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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Επανάσταση της Πληροφορικής άλλαξε σημαντικά τον
τρόπο ζωής των πολιτών, επιφέροντας μια σειρά αλλαγών που
επηρεάζουν και τις εμπορικές επιχειρήσεις. Αυτές οι αλλαγές
μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό όπλο στα χεριά των
επιχειρήσεων που θέλουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
ενός νέου περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από συνεχώς
μεταβαλλόμενες συνθήκες, διεθνοποίηση και εντατικοποίηση
του ανταγωνισμού ,κ.α. Οι επιχειρήσεις που θα “επιβιώσουν”
στον ανταγωνισμό είναι αυτές που στον παρόντα χρόνο θα
κάνουν στρατηγικές επιλογές για την ενσωμάτωση των νέων
τεχνολογιών στις πρακτικές τους.
Τα ψηφιακά δίκτυα και οι επικοινωνιακές υποδομές
προσφέρουν μια παγκόσμια βάση πάνω στην όποια άνθρωποι
και οργανισμοί αλληλεπιδρούν, επικοινωνούν, συνεργάζονται
και αναζητούν πληροφορίες. Έτσι αναπτύσσονται διεθνώς τα
ηλεκτρονικά καταστήματα, που προσφέρουν
ημερησίως
χιλιάδες προϊόντα και υπηρεσίες. Οι τομείς που καλύπτουν τα
ηλεκτρονικά καταστήματα είναι σχεδόν όλοι οι τομείς του
λιανικού εμπορίου. Μπορεί να συναντήσει κανείς καταστήματα
τροφίμων, κοσμημάτων, βιβλιοπωλεία, ηλεκτρονικών ειδών κ.α.
Συναντώνται επίσης , καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών
όπως έκδοσης εισιτήριων, τραπεζικών συναλλαγών, κράτησης
ξενοδοχείων κ.α.
Στην συγκεκριμένη εργασία θα μελετήσουμε τα εννοιολογικά
συστατικά (διαστάσεις) της online εικόνας στα στοιχειά που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να μετρηθεί κάθε μια από αυτές τις εννοιολογικές
διαστάσεις, την αξιοπιστία των στοιχείων την εγκυρότητα και ποσό
ισχυρές είναι οι σχέσεις μεταξύ των συστατικών της εικόνας
κατασtημάτων και της online πρόθεσης αγορών.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα ηλεκτρονικά καταστήματα συγκαταλέγονται στις εφαρμογές της
κατηγορίας Επιχείρηση προς τον Καταναλωτή (Business to Consumer,
B2C) και αποτελούν σημείο προώθησης και πώλησης αγαθών και
υπηρεσιών μέσω του Internet . Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να
αναπαραστήσει και να εμπλουτίσει με νέες δυνατότητες
την
λειτουργικότητα ενός νέου καταστήματος. Σε αρκετές περιπτώσεις ,τα
ηλεκτρονικά καταστήματα
λειτουργούν ως υποκαταστήματα των
υφιστάμενων (φυσικών) καταστημάτων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις
αποτελούν τα μοναδικά σημεία πώλησης των προϊόντων ή των
υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Στόχος ενός ηλεκτρονικού καταστήματος
δεν είναι μονό η προβολή των προϊόντων , αλλά και η εφαρμογή
τεχνικών που προσδίδουν πρόσθετη άξια στην ηλεκτρονική παρουσία
του έμπορου και ωθούν τον πελάτη-χρήστη να προτιμήσει την
ηλεκτρονική αγορά έναντι της παραδοσιακής. Οι τεχνικές αυτές αφορούν
την αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες του καταναλωτή μέσα
από την παροχή υποστήριξης του πελάτη (πριν και μετά την πώληση).
Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθέν υπόψη και ο σχεδιασμός , η παράγωγη
και η προώθηση προϊόντων βάσει των ιδιαίτερων απαιτήσεων και
αναγκών του κάθε πελάτη μεμονωμένα, καθώς και η δυνατότητα
εξοικονόμησης κόστους και χρόνου.
Από την πλευρά της επιχείρησης , εξασφαλίζεται η ηλεκτρονική της
παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και η δημιουργία νέων καναλιών
προώθησης και πώλησης των προϊόντων. Επιπλέον, προκύπτουν νέα
κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες αλλά και με άλλες επιχειρήσεις,
καθιστώντας ακόμα πιο ισχυρή και άμεση την επαφή της επιχείρησης
μαζί τους. Αυτοματοποιημένες διαδικασίες που αφορούν διαχείριση
αποθεμάτων και την διανομή ( μεταφορά και παράδοση) των προϊόντων,
μπορούν να υιοθετηθούν και να συντελέσουν στην εξοικονόμηση
κόστους για την επιχείρηση και κατ’ επέκταση για τον ίδιο τον πελάτη.
Σε ένα μεγάλο ποσοστό τα υπάρχοντα ηλεκτρονικά καταστήματα
διαθέτουν χαρακτηριστικά που αφορούν την προβολή και την προώθηση
των προιοντων, την δυνατότητα άμεσης παραγγελίας και αγοράς αυτών
είτε με αντικαταβολή είτε μέσω πιστωτικής
κάρτας . Επίσης
υιοθετούνται μέθοδοι για την αναγνώριση της ταυτότητας του πελάτη-
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χρηστή και σκιαγράφηση του προφιλ, όχι μονό όσον αφορά τα
προσωπικά του στοιχειά αλλά και για τις αγοραστικές του συνήθειες. Με
αυτόν τον τρόπο κάθε φορά που ο πελάτης αυτός επισκέπτεται το
κατάστημα μπορεί να δει κάποιες σελίδες διαμορφωμένες συμφώνα με
τις απαιτήσεις και την αγοραστική του συμπεριφορά κατά την τελευταία
του επίσκεψη. Επιπλέον, προσφορές για νέα προϊόντα και υπηρεσίες
προτείνονται στους συχνότερους πελάτες.Οι αντιλήψεις σχετικά με ένα
κατάστημα online, που αναπτύχτηκαν μετά από μια συνολική μελέτη του
δικτύου μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την στάση κάποιου απέναντι
στην αγορά σε τέτοιου είδους κατάστημα. Αυτές οι αντιλήψεις
χαρακτηρίζονται συλλογικά ως «online εικόνα καταστημάτων”. Τα
συστατικά μιας εικόνας καταστημάτων είναι η online χρησιμότητα ,
απόλαυση , ευκολία της χρήσης, ύφος καταστημάτων, οικειότητα,
εμπιστοσύνη και απόδοση τακτοποίησης.
Η παράγωγη εισοδήματος μέσω ενός online καταστήματος είναι ένα
από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες
ηλεκτρονικού εμπορίου. Για αυτόν τον λόγο, οι παράγοντες που
επηρεάζουν την πρόθεση να αγοράσουν online εξερευνούνται από τους
ερευνητές MIS.Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν συγκεκριμένα
προηγούμενα στοιχειά όπως η χρησιμότητα δικτύου και η ευκολία της
χρήσης (S.J Bell 1999) ,αλλά μέχρι τώρα, σχετικά λίγη προσοχή έχει
δοθεί στην γενική εικόνα του online καταστήματος. Ωστόσο, η ερευνά θα
δείξει ότι η online εικόνα καταστημάτων μπορεί να είναι σημαντικός
προάγγελος για τις online προθέσεις αγορών.
Ένας άλλος σημαντικός λόγος να μελετηθεί ο αντίκτυπος της online
εικόνας καταστημάτων είναι ότι η εικόνα βρίσκεται, τουλάχιστον μέχρι
ένα σημειολόγο άμεσο έλεγχο του ιδιοκτήτη καταστημάτων η του
σχεδιαστή δικτύου.

1.1

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Βασικός σκοπός της ερευνάς είναι να μελετήσει τα εννοιολογικά
συστατικά (διαστάσεις) της online εικονας στα στοιχειά που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να μετρηθεί κάθε μια από αυτές τις εννοιολογικές
διαστάσεις, την αξιοπιστία των στοιχειων,την εγκυρότητα και ποσό
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ισχυρές είναι οι σχέσεις μεταξύ των συστατικών της εικόνας
καταστημάτων και της online πρόθεσης αγορών.
Ο κύριος στόχος της ερευνάς αποβλέπει να αναπτύξει αξιόπιστα και
έγκυρα μετρά για τα συστατικά μιας online εικόνας καταστημάτων και
να εξετάσει τις σχέσεις αυτών των συστατικών στις τοποθετήσεις και
στις προθέσεις αγοράς στο δίκτυο. Αυτά τα συστατικά είναι
:”εμπιστοσύνη καταστημάτων, αντιληπτή απόδοση διακανονισμού,
χρησιμότητα καταστημάτων, ευκολία χρήσης, ύφος καταστημάτων και
οικειοτητα καταστημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ
1.1 Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα
Το σημερινό Internet αποτελεί εξέλιξη του Arpanet, ενός δικτύου που
άρχισε να αναπτύσσεται πειραματικά στα τέλη της δεκαετίας του ’60 στα
πανεπιστήμια των ΗΠΑ οι ερευνητές ξεκινούν να πειραματίζονται με την
διασύνδεση απομακρυσμένων υπολογιστών μεταξύ τους. Το δίκτυο
Apranet γεννιέται το 1969 με πόρους του προγράμματος ΑRPA
(Advanced Research Project Agency) του Υπουργείου Άμυνας, με σκοπό
να συνδέσει το Υπουργείο με στρατιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς
και να αποτελέσει ένα πείραμα για την μελέτη της αξιόπιστης
λειτουργιάς των δικτύων. Στην αρχική του μορφή, το πρόγραμμα
απέβλεπε στον πειραματισμό με μια νέα τεχνολογία γνωστή σαν
μεταγωγή πακέτων (packet switching),σύμφωνα με την οποία τα προς
μετάδοση δεδομένα κόβονται σε πακέτα και πολλοί χρήστες μπορούν να
μοιραστούν την ίδια επικοινωνιακή γραμμή.
Στόχος ήταν η δημιουργία ενός διαδικτύου που θα εξασφάλιζε την
επικοινωνία μεταξύ απομακρυσμένων δικτύων, έστω και αν κάποια από
τα ενδιάμεσα συστήματα βρίσκονταν προσωρινά εκτός λειτουργιάς.
Κάθε πακέτο θα είχε την πληροφορία που θα χρειαζόταν για να φτάσει
στον προορισμό του, όπου θα γινόταν η επανασύνθεση του σε δεδομένα
τα οποία μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο τελικός χρήστης.
Το 1973, ξεκινά ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα που ονομάζεται
Interneting Project (Πρόγραμμα Διαδικτύωσης) προκειμένου να
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ξεπεραστούν οι διαφορετικοί τρόποι που χρησιμοποιεί κάθε δίκτυο για να
διακινεί τα δεδομένα του. Στόχος είναι η διασύνδεση πιθανώς ανόμοιων
δικτύων και η ομοιόμορφη διακίνηση δεδομένων από το ένα δίκτυο στο
άλλο. Από την έρευνα γεννιέται μια νέα τεχνική, το Internet Protocol (IP)
(Πρωτόκολλο Διαδικτύωσης), από την οποία θα πάρει αργότερα το
όνομα του το Internet. Διαφορετικά δίκτυα που χρησιμοποιούν το κοινό
πρωτόκολλο IP μπορούν να συνδέονται και να αποτελούν ένα διαδικτυο.
Σε ένα δίκτυο IP όλοι οι υπολογιστές είναι ισοδύναμοι, όποτε τελικά
οποιοσδήποτε υπολογιστής του διαδικτύου μπορεί να επικοινωνεί με
οποιονδήποτε άλλον.
Επίσης, σχεδιάζεται μια άλλη τεχνική για τον έλεγχο της μετάδοσης
των δεδομένων, το Transmission Control Protocol (TCP) (Πρωτόκολλο
Έλεγχου Μετάδοσης). Ορίζονται προδιαγραφές για την μεταφορά
αρχείων μεταξύ των υπολογιστών (FTP) και για το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (E-mail). Σταδιακά συνδέονται με το ARPANET ιδρύματα
από άλλες χώρες, με πρώτα το University College of London (Αγγλία)
και το Royal Radar Establishment (Νορβηγία).
Το 1983, το πρωτόκολλο TCP/IP (δηλ. ο συνδυασμός των TCP και
IP) αναγνωρίζεται ως πρότυπο από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Η
έκδοση του λειτουργικού συστήματος Berkeley UNIX το οποίο
περιλαμβάνει το TCP/IP συντελεί στην γρήγορη εξάπλωση της
δικτύωσης των υπολογιστών. Εκατοντάδες Πανεπιστήμια συνδέουν τους
υπολογιστές τους στο ARPANET, το οποίο επιβαρύνεται πολύ και το
1983, χωρίζεται σε δυο τμήματα: στο MILNET (για στρατιωτικές
επικοινωνίες) και στο νέο ARPANET (για χρήση αποκλειστικά από την
πανεπιστημιακή κοινότητα και συνέχιση της έρευνας στην δικτύωση).
Το 1985, το National Science Foundation (NSF) δημιουργεί ένα δικό
του γρήγορο δίκτυο, το NSFNET χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο
TCP/IP, προκειμένου να συνδέσει πέντε κέντρα υπέρ-υπολογιστών
μεταξύ τους και με την υπόλοιπη επιστημονική κοινότητα. Στα τέλη της
δεκαετίας του ’80, όλο και περισσότερες χώρες συνδέονται στο NSFNET
(Καναδάς, Γάλλια, Σουηδία, Αυστραλία, Γερμάνια, Ιταλία, κ.α). Χιλιάδες
πανεπιστήμια και οργανισμοί δημιουργούν τα δικά τους δίκτυα και τα
συνδέουν πάνω στο παγκόσμιο αυτό δίκτυο το οποίο αρχίζει να γίνεται
γνωστό σαν IΝΤΕRΝΕΤ και να εξαπλώνεται με τρομερούς ρυθμούς σε
ολόκληρο τον κοσμο. Το 1990, το ARPANET πλέον καταργείται.
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Όλο και περισσότερες χώρες συνδέονται στο NSFNET, μεταξύ των
οποίων και η Ελλάδα. Το 1993, το εργαστήριο CERN στην Ελβετία
παρουσιάζει το World Wide Web (WWW) (Παγκόσμιο Ιστό) που
αναπτύχτηκε από τον Tim Burners-Lee. Πρόκειται για ένα σύστημα
διασύνδεσης πληροφοριών σε μορφή πολυμέσων (multimedia) που
βρίσκονται αποθηκευμένες σε χιλιάδες υπολογιστές του Internet σε
ολόκληρο τον κόσμο και παρουσίασης τους σε ηλεκτρονικές σελίδες,
στις οποίες μπορεί να περιηγηθεί κανείς χρησιμοποιώντας το ποντίκι. Το
γραφικό αυτό περιβάλλον έκανε την εξερεύνηση του Internet προσιτή
στον απλό χρηστή. Παράλληλα, εμφανίζονται στο Internet διάφορα
εμπορικά δίκτυα που ανήκουν σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών Internet
(Internet Service Providers-ISP) και προσφέρουν πρόσβαση στο Internet
για όλους. Οποιοσδήποτε διαθέτει PC και modem μπορεί να συνδεθεί με
το Internet σε τιμές που μειώνονται διαρκώς. Το 1995,το NSFNET
καταργείται πλέον επίσημα και το φορτίο του μεταφέρεται σε εμπορικά
δίκτυα (http://www2u.uth.gr).
Όσο αφορά τους χρήστες, το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι
βλέπουν το διαδίκτυο ως μια σημαντική πηγή άντλησης πληροφόρησης.
Οι αγορές μέσω του διαδικτύου είναι ακόμα περιορισμένες στην Ελλάδα,
καθώς αντιπροσωπεύουν το 5% του πληθυσμού. Αυτοί που προβαίνουν
σε αγορές εστιάζονται κυρίως σε υπηρεσίες όπως είναι οι κρατήσεις
ξενοδοχείων, εισιτήριων, ενοικίασης αυτοκίνητων, αγορά μουσικής ή
ταινιών, λογισμικού καθώς και προϊόντων όπως βιβλία και εξαρτήματα
για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Τα κύρια κίνητρα που κρύβονται πίσω από τις αγορές μέσω
διαδικτύου είναι η εύρεση των υπηρεσιών και προϊόντων σε χαμηλότερη
τιμή καθώς επίσης και το γεγονός της ευκολίας που παρέχεται για αγορά
σε οποιαδήποτε ώρα μέσα από το σπίτι. Αναφορικά με το μέσο όρο
χρημάτων που δαπανούνται για τις συναλλαγές μέσω του διαδικτύου
αυτός φτάνει τα 193 ευρώ ανά συναλλαγή ενώ σε ετήσια βάση ο μέσος
όρος φτάνει τα 745 ευρώ. Μια πρόσφατη τάση εμφανίζεται στον τρόπο
πληρωμής, όπου η πιστωτική κάρτα τείνει να αντικατασταθεί από την
αντικαταβολή, καθώς τα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν αρχίσει να
προσφέρουν και εναλλακτικούς τρόπους εξόφλησης, με στόχο την
κατάργηση ενός ισχυρού εμποδίου για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού
εμπορίου, τον φόβο των συναλλαγών.
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Διάγραμμα 1: Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα το
2002-2007
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Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 1, το ηλεκτρονικό εμπόριο
σημειώνει σταδιακή αύξηση την τελευταία πενταετία, έχοντας
τριπλασιαστεί από το 2002. Πιο συγκεκριμένα , το 2002 το ηλεκτρονικό
εμπόριο αντιπροσώπευε μόνο το 4,7% των συναλλαγών ενώ το 2007
έφτασε το 13%. Σε όλη την πενταετία, με εξαίρεση το 2004,
παρατηρείται αύξηση, η οποία τα τελευταία δυο χρόνια είναι ιδιαίτερα
μεγαλη. Επιπλέον, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2, η πλειοψηφία των
πελατών του διαδικτύου είναι μεταξύ 25 και 34 ετών,
αντιπροσωπεύοντας το 36,8% του συνόλου των αγοραστών της
διαδικτυακής αγοράς το 2007. Είναι εξίσου σημαντικό να αναφέρουμε
ότι υπάρχει μια τάση καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας να υιοθετούν
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σταδιακά το ηλεκτρονικό εμπόριο και να πραγματοποιούν συναλλαγές
μέσω του διαδικτύου. Μια εξίσου σημαντική ηλικιακά ομάδα είναι αυτή
μεταξύ 16 και 24 ετών, καταναλωτές που είναι εξοικειωμένοι με το
διαδίκτυο και την ιδία στιγμή δαπανούν πολλές ώρες στον υπολογιστή.

