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Abstract

Mobile shopping (M-shopping) has become increasingly important in marketing and
retailing. Although mobile commerce has become a popular alternative approach for
purchasing goods around the world, research on m-shopping acceptance is still in its
early stages and is restricted to specific countries, such as Greece. In order to make
marketers adopt the best strategies, it is very important to analyze and understand the
different factors that influence consumers’ acceptance of mobile technologies for online
shopping. The purpose of this research is to develop and test the determinants of mshopping in the context of smartphone use. The contribution of this model lies in the
consideration of these technological evolutions and of their impact on mobile shopping
experience.

A survey was conducted among undergraduate and graduate mobile users in the
University of Macedonia. This study adopts an integrative approach by using a
statistical pack, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), to predict attitudes
toward mobile shopping and purchase behavior through mobile devices. Based on data
obtained from 473 Greeks m-users, we have found statistical differences arising
between the two sexes in factors related to technical aspects such as perceived ease of
use and utility. Regarding psychological aspects, opinions converge in a general
mistrust and concern for social influence and attitude in m-shopping. The association
also variable for the existing experience of the sample in the markets via mobile devices
with the rest of the sample, showed that those with experience in m-shopping responded
more positively to issues of innovation and skill, compared to the potential Greek users.
On social issues, statistical difference still exists, however the percentages of both
groups showed a general tendency to disregard and rejection of m-shopping. Results
indicate interesting implications for the companies and the literature, as well.

Keywords: Mobile shopping; mobile shopping acceptance; perceived usefulness;
innovativeness; trust; anxiety; risk; enjoyment; relationship drivers; behavioral
intention; attitude; purchase behavior; mobile coupon adoption; Greek consumer
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Περίληψη

Οι κινητές αγορές (Μ-shopping) έχουν γίνει εξαιρετικά σημαντικές για το μάρκετινγκ
και τη λιανική πώληση. Αν και το κινητό εμπόριο έχει εξελιχθεί σε μια δημοφιλή
εναλλακτική προσέγγιση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο, η
έρευνα για την αποδοχή στο m-shopping είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο και
περιορίζεται αισθητά σε συγκεκριμένες χώρες, όπως η Ελλάδα. Προκειμένου να
καταστεί δυνατό για τους εμπόρους να υιοθετήσουν τις καλύτερες στρατηγικές, είναι
πολύ σημαντικό να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε τους διαφορετικούς παράγοντες
που επηρεάζουν την αποδοχή των καταναλωτών των κινητών τεχνολογιών για online
αγορές. Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να αναπτύξει και να δοκιμάσει μέσω spss
τους προσδιοριστικούς παράγοντες του m-shopping στο πλαίσιο χρήσης του
smartphone. Η συμβολή αυτού του μοντέλου έγκειται στην εξέταση αυτών των
τεχνολογικών εξελίξεων και των επιπτώσεών τους στην κινητή εμπειρία αγορών.
Μέσω έρευνας που διεξήχθη μεταξύ των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών χρηστών
κινητής τηλεφωνίας στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας, υιοθετήθηκε μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση με τη χρήση στατιστικού πακέτου SPSS ώστε να προβλέψουμε στάσεις
απέναντι στο m-shopping και στην αγοραστική συμπεριφορά μέσω κινητών συσκευών.
Βάσει δεδομένων που λήφθηκαν από 473 Έλληνες m-χρήστες, έχουμε διαπιστώσει ότι
προκύπτουν στατιστικές διαφορές μεταξύ των 2 φύλων σε παράγοντες που σχετίζονται
με τεχνικές παραμέτρους όπως η αντιληπτή ευκολία χρήσης, η χρησιμότητα και το
άγχος. Σε ό,τι αφορά ψυχολογικές πτυχές, οι απόψεις συγκλίνουν με μια γενική
δυσπιστία και προβληματισμό σε θέματα κοινωνικής επιρροής και στάσης στο mshopping. Η συσχέτιση, επίσης, της μεταβλητής για την υφιστάμενη εμπειρία του
δείγματος στις αγορές μέσω κινητών συσκευών με τις υπόλοιπες του δείγματος, έδειξε
πως οι έχοντες εμπειρία στο m-shopping ανταποκρίνονται πιο θετικά σε ζητήματα
καινοτομίας και επιδεξιότητας, συγκριτικά με τους δυνητικούς Έλληνες χρήστες. Στις
κοινωνικές παραμέτρους, εντοπίζεται στατιστική διαφορά, ωστόσο τα ποσοστά όλου
του δείγματος φανερώνουν μια γενική αδιαφορία και τάση για απόρριψη του mshopping. Τα αποτελέσματα φανερώνουν ενδιαφέρουσες επιπτώσεις για τις
επιχειρήσεις με αντίστοιχη συμβολή τους και στη βιβλιογραφία.
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Εισαγωγή

Με την παγκόσμια εδραίωση του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) στον ευρύ
χώρο των επιχειρήσεων, μια πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις
είναι η προοπτική των κινητών αγορών (m-shopping). Σύμφωνα με τους Ko, E., Kim,
E.Y. and Lee, E.K. (2009), το m-commerce αναφέρεται στις δραστηριότητες που
διεξάγονται από τους καταναλωτές, χρησιμοποιώντας μια ασύρματη σύνδεση στο
Internet, με σκοπό την πραγματοποίηση αγορών (m-shopping).
Δεδομένου ότι η κινητή τεχνολογία έχει διεισδύσει σχεδόν σε κάθε πτυχή της
καθημερινής μας ζωής, οι κινητές αγορές (m-shopping) έχουν γίνει μια εναλλακτική
προσέγγιση για αναζήτηση, περιήγηση, σύγκριση και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών
διαδικτυακά (online) από πολλούς εμπόρους λιανικής πώλησης οποιαδήποτε στιγμή και
σε οποιοδήποτε μέρος, όταν ο καταναλωτής χρησιμοποιεί φορητές συσκευές (Holmes,
Byrne, & Rowley 2014; Lu & Su 2009; Yang & Kim 2012). Ωστόσο, ενώ η ιδέα του mshopping δεν είναι νέα και υφίσταται ως έννοια εδώ και πολλά χρόνια (Fenech 2002;
Jih & Lee 2003), η πραγματική επανάσταση ήρθε με την κυκλοφορία στην αγορά των
προηγμένων κινητών συσκευών, smartphones που κυριαρχούν πλέον παγκοσμίως. To
m-shopping είναι ένα διαθέσιμο κανάλι για τη βελτιστοποίηση των επενδύσεων
μάρκετινγκ, δεδομένου ότι μπορεί να προσαρμοστεί στην πρόθεση αγοράς του
πελάτη και τελικά να οδηγήσει σε εναλλακτικούς τρόπους πωλήσεων (Nielsen
2013; Scoop Media 2013).
Ενώ το m-shopping σταθερά προοδευτικά κερδίζει δημοτικότητα, η έρευνα στον τομέα
του m-shopping είναι ακόμα στα σπάργανα. Ως εκ τούτου, ο στόχος της παρούσας
εργασίας είναι να εντοπίσει και να οργανώσει τη συσσωρευμένη γνώση στον τομέα της
παγκόσμιας m-shopping βιβλιογραφίας, και να συζητηθούν πιθανές κατευθύνσεις για
μελλοντική έρευνα. Συνεπώς, ο κύριος άξονάς της εστιάζει στην ανίχνευση των
τεχνολογικών, ψυχολογικών και / ή οι κοινωνικών παραγόντων που ενθαρρύνουν τους
Έλληνες χρήστες, κυρίως φοιτητές, να αποδεχθούν το κινητό εμπόριο. Μέσω χρήσης
στατιστικού πακέτου SPSS για την ανάλυση του ερωτηματολογίου, η διπλωματική
εργασία, λοιπόν, είναι οργανωμένη ως εξής. Πρώτον, η καταγραφή των βασικών
προϋποθέσεων που θα πρέπει να καλυφτούν για την υιοθέτηση κινητών στην
αγοραστική διαδικασία το πεδίο εφαρμογής για την επισκόπηση της βιβλιογραφίας,
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παρουσιάζεται. Δεύτερον, η διερεύνηση βάσει βιβλιογραφίας των δυνατοτήτων, των
πλεονεκτημάτων, των ανασταλτικών παραγόντων καθώς και των προκλήσεων της
χρήσης των κινητών τηλέφωνων για την αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών,
παρατίθεται. Στο τρίτο κεφάλαιο, η διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας σχετικά με το
βαθμό διείσδυσης και δυσκολιών που υπάρχουν στη χρήση των κινητών για αγορές
προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα, παρουσιάζεται. Στο τέταρτο κεφάλαιο, τα
αναλυτικά αποτελέσματα, μέσω στατιστικού πακέτου (spss), παρουσιάζονται. Στο
πέμπτο κεφάλαιο, τα συμπεράσματα, βάσει του μη παραμετρικού στατιστικού ελέγχου
των μεταβλητών, προστίθενται. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένου του
γεωγραφικού περιορισμού της έρευνας, παρατίθενται προτάσεις προς τους m-παρόχους,
βάσει συσχετίσεων του ελέγχου Mann-Whitney και της περιγραφικής στατιστικής, ενώ
επισημαίνονται παράλληλα κατευθύνσεις για διεξαγωγή μελλοντικής έρευνας και
επεκτάσεων.
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1 Εννοιολογική Προσέγγιση

1.1 Κινητές Αγορές (M-shopping)

Η έννοια του M-commerce είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη δραστηριότητα η σημασία
της οποίας αναγνωρίστηκε πολύ σύντομα και από τους ερευνητές (Balasubramanian et
al. 2002; Dholakia & Dholakia 2004). Ειδικότερα, έχουν διερευνηθεί και προταθεί
αρκετά μοντέλα για την καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την
πρόθεση των αγοραστών στο m-shopping. Τα περισσότερα από αυτά εστιάζονται σε
κινητά τηλέφωνα (Kleijnen et al. 2007; Κο et al 2009), ενώ τα smartphones έχουν
επιπλέον λειτουργίες όπως τις εφαρμογές (apps) που αλλάζουν εντελώς τη σύσταση του
m-commerce.
Κατά την τελευταία δεκαετία, οι εξελίξεις στον τομέα του κινητού εμπορίου (mcommerce) έχουν αναπτυχτεί εντυπωσιακά, και αυτό θα συνεχιστεί χωρίς αμφιβολία
στο άμεσο μέλλον (Forge, S., Blackman, C. and Bohlin, E., 2006; Funk, 2004). Με τα
μοναδικά πλεονεκτήματα της κινητής τεχνολογίας του διαδικτύου (πανταχού παρουσία,
ευκολία, εντοπισμός τοποθεσίας και εξατομίκευση) (Fenech, 2002; Wu και Wang,
2006; Wong, C.H., Lee, H.S., Lim, Y.H., Chua, B.H., Chai, B.H., and Tan, G.W.H.,
2012; Yang & Kim, 2012), οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν
υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (m-services) σχεδόν σε κάθε πτυχή της ζωής των
ανθρώπων (Varnali & Toker, 2010). Η επίδραση της κινητής τεχνολογίας έχει ήδη
ανακύψει από το κλάδο του λιανικού εμπορίου και ως συνέπεια αυτού, οι λιανοπωλητές
έχουν αρχίσει να αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους με ένα νέο τρόπο, γνωστό και ως
κινητό εμπόριο (m-shopping). Σήμερα, ζούμε σε μια κοινωνία που επικεντρώνεται στις
κινητές συσκευές.
Σε γενικές γραμμές, το m-shopping μπορεί να περιγραφεί ως μια προηγμένη κινητή
υπηρεσία (m-service) που επιτρέπει στους πελάτες να περιηγηθούν ή να αγοράσουν
προϊόντα και υπηρεσίες από λιανοπωλητές μέσω κινητών συσκευών οπουδήποτε,
οποτεδήποτε (Hung, M.-C., Yang, S.-T. and Hsieh, T.-C., 2012; Lu και Su, 2009; Yang
and Kim, 2012).
3

Ενώ τα κινητά καταστήματα (m-shopping) προσαρμόζονται στην εποχή του κινητού
εμπορίου, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να διακόπτουν τις αγορές με τη χρήση
κινητών συσκευών, ακόμη και αν έχουν την απαιτούμενη εμπειρία. Ως εκ τούτου, είναι
σημαντικό για τους παρόχους (m-vendors) να κατανοήσουν τους καθοριστικούς
παράγοντες ολοκλήρωσης στο m-shopping. Η σύγκλιση της κινητής τηλεφωνίας και
του διαδικτύου έχει γεννήσει πολλές συναρπαστικές δυνατότητες με γνώμονα την
ανάπτυξη του m-commerce. Η διείσδυση στη καθημερινή ζωή και από τις δύο
τεχνολογίες έχει επιφέρει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, ζούμε,
μαθαίνουμε και καταναλώνουμε. Οι ακόλουθες ενότητες μας εισάγουν και θέτουν προς
συζήτηση διάφορα θέματα στη βιβλιογραφία του m-commerce.
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1.2 H κινητή συσκευή ως εργαλείο μάρκετινγκ (M-service as
Marketing Tool)

Ενώ το m-shopping σταθερά κερδίζει δημοτικότητα λόγω της αυξημένης χρήσης των
smartphones, η έρευνα για την αποδοχή του m-shopping μέχρι σήμερα, κυρίως
βασίζεται σε πορίσματα που αναφέρονται μόνο σε παραδοσιακά κινητά τηλέφωνα ή
τηλέφωνα με συγκεκριμένα γνωρίσματα. Συνεπώς, η ευκαιρία που προσφέρεται μέσα
από τα συνεχώς εξελισσόμενα Smartphones χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και ανάλυσης
στο ερευνητικό πεδίο (Holmes, Byrne & Rowley, 2014). Ενώ τα παραδοσιακά κινητά
τηλέφωνα χρησιμοποιούνται μόνο για να προσφέρουν ομιλία και δυνατότητες
μηνυμάτων κειμένου συνδυασμένες και με συμπληρωματικές λειτουργίες, όπως μια
φωτογραφική μηχανή, ένα ημερολόγιο κ.α. (Persaud & Azhar 2012), η επομένη γενιά
κινητών είναι επιπλέον εξοπλισμένη με τα χαρακτηριστικά της σύνδεσης στο Internet
(Internet access), ενός προγράμματος περιήγησης στο Internet και μιας υπηρεσίας
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail client) (Bullinger & Stamm 2012). Ωστόσο, η
παραπάνω περιγραφή, δεν μπορεί να χαρακτηρίσει ακόμα ένα κινητό ως έξυπνο. Ένα
Smartphone είναι, από αυτό το σημείο, αναφέρεται ως η νέα γενιά των κινητών
τηλεφώνων με λειτουργικό σύστημα (π.χ. Android OS της Apple iOS ) ή που είναι
εξοπλισμένο με μια μεγάλη οθόνη υψηλής ανάλυσης και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα
λειτουργιών

ενός

υπολογιστή

και

χαρακτηριστικών

γνωρισμάτων,

συμπεριλαμβανομένων του ενός web browser, ενός καταστήματος εφαρμογών και
σύνδεσης στο Internet (Bullinger & Stamm 2012; Persaud & Azhar 2012).
Οι κινητές συσκευές, ιδιαίτερα τα κινητά τηλέφωνα, έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος
της ζωής πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Αυτό το φαινόμενο έχει κάνει την
κινητή τεχνολογία ένα πολύ ελκυστικό εργαλείο μάρκετινγκ. Σήμερα, ζούμε σε μια
κοινωνία που επικεντρώνεται στις κινητές συσκευές. Η ανάπτυξη των κινητών
τεχνολογιών ανοίγει σημαντικές προοπτικές στον τομέα του μάρκετινγκ. Προκειμένου
οι έμποροι να υιοθετήσουν τις καλύτερες στρατηγικές, είναι πολύ σημαντικό να
αναλύσουμε και να κατανοήσουμε τους διαφορετικούς παράγοντες που επηρεάζουν την
αποδοχή των καταναλωτών στις κινητών τεχνολογιών για online αγορές.
Κλείνοντας τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επιτραπέζιων υπολογιστών και τα
παραδοσιακών κινητών τηλέφωνων, το Smartphone σηματοδοτεί ένα νέο κανάλι
5

λιανικής πώλησης που έχει βοηθήσει τις κινητές αγορές να επιτύχουν την επανάσταση
τους.
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1.3 Από τις ηλεκτρονικές αγορές (e-commerce) στις κινητές (mcommerce)

Το m-commerce γενικά έχει θεωρηθεί ως η επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου
(οι

συναλλαγές

των

εμπορευμάτων,

των

υπηρεσιών,

ή

πληροφοριών),

προχωρώντας πέρα από το στατικό πρότυπο ενός τερματικού υπολογιστή /
τηλεόρασης οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε για τη χρήση των κινητών
συσκευών (Clarke, 2008). Επιπλέον, το m-commerce επιτρέπει μια ολόκληρη σειρά
από πρωτόγνωρες δυνατότητες παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της
ανίχνευσης τοποθεσίας, του πλαισίου ανίχνευσης, και της ώθησης για παράδοση
(Kourouthanassis και Γιαγλής, 2012).
Η χρήση ενσύρματων συσκευών επικοινωνίας για τη διεξαγωγή εξωγενών
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προς τις επιχειρήσεις είναι παραδοσιακά το
ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι σύνθετες και ώριμες ασύρματες και κινητές τεχνολογίες ήταν
πολύ αποτελεσματικές στην προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου με σκοπό να
αγκαλιάσουν τις δυνατότητες του m-commerce. Το m-commerce μπορεί να θεωρηθεί
ως ένα υποσύνολο του e-commerce (Coursaris και Hassanein 2002; Kwon και Sadeh
2004). Ο όρος m-commerce αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες για αγορές με μια
νομισματική αξία που διεξάγεται μέσω μιας κινητής συσκευής (Clarke 2001). Συνήθως
περιλαμβάνει τη χρήση μιας φορητής συσκευής κινητής τηλεφωνίας συνοδευόμενη με
συνεχή και υψηλής ταχύτητας σύνδεση στο Internet για να υποστηρίζει την
επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και τις δραστηριότητες αγορών. Στα πλαίσια του mcommerce, οι κινητές συσκευές επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πέρα από τα όρια των επιχειρήσεων, όπως η αγορά
ενός προϊόντος μέσω κινητού τηλέφωνου μέσω σύνδεσης σε μια ιστοσελίδα. Οι Clarke
και ο Flaherty (2003) εντόπισαν τέσσερα χαρακτηριστικά του m-commerce, την
πανταχού παρουσία, την ευκολία, τον εντοπισμό και την εξατομίκευση. Οι εταιρείες
παρέχουν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας για τους καταναλωτές, με βάση αυτά τα
χαρακτηριστικά. Η έννοια του m-commerce διαφέρει σαφώς από το παραδοσιακό
ηλεκτρονικό εμπόριο διότι έχει ξεπεράσει πολλούς από τους περιορισμούς του
τελευταίου και καθιστά δυνατή την υλοποίηση πολλών νέων εφαρμογών.
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1.4 Η διείσδυση του M-shopping παγκοσμίως (M-shopping penetration
worldwide)

Η

διείσδυση των κινητών αγορών (m-shopping) σε παγκόσμια εμβέλεια για το

τέταρτο τρίμηνο του 2014 κατέδειξε ότι το υψηλότερο ποσοστό (46%) εντοπίζεται
στους χρήστες διαδικτύου της περιοχή του Ειρηνικού της Ασίας για αγορές προϊόντων
μέσω κινητής συσκευής, βάσει Statistics Portal (Statista), και ακολουθούν χρήστες των
χωρών της Λατινικής Αμερικής (27%), Μέσης Ανατολής και Αφρικής (26%), Βορείου
Αμερικής (20%) και Ευρώπης (21%). Παρόμοια ποσοστά με αντίστοιχη σειρά
κατάταξης και για την έρευνα πάνω στον τομέα αναζήτησης του προϊόντος ή υπηρεσίας
προς αγορά.
Διαπιστώθηκε, επίσης, πως το 64% των αγοραστών smartphone και tablet παγκοσμίως
είχε πραγματοποιήσει αγορές αγαθών ή υπηρεσιών μέσω μιας m-shopping εφαρμογής
τους προηγούμενους 12 μήνες. Ειδικότερα, το 58% των χρηστών smartphone στη
Βραζιλία, υιοθέτησε τέτοιες ενέργειες. Επιπρόσθετα, το 75% των χρηστών smartphone
των Ηνωμένων Πολιτειών, έδειξε ενεργό ενδιαφέρον για περιήγηση, έρευνα και
σύγκριση προϊόντων στις κινητές συσκευές του (www.statista.com).
Σχετικά με δραστηριότητες λιανικού εμπορίου μέσω κινητών, το 28% των χρηστών
smartphone του Καναδά για τον Δεκέμβριο του 2014, χρησιμοποίησε προγράμματα
περιήγησης για κινητά με σκοπό την εύρεση διευθύνσεων καταστημάτων. Μέσα από τις
εφαρμογές, η δραστηριότητα αυτή εκτελέστηκε μόλις στο 10% των χρηστών. Το 20%
των χρηστών του Ηνωμένου Βασιλείου για τον Απρίλιο του 2013, επίσης, εστίασε στην
πρόσβαση σε κινητές ιστοσελίδες (www.statista.com).
Βάσει της ίδιας στατιστικής αρχής (statista), ενδιαφέρον παρουσιάζουν πληροφορίες
σχετικά με τη χρήση κινητών υπηρεσιών εντός καταστημάτων για καταναλωτές στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Για τον Σεπτέμβρη του 2014, διαπιστώθηκε ότι το 32% των
ερωτηθέντων ήταν πρόθυμοι να δοκιμάσουν πληρωμές μέσω κινητού στο ταμείο, ενώ
το 50% αυτών δήλωσαν απρόθυμοι.
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1.5 Από τη σκοπιά των m-commerce εφαρμογών

Η φορητή συσκευή έχει εξελιχθεί σε μια ανοικτή πλατφόρμα ικανή να εκτελεί διάφορες
εφαρμογές. Εφαρμογές λογισμικού είναι προγράμματα υπολογιστών που έχει
σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε φορητές συσκευές όπως smartphones και tablets. Οι
εφαρμογές παρέχουν δυνατότητες για παραγωγικότητα, όπως e-mail, ημερολόγιο και
επαφές; ανάκτηση πληροφοριών όπως ειδήσεις, καιρός και αθλητικά; ψυχαγωγία, όπως
μουσική, παιχνίδια και βίντεο; κινητό εμπόριο (m-commerce), όπως αγορές και
τραπεζικές συναλλαγές. Σε γενικές γραμμές, οι κινητές εφαρμογές που έχουν
αναπτυχθεί

από

προμηθευτές

μπορούν

να

μεταφορτωθούν

(download)

για

εγκατάσταση. Είτε μια κινητή εφαρμογή είναι αξιόπιστη για έναν χρήστη ώστε να
αγοράσει, να κατεβάσει, να εγκαταστήσει, να καταναλώσει, ή και να συστήσει γίνεται
ένα κρίσιμο ζήτημα που επηρεάζει την τελική επιτυχία του.
Η έννοια του m-commerce συμπεριλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών, και
καθιστά μια αλυσίδα δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας που τερματίζουν
συνδυαστικά με τον καταναλωτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1996) ανέπτυξε ένα πλαίσιο
για να περιγράψει αυτές τις δραστηριότητες που βασίζονται στην κεντρική ιδέα των
Porter και Millar (1985) της παραδοσιακής ανάλυσης της αλυσίδας αξίας. Το βασικό
πλαίσιο περιλαμβάνει έξι βασικές διαδικασίες σε δύο βασικούς τομείς. Ένας από τους
βασικούς τομείς είναι οι υποδομές και υπηρεσίες, και το άλλο είναι το περιεχόμενο και
το προϊόν. Το πρώτο αποτελείται από τρεις βασικές διαδικασίες, κινητή παρουσίαση,
κινητές μεταφορές, και την εφαρμογή για κινητά, όπου η τελευταία αποτελείται από
τρεις άλλες βασικές διαδικασίες, το περιεχόμενο / τη δημιουργία προϊόντων, τη
συσκευασία, και την παράδοση.
Οι υποδομές και υπηρεσίες αφορούν τη μεταφορά τεχνολογίας, τις υπηρεσίες που
παρουσιάζουν τεχνολογίες και την ανάπτυξη εφαρμογών. Υποστηρίζουν τους χρήστες
και καταναλωτές για την πρόσβασή τους σε δίκτυα και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.
Το περιεχόμενο και τα προϊόντα είναι οι υπηρεσίες που δημιουργούνται, συσκευάζονται
και παραδίδονται με τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή. Τα έξι βασικά στοιχεία στους
δύο αυτούς τομείς είναι τα δομικά στοιχεία της αλυσίδας αξίας του m-commerce, η
οποία παρέχει ένα σαφές και περιεκτικό πλαίσιο για το m-commerce και ορίζει το πεδίο
εφαρμογής του.
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Μέσα από μια ποικιλία νέων κινητών εφαρμογών ("apps"), η τεχνολογία αλλάζει
ραγδαία τον τρόπο που οι καταναλωτές αγοράζουν. Οι εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα
σήμερα προσφέρουν νέες ευεργετικές υπηρεσίες και έχουν σχεδιαστεί για να
ενισχύσουν την εμπορική εμπειρία των καταναλωτών. Αυτές οι εφαρμογές επιτρέπουν
στους χρήστες smartphone να συγκρίνουν ανταγωνιστικά προϊόντα και τους αγοραστές
σε πραγματικό χρόνο να αναζητούν τις καλύτερες προσφορές, και να πληρώνουν
προβάλλοντας απλά τα τηλέφωνά τους στο ταμείο. Πολλές από αυτές τις εφαρμογές
έχουν εγκατασταθεί σε εκατομμύρια κινητές συσκευές, με απώτερο σκοπό τη χρήση
της κινητής τεχνολογίας για να αλλάξουν τις αγορές των καταναλωτών.
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1.6 Προηγμένη τεχνολογία στις κινητές αγορές

Υποστηρίζεται συχνά ότι οι προηγμένες τεχνολογίες λιανικής πώλησης μπορούν να
επηρεάσουν σημαντικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των καταναλωτών και
επομένως να καθορίζουν την αγοραστική συμπεριφορά τους (Pantano και Naccarato,
2010). Επιπλέον, οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται ότι τις m-υπηρεσίες ως υπηρεσίες
προστιθέμενης αξίας, και πως μπορούν να βελτιώσουν τη συνολική εμπειρία των
αγορών τους (Karaatliet al., 2010).

