απολύτως 

Διαφωνώ 
Σχετικά 

Ούτε 
Διαφωνώ 

/ Ούτε 
Συμφωνώ 

Συμφωνώ 
Σχετικά 

Συμφωνώ 
απολύτως 

PMV1 

Θεωρώ ότι το κόστος πρόσβασης 
στο Internet από το κινητό 
τηλέφωνο είναι λογικά 
τιμολογημένο. 

     

PE1 
Βρίσκω χρήσιμη την πρόσβαση 
στο internet από το κινητό μου 
τηλέφωνο. 

     

A2 

Κατά τη διάρκεια πλοήγησης στο 
Internet από το κινητό μου 
τηλέφωνο αισθάνομαι 
ενθουσιασμένος. 

     

SI1 

Οι άνθρωποι που επηρεάζουν 
την συμπεριφορά μου 
πιστεύουν πως θα έπρεπε να 
χρησιμοποιώ το κινητό μου 
τηλέφωνο για την πλοήγηση μου 
στο internet.  

     

PE2 

Η πρόσβαση στο Internet από το 
κινητό μου τηλέφωνο επιτρέπει 
την γρηγορότερη διεκπεραίωση 
εργασιών. 

     

P4 

Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης 
μου στο Internet από το κινητό 
μου τηλέφωνο  βρίσκομαι σε 
απόγνωση. 

     

BI1 
Στο μέλλον, σκοπεύω να 
πλοηγούμαι στο internet συχνά 
από κινητό μου τηλέφωνο. 

     

EE2 

Μου είναι εύκολο να αποκτήσω 
δεξιότητες πλοήγησης στο 
internet από το κινητό μου 
τηλέφωνο. 

     

PMV2 
Η ποιότητα πλοήγησης στο 
Internet είναι καλή για το κόστος 
της.  

     

EE3 
Βρίσκω εύκολη την πλοήγηση 
στο internet από το κινητό μου 
τηλέφωνο.  
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SI2 

Οι άνθρωποι που θεωρώ 
σημαντικούς πιστεύουν πως θα 
έπρεπε να πλοηγούμαι στο 
Internet από το κινητό μου 
τηλέφωνο.  

     

 
22. Παρακαλώ απαντήστε μας πόσο σας εκφράζουν οι παρακάτω προτάσεις σχετικά με την 

πρόσβαση στο internet απευθείας από το κινητό τηλέφωνο (και πάλι στην ίδια κλίμακα: 
διαφωνώ απολύτως, διαφωνώ σχετικά, ούτε συμφωνώ/ ούτε διαφωνώ, συμφωνώ σχετικά. 
συμφωνώ απολύτως): 

ID  
Διαφωνώ 
απολύτως 

Διαφωνώ 
Σχετικά 

Ούτε 
Διαφωνώ 

/ Ούτε 
Συμφωνώ 

Συμφωνώ 
Σχετικά 

Συμφωνώ 
απολύτως 

24 
Οι ταχύτητες πρόσβασης  στο 
Internet  από το κινητό 
τηλέφωνο είναι χαμηλές. 

     

P2 
Κατά τη διάρκεια πλοήγησης στο 
internet από το κινητό τηλέφωνο 
αισθάνομαι ευχαρίστηση. 

     

26 

Χρειάζεται πολλή ώρα για το 
κατέβασμα δεδομένων στο 
κινητό μου τηλέφωνο μέσω 
internet. 

     

BI2 
Υποθέτω πως στο μέλλον θα 
πλοηγούμαι στο internet από το 
κινητό μου τηλέφωνο.  

     

Α1 
Η πλοήγηση μου στο internet 
από το κινητό μου τηλέφωνο με 
κάνει να αισθάνομαι χαλαρός/η. 

     

PI1 

Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης 
μου στο internet από το κινητό 
μου τηλέφωνο αισθάνομαι 
χαρούμενος/η. 

     

P3 

Κατά τη διάρκεια πλοήγησης στο 
Internet από το κινητό μου 
τηλέφωνο αισθάνομαι 
ικανοποιημένος. 

     

 
 

V. ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ MOBILE PORTALS 
 

23. [Ρωτάμε μόνο εάν έχει απαντήσει ναι στην ερ.14] Παρακαλώ πείτε μας κατά πόσο συμφωνείτε ή 
διαφωνείτε με τις ακόλουθες προτάσεις (Η κλίμακα που χρησιμοποιούμε είναι: διαφωνώ 
απολύτως, διαφωνώ σχετικά, ούτε συμφωνώ/ ούτε διαφωνώ, συμφωνώ σχετικά, συμφωνώ 
απολύτως) 

ID  
Διαφωνώ 
απολύτως 

Διαφωνώ 
Σχετικά 

Ούτε 
Διαφωνώ 

/ Ούτε 
Συμφωνώ 

Συμφωνώ 
Σχετικά 

Συμφωνώ 
απολύτως 

VA1 
Ο σχεδιασμός του Μενού είναι 
ευχάριστος οπτικά. 

     

VA2 
Μου αρέσει η όψη και η 
αίσθηση του Μενού. 
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VA3 Το μενού είναι οπτικά ελκυστικό.      