Διάγραμμα 2:Online αγορές σε διάφορες ηλικιακές ομάδες
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Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 3, οι χρήστες του δικτύου που δεν
έχουν προβεί σε αγορά μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος μειώνονται
σταδιακά στην Ελλάδα, γεγονός που δείχνει μια ανερχόμενη αγορά. Πιο
συγκεκριμένα , το 2005, 88,3% των χρηστών του διαδικτύου δήλωσαν
ότι δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία αγορά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
για το 2007 μειώθηκε στο 76,9%. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το
μεγαλύτερο μέρος των χρηστών ενδιαφέρεται για την άντληση
πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, ένα ποσοστό που αντιπροσωπεύει το
53% του συνόλου. Επίσης, το 23% χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για λογούς
επικοινωνίας, καθώς υπάρχει η τάση αντικατάστασης του παραδοσιακού
ταχυδρομείου από το ηλεκτρονικό. Παράλληλα, η ψυχαγωγία αποτελεί
το κύριο ενδιαφέρον μεγάλου μέρους των χρηστών. Οι νεαρές ομάδες
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να παίζουν παιχνίδια με ανθρώπους από
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όλο τον κόσμο, για να «κατεβάζουν» μουσική και ταινίες, για να
δημιουργούν δίκες τους συλλογές κ.α. Τέλος ένα 5% των χρηστών
παρακολουθούν μέσω διαδικτύου εκπαιδευτικά προγράμματα .Σε αυτήν
την περίπτωση, οι χρήστες είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία, χαρακτηρίζονται
από έντονο ενδιαφέρον για την επιμόρφωση και δεν έχουν τον
απαραίτητο χρόνο ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν μαθήματα.

Διάγραμμα 3: Ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει
πραγματοποιήσει ποτέ αγορές μέσω του διαδικτύου σε
σύγκριση με αυτούς που έχουν πραγματοποιήσει
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Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (2007), οι
περισσότερες αγορές μέσω διαδικτύου ,ποσοστό της τάξεως του 29,7%
του συνόλου, αφορά τον ταξιδιωτικό κλάδο. Ακόμα, το 21,2% των
αγορών πραγματοποιείται στον κλάδο των βιβλίων, περιοδικών και
εφημερίδων ενώ ο χώρος του λογισμικού έχει καταφέρει να αποσπάσει
μερίδιο της τάξεως του 18,1% των συνολικών ηλεκτρονικών αγορών.
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Άλλες προϊοντικές κατηγορίες όπως τα εισιτήρια για διασκέδαση
(11,8%), η μουσική και οι ταινίες (15,9%), ο ρουχισμός και η υπόδηση
(14,5%) περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό αγορών μέσω
διαδικτύου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την μικρότερη συμμέτοχη έχουν
τα τρόφιμα, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 3% της συνολικής αγοράς.
Αναφορικά με τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των
καταναλωτών στο διαδίκτυο, θα πρέπει να σημειωθεί πως στην Ελλάδα
είναι άτομα υψηλού μορφωτικού επίπεδου, ζουν σε μεγάλα αστικά
κέντρα, έχουν υψηλή εισοδήματα και συχνά χρησιμοποιούν υπολογιστές
στο σπίτι και στην εργασία. Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί πως οι
περισσότερες αγορές σε ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα
πραγματοποιούνται μέσα από το σπίτι των χρηστών, ενώ ένα σημαντικό
ποσοστό αυτών επισκέπτονται τα internet καφέ ή παρόμοιες τοποθεσίες,
όπου μπορούν να βρουν άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο.