1.6.1 Υποστηρικτικά Συστήματα Κινητών Αγορών (Shopping assistant systems)

Τα Decision support systems (DSS), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συγκρίνουν
τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως γνωρίσματα (Jeong et al, 2009; Van der
Heijden και Sorensen, 2005; Van der Heijden, 2006), επίπεδα τιμών και κόστους
(Broeckelmann και Groeppel-Klein, 2008; Kalnikaitè et al., 2012). Οι καταναλωτές
χρησιμοποιούν τα DSS για να ελέγξουν και να συγκρίνουν κριτικές που δημοσιεύονται
από τους ίδιους τους καταναλωτές (Kalnikaitè κ.ά., 2012; Kowtasch κ.ά., 2011), και να
εξάγουν φήμη ενός προϊόντος από διάφορα ιστολόγια (Kawamura et al., 2008). Επίσης,
χρησιμοποιούνται και από τους λιανοπωλητές για την ανάγνωση των σχολίων και λήψη
συμπληρωματικών βασικών πληροφοριών των προϊόντων (Jeong et al., 2009).
Ο τομέας των κινητών συστημάτων συστάσεων (MRS ή recommendation agent
systems) είναι ένα άλλο είδος των m-shopping οδηγών συστημάτων το οποίο έχει ως
στόχο να παρέχει στους καταναλωτές ουσιαστικές συστάσεις που θα μπορούσαν να
τους ενδιαφέρουν (Walter et al., 2012). Η ευρέα γκάμα δεδομένων και αποτελεσμάτων
μπορεί να συνοψιστεί ως μια λίστα συστάσεων για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές,
ιστοσελίδες αγορών, καθώς και κατάλογους με προϊόντα που διατίθενται σήμερα για
την εξέταση του καταναλωτή.
Τα Συστήματα πλοήγησης (Navigation systems) βοηθούν τους χρήστες να φθάσουν σε
οποιοδήποτε επιθυμητό προορισμό γρηγορότερα, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται
εντός ή εκτός καταστήματος. Σύμφωνα με τον Hou και Chen (2011), τα κινητά
συστήματα πλοήγησης μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις αποστάσεις αγορών έως
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και κατά ένα τρίτο και, κατά συνέπεια, το χρόνο των αγορών. Με άλλα λόγια, μπορούν
να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους.
Τα

Κινητά

συστήματα

παρακολούθησης

(Mobile

tracking

systems)

που

χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση μετακινήσεων και του χρόνου των καταναλωτών,
η οποία δίνει στους λιανοπωλητές νέες ιδέες για τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

1.6.2 Κινητές Αγορές υπό το πρίσμα του μάρκετινγκ (Mobile Shopper Marketing)

Ο ρόλος του μάρκετινγκ έχει μια εξαιρετική επιρροή στη συμπεριφορά των αγορών σε
όλα τα κανάλια. Ειδικότερα, το mobile marketing έχει λάβει συνεχώς αυξανόμενη
προσοχή στην ακαδημαϊκή έρευνα κατά την τελευταία δεκαετία (Lamarre et al., 2012;
Varnali & Toker, 2010).
Οι κινητές τεχνολογίες, όπως PDAs, υπολογιστές τσέπης και κινητά τηλέφωνα,
αλλάζουν τη μορφή της διαπροσωπικής επικοινωνίας. Τα παραπάνω παρουσιάζονται
ως ανεξάρτητα από μια σταθερή θέση, που επιβεβαιώνουν το λεγόμενο «situated
nowhere phenomenon», σύμφωνα με το οποίο η επικοινωνία λαμβάνει χώρα παντού,
ενισχύοντας την ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλές
εταιρείες οργανώνουν τις δραστηριότητές τους λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες που
προσφέρονται από τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, όπως το γεγονός πως το σύνολο
των υπηρεσιών συνδέεται με το mobile shopping και το mobile marketing. Το
mobile marketing (Μ-marketing) ορίζεται ως «οι συναλλαγές εμπορευμάτων,
υπηρεσιών, ή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, μέσω της χρήσης των κινητών
συσκευών χειρός» (Abrams, L. C., Cross, R., Lesser, E.,& Levin, D. Z., 2003). Το mμάρκετινγκ θεωρείται γενικά ως «προέκταση του μάρκετινγκ 2,0 πέρα από τη στατική
μορφή ενός επιτραπέζιου υπολογιστή / τηλεόρασης όπου φέρει χαρακτηριστικά
κάλυψης οποιαδήποτε στιγμής, και οπουδήποτε χάριν ενός κινητού και άλλων
ασύρματων συσκευών» (Anderson, J. C., & Gerbing, D. W., 1988). Το κινητό είναι το
πιο διαδεδομένο εργαλείο μεταξύ των καταναλωτών, καθώς και το πιο προσωπικό, με
χαρακτηριστικά αμεσότητας, γεωγραφικού εντοπισμού (geolocation), και πολύ ισχυρής
αλληλεπίδρασης. Οι μεγάλες αλλαγές όσον αφορά τη διάδοση των έξυπνων συσκευών
(smartphones), η ανάπτυξη της κινητής περιήγησης στο Internet, καθώς και το νέο
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πρότυπο κινητών καταστημάτων (Mobile Application Store), είναι ένα πολύ ελκυστικό
κανάλι για τις δραστηριότητες των εταιρειών επικοινωνίας και μάρκετινγκ.
Ορίζουμε, με άλλα λόγια, το mobile marketing ως τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των
εμπόρων και των μεμονωμένων καταναλωτών, βασιζόμενες στην κινητή τεχνολογία,
καθώς οι πελάτες κινούνται στα πλαίσια πρόθεσης αγοράς. Εκτός από τις διαφημίσεις
και τις μεθόδους αναζήτησης μέσω κινητών, οι αλληλεπιδράσεις αυτές μπορούν να
περιλαμβάνουν επικοινωνία χρηστών κινητών συσκευών με άλλους δυνητικούς
πελάτες, μορφές κατανάλωσης ψηφιακού περιεχομένου, υποστηρικτικές λειτουργίες
ειδοποιήσεις για τους λιανοπωλητές σε θέματα εντοπισμού θέσης, και συμμετοχή σε
online συναλλαγές. Το ενδιαφέρον αυτού του ορισμού εστιάζει στο πώς η πρόσβαση
στο διαδίκτυο μέσω κινητής συσκευής αλλάζει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
των αγοραστών.
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1.7 Πολιτική πληροφόρησης και απορρήτου για κινητές συσκευές

Πολλές εφαρμογές υστερούν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τους
μηχανισμούς πληρωμών και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπήρξε ελάχιστη εμπειρική έρευνα έως τώρα σχετικά με τη στάση των καταναλωτών
στο ζήτημα προστασίας του απόρρητου στο πλαίσιο του κινητού εμπορίου. Ένα ευρύ
φάσμα των προσωπικών και καταναλωτικών πληροφοριών συλλέγονται από τους
χρήστες smartphone στην αξιοποίηση των κινητών συσκευών τους για προσωπικούς
και επαγγελματικούς σκοπούς. Οι ανησυχίες για τη θέματα διασφάλισης της ιδιωτικής
ζωής των χρηστών συνδέονται με τους τρόπους με τους οποίους που μπορεί να
παραβιάζεται η ιδιωτική τους ζωή και εστιάζουν στα εξής: εφαρμογές,

mobile

malware, τοποθεσία ή μετακινήσεις, συλλογή πληροφοριών από τους παρόχους
υπηρεσιών smartphone, απώλεια ή την κλοπή ενός smartphone.

1.7.1 Προστασία της ιδιωτικής ζωής στο m-commerce (Information Privacy)

Η μελέτη των Jim Q. Chen , Ruidong Zhang & Jaejung Lee (2013) διερεύνησε τις
σχέσεις των χαρακτηριστικών των χρηστών κινητών τηλεφώνων και των ανησυχιών
περί προστασίας των πληροφοριών της ιδιωτικής ζωής από μια διαπολιτισμική
προοπτική με δείγματα καταναλωτών κινητής τηλεφωνίας των Ηνωμένες Πολιτείες και
της Κορέας. Οι αναλύσεις αποκάλυψαν ότι οι Κορεάτες ήταν πολύ πιο ενεργοί στις
δραστηριότητες m-shopping. Σε γενικές γραμμές, το δείγμα των

ΗΠΑ φανέρωσε

σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ανησυχιών στο ζήτημα προστασίας ιδιωτικών στοιχείων
σε σχέση με το κορεάτικο δείγμα. Ο αριθμός των ετών της εμπειρίας στο m-commerce
φαίνεται να έχει μικρή επίδραση στις ανησυχίες των Αμερικανών.
Όσον αφορά τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, η μελέτη αποκάλυψε ότι οι
ερωτηθέντες Αμερικανοί ήταν πιο συχνοί χρήστες του e-mail και πληρωμών μέσω
κινητού τηλεφώνου από τους κορεάτες ομολόγους τους. Όσον αφορά τις πολιτιστικές
διαφορές, αυτή η μελέτη διαπίστωσε ότι οι χρήστες κινητών των ΗΠΑ ήταν σημαντικά
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περισσότερο ανήσυχοι για την προστασία των πληροφοριών της ιδιωτικής ζωής από
τους Κορεάτες χρήστες κινητής τηλεφωνίας και αυτό αποδίδεται στο εντονότερο
κοινωνικό αίσθημα των τελευταίων σε σχέση με τους πρώτους. Υπήρξε ελάχιστη
εμπειρική έρευνα σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με το
απόρρητο στο πλαίσιο του κινητού εμπορίου.
Και τα δυο δείγματα των εν λόγω χωρών, δείχνουν ότι η ηλικία συσχετίζεται θετικά με
τις ανησυχίες πληροφορίες ιδιωτικής ζωής των χρηστών. Η ανάλυση συσχέτισης
μεταξύ του επιπέδου του εισοδήματος και της συχνότητας ενεργειών m-commerce είχε
θετικό πρόσημο για το κορεατικό δείγμα, εν αντιθέσει με των ΗΠΑ.

1.7.2 Παγκόσμια εμβέλεια συναλλαγών μέσω κινητών συσκευών (Global mobile
payment transaction volume)

Οι κινητές πληρωμές αναφέρονται σε υπηρεσίες πληρωμών που εκτελούνται από ή
μέσω μιας κινητής συσκευής. Τα τέσσερα κύρια μοντέλα για πληρωμές μέσω κινητού
τηλεφώνου είναι τα premium SMS, το άμεσο mobile billing, οι web-based πληρωμές
(συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών) και το contactless NFC. Στις Ηνωμένες
Πολιτείες, το

21,9% των χρηστών κινητών πληρωμών χρησιμοποιούν αυτό που

ορίζεται ως κινητό πορτοφόλι (online wallet) όπως το PayPal ή το Google Wallet και
μόνο το 8,4% χρησιμοποιεί carrier billing (Statista).
Ο παγκόσμιος όγκος πληρωμών μέσω κινητού το 2012 ήταν 163,1 εκ δολάρια και
αναμένεται να αυξηθεί σε $ 721,4 εκ το 2017 (www.statista.com).

1.7.3 Συστάσεις για κινητές αγορές (Mobile Shopping Recommendations)

Η FTC (Federal Trade Commission’s) αντιμετωπίζει τα ζητήματα προστασίας της
ιδιωτικής ζωής για περισσότερα από 40 χρόνια. Ξεκινώντας από το 2000, οι
προσπάθειες αυτές έχουν εμπλουτιστεί με τις επιπτώσεις των κινητών συσκευών στην
ιδιωτική ζωή. Τον Μάιο του 2012, η FTC συνέβαλε στην ανάπτυξη συστάσεων με
βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της γνώσης περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής
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στη χρήση κινητών (FTC 2013). Η εστίαση αφορούσε κυρίως στην επέκταση του
τρέχοντος ομοσπονδιακού νόμου (Callahan et al., 2013). Οι FTC Mobile συστάσεις
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατευθύνονται προς τους κύριους συμμετέχοντες
στον κλάδο των κινητών, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων πλατφόρμας ή
λειτουργικού συστήματος, των προγραμματιστών εφαρμογών, των διαφημιστικών
δίκτυων

και

άλλων

λοιπών

συνεργατών,

και

των

εμπορικών

ενώσεων

προγραμματισμού εφαρμογών.
Μέσω έκθεσής τον Αύγουστο του 2014, διαπιστώνεται ότι πολλές εφαρμογές για
κινητές αγορές δεν παρέχουν στους καταναλωτές σημαντικές πληροφορίες όπως το πώς
διαχειρίζονται τις διαφορές που σχετίζονται με πληρωμές ή τα δεδομένα των
καταναλωτών πριν από τη λήψη τους. Η βάση συμπερασμάτων στηρίχθηκε σε 121
διαφορετικές εφαρμογές για αγορές από Google Play και Apple App Stores όπου οι 47
εξ αυτών ικανοποιούσαν κατηγορίες σύγκρισης τιμών ενός συγκεκριμένου στοιχείου σε
πραγματικό χρόνο, 50 "deal" εφαρμογές που αφορούσαν κουπόνια ή εκπτώσεις και 45
εφαρμογές για κινητές πληρωμές σε καταστήματα. Δεδομένου ότι οι κινητές εφαρμογές
διεκδικούν κεντρικό ρόλο στην αγοραστική εμπειρία, είναι σημαντικό οι καταναλωτές
να έχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους πριν από τη
λήψη τους και να μη μένουν στο σκοτάδι σχετικά με

πιθανή ευθύνη τους για

εσφαλμένες ή μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις ή για τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων
τους. Τέλος, η έκθεση κάνει μια σειρά συστάσεων προς τις επιχειρήσεις που παρέχουν
εφαρμογές για κινητές αγορές προς τους καταναλωτές, με εστίαση στην ασφάλεια
διαμοιρασμού των δεδομένων.
Παραδοσιακοί αλγόριθμοι συνεργατικής διήθησης, οι οποίοι βασίζονται σε μια
κεντρική αποθήκευση και σύγκριση λεπτομερές προφίλ του χρήστη, μπορούν να
προκαλέσουν κίνδυνο για την ιδιωτική ζωή. Ως εκ τούτου, οι De Pessemier, Vanhecke,
& Martens (2014) παρουσίασαν μια υβριδική στρατηγική για τη διαφύλαξη της
ιδιωτικής ζωής που συνδυάζει το ρόλο του πελάτη και του διακομιστή για τη σύσταση
τεχνικών. Από πλευράς του server, ο συνιστών βασίζεται σε πληροφορίες που οι
πελάτες επιλέγουν να αποκαλύψουν, και εκτελεί μια ανάλυση στο καλάθι αγορών της
πλατφόρμας χρησιμοποιώντας κανόνες συσχέτισης του προϊόντος, καθώς και μια
σύγκριση με τα καροτσάκια άλλων πελατών. Από πλευράς πελάτη, λεπτομερείς
προσωπικές τους πληροφορίες χρησιμοποιούνται για συστάσεις και υποδείξεις βάσει
των προτύπων αγοράς.
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2 Επιδρώντες Παράγοντες στην αγοραστική συμπεριφορά
μέσω κινητών: Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Παρά το γεγονός ότι αρκετές προβλέψεις δείχνουν το τεράστιο δυναμικό μέλλον του mshopping, δεν υπάρχει επαρκής βιβλιογραφία, η οποία να επιχειρεί τη διερεύνηση όλων
των σχετικών πτυχών στις κινητές αγορές.
Σε σύγκριση με την αυξανόμενη σημασία του m-shopping, ελάχιστη έρευνα έχει, μέχρι
τώρα, διεξαχθεί για να διερευνήσει την αποδοχή στο m-shopping και ειδικότερα, όσον
αφορά τα Smartphone και την ελληνική αγορά. Υπάρχει ανάγκη όχι μόνο για τον
προσδιορισμό των κρίσιμων παραγόντων αποδοχής, αλλά και το σχεδιασμό των
υπηρεσιών / ιστοσελίδων για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες των m-αγοραστών (Lu
& Su, 2009; Yang 2012; Yang & Kim 2012).
Η βιβλιογραφική επισκόπηση που διεξήχθη για της ανάγκες ανίχνευσης παραγόντων
που

επηρεάζουν την

πρόθεση αγοράς

στο

m-shopping

για την ελληνική

πραγματικότητα, είναι εστιασμένη γεωγραφικά κυρίως σε πανεπιστήμια των Ηνωμένων
Πολιτειών. Ειδικότερα, η πληθώρα εξ αυτών αφορά στην πολιτεία του Τέξας (School of
Business Administration, University of Houston-Victoria, Sugar Land, School of
Merchandising and Hospitality Management, The University of North Texas, School of
Business Administration, University of Houston-Victoria, Sugar Land, Texas).
Ακολουθούν πολιτείες όπως το Denton, (College of Merchandising, Hospitality, &
Tourism), η πολιτεία Jordan (Marketing Department. Faculty of Business, Head of
Marketing Department. Faculty of Business, Marketing Department. Faculty of
Business), η Florida (School of Information, Zhejiang University of Finance and
Economics, Hangzhou, China, and Department of Management and College of
Business, University of West Florida, Pensacola), η πολιτεία Ohio (John F. Welch
College of Business, Sacred Heart University, Fairfield, Connecticut, USA, and Dept. of
Business, Accounting, Economics, Otterbein University, Westerville) και η Minnesota
(Dept. of Family and Consumer Sciences, California State University, Long Beach,
California, USA, and Dept. of Design, Housing, and Apparel, University of Minnesota,
St. Paul). Για οι έρευνες των εν λόγω περιοχών, υιοθετήθηκαν μοντέλα που
ειδικεύονται στη διερεύνηση την αιτιώδους σχέσης μεταξύ των πεποιθήσεων και των
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διαμορφώσεων συμπεριφοράς, κυρίως TAM, TPB (Theory of Planned Behavior),
UTAUT (Unified Theory of User Acceptance and Use of Technology).
Σημαντικά επιστημονικά πεδία πάνω στο m-shopping, έχουν διερευνηθεί, επίσης, σε
πανεπιστήμια της Taiwan, όπως στην πόλη Kaohsiung (Dept. of Information
Management, I-Shou University, Dept. of Computer Science and Information
Management, School of Business, Soochow Uni, Kueiyang Street), στο Taipei (Dept. of
Management Information Systems, College of Commerce, National Chengchi Uni,
ZhiNan Rd), Chung-Li (Dept. of Information Technology, Advanced Semiconductor
Engineering, Inc. ChungLi Branch). Επίσης, και στην πόλη Wuhan της Κίνας (School
of Information Management, Wuhan University). Σημαντικά ευρήματα έχουν
καταγραφεί και μέσα από συνέδρια με θέμα του m-shopping, όπως αυτό στο Hong
Kong (International multi conference of engineers and computer scientists), βασισμένο
σε μοντέλο IS-DT.
Σε ευρωπαϊκή κλίμακα, πανεπιστήμια στην Ισπανία (Dept. of Economy and Business
Administration, University of Burgos, Burgos, Dept. of Business Administration and
Marketing, Pablo de Olavide University, Sevilla), στη Γερμανία (Dept.of Planning and
Innovation Management, Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg,
Cottbu) και στην Αγγλία (Vodafone, Newbury, Manchester Metropolitan Uni Business
School, Information and Communication) έχουν ερευνήσει εις βάθος την τάση στο mshopping, στηριζόμενα κυρίως σε μεθόδους TAM, modified TAM.
Κοινός παρονομαστής όλων, ήταν η έμφαση σε παράγοντες που επηρεάζουν την
πρόθεση στο m-shopping (purchase intention), με έμφαση είτε σε τεχνικές πτυχές
(αντιληπτή ευκολία χρήσης, χρησιμότητα, επιδεξιότητα κινητών συσκευών, τάση στο
m-shopping, καινοτομία), είτε σε κοινωνικές παραμέτρους (κοινωνική επιρροή, άγχος,
ρίσκο, διασκέδαση, συμπεριφορά, τάση στο m-shopping). Συγκεντρωτικά, τα κύρια
σημεία αυτών των πηγών αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. (Πίνακας 2.1)
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Πίνακας 2.1: Βιβλιογραφία m-shopping

Συγγραφείς

Έτος
Ερευνών

Alicia Baik,
Rajkumar
Venkatesan and
Paul Farris

2014

Sonia SanMartín,1 Blanca
López-Catalán,2
and María A.
RamónJerónimo2
Michael Groß

2013

Ming-Chien
Hung, Shih-Ting
Yang and TingChu Hsieh

2012

Fernando Ferri,
Patrizia Grifoni,
Tiziana Guzzo

2013

Kiseol Yang,
Judith C. Forney

2013

June Lu

2014

Sonia San
Martín,
JanaProdanova,
Nadia Jiménez

2014

2014

Τίτλοι
Επιστημονικών
Άρθρων
Mobile shopper
marketing:
assessing the
impact of mobile
techno on
consumer path to
purchase
Mobile Shoppers:
Types, Drivers, and
Impediments

Επιστημονικά Περιοδικά

Μεθοδολογίες

Κύρια Ευρήματα

Shopper Marketing and
the Role of IN-Store
Marketing

Conceptual model

awareness, search,
evaluation,
store visit, and product
choice. Real-time and
location-specific: path to
purchase

Journal of Organizational
Computing and Electronic
Commerce

TAM

three types of mobile
shoppers: thoughtful,
motivated, reluctant

Exploring the
acceptance of
technology for
mobile shopping:
an
empirical
investigation
among Smartphone
users
An examination of
determinants of
mobile coupon
continuance

The International Review
of Retail

modified TAM

perceived enjoyment and
trust in the m-vendor
affect the consumer’s
intention
to engage in m-shopping

International Journal &
Distribution Management

ECM (extended
ExpectationConfirmation
Model)

trust: main determinant
to continue to mshopping

Factors
Determining
Mobile Shopping. A
Theoretical Model
of Mobile
Commerce
Acceptance
The moderating
role of consumer
technology anxiety
in mobile shopping
adoption:
differential effects
of facilitating
conditions and
social influences
Are personal
innovativeness
and social influence
critical to
continue with
mobile commerce?
The impact of age
in the generation of
satisfaction and
WOM in mobile

International Journal of
Information Processing
and Management (IJIPM)

Mobile Commerce
Acceptance Model
(M-CAM) (indepth
interviews and
Open Space
Technology)

social influence:
intention to use mobile
technologies

Journal of Commerce
Research

UTAUT (Unified
Theory of User
Acceptance and
Use of Technology)

the effect of facilitating
conditions is stronger for
consumers with a low
level of technology
anxiety

International Journal of
Retail

SEM (Structural
equation modeling
procedures), CFA
(confirmatory
factor analysis)

personal innovativeness,
perceived usefulness,
social influence:
determinants of user
continuance intention

Journal of Retailing and
Consumer Services

statistical analyses
for quantitative
data

perceived entertainment:
higher importance for
young adults
subjective norms are
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Chen Zhong

2013

Kiseol Yang

2012

Young Ha,
Hyunjoo Im

2014

Saman
Khajehzadeh,
Harmen
Oppewal, Dewi
Tojib

2014

Rebecca Jen-Hui
Wang, Edward
C. Malthouse,
Lakshman
Krishnamurthi

2015

Alastair Holmes,
Angela Byrne,
Jennifer Rowley

shopping
Critical Factor
Analysis of Mobile
Online Shopping
Adoption: from
Mobile Phone
Users’ Perspectives

2013 International
Conference on
Computational and
Information Sciences

TPB (Theory of
Planned Behavior)
by Questionnaire
and Structural
Equation Modeling
(SEM) with Partial
Least
Squares (PLS)

Consumer
technology traits in
determining mobile
shopping adoption:
An application of
the extended
theory of planned
behavior
Determinants of
mobile coupon
service adoption:
assessment of
gender difference

Journal of Retailing and
Consumer Services

TPB (Theory of
Planned Behavior)

International Journal &
Distribution Management

TAM
CFA (confirmatory
factor analysis)

Consumer
responses to
mobile coupons:
The roles of
shopping
motivation and
regulatory fit
On the Go: How
Mobile Shopping
Affects Customer
Purchase Behavior

Journal of Business
Research

CFA (confirmatory
factor analysis)
ANOVA

Journal of Retailing

Discriptive
statistics of
propensity score
model

2013

Mobile shopping
behaviour:
insights into
attitudes, shopping
process
involvement and
location

International Journal of
Retail & Distribution
Management

a simple three
stage model of
consumer decision
making process

David G. Taylor,
Michael Levin

2014

Predicting mobile
app usage
for purchasing and
information-sharing

International Journal of
Retail & Distribution
Management

(SmartPLS
software) Partial
least squares
Regression,
principal
component
analysis

Lisa Y. Chen and

2013

The quality of

International Journal of

IS success model,
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crucial for adults
satisfaction
with information system,
cost of service, individual
innovation,
perceived enjoyment,
peer influence, selfefficacy, subjective
norm and attitude:
critical factors influencing
the
adoption of mobile phone
shopping
perceived enjoyment: the
strongest determinant
creating a favorable
attitude toward mobile
shopping adoption

compatibility,
enjoyment: stronger
determinants of attitudes
toward mobile coupon
adoption than ease of use
and usefulness of mobile
coupon services
hedonic shoppers
redeem a wider variety of
offers than utilitarian
shoppers

for low-spending
customers, both their
order rate and order size,
increase as they become
accustomed to Mshopping.
higher use of the mobile
phone in the information
search and consideration
of alternatives phases,
than in the purchase
transaction (higher with
higher involvement
products)
the level of interest in a
retail app is positively
related to the
consumer’s intention to
engage in both
purchasing and
information-sharing
activities
mshopping

others

mobile shopping
system and its
impact on purchase
intention and
performance
The Influence of
Mobile Application
Quality and
Attributes on the
Continuance
Intention of Mobile
Shopping
Marketer
Perceptions of
Quality on the
Success of Mobile
Shopping System
and Its
impact on
Performance
Investing mobile
services’ impact on
consumer shopping
experience and
consumer decision
making
The effect of
mobile service
quality dimensions
on customer
satisfaction

Managing Information
Technology (IJMIT)

Partial Least
Squares (PLS)

Life Science Journal 2014

HMRA
(Hierarchical
Multiple
Regression
Analysis)

2012 Service Research and
Innovation Institute Global
Conference

IS success model

m-shopping quality and
organizational
performance:
continuance intention of
m-shopping

Mobile Marketing
Association

factor and
reliability analyses
(5-point Likert
scale)

9th International Strategic
Management Conference

exploratory factor
analysis

mobile services:
improve consumers’
shopping experience at
different stages of the
consumer decisionmaking process
service quality, namely
availability, perceived
risk, easy to use,
compatibility of mobile
devices and
entertainment
services: positive effect
on satisfaction

Hani Al Dmour,
Muhammad
Alshurideh,
Farah Shishan

2014

Lisa Y. Chen

2012

Gokhan Karaatli,
Jun Ma, Nichaya
Suntornpithug

2010

Alper zer,
Mehpare Tokay
Argan, Metin
Argan

2013

Long-Sheng
Chen and Yi-Yi
Yang

2012

Identifying Key
Factors for
Increasing Royalty
of Customers in
Mobile Shopping
Services

Proceedings of the
international
Multiconference of
Engineers and computer
Scientists 2012

IS-DT method
(which combined IS model and
decision tree)

Kiseol Yang

2010

Journal of Retailing of
Consumer Marketing

UTAUT (The
Unified Theory of
Acceptance and
Use of Technology)

Eugenia Y.
Huang, ShengWei Lin, Ya-Chu
Fan

2015

Determinants of US
consumer mobile
shopping
services adoption:
implications for
designing
mobile shopping
services
M-S-QUAL: Mobile
service quality
measurement

Electronic Commerce
Research and Applications

multiple-item
scale,
M-S-QUAL
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system quality (system,
information, and service
quality) has a significant
effect on purchase
intention
user-perceived mobile
application quality:
continuance intention of
m-shopping

Attitude, Expertise,
Problem solving,
Information, Single
column, Voice guidance,
QR code,
Situation, Tangibles,
Assurance,
Entertainment, and
Safety: quality factors of
m-shopping
utilitarian and hedonic
performance expectancy,
social influence,
facilitating conditions:
critical determinants
of US consumers’
intentions to use mshopping services
privacy: important factor
in the
measurement of virtual
product shopping
experience

Shuiqing Yang
and Yan Wang

2014

Integration and
consistency
between web and
mobile services

Industrial Management &
Data Systems

Zheng Yan, Yan
Dong, Valtteri
Niemi, Guoliang,
Yu

2013

Exploring trust of
mobile applications
based on user
behaviors: an
empirical study

Journal of Applied Social
Psychology 2013

22

Model based on:
theory of
categorization and
studies related to
innovation
adoption
principal
component
analysis, reliability
analysis, and
confirmatory
factor analysis

Ποιότητα web
υπηρεσιών επηρεάζει
θετικά την αντιληπτή
ποιότητα των mυπηρεσιών και τη ροή
των κινητών υπηρεσιών
Trust behavior
(Συμπεριφορά
εμπιστοσύνης)

2.1 Οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων της κινητής τεχνολογίας στην
πορεία των καταναλωτών προς αγορές (Mobile shopper marketing)