 
24. [Ρωτάμε μόνο εάν έχει απαντήσει ναι στην ερ.14] Θα σας διαβάσω τώρα μια σειρά από 

προτάσεις που αφορούν στη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω   (portal που 
χρησιμοποιεί)  και θα ήθελα μου πείτε πόσο διαφωνείτε ή συμφωνείτε (και πάλι στην ίδια 
κλίμακα: διαφωνώ απολύτως, διαφωνώ σχετικά, ούτε συμφωνώ/ ούτε διαφωνώ, συμφωνώ 
σχετικά. συμφωνώ απολύτως): 

ID  
Διαφωνώ 
απολύτως 

Διαφωνώ 
Σχετικά 

Ούτε 
Διαφωνώ 

/ Ούτε 
Συμφωνώ 

Συμφωνώ 
Σχετικά 

Συμφωνώ 
απολύτως 

PMV1 
Θεωρώ ότι οι υπηρεσίες που 
προσφέρονται είναι λογικά 
τιμολογημένες. 

     

PE1 Βρίσκω τις υπηρεσίες χρήσιμες.      

A2 
Κατά τη διάρκεια χρήσης των 
υπηρεσιών αισθάνομαι 
ενθουσιασμένος. 

     

EE1 
Η διάδραση μου με τις 
υπηρεσίες είναι ξεκάθαρη και 
κατανοητή. 

     

SI1 

Οι άνθρωποι που επηρεάζουν 
την συμπεριφορά μου 
πιστεύουν πως θα έπρεπε να 
χρησιμοποιώ τέτοιες υπηρεσίες. 

     

PE2 
Η χρήση των υπηρεσιών 
επιτρέπει την γρηγορότερη 
διεκπεραίωση εργασιών. 

     

P4 
Κατά τη διάρκεια χρήσης των 
υπηρεσιών βρίσκομαι σε 
απόγνωση. 

     

PE3 
Η χρήση των υπηρεσιών αυξάνει 
την παραγωγικότητα μου. 

     

BI1 
Σκοπεύω να χρησιμοποιώ συχνά 
στο μέλλον τέτοιες υπηρεσίες. 

     

EE2 
Μου είναι εύκολο να αποκτήσω 
δεξιότητες στη χρήση τέτοιων 
υπηρεσιών. 

     

PMV2 
Το επίπεδο των υπηρεσιών είναι 
καλό για το κόστος τους. 

     

EE3 
Βρίσκω εύκολη τη χρήση των 
υπηρεσιών. 

     

SI2 

Οι άνθρωποι που θεωρώ 
σημαντικούς πιστεύουν πως θα 
έπρεπε να χρησιμοποιώ τέτοιες 
υπηρεσίες. 

     

 
25. [Ρωτάμε μόνο εάν έχει απαντήσει ναι στην ερ.14] Παρακαλώ απαντήστε μας πόσο σας 

εκφράζουν οι παρακάτω προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω   (portal που 
χρησιμοποιεί)   (και πάλι στην ίδια κλίμακα: διαφωνώ απολύτως, διαφωνώ σχετικά, ούτε 
συμφωνώ/ ούτε διαφωνώ, συμφωνώ σχετικά. συμφωνώ απολύτως): 

ID  
Διαφωνώ 
απολύτως 

Διαφωνώ 
Σχετικά 

Ούτε 
Διαφωνώ 

/ Ούτε 

Συμφωνώ 
Σχετικά 

Συμφωνώ 
απολύτως 
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Συμφωνώ 

24 
Οι ταχύτητες πρόσβασης  σε 
τέτοιες υπηρεσίες είναι χαμηλές. 

     

P2 
Κατά τη διάρκεια χρήσης 
υπηρεσιών αισθάνομαι 
ευχαρίστηση. 

     

26 
Χρειάζεται πολλή ώρα για το 
κατέβασμα δεδομένων μέσω 
τέτοιων υπηρεσιών. 

     

BI2 
Υποθέτω πως θα χρησιμοποιήσω 
στο μέλλον τέτοιες υπηρεσίες. 

     

Α1 
Η χρήση τέτοιων υπηρεσιών με 
κάνει να αισθάνομαι χαλαρός/η 

     

PI1 
Κατά τη διάρκεια χρήσης 
τέτοιων υπηρεσιών αισθάνομαι 
χαρούμενος/η. 

     

P3 
Κατά τη διάρκεια χρήσης 
τέτοιων υπηρεσιών αισθάνομαι 
ικανοποιημένος. 

     

 
 
Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Κλείνοντας τη συνέντευξη πείτε μου παρακαλώ κάποια 
στοιχεία για τον εαυτό σας. 
 

VI. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 
ΡΩΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 29, ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. 
 
26. Ποιο είναι το φύλο σας ; ΔΕΝ ΡΩΤΑΜΕ 

□ Άντρας  
□ Γυναίκα 

 
27. Ποιά είναι η ηλικία σας; ΔΕ ΡΩΤΑΜΕ, ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ 

□ 15-24 
□ 25-34 
□ 35-44 
□ 45-54 
□ 55-64 

 
28. Σε ποια περιφέρεια κατοικείτε (ΔΕΝ ΡΩΤΑΜΕ, ΑΠΛΑ ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΠΟΥ ΚΑΛΕΣΑΜΕ); 
□ Στερεά Ελλάδα 
□ Πελοπόννησος 
□ Ιόνιοι Νήσοι 
□ Ήπειρος 
□ Θεσσαλία 
□ Μακεδονία 
□ Θράκη 
□ Νήσοι Αιγαίου 
□ Κρήτη 
□ Αττική 
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29. Ποια είναι η κύρια απασχόλησή σας; ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ, ΑΠΛΑ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ. 
□ Μαθητής/Φοιτητής 
□ Εργαζόμενος Μερικής Απασχόλησης 
□ Εργαζόμενος Πλήρους Απασχόλησης 
□ Συνταξιούχος  
□ Οικιακά/ Εισοδηματίας  
□ Άνεργος  
□ Άλλο, αναφέρατε  