1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική
συμπεριφορά
Η μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών είναι
ιδιαίτερα σημαντική για κάθε στρατηγική απόφαση που λαμβάνει η
εκάστου επιχείρηση. Σύμφωνα με τους Engel et al.(1986) ένα μοντέλο
αγοραστικής συμπεριφοράς περιλαμβάνει κυρίως τα παρακάτω σταδία, η
ένταση και διάρκεια των οποίων βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το
είδος των προϊόντων, την ανάμειξη των καταναλωτών και αλλά
επιμέρους στοιχειά. Τα σταδία αυτά είναι:
1.Aναγνώριση του προβλήματος. Ο καταναλωτής αναγνωρίζει ότι
υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όταν υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ μιας
πραγματικής και μιας επιθυμητής κατάστασης. Η διάφορα προέρχεται
από την έλλειψη ικανοποίησης κάποιων αναγκών του, όποτε ο
καταναλωτής βάζει σαν στόχο του την εξάλειψη αυτής της
δυσαρέσκειας. Οι ανικανοποίητες ανάγκες, δηλαδή γίνονται κίνητρα που
ασκούν πιέσεις στο άτομο για ενέργειες. Όταν το άτομο επιτύχει το
στόχο ικανοποίησης κάποιων αναγκών του η ένταση μειώνεται
προσωρινά και οι ανάγκες που ικανοποιήθηκαν παύουν να αποτελούν
κίνητρο.
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2.Αναζητηση πληροφοριών. Οι καταναλωτές πριν προβούν στην
αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων αναζητούν πληροφορίες σχετικά
με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να καλύψουν
τις ανάγκες τους. Η αναζήτηση των πληροφοριών γίνεται είτε μέσα από
εσωτερικές πήγες είτε μέσα από εξωτερικές. Όταν ο καταναλωτής
βρίσκεται ενώπιον μιας αγοραστικής απόφασης αρχικά εξετάζει τις
πληροφορίες που έχει αποθηκεύσει στην μνήμη του (Murray.1991).
Aυτές οι πληροφορίες του έχουν δημιουργήσει μια στάση ή τον έχουν
οδηγήσει σε γνώση μέσω εμπειρίας. Όταν οι εσωτερικές πήγες είναι
ανεπαρκείς, ο καταναλωτής αναζητά πληροφορίες από εξωτερικές πήγες,
αρχικά με αυξημένη προσοχή για ότι υπάρχει σχετικό με την αγοραστική
του απόφαση και στην συνεχεία προχωρεί σε ενεργό αναζήτηση
πληροφοριών από εμπορικές πήγες ( διαφημίσεις στα Μ.Μ.Ε.,
ενημερωτικά φυλλάδια, ενημέρωση από υπάλληλους), δημοσιές πήγες
(ειδικά αφιερώματα, μελέτες, δημοσιογραφικά άρθρα,internet) και το
άμεσο περιβάλλον του (πληροφορίες από στόμα σε στόμα για φήμη,
εμπειρίες γνωστών, φίλων και συγγενών). Η σχετική επιρροή αυτών των
πηγών πληροφόρησης διαφέρει από προϊόν σε προϊόν και από αγοραστή
σε αγοραστή (Kοlter et al., 1999). Κατά κανόνα ο καταναλωτής λαμβάνει
τις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν από εμπορικές
πήγες, δηλαδή από πήγες τις οποίες μπορεί να ελέγχει η ιδία εταιρεία.
Ωστόσο, οι πιο αποτελεσματικές πήγες τείνουν να είναι οι προσωπικές.
3. Αξιολόγηση εναλλακτικών επίλογων. Κάθε καταναλωτής
επεξεργάζεται την πληθώρα των πληροφοριών που έχει συγκεντρώσει
κατά διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της
προσωπικότητας του που επηρεάζουν την συμπεριφορά του. Οι
ιδιαιτερότητες αυτές καθορίζονται από εξωτερικούς παράγοντες όπως
είναι η κουλτούρα, κοινωνική τάξη, οι ομάδες αναφοράς των ατομων.
Ακόμα εσωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν την αξιολόγηση των
εναλλακτικών λύσεων. Αυτοί αναφέρονται στις προσωπικές απόψεις του
καταναλωτή που διαμορφώνονται από ψυχολογικές επιδράσεις από την
μια μεριά και από διάφορα προσωπικά χαρακτηριστικά από την άλλη. Τα
πρώτα αναφέρονται στον τρόπο διαμόρφωσης της προσωπικότητας, στα
ψυχολογικά χαρακτηριστικά, στις δυνατότητες αντίληψης και μάθησης,
στα στοιχειά υποκίνησης, στις στάσεις και στα πιστεύω κάθε
καταναλωτή, ενώ τα δευτέρα στο φύλλο, επάγγελμα, στην μόρφωση,
στην φάση του κύκλου ζωής του και στις οικονομικές του δυνατότητες.
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Για την αξιολόγηση των εναλλακτικών, οι καταναλωτές
επηρεασμένοι από τις παραπάνω ιδιαιτερότητες τους, κρίνουν τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες με βάση τα τεχνικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά τους καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά σχέσης με τη
επιχείρηση. Οι διαστάσεις αυτές που λαμβάνουν υπόψη τους οι
καταναλωτές στην προσπάθεια τους να αξιολογήσουν τα εναλλακτικά
προϊόντα ή υπηρεσίες σχετίζονται με την γενική αποδεκτή ανατομία του
πραϋντικού μοντέλου (Kotler et al.,1999). Το μοντέλο αυτό παρουσιάζει
το προϊόν σε τρία βασικά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από το
βασικό προϊόν. Πρόκειται για τα βασικά χαρακτηριστικά που αγοράζουν
οι καταναλωτές και προσφέρουν ουσιαστικά τα τεχνικά οφέλη που
αναζητεί ο αγοραστής. Το δεύτερο επίπεδο αναφέρεται στο απτό ή
πραγματικό προϊόν. Οτιδήποτε σχετίζεται άμεσα με το προϊόν και
διαφέρει από τα βασικά χαρακτηριστικά του βρίσκεται σε αυτό το
επιπεδο. Στοιχεία όπως η εγγύηση βρίσκονται σε αυτήν την κατηγορία
και ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν τα λειτουργικά στοιχειά του προϊόντος.
Το τελικό επίπεδο αναφέρεται στο προϊόν ως διευρυμένη έννοια. Τα
στοιχειά που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο δεν αφορούν άμεσα το
προϊόν, όπως είναι για παράδειγμα η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και
οι παροχές πιστωτικών διευκολύνσεων. Πολλά από τα στοιχεία αυτού
του επιπέδου σχετίζονται με τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των
καταναλωτών και των πωλητών της εταιρείας.
4. Αφού ο καταναλωτής αξιολογήσει τις διάφορες εναλλακτικές που
υπάρχουν, καταλήγει στην τελική απόφαση. Και σε αυτό το στάδιο
φαίνεται πως οι επιρροές από το εξωτερικό περιβάλλον μπορεί να
επιδράσουν στην τελική επιλογή, αλλά η ανάλυση τους δεν αφορά την
παρούσα διπλωματική εργασία.
5. Συμπεριφορά μετά την αγορά. Η αγοραστική συμπεριφορά μετά
την αγορά συνδέεται με την αντίληψη του αγοραστή για την εγγύτητα
ανάμεσα στο προσδοκώμενο και το αντιλαμβανόμενο επίπεδο ποιότητας
των χαρακτηριστικών της υπηρεσίας. Αν το επίπεδο είναι το ίδιο, ο
πελάτης μένει ικανοποιημένος και συνεχίζει την συνεργασία. Αν
υπολείπεται το δεύτερο του πρώτου, τότε ο πελάτης δυσαρεστείται και
διατυπώνει παράπονα στην Διοίκηση, ακόλουθη την νομική οδό,
προσφεύγει σε Ινστιτούτα Καταναλωτών, στέλνει επιστολές στον τύπο,
διακόπτει την συνεργασία ή δεν κάνει κάποια συγκεκριμένη ενεργεία,
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αλλά γίνεται η ζωντανή δυσφήμιση της εταιρείας στον κύκλο του. Αν το
δεύτερο είναι ανώτερο του πρώτου, τότε ο πελάτης όχι μόνο παρακινείται
για να συνεχίσει την συνεργασία με το ίδιο ή με αλλά προϊόντα, αλλά
γίνεται η ζωντανή διαφήμιση της εταιρείας και των προϊόντων της.
Από την ανάλυση των σταδίων μέσα από τα οποία διέρχεται ο
καταναλωτής έως ότου αποφασίσει να αγοράσει ένα προϊόν αλλά και να
παραμείνει πιστός σε αυτό, βλέπουμε πως ο παράγοντας σχέσηςεμπιστοσύνη-εικόνα παίζει σημαντικό ρολό. Πιο συγκεκριμένα, η εικόνα
που έχει ο καταναλωτής για το συγκεκριμένο προϊόν ή εταιρεία, μπορεί
να επηρεάσει σημαντικά τις αποφάσεις για αγορά, κατά την φάση της
αξιολόγησης των εναλλακτικών. Το βασικό όμως που προκύπτει είναι
ποιοι παράγοντες συνθέτουν την έννοια της εικόνας ενός καταστήματος,
το οποίο μάλιστα βρίσκεται στο διαδίκτυο. Ο στόχος της παρούσας
εργασίας είναι να διαπιστώσει τους παράγοντες που συνθέτουν την
έννοια της Online εικόνας και ταυτόχρονα να διερευνήσει τον βαθμό
στον οποίο αυτή μπορεί να επηρεάσει την αγοραστική πρόθεση. Όπως
είδαμε στην ανάλυση της αγοραστικής απόφασης, οι αντιλήψεις που έχει
ο ίδιος ο καταναλωτής επηρεάζουν εν τέλει την αγορά ενός προϊόντος.
Συμβαίνει όμως το ίδιο και στην περίπτωση του διαδικτύου; Σε τι βαθμό
η εικόνα ενός ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να οδηγήσει σε θετική
αξιολόγηση έναντι των εναλλακτικών και να δημιουργήσει μια θετική
πρόθεση για αγορά;

1.3 Το Internet ως κανάλι διανομής στην λιανική
Tο κύριο επίκεντρο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η εικόνα
των ηλεκτρονικών καταστημάτων και πως αυτή μπορεί να επηρεάσει την
πρόθεση αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι εισάγεται ένα σημαντικό θέμα, αυτό
του διαδικτύου ως κανάλι διανομής στην λιανική. Ο Davies (1993)
αναφέρει ότι ένα παραδοσιακό κανάλι διανομής περιγράφει την ροή ενός
προϊόντος ή υπηρεσίας από την επιχείρηση στον τελικό καταναλωτή.
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα επέμβασης των χονδρεμπόρων. Όπως
γίνεται αντιληπτό, το παραδοσιακό κανάλι διανομής είναι ένα σύστημα
μιας κατεύθυνσης. Με την εξέλιξη όμως της τεχνολογίας και του
διαδικτύου, πρόεκυψε μια καινούργια πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Τα
κανάλια διανομής είναι πλέον δυο κατευθύνσεων, με την μεγαλύτερη
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δύναμη να κατέχεται από τους τελικούς καταναλωτές, όπως αναφέρει ο
Hagel (1997).
Το διαδίκτυο προσφέρει διάφορα πλεονεκτήματα ως κανάλι λιανικής
πώλησης. Πιο συγκεκριμένα, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς αυξάνεται διαρκώς η εξοικείωση
των ατόμων με τους υπολογιστές και βελτιώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο
τα τηλεφωνικά δίκτυα, δημιουργούνται σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης
αγοράς για τις επιχειρήσεις (Parker και Gulliford, 1996). Ένα άλλο
σημαντικό πλεονέκτημα προέρχεται από την άμεση επικοινωνία που
δημιουργείται μέσω της τεχνολογίας του διαδικτύου. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι το διαδίκτυο ως κανάλι διανομής μπορεί να συμβάλει
σημαντικά στην καλύτερη τμηματοποίηση και τοποθέτηση, κυρίως μέσω
της διαδραστηκότητας μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.
Ακόμα, οι Hooi-Im et al. (1998) τονίζουν την συνεισφορά του
διαδικτύου στην μείωση του κόστους. Οι λιανοπωλητές έχουν την
ευκαιρία να μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με επιπλέον
υπάλληλους, με κτίρια και εξοπλισμό, στοιχειά απαραίτητα για ένα
παραδοσιακό κατάστημα. Επιπλέον, οι καταναλωτές έχουν την
δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές μέσω της οικίας τους. Ο
Cronin (1996) τονίζει την σημασία του διαδικτύου ως κανάλι λιανικής
πώλησης, λογά της δυνατότητας προσέλκυσης πελατών από νέες αγορές,
αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την κερδοφορία.
Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να αναφερθεί πως δεν είναι ιδιαίτερα
εύκολο για μια επιχείρηση να υιοθετήσει το διαδίκτυο ως κανάλι
λιανικής πώλησης, καθώς μπορεί να εμφανιστούν διάφορα προβλήματα.
Πιο συγκεκριμένα, τεχνολογικά θέματα που μπορεί να σχετίζονται με την
υποδομή της εταιρείας, την ικανότητα καταναλωτών να χρησιμοποιούν
τις νέες τεχνολογίες καθώς και την τηλεπικοινωνιακή υποδομή στις
διάφορες χώρες, μπορούν να δημιουργήσουν σχετικά προβλήματα
(Cockbum,Wilson, 1996). Επιπλέον, πολλές αγορές στο χώρο της
λιανικής πραγματοποιούνται αυθόρμητα. Με αλλά λόγια, οι καταναλωτές
δεν έχουν πραγματική ανάγκη αλλά λογά του ότι επισκέπτονται ένα
κατάστημα, πραγματοποιούν κάποιες επιπλέον αγορές. Οι Mc William et
al. (1997) εκφράζουν τον φόβο ότι οι αγορές μέσω διαδικτύου θα
ελαχιστοποιήσουν τις αυθόρμητες αγορές ενώ θα χαρακτηρίζονται από
αποτελεσματικό σχεδιασμό. Τέλος, οι Shi και Salesky (1994) δεν
θεωρούν ότι το διαδίκτυο ως κανάλι διανομής θα αυξήσει την
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κερδοφορία αλλά αντίθετα ένας αριθμός καταναλωτών που συνήθιζαν να
πραγματοποιούν αγορές μέσω παραδοσιακών καταστημάτων θα μεταβεί
στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Έτσι, οι συνολικές πωλήσεις δεν
αναμένεται να αυξηθούν, συμφώνα με τους ερευνητές.
Είναι ήδη γνωστό ότι τα κανάλια λιανικής είναι καίριας σημασίας για
την επιχειρηματική επιτυχία (Porter,1985). Όσο αφορά το διαδίκτυο ως
κανάλι λιανικής, ο Cooke (1997) τονίζει ότι η εταιρεία θα πρέπει να
προσέξει πολύ το σύστημα διανομής. Οι επιχειρήσεις που έως σήμερα
διατηρούν κάποιο παραδοσιακό κατάστημα λιανικής μπορεί να
συναντήσουν δυσκολίες παράδοσης των προϊόντων τους μέσω του
διαδικτύου για αυτό και είναι πιθανό να συνεργαστούν με κάποιο
εξωτερικό οργανισμό. Κάτι τέτοιο όμως ουσιαστικά οδηγεί στην είσοδο
ενός επιπλέον ενδιάμεσου, γεγονός που εξαλείφει ένα από τα
σημαντικότερα πλεονεκτήματα του διαδικτύου που είναι η στενή σχέση
μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη.
Ο Grosh (1998) υποστηρίζει ότι η υιοθέτηση του διδακτέου από τις
επιχειρήσεις θα συμβάλει αρνητικά στον χώρο των λιανέμπορων, αφού
τώρα οι εταιρείες έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν άμεσα τα
προϊόντα τους στους πελάτες. Ο Ettore (1996) από την άλλη μεριά, δεν
πιστεύει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να βλάψει σημαντικά τον χώρο του
λιανεμπορίου καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν την
απαραίτητη υποδομή που να υποστηρίζει τις άμεσες πωλήσεις. Παρόλα
αυτά, υπάρχει πάντα η δυνατότητα απόκτησης σχετικών δυνατοτήτων
μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Τέλος, η εξάπλωση του διαδικτύου
ως κανάλι διανομής οδηγεί στην εντατικοποίηση του ανταγωνισμου.
Έτσι, τα κύρια οφέλη θα καταφέρουν να εκμεταλλευτούν οι εταιρείες
που δραστηριοποιούνται μόνο μέσω διαδικτύου (Stern και Weitz, 1998).
Είναι φανερό πως το διαδίκτυο ως κανάλι διανομής δημιουργεί
σημαντικές ευκαιρίες αλλά ελλοχεύει και διαφόρους κινδύνους ,στοιχειά
που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τις εταιρείες.
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1.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση
αγοράς στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Στην βιβλιογραφία σχετικά με την τεχνολογία πληροφόρησης, οι
στάσεις ενός ατόμου επηρεάζουν σημαντικά τόσο τον βαθμό υιοθέτησης
των υπολογιστών όσο και της προσαρμογής της αγοραστικής του
συμπεριφοράς. Συμφώνα με τον Klobas (1995), η στάση προς την
πρόθεση χρήσης της τεχνολογικής πληροφόρησης είναι μια
πολυδιάστατη μεταβλητή, η όποια περιλαμβάνει την αντιλαμβανόμενη
χρησιμότητα, πρόσβαση και ποιότητα. Οι Jenong και Lambert (1999) σε
μια σχετική ερευνά που πραγματοποίησαν έδειξαν ότι η
αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται
σε μια ιστοσελίδα και η ποιότητα αυτών αποτελούν σημαντικές ενδείξεις
για την πρόβλεψη της αγοραστικής συμπεριφοράς.
Ταυτόχρονα, η αλλαγή από ένα απτό χώρο αγοράς προϊόντων σε ένα
καινοτόμο περιβάλλον πραγματοποίησης αγορών περιλαμβάνει επίσης
ένα αντιληπτό επίπεδο κίνδυνου. Οι κύριοι κίνδυνοι αναφέρονται σχετικά
με τις αγορές μέσω του διαδικτύου είναι οι οικονομικοί. Η αντίληψη
αυτού του κίνδυνου επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την αγοραστική
απόφαση καθώς η αντιλαμβανόμενη απώλεια και το άγχος σχετικά με τα
αρνητικά που συνεπάγεται η πιθανότητα ενός τέτοιου κίνδυνου μπορούν
να αποτρέψουν την αγορά προϊόντων μέσω του διαδικτύου (Salam et al.,
1998). Όσο υψηλότερος είναι ο αντιλαμβανόμενος κίνδυνος, τόσο
μεγαλύτερη ανάγκη έχει ο καταναλωτής για αναζήτηση επιπλέον
πληροφοριών (Smith και Bristor,1994). Σε αυτό ακριβώς το σημείο θα
πρέπει να επικεντρωθεί ο λιανέμπορος μέσω διαδικτύου, δημιουργώντας
ένα συναίσθημα ασφάλειας, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και
θέματα ασφάλειας πληρωμών (Lawrence,2000).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει
η κατάλληλη τεχνολογική υποδομή, η εμπιστοσύνη των χρηστών μπορεί
να μην υπάρχει (Coursey,1998). Το γεγονός αυτό εξηγεί εν μέρει το γιατί
οι χρηστές του διαδικτύου δεν προβαίνουν σε μεγάλο ποσοστό σε αγορές
μέσω αυτού ABS,2000). Επιπλέον, αυτοί οι όποιοι πραγματοποιούν
αγορές μέσω του διαδικτύου δεν σημαίνει ότι έχουν ξεπεράσει τα άγχη
και τους φόβους που έχουν για πιθανούς κινδύνους. Για αυτό ακριβώς
τον λόγο, απαιτείται το κατάστημα λιανικής μέσω του διαδικτύου να έχει
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πάντα ως προτεραιότητα την δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος
(Gefen και Keil, 1998).
Παρά το γεγονός ότι η ευκολία, η αποτελεσματικότητα ,η
αποδοτικότητα και η ευχαρίστηση είναι μερικά από τα θετικά
συναισθήματα που αναπτύσσουν οι καταναλωτές κατά την διάρκεια της
πραγματοποίησης των αγορών τους μέσω του διαδικτύου, οι
περισσότεροι από αυτούς έχουν σχετικό άγχος για πιθανούς κινδύνους
και έλλειψη του έλεγχου. Ορισμένοι έχουν την εντύπωση ότι το
διαδίκτυο δεν αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον και ότι άλλοι έχουν
απεριόριστη πρόσβαση στις προσωπικές τους πληροφορίες. Αυτά τα
αρνητικά συναισθήματα επηρεάζουν την προθυμία των πελατών να
αγοράζουν μέσω του διαδικτύου. Συμφώνα με την ερευνά που
πραγματοποιήθηκε από την Boston Consulting Group (BCG,2000), οι
αποτυχείς αγορές, οι φόβοι ασφάλειας και η απογοήτευση από το
σύστημα αποτελούν βασικά εμπόδια πραγματοποίησης αγορών μέσω του
διαδικτύου. Οι πελάτες θέλουν απλές, εύκολες και χωρίς άγχος
αγοραστικές αποφάσεις (McGarvey,1999). Μια ερευνά που
πραγματοποιήθηκε από τον O’ Shea (1999) έδειξε ότι περίπου το 60%
των πιθανών αγοραστών μέσω του διαδικτύου εγκαταλείπουν την
συναλλαγή όταν εμφανίζονται προβλήματα στο σύστημα.
Για την επιτυχία του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι απαραίτητη η
αποδοχή από το κοινό. Ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα που μετρούν την
αποδοχή αρχικά της τεχνολογίας στην εκτέλεση εργασιών είναι το
Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (Technology Acceptance
Model,TAM). Συμφώνα με αυτό το μοντέλο ο βαθμός αποδοχής
εξαρτάται από την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και από την
αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης. Η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα
αναφέρεται στη αίσθηση που έχει ο πελάτης σχετικά με το πόσο
βελτιώνεται η απόδοση μέσα από την χρήση της τεχνολογίας. Η
αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης αναφέρεται στον βαθμό που θεωρεί ο
χρήστης ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογίας χωρίς ιδιαίτερη
προσπάθεια. Το μοντέλο αυτό έχει βρεθεί να έχει αξιοπιστία στην
προσπάθεια του να εξηγήσει τις μελλοντικές προθέσεις και συμπεριφορές
των καταναλωτών απέναντι στην τεχνολογίας (για παράδειγμα
Davis,1989; Mathieson,1991,Segars και Grover,1993, Taylor και
Todd,1995).
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Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο και αναλύοντας τη σχετική
βιβλιογραφία, καταλήξαμε σε ένα μοντέλο αποδοχής της ηλεκτρονικής
λιανικής, το όποιο αποτελείται από έξι παράγοντες. Όπως αναφέραμε και
παραπάνω, η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και ευκολία χρήσης
επηρεάζουν κατά πολύ την τελική αποδοχή από την πλευρά του
καταναλωτη. Αυτό σημαίνει πως η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και
ευκολία χρήσης έχουν θετική επίδραση στην αποδοχή των καταναλωτών
της ηλεκτρονικής τραπεζικής.
Η διασκέδαση αναφέρεται στον βαθμό κατά τον όποιο μια
δραστηριότητα που γίνεται με έναν υπολογιστή θεωρείται ότι είναι
ευχάριστη. Πρόκειται για ένα στοιχείο αντίθετο της αντιλαμβανόμενης
χρησιμότητας, καθώς είναι ένα εσωτερικό στοιχειό υποκίνησης χρήσης
του διαδικτύου. Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών που ασχολήθηκαν με την
αντιλαμβανόμενη ευχαρίστηση κατέληξαν στο ότι επηρεάζει θετικά τις
προθέσεις των καταναλωτών και την στάση απέναντι στο διαδίκτυο και
τους υπολογιστές (Davis 1993; Igbaria et al., 1995; Teo et al., 1999).
Ειδικότερα αποδείχτηκε πως η αντιλαμβανόμενη διασκέδαση σχετίζεται
θετικά με την συχνότητα χρήσης του διαδικτύου και εκτέλεσης κάποιων
λειτουργιών. Ακόμα έρευνες έδειξαν πως στοιχειά όπως η συγκέντρωση,
η περιέργεια και η διασκέδαση δημιουργούν ευχαρίστα συναισθήματα
προς την χρήση του διαδικτύου. Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές πως η
αντιλαμβανόμενη διασκέδαση επηρεάζει θετικά την αποδοχή της
ηλεκτρονικής αγοράς.
Η ποσότητα της πληροφορίας που λαμβάνουν οι καταναλωτές
σχετικά με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταστήματος έχει αποδεδειχθεί
πως επηρεάζει και τον βαθμό υιοθέτησης του νέου καναλιού διανομής.
Συμφώνα με τον Sathye (1999), ενώ η εμπειρία των καταναλωτών
σχετικά με το e-commerce είναι περιορισμένη, η περιορισμένη γνώση
του θέματος επηρεάζει αρνητικά τη χρήση. Σε μια εμπειρική μελέτη που
πραγματοποιήθηκε από τον Sathye (1999), στην Αυστραλία αποδείχτηκε
πως οι πελάτες δεν γνώριζαν τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες του
e-commerce, γεγονός που αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα στην
χρήση του. O Αron(1999), αναφέρει ότι οι άμεσες απαντήσεις στα
ερωτήματα των πελατών και η ικανότητα παροχής σχετικών
πληροφοριών επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίηση των πελατών.
Τα στοιχειά αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην περίπτωση αγοράς
προϊόντων μέσω διαδικτύου, καθώς οι πελάτες δεν έχουν δυνατότητα