Ενώ η βιβλιογραφία σχετικά με το ψηφιακό μάρκετινγκ έχει ικανοποιητική ανάπτυξη, η
γνώση των επιπτώσεων στην πορεία των καταναλωτών για αγορές, με δεδομένη την
δυναμική παρουσία της πληροφορίας συγκεκριμένης τοποθεσίας (location-specific
information), εξακολουθεί να σπανίζει.
Βάσει μοντέλου, με υπόβαθρο επιστημονικές έρευνες στο διαδικτυακό και
παραδοσιακό μάρκετινγκ αγορών εστιασμένο πλέον στην πρόθεση αγοράς (Alicia Baik,
Rajkumar Venkatesan, & Paul Farris, 2014), δημιουργήθηκε ένα ισχυρό πλαίσιο
κατανόησης της επιρροής που ασκεί η κινητή πλατφόρμα στο λεγόμενο mobile
shopping marketing. Εξεταστήκαν λοιπόν, επιπτώσεις της κινητής τεχνολογίας για τα
διάφορα στάδια της πορείας των καταναλωτών για αγορές συμπεριλαμβανομένης της
επίγνωσης (awareness), της αναζήτησης (search), της αξιολόγησης (evaluation), της
επισκεψιμότητας (store visit), και της επιλογής του προϊόντος (product choice). Οι
παράγοντες του πραγματικού χρόνου (real time) και της συγκεκριμένης πρόσβασης σε
τοποθεσία (location specific access) για πληροφορίες προϊόντα προσδιορίζονται ως
διακριτικά χαρακτηριστικά των κινητών συσκευών. Το κινητό μέσο παρέχει
λεπτομερέστερες πληροφορίες της συμπεριφοράς των καταναλωτών, που μέχρι τώρα
δεν ήταν διαθέσιμες. Αυτό ανοίγει μια σειρά από χώρους για την ανάπτυξη καλύτερων
μοντέλων της συμπεριφοράς των καταναλωτών, αλλά και πιο αποτελεσματικές
παρεμβάσεις μάρκετινγκ. Ολοένα και περισσότερο, είναι σαφές ότι οι χρήστες κινητών
που πραγματικά "εν κινήσει", για αγορές στα καταστήματα, γρήγορα περάσματα από
αεροδρόμια, ή για καθημερινές μετακινήσεις χρησιμοποιούν τις κινητές συσκευές με
διαφορετικό τρόπο συγκριτικά με εκείνους που χρησιμοποιούν τις συσκευές στο σπίτι ή
στο γραφείο. Τα στοιχεία που απορρέουν από τη χρήση των κινητών σε θέματα
εντοπισμού τοποθεσίας και οι επιπτώσεις του mobile marketing χρειάζεται να
δοκιμάσουν τις πραγματικές δυνατότητες που ενισχύουν την πρόθεση αγοράς
συναρτήσει των συνηθειών των καταναλωτών.
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2.2 Λειτουργικοί δείκτες που σχετίζονται με την ανθρώπινη
αλληλεπίδραση σε κινητές συσκευές (Human Mobile Interaction)

2.2.1 Αντιληπτή Ευχρηστία (Ease of Use) και Αντιληπτή Χρησιμότητα
(Usefulness)

Η έννοια

της

ευχρηστίας

(usability)

αναφέρεται

στα

χαρακτηριστικά της

αποτελεσματικότητας όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται με
ακρίβεια και πληρότητα, αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση των καθηκόντων, με
ελάχιστο χρόνο και προσπάθεια, και με την ευκολία χρήσης σε αλληλεπίδραση με το
κινητό (Sadia, 2011; Kim et al., 2009).
Η έννοια της χρησιμότητας (usefulness) αναφέρεται στα οφέλη που οι καταναλωτές
αντιλαμβάνονται τη χρήση του κινητού εμπορίου περισσότερο από τις εναλλακτικές
λύσεις του (Davis, 1989).
O ρόλος των αντιληπτών οδηγών και τα εμποδίων που επηρεάζουν την αποδοχή του
δυναμικού κοινού των κινητών αγοραστών εξετάστηκε μέσω έρευνας που διεξήχθη σε
476 Ισπανούς χρήστες των έξυπνων κινητών. Ειδικότερα, το επιστημονικό πεδίο της
εστίασε στην ανάλυση της τυπολογίας των γνωρισμάτων των κινητών αγοραστών
καθώς και στις πιθανές διαφορές της εκτεταμένης ΤΑΜ (Technology Acceptance
Model) μεθόδου στις προκύπτουσες κατηγορίες (San-Martín, López-Catalán, &
Ramón-Jerónimo, 2013). Ειδικότερα, υποστηρίχθηκε ότι οι δυνητικοί m-shoppers
μπορούν να διακριθούν ανάλογα με τα κίνητρα και τα εμπόδια που αντιλαμβάνονται
σχετικά τις αγορές. Τα κίνητρα αυτά αφορούν στην άνεση (convenience), στην
απόδοση της επιχείρησης (company performance), στο μάρκετινγκ, και σε ειδικά
πλεονεκτήματα πρωτοφανή για τέτοια έρευνα. Όσο για τα εμπόδια, εντοπιστήκαν
παράγοντες που σχετίζονται με την έλλειψη των διαπροσωπικών σχέσεων, τα
προβλήματα χρήσης μιας κινητής συσκευής, το κόστος των συναλλαγών, καθώς και τα
εμπόδια στα είδη προϊόντων. Συνεπώς, οι αγοραστές της πρώτης κατηγορίας που
χαρακτηρίζονται ως σκεπτικιστές (thoughtful), είναι εκ των προτέρων αδύνατον να
συμμετέχουν σε κινητές αγορές, αν άλλα μέσα αγορών είναι εξίσου διαθέσιμα ώστε να
τους παρέχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια προσωπική επαφή με το προσωπικό
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και για να αλληλεπιδράσουν με άλλους καταναλωτές. Ωστόσο, με γνώμονα την ευκολία
και σταθερή απόδοση, θα μπορούσαν να εμπλακούν σε m-shopping ενέργειες υπό την
προϋπόθεση ότι η επιχείρηση να τους παρέχει επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά τη φήμη,
την προηγούμενη εμπειρία και τις παρεχόμενες πληροφορίες. Για την ομάδα αυτή, είναι
σημαντική η αντίληψη της χρησιμότητας (utility) και της καλής στάσης (attitude),
προκειμένου να έχουν μια ισχυρή m-shopping πρόθεση. Η επόμενη ομάδα αφορά
αγοραστές με στόχο το ισχυρό κίνητρο. Εκτιμούν οδηγούς διαφορετικής φύσεως (mvendors, mix-marketing, το προϊόν και το ίδιο το κινητό κανάλι) και δεν
αντιλαμβάνονται ισχυρά εμπόδια στο m-shopping. Μπορούν να είναι πιο εξοικειωμένοι
με αγορές εξ αποστάσεων και είναι ικανοποιημένοι με την εμπειρία τους. Αυτό θα τους
παρακινήσει να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές για εκείνους που είναι πιο διστακτικοί
στο m-shopping. Αυτή η ομάδα είναι η μόνη στην οποία η εκτεταμένη TAM ανάλυση
λειτουργεί με μεγαλύτερο αντίκτυπο στον αντιλαμβανόμενο έλεγχο (perceived
control) για m-shopping προθέσεις. Τέλος, η κατηγορία των απρόθυμων αγοραστών
(reluctant), αντιλαμβάνεται τα εμπόδια που σχετίζονται με τη χρήση ενός κινητού
τηλεφώνου, όπως το κόστος και η έλλειψη των διαπροσωπικών σχέσεων, πιθανότατα
επειδή είναι σχετικά άπειροι ή απροετοίμαστοι για m-αγορές, ένα γεγονός ότι οι
δημόσιοι φορείς και οι επιχειρήσεις προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν μέσα από
δημόσιες πρωτοβουλίες ή επενδύσεις στη διαφήμιση, ώστε να ενισχύσουν το αναγκαίο
κίνητρο.

2.2.2 Προσωπική καινοτομία (Personal Innovativeness)

Η έννοια της γνωστικής προσπάθειας (cognitive effort) αναφέρεται στη δυσκολία
χρήσης της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, η μικρή οθόνη, και οι περιορισμένες
αναλύσεις οθόνης μπορεί να είναι η αιτία των δαπανών πολύ χρόνο και προσπάθεια για
να έχουν πρόσβαση σε κινητά. Σε αυτή την περίπτωση, η αυτοπεποίθηση του χρήστη
μειώνεται και δρα αρνητικά στην υιοθέτηση του m-shopping.
Σε μελέτη του Yang (2012), τα τρία χαρακτηριστικά των καταναλωτών (δηλαδή, η
αυτο-αποτελεσματικότητα τεχνολογίας, το επίπεδο της εμπειρίας χρήσης, και της
καινοτομίας της τεχνολογίας των καταναλωτών) θεωρούνται ως σημαντικά γνωρίσματα
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της τεχνολογίας των καταναλωτών δημιουργώντας διαφορετικές συνέπειες στην
υιοθέτηση συμπεριφοράς στο m-shopping. Βάσει εκτεταμένου μοντέλου TPB (Theory
of Planned Behavior), η αντιλαμβανόμενη απόλαυση ήταν ο ισχυρότερη καθοριστικός
παράγοντας δημιουργίας μια θετικής στάσης προς την υιοθέτηση κινητών αγορών,
γεγονός που υποδηλώνει ότι οι καταναλωτές αντλούν την απόλαυση για αγορές από τη
χρήση καινοτόμων λειτουργιών και δυνατοτήτων της τεχνολογίας με τη μεσολάβηση
κινητού περιβάλλοντος αγορών.
Η κοινωνική επιρροή σε συνδυασμό πλέον με την προσωπική καινοτομία στον τομέα
της τεχνολογίας των πληροφοριών (personal innovativeness) με γνώμονα την πρόθεση
σε mobile commerce ενέργειες, αποτελέσαν κύριο πεδίο πρωτότυπης έρευνας στις
Ηνωμένες Πολιτείες (Lu, 2014). Μέσω διαδικασιών μοντελοποίησης της διαρθρωτικής
εξίσωσης, αναλύθηκαν 323 σημεία δεδομένων σε μια έρευνα που διεξήχθη μεταξύ
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών χρηστών κινητής τηλεφωνίας σε ένα περιφερειακό
πανεπιστήμιο του Τέξας. Ειδικότερα, τα συμπεράσματα έχουν ως έξης: μεταξύ των
καλά εκπαιδευμένων χρηστών του m-commerce, οι μεταβλητές της αντιληπτής
χρησιμότητας και της προσωπικής καινοτομικότητας των χρηστών, αποτελούν
πρωταρχικούς καθοριστικούς παράγοντες για την πρόθεσή τους στην ολοκλήρωση των
κινητών αγορών. Η τελευταία, μάλιστα, επηρεάζει επίσης έντονα την αντιληπτή
ευκολία χρήσης στο m-commerce, η οποία, με τη σειρά της, ασκεί ισχυρή επιρροή στις
αντιλήψεις τους.

2.2.3 Προσβασιμότητα στο m-shopping (On the go with m-shopping)

Η έννοια της άνεσης στην εξυπηρέτηση των κινητών (mobile convenience) αναφέρεται
στο χαρακτηριστικό της διεισδυτικότητας των κινητών συσκευών και της δυνατότητας
να συνδεθούν και να εκτελέσουν καθήκοντα οπουδήποτε / οποτεδήποτε.
Κάνοντας χρήση δεδομένων ενός κινητού διαδικτυακού καναλιού λιανικής πώλησης,
αξιολογηθήκαν αλλαγές στη συμπεριφορά των πελατών σχετικά με δαπάνες μέσα από
την υιοθέτηση Μ-shopping (smartphones ή ταμπλέτες) όπου κλήθηκαν να συνθέσουν,
να τροποποιήσουν, ή να παραγγέλλουν διαδικτυακά (online). (Wang, Malthouse, &
Krishnamurthi, 2015). Τα πορίσματα έδειξαν πως ο ρυθμός των παραγγελιών ανά έτος
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αυξάνεται καθώς οι πελάτες υιοθετούν το m-shopping. Ειδικά για πελάτες που
δαπανούν λίγα, τόσο ο ρυθμός όσο και η τάξη μεγέθους των παραγγελιών τους,
αυξάνεται όσο εξοικειώνονται με κινητές αγορές. Επίσης, οι m-αγοραστές έχουν την
τάση να χρησιμοποιούν τις κινητές συσκευές για να αγοράσουν συνήθη προϊόντα (όπως
φρέσκα φρούτα, παιδικές τροφές, γάλα, κρέμες, καφέ) για τα όποια έχουν ήδη ένα
ιστορικό αγοράς ή γνώριμη εμπειρία με την κατασκευάστρια εταιρία, επειδή οι κινητές
συσκευές περιορίζονται στο μέγεθος οθόνης, και έτσι από τη δυνατότητα αναζήτησης
εναλλακτικών λύσεων βάσει προσωπικών προτιμήσεων. Επίσης, τονίζεται πως οι
φορητές συσκευές παρέχουν άνεση, ευκολία πρόσβασης (convenience), η οποία
προκαλεί αύξηση των δαπανών και αναπτύσσει τη συνήθεια αλληλεπίδρασης με τις
επιχειρήσεις που παρέχουν το κινητό κανάλι.
Η αξία της άνεσης και της προσβασιμότητας στο m-shopping εκτιμάται και μέσω
έρευνας σε καταναλωτές του Ηνωμένου Βασιλείου, καταδεικνύοντας, παράλληλα, πως
η εν λόγω χρήση παραμένει λιγότερο δημοφιλής συγκριτικά με τις online αγορές.
(Holmes, Byrne, & Rowley, 2013). Συνεπώς, υπάρχει εντονότερη η χρήση του κινητού
τηλεφώνου κατά την αναζήτηση πληροφοριών και την εξέταση των εναλλακτικών
λύσεων φάσης, καθώς επίσης και σε δραστηριότητες προ αγοράς όπως ο έλεγχος των
αποθεμάτων ή η εύρεση ενός κουπονιού έκπτωσης, ακόμα και σε προϊόντα χαμηλής
αγοραστικής συμμετοχής, όπως σκόνη ή ψωμί. σε σχέση με τη συναλλαγή αγοράς.
Παρόλα αυτά η διαδικασία λήψης αποφάσεων έδειξε να είναι υψηλότερη για προϊόντα
υψηλότερης συμμετοχής (TV and phone) με τελικό συμπέρασμα πως η πιο συχνή
τοποθεσία για τη χρήση των κινητών σε αγορές είναι στο σπίτι.
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2.3 Ψυχολογικές (Psychological) και Κοινωνιολογικές (Social) πτυχές
στην αποδοχή M-shopping

2.3.1 Κοινωνική Επιρροή (Social Influence): κρίσιμος παράγοντας για
ολοκλήρωση στο m-shopping

Οι καταναλωτές αγοράζουν λαμβάνοντας υπόψη εξωγενή ή χρηστικά κίνητρα, αλλά και
για εγγενή ή ηδονικά κίνητρα. Πολλοί καταναλωτές χρησιμοποιούν τεχνολογίες, όπως
το κινητό τηλέφωνο για τη διασκέδαση, την απόλαυση και την αλληλεπίδραση,
συνεπώς, τέτοιου είδους κίνητρα είναι σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες της στάσης
απέναντι στη χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (Cyret al., 2006).
Ο παράγοντας των καθιερωμένων προτύπων συμπεριφοράς ή αλλιώς του κοινωνικού
κατεστημένου (subjective norm) αναφέρεται στην αντίληψη του ατόμου ότι οι
περισσότεροι άνθρωποι που είναι σημαντικοί για αυτόν ή αυτήν νομίζουν ότι πρέπει ή
δεν πρέπει να ακολουθήσει την εν λόγω συμπεριφορά (στην περίπτωσή μας, τη χρήση
του κινητό τηλεφώνου για αγορά). Οι χρήστες τείνουν να συγκεντρώνουν πληροφορίες
από τα προαναφερθέντα άτομα ή ομάδες (συγγενείς ή συναδέλφους) με σκοπό την
αποδοχή μέσα από τη διαδικασία εσωτερίκευσης των απόψεων με άμεσο αντίκτυπο
αντιληπτή χρησιμότητα και συμπεριφορική πρόθεση. (Pedersen, 2005; Guetal, 2009;
Kimetal, 2009).
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 447 Ισπανούς m-buyers (San-Martín, Prodanova,
& Jiménez, 2015) έγινε μελέτη στις μεταβλητές της αντιληπτής ψυχαγωγίας (perceived
entertainment) και των ομάδων επιρροής (subjective norms) για την πρόθεση κινητών
αγορών ως καθοριστικούς παράγοντες της ικανοποίησης στο m-shopping και την τάση
για υιοθέτηση m-shopping (WOM), για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (νέους ενήλικες
κάτω από 25 ετών και ενήλικες άνω των 25 ετών). Σύμφωνα με τα ευρήματα, η
αντιληπτή ψυχαγωγία και τα πρότυπα συμπεριφοράς διαμορφώνουν χρήσιμα μονοπάτια
για ικανοποιημένους m-shoppers καθώς και θετική πρόθεση αγοράς (WOM) σε
διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.
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H ανάλυση του βάρους της κοινωνικής επιρροής όσον αφορά την πρόθεση τη χρήση
κινητής τεχνολογίας για αγοραστικούς σκοπούς εξετάστηκε και από τους Ferri, Grifoni,
& Guzzo (2013), βάσει δύο ολοκληρωμένων μεθόδων: εις βάθος συνεντεύξεις και Open
Space Technology, όπου τελικά προτείνεται ένα νέο μοντέλο, το λεγόμενο Mobile
Commerce Acceptance Model (M-CAM) που επεκτείνει την ΤΑΜ ανάλυση. Η μελέτη,
λοιπόν, διαπίστωσε ότι το κύριο και πρώτο βήμα που κινεί την πρόθεση για κινητές
αγορές είναι η κοινωνική επιρροή και πως τα βασικά κίνητρα που ενθαρρύνουν τους
ανθρώπους σε m-shopping ενέργειες είναι κυρίως: η περιέργεια, η εικόνα και η μόδα,
μεταβλητή ιδιαιτέρως αισθητή μεταξύ των νέων, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις
προσδοκίες της ομάδας και να γίνουν αποδεκτοί από αυτήν. Ωστόσο, αρκετοί άνθρωποι
σχετίζονται επίσης και με άλλα κίνητρα, όπως η ευελιξία, η ελευθερία και η
εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. Οι άλλοι παράγοντες που έχουν προκύψει σχετικά
με τα ανθρώπινη αλληλεπίδραση στα κινητά και ιδιαίτερα στις έννοιες της ευχρηστίας,
χρησιμότητας και ευκολίας τους. Καταληκτικά, οι χρήστες συνήθως επηρεάζουν τις
αποφάσεις αγοράς με τις αξιολογήσεις των καταναλωτών, με την επικαιροποίηση του
προσωπικού status σε Facebook και Twitter και σχολιάζοντας σε blogs και forums.
Η κοινωνική επιρροή δείχνει, ωστόσο βάσει πρόσφατης επιστημονικής έρευνας (Lu,
2014) , να ασκεί ασθενή επιρροή σε σύγκριση με την προσωπική καινοτομία, αλλά και
αξιοσημείωτα δυναμική ισχύ εντός συγκεκριμένων στατιστικών ομάδων. Με αδυναμία
στην ειδίκευση ευρημάτων που σχετίζονται με επίπεδα ικανοποιήσεις των προσδοκιών
των χρηστών, η γραμμή που επιτάσσουν τα εν λόγω τελικά στοιχεία, αφορούν στους
παρόχους του m-commerce που θα πρέπει να δώσουν τη δέουσα προσοχή στην
προσωπική καινοτομία, δεδομένου ότι επηρεάζει την κινητή προθυμία των χρηστών και
την ικανότητά τους να υποδεχθούν και να προσαρμοστούν στις νέες υπηρεσίες και
λειτουργίες. Θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά κανάλια για να
συγκεντρώνουν πληροφορίες, να διανείμουν νέες αλλαγές ή χαρακτηριστικά, και να
ασκήσουν θετική επιρροή.
Επίσης, σε μελέτη του Yang (2012), το υποκειμενικό πρότυπο (subjective norm) και ο
αντιλαμβανόμενος έλεγχος (behavioral control) στην υιοθέτηση των κινητών αγορών
βρέθηκαν ως σημαντικά καθοριστικά στοιχεία απέναντι στην υιοθέτηση και στάση του
m-shopping, πράγμα που σημαίνει ότι η καλή λειτουργία των κινητών τηλεφώνων που
διευκολύνει τις συναλλαγές στα κινητά καταστήματα (π.χ., δυνατότητα ταχείας
επεξεργασίας δεδομένων, φιλική προς το χρήστη interface, απεριόριστο πρόγραμμα
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χρήσης δεδομένων) είναι κρίσιμοι παράγοντες για την υιοθέτηση των κινητών αγορών.
Λόγω της καινοτόμων χαρακτηριστικών του καναλιού κινητών αγορών, οι σημαντικές
απόψεις τρίτων για κινητές αγορές, επηρεάζει αντίστοιχα τις αποφάσεις έγκρισης των
καταναλωτών.
Σε ανάλογο πνεύμα, κινήθηκαν τα στοιχειά έρευνας του Chen Zhong (2012), όπου
εξετάζοντας το μοντέλο TPB μέσω ερωτηματολογίου και ανάλυσης SEM (Structural
Equation Modeling) και PLS (Partial Least Squares), η ικανοποίηση με το σύστημα
πληροφοριών, το κόστος των υπηρεσιών, η καινοτομία, η αντιληπτή απόλαυση, η
επιρροή των συνομηλίκων, η αυτό-αποτελεσματικότητα και η στάση είναι οι κρίσιμοι
παράγοντες του m-shopping.

2.3.2 Εμπιστοσύνη στους παρόχους m-shopping (Trust to m-vendors)

Για πολλούς καταναλωτές, το εμπόριο μέσω Internet χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό
αβεβαιότητας και περιλαμβάνει μεγάλη ανησυχία για τους κινδύνους όσον αφορά τα
ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και ασφάλειας. Αυτός είναι και ο λόγος που η
εμπιστοσύνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο (Gefen, Karahanna, & Straub 2003; Siau &
Shen 2003). Συνεπώς, η έννοια αυτή αναφέρεται στην αυτοπεποίθηση των χρηστών σε
σχέση με για τις επισκεπτόμενες εταιρείες και ιστοσελίδες για σκοπούς αγορών. Οι
πελάτες που εμπιστεύονται την εταιρεία είναι πιο πιθανό να επισκεφθούν τη σελίδα της
στο διαδίκτυο, για να αγοράσουν και να συστήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
και σε άλλους ανθρώπους.
Η παρακάτω ενότητα ερευνών λαμβάνει υπόψη της πως η συμπεριφορά των m-αγορών
ενός καταναλωτή όλο και περισσότερο διεγείρεται από τη χρήση των smartphones, και
ειδικότερα η μελέτη του Groß (2014) συνέβαλε στη διερεύνηση παραγόντων αποδοχής
του m-shopping των καταναλωτών στη Γερμανία, οι οποίοι έχουν ήδη βιώσει ανάλογες
εμπειρίες

χρησιμοποιώντας

Smartphones.

Χρησιμοποιώντας

ένα

μοντέλο

τροποποιημένης ανάλυσης TAM, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, εκτός από τους
παραδοσιακούς παράγοντες του μοντέλου, η αντιληπτή απόλαυση (perceived
enjoyment) και εμπιστοσύνη (trust) στους m-vendors επηρεάζουν την πρόθεση του
καταναλωτή να συμμετέχει σε κινητές αγορές, η οποία, με τη σειρά της, καθορίζει την
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m-shopping συμπεριφορά γενικότερα. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, η
αντιληπτή ευκολία χρήσης (ease of use) δεν επηρεάζει άμεσα τη στάση (attitude) στο
m-shopping, αλλά είναι κρίσιμος παράγοντας της αντιληπτής χρησιμότητας
(usefulness) και διασκέδασης (enjoyment). Επίσης, όσο πιο εύκολη είναι η χρήση των
υπηρεσιών m-shopping / ιστοσελίδων με smartphones, τόσο πιο χρήσιμη και ευχάριστη
θα είναι και, κατά συνέπεια, τελικά θα πρέπει να δημιουργηθεί καλύτερη θετική στάση
απέναντι στο m-shopping. Επιπλέον, τα χρηστικά πλεονεκτήματα (utilitarian aspects)
έχουν ισχυρότερη επίδραση στη δημιουργία μιας θετικής στάσης απέναντι m-shopping
σε σχέση με τις ηδονικές πτυχές (hedonic aspects), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι
ερωτηθέντες καταναλωτές που προτιμούν τα λειτουργικά στοιχεία του m-shopping σε
οτιδήποτε αφορά την ευκολία και την πανταχού παρούσα διαθεσιμότητα, μάλλον
αρέσκονται στην ιδέα εξοικονόμησης χρόνου και χρήματος, ενώ ασχολούνται με το mshopping. Τέλος, από την άποψη της πρόθεσης συμπεριφοράς στη χρήση του mshopping, η μελέτη έδειξε ότι τόσο η στάση απέναντι στο m-shopping όσο και η
εμπιστοσύνη στους m-πωλητές είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και θετικά προγνωστικοί
παράγοντες.
Παρόμοια έρευνα που διεξήχθη στην Ταιβάν, εστίασε, μέσω εκτεταμένης ανάλυσης
ECM (Expectation-Confirmation Model) για τη μελέτη 244 ερωτηματολόγιων, στους
καθοριστικούς παράγοντες ολοκλήρωσης στο m-shopping με την ενσωμάτωση της
εμπιστοσύνης (Ming-Chien Hung, 2012). Τα ευρήματα, μέσω στατιστικού εργαλείου
SPSS 15.0 και Visual Partial Least Squares (PLS), έδειξαν πως οι μεταβλητές της
εμπιστοσύνης και της ικανοποίησης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της mshopping, σε συνδυασμό με τον παράγοντα της επιβεβαίωσης που αντίστοιχα
ισχυροποιείται σχεσιακά με την αντιληπτή χρησιμότητα και την ικανοποίηση.

2.3.3 Στάση απέναντι m-shopping (Attitude toward m-shopping)

Η στάση (attitude) αναφέρεται στην εκμάθηση προδιάθεσης να αντιδράσει σε μια
ευνοϊκή ή δυσμενή τρόπο σε ένα αντικείμενο, γεγονός, ή ερέθισμα (Fishbein και Ajzen,
1975). Οι στάσεις αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι άνθρωποι
αποκτούν εμπειρίες με το προς εξέταση αντικείμενο (εν προκειμένω το m-shopping) ή
έχουν την προθυμία να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με αυτό από άλλες πηγές.
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Η μελέτη των Archana Kumar και Avinandan Mukherjee (2013) υιοθέτησε μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση, συνδυάζοντας την ΤΑΜ και TRI ώστε να προβλέψει
συμπεριφορές προς κινητές αγορές και αγοραστικές συμπεριφορές μέσω κινητών
συσκευών. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας σε σχέση με τη γενική χρήση της τεχνολογίας διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην αντίληψη προς κινητές αγορές. Η αισιοδοξία, η καινοτομία και
η ανασφάλεια έχουν άμεσο αντίκτυπο στις αντιλήψεις και έμμεσο αντίκτυπο στη
στάση και πρόθεση αγοράς. Ένα ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας είναι ότι η
αισιοδοξία των καταναλωτών και η καινοτομία παίζουν συμπληρωματικό ρόλο σε
οτιδήποτε αφορά την επιρροή που ασκούν στη χρησιμότητα και την ευκολία χρήσης.
Τα άτομα που είναι αισιόδοξα για την τεχνολογία εν γένει βρίσκουν τις κινητές αγορές
χρήσιμες, αλλά όχι απαραίτητα πιο εύκολες στη χρήση. Ωστόσο, τα καινοτόμα άτομα
δεν δείχνουν να έχουν θετική επίδραση στη χρησιμότητα των κινητών αγορών, ακόμα
κι αν βρίσκουν το κινητό εύκολο στη χρήση του, κάτι που σύμφωνα με τους εν λόγω
ερευνητές θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσα από QR κωδικούς σε προωθητικές ενέργειες
που θα παραπέμπουν απευθείας στο site της εταιρίας καθώς και με έξυπνες λειτουργίες
αναζήτησης του προϊόντος. Παρόλο που οι κινητές αγορές κερδίζουν έδαφος σε σχέση
με τον αριθμό των χρηστών, ενδέχεται να μην προσφέρουν ουσιώδες κίνητρο στους
καινοτόμους.

2.3.4 Αντιληπτός Κίνδυνος (Perceived Risk)

Ο αντιληπτός κίνδυνος (Perceived risk) αναφέρεται στις ανησυχίες των χρηστών κατά
τη διάρκεια online συναλλαγών, για παράδειγμα, μη ασφαλείς

πληρωμές,

παρακολούθηση των πιστωτικών καρτών, μη παραλαβή των προϊόντων που
καταβάλλονται,

έλλειψη

αυτοπεποίθησης

των

δικτυακών

τόπων,

παράνομες

δραστηριότητες και απάτη. Η έννοια της ιδιωτικής ζωής είναι επίσης αυστηρά
συσχετισμένη

με

τους

αντιληπτούς

κινδύνους.