 
30. Ποιο είναι /ήταν το κύριο επάγγελμά σας (ΤΟ ΡΩΤΑΜΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ). 
□ Δημόσιος Υπάλληλος  
□ Ελεύθερος Επαγγελματίας  
□ Υπάλληλος ιδιωτικού τομέα  

□ Μαθητής/φοιτητής 
 

31. Ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης/σπουδών που έχετε ολοκληρώσει: ΔΕΝ 
ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ, ΑΠΛΑ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ. 
□ Δημοτικό σχολείο (όχι ολοκληρωμένο) 
□ Δημοτικό σχολείο 
□ Γυμνάσιο 
□ Λύκειο 
□ ΤΕΙ 
□ ΑΕΙ 
□ Μεταπτυχιακό 

 
32. Ποια εταιρία κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιείτε για το κύριο κινητό σας τηλέφωνο (ΔΕΝ 

ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ, ΑΠΛΑ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ). 
□ Vodafone 
□ Cosmote 
□ Wind 
□ Q Telecom 
□ Άλλο: _____________ 

 
33. Ποια είναι η μάρκα και το μοντέλο  του κύριου κινητού τηλεφώνου που διαθέτετε αυτή την 

περίοδο (ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ, ΑΠΛΑ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ. ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΑΝ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΜΟΝΤΕΛΟ) 
□ Samsung ___________________________________  
□ LG ____________________________________ 
□ Nokia ____________________________________ 
□ Motorola ___________________________________ 
□ Sony Ericsson________________________________ 
□ Blackberry _________________________________ 
□ Palm ____________________________________ 
□ Apple Iphone _______________________________ 
□ HTC    _____________________________________ 
□ άλλο ______________________________________ 
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34. Παρακαλώ απαντήστε μας πόσο σας εκφράζουν οι παρακάτω προτάσεις σχετικά με την 
συσκευή του κινητού τηλεφώνου που σήμερα χρησιμοποιείτε (και πάλι στην ίδια κλίμακα: 
διαφωνώ απολύτως, διαφωνώ σχετικά, ούτε συμφωνώ/ ούτε διαφωνώ, συμφωνώ σχετικά. 
συμφωνώ απολύτως): 

ID  
Διαφωνώ 
απολύτως 

Διαφωνώ 
Σχετικά 

Ούτε 
Διαφωνώ / 

Ούτε 
Συμφωνώ 

Συμφωνώ 
Σχετικά 

Συμφωνώ 
απολύτως 

AS1 
Το κινητό μου έχει περίτεχνο 
σχεδιασμό  

     

AS2 
Το κινητό μου διαθέτει 
δημιουργικό σχεδιασμό 

     

AS3 
Το κινητό μου διαθέτει 
αξιοθαύμαστο σχεδιασμό 

     

AS4 
Ο σχεδιασμός του κινητού 
μου είναι όμορφος. 

     

AS5 
Ο σχεδιασμός του κινητού 
μου είναι απλός 

     

 
35. Το κύριο κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει 3G ; 

□ Ναι 
□ Όχι 
□ Δεν ξέρω 

 
36. Πόσα χρόνια χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο γενικά (ΑΚΕΡΑΙΟΣ); __________ 

    
37. Πόσες ενεργές συσκευές κινητού χρησιμοποιείτε εσείς προσωπικά σήμερα (ΑΚΕΡΑΙΟΣ); 

___________ 
 
38. Πόσα διαφορετικά νούμερα κινητών τηλεφώνων έχετε σε αυτές τις συσκευές (ΑΚΕΡΑΙΟΣ); 

________    

 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

Είμαι η Ευγενία Παπαϊωάννου, υποψήφια διδάκτωρ στο πανεπιστήμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (τμήμα εφαρμοσμένης 

πληροφορικής), και εκπονώ στα πλαίσια της διδακτορικής μου διατριβής, μια έρευνα σχετικά με την υιοθέτηση/απόρριψη των 

προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και συγκεκριμένα των smart phones. Ο στόχος της έρευνάς μας είναι να εντοπιστούν οι 

κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τις συμπεριφορές των χρηστών ως προς τα smart phones και να σκιαγραφήσουμε το 

προφίλ τους. Με τη συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολόγιου θα μας βοηθήσετε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. 

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η έρευνα είναι ανώνυμη και τα αποτελέσματα από αυτήν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για 

ακαδημαϊκούς λόγους. Εκτιμάμε πολύ το χρόνο σας.  