25

άμεσης επαφής με τους πωλητές. Ο Hein (1999), αναφέρει ότι ένας
πελάτης μπορεί να εγκαταλείψει την συναλλαγή μέσω του διαδικτύου σε
περίπτωση όπου δεν μπορέσει να αντλήσει τις κατάλληλες πληροφορίες
μέσω της ιστοσελίδας.
Η σημασία της ασφάλειας και των ιδιωτικών δεδομένων έχει
αποδειχτεί ότι επηρεάζει το βαθμό αποδοχής του Internet σε πολλές
μελέτες (Roboff και Charles, 1998, Sathye, 1999, Hamlet και Strube,
2000,Howcorft et al., 2002). Πιο συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα
και η ασφάλεια βρέθηκε ότι αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην
υιοθέτηση του Internet στην Αυστραλία και ενώ οι καταναλωτές έχουν
εμπιστοσύνη στο οργανισμό με τον όποιο συνεργάζονται δεν έχουν
εμπιστοσύνη στην τεχνολογίας. Ακόμα, θεωρούν πως οι επιχειρήσεις
ενδιαφέρονται για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων αλλά
καθώς δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα σχετικά με την υπάρχουσα
τεχνολογίας και την προσφερόμενη ασφάλεια είναι αρκετά διστακτικοί
στην υιοθέτηση του Internet.
Καθώς η ποσότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται
μέσα από το διαδίκτυο αυξάνεται διαρκώς, οι καταναλωτές
ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για θέματα ασφάλειας και
προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε γενικές γραμμές, οι
καταναλωτές αρνούνται να δώσουν προσωπικές πληροφορίες μέσω
τηλέφωνου ή του διαδικτύου, όπως για παράδειγμα τον αριθμό της
πιστωτικής τους κάρτας. Συμφώνα με πολλές έρευνες τα θέματα
προστασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελούν σημαντικό εμπόδιο
στην χρήση του διαδικτύου για αγορές. Βασικά καταναλωτές δεν θέλουν
να δεχτούν ότι δεν έχουν τον πλήρη έλεγχο στη συμπεριφορά τους.
Θέλουν οι ίδιοι να ελέγχουν τις ενέργειες τους, να γνωρίζουν τις αίτιες
και τις επιπτώσεις των δικών τους αλλά και των άλλων πράξεων
(Baronas και Louis,1988). Ακόμα , επιθυμούν να ξέρουν το είδος των
πληροφοριών που συλλέγονται, για ποιο σκοπό, για πόσο χρονικό
διάστημα, πως και γιατί επεξεργάζονται τα στοιχειά που δίνουν
(Kobsa,2001,Kobsa, 2002).
Καθώς η εμπιστοσύνη ,η ασφάλεια και η προστασία των
προσωπικών δεδομένων ενδιαφέρουν κατά πολύ τους πελάτες, θεωρούμε
πως η γνώση σχετικά με τα στοιχειά αυτά έχει θετική επίπτωση στην
χρήση του Internet και άρα και στην μετατροπή του εναλλακτικού αυτού
καναλιού διανομής σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
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Η σημασία της ύπαρξης μιας αξιοπρεπούς σύνδεσης στο διαδίκτυο
και της ποιότητας της έχει αποδειχτεί πως επηρεάζει επίσης την χρήση
και αποδοχή του internet. O Sathye (1999) αναφέρει πως η πρόσβαση
στο διαδίκτυο επηρεάζεται από την ποιότητα της σύνδεσης και μάλιστα
στην περίπτωση που αυτή δεν είναι καλή, τότε η χρήση του e-commerce
περιορίζεται στο ελάχιστο.