Στην

πραγματικότητα,

συνεντευξιαζόμενοι άνθρωποι, αντιλαμβάνονται τα προβλήματα ασφάλειας, όπως η
παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ χρησιμοποιούν μια ασύρματη
σύνδεση.
Παράγοντες που αγγίζουν ψυχολογικές και κοινωνιολογικές πτυχές όπως το
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τεχνολογικό άγχος και συγκεκριμένα το κατά πόσο τα επίπεδά του διευθύνουν τις
αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των καθοριστικών παραγόντων υιοθέτησης του m-shopping,
εξετάστηκαν μέσω τροποποιημένου μοντέλου UTAUT (Unified Theory of User
Acceptance and Use of Technology) (K. Yang & Forney, 2013). Με τη βοήθεια ενός
δείγματος 400 χρηστών κινητών υπηρεσιών που υποστήριξαν διαδικτυακή έρευνα, τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίδραση της διευκόλυνσης των συνθηκών (facilitating
conditions) τόσο σε χρηστικές όσο και σε ηδονικές προσδοκώμενες αποδόσεις είναι
ισχυρότερη για τους καταναλωτές με χαμηλό επίπεδο τεχνολογικού άγχους από ό, τι
όσους με ένα υψηλό επίπεδο τέτοιου άγχους. Επιπλέον, καταναλωτές με υψηλό επίπεδο
άγχους έδειξαν να βασίζονται περισσότερο στην κοινωνική επιρροή για ενέργειες στο
m-shopping από τους καταναλωτές που διατήρησαν χαμηλό έναν τέτοιο δείκτη.
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2.4 Αντιδράσεις καταναλωτών στα κινητά κουπόνια (Consumer
responses to mobile coupons)

Τα κινητά κουπόνια είναι ψηφιακά κουπόνια που στέλνουν οι λιανοπωλητές στους
καταναλωτές ως κίνητρα προώθησης, συνήθως με τη μορφή μιας υπηρεσίας σύντομων
μηνυμάτων (SMS) (Grewal et al., 2011). Οι καταναλωτές μπορούν να σώσουν αυτά τα
κουπόνια στις φορητές συσκευές τους και να τα εξαργυρώσουν ετεροχρονισμένα στο
σημείο της αγοράς (Dickinger & Kleijnen, 2008). Το χαμηλό κόστος παραγωγής και
παράδοσής τους, τα καθιστά εύκολα στη μαζική διανομή μεγάλου όγκου τους
(Friedrich, Θγοιιθ, Hölbling & Peterson, 2009).
Ο σκοπός έρευνας των Ha & Im (2014) ήταν η ανάπτυξη και εμπειρική εξέταση ενός
μοντέλου που να περιγράφει τις επιδράσεις των αντιληπτών χαρακτηριστικών των
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που φέρουν κουπόνια (m-shopping) στις στάσεις και
επιπτώσεις της προσωπικής καινοτομίας και του κοινωνικού κατεστημένου (subjective
norm) στην πρόθεση συμπεριφοράς για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι, σε γενικές γραμμές, η συμβατότητα και η απόλαυση είναι
οι ισχυρότεροι καθοριστικοί παράγοντες της στάσης για την υιοθέτηση κινητών
κουπονιών από την ευκολία στη χρήση και τη χρησιμότητα τέτοιων υπηρεσιών. Οι
παράγοντες καινοτομία και καθιερωμένα πρότυπα συμπεριφοράς έδειξαν να ασκούν τις
πιο ισχυρές επιδράσεις στην πρόθεση συμπεριφοράς για χρήσεις m-coupons.
Οι διαφορές των φύλων στη διαδικασία υιοθέτησης των m-coupons, ερευνήθηκαν,
εξίσου,

με τις μεταβλητές της απόλαυσης και της χρησιμότητας των κινητών

κουπονιών να δείχνουν πιο σημαντικές για τις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες, ενώ
η αντιληπτή ευκολία χρήσης είναι πιο καθοριστική παράμετρος για τους άνδρες.
Αντίστοιχα η κύρια προϋπόθεση της έρευνας των Khajehzadeh, Oppewal, & Tojib
(2014) είναι ότι οι προθέσεις των καταναλωτών να εξαγοράσουν ένα κινητό κουπόνι
εξαρτάται από το αν η προσφορά απαιτεί από αυτούς να εκτρέψουν από τo κεντρικό
αγοραστικό τους κίνητρο. Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι η ανταπόκριση του
καταναλωτή σε ένα κινητό κουπόνι εξαρτάται από τη συγκεκριμένη διαμόρφωση του
είδους των παροχών που διαθέτουν τα προϊόντα, η αντιστοιχία της προσφοράς με
χρονικές ανάγκες του καταναλωτή όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα αγορών και τα
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κίνητρα αγορών του καταναλωτή. Συγκεκριμένα, οι αγοραστές με ηδονικά κίνητρα
ανταποκρίνονται σε προϊόντα ηδονικής αλλά και χρηστικής φύσεως, ανεξάρτητα από το
αν η προσφορά είναι σύμφωνη ή ασύμφωνη με τις τρέχουσες ή μελλοντικές ανάγκες
τους.

Αντιθέτως,

οι

αγοραστές

με

κατεξοχήν

χρηστικά

κίνητρα

αγορών

αντιλαμβάνονται μεγαλύτερη σημασία σε ιδίας φύσεως προϊόντα και προσφορές
σύμφωνες με τις τρέχουσες ανάγκες τους και ως εκ τούτου ανταποκρίνεται σε τέτοιες.
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2.5 Προβλέψεις χρήσης των κινητών εφαρμογών για αγορές
(Predicting Mobile App Usage for purchasing)

Η υιοθέτηση του m-shopping είναι η διαδικασία στρατηγικού μάρκετινγκ για τη
βελτίωση προβολής της ιστοσελίδας και την κατοχύρωση ενός εναλλακτικού καναλιού
αγοράς, διαθέσιμο για τη βελτιστοποίηση επενδύσεων μάρκετινγκ και αύξησης του
ενδιαφέροντος για την ιστοσελίδα του λιανοπωλητή ώστε να αποτελέσει ισχυρό οδηγό
πωλήσεων.

2.5.1 Η ποιότητα του συστήματος των κινητών αγορών (Quality of m-shopping
system)

Ενώ η υιοθέτηση και χρήση των εφαρμογών για εμπορικούς σκοπούς έχει αυξηθεί
εκθετικά τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μικρή ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα αυτό, γι
αυτό και ο σκοπός της έρευνας των G. Taylor & Levin (2014) ήταν να εξετάσει πώς η
κινητή πλατφόρμα (Android vs iOS της Apple), το ενδιαφέρον για την εφαρμογή και η
πρόσφατη επίσκεψη καταστήματος επηρεάζουν την πιθανότητα χρήσης κινητών
εφαρμογών για αγορές καθώς και τις δραστηριότητες ανταλλαγής πληροφοριών. Μέσω
συλλογής δεδομένων από καταναλωτές μεγάλης εταιρίας λιανικής πώλησης και
ανάλυσής τους με τη μεθόδου ελαχίστων τετραγώνου, η μελέτη διαπίστωσε ισχυρή
συσχέτιση μεταξύ του ενδιαφέροντος για το κινητό app του λιανοπωλητή και της
πρόθεσης για συμμετοχή σε αγορές και σε δραστηριότητες ανταλλαγής πληροφοριών,
άρα υπάρχει εμπειρική υποστήριξη για την απόδοση της επένδυσης στην ανάπτυξη της
εφαρμογής. Εξαιτίας των παραπάνω, οι διαχειριστές θα επωφεληθούν από τη γνώση ότι
η επένδυσή τους σε εφαρμογές για κινητά είναι πιθανό να οδηγήσει σε ένα πραγματικό
και μετρήσιμο οικονομικό όφελος. Επιπλέον, το μοντέλο που παρουσιάστηκε στην
παρούσα έρευνα περιείχε στοιχεία για τις προσδοκίες των χρηστών από ένα κινητό app
και κυριότερη τη βοήθεια που επιζητά ο χρηστης για την ολοκλήρωση μιας
συναλλαγής. Τέλος, η εν λογω έρευνα υπέδειξε μία αλληλεπίδραση μεταξύ του χρόνου
από την τελευταία επίσκεψη του πελάτη σε έναν εμπορικό κατάστημα λιανικής και της
συμπεριφοράς των πελατών που σχετίζονται με χρήση των κινητών εφαρμογών για τις
προς εξέταση περιπτώσεις. Ειδικότερα, όσο πιο πρόσφατη είναι η τελευταία
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επίσκεψη, όσο μεγαλύτερη είναι η επίδραση μεγέθους του ενδιαφέροντος στην
κινητή εφαρμογή που θα σχετίζεται με την πρόθεση ανταλλαγής πληροφοριών και
πρόθεσης αγορών.
Η ενότητα συνεχίζει με μια έρευνα που στόχευσε στη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ
της ποιότητας του m-shopping συστήματος, της πρόθεση αγοράς, καθώς και της
οργανωτικής απόδοσης με βάση το εκτεταμένο IS μοντέλο (success model) (L. Y. Chen
& others, 2013). Για τη μέτρηση αντίληψης ποιότητας του m-shopping, ρωτήθηκαν 217
έμποροι στην Ταϊβάν και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι διαστάσεις της ποιότητας του
συστήματος στο m-shopping (σύστημα, ενημέρωση και ποιότητα υπηρεσιών) έχουν
σημαντική επίδραση στην πρόθεση αγοράς., με την πρόθεση αγοράς να έχει σημαντική
επίδραση στην οργανωτική απόδοση. Τα ευρήματα συνέβαλαν στη βελτίωση της
κατανόησης των πρακτικών εφαρμογών των συστημάτων m-shopping, ώστε οι
λιανοπωλητές να αναπτύξουν μια φιλική προς το χρήστη αλληλεπίδραση και
λειτουργίες αξιόλογες για τέτοια συστήματα, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία
των ασύρματων επικοινωνιών.
Η μέτρηση της επίδρασης του χρήστη σχετικά με την αντιληπτή ποιότητα μιας κινητής
εφαρμογής, καθώς και με τα χαρακτηριστικά των κινητών τηλεφώνων για την πρόθεση
συνέχισης των κινητών αγορών που προκαλείται από την αντιληπτή χρησιμότητα, την
απόλαυση και την εμπιστοσύνη, αποτέλεσε κύριο άξονα έρευνας των Al Dmour,
Alshurideh, & Shishan (2014). Μια ποσοτική μέθοδος συλλογής δεδομένων
εφαρμόστηκε για τη συλλογή των κατάλληλων στοιχείων, και Ιεραρχική Ανάλυση
Πολλαπλής Παλινδρόμησης (HMRA) χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο υποθέσεων και
μοντέλου. Η στατιστική ανάλυση έδειξε, κινούμενη στο πνεύμα των προηγουμένων
ερευνών, ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ της αντιληπτής ποιότητας μιας κινητής
εφαρμογής και της πρόθεσης για συνέχιση στο m-shopping που κατευθύνεται από την
αντιληπτή χρησιμότητα και την εμπιστοσύνη. Από την άλλη πλευρά, τα κινητά
χαρακτηριστικά στην πραγματικότητα επιδρούν στην τάση ολοκλήρωσης αγορών μέσω
κινητών συσκευών και αυτό οφείλεται στην αντιληπτή χρησιμότητα και την απόλαυση,
δεδομένου ότι τα γνωρίσματα των κινητών ενισχύουν τη διαδικτυακή εμπειρία αγορών
των

κινητών.

Αντιθέτως,

διαπιστώθηκε

ασθενής

σχέση

μεταξύ

κινητών

χαρακτηριστικών και παράγοντα εμπιστοσύνης, διότι κάποια γνωρίσματα όπως το
ζουμ, το μέγεθος και το βάρος δε συνδέονται με τον εν λόγω παράγοντα.
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Βάσει μοντέλου IS success model και πάλι, η έρευνα της Chen (2012), προγενέστερη
της προαναφερθείσας, είχε ξεκινήσει τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ποιότητας στο
m-shopping και οργανωτικής απόδοσης στην προσπάθεια να παρέχει εφόδια στις
αντιλήψεις αυτού του καναλιού προστιθέμενης αξίας για τους εμπόρους. Τα στοιχεία
της έρευνας συλλέχθηκαν μέσω ενός ερωτηματολογίου για τον έλεγχο υποθέσεων, ενώ
οι στατιστικές αναλύσεις για τα ποσοτικά δεδομένα έγιναν με τη χρήση PLS (Partial
Least Squares). Τα αποτελέσματα εκείνης της μελέτης έδειξαν, εξ αρχής, ότι η
ποιότητα στο m-shopping έχει άμεσο και σημαντικό αντίκτυπο στην πρόθεση αγοράς
των καταναλωτών και στην οργανωτική απόδοση, συνεπώς οι λιανοπωλητές μπορούν
να ωφεληθούν από τις κινητές τεχνολογίες για την αύξηση της πρόθεσης αγοράς των
καταναλωτών καθώς και της αύξησης των εσόδων, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη
και πρωτοποριακή υπηρεσία, όπως τείνει να γίνει το m-shopping.
Οι επιπτώσεις των κινητών υπηρεσιών πάνω στην εμπειρία αγορών, έγιναν επίσης,
αντικείμενο εξέτασης για τους Karaatli, Ma, & Suntornpithug (2010). Πιο
συγκεκριμένα, αυτή η διερευνητική μελέτη είχε ασχοληθεί με την πίστη των
καταναλωτών σε σχέση με το αντίκτυπο των κινητών υπηρεσιών στην αγοραστική
εμπειρία τους, τόσο ως σύνολο όσο και εστιασμένο στα διαφορετικά στάδια της
διαδικασίας

λήψης

αποφάσεων

των

καταναλωτών

(αναγνώριση,

αναζήτηση

πληροφοριών, αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, αγορά, και ενέργειες μετά την
αγορά). Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μπορούν
να βελτιώσουν τη συνολική εμπειρία αγορών τους, με εξαίρεση κάποιους, ωστόσο,
που είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν τέτοιες υπηρεσίες υποστηρικτικά για αγορές
(shopping assistance). Επιπλέον, οι καταναλωτές, φάνηκε, να πιστεύουν ότι οι
υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία αγορών στα
διαφορετικά στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των καταναλωτών, πολύ
περισσότερο, όμως, στην αναγνώριση και στην αναζήτηση πληροφοριών συγκριτικά
με την εναλλακτική αξιολόγηση, την αγορά ή τις ενέργειες μετά την αγορά.
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2.5.2 Η αφοσίωση των πελατών στις κινητές υπηρεσίες αγορών (Loyalty in mservices)

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας με την υποστήριξη του
διαδικτύου ενίσχυσαν το επίπεδο του κινητού εμπορίου ως ένα σημαντικό εργαλείο για
τις επιχειρήσεις.
Ως εκ τούτου, επιστημονική μελέτη στηρίχθηκε στον καθορισμό των διαστάσεων της
ποιότητας των κινητών υπηρεσιών και της επίδρασή τους στην ικανοποίηση του πελάτη
(Özer, Argan, & Argan, 2013). Σε αυτή τη μελέτη, ειδικότερα, δόθηκε βάση επίσης στο
πώς η συμβατότητα των κινητών συσκευών, όπως τα έξυπνα κινητά, επηρεάζει άμεσα
και έμμεσα την ικανοποίηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν, λοιπόν, ότι υπάρχουν πέντε
διαστάσεις μπορούμε που ικανοποιούν την κινητή ποιότητα των υπηρεσιών και είναι η
διαθεσιμότητα, ο αντιληπτός κίνδυνος, η ευκολία χρήσης, η συμβατότητα των
κινητών συσκευών και υπηρεσιών ψυχαγωγίας, διατηρώντας, παράλληλα, θετική
επίδραση στην ικανοποίηση. Η ευκολία στη χρήση και η διαθεσιμότητα, μάλιστα,
έδειξαν ως οι πιο σημαντικές διαστάσεις που ασκούν επιρροή σε αυτή τη μεταβλητή.
Οι θετικοί συσχετισμοί στους οποίους καταλήγει η έρευνα, έχουν ως εξή: Η
συμβατότητα των κινητών συσκευών, επίσης, έχει θετική σχέση με τις λοιπές
διαστάσεις, πράγμα που οδηγεί σε αύξηση του επιπέδου ψυχαγωγίας για τους χρήστες,
είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ευκολία της χρήσης, και έχει θετική επίδραση στην
αντίληψη των κινδύνων χρήσης μιας κινητής υπηρεσίας. Η διαθεσιμότητα των
υπηρεσιών σχετίζεται με την αντίληψη του κινδύνου, συνεπώς, οι πελάτες θα
αισθάνονται ότι μπορούν να διαχειριστούν κινητές υπηρεσίες με χαμηλή την αίσθηση
κινδύνου. Οι συσκευές και η ευκολία στη χρήση είναι άμεσα συνδεδεμένες. Το μενού,
η προσέγγιση της πληροφορίας και ο σχεδιασμός θα ήταν σημαντικοί άξονες, βάσει των
οποίων, οι χρήστες των υπηρεσιών θα μπορούν να έχουν την καλύτερη δυνατή χρήση
με τις κατάλληλες διατάξεις. Ομοίως, η ψυχαγωγία μέσα από υπηρεσίες κινητής
τηλεφωνίας προκύπτει, εξίσου ισχυρή, όπως δηλαδή η μουσική ή το βίντεο για
διασκέδαση.
Η μελέτη που προσδιόρισε τους βασικούς παράγοντες για την αύξηση της
εμπιστοσύνης των πελατών, μέσα από τη μέτρηση της ποιότητας των κινητών
υπηρεσιών ήταν των L.-S. Chen & Yang (2012). Βάσει 100 έγκυρων ερωτηματολογίων
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και I-S analysis, συνέβαλε στην ενσωμάτωση γνώσης για τη διαδικασία επιλογής
αξιόλογων χαρακτηριστικών, όπως

η Στάση, η Τεχνογνωσία, η επίλυση

προβλημάτων, οι Εμφωλεύσεις (tangibles), η αξιοπιστία, οι πληροφορίες, η
Ασφάλεια, η ενιαία στήλη, η φωνητική καθοδήγηση, το QR code, η Κατάσταση
και η Ψυχαγωγία. Τα πρώτα πέντε, ειδικότερα, γνωρίσματα θεωρούνται θεμελιώδεις
παράγοντες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, γενικότερα, ενώ τα τελευταία πέντε
επηρεάζουν άμεσα την πίστη του καταναλωτή.
Η ενότητα κλείνει με την έρευνα του Kiseol Yang (2010) όπου κύριος άξονας μελέτης
ήταν να εξεταστούν οι βασικοί παράγοντες των προθέσεων των καταναλωτών των
ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για αγορές και να
καταγραφούν οι επιπτώσεις για τους λιανοπωλητές και m-εμπόρους, προκειμένου να
προσφέρουν κινητές υπηρεσίες αγορών που να πληρούν τις προσδοκίες ποιότητας των
καταναλωτών. Η εν λόγω έρευνα στηρίχθηκε σε ένα δείγμα 400 online χρηστών και
στην ανάλυση UTAUT μοντέλου. Η μελέτη διαπίστωσε ότι η χρηστική και ηδονική
προσδοκώμενη απόδοση, η κοινωνική επιρροή, και η διευκόλυνση συνθηκών είναι
οι βασικοί παράγοντες για ενίσχυση προθέσεων των καταναλωτών στη χρήση
κινητών υπηρεσιών.
Η χρηστική προσδοκώμενη απόδοση ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο
πιστεύει ότι η χρήση της τεχνολογίας των υπηρεσιών θα διευκολύνει το άτομο στην
επίτευξη της εκτέλεσης των καθηκόντων (Venkatesh et al., 2003).
Η ηδονική προσδοκώμενη απόδοση ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο
πιστεύει ότι η χρήση των τεχνολογικών υπηρεσιών είναι διασκέδαση (Davis et al.,
1992).
Η προσδοκώμενη απόδοση (effort expectancy) είναι o κυριότερος παράγοντας που
επηρεάζει την χρηστική και ηδονική προσδοκώμενη επίδοση για τις m-shopping
υπηρεσίες. Οι καταναλωτές των ΗΠΑ, λοιπόν, θα υιοθετήσουν υπηρεσίες κινητής
τηλεφωνίας για αγορές, αν πιστεύουν ότι η χρήση αυτών τους βοηθά να αυξήσουν τα
κέρδη των αποδόσεών τους (π.χ., εξοικονόμηση χρόνου αγορών, λήψη πληροφοριών
προώθησης, ή λήψη εξατομικευμένης πληροφορίας για το προϊόν / υπηρεσία). Η
αποστολή πληροφοριών για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και mobile coupons μέσω
εξατομικευμένων μηνυμάτων κειμένου είναι οι τρόποι ενίσχυσης της χρηστικής
προσδοκώμενης απόδοσης.
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Επιπλέον, ο ερευνητής διαπίστωσε ότι η ηδονική ή αλλιώς η πτυχή ψυχαγωγίας μέσα
από αυτές τις υπηρεσίες σηματοδοτεί τον πιο κρίσιμο οδηγό για τις προθέσεις των
ΗΠΑ καταναλωτών στη χρήση των προς εξέταση υπηρεσιών.
Σε αντιστοίχιση ευρημάτων και με προαναφερθείσες έρευνες, η έρευνα ασχολήθηκε
τόσο με προσεγγίσεις κοινωνιολογικού χαρακτήρα (subjective norm), όσο και
τεχνολογικού (internet-enabled mobile phone, φιλικό περιβάλλον χρήσης mshopping).

2.5.3 Μέτρηση της ποιότητας των m-shopping υπηρεσιών (M-service quality
measurement)

Η εξάπλωση των ασύρματων τεχνολογιών συνεπάγεται ότι οι καταναλωτές όλο και
περισσότερο έρχονται σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα των κινητών υπηρεσιών.
Πρόσφατη έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη της τα πολλά είδη των κινητών υπηρεσιών που
διατίθενται, είχε ως σκοπό να εξακριβώσει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των υπηρεσιών
αυτών μέσω κατασκευής, διύλισης και τη δοκιμής μιας κλίμακας πολλαπλών σημείων,
της λεγόμενης MS-QUAL, σχεδιασμένης για τη μέτρηση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα των κινητού περιβάλλοντος (Huang, Lin, & Fan,
n.d). Ειδικότερα, η αξιολόγηση της εμπειρίας στο m-commerce, εστίασε τόσο για
εικονικά και όσο φυσικά προϊόντα και χρησιμοποιώντας δείγμα 578 ερωτηθέντων
online, η κατασκευή του MS-QUAL συστάθηκε βάσει πέντε παραγόντων (επαφή,
υπευθυνότητα, εκπλήρωση, ιδιωτική ζωή, αποτελεσματικότητα) για τις υπηρεσίες
υποστήριξης αγοράς εικονικών (virtual) προϊόντων και τεσσάρων παραγόντων (επαφή,
ανταπόκριση, εκπλήρωση, αποτελεσματικότητα) για τις υπηρεσίες υποστήριξης
φυσικών (physical) εμπορικών προϊόντων.
Η προστασία της ιδιωτικής ζωής παραμένει ένας σημαντικός παράγοντας για τη
μέτρηση της εμπειρίας αγορών για άυλα προϊόντα, αλλά όχι στην περίπτωση των
φυσικών. Προς το παρόν, η μεγαλύτερη κατηγορία των εικονικών προϊόντων που
αγοράζονται μέσω m-commerce αποτελείται από εφαρμογές (apps). Κατά τη διενέργεια
αυτών των αγορών, ωστόσο, η δυνατότητα location-based υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας και εφαρμογών με πρακτικές πληρωμών που χρησιμοποιούνται στο mcommerce ωθούν τους πελάτες να αισθάνονται λιγότερο τον έλεγχο της ιδιωτικής τους
ζωής σχετικά με της ταυτότητάς τους και τα στοιχεία του λογαριασμού πληρωμών τους.
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Επίσης, η διαδικασία παραγγελίας (m-commerce) για εικονικά προϊόντα προκύπτει
διαφορετική συγκριτικά με τα φυσικά. Οι απαραίτητες πληροφορίες πληρωμής των
πρώτων συνήθως διατίθενται στους πωλητές κατόπιν ρύθμισης λογαριασμών από τους
χρήστες. Οι συναλλαγές πληρωμών στη συνέχεια ολοκληρώνονται χωρίς να ζητηθούν
περαιτέρω λεπτομέρειες προσωπικών στοιχείων (ονόματα, διευθύνσεις, πιστωτικές
κάρτες). Αντίθετα, στην περίπτωση των φυσικών προϊόντων, συνήθως απαιτείται η
εισαγωγή πληροφοριών για την πληρωμή ή υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου των
πληροφοριών που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του πωλητή. Αυτή η ρητή
παροχή πληροφοριών καθώς και η επιβεβαίωση, μπορούν να αυξήσουν την
εμπιστοσύνη των χρηστών ότι όλα είναι υπό έλεγχο.
Ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την αξιολόγηση και τη χρήση των
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για αγορές των καταναλωτών στο πλαίσιο επέκτασης
των web-mobile υπηρεσιών, αφορούσε έρευνα των S. Yang, Wang, & Wei (2014). Με
βάση την θεωρία κατηγοριοποίησης, η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στο ρόλο
ολοκλήρωσης (integration) και συνοχής (consistency) μεταξύ ιστού και κινητών
υπηρεσιών μέσω ενός μοντέλου που δημιουργήθηκε και δοκιμάστηκε εμπειρικά σε
δεδομένα που συλλέγονται από 298 χρήστες κινητών αγορών στην Κίνα. Τα ευρήματα,
λοιπόν, κινούμενα σε αντίστοιχο κλίμα με το προαναφερθέν ιστορικό βιβλιογραφίας,
αναφέρουν πως η αντιληπτή ποιότητα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και η
ροή των κινητών υπηρεσιών επηρεάζουν θετικά την πρόθεση χρήσης υπηρεσιών
κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, η αξιολόγηση των καταναλωτών για την ποιότητα
των web υπηρεσιών επηρεάζει θετικά στην αξιολόγηση επέκτασής τους και ως
κινητές πλέον υπηρεσίες. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι είναι δυνατό για τους
λιανοπωλητές να εισέλθουν σε νέες πρόσθετες mobile marketing ενέργειες με τη
μόχλευση των υφιστάμενων ευνοϊκών αντιλήψεων των web-based υπηρεσιών τους.
Συνεπώς, η αντιληπτή από πλευράς καταναλωτών συνοχή μεταξύ των ιστοσελίδων και
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας όσον αφορά τη συνέπεια και τη συνοχή των
πληροφοριών επηρεάζει θετικά την αξιολόγησή τους από τις εκτεταμένες υπηρεσίες
κινητής τηλεφωνίας. Επιπρόσθετα, η έρευνα εντοπίζει πως η αντιληπτή, από μέρους
καταναλωτών, ολοκλήρωση ανάμεσα σε ιστοσελίδες και υπηρεσίες κινητής
τηλεφωνίας προάγει ένα θετικό αποτέλεσμα στην αντίληψή τους για την ποιότητα
των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Από την παραπάνω διαπίστωση, προκύπτει,
συμπληρωματικά, πως η αντιληπτή ολοκλήρωση έχει επίσης μια έμμεση επίδραση στη
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σχέση μεταξύ της ποιότητας των web υπηρεσιών και της αντιληπτής ποιότητας
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Όσο ισχυροποιείται η τελευταία σχέση, τόσο πιο
έντονες θα είναι και οι επιπτώσεις της ποιότητας των web υπηρεσιών πάνω στην
ποιότητα των κινητών υπηρεσιών. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι ο χρόνος κάλυψης web
αγορών επηρεάζει θετικά την πρόθεση χρήσης υπηρεσιών m-shopping καθώς και
υπηρεσιών επέκτασής τους, με την επίδραση της ηλικίας, του φύλου, και των επίπεδων
εκπαίδευσης στην υιοθέτηση m-shopping sevices να προκύπτουν μη σημαντικές
παράμετροι.
Η ενότητα κλείνει εξερευνώντας την εμπιστοσύνη των κινητών εφαρμογών που
βασίζονται στις συμπεριφορές των χρηστών (Yan, Dong, Niemi, & Yu, 2013).
Κατασκευάστηκε, μέσω αυτής της έρευνας, ένα πρότυπο συμπεριφοράς εμπιστοσύνης,
μέσα από ανάλυση κύριων συνιστωσών, ανάλυσης αξιοπιστίας, και επιβεβαιωτικής
παραγοντικής ανάλυση βάσει στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από ερωτηματολόγια με
περισσότερους από 1.500 συμμετέχοντες. Η συμπεριφορά εμπιστοσύνης ενός χρήστη
αποτελείται από τρεις κύριες κατασκευές: τη χρήση συμπεριφοράς, τη συμπεριφορά
προβληματισμού, και τη συμπεριφορά συσχέτισης, οι οποίες οριοθετούνται περαιτέρω
σε 12 μετρήσιμα στοιχεία συσχετιζόμενα με έναν αριθμό εξωτερικών παραγόντων. Η
ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η χρήση εφαρμογών με βάση την εμπιστοσύνη
(User–application trust) γίνεται όλο και πιο σημαντική για την ανάπτυξη και τη
διευκόλυνση κινητών εφαρμογών και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας μέσω Internet. Εν
ολίγοις,, οι τρείς μεταβλητές, αντιπροσωπεύουν το ζητούμενο της έρευνας και οι
αναλύσεις αξιοπιστίας PCA, CFA έδειξαν πως το ερωτηματολόγιο έχει θετικές
ψυχομετρικές ιδιότητες.
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2.6 Περιορισμοί (Limitations) των ερευνών