 

Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 
 

1. Παρακαλώ προσδιορίστε πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες προτάσεις 

  

Διαφωνώ 

Πάρα 

Πολύ 

 

1 

Διαφωνώ 

 

 

 

2 

Ούτε 

Διαφωνώ/

Ούτε 

Συμφωνώ 

3 

Συμφωνώ  

 

 

 

4 

Συμφωνώ 

Πάρα 

Πολύ 

 

5 

AS1 
Το smart phone μου έχει ένα εμπνευσμένο 

σχεδιασμό 
     

AS2 
Το smart phone μου έχει ένα παραγωγικό 

σχεδιασμό 
     

AS3 
Το smart phone μου έχει ένα θαυμάσιο 

σχεδιασμό 
     

AS4 Το smart phone μου είναι απλά όμορφο       

AS5 Ο σχεδιασμός του smart phone μου είναι απλός      

AS6 

Ο σχεδιασμός του smart phone μου δεν είναι 

κάτι ειδικό, εντούτοις είναι πραγματικά 

εύχρηστο 

     

AS7 
Η ευκολία της χρήσης είναι προτιμητέα του 

σχεδιασμού του smart phone 
     

PI8 Επιθυμώ να δοκιμάζω τις νέες τεχνολογίες      

PI9 

Επιθυμώ να ανακαλύψω τους τρόπους να 

χρησιμοποιήσω τα πράγματα που αγοράζω, 

προκειμένου να ληφθεί μια προσωπική άποψη 

για αυτά 

     

PI10 
Στην οικογένειά μου, είμαι το πρόσωπο που 

ανακαλύπτει τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
     

PI11 

Θέλω συνήθως να βρω τα νέα εμπορικά σήματα 

και τις τεχνολογίες που θα με καταστήσουν 

μοναδικό και πρωτοπόρο 

     

PI12 
Μέσα στους φίλους μου, είμαι το πρόσωπο που 

ανακαλύπτει τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
     

SI13 
Η χρήση των νέων τεχνολογιών μου δημιουργεί 
την αίσθηση της χαλάρωσης 

     

SI14 
Η χρήση των νέων τεχνολογιών μου δημιουργεί 
ένα αίσθημα ευτυχίας 

     

SI15 
Η χρήση των νέων τεχνολογιών μου δημιουργεί 
την αίσθηση της ικανοποίησης 

     

SI16 
Οι άνθρωποι που επηρεάζουν τη συμπεριφορά 
μου θεωρούν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω τις 
νέες τεχνολογίες 

     

 

2. Ποια είναι η αντίδρασή σας για την πολύ γρήγορη εισαγωγή των νέων εκδόσεων προϊόντων τεχνολογίας; 

ID  
Ναι 

 

1 

Όχι 

 

2 

17 Αισθάνομαι ευτυχής. Ήμουν ανυπόμονος να είμαι ο πρώτος που το έχει   

18 Είμαι ευτυχής. Υπάρχουν νέες τεχνικές παράμετροι που χρειάζομαι.   

19 Είμαι αδιάφορος. Είμαι ικανοποιημένος με την υπάρχουσα έκδοση.   

20 Είμαι απογοητευμένος. Εάν ήξερα ότι θα συνέβαινα τόσο σύντομα, θα περίμενα   

21 Λυπάμαι για την αγορά μου, επειδή τώρα θα είναι πολύ φτηνότερη.   
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II. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ SMART PHONE 
 

3. Σημειώστε τους λόγους για τους οποίου θα χρησιμοποιούσατε ένα smart phone 

ID  
Ναι 

1 

Όχι 

2 

22 Η εκμάθηση του smart phone είναι εύκολη   

23 Η χρήση ενός smart phone ενισχύει την αποτελεσματικότητά μου στην επικοινωνία   

24 Το smart phone είναι εύκολο στη χρήση και ευέλικτο   

25 Το smart phone με βοηθά για να αλληλεπιδράσω ευκολότερα με τις εφαρμογές   

26 Το smart phone αυξάνει την παραγωγικότητά μου στο επάγγελμά μου   
 

4. Οι δυσκολίες στη χρήση ενός smart phone συνδέονται συνήθως με: 

ID  
Ναι 

1 

Όχι 

2 

27 Μεγάλη ποικιλία λειτουργιών   

28 Δυσκολία στη κατανόηση του   

29 Χρήση επαγγελματικών όρων   

30 Τεχνικά χαρακτηριστικά   

31 Χρήση οθόνης αφής   

32 Άλλο (αναφέρατε)……………………………… 
 

5. Ποιοι είναι οι παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στη λήψη της απόφασής σας για να αγοράσετε ένα smart phone? 

ID  
Ναι 

1 

Όχι 

2 

33 Θέλω να είμαι του πρώτος που αποκτά το νεώτερο διαθέσιμο πρότυπο    

34 Θέλω κάτι πιο σύγχρονο και μοντέρνο   

35 Θέλω κάτι που ταιριάζει στο στυλ μου προς το παρόν   

36 Θέλω κάτι μοναδικό   

37 Θέλω περισσότερες νέες λειτουργίες και εφαρμογές   

38 Θέλω κάτι τεχνικά ισχυρότερο (προηγμένο)   

39 Οι άνθρωποι που επηρεάζουν τη συμπεριφορά μου έχουν ήδη αγοράσει ένα smart phone   

40 Θέλω κάτι απλούστερο   

41 Το υπάρχον κινητό μου δεν λειτουργεί κατάλληλα   

42 Το παλιό μου είναι χαλασμένο   
 

6. Πόσο συχνά αλλάζετε το smart phone σας;        43 

□ Κάθε μήνα  

□ Μια φορά το έτος  

□ Κάθε 2-3 έτη  

□ Κάθε 3-5 έτη  

□ Δεν το αλλάζω εάν λειτουργεί 
 

7. Ποιο είναι το βέλτιστο χρονικό διάστημα για εσάς μεταξύ της αγοράς ενός smart phone και της τροποποιημένης 

εισαγωγής της έκδοσης;           44 

□ Το θέλω να εμφανιστεί αμέσως μόλις είναι δυνατό  

□ Χρειάζομαι 3-6 μήνες για να βαρεθώ το παλιό μου  

□ Χρειάζομαι ένα έτος για να είμαι σε θέση να αγοράσω το νέο  

□ Χρειάζομαι 2-3 έτη για να ετοιμαστώ για την αλλαγή  

□ Θέλω να εμφανιστεί όσο πιο αργά είναι δυνατό  

□ Δεν με νοιάζει καθόλου. 
 