1.5 Η online εικόνα των καταστημάτων
Ο Huizing (2000) μέσω μιας εκτενούς ερευνάς απέδειξε ότι μια
μεγάλη ιστοσελίδα ασκεί μεγαλύτερη επίδραση στους πελάτες και ο
βαθμός ικανοποίησης τους είναι μεγάλος. Μιλώντας για μεγάλη
ιστοσελίδα εννοούμε μεγάλο αριθμό σελίδων , όπου όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες μπορούν να βρεθούν εύκολα και ο επισκέπτης αισθάνεται
πραγματικά ικανοποιημένος. Εκτός από το μέγεθος της ιστοσελίδας ,
ένας πραγματικά σημαντικός παράγοντας είναι η λειτουργικότητα της.
Στα πρώτα σταδία της χρήσης του διαδικτύου οι επιχειρήσεις καθιστούν
συνήθως τις υπάρχουσες μπροσούρες (brochures), διαθέσιμες σε
ηλεκτρονική μορφή. Έχει αποδειχθεί επίσης από παλαιότερες έρευνες,
ότι ο βαθμός ικανοποίησης είναι μεγαλύτερος όταν το site προσφέρει την
δυνατότητα της συναλλαγής και της τυποποίησης. Όταν υπάρχουν αυτά
τα δυο χαρακτηριστικά, περισσότεροι πελάτες επισκέπτονται την
ιστοσελίδα, αυξάνεται το μερίδιο αγοράς ενώ οι πελάτες αισθάνονται
υπέροχα για την επιχείρηση (O’Keefe και McEachern, 1998; Seybold
και Marshak,1998).
Για να αναπτυχτεί ένα κατάλληλο μετρό για την online εικόνα
καταστημάτων, η ερευνά στηρίχτηκε στην σχετικά καθιερωμένη
βιβλιογραφία-λογοτεχνία της ¨παραδοσιακής¨ εικόνας καταστημάτων, η
όποια ορίζεται ως ¨προσωπικότητα¨ που το κατάστημα παρουσιάζει στο
κοινό ή ¨ένα συγκρότημα των εννοιών και των σχέσεων που χρησιμεύουν
στην χαρακτήριση του καταστήματος στο λαό" (Ε.C. Hirrschman, B.
Greenberg, D.H. Robertson 1978). Οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τα
καταστήματα σε διάφορες διαστάσεις, αποκαλούμενες συνήθως
συστατικά ή ιδιότητες, οι οποίες αποτελούν συλλογικά την εικόνα των
καταστημάτων.
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Οι Kelly και Stephenson(1967) ήταν μεταξύ των πρώτων που
ανέπτυξαν ρητά μια οργάνωση για την εικόνα λιανικού καταστήματος.
Πρότειναν την χρήση σημασιολογικού διαφορικού, μια διπολική κλίμακα
που περιέχει τα αντιτιθέμενα επίθετα στα άκρα της κλίμακας (π.χ υψηλής
ποιότητας προϊόν-χαμηλά ποιοτικά προϊόντα). Οι Dickson και Albaum
(1977) καθόρισαν και οι δυο οργανώσεις για την εικόνα λιανικών
καταστημάτων και έφτασαν τελικά στις ακόλουθες διαστάσεις: τιμές,
προϊόντα, σχεδιαγράμματα και εγκαταστάσεις καταστημάτων, υπηρεσία
και προσωπικό, προώθηση και ¨άλλες¨. Από τότε η λιανική εικόνα έχει
αυξηθεί στην δημοτικότητα ως προάγγελος για πολυάριθμες μεταβλητές,
συμπεριλαμβανομένης της ελκυστικότητας μιας περιοχής αγορών και
διάθεσης αγοράς.
Οι σχέσεις μεταξύ των τμημάτων εικόνας καταστημάτων και των
προθέσεων αγοράς έχουν εξεταστεί εκτενώς στην λογοτεχνία
καταναλωτικής συμπεριφοράς. Πολλές μελέτες έχουν συνδέσει εμπειρικά
τις συγκεκριμένες ιδιότητες εικόνας καταστημάτων όπως η αντίληψη
τιμών, η αντίληψη ονομάτων καταστημάτων και η αξία για τα χρήματα
για να αγοράσουν την πρόθεση (W.B.Dodds, K.B.Monroe, D.Grewal). Οι
Nevin και Houston ερεύνησαν το αντίκτυπο της εικόνας καταστημάτων
στην πρόθεση να ψωνίσουν σε μια ιδιαίτερη περιοχή. Δεν βρήκαν
ισχυρές σχέσεις, η απόσταση μεταξύ καταναλωτή και του καταστήματος
βρέθηκε να είναι σημαντικότερος προάγγελος (J.R.Nevin, M.J.Houston
1980).
O Grewal et al. μελέτησε επίσης το αντίκτυπο της εικόνας
καταστημάτων στις προθέσεις. Τα αποτελέσματα τους έδειξαν
σημαντικές θετικές σχέσεις μεταξύ της εικόνας καταστημάτων και της
πρόθεσης αγοράς. Αν και η δύναμη της σχέσης μεταξύ της εικόνας των
καταστημάτων και της πρόθεσης αγοράς ήταν χαμηλή, η δύναμη μεταξύ
της αντιλαμβανόμενης άξιας και της πρόθεσης αγοράς ήταν υψηλότερη.
O Bell (1999), μελέτησε εμπειρικά το αντίκτυπο της εικόνας λιανικής
περιοχής στην πρόθεση να αγοράσει σε μια λιανική περιοχή. Μια
διερευνητική ανάλυση παραγόντων αποκάλυψε πέντε παράγοντες:
οπτική θελκτικότητα, ποιότητα και σειρά προϊόντων και υπηρεσιών,
δικαιοσύνη τιμών και ευκολία. Η πρόθεση να αγοράσει online είναι ένα
κατασκεύασμα που είναι εννοιολογικά παρόμοιο με την πρόθεση να
χρησιμοποιηθεί ένα δίκτυο- ιστοχώρος. O Van der Heijden (2003),
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εξέτασε το κατασκεύασμα αντιλαμβανόμενης ελκυστικότητας ως
προηγούμενο στοιχειό απόλαυσης.
Ένα ουσιαστικό σώμα της έρευνας έχει εστιάσει στα στοιχειά και
στις συνέπειες της δυνατότητας χρησιμοποίησης του δικτύου-ιστοχώρου
ή στην ορολογία (TAM), αντιληπτή ευκολία της χρήσης. Οι Liu και
Arnett (2000), μελέτησαν τα στοιχειά της ποιότητας σχεδίου των
δικτύων- ιστοχώρων. Αυτό που φάνηκε από την συγκεκριμένη μελέτη
και από άλλη έρευνα (L.D. Chen, M.L. Gillenson, D.L. Sherell) είναι ότι
η αντιληπτή ευκολία της χρήσης ασκεί σημαντική επίδραση στην στάση
και στις προθέσεις απέναντι στην επίσκεψη ενός δικτύου-ιστοχώρου.
Αυτή η έρευνα επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην online εικόνα
καταστημάτων και στην επιρροή της online εικόνας καταστημάτων πάνω
στην πρόθεση να αγοράσει online. Οι D.Grewal (1994),L.D.
Chen,M.L.Gillerson και D.L.Sherell (2002), X. van der Heijden και
T.Verhagen (2003), μελέτησαν αυτούς τους παράγοντες και για την
διεκπεραίωση αυτής της έρευνας στηριχτήκαν στις εξής υποθέσεις:
Υπόθεση 1: Η δύναμη της σχέσης μεταξύ της εικόνας καταστημάτων
και της πρόθεσης αγοράς είναι χαμηλή, η δύναμη μεταξύ της
αντιλαμβανόμενης άξιας της πρόθεσης αγοράς είναι υψηλότερη.
Υπόθεση 2: Η αντιληπτή ευκολία της χρήσης ασκεί σημαντική
επίδραση στην στάση και στις προθέσεις απέναντι στην επίσκεψη ενός
δικτύου-ιστοχώρου.
Υπόθεση 3: Η οικειότητα των καταστημάτων δεν έχει σημαντική
σχέση στην στάση απέναντι στο να αγοράσει κάποιος online.
Υπόθεση 4: Το ύφος των καταστημάτων μπορεί να επιδράσει στις
αντιλήψεις της χρησιμότητας και της απόλαυσης των καταστημάτων.
Υπόθεση 5: Η σημασία της εμπιστοσύνης στο κατάστημα αποτελεί
σημαντικό οδηγό στις προθέσεις αγορών online.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.1 Εισαγωγή
Η παρούσα ενότητα περιγράφει την μεθοδολογία έρευνας που
ακολουθήθηκε για την ικανοποίηση των ερευνητικών στόχων και την
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διερεύνηση των ερευνητικών υποθέσεων. Πληροφορίες σχετικά με την
ερευνητική μέθοδο, προσέγγιση και τρόπο περιλαμβάνονται στις
επιμέρους ενότητες. Παράλληλα, δίνονται στοιχειά σχετικά με την
μέθοδο δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε καθώς επίσης και τον τρόπο
επεξεργασίας των πρωτογενών δεδομένων.

2.2 Σχεδιασμός έρευνας
Ξεκινώντας την ανάλυση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για
την εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας, θα πρέπει να σημειωθεί
ότι η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας έρευνας και ο σχεδιασμός
των ερευνητικών ερωτήσεων δεν αποτέλεσε μια ιδιαίτερα εύκολη
διαδικασία. Όπως αναφέρεται και από τον Bechhofer (1974), η
ερευνητική διαδικασία δεν αποτελεί μια ξεκάθαρη διαδοχική ενεργεία
αλλά αντίθετα δείχνει τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ του νοητικού και
του εμπειρικού κόσμου. Παρά το γεγονός αυτό, η μεθοδολογία έρευνας
που αναπτύσσεται στις βιβλιογραφικές πήγες αποτελείται από
συγκεκριμένα και διακριτά βήματα τα όποια παρέχουν στον ερευνητή
την βάση για την οργάνωση της ερευνητικής του προσπάθειας.
Το πρώτο και βασικότερο βήμα στην μεθοδολογία έρευνας που
ακολουθήθηκε ήταν ο καθορισμός του προβλήματος ή αλλιώς η
αναγνώριση του κυριάρχου σκοπού για τον όποιο επρόκειτο να
πραγματοποιηθεί η έρευνα. Η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στο
να διερευνήσει τους παράγοντες που περιγράφουν την online εικόνα
καταστημάτων. Για την επίτευξη του ανωτέρου σκοπού, ορίζονται και οι
εξής διερευνητικές υποθέσεις.
Υπόθεση 1: Η δύναμη της σχέσης μεταξύ της εικόνας καταστημάτων
και της πρόθεσης αγοράς είναι χαμηλή, η δύναμη μεταξύ της
αντιλαμβανόμενης άξιας και της πρόθεσης αγοράς είναι υψηλότερη.
Υπόθεση 2 : Η αντιληπτή ευκολία της χρήσης ασκεί σημαντική
επίδραση στην στάση και στις προθέσεις απέναντι στην επίσκεψη ενός
δικτύου-ιστοχώρου.
Υπόθεση 3 : Η οικειότητα καταστημάτων δεν έχει σημαντική σχέση
στην στάση απέναντι στο να αγοράσει κάποιος online.
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Υπόθεση 4 : Το ύφος καταστημάτων μπορεί να επιδράσει στις
αντιλήψεις της χρησιμότητας και της απόλαυσης καταστημάτων.
Υπόθεση 5 : Η σημασία εμπιστοσύνης στο κατάστημα αποτελεί
σημαντικό οδηγό στις προθέσεις αγορών online.
Έπειτα , ακολούθησε ο καθορισμός της ερευνητικής μεθόδου (Gill
και Johnson, 1991). Στην βιβλιογραφία εντοπιστήκαν δυο βασικές
κατηγορίες, αυτή που βασίζεται στην λογική (deductive) και αυτή που
στηρίζεται σε εμπειρικά δεδομένα (inductive). Οι Ghauri και άλλοι
(1995), ισχυρίζονται ότι μέσω της επαγωγής μπορούν να αντληθούν
γενικά συμπεράσματα, τα όποια προκύπτουν από τις εμπειρικές
παρατηρήσεις. Κατά τους Gill και Johnson (1991), η επαγωγική μέθοδος
σχετίζεται με την απόκτηση γνώσης μέσα από συγκεκριμένες
παλαιότερες εμπειρίες και την δημιουργία θεωριών και γενικεύσεων που
εξηγούν το παρελθόν και προβλέπουν το μέλλον.
Από την άλλη μεριά, οι απαγωγικές μέθοδοι απαιτούν την ανάπτυξη
μιας θεωρητικής δομής πριν να ελεγχτούν μέσω της εμπειρικής
παρατήρησης. Σε αυτήν την περίπτωση ο ερευνητής ξεκινά με μια ασαφή
ιδέα, προχωρεί σε διερεύνηση μέσα από την εφαρμογή της θεωρίας και
έτσι καταλήγει στην δημιουργία νέων παρατηρήσεων. Τα παραπάνω
παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4.

Διάγραμμα 4: Κατηγορίες ερευνητικών μεθόδων

Νόμοι και Θεωρίες

Απαγωγική
Επαγωγική

Στοιχεία που
συγκεντρώνονται
από παρατηρήσεις

Εξηγήσεις και
προβλέψεις

31

Πηγή: Ghauri και άλλοι, 1995.