Η έλλειψη γενίκευσης της έρευνας μιας και αφορούσε Ισπανούς χρήστες με ανύπαρκτη
εμπειρία σε m-shopping ενέργειες συνδυαστικά με την έλλειψη υποθέσεων του
μοντέλου, καθόρισαν τους βασικούς περιορισμούς για τους San-Martín, López-Catalán,
& Ramón-Jerónimo, (2013). Σε ανάλογο κλίμα και οι έρευνες των San-Martín,
Prodanova, & Jiménez (2015) αλλά και του Groß (2014) με αδυναμίες όπως, το μη
αντιπροσωπευτικό του συνόλου του πληθυσμού που αφορούσε φοιτητές, η έλλειψη
ύπαρξης πιθανών εμποδίων που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τους καταναλωτές από
τη χρήση m-shopping και γενικότερα ο χαρακτηρισμός πως η έρευνα αντανακλούσε
την παρούσα κατάσταση που αλλοιώνεται μπροστά στην εξέλιξη του m-shopping.
Ενδείξεις προκατάληψης για το φοιτητικό δείγμα των Ming-Chien Hung (2012) λόγω
αναμενόμενης έφεσης στις προηγμένες τεχνολογίες. Στο ίδιο μήκος κύματος και η
μελέτη των Archana Kumar και Avinandan Mukherjee (2013), καθώς και των Yan,
Dong, Niemi, & Yu (2013) με εμφανή αδυναμία εξέτασης της πρόθεσης αγοράς για
συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος μέσω της κινητής συσκευής.
Η διερευνητική μελέτη των Ferri, Grifoni, & Guzzo (2013), εκ σχεδιασμού της,
αφορούσε σε περιορισμένο αριθμό ατόμων. Τέλος, ένας βασικός περιορισμός της
μελέτης των K. Yang & Forney (2013) είναι η ηλικιακή κατανομή του δείγματος. Η
μελέτη της Lu (2014), τέλος, δεν διερευνά τις προσδοκίες του χρήστη στο m-commerce
και τα επίπεδα ικανοποίησης. Αν και χρησιμοποιείται η κατάλληλη μέθοδος ανάλυσης
παραγόντων στην έρευνα των Wang, Malthouse, & Krishnamurthi (2015), υπάρχει η
παραδοχή πως ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες ενδογενείς μεταβλητές που
συμβάλλουν στη μεροληψία υπέρ της επιλογής του m-shopping. Στην έρευνα των
Holmes, Byrne, & Rowley (2013), θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθεί περαιτέρω η χρήση
των κινητών τηλεφώνων σε διάφορα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των
καταναλωτών καθώς και για τις άλλες κατηγορίες προϊόντων. Στο ομοιογενές
(εκπαίδευση, εθνικότητα) δείγμα των Ha & Im (2014) δε λήφθηκαν υπόψη αρνητικοί
παράγοντες (π.χ. privacy risk, security risk, performance risk, κλπ) που επηρεάζουν τη
συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στην υιοθέτηση του m-shopping, ούτε
ελέγχθηκαν τα ακριβή στοιχεία μιας mobile εφαρμογής (π.χ. πολύχρωμο περιβάλλον,
διαδραστική λειτουργία, εξατομικευμένες επιλογές, κ.λπ.) που είναι πραγματικά
ελκυστικά και για τα δύο φύλα. Τέλος, η χρήση των υποθετικών σεναρίων για τους
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Khajehzadeh, Oppewal, & Tojib (2014), με συνέπεια τη διατήρηση υψηλών επιπέδων
πειραματικού ελέγχου, αποτελεί ισχυρό περιορισμό.

Η έρευνα των G. Taylor & Levin (2014) έχει αδυναμίες γενίκευσης, καθώς
επικεντρώθηκε σε μία μόνο εταιρεία λιανικής πώλησης στις ΗΠΑ με μια δημογραφικά
ομοιογενή πελατειακή βάση. Επίσης και συνδυαστικά με την έρευνα της Chen (2012),
το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε αφορούσε αναφορές λιανοπωλητών (marketers),
γεγονός που προκαλεί προκατάληψη λόγω υποκειμενικής κρίσης. Παρόμοιες
επιφυλάξεις και για την έρευνα των L. Y. Chen & others, 2013, όπου προτείνεται η
λύση του τριγωνισμού (investigator triangulation) για ενίσχυση της αντικειμενικών
ανταποκρίσεων. Oι κυριότεροι περιορισμοί αφορούν την έρευνα του Kiseol Yang
(2010) και πιο ειδικά στην έλλειψη γενίκευσης για καταναλωτές άνω των 30, διότι
περίπου το 79% του δείγματος ήταν μεταξύ των ηλικιών 19-30, χωρίς διερεύνηση
ρόλων του φύλου και της ηλικίας για m-shopping services. Οι προβληματισμοί της
έρευνας των Huang, Lin, & Fan (2015) εστιάζουν στο δείγμα που συντάχθηκε από τους
χρήστες κινητών συσκευών, με πλειοψηφία ανδρών, με m-commerce εμπειρία που,
προς το παρόν, είναι κατά κανόνα νέοι και δεν ανήκουν σε ένα υποστήριγμα υψηλού
εισοδήματος. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επέκταση των αποφάσεων ενός
καταναλωτή όσον αφορά διαφορετικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, από αυτές που
εξετάστηκαν στην έρευνα των S. Yang, Wang, & Wei (2014) μπορεί να μην διαφέρουν
εξολοκλήρου, ή να αλλάζει ο βαθμός επιρροής τους.
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3 Μεθοδολογία και Σχεδιασμός Εμπειρικής Έρευνας

3.1 Συνθήκες Διεξαγωγής της Εμπειρικής Έρευνας, Είδος Μελέτης και
Χρονικό Πλαίσιο Ολοκλήρωσης

Όσον αφορά στο είδος της μελέτης, σύμφωνα με τους Sekaran & Boogie (2010),
υπάρχουν

τρεις

κύριες

κατηγορίες

διάκρισης

των

επιστημονικών

μελετών,

διαφοροποιούμενες ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν. Αυτές οι κατηγορίες είναι:
α) οι διερευνητικές μελέτες, β) οι περιγραφικές μελέτες και γ) οι μελέτες ελέγχου
υποθέσεων

(ή

αιτιολογικές

μελέτες).

Ειδικότερα,

οι

διερευνητικές

μελέτες

χαρακτηρίζονται από την έλλειψη επαρκών πληροφοριακών πηγών για το υπό εξέταση
ζήτημα, κατά συνέπεια είναι αναγκαία η διεκπεραίωση σημαντικής προεργασίας
προτού κατασκευαστεί το προτεινόμενο πλαίσιο. Επιπλέον, έχουν ως κύριο στόχο την
ανακάλυψη και την καινοτομία, γι’ αυτό και το θέμα είναι δύσκολο να οριοθετηθεί
(Kinnear & Taylor, 1996). Οι περιγραφικές μελέτες αφορούν στον προσδιορισμό και
την εκτίμηση των γνωρισμάτων μίας δεδομένης κατάστασης, καλύπτοντας το
ερευνητικό πρόβλημα από συγκεκριμένη οπτική. Ειδικότερα, αποσκοπούν στην
περιγραφή των χαρακτηριστικών ενός πληθυσμού, απαντώντας στα ερωτήματα:
«ποιος», «τι», «πότε», «πού» και «πώς» (Zikmund, 2003). Ενώ, τέλος, οι μελέτες
ελέγχου υποθέσεων προσπαθούν να εξηγήσουν και, κατ’ επέκταση, να επιβεβαιώσουν
συγκεκριμένες παραδοχές-σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων παραγόντων για μία
κατάσταση. Σκοπός της αιτιολογικής έρευνας είναι η μελέτη ενός συγκεκριμένου
προβλήματος ή φαινομένου, ώστε να αποδειχθούν αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των
μεταβλητών (Saunders et al., 2000).
Βάσει των παραπάνω διατυπώσεων και του απώτερου σκοπού της μεταπτυχιακής
έρευνας, έτσι όπως αυτός αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 1, η συγκεκριμένη εμπειρική
έρευνα εντάσσεται στις μελέτες ελέγχου υποθέσεων (ή αιτιολογικές).
Σχετικά με το χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της έρευνας, η δειγματοληψία έλαβε
χώρα τους μήνες μηνών Φεβρουαρίου - Απριλίου 2015.
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3.2 Επιλογή Μεθόδου Συλλογής των Δεδομένων

Γενικότερα, για τη συλλογή των δεδομένων μίας εμπειρικής έρευνας υπάρχουν
διάφορες μέθοδοι συγκέντρωσης των πρωτογενών στοιχείων. Σύμφωνα με τους
Sekaran & Boogie (2010), οι βασικότεροι μέθοδοι είναι οι εξής:
α) η μέθοδος παρατήρησης (observation method) (δομημένες, αδόμητες), κατά την
οποία ο ερευνητής παρακολουθεί τη συμπεριφορά ενός υποκειμένου στο φυσικό του
περιβάλλον, β) η μέθοδος της μελέτης περιπτώσεων προσφέρει στον ερευνητή τη
δυνατότητα να κατανοήσει και να αποκαλύψει προβλήματα, σημαντικά ζητήματα και
σχέσεις. Ειδικότερα, εφαρμόζεται στη διάγνωση δυσχερειών και την εξεύρεση
πρακτικών βελτιώσεων, εξετάζοντας, συνήθως, ένα εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό
περιστατικών, κυρίως λόγω χρονικών περιορισμών και υψηλού κόστους υλοποίησης. γ)
Οι συνεντεύξεις (προσωπικές, τηλεφωνικές, υποβοηθούμενες από Η/Υ - πληροφοριακό
σύστημα) περιλαμβάνουν μία διαδικασία, στην οποία ο ερευνητής εμπλέκεται σε
συζήτηση με τον συνεντευξιαζόμενό του, διατυπώνοντάς του ερωτήσεις, σχετικές με το
θέμα της μελέτης του. Ειδικότερα, ο ερευνητής αποβλέπει στην άντληση όσο το
δυνατόν πιο λεπτομερούς υλικού για τη μετέπειτα αξιοποίησή του σε ποιοτική ανάλυση
(Lofland J. H. & Lofland L. H. 1994). δ) η μέθοδος της δημοσκόπησης (survey
method), κατά την οποία οι συμμετέχοντες απαντούν σε ερωτήσεις μέσω συνεντεύξεων
ή ερωτηματολογίων και οι ερευνητές περιγράφουν τις απαντήσεις τους. (Jackson,
2009).
Για τους σκοπούς της μεταπτυχιακής εργασίας, καταλληλότερη μέθοδος κρίθηκε η
υιοθέτηση του ερωτηματολογίου. Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας το λογισμικό πακέτο
‘SPSS’ –'Έκδοση 22, υλοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο
στη

συνέχεια

αναρτήθηκε

στην

ιστοσελίδα

“http://mshoppingintention.questionpro.com”.
Τα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση της συγκεκριμένης μεθόδου συλλογής των
πρωτογενών δεδομένων, καθιστώντας την παράλληλα ως την πλέον κατάλληλη για τη
συγκεκριμένη εμπειρική έρευνα, ήταν τα εξής:
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Γρήγορη προώθηση και συλλογή: το ερωτηματολόγιο προωθήθηκε σε όλα τα
τμήματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποστηρικτικά
δημοσιεύτηκε στις προσωπικές σελίδες των ερευνητών στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης, ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση μεγαλύτερου αριθμού
συμμετεχόντων στην εν λόγω έρευνα.



Εύκολη διαχείριση του πληθυσμού : εφόσον ήταν γνωστές οι ηλεκτρονικές
διευθύνσεις (e-mails) των ερωτώμενων, επετεύχθη η μαζικότητα της
συμμετοχής.



Χαμηλό κόστος: το κόστος περιορίστηκε κυρίως στη μηνιαία συνδρομή της
πλατφόρμας (www.questionpro.com), για τη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου
και τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων.



Ευκολία συλλογής ευαίσθητων δεδομένων: βάσει των Aaker et al. (2001), η
ηλεκτρονική συγκέντρωση ερωτηματολογίων αποτελεί την καταλληλότερη
μέθοδο συλλογής ευαίσθητων δεδομένων, για την αποτύπωση του προφίλ
(δημογραφικά χαρακτηριστικά) των ερωτώμενων.
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3.3 Δειγματοληψία

Για την υλοποίηση της διαδικασίας σχεδιασμού της δειγματοληψίας, υιοθετήθηκε η
προσέγγιση που συστήνουν οι Sekaran & Boogie (2010, pp. 266-268).
Ορισμός Πληθυσμού: Ο πληθυσμός της μεταπτυχιακής εργασίας, δηλαδή ολόκληρη η
ομάδα έτσι όπως ορίζεται από τους στόχους της έρευνας (Burns & Bush, 2005),
αποτελείται κυρίως από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ενισχυμένους και
από χρήστες κοινωνικών δικτύων (facebook, twitter). Ο υπό εξέταση πληθυσμός ήταν
πεπερασμένος (473 συμμετέχοντες) και ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης του
ερωτηματολογίου ήταν 10 λεπτά.
Προσδιορισμός Δειγματοληπτικού Πλαισίου: Ως δειγματοληπτικό πλαίσιο θεωρείται η
«λίστα» του πληθυσμού, από την οποία ο ερευνητής επιλέγει τα άτομα που θα
συμμετάσχουν στην έρευνα (Wilson, 2006). Στην περίπτωσή μας, αφαιρέθηκαν
ελάχιστες εγγραφές για πιο σωστή προσέγγιση του στατιστικού ελέγχου.
Επιλογή Δειγματοληπτικής Τεχνικής: Υιοθετώντας τις αρχές της γενικής κατηγορίας
των τεχνικών πιθανότητας (probability sampling), έναντι των τεχνικών μη πιθανότητας
(non-probability sampling), λήφθηκαν υπόψη οι κατηγορίες διάκρισής της (απλή τυχαία
δειγματοληψία,

συστηματική

δειγματοληψία,

στρωματοποιημένη

τυχαία

δειγματοληψία), ώστε να επιλεχθεί, τελικά, η απλή τυχαία δειγματοληψία καθώς
κρίθηκε ως η καταλληλότερη με βάση τις ανάγκες της διπλωματικής έρευνας (ο κάθε
ερωτώμενος έχει ίσες πιθανότητες να επιλεγεί στο δείγμα) (Σιώμκος & Μαύρος, 2008).
Εκτέλεση της Δειγματοληπτικής Διαδικασίας (Συλλογή δεδομένων): Τα δεδομένα που
συλλέχθησαν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.questionpro.com), υποβλήθηκαν
σε στατιστικό έλεγχο μέσω SPSS πακέτου. Ωστόσο, η εκτέλεση της δειγματοληπτικής
διαδικασίας

προϋποθέτει

την

ανάπτυξη

και

το

σχεδιασμό

ενός

εργαλείου

(ερωτηματολόγιο), βάσει του οποίου στηρίχθηκε η έρευνα και η αναλυτική εικόνα του
αφορά στις επόμενες παραγράφους.
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3.4 Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του ερωτηματολογίου

Σε πρώτο στάδιο καθορίστηκαν οι παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν για την
κατάρτιση των ερωτημάτων στην παρούσα έρευνα, όπου αντλήθηκαν μέσα από την
επιστημονική αρθρογραφία και βιβλιογραφία και προσαρμόστηκαν στις ανάγκες της
διπλωματικής εργασίας.
Το δεύτερο στάδιο περιλάμβανε τη δημιουργία του συνόλου των ερωτημάτων,
βασισμένων σε επιστημονικές έρευνες παγκόσμιας εμβέλειας για τη μέτρηση ιδίου
τύπου παραγόντων (ποιοτικοί).
Το τρίτο στάδιο αφορούσε στην τελική επιλογή των ερωτημάτων που θα απάρτιζαν το
ερωτηματολόγιο. Οι τελικές ερωτήσεις που περιλήφθησαν στο ερωτηματολόγιο είναι
αποτέλεσμα διεργασιών και συζητήσεων με την καθηγήτρια.
Το επόμενο στάδιο, αφορούσε στην επιλογή των κλιμάκων μέτρησης της τελικής
λίστας ερωτημάτων. Οι κατηγορίες που τις διέπουν είναι τέσσερεις, ονομαστική
(nominal), διατακτική (ordinal), διαστημική (interval) και αναλογική (ratio) κλίμακα,
με τις δύο πρώτες κατηγορίες να αφορούν στην καταγραφή ποιοτικών δεδομένων, ενώ
οι άλλες τελευταίες δύο στην καταγραφή ποσοτικών δεδομένων (Hair et al. 2006). Η
παρούσα εργασία στηρίχθηκε στην καταγραφή ποιοτικών δεδομένων, συνεπώς
χρησιμοποιήθηκαν οι τύποι της ονομαστικής και της διατακτικής κλίμακας. Οι
ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κλειστού τύπου ερωτήσεις ως επί το πλείστων,
διότι συμβάλλουν στη δόμηση του ερωτηματολογίου και εκμηδενίζουν τον κίνδυνο
μεροληψίας (Dillman, 2007).

3.4.1 Περιγραφή Κλιμάκων Μέτρησης των Ερευνητικών Μεταβλητών
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της έρευνας, τα ερωτήματα
ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες βάσει των μεταβλητών που μελετήθηκαν.
Πρώτο Μέρος: Εισαγωγικές ερωτήσεις
Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτες 3 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι διατακτικές,
διότι οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν «Καθόλου» (1) έως «Πάρα Πολύ» (5)
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με βάση τη 5βαθμη κλίμακα Likert, και συντάχθηκαν για την καταγραφή των
προτιμήσεων του δείγματος, όπως: χρήση smartphone (ερ. SM1), tablet (ερ. TBL2),
κινητό διαδίκτυο (ερ. MI3). Εξαίρεση αποτελεί η ανεξάρτητη και ονομαστική στο είδος
της τέταρτη μεταβλητή (MSh4) «εάν έχετε αγοράσει προϊόντα/ υπηρεσίες μέσω
κινητών συσκευών», αντιπροσωπεύοντας την υφιστάμενη προτίμηση του δείγματος
στο m-shopping (βλ. Παράρτημα Α, Μέρος Α).
Δεύτερο Μέρος: Χαρακτηριστικά Καταναλωτή – Τύπος Καταναλωτή
Στην επόμενη ενότητα ερωτήσεων αναλύονται οι παράγοντες που αποσκοπούν, βάσει
παγκόσμιας βιβλιογραφίας, με στόχο την ανίχνευση πρόθεσης στο m-shopping. Στο
είδος τους είναι διατακτικές, διότι οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν
«Διαφωνώ Απόλυτα» (1) έως «Συμφωνώ Απόλυτα» (5) με βάση τη 5βαθμη κλίμακα
Likert, όπως υιοθετήθηκε στην επιστημονική αρθρογραφία από τους Gehrt & Carter
(1992). Η κατηγοριοποίησή τους βασίζεται σε τεχνικές, ψυχολογικές και κοινωνικές
παραμέτρους και παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω (βλ. Παράρτημα Α, Μέρος Β).
Ειδικότερα, στην ομάδα των τεχνικών πτυχών, συμμετέχουν οι παράγοντες της
αντιληπτής ευκολίας χρήσης (ερ. PEU1-PEU4), της αντιληπτής χρησιμότητας (ερ.
PEU1-PEU4) της κινητής επιδεξιότητας (ερ. MS1-MS3) και της καινοτομίας (ερ. IN1IN4). Η χρήση των δύο πρώτων αποσκοπεί κυρίως στη μέτρηση του βαθμού
ευχρηστίας, αναζήτησης και αποτελεσματικότητας για συναλλαγές στο m-shopping. Ο
τρίτος παράγοντας συνδέεται με το αίσθημα σιγουριάς σε ενέργειες m-shopping. Τέλος,
οι 4 ερωτήσεις της τελευταίας παραμέτρου, αποσκοπούν στη μέτρηση του βαθμού
δεκτικότητα στις νέες τεχνολογίες για ενίσχυση στο m-shopping.
Στον αντίποδα, τίθενται, επίσης, ερωτήσεις που στοχεύουν να συλλέξουν πληροφορίες
σχετικά με τις ψυχολογικές πτυχές των συμμετεχόντων στο m-shopping. Πιο ειδικά,
εξετάζεται η παράμετρος της εμπιστοσύνης μέσω 4 ερωτήσεων (ερ. TR1-TR4) που
μετρούν την πιστότητα των πελατών για πρόθεση στο m-shopping. Ακολουθεί ο
παράγοντας του άγχους (ερ. AN1-AN3) με 3 ερωτήσεις, όπου αναλύεται το αίσθημα
του δισταγμού του δείγματος στο m-shopping. Επιπλέον, συμμετέχουν 3 ερωτήσεις για
να εξεταστεί η ανασφάλεια στις αγορές μέσω κινητών συσκευών μέσα από τον
παράγοντα του αντιληπτού κινδύνου (ερ. PR1-PR3) και αντίστοιχα άλλες 3 για την
ανίχνευση της αντιληπτής ευχαρίστησης στο m-shopping. Μια σημαντική ομάδα
ερωτήσεων ακολουθεί και αφορά στον εντοπισμό κινήτρων (m-coupons) με στόχο την
υιοθέτηση του m-shopping (ερ. RD1-RD10). Η ομάδα αυτών των ερωτήσεων κλείνει
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με μεταβλητές που μετρούν την τάση της συμπεριφοράς του χρήστη (ερ. BI1-BI4), τον
καθοριστικό ρόλο των κοινωνικών προτύπων (περίγυρος) για μέτρηση της έντασης στο
m-shopping (ερ. SN1-SN3) και, τέλος, τη γενικότερη στάση του δείγματος για
προοπτικές μελλοντικών αγορών μέσα από κινητές συσκευές (ερ. AT1-AT4).

3.4.2 Περιγραφή Κλιμάκων Μέτρησης των Περιγραφικών Δεδομένων του
ερωτηματολογίου

Μέρος Τρίτο: Δημογραφικά Στοιχεία
Η τελευταία ενότητα των ερωτήσεων (ερ. Γ1-Γ5) αναφέρεται στα δημογραφικά
στοιχεία των συμμετεχόντων, όπως το φύλο και επάγγελμα που είναι ονομαστικές
μεταβλητές καθώς και στην ηλικία, την εκπαίδευση και το μηνιαίο εισόδημα που είναι
διατακτικές στο είδος τους. Όλες οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου και ο ερωτώμενος
απαντά επιλέγοντας την ένδειξη που τον αντιπροσωπεύει (βλ. Παράρτημα Α, Μέρος Γ).
Συνοπτικά η καταγραφή του ερωτηματολογίου, βάσει παγκόσμιας βιβλιογραφίας,
παρουσιάζεται, παρακάτω. (Πίνακας 3.1)

3.5 Εφαρμογή λογισμικού (SPSS) για την ανάλυση δεδομένων

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS). Η χρήση του λογισμικού αυτού έγινε με σκοπό την
αποδοχή ή απόρριψη της υπόθεσης στην οποία στηρίχθηκε όλη η έρευνα, στο κατά
πόσο δηλαδή επιδρούν το φύλο και η υφιστάμενη προτίμηση ή όχι σε αγορές
προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω κινητών συσκευών στην πρόθεση του κοινού για mshopping, μέσω συσχετισμών όλων των μεταβλητών του δείγματος (βλ. παράγραφο
3.4.1, δεύτερο μέρος)
Χρησιμοποιώντας το λογισμικό SPSS εφαρμόστηκε στατιστικός έλεγχος, ο οποίος
εξαρτάται από το είδος των μεταβλητών που εξετάζονται στην έρευνα (βλ. παράγραφο
3.4). Για την επεξεργασία αυτών χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό κριτήριο, MannWhitney U test.
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Κριτήριο Mann-Whitney

Το κριτήριο είναι ένας μη παραμετρικός έλεγχος, αντίστοιχος του t- test για ανεξάρτητα
δείγματα. Ελέγχει τη μηδενική υπόθεση ότι δύο δειγματικές κατανομές που αφορούν
μια ποσοτική μεταβλητή, προέρχονται από τον ίδιο πληθυσμό, με απαραίτητη
προϋπόθεση την επιλογή δυο ανεξάρτητων δειγμάτων. Οι τιμές των παρατηρήσεων των
δύο δειγμάτων συνδυάζονται σε ένα ενιαίο σύνολο τιμών και διατάσσονται από τις
μικρότερες προς τις μεγαλύτερες. Στη συνέχεια προσδιορίζεται η σχετική θέση (rank)
για κάθε μια από αυτές τις τιμές και ακολουθεί ο υπολογισμός του αθροίσματος των
σχετικών θέσεων των παρατηρήσεων χωριστά για δείγμα.
Η μηδενική υπόθεση είναι ότι οι κατανομές των δύο ομάδων δε διαφέρουν ως προς
τη θέση τους, δηλαδή, υπάρχει ισότητα μεταξύ των διαμέσων των δύο ομάδων
(Γναρδέλλης, 2006).
Το κριτήριο Mann-Whitney εφαρμόστηκε για τις ανάγκες της μεταπτυχιακής εργασίας
για να διαπιστωθεί κατά πόσο το φύλο (1. Άντρες, 2. Γυναίκες) και η απόκριση στην
ερώτηση «έχετε αγοράσει μέσω κινητών συσκευών» (1. Ναι, 2. Όχι), αντίστοιχα,
επιδρούν σημαντικά πάνω σε όλες τις παραμέτρους του κάθε ενός υπό εξέταση
παράγοντα (βλ. Πίνακα 3.1). Η τιμή p είναι η εκτιμώμενη πιθανότητα της απόρριψης
της μηδενικής υπόθεσης του ερωτήματος που διερευνάται όταν η υπόθεση είναι
αληθής. Σε περίπτωση που η τιμή p είναι μικρότερη από το επιλεγμένο επίπεδο
σημαντικότητας (significance level) τότε προκύπτει σημαντική διαφορά και η μηδενική
υπόθεση απορρίπτεται (Ρούσσος και Τσαούσης, 2002). Στην συγκεκριμένη έρευνα ως
στατιστικά σημαντικό θεωρείται το p<0,05. H μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση
είναι η εξής:

1. Μηδενική υπόθεση (H0): Η κατανομή του πληθυσμού από τον οποίο προήλθαν
οι δύο ομάδες θα είναι ίδια.
2. Εναλλακτική υπόθεση (H1): Η κατανομή του πληθυσμού από τον οποίο
προήλθαν οι δύο ομάδες θα διαφέρει κατά τους μέσους όρους της.
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Πίνακας 3.1: Οι μεταβλητές και οι επιμέρους παράμετροι του ερωτηματολογίου βάσει
βιβλιογραφίας

Παράγοντες

Αντιληπτή ευκολία
χρήσης (perceived
ease of use)

Αντιληπτή
χρησιμότητα
(Perceived
Usefulness)

Εμπιστοσύνη (Trust)

Καινοτομία
(Innovativeness)

Άγχος (Anxiety)

Επιδεξιότητα

Ερωτήσεις

Αρθρογραφία

SM1) Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε τo
smartphone;
TBL2) Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε τo tablet;
MI3) Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε κινητό
διαδίκτυο (mobile internet) (δηλ. τη χρήση
διαδικτύου μέσω κινητών συσκευών, όπως
κινητό τηλέφωνο και tablet);
MSh4) Έχετε αγοράσει π/υ* μέσω κινητών
συσκευών;
PEU1) Είναι εύκολη η χρήση των κινητών
συσκευών για την αγορά π/υ.
PEU2) Είναι εύκολη η εκμάθηση για την αγορά
μέσω κινητών συσκευών.
PEU3) Μπορείς να βρεις ό,τι ακριβώς αναζητάς
να αγοράσεις μέσω των κινητών συσκευών.
PEU4) Είναι εύκολο να αποκτήσεις επιδεξιότητα
στη χρήση των κινητών συσκευών για την
αγορά π/υ.
PU1) Mε την αγορά μέσω κινητών συσκευών
γλιτώνεις χρόνο (πιο γρήγορη συναλλαγή).
PU2) Mε την αγορά μέσω κινητών συσκευών η
συναλλαγή πραγματοποιείται πιο
αποτελεσματικά.
PU3) Mε την αγορά μέσω κινητών συσκευών
αποκτάς π/υ πιο φθηνά.
PU4) Γενικά, η αγορά μέσω κινητών
συσκευών είναι πιο εύχρηστη.
PU5) H αγορά μέσω κινητών συσκευών
βελτιώνει την παραγωγικότητα.
TR1) Οι χρηματικές συναλλαγές είναι ασφαλείς.
TR2) Διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα.
TR3) Τηρούνται οι όροι χρήσης της συναλλαγής.
TR4) Το αποτέλεσμα των συναλλαγών θα
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μου.