8. Παρακαλώ βαθμολογήστε από το (0-5) την αναμενόμενη και τη λαμβανόμενη εμπειρία που είχατε από τη χρήση του 

smart phone σας.  

0Πολύ κακός…5πολύ καλός Αναμενόμενη Εμπειρία Λαμβανόμενη Εμπειρία  

Αξία για τα χρήματα   45 

Αισθητική / design   46 

Εμπειρία χρήσης   47 

Εγκατάσταση και πρώτη εμπειρία χρήσης   48 

Εξυπηρέτηση μετά από την πώληση 

(εξουσιοδότηση, επισκευή, εξυπηρέτηση πελατών 
  

49 
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κ.λπ....) 

Γενική ποιότητα του προϊόντος   50 

 

III. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ LAPTOP 
 

9. Σημειώστε τους λόγους για τους οποίου θα χρησιμοποιούσατε ένα laptop 

ID  
Ναι 

1 

Όχι 

2 

51 Η εκμάθηση του laptop είναι εύκολη   

52 Η χρήση ενός laptop ενισχύει την αποτελεσματικότητά μου στην επικοινωνία   

53 Το laptop είναι εύκολο στη χρήση και ευέλικτο   

54 Το laptop με βοηθά για να αλληλεπιδράσω ευκολότερα με τις εφαρμογές   

55 To laptop αυξάνει την παραγωγικότητά μου στο επάγγελμά μου   
 

10. Οι δυσκολίες στη χρήση ενός laptop συνδέονται συνήθως με: 

ID  
Ναι 

1 

Όχι 

2 

56 Μεγάλη ποικιλία λειτουργιών   

57 Δυσκολία στη κατανόηση του   

58 Χρήση επαγγελματικών όρων   

59 Τεχνικά χαρακτηριστικά   

60 Άλλο (αναφέρατε)……………………………… 
 

11. Ποιοι είναι οι παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στη λήψη της απόφασής σας για να αγοράσετε ένα laptop; 

ID  
Ναι 

1 

Όχι 

2 

61 Θέλω να είμαι του πρώτος που αποκτά το νεώτερο διαθέσιμο πρότυπο    

62 Θέλω κάτι πιο σύγχρονο και μοντέρνο   

63 Θέλω κάτι που ταιριάζει στο στυλ μου προς το παρόν   

64 Θέλω κάτι μοναδικό   

65 Θέλω περισσότερες νέες λειτουργίες και εφαρμογές   

66 Θέλω κάτι τεχνικά ισχυρότερο (προηγμένο)   

67 Οι άνθρωποι που επηρεάζουν τη συμπεριφορά μου έχουν ήδη αγοράσει ένα laptop   

68 Θέλω κάτι απλούστερο   

69 Το υπάρχον laptop μου δεν λειτουργεί κατάλληλα   

70 Το παλιό μου είναι χαλασμένο   
 

12. Πόσο συχνά αλλάζετε το laptop σας;        71 

□ Κάθε μήνα  

□ Μια φορά το έτος  

□ Κάθε 2-3 έτη  

□ Κάθε 3-5 έτη  

□ Δεν το αλλάζω εάν λειτουργεί 
 

13. Ποιο είναι το βέλτιστο χρονικό διάστημα για εσάς μεταξύ της αγοράς ενός laptop και της τροποποιημένης εισαγωγής 

της έκδοσης;            72 

□ Το θέλω να εμφανιστεί αμέσως μόλις είναι δυνατό  

□ Χρειάζομαι 3-6 μήνες για να βαρεθώ το παλιό μου  

□ Χρειάζομαι ένα έτος για να είμαι σε θέση να αγοράσω το νέο  

□ Χρειάζομαι 2-3 έτη για να ετοιμαστώ για την αλλαγή  

□ Θέλω να εμφανιστεί όσο πιο αργά είναι δυνατό  

□ Δεν με νοιάζει καθόλου. 
 

14. Παρακαλώ βαθμολογήστε από το (0-5) την αναμενόμενη και τη λαμβανόμενη εμπειρία που είχατε από τη χρήση του 

laptop σας.  

0Πολύ κακός…5πολύ καλός Αναμενόμενη Εμπειρία Λαμβανόμενη Εμπειρία  

Αξία για τα χρήματα   73 

Αισθητική / design   74 

Εμπειρία χρήσης   75 

Εγκατάσταση και πρώτη εμπειρία χρήσης   76 
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Εξυπηρέτηση μετά από την πώληση (εξουσιοδότηση, 

επισκευή, εξυπηρέτηση πελατών κ.λπ....) 
  