Με
βάση τα παραπάνω στοιχειά που αντλήθηκαν από την
βιβλιογραφία, η παρούσα πτυχιακή εργασία στηρίζεται στην επαγωγική
μέθοδο, όπου προσπαθεί μέσω πρωτογενών παρατηρήσεων να οδηγηθεί
σε συμπεράσματα σχετικά με την online εικόνα των καταστημάτων.
Συνεχίζοντας την ανάλυση σχετικά με την μεθοδολογία της έρευνας
που ακολουθήθηκε, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το επόμενο βήμα ήταν
η επιλογή του τύπου έρευνας. Η έρευνα μπορεί να διακριθεί σε τρεις
τομείς: την διερευνητική, την περιγραφική και την αιτιολογική. Ο κάθε
ένας από αυτούς τους τύπους έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα. Συμφώνα με τον Webb (1992), η διερευνητική έρευνα
χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ευελιξίας και χαμηλό βαθμό
επισημότητας ενώ το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση της
αιτιολογικής.
Η περιγραφική έρευνα βρίσκεται στο ενδιάμεσο σε σχέση με τους
παραπάνω δυο παράγοντες. Συμφώνα με τους Ghauri και άλλοι 1995), η
απόφαση σχετικά με τον σχεδιασμό της έρευνας βασίζεται στην δομή του
προβλήματος. Συγκεκριμένα , όταν το πρόβλημα είναι μη δομημένο, τότε
η διερευνητική μέθοδος είναι η καλύτερη. Αντίθετα, η περιγραφική και η
αιτιολογική μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δομημένα ερευνητικά
προβλήματα.
Η διερευνητική μέθοδος θεωρείται καταλληλότερη στα αρχικά
στάδια ερευνών, όπου υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα (Philips και Pugh,
1987; Webb, 1992; Ghauri και άλλοι; 1995). Στην ουσία σε μια τέτοια
έρευνα υπάρχει υψηλός βαθμός ευελιξίας ενώ υπάρχει έλλειψη επίσημης
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δομής. Ο βασικός στόχος είναι να ανακαλυφθούν τα όρια του
περιβάλλοντος μέσα στο όποιο τα προβλήματα, οι ευκαιρίες ή τα πεδία
ενδιαφέροντος βρίσκονται ώστε να βρεθούν οι μεταβλητές που
ικανοποιούν τον ερευνητικό σκοπό (Webb,1992).
Στην περίπτωση της περιγραφικής έρευνας ο βασικός στόχος είναι η
περιγραφή σημαντικών μεταβλητών σε μια δεδομένη κατάσταση. Σε
αυτή την περίπτωση δεν γίνεται προσπάθεια σύνδεσης μεταξύ των
μεταβλητών, αλλά το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην περιγραφή τους.
Τέλος στην αιτιολογική έρευνα, δομείται το πρόβλημα προς διερεύνηση
και ο σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια σχέση αιτίας – αιτιατού που να
εξηγεί ένα συγκεκριμένο φαινόμενο.
Με βάση όλα τα παραπάνω, η παρούσα πτυχιακή έρευνα υιοθέτει την
περιγραφική μέθοδο καθώς στοχεύει στο να περιγράψει τους παράγοντες
που συνιστούν την online εικόνα των καταστημάτων.
Ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να διευκρινιστεί στον καθορισμό
της έρευνας είναι η μεθοδολογία που υιοθετείται για την εξαγωγή των
αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων. Η επιλογή πραγματοποιήθηκε
μεταξύ των ποιοτικών, ποσοτικών και ενός συνδυασμού αυτών των
μεθόδων. Η Wright (1995), αναφέρει πως η ποιοτική μέθοδος είναι αυτή
που η μέτρηση των αριθμών και οι στατιστικές τεχνικές δεν αποτελούν
το κύριο θέμα, ενώ ο βασικός σκοπός είναι να συλλεχτούν λεπτομερή
στοιχειά. Οι επιμέρους μέθοδοι που ανήκουν εδώ είναι: η ανάλυση
περιπτώσεων, η παρατήρηση, η ανάλυση περιεχομένου, οι προσωπικές
συνεντεύξεις, η βιντεοσκόπηση και αλλά. Σε περιπτώσεις όπου
παρατηρείται έλλειψη σχετικής θεωρίας , η χρήση των ποιοτικών
δεδομένων θεωρείται η καταλληλότερη (Ricks,1993; Miller 1993; Nasif
και άλλοι 1991; Black και Mendenhall 1991; Sekaran 1983; Adlar 1984;
Gill και Johnson, 1991; Ghauri και άλλοι 1995). Παράλληλα , όταν
απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία και ανάλυση ενός θέματος σε βάθος
δηλαδή το κύριο ενδιαφέρον εστιάζεται στο γιατί παρατηρούνται κάποιες
συμπεριφορές, τότε η ποιοτική μέθοδος θεωρείται καλύτερη.
Οι ποσοτικές ερευνητικές μέθοδοι σχετίζονται με την χρήση
συστηματικών διαδικασιών για τον έλεγχο, την απόδειξη και την
επιβεβαίωση υποθέσεων (Glaser και Strauss,1968). Οι μέθοδοι αυτοί
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μεγάλη αποτελεσματικότητα όταν ο
ερευνητικός στόχος είναι να απαντηθεί το πόσοι ,τι και που.
Αναζητώντας τέτοιες απαντήσεις, η ποσοτική προσέγγιση βασίζεται
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στην χρήση προκαθορισμένων απαντήσεων ενώ τα μέσα που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν είναι οι έρευνες μέσω αλληλογραφίας, οι δομημένες ή
ημι-δομημένες συνεντεύξεις, τα ερωτηματολόγια έτσι ώστε να είναι
δυνατή και η εφαρμογή των στατιστικών τεχνικών( Demirbag, 1994).
Μεταξύ των ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων, υπάρχουν
σημαντικές διαφορές. Αρχικά η διαδικασία συλλογής στοιχείων, η
ανάλυση τους καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων είναι πιο στενά
συνδεδεμένες διαδικασίες στην ποιοτική έρευνα από ότι στην ποσοτική
(Glaser και Strauss 1967; Jorgensen 1989). Επιπλέον, η Wright (1995),
σε μια προσπάθεια της να συγκρίνει τις δυο μεθόδους, αναφέρει πως
καθώς οι ποσοτικές μέθοδοι δεν είναι οι ίδιες αρκετές, αυτό που
πραγματικά απαιτείται είναι η ικανότητα μελέτης των μη γραμμικών,
διαδραστικών και αλληξερτημενων φαινομένων τα οποία σχετίζονται με
το μάρκετινγκ. Η ερευνήτρια τονίζει ότι οι ποιοτικές μέθοδοι
προσφέρουν αυτήν την δυνατότητα και μάλιστα θα πρέπει να
χρησιμοποιείται η επαγωγική μέθοδος, λόγω του ότι υπάρχει κίνδυνος
από την πραγματοποίηση υποθέσεων εκ των πρότερων για πεδία με
υψηλό βαθμό αβεβαιότητας.

Πινάκας 1: Διαφορές μεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών
μεθόδων

Ποσοτικές Μέθοδοι
 Ανεξαρτησία
 Γραμμικότητα
 Αθροιστικά αποτελέσματα

Ποιοτικές Μέθοδοι
 Αλληλεξάρτηση
 Γραμμικότητα και μη
 Διαδραστικότητα

 Δημιουργία
συμπερασμάτων από μετρά
που χρησιμοποιούνται σε
αλλά πεδία

 Αλληλεξαρτώμενα μετρά
από διάφορα πεδία

 Απαγωγικότητα

 Επαγωγικότητα
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 Έμφαση στον έλεγχο και
στην επεξεργασία
δεδομένων
 Έμφαση σε δεδομένα και
αιτίες των κοινωνικών
γεγονότων
 Λογική και κριτική
προσέγγιση
 Ελεγχόμενη μέτρηση
 Επικέντρωση στον έλεγχο
υποθέσεων
 Προσανατολισμένη στα
αποτελέσματα
 Αναλυτική προσέγγιση
 Γενίκευση από ένα μέρος
του συνόλου του
πληθυσμού

 Έμφαση στην κατανόηση
 Επικέντρωση στην
κατανόηση από την πλευρά
αυτού που παρέχει τις
πληροφορίες
 Μεταφραστική προσέγγιση
 Παρατήρηση και μέτρηση
σε φυσικό περιβάλλον
 Διερευνητικός
προσανατολισμός
 Προσανατολισμένη στις
διαδικασίες
 Γενικευμένη προσέγγιση
 Γενίκευση από την
σύγκριση κείμενων
ξεχωριστών ομάδων

Πηγή : Wright, 1995; Ghauri και άλλοι, 1995.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στις ερευνητικές μελέτες
διαφέρουν και μεταξύ του ερευνητικού πεδίου. Για παράδειγμα, στις
κοινωνικές επιστήμες υπάρχει μια τάση προτίμησης των ποιοτικών
μεθόδων, γεγονός που είναι εμφανή και στην κοινωνιολογία και την
ανθρωπολογία. Αντίθετα, στην περιοχή του μάρκετινγκ και του
μάνατζμεντ, η γενικότερη τάση είναι η εφαρμογή των ποσοτικών
μεθόδων. Από εκεί και περά, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα πιο
αξιόπιστα και γενικευμένα συμπεράσματα μπορούν να προκύψουν από
τον συνδυασμό των ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων (Wright, 1995;
Brewer και Hunter 1989). Στον Πίνακα 1 συγκεντρώνονται οι διαφορές
μεταξύ των ποσοτικών και των ποιοτικών μεθόδων.
Επιπλέον, στο Διάγραμμα 5 παρουσιάζονται οι ερευνητικοί μέθοδοι
ανάλογα με τον σκοπό που ικανοποιούν. Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι ο
στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες για
την απόκτηση μιας καλύτερης εικόνας, η χρήση των ποσοτικών μεθόδων
θεωρείται και η καλύτερη.
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Διάγραμμα 5: Ερευνητικοί μέθοδοι και ερευνητικός
σκοπός

Ποιοτικοί
Μέθοδοι

Συνδιασμός
Μεθόδων

Ποσοτικοί
Μέθοδοι

Δημιουργία
Θεωρίας

Καλύτερη
κατανόηση της
σχέσης μεταξύ
παραγόντων,
έλεγχος θεωρίας

Καλύτερη εικόνα
ενός συγκεκριμένου
παράγοντα,έλεγχος
θεωρίας

ΓΙΑΤΙ

ΠΩΣ

ΤΙ

Πηγή : Wright, 1985.

Έχοντας διευκρινίσει την χρήση της ποσοτικής μεθόδου, το επόμενο
βήμα στην ερευνητική μεθοδολογία σχετίζεται με τον καθορισμό του
καλύτερου τρόπου για την επίτευξη του στόχου. Με βάση το θέμα, οι
πρωτογενείς πληροφορίες μπορούν να συλλεχτούν με διάφορους
τρόπους, όπως είναι οι παρατηρήσεις και οι συνεντεύξεις. Στην
περίπτωση των συνεντεύξεων, αυτές μπορεί να είναι μέσω
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αλληλογραφίας, τηλέφωνου ή και προσωπικές
παραπάνω παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 6.

(Ghauri, 1995). Τα

Διάγραμμα 6: Πηγές πρωτογενών δεδομένων

Πρωτογενή
Δεδομένα

Παρατήρηση

Ταχυδρομείου

Συνεντεύξεις

Τηλεφωνική

Προσωπική

Με βαση τα παραπάνω, θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην παρούσα
πτυχιακή εργασία χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσωπικής
συνέντευξης με τους καταναλωτές, η οποία στηρίζεται σε ένα δομημένο
ερωτηματολόγιο, ώστε ο χρόνος που απαιτείται να είναι περιορισμένος
ενώ ταυτόχρονα να είναι δυνατή η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.
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2.3 Δειγματοληψία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στο να διερευνήσει τους
παράγοντες που συνιστούν την online εικόνα καταστημάτων. Για την
ικανοποίηση του ερευνητικού αυτού σκοπού, καθορίστηκε η υιοθέτηση
της ποσοτικής μεθόδου, μέσω της προσωπικής συνέντευξης. Για την
επιλογή του δείγματος που συμμετάσχει στην έρευνα, στην βιβλιογραφία
αναφέρονται δυο μεγάλες κατηγορίες δειγματοληψίας. Η πρώτη
αναφέρεται ως πιθανολογική και η δεύτερη ως μη πιθανολογική. Στα
πιθανολογικά δείγματα, κάθε μέρος του πληθυσμού έχει μια γνωστή μη
μηδενική πιθανότητα επιλογής. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει η τυχαία
δειγματοληψία, η συστηματική και η στρωματοποιημένη. Στην μη
πιθανολογική, τα μέλη του δείγματος μιας έρευνας επιλέγονται από τον
πληθυσμό με ένα τυχαίο τρόπο. Εδώ περιλαμβάνεται η δειγματοληψία
ευκολία , κρίσης, χιονόμπαλας και αναλογιών. Το βασικό πλεονέκτημα
της πιθανολογικής μεθόδου είναι ότι τα λάθη του δείγματος μπορούν να
υπολογιστούν. Το λάθος δείγματος σχετίζεται με τον βαθμό στον όποιο
το δείγμα μπορεί να διαφέρει από το σύνολο του πληθυσμού.
Η τυχαία δειγματοληψία είναι η πιο απλή πιθανολογική μέθοδος.
Κάθε μέλος ενός πληθυσμού έχει όση και γνωστή πιθανότητα επιλογής.
Όταν υπάρχουν πολύ μεγάλοι πληθυσμοί, είναι συνήθως ιδιαίτερα
δύσκολο ή αδύνατο να εντοπιστεί κάθε μέλος και έτσι τα μελή που εν
τελεί συμμετέχουν στην έρευνα δεν επιλέγονται τυχαία από το σύνολο
του πληθυσμού. Για αυτόν τον λόγο προτιμάται η συστηματική
δειγματοληψία, συμφώνα με την όποια υπολογίζεται αρχικά το
απαιτούμενο μέγεθος του δείγματος και αυτό επιλέγεται τυχαία από μια
λίστα με τα μέλη του πληθυσμού. Η μέθοδος αυτή είναι αρκετά εύκολη
στην περίπτωση όπου υπάρχουν ηλεκτρονικά αρχεία. Τέλος, η
στρωματοποιημένη μέθοδος έχει το βασικό πλεονέκτημα ότι μειώνει το
λάθος του δείγματος. Η στρωματοποιημένη μέθοδος γίνεται με βάση
κάποιο επιλεχθέν γνώρισμα όπως το φύλο, το επάγγελμα κ.α. Ο
ερευνητής πρώτα αναγνωρίζει τα κριτήρια στρωματοποίησης στον
πληθυσμό και έπειτα χρησιμοποιείται η τυχαία δειγματοληψία στο
επιμέρους τμήμα του συνολικού πληθυσμού με στόχο την επιλογή ενός
ικανοποιητικού δείγματος. Το ικανοποιητικό δείγμα σημαίνει ότι το
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μέγεθος του επιλεχθέντος πληθυσμού είναι αρκετό ώστε να προσδώσει
αντιπροσωπευτικές πληροφορίες.
Στην περίπτωση των μη πιθανολογικών μεθόδων, η δειγματοληψία
ευκολίας χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στις διερευνητικές έρευνες,
όπου γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της αληθείας με μικρό κόστος. Το
δείγμα επιλέγεται χάριν ευκολίας. Η δειγματοληψία κρίσης είναι αρκετά
συνηθισμένη και εδώ ο ερευνητής επιλεγεί το δείγμα με βάση την κρίση
του. Πρόκειται στην ουσία για μια παραλλαγή της μεθόδου ευκολίας.
Στην περίπτωση της δειγματοληψίας με αναλογία, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι είναι η στρωματοποιημένη μέθοδος στην περίπτωση των μη
πιθανολογικών κατηγοριών. Τέλος ,η μέθοδος της χιονόμπαλας είναι η
πιο εξειδικευμένη και χρησιμοποιείται
όταν τα επιθυμητά
χαρακτηριστικά ενός δείγματος είναι σπάνια. Είναι μια μέθοδος με
υψηλό κόστος (Ghauri, 1995).
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, χρησιμοποιείται η μη πιθανολογική
δειγματοληψία, που σημαίνει ότι κάθε καταναλωτής στην περιοχή της
Θεσσαλονίκης έχει την ίδια πιθανότητα συμμετοχής στην έρευνα. Από
εκεί και πέρα, υιοθετείται η μέθοδος της συστηματικής δειγματοληψίας,
όπου λόγο περιορισμένου χρόνου καθορίζεται ο αριθμός των 100
ατόμων, ως ένα ικανοποιητικό δείγμα για την παροχή
αντιπροσωπευτικών αποτελεσμάτων. Ο τρόπος συλλογής των δεδομένων
θα πραγματοποιηθεί με ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο θα
απευθύνεται σε καταναλωτές-χρήστες του νομού Θεσσαλονίκης, άντρες
και γυναίκες που η ηλικία τους θα είναι από 18 ετών και άνω.