Archana Kumar,
Avinandan Mukherjee
(2013), Yang (2010),
Gokhan Karaatli, Jun Ma,
Nichaya Suntornpithug
(2010)

Ming-Chien Hung, 2012,
Gokhan Karaatli, Jun Ma,
Nichaya Suntornpithug
(2010)

Archana Kumar και
Avinandan Mukherjee
(2013), Ming-Chien Hung,
2012, Groß (2014),
Gokhan Karaatli, Jun Ma,
Nichaya Suntornpithug
(2010)
IN1) Σε σχέση με τους φίλους μου, είμαι από τους Archana Kumar,
πρώτους που θα χρησιμοποιούσα κινητές
Avinandan Mukherjee
συσκευές για την αγορά π/υ.
(2013), Lu (2014)
IN2) Μου αρέσει να ενημερώνομαι για νέες
τεχνολογίες.
IN3) Μου αρέσει να πειραματίζομαι-δοκιμάζω
νέες τεχνολογίες.
IN4) Ο περίγυρός μου, φίλοι και συγγενείς, με
συμβουλεύονται όταν πρόκειται για νέες
τεχνολογίες.
AN1) Είμαι διστακτικός στην αγορά π/υ μέσω
K. Yang & Forney, 2013
κινητών συσκευών.
AN2) Διστάζω να αγοράσω προϊόντα/ υπηρεσίες
μέσων κινητών συσκευών καθώς φοβάμαι
μήπως κάνω λάθη.
AN3) Η αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών από
κινητές συσκευές κατά κάποιο τρόπο με φοβίζει.
MS1) Είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου ότι
Yang (2012)
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κινητών συσκευών
(Mobile Skillfulness)

Αντιληπτός Κίνδυνος
(Perceived Risk)

Αντιληπτή
ευχαρίστηση
(Perceived
Enjoyment)

Χτίσιμο
εμπιστοσύνης
(Relationship
drivers)

Τάση συμπεριφοράς
(Behavioral
Intention)

Περίγυρος
(Subjective norm)

μπορώ να αγοράσω αποτελεσματικά ένα π/υ
μέσω κινητής συσκευής.
MS2) Πιστεύω πως είμαι σε θέση να αγοράσω
ένα π/υ μέσω μίας κινητής συσκευής σε σύντομο
χρονικό διάστημα εάν έχω μία μικρή βοήθεια.
MS3) Πιστεύω πως είμαι σε θέση να αγοράσω
ένα π/υ μέσω μίας κινητής συσκευής σε σύντομο
χρονικό διάστημα εάν την έχω
ξαναχρησιμοποιήσει στο παρελθόν.
PR1) Η αγορά π/υ μέσω κινητών συσκευών είναι
ασφαλής.
PR2) Δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε
πρόβλημα εάν αγοράσω π/υ μέσω κινητών
συσκευών.
PR3) Τα ηλεκτρονικά καταστήματα από τα οποία
μπορώ να αγοράσω προϊόντα/ υπηρεσίες μέσω
κινητών συσκευών είναι ασφαλή.
PE1) Θεωρώ πως η αγορά π/υ μέσω κινητών
Ming-Chien Hung, 2012,
συσκευών είναι απολαυστική.
Yang (2012)
PE2) Θεωρώ πως η αγορά π/υ μέσω κινητών
συσκευών προσφέρει ευχαρίστηση.
PE3) Θεωρώ πως η αγορά π/υ μέσω κινητών
συσκευών είναι διασκεδαστική.
RD1) Η ανταμοιβή με πόντους πιστότητας από αγορές
Ha & Im (2014),
π/υ μέσω κινητών συσκευών.
Khajehzadeh, Oppewal, &
RD2) Η παροχή και η εξαργύρωση κουπονιού όταν Tojib (2014)
πρόκειται για αγορές μέσω κινητών συσκευών.
RD3) Οι ειδικές προσφορές/ εκπτώσεις αποκλειστικά
για αγορές μέσω τηλεφώνου ή tablet.
RD4)Οι ειδοποιήσεις που λαμβάνω σχετικά με τη
χρονική στιγμή και την τοποθεσία που βρίσκομαι
RD5) Αφιερώνω πολύ χρόνο στην αγορά π/υ μέσω
κινητών συσκευών.
RD6) Η αγορά π/υ μέσω κινητών συσκευών είναι
σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μου.
RD7) Συναισθηματικά, έχω καλή σχέση με την
αγορά π/υ μέσω κινητών συσκευών.
RD8) Η αγορά π/υ μέσω κινητών συσκευών
με βοηθά να δείξω ποιος/ποια είμαι.
RD9)Η αγορά π/υ μέσω κινητών συσκευών
ανακλά τις προσωπικές μου αξίες.
RD10) Οι άλλοι σχετίζουν την αγορά π/υ μέσω
κινητών συσκευών με εμένα.
BI1) Σκοπεύω να πραγματοποιήσω αγορές
Ming-Chien Hung, 2012,
μέσω κινητών συσκευών στο άμεσο μέλλον.
Yang (2010), San-Martín,
Prodanova, & Jiménez,
BI2) Πιστεύω πως το ενδιαφέρον μου απέναντι
2015)
στην αγορά μέσω κινητών συσκευών
θα αυξηθεί στο άμεσο μέλλον.
BI3) Σκοπεύω να αγοράσω προϊόντα/ υπηρεσίες
Μέσω κινητών συσκευών όσο το δυνατόν
περισσότερο.
ΒI4) Προτίθεμαι να παρακινήσω κι άλλους
στην πραγματοποίηση αγορών μέσω
κινητών συσκευών.
SN1) Οι άνθρωποι του περίγυρού μου που
Yang (2010)
επηρεάζουν τη συμπεριφορά μου πιστεύουν
πως θα πρέπει αγοράζω π/υ μέσω κινητών
συσκευών.

55

Στάση (Attitude)

SN2) Θα πρέπει να αγοράζω π/υ μέσω κινητών
συσκευών, όπως κάνουν και οι φίλοι μου/
περίγυρός μου.
SN3) Οι άνθρωποι που είναι σημαντικοί για μένα
πιστεύουν πως θα πρέπει να αγοράζω π/υ μέσω
κινητών συσκευών.
AT1) Η αγορά π/υ μέσω κινητών συσκευών είναι
καλή ιδέα.
AT2) Είμαι υπέρ της αγοράς π/υμέσω κινητών
συσκευών.
AT3) Η αγορά π/υ μέσω κινητών συσκευών
είναι έξυπνη ιδέα.
AT4) Είμαι θετικός στην αγορά π/υ μέσω κινητών
συσκευών.

*όπου π/υ: προιοντα/ υπηρεσίες
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Ming-Chien Hung, 2012,
Yang (2010)

4 Ανάλυση Αποτελεσμάτων

Στο κεφάλαιο αυτό, αναλύονται τα αποτελέσματα από την έρευνα μέσα από την
παρουσίαση των περιγραφικών στατιστικών και ελέγχων συσχέτισης των εξεταζόμενων
μεταβλητών βάσει χρήσης δύο ανεξάρτητων μεταβλητών που υπόκεινται σε μη
παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney U test.

4.1 Περιγραφική Στατιστική

Με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS v.22.0., βρέθηκαν αρχικά οι
συχνότητες των παραγόντων επιλογής του m-shopping σε συνδυασμό με τους βασικούς
δημογραφικούς παράγοντες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πίνακες που προέκυψαν από
το πρόγραμμα παρατίθενται στο παράρτημα στο τέλος της εργασίας. Από την ανάλυση
λοιπόν προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:
Από τα 473 άτομα που ερωτήθηκαν, οι 222 ήταν πάρα πολύ θετικοί (45,6% επί του
συνόλου των ερωτηθέντων), οι 117 ήταν πολύ θετικοί (24,7%), οι 73 αρκετά θετικοί
(15,4%) και οι 32 καθόλου (6,1%). (Διάγραμμα 4.1, Πίνακας 1-Παράρτημα Β)

Διάγραμμα 4.1: Κατανομή με βάση το βαθμό χρήσης έξυπνων κινητών
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Από τους 250 συμμετέχοντες: 214 άτομα δεν κάνουν καθόλου χρήση tablet (45.2% επί
του συνόλου των ερωτηθέντων), οι 104 το χρησιμοποιούν ελάχιστα (22%), οι 64 αρκετά
(13,5%), οι 49 πολύ (10,4) και οι 42 πάρα πολύ (8,9%). (Διάγραμμα 4.2, Πίνακας 2Παράρτημα Β)

Διάγραμμα 4.2: Κατανομή με βάση το βαθμό χρήσης tablet

Από τους 473 συμμετέχοντες: Οι 196 χρησιμοποιούν πάρα πολύ το mobile internet
(45.2% επί του συνόλου των ερωτηθέντων), οι 123 πολύ (26%), οι 95 αρκετά (20%) και
οι 38 ελάχιστα (8%). (Διάγραμμα 4.3, Πίνακας 3-Παράρτημα Β)
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Διάγραμμα 4.3: Κατανομή με βάση το βαθμό χρήσης mobile internet

Από τα 473 άτομα που ερωτήθηκαν, οι 265 ήταν ενεργοί αγοραστές m-shopping (56%
επί του συνόλου των ερωτηθέντων) και οι 208 ήταν αδιάφοροι (44% επί του συνόλου
των ερωτηθέντων). (Διάγραμμα 4.4, Πίνακας 4-Παράρτημα Β)

Διάγραμμα 4.4: Κατανομή με βάση την προτίμηση στο m-shopping

Από τα 473 άτομα που ερωτήθηκαν, οι 240 ήταν γυναίκες (50,7% επί του συνόλου των
ερωτηθέντων) και οι 233 ήταν αδιάφοροι (49,3% επί του συνόλου των ερωτηθέντων).
(Διάγραμμα 4.5, Πίνακας 5-Παράρτημα Β)
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Διάγραμμα 4.5: Κατανομή με βάση το φύλο

Για τη μεταβλητή του μορφωτικού επιπέδου, οι 3 ήταν απόφοιτοι δημοτικού (0,6% επί
του συνόλου των ερωτηθέντων), οι 94 ήταν απόφοιτοι λυκείου (20,5%), οι 97 απόφοιτοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ και οι 97 κάτοχοι μεταπτυχιακού/διδακτορικού. (Διάγραμμα 4.6, Πίνακας 6Παράρτημα Β)

Διάγραμμα 4.6: Κατανομή με βάση το μορφωτικό επίπεδο
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Για τη μεταβλητή του μηνιαίου εισοδήματος, παρατηρήθηκε ότι 198 συμμετέχοντες
ανήκαν στην κατηγορία του χαμηλού εισοδήματος (41,9% επί του συνόλου των
ερωτηθέντων), 59 άτομα ανήκαν στην κατηγορία μεσαίου εισοδήματος (12,5%), 39
άτομα δήλωσαν ότι διαθέτουν υψηλότερο των 900 Ευρώ εισόδημα (8,2%), 32 άτομα
δήλωσαν αποδοχές άνω των 1200 Ευρώ, ενώ οι 16 αντιστοιχούσαν σε αποδοχές άνω
των 2000 Ευρώ. (Διάγραμμα 4.7, Πίνακας 7-Παράρτημα Β)

Διάγραμμα 4.7: Κατανομή με βάση το μηνιαίο εισόδημα
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4.2 Μη παραμετρικοί έλεγχοι
Στην ενότητα αυτή παρατίθενται τα αποτελέσματα της εφαρμογής των Mann-Whitney
U test στις περιπτώσεις όπου η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι το «Φύλο» και η ερώτηση:
«έχετε αγοράσει προϊόντα/ υπηρεσίες μέσω κινητών συσκευών», αντίστοιχα. Σε κάθε
μια από τις δύο περιπτώσεις αναλύονται όλες οι παράμετροι των εξαρτημένων
μεταβλητών που συμμετέχουν στην έρευνα και η παρουσίασή τους έγινε αναλυτικά στο
Κεφάλαιο 3. (βλ. Παράγραφο 3.4.1, Πίνακας 3.1)

Α) Από τον έλεγχο συσχέτισης των παραγόντων για την πρόθεση αγοράς στο mshopping με βάση τη μεταβλητή «Φύλο» σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαμέσων
των δύο φύλων βρέθηκαν στους εξής παράγοντες επιλογής:

Πίνακας 4.1: Έλεγχος Mann-Whitney U test (Ανεξάρτητη μεταβλητή: φύλο, εξαρτημένη:
smartphone, tablet, mobile internet, m-shopping)

Εισαγωγικοί
Παράγοντες

Στατιστικά Στοιχεία
Ομάδα

Μέση Θέση

Mann-Whitney

Asymp. Sig.
Z

U
1

221,93

2

251,63

1

233,32

2

240,58

1

215,23

2

258,13

1

238,56

2

235,48

SM1

TBL2

MI3

MSh4

(2-tailed)

24449,500

-2,522

,012

27102,000

-,611

,541

22888,500

-3,592

,000

27596,000

-,285

,776

Από τον Πίνακα 4.1 του μη παραμετρικού ελέγχου προκύπτει ότι για το βαθμό χρήσης
smartphone (SM1) και κινητού διαδικτύου (MI3), οι τιμές τους διαφέρουν ανάλογα με
φύλο (p-value<0,05 σε όλες τις περιπτώσεις). Οι γυναίκες (ομάδα 2) κατέχουν τα
υψηλότερα ποσοστά χρήσης στις παραπάνω περιπτώσεις, έναντι των αντρών, εξαιτίας
των μεγαλύτερων μέσων θέσεων για τις εν λόγω μεταβλητές.
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Πίνακας 4.2: Έλεγχος Mann-Whitney U test (Ανεξάρτητη μεταβλητή: φύλο, εξαρτημένη:
αντιληπτή ευκολία χρήσης)
Στατιστικά Στοιχεία
Παράγοντας

Παράμετροι

Ομάδα

Μέση
Θέση

Asymp.
MannZ

Sig.

Whitney U
(2-tailed)
1

253,87

2

220,62

1

245,11

2

229,13

1

246,51

2

227,77

1

236,01

2

237,96

PEU1

F1
PEU2

Αντιληπτή
ευκολία
χρήσης

PEU3

PEU4

24029,000

-2,903

,004

26071,000

-1,461

,144

25745,000

-1,608

,108

27728,500

-,178

,859

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 4.2, τα οποία προήλθαν από την εφαρμογή του
Mann-Whitney U test με εξαρτημένη μεταβλητή την αντιληπτή ευκολία χρήσης (F1),
διαπιστώνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα στα 2 φύλα μόνο για την
ευκολία χρήσης των κινητών συσκευών για κινητές αγορές (PEU1), με p-value<0,05.
Ειδικότερα, συγκριτικά με όλο το δείγμα, οι άντρες (ομάδα 1) δείχνουν να
καταλαμβάνουν τα υψηλότερα ποσοστά για την εν λόγω παράμετρο, εξαιτίας της
μεγαλύτερης μέσης θέσης τους έναντι των γυναικών (ομάδα 2).
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Πίνακας 4.3: Έλεγχος Mann-Whitney U test (Ανεξάρτητη μεταβλητή: φύλο, εξαρτημένη:
αντιληπτή χρησιμότητα)

Παράγοντας

Παράμετροι

Ομάδα

Μέση
Θέση

Στατιστικά Στοιχεία
Mann-

Asymp. Sig.
Z

Whitney U
1

215,02

2

258,34

1

232,77

2

241,11

1

220,75

2

252,78

1

227,60

2

246,13

1

246,87

2

227,42

PU1

PU2

F2
Αντιληπτή
χρησιμότητα

PU3

PU4

PU5

(2-tailed)

22839,000

-3,626

,000

26974,000

-,723

,470

24174,000

-2,643

,008

25769,000

-1,553

,120

25660,000

-1,665

,096

Από τον Πίνακα 4.3 του μη παραμετρικού ελέγχου παρατηρούμε πως υπάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της επίδρασης των 2 φύλων και της αντιληπτής
χρησιμότητας, μόνο μέσω της παραμέτρου που σχετίζεται με εξοικονόμηση χρόνου
συναλλαγών στο m-shopping (p-value<0,05). Ειδικότερα, συγκριτικά με όλο το δείγμα,
η ομάδα των γυναικών κατέχει υψηλότερη μέση θέση συγκριτικά με τους άντρες
(ομάδα 1), συνεπώς επιβεβαιώνουν εντονότερα την εν λόγω παράμετρο.
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Πίνακας 4.4: Έλεγχος Mann-Whitney U test (Ανεξάρτητη μεταβλητή: φύλο, εξαρτημένη:
κινητή επιδεξιότητα)
Στατιστικά Στοιχεία
Παράγοντας

Παράμετροι

Ομάδα

Μέση Θέση

Mann-Whitney

Asymp. Sig.
Z

U
1

263,98

2

210,81

1

247,21

2

227,09

1

245,42

2

228,83

MS1

F3
Κινητή
Επιδεξιότητα

MS2

MS3

(2-tailed)

21674,000

-4,460

,000

25581,000

-1,775

,076

25998,500

-1,460

,144

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 4.4, εντοπίζεται στατιστική διαφορά μεταξύ
αντρών και γυναικών για τον παράγοντα της κινητής επιδεξιότητας και πιο ειδικά στην
αίσθηση σιγουριάς για αποτελεσματικές συναλλαγές στο m-shopping (MS1) με pvalue<0,05. Η ομάδα που ανταποκρίνεται πιο θετικά στην εξεταζόμενη παράμετρο
εξαιτίας της υψηλότερης μέσης θέσης, είναι αυτή των αντρών έναντι της δεύτερης
(γυναίκες).

Πίνακας 4.5: Έλεγχος Mann-Whitney U test (Ανεξάρτητη μεταβλητή: φύλο, εξαρτημένη:
καινοτομία)

Παράγοντας

Παράμετροι

Ομάδα

Μέση
Θέση

Στατιστικά Στοιχεία
Mann-

Asymp. Sig.
Z

Whitney U
1

244,70

2

229,52

1

257,76

2

216,84

1

259,33

2

215,32

1

257,02

2

217,57

IN1

F4
Καινοτομία

IN2

IN3

IN4

65

(2-tailed)

26165,000

-1,245

,213

23122,000

-3,656

,000

22757,000

-3,822

,000

23296,000

-3,301

,001

Από τον έλεγχο συσχέτισης του παράγοντα της καινοτομίας (F4) με βάση το «Φύλο»
(Πίνακας 4.5), στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαμέσων των κατηγοριών
της μεταβλητής βρέθηκαν στις παραμέτρους που αφορούν την ενημέρωση (IN2), τον
πειραματισμό (IN3) νέων τεχνολογιών, όπως επίσης και τις m-shopping συμβουλές
προς τρίτους (IN4) (p-value<0,05 σε όλες τις περιπτώσεις). Εντοπίζοντας τις
υψηλότερες τιμές της μέσης θέσης, οι άντρες (ομάδα 1) δείχνουν εμφανώς μεγαλύτερη
ταύτιση με τις παραπάνω παραμέτρους, συγκριτικά με το άλλο φύλο.

Πίνακας 4.6: Έλεγχος Mann-Whitney U test (Ανεξάρτητη μεταβλητή: φύλο, εξαρτημένη:
εμπιστοσύνη)

Παράγοντας

Παράμετροι

Ομάδα

Μέση
Θέση

Στατιστικά Στοιχεία
Mann-

Asymp. Sig.
Z

Whitney U
1

257,22

2

217,37

1

239,33

2

234,74

1

248,81

2

225,54

1

253,13

2

221,34

TR1

F5
Αντιληπτή
εμπιστοσύνη

TR2

TR3

TR4

(2-tailed)

23248,500

-3,381

,001

27417,000

-,392

,695

25209,000

-2,015

,044

24202,500

-2,782

,005

Με βάση τον έλεγχο Mann-Whitney U test, υπάρχει ισχυρή συσχέτιση του παράγοντα
της καινοτομίας (F5)

με βάση το «Φύλο» (Πίνακας 4.6), και εντοπίζεται σε δύο

παραμέτρους της, την ασφάλεια των χρηματικών συναλλαγών (TR1) και τις προσδοκίες
πραγματοποίησης μιας τέτοιας ενέργειας (TR4) (p-value<0,05). Η ομάδα των αντρών
έναντι του υπόλοιπου δείγματος, έχει υψηλότερη μέση, άρα χαρακτηρίζει εντονότερα
τις παραπάνω παραμέτρους.
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Πίνακας 4.7: Έλεγχος Mann-Whitney U test (Ανεξάρτητη μεταβλητή: φύλο, εξαρτημένη:
άγχος)

Παράγοντας

Παράμετροι

Ομάδα

Στατιστικά Στοιχεία

Μέση
Θέση

Mann-Whitney

Asymp. Sig.
Z

U
1

220,48

2

253,04

1

215,44

2

257,93

1

212,05

2

261,22

AN1

F6
AN2

Άγχος
AN3

(2-tailed)

24110,000

-2,719

,007

22936,000

-3,513

,000

22147,500

-4,042

,000

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 4.7, για τον παράγοντα του άγχους (F6),
παρατηρούμε ότι το p-value και για όλες τις παραμέτρους είναι μικρότερο του 0,05.
Συνεπώς, οι μέσες τιμές τους διαφέρουν ανάλογα με το αν ο ερωτώμενος δήλωσε
άντρας ή γυναίκα. Συνεπώς, για το δισταγμό στην αγορά Π/Υ μέσω κινητών συσκευών
(AN1), το ενδεχόμενο λαθών (AN2), και το φόβο κατά τη διαδικασία m-shopping
(AN3), οι γυναίκες (ομάδα 2) κατέχουν υψηλότερες θέσεις, συνεπώς επηρεάζονται
εντονότερα, συγκριτικά με τους άντρες.
Από τον έλεγχο συσχέτισης των υπόλοιπων παραγόντων της μεταπτυχιακής έρευνας
(αντιληπτός κίνδυνος, αντιληπτή ευχαρλιστηση, χτίσιμο εμπιστοσύνης μέσω κινήτρων,
τάση για υιοθέτηση στο m-shopping, κοινωνική επιρροή, στάση στο m-shopping)
καθώς και όλων των παραμέτρων που τις διέπουν, με βάση πάντα τη μεταβλητή
«Φύλο», δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαμέσων των δύο
φύλων. (Πίνακες 8 έως 14–Παράρτημα Β)
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Β) Από τον έλεγχο συσχέτισης των παραγόντων για την πρόθεση αγοράς στο mshopping με βάση τη μεταβλητή «έχετε αγοράσει προϊόντα/ υπηρεσίες μέσω κινητών
συσκευών» σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαμέσων των δύο ομάδων βρέθηκαν
στους εξής παράγοντες επιλογής:

Πίνακας 4.8: Έλεγχος Mann-Whitney U test (Ανεξάρτητη μεταβλητή: έχετε αγοράσει π/υ
μέσω κινητών συσκευών, εξαρτημένη: smartphone, tablet, mobile internet, m-shopping)

Εισαγωγικές
Παράμετροι

Στατιστικά Στοιχεία
Ομάδα

Μέση Θέση

Mann-Whitney

Asymp. Sig.
Z

U
1

198,08

2

286,58

1

207,96

2

274,00

1

202,22

2

281,31

SM1

TBL2

MI3

(2-tailed)

17247,500

-7,462

,000

19864,500

-5,521

,000

18342,500

-6,575

,000

Από τον Πίνακα 4.8 του μη παραμετρικού ελέγχου προκύπτει ότι για το βαθμό χρήσης
smartphone (SM1), tablet και κινητού διαδικτύου (MI3), οι τιμές τους διαφέρουν
ανάλογα με την θετική ή αρνητική απόκριση του δείγματος για m-shopping(pvalue<0,05 σε όλες τις περιπτώσεις). Οι θετικά αποκρινόμενοι (ομάδα 2) κατέχουν τα
υψηλότερα ποσοστά χρήσης των επιμέρους περιπτώσεων, έναντι του υπόλοιπου
δείγματος, εξαιτίας των μεγαλύτερων μέσων θέσεων για τις εν λόγω μεταβλητές.
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Πίνακας 4.9: Έλεγχος Mann-Whitney U test (Ανεξάρτητη μεταβλητή: έχετε αγοράσει π/υ
μέσω κινητών συσκευών, εξαρτημένη: αντιληπτή ευκολία χρήσης)

Παράγοντας

Παράμετροι

Ομάδα

Μέση
Θέση

Στατιστικά Στοιχεία
Mann-

Asymp. Sig.
Z

Whitney U
1

193,48

2

292,45

1

217,38

2

261,99

1

220,51

2

258,01

1

225,91

2

251,13

PEU1

F1
PEU2

Αντιληπτή
ευκολία
χρήσης

PEU3

PEU4

(2-tailed)

16027,000

-8,578

,000

22361,500

-4,051

,000

23190,500

-3,195

,001

24620,500

-2,277

,023

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 4.9, παρατηρείται πως υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά μεταξύ της επιλογής στο m-shopping και όλων των επιμέρους
παραμέτρων της αντιληπτής χρησιμότητας (p-value<0,05 σε όλες τις περιπτώσεις).
Ειδικότερα, συγκριτικά με όλο το δείγμα, η ομάδα των υποστηρικτών του m-shopping
(ομάδα 2) επιβεβαιώνει πιο σθεναρά σημεία όπως, η εύκολη χρήσης, η εκμάθηση και η
επιδεξιότητα για αγορές μέσω κινητών, εξαιτίας της μεγαλύτερης μέσης θέσης που
κατέχει.