77 

Γενική ποιότητα του προϊόντος   78 

 

ΙV. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

15. Φύλο            79 

□ 1. Άρρεν 

□ 2. Θήλυ 
 

16. Ποια είναι η ηλικία σας           80 

□ 1.   15-24  

□ 2.   25-34  

□ 3  35-44  

□ 4.  45-54  

□ 5.   55-64 

 

17. Ποιο είναι η κύρια απασχόλησή σας          81 

□ σπουδαστής  

□ μερικής απασχόλησης εργασία  

□ πλήρους απασχόλησης εργασία  

□ συνταξιούχος  

□ άνεργος  

□     Άλλη                        (αναφέρατε) ……………………… 

 

18. Ποιο είναι το επάγγελμά σας          ……………………………      82 
 

19. Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης          83 

□ σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  

□ δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

□ κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου  

□ κάτοχος μεταπτυχιακού  

□ κάτοχος βαθμού PHD  

 

20. Το οικογενειακό εισόδημά σας είναι           84 

□ < 750  

□  750-1000  

□  1000-2000  

□  2000-3000  

Περισσότερο από 3000 

21. Το ατομικό εισόδημά σας είναι          85 

□ < 500  

□  500-750  

□  750-1000  

Περισσότερο από 1000 

      Ευχαριστώ για τη συνέντευξη 
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Παράρτημα ΣΤ 

 

Θα θέλαμε να μάθουμε σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένος(-η) από τους δικτυακούς τόπους που εξειδικεύονται στις 
δημοπρασίες, και πιο συγκεκριμένα στο γνωστό δικτυακό τόπο του eBay. Για να εκτιμήσετε το βαθμό που είστε 
ικανοποιημένος(-η) από αυτούς τους δικτυακούς τόπους και τις υπηρεσίες τους, να προσπαθήσετε να φέρετε στη μνήμη 
σας προηγούμενες συναλλαγές σας σε αυτόν/αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Επιπλέον μας ενδιαφέρει να μετρήσουμε 
την ικανοποίησή σας από τους δικτυακούς τόπους δημοπρασιών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε σχέση με αυτό που 
προσδοκούσατε. Προτού ξεκινήσουμε θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι όλες οι απαντήσεις που δίνετε σ’ αυτήν τη 
συνέντευξη είναι τελείως εμπιστευτικές, φυσικά ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για στατιστικούς 
σκοπούς στα πλαίσια επιστημονικής έρευνας 
 

I. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ – ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

 
1. Πόσες ώρες χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο (internet) την εβδομάδα;        ……………………….(κατά προσέγγιση)  
 
2. Από πού συνδέεστε στο διαδίκτυο (internet); (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μία απαντήσεις)  
 

  
  
  
  
  
  
 

3. Για ποιους από τους παρακάτω λόγους χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο (internet); (μπορείτε να  
σημειώσετε περισσότερες από μία απαντήσεις) 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
4. Πόσο συχνά αγοράζετε προϊόντα από ηλεκτρονικά καταστήματα;  
 

Α) 1-2 φορές την εβδομάδα  

Β) φορές την εβδομάδα  

Γ) 1-2 φορές το μήνα  

Δ) σπανιότερα  

Ε) δεν αγοράζω καθόλου  

 
5. Ποιο ηλεκτρονικό ιστότοπο χρησιμοποιείτε συνήθως για τις αγορές σας μέσω internet;…………………………  
 
6. Τι ποσό έχετε δαπανήσει για ηλεκτρονικές αγορές στο διάστημα του προηγούμενου έτους (περίπου);…… 
  
 

Α) από το σπίτι σας  

Β) από το χώρο εργασίας σας  

Γ) από internet café  

Δ) από σχολείο / σχολή (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ)  

Ε) από το κινητό σας  

ΣΤ) από αλλού  

Α) ενημέρωση (π.χ ειδήσεις, καιρός κλπ.)  

Β) επικοινωνία με φίλους / γνωστούς μέσω email  

Γ) αναζήτηση πληροφοριών για υπηρεσίες & προϊόντα που ενδιαφέρομαι να αγοράσω  

Δ) σερφάρισμα σε sites για διάφορα θέματα (π.χ. χόμπι)  

Ε) κλείσιμο αεροπορικών εισιτηρίων  

Στ) κλείσιμο ξενοδοχείων για διακοπές  

Ζ) επικοινωνία με chat  

Η) «κατέβασμα» μουσικής και ταινιών  

Θ) web banking  

Ι) χρηματιστήριο  

Κ) ψυχαγωγία, μουσική on line, παιχνίδια  

Λ) επιστημονικούς λόγους (άρθρα, υλικό μαθημάτων)  

Μ) αγορά υπηρεσιών ή/και προϊόντων  

Ν) άλλο…………………………………………  
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II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΑΣ 
 

7. Πόσο συχνά επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο του ebay;  

 
 
 
 
 
 

 

8. Για ποιους από τους παρακάτω λόγους επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ebay; (μπορείτε να  
σημειώσετε περισσότερες από μία απαντήσεις) 

  
  
  
  
  

9. Πως πληροφορηθήκατε για τον δικτυακό τόπο του ebay; (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες  

από μία απαντήσεις) 
 

  
  
  
  
  
  
 

10. Τι προϊόντα προτιμάτε συνήθως για ηλεκτρονικές αγορές; (μπορείτε να σημειώσετε 
περισσότερες  
από μία απαντήσεις) 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

11. Ποιο τρόπο πληρωμής επιλέγετε συχνότερα για τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές;  
 

 
 
 
 
 
 

12. Τι πιστεύετε για την ασφάλεια των δοσοληψιών σας μέσω του internet;  
 

Α) καθημερινά  

Β) 3-4 φορές την εβδομάδα  

Γ) 1-2 φορές την εβδομάδα  

Δ) 1-2 φορές το μήνα  

Ε) σπανιότερα από τα παραπάνω  

Α) Έρευνα Αγοράς  

Β) Αγορά Προϊόντων  

Γ) Ενημέρωση / Πληροφόρηση  

Δ) άλλο (αναφέρετε) ……………............................  