2.4 Μέτρηση μεταβλητών
Μετά από εκτενή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας συντάθηκε ένα
ερωτηματολόγιο ποσοτικής έρευνας ( Παράρτημα 1). Οι μεταβλητές που
θα εξεταστούν είναι οι online χρησιμότητα των ηλεκτρονικών
πολυκαταστημάτων, η online απόλαυση, η ευκολία στην χρήση, η online
εμπιστοσύνη, το ύφος των ηλεκτρονικών πολυκαταστημάτων, η
οικειότητα, ο διακανονισμός online , η στάση απέναντι στην αγορά
online και η πρόθεση απέναντι στην αγορά. Το ερωτηματολόγιο θα
βασίζεται σε κλίμακα Likert πέντε σημείων και τύπου Likert για την
μέτρηση των μεταβλητών.
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2.5 Περιγραφή
στοιχείων

μεθόδου

επεξεργασίας

πρωτογενών

Μετά την θετική απόκριση των καταναλωτών-χρηστών του
διαδικτύου τα στοιχειά θα κωδικοποιηθούν με το στατιστικό πακέτο του
SPSS 16.0, ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν καλυτέρα. Στην συνέχεια
θα χρησιμοποιηθεί το στατιστικό μετρό Cronbach Alpha για την ανάλυση
της αξιοπιστίας των παραγόντων που θα προκύψουν από την
διερευνητική παραγοντική ανάλυση.
Έπειτα, αφού οι μεταβλητές της έρευνας θα είναι αξιόπιστες και
έγκυρες, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος και επαλήθευση των ερευνητικών
υποθέσεων. Τέλος, προκειμένου να ερευνηθούν τα αποτελέσματα σε
βάθος θα χρησιμοποιηθεί η ανάλυση συσχετίσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

3.1 Εισαγωγή

Έχοντας πραγματοποιήσει μια πρωτογενής ερευνά σε 100 άτομα, η
παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τα ευρήματα που πρόεκυψαν από την
σχετικά, με την online εικόνα των καταστημάτων και την επίδραση της
στην πρόθεση για αγορά. Αρχικά, γίνεται μια παρουσίαση του προφίλ
του δείγματος, η ηλικία του, η απασχόληση και το μορφωτικό του
επίπεδο. Ακόλουθη η παρουσίαση των ευρημάτων σχετικά με τις
μεταβλητές που επηρεάζουν την online εικόνα των καταστημάτων, όπως
αυτές προσδιοριστήκαν στην βιβλιογραφική ερευνά και στην
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μεθοδολογία. Τέλος, διερευνώνται οι ερευνητικές υποθέσεις της
παρούσας πτυχιακής εργασίας.

3.2 Το προφίλ του δείγματος

Αναλύοντας το προφίλ του δείγματος θα πρέπει να αναφέρουμε
αρχικά τις πληροφορίες σχετικά με το φύλο του δείγματος. Ο Πίνακας 1
παρουσιάζει τις σχετικές πληροφορίες. Όπως βλέπουμε η συμμέτοχη και
των δυο φυλών είναι όση στο σύνολο του δείγματος, ώστε αυτό να
χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αντιπροσωπευτικότητας.

Πινάκας 1: Το φύλο του δείγματος
Συχνότητα Ποσοστό
Ισχύον

Χωρίς
απάντηση
Άνδρας
Γυναίκα
Σύνολο

2

2,0

Ισχύον Συσσωρευτικό
Ποσοστό
Ποσοστό
2,0
2,0

49
49
100

49,0
49,0
100,0

49,0
49,0
100,0

51,0
100,0

2%
49%
49%

Χωρι; Απαντηση
αντρας
γυναικα
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Ο Πίνακας 2 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ηλικία του
δείγματος. Όπως βλέπουμε το δείγμα χαρακτηρίζεται επίσης από υψηλή
αντιπροσωπευτικότητα, καθώς κάθε ηλικιακή ομάδα αντιπροσωπεύει το
20% του συνόλου. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν 20 άτομα ηλικίας 26-35
ετών, 19 άτομα από 18 έως 25 ετών, 20 άτομα από 36 έως 45 ετών, 20
άτομα από 46 έως 55 ετών και τέλος 20 άτομα μεγαλύτερα από 55 ετών.
Η διάρθρωση του δείγματος δεν είναι τυχαία, καθώς ο απώτερος σκοπός
ήταν να διερευνηθεί και η επίδραση των δημογραφικών γνωρισμάτων
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Πίνακας 2: Η ηλικία του δείγματος
Συχνότητ
α
Ισχύον

Χωρίς
απάντηση
18-25
ετών
26-35
ετών
36-45
ετών
46-55
ετών
55 και
άνω

Ποσοστό

Ισχύον
Ποσοστό

1

1,0

1,0

Συσσωρευ
τικό
ποσοστό
1,0

19

19,0

19,0

20,0

20

20,0

20,0

40,0

20

20,0

20,0

60,0

20

20,0

20,0

80,0

20

20,0

20,0

100,0

42

1%

20%

19%
χωρις απαντηση
18-25 ετων
26-35 ετων
36-45 ετων

20%

20%

46-55 ετων
55 και ανω

20%

Ο Πίνακας 3 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το μορφωτικό
επίπεδο του δείγματος. Και σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε πως
το δείγμα περιλαμβάνει άτομα με διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο. Πιο
συγκεκριμένα, το 6% του δείγματος είναι απόφοιτοι γυμνάσιου, ένα
ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό άλλα και αντιπροσωπευτικό της ελληνικής
πραγματικότητας. Επιπλέον, το 20% του δείγματος είναι απόφοιτοι
λυκείου, το 11% είναι φοιτητές, το 32% είναι απόφοιτοι Ανωτέρας
Σχολής, το 21% είναι απόφοιτοι Ανώτατης Εκπαίδευσης και τέλος το 9%
είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. Το γεγονός ότι υπάρχει σχετική
διαφοροποίηση μεταξύ του επίπεδου μόρφωσης του δείγματος μας
επιτρέπει να διερευνήσουμε εις βάθος τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του
ηλεκτρονικού εμπορίου.
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Πίνακας 3: Το μορφωτικό επίπεδο του δείγματος

Ισχύον Χωρίς
απάντηση
Απόφοιτος
Γυμνάσιου
Απόφοιτος
Λυκείου
Φοιτητής
Απόφοιτος
Ανωτέρας
Σχολής
Απόφοιτος
Ανώτατης
Σχολής
Μεταπτυχιακές
σπουδές
Σύνολο

Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον
Συσσωρευτικό
Ποσοστό Ποσοστό
1
1,0
1,0
1,0

6

6,0

6,0

7,0

20

20,0

20,0

27,0

11
32

11,0
32,0

11,0
32,0

38,0
70,0

21

21,0

21,0

91,0

9

9,0

9,0

100,0

100

100,0

100,0

χωρις απαντηση
αποφοιτος λυκειου
αποφοιτος ανωτερας σχολης
μεταπτυχιακες σπουδες

αποφοιτος γυμνασιου
φοιτητης
αποφοιτος ανωτατης σχολης

1% 6%
9%
20%

21%

11%
32%
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Συνεχίζοντας την ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων, ο Πίνακας
4 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση του δείγματος.
Όπως βλέπουμε το 36% του δείγματος είναι δημόσιοι υπάλληλοι ενώ το
24% είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Η συμμέτοχη των δημοσιών υπάλληλων
οφείλεται στο γεγονός ότι ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα είναι
διογκωμένος. Επιπλέον, το 21% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, το 8%
είναι μισθωτοί εργάτες, το 9% ασχολείται με τα οικιακά ενώ υπάρχει και
1% που είναι συνταξιούχοι. Και σε αυτήν την περίπτωση παρατηρούμε
μια μεγάλη διαφοροποίηση στα επαγγέλματα των συμμετεχόντων στην
έρευνα, γεγονός που επιτρέπει την πληρέστερη ανάλυση του φαινόμενου
του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Πίνακας 4: Η απασχόληση του δείγματος
Συχνότητα Ποσοστό Ισχύον
Συσσωρευτικό
Ποσοστό Ποσοστό
Ισχύον

Χωρίς
απάντηση
Δημόσιος
Υπάλληλος
Ιδιωτικός
Υπάλληλος
Ελεύθερος
Επαγγελματίας
Μισθωτός
Εργάτης
Οικιακά
Συνταξιούχος
Σύνολο

1

1,0

1,0

1,0

36

36,0

36,0

37,0

24

24,0

24,0

61,0

21

21,0

21,0

82,0

8

8,0

8,0

90,0

9
1
100

9,0
1,0
100,0

9,0
1,0
100,0

99,0
100,0
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1% 1%
9%

ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

8%

36%

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

21%

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
24%

ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΟΙΚΙΑΚΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

3.3 Παράγοντες που επιδρούν στην online εικόνα των
καταστημάτων

Στην προσπάθεια ικανοποίησης του ερευνητικού σκοπού, ο Πίνακας
5 παρουσιάζει τις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με την online
εικόνα της ιστοσελίδας του καταστήματος. Η πλειοψηφία του δείγματος
απάντησε πως είναι ελκυστική ενώ λιγότεροι είναι αυτοί που θεωρούν
πως είναι βαρετή. Ταυτόχρονα, η εικόνα της ιστοσελίδας θεωρούν πως
είναι διασκεδαστική ( σε μεγάλο ποσοστό του δείγματος).
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Πίνακας 5: Απόψεις σχετικά με την online εικόνα της
ιστοσελίδας του καταστήματος

Είναι βαρετή η
εικόνα της
ιστοσελίδας
Η εικόνα της
ιστοσελίδας είναι
διασκεδαστική
Η εικόνα της
ιστοσελίδας είναι
ελκυστική

Ν

Ελάχιστο

Μέγιστο
5,00

Μέσος
Όρος
3,4949

Τυπική
Απόκλιση
1,27274

99

1,00

99

1,00

5,00

3,5556

1,02242

98

1,00

5,00

3,7857

1,10528

Επιπλέον, στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι απόψεις σχετικά με την
online ευκολία των ηλεκτρονικών πολυκαταστημάτων. Όπως βλέπουμε,
οι γενικές απόψεις δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη ευκολία στα
ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των
απαντήσεων για τον βαθμό στον όποιο τα ηλεκτρονικά
πολυκαταστήματα είναι εύχρηστα είναι 4,12 , γεγονός που δείχνουν
υψηλή ικανοποίηση. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στην ερευνά
πιστεύουν ότι τα ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα προσφέρουν αρκετά
καλή αντιπροσώπευση των προϊόντων ενώ η πλοήγηση στην ιστοσελίδα
δεν παρουσιάζει δυσκολίες.
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Πίνακας 6: Απόψεις σχετικά με την online ευκολία των
ηλεκτρονικών πολυκαταστημάτων
Ν

Ελάχιστο

Μέγιστο Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

100

2,00

5,00

4,1200

,68579

Προσφέρει καλή
100
αντιπροσώπευση των
προϊόντων

2,00

5,00

4,0600

,67898

Είναι εύκολη η
πλοήγηση στην
ιστοσελίδα

3,00

5,00

4,0800

,58049

Είναι εύχρηστα

100

Όσο άφορα την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα των ηλεκτρονικών
πολυκαταστημάτων, οι περισσότεροι συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι
μπορούν να βρουν ενδιαφέρουσες προσφορές. Παράλληλα, αντλούν
αρκετές πληροφορίες για τα προϊόντα, αν και σε αυτό το σημείο
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Τέλος, αναφορικά με την αξία του
χρήματος, ο μέσος όρος των απαντήσεων είναι 3,65 , γεγονός που δείχνει
περιθώρια βελτίωσης από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Πίνακας 7: Απόψεις σχετικά με την online χρησιμότητα
των ηλεκτρονικών πολυκαταστημάτων

Παίρνω πολλές
πληροφορίες για τα
προϊόντα
Υπάρχει μεγάλη
άξια χρήματος
Βρίσκω
ενδιαφέρουσες
προσφορές

Ν

Ελάχιστο

Μέγιστο
5,00

Μέσος
Όρος
3,7576

Τυπική
Απόκλιση
,70118

99

,00

100 2,00

5,00

3,6500

,65713

100 1,00

5,00

3,9900

,70345

48

Ο Πίνακας 8 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες
που επηρεάζουν την online εμπιστοσύνη των ηλεκτρονικών
καταστημάτων. Όπως βλέπουμε , οι μεσοί οροί είναι κατά κύριο λόγο
γύρω στο 3,5 , γεγονός που δείχνει ότι η εμπιστοσύνη δεν είναι ιδιαίτερα
αυξημένη και άρα οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εστιάσουν το ενδιαφέρον
τους σε αυτό το κομμάτι. Πιο συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη
εμφανίζεται όσο άφορα την ικανότητα των ηλεκτρονικών καταστημάτων
να διατηρούν εμπιστευτικά τα προσωπικά στοιχειά των χρηστών. Και
εδώ βέβαια, ο μέσος όρος είναι 3,64 που σημαίνει ότι δεν έχουν φτάσει
σε υψηλό επίπεδα εμπιστοσύνης. Παρόμοια είναι τα συμπεράσματα και
για την ύπαρξη ασφαλούς οικονομικού διακανονισμού, για τον βαθμό
στον όποιο η επιχείρηση θεωρείται αξιόπιστη άλλα και τον βαθμό στον
όποιο θεωρείται ότι έχουν καλή φήμη.