69

Πίνακας 4.10: Έλεγχος Mann-Whitney U test (Ανεξάρτητη μεταβλητή: έχετε αγοράσει π/υ
μέσω κινητών συσκευών, εξαρτημένη: αντιληπτή χρησιμότητα)

Παράγοντας

Παράμετροι

Ομάδα

Μέση
Θέση

Στατιστικά Στοιχεία
Mann-

Asymp. Sig.
Z

Whitney U
1

215,66

2

264,19

1

217,95

2

261,27

1

225,73

2

251,36

1

209,55

2

271,98

1

211,78

2

269,13

PU1

PU2

F2
Αντιληπτή
χρησιμότητα

PU3

PU4

PU5

(2-tailed)

21904,000

-4,034

,000

22511,000

-3,729

,000

24572,500

-2,100

,036

20285,000

-5,194

,000

20878,000

-4,872

,000

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 4.10, παρατηρείται πως υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά μεταξύ της επιλογής στο m-shopping και όλων των επιμέρους
παραμέτρων της αντιληπτής χρησιμότητας (p-value<0,05 σε όλες τις περιπτώσεις).
Ειδικότερα, συγκριτικά με όλο το δείγμα, η ομάδα των ενεργών m-shopping χρηστών
ανταποκρίνεται πιο θετικά έναντι των υπολοίπων στην εξοικονόμηση χρόνου (PU1) και
στην ευκολία συναλλαγών (PU2), ευχρηστία (PU3), στις οικονομικότερες αγορές μέσω
κινητών συσκευών (PU4) και στη βελτίωση παραγωγικότητας εξαιτίας της
μεγαλύτερης μέσης θέσης τους.
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Πίνακας 4.11: Έλεγχος Mann-Whitney U test (Ανεξάρτητη μεταβλητή: έχετε αγοράσει π/υ
μέσω κινητών συσκευών, εξαρτημένη: κινητή επιδεξιότητα)

Παράγοντας

Παράμετροι

Ομάδα

Στατιστικά Στοιχεία

Μέση
Θέση

Mann-Whitney

Asymp. Sig.
Z

U
1

204,05

2

278,98

1

221,05

2

257,32

1

216,39

2

263,25

PU1

F3
Κινητή
Επιδεξιότητα

PU2

PU3

(2-tailed)

20196,500

-5,431

,000

17687,500

-7,362

,000

13214,500

-10,020

,000

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.11 παρατηρείται πως υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά μεταξύ της προτίμησης στο m-shopping και του παράγοντα κινητής
επιδεξιότητας σε όλες τις παραμέτρους που τη στελεχώνουν (p-value<0,05 σε όλες τις
περιπτώσεις). Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλότερες τιμές των μέσων θέσεων
για την κάθε ομάδα, οι ενεργοί χρήστες στο m-shopping δείχνουν εμφανώς μεγαλύτερη
τάση σε θέματα σιγουριάς για ενέργειες κινητών αγορών.

Πίνακας 4.12: Έλεγχος Mann-Whitney U test (Ανεξάρτητη μεταβλητή: έχετε αγοράσει
π/υ μέσω κινητών συσκευών, εξαρτημένη: καινοτομία)

Παράγοντας

Παράμετροι

Ομάδα

Μέση
Θέση

Στατιστικά Στοιχεία
Mann-

Asymp. Sig.
Z

Whitney U
1

182,87

2

305,97

1

210,96

2

270,17

1

215,06

2

264,95

1

202,69

2

280,71

IN1

F4
Καινοτομία

IN2

IN3

IN4
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(2-tailed)

13214,500

-10,020

,000

20660,500

-5,251

,000

21745,500

-4,302

,000

18467,500

-6,483

,000

Από τον έλεγχο συσχέτισης του παράγοντα καινοτομίας με βάση τη μεταβλητή F4 της
υφιστάμενης χρήσης κινητών συσκευών για αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών (Πίνακας
4.12), εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλες τις παραμέτρους (pvalue<0,05 σε όλες τις περιπτώσεις). Η μέση θέση των ενεργών χρηστών στο mshopping (ομάδα 2) είναι σαφώς μεγαλύτερη έναντι της εναλλακτικής (ομάδα 1) σε όλα
τα στοιχεία που διέπουν τον παράγοντα, συγκεντρώνοντας, συνεπώς τα υψηλότερα
ποσοστά τους.

Πίνακας 4.13: Έλεγχος Mann-Whitney U test (Ανεξάρτητη μεταβλητή: έχετε αγοράσει π/υ
μέσω κινητών συσκευών, εξαρτημένη: αντιληπτή εμπιστοσύνη)

Παράγοντας

Παράμετροι

Ομάδα

Μέση
Θέση

Στατιστικά Στοιχεία
Mann-

Asymp. Sig.
Z

Whitney U
1

203,54

2

279,63

1

206,32

2

276,09

1

209,21

2

272,40

1

199,75

2

284,46

TR1

F5
Αντιληπτή
εμπιστοσύνη

TR2

TR3

TR4

(2-tailed)

18693,500

-6,409

,000

19429,000

-5,914

,000

20196,500

-5,431

,000

17687,500

-7,362

,000

Από τον πίνακα του μη παραμετρικού ελέγχου (Πίνακας 4.13) παρατηρούμε ότι το pvalue και για τις τέσσερεις παραμέτρους της μεταβλητής είναι 0,000 (μικρότερο του
0,05). Αυτό σημαίνει ότι οι μέσες τιμές τους διαφέρουν ανάλογα με το αν ο
ερωτώμενος δήλωσε ενεργός χρήστης ή όχι στο m-shopping. Αντίστοιχα παρατηρείται
πως η μέση τιμή της δεύτερης ομάδας έναντι της πρώτης, δείχνει με διαφορά
υψηλότερη, ισχυροποιώντας τον παράγοντα σε σχέση με την ασφάλεια συναλλαγών
(TR1), τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων (TR2), την τήρηση των όρων (TR3)
και των προσδοκιών της συναλλαγής (TR4).
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Πίνακας 4.14: Έλεγχος Mann-Whitney U test (Ανεξάρτητη μεταβλητή: έχετε αγοράσει π/υ
μέσω κινητών συσκευών, εξαρτημένη: άγχος)
Στατιστικά Στοιχεία
Παράγοντας

Παράμετροι

Ομάδα

Μέση Θέση

Mann-Whitney

Asymp. Sig.
Z

U
1

293,06

2

165,58

1

277,46

2

185,45

1

282,28

2

179,31

AN1

F6
AN2

Άγχος
AN3

(2-tailed)

18693,500

-6,409

,000

19429,000

-5,914

,000

20878,000

-4,872

,000

Από τον Πίνακα 4.14 του μη παραμετρικού ελέγχου παρατηρούμε ότι το p-value και
για τις τέσσερεις παραμέτρους της μεταβλητής F6 είναι 0,000 (μικρότερο του 0,05).
Αυτό σημαίνει ότι οι μέσες τιμές τους διαφέρουν ανάλογα με το αν ο ερωτώμενος
δήλωσε ενεργός χρήστης ή όχι στο m-shopping. Εύλογα, διαπιστώνεται πως οι μέσες
θέσης της πρώτης ομάδας (ανενεργοί m-shopping χρήστες) κατέχουν τις μεγαλύτερες
τιμές έναντι της εναλλακτικής, γεγονός που επιβεβαιώνει ισχυρό δισταγμό στο mshopping (AN1) και φόβο πραγματοποίησης λαθών κατά τη διαδικασία (AN2).

Πίνακας 4.15: Έλεγχος Mann-Whitney U test (Ανεξάρτητη μεταβλητή: έχετε αγοράσει π/υ
μέσω κινητών συσκευών, εξαρτημένη: αντιληπτός κίνδυνος)
Στατιστικά Στοιχεία
Παράγοντας

Παράμετροι

Ομάδα

Μέση Θέση

Mann-Whitney

Asymp. Sig.
Z

U
1

203,68

2

279,45

1

214,44

2

265,75

1

208,50

2

273,31

PR1

F7
Αντιληπτός
Κίνδυνος

PR2

PR3
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(2-tailed)

20660,500

-5,251

,000

21745,500

-4,302

,000

18467,500

-6,483

,000

Από τον έλεγχο συσχέτισης του παράγοντα αντιληπτός έλεγχος (Πίνακας 4.15) με βάση
την εξεταζόμενη μεταβλητή (F7), παρατηρούμε ότι το p-value και για τις τρεις
παραμέτρους της είναι 0,000 (μικρότερο του 0,05). Συνεπώς, οι μέσες τιμές τους
διαφέρουν ανάλογα με το αν ο ερωτώμενος δήλωσε ενεργός χρήστης ή όχι στο mshopping. Η δεύτερη ομάδα (ενεργοί m-shopping χρήστες) είναι αυτή με τα υψηλότερα
ποσοστά αίσθησης ασφάλειας συναλλαγών, έχοντας την υψηλότερη μέση τιμή.
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Πίνακας 4.16: Έλεγχος Mann-Whitney U test (Ανεξάρτητη μεταβλητή: έχετε αγοράσει π/υ
μέσω κινητών συσκευών, εξαρτημένη: αντιληπτή διασκέδαση)
Στατιστικά Στοιχεία
Παράγοντας

Παράμετροι

Ομάδα

Μέση Θέση

Mann-Whitney

Asymp. Sig.
Z

U
1

206,61

2

275,72

1

213,09

2

267,47

1

214,60

2

265,54

PE1

F8
Αντιληπτή
Διασκέδαση

PE2

PE3

(2-tailed)

19505,500

-5,712

,000

21223,000

-4,494

,000

21623,500

-4,206

,000

Από τον Πίνακα 4.16 του μη παραμετρικού ελέγχου παρατηρούμε ότι το p-value και
για τις τρείς παραμέτρους της μεταβλητής F8 είναι 0,000 (μικρότερο του 0,05), γεγονός
που συνεπάγεται έντονη στατιστική διαφορά, με τις υψηλότερες μέσες θέσεις να
κατέχονται από την ομάδα των ενεργών m-shopping χρηστών (ομάδα 2), με έντονη,
αντίστοιχα, την αίσθηση της ευχαρίστησης στο m-shopping.
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Πίνακας 4.17: Έλεγχος Mann-Whitney U test (Ανεξάρτητη μεταβλητή: έχετε αγοράσει π/υ
μέσω κινητών συσκευών, εξαρτημένη: εμπιστοσύνη)
Στατιστικά Στοιχεία
Παράγοντας

Παράμετροι

Ομάδα

Μέση

Asymp.
Mann-

Θέση

Z

Sig.

Whitney U
(2-tailed)
1

220,00

2

258,66

1

219,12

2

259,77

1

219,93

2

258,75

1

230,10

2

245,79

1

199,73

2

284,49

1

198,20

2

286,43

1

179,74

2

309,95

1

216,58

2

263,02

1

214,20

2

266,05

1

208,14

2

273,77

RD1

RD2

RD3

RD4

F9
RD5

Χτίσιμο
εμπιστοσύνης
μέσω κινήτρων

RD6

RD7

RD8

RD9

RD10

23054,000

-3,256

,001

22823,000

-3,533

,000

23036,500

-3,380

,001

25732,500

-1,288

,198

17683,000

-7,207

,000

17278,500

-7,454

,000

12387,000

-10,631

,000

22147,500

-3,997

,000

21517,500

-4,366

,000

19911,000

-5,494

,000

Από τον Πίνακα 4.17 του μη παραμετρικού ελέγχου παρατηρούμε ότι το p-value για
όλες σχεδόν τις παραμέτρους της μεταβλητής είναι 0,000 (μικρότερο του 0,05), εκτός
της RD4 (ειδοποιήσεις βάσει τοποθεσίας) που δε διαφέρει συγκριτικά με τον
παράγοντα F9. Αντίστοιχα, οι μέσες θέσεις της ομάδας με εμπειρία στο m-shopping
είναι εμφανώς υψηλότερες του υπολοίπου δείγματος, προσδίδοντας έτσι ισχυρότερη
αξία σε m-shopping κίνητρα (εξαργύρωση κουπονιών).
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Πίνακας 4.18: Έλεγχος Mann-Whitney U test (Ανεξάρτητη μεταβλητή: έχετε αγοράσει π/υ
μέσω κινητών συσκευών, εξαρτημένη: τάση στο m-shopping)

Παράγοντας

Παράμετροι

Ομάδα

Στατιστικά Στοιχεία

Μέση
Θέση

Mann-

Asymp. Sig.
Z

Whitney U
1

192,74

2

293,93

1

210,13

2

271,23

1

203,46

2

279,73

1

194,42

2

291,25

BI1

F10
BI2

Τάση για
υιοθέτηση mshopping

BI3

BI4

(2-tailed)

15830,500

-8,406

,000

20440,000

-5,130

,000

18673,000

-6,321

,000

16275,000

-7,959

,000

Από τον Πίνακα 4.18 παρατηρούμε ότι το p-value για όλες σχεδόν τις παραμέτρους της
μεταβλητής F10 είναι 0,000 (μικρότερο του 0,05), συνεπώς προκύπτει στατιστική
διαφορά. Επιπλέον, οι μέσες θέσεις των επιμέρους παραμέτρων προκύπτουν
υψηλότερες για τους m-shopping χρήστες, γεγονός που επιβεβαιώνει την τάση για
παρόμοιες μελλοντικές αγορές (BI1) και παρακίνηση τρίτων (BI4).

Πίνακας 4.19: Έλεγχος Mann-Whitney U test (Ανεξάρτητη μεταβλητή: έχετε αγοράσει π/υ
μέσω κινητών συσκευών, εξαρτημένη: κοινωνική επιρροή)
Στατιστικά Στοιχεία
Παράγοντας

Παράμετροι

Ομάδα

Μέση Θέση

Mann-Whitney

Asymp. Sig.
Z

U
1

223,44

2

254,27

1

218,04

2

261,16

1

220,82

2

257,61

SN1

F11
Κοινωνική
επιρροή

SN2

SN3
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(2-tailed)

23967,500

-2,574

,010

22534,500

-3,648

,000

23272,500

-3,081

,002

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 4.19, παρατηρούμε ότι το p-value για όλες σχεδόν
τις παραμέτρους της μεταβλητής F11 προκύπτει είναι μικρότερο του 0,05, συνεπώς
προκύπτει στατιστική διαφορά. Με τον μεγαλύτερο δείκτη μέσης θέσης να ανήκει στην
ομάδα των ενεργών m-shopping χρηστών (ομάδα 2), υπάρχει εμφανής η επιρροή του
περιγύρου για m-shopping ενέργειες.
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Πίνακας 4.20: Έλεγχος Mann-Whitney U test (Ανεξάρτητη μεταβλητή: έχετε αγοράσει π/υ
μέσω κινητών συσκευών, εξαρτημένη: στάση στο m-shopping)

Παράγοντας

Παράμετροι

Ομάδα

Μέση
Θέση

Στατιστικά Στοιχεία
Mann-

Asymp. Sig.
Z

Whitney U
1

204,22

2

278,76

1

192,72

2

293,41

1

206,93

2

275,31

1

195,78

2

289,52

ATT1

F12
Στάση στο
m-shopping

ATT2

ATT3

ATT4

(2-tailed)

18873,000

-6,536

,000

15826,500

-8,438

,000

19590,500

-5,980

,000

16636,500

-8,034

,000

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 4.20, παρατηρούμε ότι το p-value για όλες σχεδόν
τις παραμέτρους της μεταβλητής F12 είναι 0,000 (μικρότερο του 0,05), συνεπώς
προκύπτει στατιστική διαφορά, με τη δεύτερη ομάδα των ερωτηθέντων να
καταλαμβάνουν τις υψηλότερες μέσες θέσεις, δείχνοντας σαφή θετική στάση στην
αναπτυσσόμενη ιδέα του m-shopping, έναντι των υπολοίπων.

4.3 Σύνοψη

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύθηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία
των δεδομένων κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε
περιγραφική στατιστική των δεδομένων για την εξαγωγή αποτελεσμάτων συγκρίσιμων
με τις προηγούμενες έρευνες της βιβλιογραφίας. Στη συνέχεια, εξαιτίας ύπαρξης μη
κανονικής κατανομής των δεδομένων του δείγματος, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος
συσχέτισης των παραγόντων που σχετίζονται με το mobile shopping, βάσει μη
παραμετρικού ελέγχου, Mann-Whitney.
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5 Συμπεράσματα

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα για τις
παραμέτρους των μεταβλητών στο m-shopping αναφορικά με το φύλο και την
υφιστάμενη εμπειρία των ερωτηθέντων στο m-shopping, βάσει του ελέγχου MannWhitney και της περιγραφικής στατιστικής που αντλήθηκαν μέσω SPSS.

5.1 Φύλο

Για τη χρήση smartphone, tablet, κινητού διαδικτύου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι
μέσες τιμές αυτής της μεταβλητής προκύπτουν μεγαλύτερες για τις γυναίκες από ότι
στους άντρες, συνεπώς η χρήση αυτών των παραγόντων αυξάνεται, κυρίως εξαιτίας των
γυναικών, με το 52,1% μόνο να δηλώνει τη μέγιστη δυνατή προτίμηση στο smartphone
σε σχέση με τους άντρες στο 41%. (βλ Πίνακα 4.1). Η χρήση tablet, απορρίπτεται και
από τα 2 φύλα και το mobile internet είναι πιο δημοφιλές στο γυναικείο φύλο (>70%).
Παρόλα αυτά, λιγότεροι από τους μισούς κάθε ομάδας δήλωσαν εμπειρία στο mshopping, με τους άντρες ελαφρώς να υπερτερούν (45%). (Πίνακας 39-Παράρτημα Β)
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney, τα 2 φύλα παρουσιάζουν
στατιστική διαφορά στην αντιληπτή ευκολία χρήσης για m-shopping, όπου ο
μεγαλύτερος μέσος των αντρών (3,69) έναντι των γυναικών (3,51) υποδεικνύει την
έντονη επιρροή των αντρών στον παράγοντα (54,1%). Αντιθέτως, οι γυναίκες
προκύπτουν πιο επιφυλακτικές (47,9%), με έντονο προβληματισμό (39,2). Αντιθέτως,
για την αντιληπτή χρησιμότητα, ο μεγαλύτερος μέσος των γυναικών (3,92) έναντι των
αντρών (3,59) υποδεικνύει την έντονη επιρροή των γυναικών στον παράγοντα. Πιο
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ειδικά, τα ποσοστά του δείγματος των αντρών έδειξαν υψηλό δείκτη μετριοπάθειας στη
διευκόλυνση των m-shopping συναλλαγών (24%), έναντι των γυναικών (17%).
Βάσει ελέγχου Mann-Whitney για την επιδεξιότητα κινητών συσκευών, στατιστική
διαφορά εντοπίστηκε στην αυτοπεποίθηση του χρήστη σε m-shopping ενέργειες
(Πίνακα 4.4), με τη μέση τιμή να είναι μεγαλύτερη στους άντρες (3,82) από ότι στις
γυναίκες (3,45), συνεπώς η παράμετρος αυξάνεται, κυρίως εξαιτίας των αντρών.
Αξιοσημείωτο είναι πως, βάσει της περιγραφικής στατιστικής, οι γυναίκες έδειξαν
ιδιαίτερα μετριοπαθείς (36,3%) στο ζήτημα της επιδεξιότητας, έναντι του υπόλοιπου
δείγματος (24,5%). Αναφορικά με την καινοτομία (Πίνακα 4.5) και τους μέσους των
δύο ομάδων, στατιστικές διαφορές εντοπίστηκαν στην ενημέρωση για νέες τεχνολογίες,
στον πειραματισμό νέων τεχνολογιών και στην παρότρυνση του περιγύρου για mshopping. Η αύξηση των εν λόγω δεικτών προκαλεί εντονότερα την πιθανότητα
αύξησης του ενδιαφέροντος των αντρών. Πιο ειδικά, αυτή η ομάδα είναι απόλυτα
ταυτισμένη σε ποσοστό 38,% στις νέες τεχνολογίες, συγκριτικά με τις γυναίκες που
είναι σαφώς πιο επιφυλακτικές (23,3%). Στον πειραματισμό τεχνολογίας ισχύουν τα
ανάλογα με 31,3% στους άντρες και 16% για τις γυναίκες.. Τέλος, για συστάσεις του
m-shopping στον περίγυρο των ερωτηθέντων, οι γυναίκες (δεν είναι σίγουρες, 17%)
συνεχίζουν να μεταδίδουν την επιφυλακτικότητά τους για m-shopping σε τρίτους, με
τους άντρες να περιορίζονται στο 12,4%. (Πίνακας 15, 16, 40 -Παράρτημα Β)
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Βάσει ελέγχου Mann-Whitney (Πίνακα 4.6) και ανάλυσης των μέσων των δύο ομάδων,
τα 2 φύλα διαφέρουν σε παραμέτρους όπως η ασφάλεια και οι προσδοκίες για
χρηματικές συναλλαγές m-shopping. Η αύξηση, των δεικτών της εμπιστοσύνης,
επηρεάζεται ελαφρώς θετικά, κυρίως, από τη συμπεριφορά των αντρών, με το 30% να
εμπιστεύεται τις συναλλαγές, αλλά το συντριπτικό 42,5% να μην αισθάνεται σίγουρο.
Πάνω από το μισό δείγμα γυναικών, από την άλλη, δείχνουν ξεκάθαρα επιφυλακτικές,
με μόλις το 17% να συμφωνεί. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη παράμετρο, οι άντρες φάνηκαν
προβληματισμένοι στο κατά πόσο επιβεβαιώνεται η εμπιστοσύνη τους μέσα από
συναλλαγές στο m-shopping, καθώς το 45,9% είναι θετικό (συμφωνεί), ενώ το πολύ
κοντινό 42,9% δεν είναι σίγουρο. Το βάρος της δυσπιστίας αφορά, κυρίως της γυναίκες
που πάνω από τις μισές (51,3%) είναι ουδέτερες, έως και αρνητικές (17,5%). (Πίνακας
17, 40 -Παράρτημα Β).
Τα 2 φύλα παρουσίασαν στατιστικές διαφορές στο άγχος, με την αύξηση αυτών των
δεικτών να προκαλεί το ενδιαφέρον, κυρίως, των γυναικών. Πιο ειδικά, η ομάδα 2 έχει
έντονη αίσθηση του άγχους για αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω m-shopping με
ποσοστό 44%. Στους άντρες, η αίσθηση αυτή είναι σαφώς μετριασμένη συγκριτικά με
τις γυναίκες (38,2% συμφωνούν). Οι γυναίκες, επίσης, δείχνουν μοιρασμένες για το
φόβο πιθανής ύπαρξης λαθών κατά τη διαδικασία m-shopping (35,4% συμφωνούν,
33% διαφωνούν), αλλά συγκριτικά με τους άντρες, εντοπίζουμε μια αισθητή διαφορά,
διότι το 35,2% δε φοβάται. Από κοινού και τα 2 φύλα, αντιλαμβάνονται ευχαρίστηση
στο m-shopping σε ποσοστό 35%. Παρόμοια συμπεριφορά εμφανίζουν και σε θέματα
ασφάλειας στο m-shopping, με την πλειοψηφία αντρών και γυναικών να είναι άκρως
επιφυλακτικοί (53%). (Πίνακας 19, 40 -Παράρτημα Β)
Η εμπιστοσύνη μέσω κινήτρων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, επιδρά το ίδιο ανάλογα
στο φύλο. Η επίδραση αυτού του παράγοντα εντοπίστηκε και μέσα από έρευνα των Ha
& Im (2014). Ειδικότερα, οι ενέργειες με πόντους πιστότητας και εξαργύρωσης
κουπονιών λαμβάνουν αποδοχής και από τις 2 ομάδες (58%). Παρόλα αυτά, πάνω από
το συντριπτικό 80% αντρών-γυναικών δεν αντιλαμβάνεται την εικόνα του m-shopping
ως ένα κανάλι που προσδίδει αξία και χρησιμότητα, ώστε να γίνεται κομμάτι
καθημερινότητα. (Πίνακας 21 έως 23 -Παράρτημα Β). Τα 2 φύλα δείχνουν
προβληματισμό σε μια πιστή υιοθέτηση του m-shopping (42%), συνεπώς είναι
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αδιάφορα στην όποια προώθησή του σε τρίτους (42%). Μέσα από τις έντονες
διαφωνίες των αντρών και γυναικών του δείγματος, διαπιστώνεται πως ο περίγυρος των
ερωτηθέντων δεν παίζει κανένα ρόλο επιρροής για υιοθέτηση στο m-shopping.
(Πίνακας 26, 40 -Παράρτημα Β) Παρόλα αυτά, ομόφωνα το δείγμα και των 2 ομάδων
είναι θετικό στην πρόκληση που λέγεται, m-shopping.
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5.2 Αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω κινητών συσκευών

Για τη χρήση smartphone, tablet, κινητού διαδικτύου, βάσει ελέγχου Mann-Whitney
(Πίνακα 4.9) και ανάλυσης των μέσων των δύο ομάδων, εύλογα διαπιστώνεται πως η
αύξηση προτίμησης των εν λόγω μεταβλητών προκαλείται, κυρίως από το ενεργό
δηλωθέν δείγμα στο m-shopping, διότι εδώ προκύπτουν οι μεγαλύτεροι μέσοι.
Ειδικότερα, οι προτιμήσεις χρήσης smartphone αγγίζουν ποσοστά 65,9%, έναντι της
πρώτης ομάδας με 32,1%. Η τάση για χρήση tablet, είναι σαφώς περιορισμένη, αλλά οι
διαφορές είναι αισθητές, με τους ενεργούς m-shoppers να περιορίζονται στο ελάχιστα
(20,7%), έναντι των υπολοίπων με επιλογή το καθόλου (54,3%). (Πίνακας 39Παράρτημα Β)
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Αναφορικά με τις μεταβλητές της αντιληπτής ευκολίας χρήσης και χρησιμότητας,
υπάρχει έντονη στατιστική διαφορά που επηρεάζεται θετικά, εξαιτίας κυρίως των
ενεργών χρηστών στο m-shopping. Η εν λόγω συσχέτιση, επιβεβαιώνεται μέσα από
έρευνες των Groß (2014), Wang, Malthouse, & Krishnamurthi, (2015), Lu (2014), Chen
(2012). Ειδικότερα, πάνω από το μισό δείγμα της ομάδας 2 αντιλαμβάνεται ευκολία
χρήσης και αναζήτησης των κινητών συσκευών για αγορές, ενώ είναι συγκρατημένα
σύμφωνο (24,5%) σε θέματα ευχρηστίας και αποτελεσματικότητας των m-αγορών. Το
υπόλοιπο μη ενεργό δηλωθέν δείγμα τοποθετήθηκε, στα παραπάνω, ουδέτερα. Ωστόσο,
οι διαφορές των 2 ομάδων αμβλύνονται κυρίως σε δυνατότητες εκμάθησης,
επιδεξιότητας των κινητών συσκευών και γρήγορων συναλλαγών στο m-shopping
(30%).
Όσο αναφορά την επιρροή της επιδεξιότητας των κινητών συσκευών και σύμφωνα με
τη μέση τιμή, φανερώνεται πως η αύξηση μέτρησης σιγουριάς για m-shopping
ενέργειες, συνεπάγεται, κυρίως, τους ενεργούς m-shoppers του δείγματος. Ειδικότερα,
η πιο αισθητή διαφορά στις 2 ομάδες εντοπίζεται στην αυτοπεποίθηση του χρήστη στο
m-shopping, όπου οι δυνητικοί χρήστες ήταν εμφανώς μετριοπαθείς (37,7%), ενώ
σχεδόν οι μισοί εκ των ενεργών m-shoppers (45,2%) επιβεβαίωσαν την παράμετρο.
(Πίνακας 32-Παράρτημα Β)
84