Α) από γνωστούς και φίλους  

Β) από καταχωρήσεις σε περιοδικά  

Γ) από καταχωρήσεις σε εφημερίδες  

Δ) από την τηλεόραση  

Ε) από το ραδιόφωνο  

ΣΤ από διαφημίσεις στο internet  

Α) Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Εξαρτήματα (Hardware)   

Β) Πακέτα λογισμικού (Software)  

Γ) Ταινίες DVD, μουσική  

Δ) Φωτογραφικές μηχανές  

Ε) Βιβλία  

ΣΤ) Είδη σχεδίου / γραφείου  

Ζ) Αναλώσιμα  

Η) Ηλεκτρονικά παιχνίδια  

Θ) Σταθερή & κινητή τηλεφωνία  

Ι) Ηλεκτρονικές συσκευές  

Κ) Είδη ένδυσης υπόδησης  

Λ) Άλλο (αναφέρετε) ………  

Α) Αντικαταβολή  

Β) Πιστωτική κάρτα  

Γ) Κατάθεση σε λογαριασμό  

Δ) Μεταφορά μέσω τραπέζης (web banking)  

Ε) Χρεωστική / προπληρωμένη κάρτα  

Α) Είναι πολύ ασφαλείς  

Β) Είναι ασφαλείς  

Γ) Ούτε ασφαλείς, ούτε μη ασφαλείς  

Δ) Είναι μη ασφαλείς  
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III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: ΣΧΕΔΙΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ SITE ΤΟΥ EBAY 

 
ΙV. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Ε) Δεν είναι καθόλου ασφαλείς  

 
 
 
 
Πόσο ικανοποιημένος / η είστε από 
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13. την αισθητική εμφάνιση της ιστοσελίδας του ebay; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

14. τη δομή των παρεχόμενων πληροφοριών στην πρώτη σελίδα; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

15. την ευκολία πλοήγησης στις ιστοσελίδες του ebay; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

16. την ευκολία παρακολούθησης των νέων δημοπρασιών; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

17. την συχνότητα ανανέωσης των πληροφοριών του ebay; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

18. από την παρουσίαση των προτιμώμενων προϊόντων; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

19. από την παρουσίαση των νέων αφίξεων; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

20. Λαμβάνοντας υπόψη σας τις προηγούμενες απαντήσεις σας, 
πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το σχεδιασμό – 
λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου του ebay σε σχέση με την 
εμπειρία που είχατε; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

21. Λαμβάνοντας υπόψη σας τις προηγούμενες απαντήσεις, 
πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το σχεδιασμό – 
λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου του ebay σε σχέση με αυτό 
που προσδοκούσατε; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

 
 
 
Πόσο ικανοποιημένος / η είστε από 
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22. την ποικιλία των προσφερόμενων προϊόντων;  
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

23. την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών για τα 
διάφορα προϊόντα; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

24. την εγκυρότητα των παρεχόμενων  πληροφοριών για τα [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 
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V. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΛΑΤΗ  

διάφορα προϊόντα; 
 
25. τη διαθεσιμότητα των προϊόντων; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

26. τις τιμές των προϊόντων; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

27. τις προσφορές; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

28. την ποιότητα των προϊόντων; [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 
29. Λαμβάνοντας υπόψη σας τις προηγούμενες απαντήσεις σας, 
πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τα προϊόντα του ebay σε σχέση 
με την εμπειρία που είχατε; 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

30. Λαμβάνοντας υπόψη σας τις προηγούμενες απαντήσεις σας, 
πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τα προϊόντα του ebay σε σχέση 
με αυτό που προσδοκούσατε; 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 
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VΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
 
Πόσο ικανοποιημένος / η είστε από 
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31. τη διαδικασία αγοράς προϊόντων του ebay (καλάθι αγοράς); 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

32. την βοήθεια που σας προσφέρει τόσο για την εγγραφή σας όσο 
και για την αναζήτηση οποιασδήποτε πληροφορίας;  
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

33. τον τρόπο προβολής των όρων χρήσης του ebay; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

34. τον τρόπο αποστολής των προϊόντων; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

35. τον χρόνο παραλαβής των παραγγελθέντων προϊόντων; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

36. την υπηρεσία ηλεκτρονικής παρακολούθησης των αγορών σας, 
λογαριασμών κ.λπ. (το ebay μου);  
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

37. την επικοινωνία για υποστήριξη πελατών;  
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

38. το after sales service των προϊόντων; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

39. τη συμπεριφορά των πωλητών;   
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

40. τη μηχανή αναζήτησης προϊόντων; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

41. τη δυνατότητα σύγκρισης των προϊόντων; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

42. την αξιολόγηση των διάφορων πωλητών; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

43. τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

44. τη δυνατότητα ασφάλισης των προϊόντων 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

45. Λαμβάνοντας υπόψη σας τις προηγούμενες απαντήσεις σας, 
πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 
ebay σε σχέση με την εμπειρία που είχατε; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

46. Λαμβάνοντας υπόψη σας τις προηγούμενες απαντήσεις σας, 
πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 
ebay σε σχέση με αυτό που προσδοκούσατε; 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

 
 
 
 
Πόσο ικανοποιημένος / η είστε από 
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47. τους παρεχόμενους τρόπους πληρωμής του ebay; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 
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VΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  

 
VIII. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

55. Ποιες επιπλέον υπηρεσίες θα επιθυμούσατε να σας παρέχει ο δικτυακός τόπος του ebay και οι 
οποίες δεν   
υπάρχουν μέχρι στιγμής; 
………………………………………………………………………………………………………… 
56. Ποια επιπλέον προϊόντα θα επιθυμούσατε να σας παρέχει ο δικτυακός τόπος του ebay και δεν 
υπάρχουν   
μέχρι στιγμής; 
………………………………………………………………………………………………………… 
57. Ποια επιπλέον λειτουργικά χαρακτηριστικά θα επιθυμούσατε να διαθέτει ο δικτυακός τόπος 
του ebay   
και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής; 
………………………………………………………………………………………………………… 
58. Έτυχε ποτέ να ολοκληρωθεί η συναλλαγή σας και να παραλάβετε προϊόν διαφορετικό ή 
κατώτερο  
αυτού που παραγγείλατε; 
 

1. ΝΑΙ  2. ΟΧΙ  

 
59. Χρησιμοποιείτε το my-ebay  
 

1. ΝΑΙ  2. ΟΧΙ  
 

48. την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

49. τη μυστικότητα (privacy) των συναλλαγών; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

50. τον τρόπο προβολής των αναλυτικών όρων πληρωμής και 
ασφάλειας; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

51. Λαμβάνοντας υπόψη σας τις προηγούμενες απαντήσεις σας, 
πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τις δυνατότητες πληρωμής και 
την ασφάλεια του ebay σε σχέση με την εμπειρία που είχατε; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

52. Λαμβάνοντας υπόψη σας τις προηγούμενες απαντήσεις σας, 
πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τις δυνατότητες πληρωμής και 
την ασφάλεια του ebay σε σχέση με αυτό που προσδοκούσατε; 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 
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53. Λαμβάνοντας υπόψη την γενικότερη εικόνα του ebay και το 
σύνολο των απαντήσεων που δώσατε μέχρι τώρα, πόσο συνολικά 
ικανοποιημένος /η είστε σε σχέση με την εμπειρία που είχατε; 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

54. Λαμβάνοντας υπόψη την γενικότερη εικόνα του ebay και το 
σύνολο των απαντήσεων που δώσατε μέχρι τώρα, πόσο συνολικά 
ικανοποιημένος /η είστε σε σχέση με αυτό που προσδοκούσατε; 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 
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60. Αν απαντήσατε ΝΑΙ στην προηγούμενη ερώτηση πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από τις 
υπηρεσίες του my-ebay 

 
 

61. Πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από τις υπηρεσίες του my-ebay σε σχέση με αυτό που 
προσδοκούσατε; 

 
 

62. Θα συστήνατε το ebay σε γνωστούς / φίλους;  
 

1. ΝΑΙ  2. ΟΧΙ  
 

ΙΧ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

63. Φύλο  

1. Άνδρας  2. Γυναίκα  
 

64. Η ηλικία σας είναι:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

65. Σε ποιο επίπεδο σπουδών βρίσκεστε;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

66. Παρακαλούμε προσδιορίστε την κατηγορία απασχόλησής σας;  
  

Α. Ελεύθερος Επαγγελματίας  

Β. Δημόσιος Υπάλληλος  

Γ. Ιδιωτικός Υπάλληλος  

Δ. Επιχειρηματίας  

Ε. Φοιτητής / Σπουδαστής  

Ζ. Άνεργος  

 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ 

Πολύ 
Δυσαρεστημένος  

 
1 

Δυσαρεστημένος 
 
 

2 

Ούτε 
Δυσαρεστημένος 

/ούτε Ικανοποιημένος 
3 

Ικανοποιημένος 
 
 

4 

Πολύ 
Ικανοποιημένος 

 
5 

     

Πολύ 
Δυσαρεστημένος  

 
1 

Δυσαρεστημένος 
 
 

2 

Ούτε 
Δυσαρεστημένος 

/ούτε Ικανοποιημένος 
3 

Ικανοποιημένος 
 
 

4 

Πολύ 
Ικανοποιημένος 

 
5 

     

Α. Από 18-24  

Β. Από 25-30  

Γ. Από 31-35  

Δ. Από 36-40  

Ε. Από 41-45  

ΣΤ. Από 46-50  

Ζ. Πάνω από 50  

Α. Απόφοιτος Δημοτικού  

Β. Απόφοιτος Γυμνασίου   

Γ. Απόφοιτος Λυκείου  

Δ. Φοιτητής  

Ε. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου / ΤΕΙ   

ΣΤ. Μεταπτυχιακό   

Ζ. Διδακτορικό  
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