Οι παράμετροι, βάσει των οποίων διαπιστώθηκαν στατιστικές διαφορές (βλ. Πίνακα
4.13) και ελέχθησαν οι μέσοι της καινοτομίας, δείχνουν πως επηρεάζονται θετικά από
τους m-shoppers του δείγματος. Ειδικότερα, στο ζήτημα περί πρωτοπορίας στην
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, οι m-shoppers έδειξαν ιδιαιτέρως ένθερμοι σε ποσοστό
κοντά στο 40%, σε αντίθεση με τους δυνητικούς χρήστες, όπου σχεδόν οι μισοί
διαφώνησαν καθαρά. Η ενημέρωση και ο πειραματισμός για νέες τεχνολογίες
προκάλεσαν μια σύγκλιση απόψεων μεταξύ των 2 ομάδων, με σαφή ενθουσιασμό,
ωστόσο από πλευράς της δεύτερης σε ποσοστά που ξεπερνούν το 50%. (Πίνακας 28,
41,42 -Παράρτημα Β)
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Οι παράμετροι του άγχους διαφοροποίησαν στατιστικά τις 2 ομάδες (βλ. έρευνες των
K. Yang & Forney, 2013), με τους μη ενεργούς m-shoppers να φοβούνται μήπως
κάνουν λάθη κατά τη διαδικασία m-shopping σε υψηλό ποσοστό 39,6%, έναντι των
υπολοίπων (12%). Αναφορικά με την αίσθηση του αντιληπτού κινδύνου, όπου οι
στατιστικές διαφορές που εντοπίστηκαν συγκλίνουν με έρευνες των L.-S. Chen & Yang
(2012), Özer, Argan, & Argan (2013), τα περιγραφικά στατιστικά έδειξαν μέσα από τη
σύγκριση των μέσων πως υπάρχει μια ισχυρή αβεβαιότητα που αγγίζει σχεδόν το 50%
και από τις 2 ομάδες στο ζήτημα της ασφάλειας στο m-shopping, με τους ενεργούς
χρήστες να δείχνουν εμφανώς πιο θετικοί κυρίως στην αξιοπιστία που προσδίδουν στην
ασφάλεια των ηλεκτρονικών καταστημάτων (41,3%). Το 41% των ενεργών m-shoppers
συμφωνούν πως αντιλαμβάνονται την απόλαυση και την ευχαρίστηση που μπορεί να
τους προσφέρει το m-shopping, σε αντίθεση με τον εμφανή προβληματισμό των
δυνητικών χρηστών του δείγματος (34,7). (Πίνακας 31, 41, 42 -Παράρτημα Β)
Παρόλο που εντοπίστηκε στατιστική διαφορά μεταξύ των εξεταζόμενων ομάδων στην
ανίχνευση κινήτρων στο m-shopping, σχέση που τονίζεται και μέσω εκτενούς έρευνας
των Khajehzadeh, Oppewal, & Tojib (2014), υπάρχει μια γενικότερη διαφωνία σε
ποσοστά που ξεπερνούν το 80% κυρίως για τους μη έχοντες εμπειρία στο m-shopping
στο θέμα της αποδοχής τέτοιου είδους αγορών ως αναπόσπαστο κομμάτι της
καθημερινότητας. Είναι εντυπωσιακό, παράλληλα, πως αν εξαιρέσουμε κάποια
δείγματα μετριοπάθειας των ενεργών m-shoppers, γενικότερα η ομάδα 2 δεν προσδίδει,
επίσης, την πρέπουσα αξία που χρειάζεται το m-shopping σε ποσοστό άνω του 60%,
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θεωρώντας πως αυτή η ιδέα δεν αντανακλά στοιχεία του χαρακτήρα της. Παρόλα αυτά,
και οι 2 ομάδες ελκύονται σε ανταμοιβές με πόντους πιστότητας (34%). (Πίνακας 33,34
-Παράρτημα Β)
Σε σχέση με την κοινωνική επιρροή που δέχονται οι χρήστες από το περιβάλλον τους,
οι μη έχοντες εμπειρία στο m-shopping δηλώνουν ομόφωνα (>80%) πως ο περίγυρός
τους, δεν τους παροτρύνει για τέτοιες αγορές, διότι ούτε αυτός προφανώς κάνει mshopping. Το παράδοξο είναι πως σε αυτή τη διαπίστωση, με ελάχιστες ενδείξεις
μετριοπάθειας, καταλήγουν και οι ερωτώμενοι που έχουν εμπειρία στο m-shopping, σε
ποσοστό που φτάνει το 50%. Η συσχέτιση της κοινωνικής επιρροής στους χρήστες mshopping βρίσκει σημεία σύγκλισης με έρευνες των San-Martín, Prodanova, & Jiménez,
2015, Ferri, Grifoni, & Guzzo (2013), Yang (2012), Kiseol Yang (2010), αλλά όχι σε
έντονο βαθμό. (Πίνακας 37 -Παράρτημα Β)
Μέσω στατιστικού ελέγχου εντοπίστηκαν στατιστικές διαφορές, με κυρίαρχη τη θετική
επιρροή των ενεργών m-shoppers στην τάση για υιοθέτηση στο m-shopping, γεγονός
που παρεκκλίνει από τις διαπιστώσεις των Archana Kumar & Avinandan Mukherjee
(2013). Παρόλα αυτά, υπάρχει γενικότερα μια μετριοπάθεια κυρίως από πλευράς των
δυνητικών χρηστών, σχετικά με την πιθανότητα πραγματοποίησης m-shopping στο
μέλλον (44,9%) και σαφής απόρριψη στο ενδεχόμενο συστηματικής υιοθέτησής του
μελλοντικά (36%). Βάσει των παραπάνω, εύλογα προκύπτει και η αδιαφορία της εν
λόγω ομάδας για προώθηση του m-shopping σε πρόσωπα του περιγύρου (39%).
(Πίνακας 35, 36 -Παράρτημα Β) Το υπόλοιπο δείγμα των ενεργών χρηστών,
παρουσιάζει γενικά θετική στάση στις προαναφερθείσες διαπιστώσεις σε ποσοστό που
δεν ξεπερνά το 48%. Οι ενεργοί Έλληνες χρήστες στο m-shopping, καθορίζουν κατά
κύριο λόγο, σύμφωνα με τους μέσους, τη θετική συμπεριφορά του παράγοντα, με την
πλειοψηφία αυτών να είναι θετική στο m-shopping (63.9%) και να τη θεωρεί έξυπνη
ιδέα (57,2%). Το υπόλοιπο δείγμα, συμφωνεί, κατά το ήμισυ (53,6%), κυρίως στο ότι οι
αγορές μέσω κινητών συσκευών είναι μια καλή έως και έξυπνη ιδέα, αλλά
δυσκολεύεται να το δει με θετική ματιά (41,5%), διότι δεν αντιλαμβάνεται ακόμα
διαφορά στο m-shopping, έναντι των εναλλακτικών καναλιών αγοράς. (Πίνακας 38, 41,
42 -Παράρτημα Β)
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6 Προτάσεις, Περιορισμοί και Μελλοντική Έρευνα

Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι κατασκευαστές ιστοσελίδων, οι εταιρείες κινητής
τηλεφωνίας που παράγουν, σε συνδυασμό με τους λιανοπωλητές που ασχολούνται με
το m-shopping πρέπει να ενσωματώσουν τις προσπάθειές τους για να ενισχύσουν την
εμπειρία του m-shopping, προκειμένου να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές (άντρεςγυναίκες) στην υιοθέτηση και ολοκλήρωση αγορών μέσω κινητών συσκευών.
Κατά πρώτον, ο σχεδιασμός ενός αξιόπιστου περιβάλλοντος για τις υπηρεσίες /
ιστοσελίδες των κινητών συσκευών, όπου θα φέρει αξιόπιστες πληροφορίες για την
αγορά, θα πρέπει να είναι βασισμένος στα συμφέροντα, στις προτιμήσεις και στις
ανάγκες του καταναλωτή, ώστε να αποδώσουν αξία σε αυτά οι δυνητικοί χρήστες.
Συχνά εκφράζεται η άποψη ότι η εμπιστοσύνη όχι μόνο διεγείρει την ικανοποίηση και
την αφοσίωση για αποδοχή στο m-shopping, αλλά επίσης επηρεάζει την τάση της
πρόθεσης των καταναλωτών για συμμετοχή στο m-shopping (San-Martin and Lope´zCatala´n, 2013).
Επιπλέον, οι m-πωλητές πρέπει να δημιουργήσουν υπηρεσίες / ιστοσελίδες βασισμένες
στην ασφάλεια και σε τεχνολογικές δομές που πληρούν τις δεσμεύσεις για την
προστασία της ιδιωτικής ζωής, την ασφάλεια των συναλλαγών και να κάνουν
προβλέψεις για παροχές εγγυήσεων προς τους πελάτες και δυνατότητες επιστροφών,
προσανατολιζόμενοι κυρίως στο γυναικείο κοινό που υστερεί αποδοχής περί του
πειραματισμού νέων τεχνολογιών.
Οι m-shopping υπηρεσίες / ιστοσελίδες απαιτούν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο
Internet και μια διαισθητική και εύκολα διαχειρίσιμη πλατφόρμα. Οι m-πωλητές θα
πρέπει, ως εκ τούτου, να εξασφαλίσουν διασυνδέσεις φιλικές προς το χρήστη που να
του επιτρέπουν την εύκολη πλοήγηση στα περιεχόμενα χωρίς καταβολή ιδιαίτερης
προσπάθειας. Συνεπώς, θα πρέπει να αποφευχθεί η συνήθεια μεταφοράς υφιστάμενων
επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων από το διαδίκτυο απευθείας στα κινητά, λόγω
της περιορισμένης χωρητικότητας των φορητών συσκευών, έναντι των υπολογιστών.
Αυτός είναι ένας λόγος που το κινητό κανάλι εξακολουθεί να θεωρείται ως
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συμπληρωματικό μέσο και όχι ως εναλλακτική λύση για διαδικτυακή πρόσβαση (Ozok
και Wei 2010).
Οι m-shopping υπηρεσιών / ιστοσελίδες πρέπει να είναι εξοπλισμένες με λειτουργίες
και χαρακτηριστικά που έχουν σημασία για τις αντιλήψεις των καταναλωτών περί
χρησιμότητας και απόλαυσης. Αφού έχει δημιουργηθεί ένας αξιόπιστος μηχανισμός
συναλλαγής, οι m-vendors θα πρέπει στη συνέχεια να βελτιώσουν την απόδοση, την
προσαρμογή και τα χαρακτηριστικά, την ευκολία των υπηρεσιών τους ή / και
ιστοσελίδες για να επιτρέψει μια αξιόπιστη και ασφαλή εμπειρία αγορών ανά πάσα
στιγμή και οπουδήποτε με τη χρήση των smartphones. Για το σκοπό αυτό, όχι μόνο από
πλευράς τεχνολογικής υποδομής, αλλά και διασυνδέσεων των υπηρεσιών / ιστοσελίδων
ειδικότερα, χρειάζονται συνεχείς αναβαθμίσεις για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις
των πελατών.
Το m-shopping μπορεί να είναι ευχάριστο και για τα δύο φύλα, μόνο αν η
χωρητικότητα των κινητών συσκευών υποστηρίζει τα χαρακτηριστικά και τις
λειτουργίες που προσφέρονται από την εκάστοτε υπηρεσία / ιστοσελίδα. Σε αντίθετη
περίπτωση, εάν οι συναλλαγές γίνονται υπερβολικά περίπλοκα ή συνοδεύονται από
λάθη, η m-shopping ροής θα παρεμποδίζεται και θα οξύνει τον αντιληπτό κίνδυνο και
την ήδη αρνητική στάση των καταναλωτών, ειδικά των δυνητικών, απέναντι mshopping. Έτσι, όλες οι εφαρμόσιμες λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να
συνάδουν με την τεχνική απόδοση του smartphone για να εξασφαλιστεί μια χρήσιμη
και ευχάριστη εμπειρία m-shopping.
Επιπλέον, οι m-πάροχοι θα πρέπει να επικεντρωθούν στα οφέλη του m-shopping μέσα
από διαφημιστικές εκστρατείες, για το πώς θα υπάρξει εξοικονόμηση χρόνου και
χρημάτων και πώς θα διευκολυνθεί η διαδικασία της αγοράς, ώστε να αυξηθεί η
πρόθεση για m-shopping. Τα κινητά κουπόνια (m-coupons), είναι ένας τρόπος
προσέλκυσης κοινού, ειδικά του γυναικείου που αντιλαμβάνεται μεγαλύτερα οφέλη από
τη χρήση m-υπηρεσιών, συγκριτικά με τους άντρες. Συνεπώς, καθιστώντας την
εξαγορά κινητού κουπονιού πιο απλή (π.χ. άμεση έκπτωση αντί έκπτωση στην επόμενη
αγορά) θα ήταν πιο εύκολο και για τους άνδρες καταναλωτές, να αναπτύξουν θετικές
στάσεις προς το m-shopping.
Προτείνουμε ότι οι εταιρείες που αποφασίζουν να διενεργούν πωλήσεις μέσω κινητών
θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ικανοποίηση δείχνει να είναι σημαντικός τρόπος
επίτευξης της σωστής σύστασης από τους αγοραστές σε αυτό το είδος των αγορών, η
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οποία επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα άλλων μελετών που διεξήχθησαν σε offline, σε
απευθείας σύνδεση και κινητά πλαίσια (Akroushetal, 2011). Με αυτή την έννοια, η
προώθηση της ψυχαγωγίας και της απόλαυσης στο m-shopping οδηγεί στην τάση
υιοθέτησης αυτών των αγορών από τους νεαρούς ενήλικες κυρίως, ενώ στην περίπτωση
των ενηλίκων το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να παραχθεί ως αποτέλεσμα της κοινωνικής
επιρροής.
Οι m-πωλητές θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα κλίμα που να ευνοεί την υιοθέτηση των
νέων τεχνολογιών από τους Έλληνες πελάτες, συμμετέχοντας σε εκστρατείες
επικοινωνίας που προάγουν την ψυχαγωγία των καταναλωτών κατά τη διαδικασία
χρήσης του κινητού τηλεφώνου για αγορές, διότι είναι ζωτικής σημασίας η
ικανοποίηση και η ενίσχυση της τάσης προς m-shopping ενέργειες. Σχετικά με την
ψυχαγωγία για ενίσχυση του ενδιαφέροντος των δυνητικών m-shoppers, οι πάροχοι
λογισμικού θα πρέπει να σχεδιάσουν ιστοσελίδες στις προδιαγραφές ενός κινητού,
συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία αλληλεπίδρασης, εικόνων και βίντεο κατά την πλοήγηση
για αγορές (virtual reality), προκειμένου να βελτιωθεί η κοινωνική πτυχή της
πλοήγησης (Goel et al., 2013).
Οι Έλληνες καταναλωτές χωρίς εμπειρία στο m-shopping είναι πιθανόν να βασίζονται
σε αξιολογήσεις και προτάσεις σημαντικών τους προσώπων για αγορές μέσω κινητών,
προκειμένου να στηρίξουν την απόφασή τους αυτή. Έτσι, σε αυτό το στάδιο της
διάδοσης των κινητών αγορών, οι έμποροι λιανικής πώλησης πρέπει να εξετάζουν
μαρτυρίες και σχόλια των πελατών για το m-shopping, ως ένα διαφημιστικό εργαλείο
που μπορεί να μεταφέρει ένα μήνυμα που να οδηγεί στην πρόθεση αγοράς μέσω
κινητών συσκευών, διαμέσου της ικανοποίησης.
Κατά την αξιολόγηση της αποδοχής των τεχνολογικών καινοτομιών, όπως το mshopping, το κοινωνικό πλαίσιο του m-αγοραστής (δυνητικού ή ενεργού) δεν θα πρέπει
να αγνοηθεί, διότι αν το κοινωνικό πλαίσιο είναι υπέρ της χρήσης μιας τεχνολογίας,
αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αγορών. Μέσω ανάλυσης των
συμπεριφορών των Ελλήνων καταναλωτών (ανεξαρτήτως φύλου), μπορεί να επιτευχθεί
η τόνωση του χαμηλού έως τώρα ενδιαφέροντος για το m-shopping.
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Οι περιορισμοί της έρευνας εντοπίζονται στο δείγμα που συλλέχθηκε στα πλαίσια μιας
χώρας (Ελλάδα) και στην κυρίως φοιτητική ιδιότητα των ερωτηθέντων. Αναφορικά με
τη μεθοδολογία που υιοθετήθηκε στην μεταπτυχιακή εργασία, υπήρξε συσχετισμός
βάσει δύο μόνο ανεξαρτήτων μεταβλητών (φύλο, εμπειρία σε αγορές μέσω κινητών
συσκευών) με τις υπόλοιπες μεταβλητές, συνεπώς, δεν καλύπτονται όλοι οι πιθανοί
συσχετισμοί που ενδεχομένως οδηγούσαν σε εναλλακτικά συμπεράσματα.
Σε ότι αφορά, τέλος, περαιτέρω έρευνα, πιστεύουμε ότι θα αποδειχθεί ενδιαφέρον να
συγκριθεί το μοντέλο για διαφορετικές χώρες, με διαφορετικά επίπεδα της οικονομικής
και τεχνολογικής ανάπτυξης. Σε μια μελλοντική μελέτη θα μπορούσαν να αναλυθούν
τα δυνητικά αποτελέσματα για τη συγκράτηση συμμετοχής στο m-shopping, την
εμπειρία ή το εισόδημα. Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρον να επαναληφθεί η μελέτη όταν τα
κινητά τηλέφωνα επιτύχουν μια ευρύτερη διάδοση μεταξύ των αγοραστών που θα
φέρουν ποικίλα γνωρίσματα και όταν επιτυχημένες και αποτυχημένες στρατηγικές των
πρωτοπόρων m-παρόχων γίνουν γνωστές. Τέλος, ένα πολυκαναλικό μοντέλο θα
μπορούσε να προταθεί, συμπεριλαμβανομένης της κινητής τηλεφωνίας, του Internet και
των

μη

διαδικτυακών

καταστημάτων

ως

συμπληρωματικά δε για ενέργειες αγορών.
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7 Παράρτημα

Παράρτημα Α

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί κομμάτι έρευνας που διεξάγεται από το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο πλαίσιο μεταπτυχιακής εργασίας. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της
πρόθεσης χρήσης κινητών συσκευών για την αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη
συμμετοχή σας και δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας, σε περίπτωση επιθυμίας σας για την κοινοποίηση των
αποτελεσμάτων.

Για την παρούσα έρευνα, ως κινητές συσκευές, θεωρείται το “έξυπνο” κινητό τηλέφωνο (smartphone) και η
ταμπλέτα (tablet).

Στην πλειοψηφία των ερωτήσεων χρησιμοποιείτε κλίμακα 1 (χαμηλότερο) έως 5 (υψηλότερο).
Παρακαλούμε σημειώστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στην εκάστοτε απάντησή σας.
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Α) Εισαγωγικά Στοιχεία

1) Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε τo:
Καθόλου

Ελάχιστα

Αρκετά

Πολύ

Πάρα Πολύ

1

2

3

4

5

1. smartphone;

1

2

3

4

5

2. tablet;

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3. κινητό διαδίκτυο (mobile internet)
(δηλ. τη χρήση διαδικτύου μέσω κινητών
συσκευών, όπως κινητό τηλέφωνο και tablet);

2) Έχετε αγοράσει προϊόντα/ υπηρεσίες μέσω κινητών συσκευών;

Όχι

Ναι

Β) Παρακαλούμε σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις, οι οποίες αφορούν την αγορά προϊόντων/
υπηρεσιών μέσων κινητών συσκευών

Θεωρώ πως:

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

1

1. είναι εύκολη η χρήση των κινητών συσκευών

Δεν είμαι
σίγουρος/ η

Συμφωνώ

3
2

Συμφωνώ
Απολύτως
5

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

για την αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών
2. είναι εύκολη η εκμάθηση για την αγορά
μέσω κινητών συσκευών
3. μπορείς να βρεις ό,τι ακριβώς αναζητάς
να αγοράσεις μέσω των κινητών συσκευών
4. είναι εύκολο να αποκτήσεις επιδεξιότητα

1
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2

3

4

5

στη χρήση των κινητών συσκευών για την
αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών
5. με την αγορά μέσω κινητών συσκευών
γλιτώνεις χρόνο (πιο γρήγορη συναλλαγή)

1

2

3

4

5

6. με την αγορά μέσω κινητών συσκευών η
συναλλαγή πραγματοποιείται πιο

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

αποτελεσματικά
7. με την αγορά μέσω κινητών συσκευών
αποκτάς προϊόντα/ υπηρεσίες πιο φθηνά
8. Γενικά, η αγορά μέσω κινητών
συσκευών είναι πιο εύχρηστη
9. η αγορά μέσω κινητών συσκευών
βελτιώνει την παραγωγικότητα.

Πιστεύω ότι στην αγορά μέσω κινητών

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφων
ώ

συσκευών:

Δεν είμαι
σίγουρος/
η

Συμφωνώ

3

4

1
2

Συμφωνώ
Απολύτως
5

1. οι χρηματικές συναλλαγές είναι ασφαλείς

1

2

3

4

5

2. διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα

1

2

3

4

5

3. τηρούνται οι όροι χρήσης της συναλλαγής

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. το αποτέλεσμα των συναλλαγών θα
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μου
5. σε σχέση με τους φίλους μου, είμαι από τους
πρώτους που θα χρησιμοποιούσα κινητές συσκευές
για την αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών
6. μου αρέσει να ενημερώνομαι για νέες τεχνολογίες
7. μου αρέσει να πειραματίζομαι-δοκιμάζω
νέες τεχνολογίες
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8. ο περίγυρός μου, φίλοι και συγγενείς, με
1

2

3

4

5

συμβουλεύονται όταν πρόκειται για νέες τεχνολογίες

Σχετικά με την αγορά προϊόντων/

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

Δεν είμαι
σίγουρος/ η

Συμφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ

υπηρεσιών μέσω κινητών
1

3

συσκευών:

5

2

4

1. Είμαι διστακτικός στην αγορά προϊόντων/
υπηρεσιών μέσω κινητών συσκευών

1

2

3

4

5

2. Διστάζω να αγοράσω προϊόντα/ υπηρεσίες
μέσων κινητών συσκευών καθώς φοβάμαι
μήπως κάνω λάθη

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3. Η αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών από
κινητές συσκευές κατά κάποιο τρόπο με φοβίζει

Σχετικά με την αγορά προϊόντων/
υπηρεσιών μέσω κινητών
συσκευών:

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

1

Δεν είμαι
σίγουρος/ η
3

2

Συμφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ

5

4

1. Είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου ότι
μπορώ να αγοράσω αποτελεσματικά ένα
προϊόν/ υπηρεσία μέσω κινητής συσκευής

1

2

3

4

5

2. Πιστεύω πως είμαι σε θέση να αγοράσω ένα
προϊόν/ υπηρεσία μέσω μίας κινητής
συσκευής σε σύντομο χρονικό διάστημα εάν
έχω μία μικρή βοήθεια

1

2

3

4

5

3. Πιστεύω πως είμαι σε θέση να αγοράσω ένα
προϊόν/ υπηρεσία μέσω μίας κινητής
συσκευής σε σύντομο χρονικό διάστημα εάν
την έχω ξαναχρησιμοποιήσει στο παρελθόν

1

2

3

4

5
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Διαφωνώ
απολύτως

Πιστεύω πως:

Δεν είμαι
σίγουρος/ η

Διαφωνώ

1

Συμφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ

3

5

2

4

1. η αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω
1

2

3

4

5

2. δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε
πρόβλημα εάν αγοράσω προϊόντα/ υπηρεσίες
μέσω κινητών συσκευών

1

2

3

4

5

3. τα ηλεκτρονικά καταστήματα από τα οποία
μπορώ να αγοράσω προϊόντα/ υπηρεσίες
μέσω κινητών συσκευών είναι ασφαλή

1

2

3

4

5

κινητών συσκευών είναι ασφαλής

Θεωρώ πως η αγορά προϊόντων/
υπηρεσιών μέσω κινητών συσκευών είναι:

Διαφωνώ
απολύτως

Δεν είμαι
σίγουρος/ η

Διαφωνώ

1

3

2

1. απολαυστική

Συμφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ

5

4

1

2

3

4

5

2. προσφέρει ευχαρίστηση

1

2

3

4

5

3. διασκεδαστική

1

2

3

4

5

Διαφωνώ

Δεν είμαι
σίγουρος/ η

Θεωρώ πως επηρεάζει την απόφαση αγοράς
μου μέσω κινητής συσκευής (τηλέφωνο ή
tablet):

Διαφωνώ
απολύτως
1

3
2

Συμφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ

5
4

1. η ανταμοιβή με πόντους πιστότητας από
αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω κινητών

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

συσκευών
2. η παροχή και η εξαργύρωση κουπονιού όταν
πρόκειται για αγορές μέσω κινητών συσκευών
3. οι ειδικές προσφορές/ εκπτώσεις αποκλειστικά
για αγορές μέσω τηλεφώνου ή tablet
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4. οι ειδοποιήσεις που λαμβάνω σχετικά με τη
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

χρονική στιγμή και την τοποθεσία που βρίσκομαι
Θεωρώ πως:
5. αφιερώνω πολύ χρόνο στην αγορά προϊόντων
/ υπηρεσιών μέσω κινητών συσκευών
6. η αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω
κινητών συσκευών είναι σημαντικό
κομμάτι της καθημερινότητάς μου
7. συναισθηματικά, έχω καλή σχέση με την
αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω κινητών
συσκευών
8. η αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω
κινητών συσκευών με βοηθά να δείξω
ποιος/ποια είμαι
9. η αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω
κινητών συσκευών ανακλά τις προσωπικές μου
αξίες
10. οι άλλοι σχετίζουν την αγορά προϊόντων/
υπηρεσιών μέσω κινητών συσκευών με εμένα

Σχετικά με την αγορά προϊόντων/

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

Δεν είμαι
σίγουρος/ η

Συμφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ

υπηρεσιών μέσω κινητών
συσκευών:

1

3
2

5
4

1. σκοπεύω να πραγματοποιήσω αγορές
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

μέσω κινητών συσκευών στο άμεσο μέλλον
2. πιστεύω πως το ενδιαφέρον μου απέναντι
στην αγορά μέσω κινητών συσκευών
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θα αυξηθεί στο άμεσο μέλλον
3. σκοπεύω να αγοράσω προϊόντα/ υπηρεσίες
μέσω κινητών συσκευών όσο το δυνατόν

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

περισσότερο
4. προτίθεμαι να παρακινήσω κι άλλους
στην πραγματοποίηση αγορών μέσω
κινητών συσκευών

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

1

Δεν είμαι
σίγουρος/ η
3

2

Συμφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ

5
4

1. Οι άνθρωποι του περίγυρού μου που
επηρεάζουν τη συμπεριφορά μου
πιστεύουν πως θα πρέπει αγοράζω

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

προϊόντα/ υπηρεσίες μέσω κινητών
συσκευών
2. Θα πρέπει να αγοράζω προϊόντα/
υπηρεσίες μέσω κινητών συσκευών,
όπως κάνουν και οι φίλοι μου/ περίγυρός μου
3. Οι άνθρωποι που είναι σημαντικοί για
μένα πιστεύουν πως θα πρέπει να αγοράζω
προϊόντα/
υπηρεσίες
μέσω
κινητών
συσκευών

Διαφωνώ
απολύτως

Διαφωνώ

1

Δεν είμαι
σίγουρος/ η
3

2

1. Η αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω

1
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2

Συμφωνώ
Απολύτως

Συμφωνώ

5

4
3

4

5

κινητών συσκευών είναι καλή ιδέα
2. Είμαι υπέρ της αγοράς προϊόντων/
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

υπηρεσιών μέσω κινητών συσκευών
3. Η αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω
κινητών συσκευών είναι έξυπνη ιδέα

4. Είμαι θετικός στην αγορά προϊόντων/
υπηρεσιών μέσω κινητών συσκευών
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Γ) Δημογραφικά - Προφίλ ερωτώμενου:

1) Ηλικία:

18-24 χρονών

25-34 χρονών

35-44 χρονών

45-55 χρονών

2) Φύλο:

Άντρας

Γυναίκα

3) Μορφωτικό επίπεδο:

Πρωτοβάθμια (απόφοιτος Δημοτικού)
Δευτεροβάθμια (απόφοιτος Λυκείου)
Τριτοβάθμια (απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ)
Κάτοχος Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού

4) Επάγγελμα:
υπάλληλος

5) Μηνιαίο εισόδημα:

Φοιτητής

Ιδιωτικός υπάλληλος

Ελεύθερος επαγγελματίας

Άνεργος

< 600 ευρώ
1201-1500 ευρώ

Άλλο

601-900 ευρώ

901-1200 ευρώ

1501-2000 ευρώ

>2000 ευρώ

Δεν απαντώ

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας!
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Δημόσιος

Παράρτημα Β
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Πινακας 39:Μέσοι των περιγραφικών στοιχείων, βάσει των ανεξάρτητων μεταβλητών

Πίνακας 40: Μέσοι της ανεξάρτητης μεταβλητής:φύλο

Πίνακας 41: Μέσοι της ανεξάρτητης μεταβλητής:έχετε αγοράσει μέσω κινητών συσκευών
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Πίνακας 41: της ανεξάρτητης μεταβλητής:έχετε αγοράσει μέσω κινητών συσκευών
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