Πίνακας 8: Απόψεις σχετικά με την online εμπιστοσύνη
των ηλεκτρονικών πολυκαταστημάτων

Κρατά
τα
προσωπικά
μου στοιχειά
εμπιστευτικά
Υπάρχει καλή
φήμη
Είναι
αξιόπιστη
επιχείρηση
Υπάρχει
ασφαλής
οικονομικός
διακανονισμός

Ν

Ελάχιστο

Μέγιστο
5,00

Μέσος
Όρος
3,6400

Τυπική
Απόκλιση
1,23517

100

1,00

100

1,00

5,00

3,5000

1,02000

100

1,00

5,00

3,5000

1,01005

100

1,00

5,00

3,5400

1,20956
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Οι απόψεις σχετικά με την online αναγνωσιμότητα των
ηλεκτρονικών πολυκαταστημάτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 9. Η
γενικότερη εικόνα που προκύπτει για την αναγνωσιμότητα των
ηλεκτρονικών πολυκαταστημάτων είναι αρκετά περιορισμένη. Πιο
συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες δεν βλέπουν συχνά διαφημίσεις στο
διαδίκτυο, καθώς ο μέσος ορος είναι ίσος με 2,72. Επιπλέον , η
συχνότητα των διαφημίσεων σε μορφή έντυπου υλικού δεν εμφανίζεται
ιδιαίτερα έντονη άλλα βεβαία ούτε και περιορισμένη. Αναφορικά με το
αν θεωρούν ότι υπάρχουν γνωστά ηλεκτρονικά καταστήματα, οι
απαντήσεις των συμμετεχόντων παρουσιάζουν ένα μέσο όρο ίσο με 3,64,
που σημαίνει ότι υπάρχει αναγνωσιμότητα άλλα όχι σε ιδιαίτερα μεγάλο
βαθμό.

Πίνακας 9: Απόψεις σχετικά με την online
αναγνωσιμότητα των ηλεκτρονικών πολυκαταστημάτων
Ν
Βλέπω συχνά
διαφημίσεις στο
διαδίκτυο
Υπάρχουν συχνές
διαφημίσεις σε
μορφή έντυπου
υλικού
Υπάρχουν
γνωστά
ηλεκτρονικά
πολυκαταστήματα
Οι διαφημίσεις
είναι συχνές και
σε άλλους
ιστότοπους

Ελάχιστο

Μέγιστο
4,00

Μέσος
Όρος
2,7200

Τυπική
Απόκλιση
,89983

100

,00

100

,00

5,00

3,4100

,85393

100

,00

5,00

3,6400

1,09655

100

,00

5,00

3,6300

1,05078
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Αναφορικά με το online ύφος των ηλεκτρονικών
πολυκαταστημάτων, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων θεωρούν πως αυτά είναι φιλικά προς την χρήση, πως
είναι αρκετά εύκολη η πρόσβαση στον ιστοχώρο ενώ ταυτόχρονα
ισχυρίζονται ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εμπειρία για την χρήση των
υπηρεσιών που προσφέρονται από τα ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα. Τα
πορίσματα αυτά προκύπτουν κατά κύριο λόγο από τον μέσο όρο των
απαντήσεων, ο όποιος είναι ίσως και λίγο μεγαλύτερος από το 4, που
σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον συμφωνία με τις συγκεκριμένες
προτάσεις.

Πίνακας 10: Απόψεις σχετικά με το online ύφος των
ηλεκτρονικών πολυκαταστημάτων

Ν
Είναι φιλικό
100
στην χρήση
Δεν χρειάζεται 100
εμπειρία
Είναι εύκολη η 100
πρόσβαση στον
ιστοχώρο

Ελάχιστο

Μέγιστο
5,00

Μέσος
Ορος
4,1300

Τυπική
Απόκλιση
,76085

3,00
2,00

5,00

3,9900

,85865

2,00

5,00

4,0900

,77973

Αναφορικά με τις απόψεις των συμμετεχόντων για τον online
διακανονισμό των ηλεκτρονικών πολυκαταστημάτων, ο Πίνακας 11
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις απαντήσεις στα επιμέρους
στοιχειά. Αυτό που γρήγορα μπορούμε να συμπεράνουμε είναι ότι δεν
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υπάρχει ιδιαίτερα θετική άποψη, χωρίς όμως αυτή να είναι αρνητική. Πιο
συγκεκριμένα, για όλες τις παραμέτρους ο μέσος ορος είναι περίπου 3,
που υποδεικνύει μια ουδέτερη άποψη. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
βελτιώσουν την ταχύτητα παράδοσης των προϊόντων μέσω των
ηλεκτρονικών πολυκαταστημάτων, καθώς επίσης και να ενισχύσουν την
αξιοπιστία της παράδοσης. Παράλληλα, όπως φαίνεται, τα ηλεκτρονικά
πολυκαταστήματα δεν προσφέρουν ικανοποιητικές δυνατότητες
οικονομικών διακανονισμών.

Πίνακας 11: Απόψεις σχετικά με τον online διακανονισμό
των ηλεκτρονικών πολυκαταστημάτων

Είναι γρήγορη η
παράδοση των
προϊόντων
Υπάρχουν
περιορισμένες
επιλογές
παράδοσης
Η παράδοση είναι
αξιόπιστη
Μπορείς να κανείς
οικονομικούς
διακανονισμούς
μέσω της
ιστοσελίδας

Ν

Ελάχιστο

Μέγιστο
5,0

Μέσος
Όρος
3,1600

Τυπική
Απόκλιση
1,48881

100

1,0

100

1,0

5,0

3,1700

1,50457

100

1,0

5,0

3,0700

1,51261

100

1,0

5,0

3,0600

1,59431
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Μελετώντας την γενικότερη στάση των συμμετεχόντων στην ερευνά
προς τα ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα προκύπτει αυτή είναι μέτρια
προς θετική, αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι επιμέρους παράμετροι
παρουσιάζουν μέσο όρο μεγαλύτερο του 3,5 (3= ουδέτερα, 4=πολύ). Πιο
συγκεκριμένα, υπάρχει ένα σχετικά θετικό κλίμα ως προς την θέληση
των συμμετεχόντων να πραγματοποιήσουν μια αγορά μέσω ενός
ηλεκτρονικού πολυκαταστήματος. Παράλληλα, η ιδέα του ηλεκτρονικού
πολυκαταστήματος εμφανίζεται αρκετά ελκυστική για το μεγαλύτερο
μέρος του δείγματος.

Πίνακας 12: Η γενικότερη στάση προς τα ηλεκτρονικά
πολυκαταστήματα

Ν
Είμαι θετικός προς την 100
αγορά ενός προϊόντος
από ένα ηλεκτρονικό
πολυκατάστημα
Η σκέψη της αγοράς
99
μέσω ενός
ηλεκτρονικού
πολυκαταστήματος
είναι ελκυστική σε
μένα
Σκέφτομαι ότι είναι μια 98
καλή ιδέα να
αγοραστεί ένα προϊόν
από ηλεκτρονικό
κατάστημα

Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος Τυπική
Όρος
Απόκλιση
1,00
5,00
3,6800 1,00383

1,00

5,00

3,6970 1,09222

1,00

5,00

3,5918 1,08254
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Όσο άφορα την πρόθεση αγοράς που παρουσιάζουν οι
συμμετέχοντες μέσα από τα ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα,
παρατηρούμε πως αυτή είναι αρκετά μέτρια. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος
ορος για την πρόθεση αγοράς σε σύντομο χρονικό διάστημα από ένα
ηλεκτρονικό πολυκατάστημα είναι ίσος με 3,337 ενώ ελάχιστα
μεγαλύτερος εμφανίζεται για την περίπτωση αγοράς σε μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα. Αυτό όμως που θα πρέπει να ληφθέν υπόψη είναι ότι
σε όλες τις επιμέρους παραμέτρους η τυπική απόκλιση είναι αρκετά
μεγάλη, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχουν διφορούμενες στάσεις, οι
οποίες θα διερευνηθούν μετέπειτα.

Πίνακας 13: Η πρόθεση αγοράς από ηλεκτρονικά
πολυκαταστήματα
Ν
Ποσό πιθανό
92
είναι ότι θα
εξετάζατε την
αγορά ενός
προϊόντος από
ένα
ηλεκτρονικό
πολυκατάστημα
βραχυπρόθεσμα
Ποσό πιθανό
92
είναι ότι θα
εξετάζατε την
αγορά ενός
προϊόντος από
ένα
ηλεκτρονικό
πολυκατάστημα
μακροπρόθεσμα

Ελάχιστο

Μέγιστο
5,00

Μέσος
Ορος
3,3370

Τυπική
Απόκλιση
1,18856

1,00

,00

5,00

3,3587

1,27168

54

Ποσό πιθανό
92
είναι ότι θα
εξετάζατε την
αγορά ενός
προϊόντος από
ένα
ηλεκτρονικό
πολυκατάστημα
εάν το
χρειάζεστε
Πόσο πιθανό
100
είναι ότι θα
εξετάζατε την
αγορά
(προϊόντος)
στον ιστοχώρο
αν το
χρειαζόσασταν;

,00

5,00

3,6957

1,06636

,00

5,00

3,4400

1,53294

3.4 Παράγοντες διερεύνησης

Για να μπορέσουμε να διερευνήσουμε τις ερευνητικές υποθέσεις,
ήταν απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια παραγοντική ανάλυση, ώστε
να διαπιστωθεί η συνοχή των στοιχείων που περιγράφουν τις επιμέρους
μεταβλητές. Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 14, υπάρχουν 9 διαφορετικές
μεταβλητές, οι οποίες περιλαμβάνουν τα στοιχειά όπως αυτά που
περιλαμβάνονται στο ερευνητικό εργαλείο. Το γεγονός αυτό μας
επιτρέπει να ομαδοποιήσουμε τα επιμέρους στοιχειά και να
διαχειριστούμε πλέον τις 9 μεταβλητές.
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Πίνακας 14: Παραγοντική ανάλυση

Παράγοντες
1

2

3

4

5

6

7

8

9

-,244 ,665

Εικόνα 1

-,046 -,270 -,109 0,64

-,052 ,119

,338

Εικόνα 2

-,023 ,111

,253

,164

-,002 ,008

-,091 ,082

,756

Εικόνα 3

,117

,014

,295

-,132 -,109 -,112 -,118 ,163

,729

Ευκολία 1

-,103 ,395

,125

,762

,118

-,056 -,006 ,148

-,082

Ευκολία 2

-,003 ,150

,253

,898

,072

,062

,069

,113

,078

Ευκολία 3

-,037 ,132

,118

,908

-,061 ,045

,091

,038

,075

Χρησιμότητα 1

-,011 -,007 ,000

,188

-,008 ,039

,093

,840

,027

Χρησιμότητα 2

,066

-,103 -,081 -,089 ,099

,211

,257

,731

-,021

Χρησιμότητα 3

,009

,254

,197

,290

,227

,108

-,077 ,562

,136

Εμπιστοσύνη 1

,161

,064

,809

,222

,083

,071

,138

102

,029

Εμπιστοσύνη 2

-,074 ,045

,779

,116

-,031 -,189 -,033 0,43

,292

Εμπιστοσύνη 3

-,171 ,016

,807

-,028 ,154

Εμπιστοσύνη 4

,067

,804

,236

,044

-,087 -,111 ,076

-,038 ,117

,178

,095

-,025 ,062

Αναγνωρισιμότ -,179 -,318 -,086 -,048 ,254 -,293 -,247 ,157 ,037
ητα 1
Αναγνωρισιμότ ,079 ,816 ,070 ,122 -,084 ,006 -,008 ,049 ,017
ητα 2
Αναγνωρισιμότ ,153 ,870 ,060 ,103 -,124 ,029 ,073 -,100 ,001
ητα 3
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Αναγνωρισιμότ ,137 ,844 -,005 ,086
ητα 4
Ύφος 1
-,063 -,034 ,121 ,144

-,045 -,041 -,084 ,031

,018

,082

-,154 ,717

,151

-,132

Ύφος 2

-,169 -,025 -,207 -,072 ,069

,157

,781

,039

,167

Ύφος 3

,020

,006

,205

-,109 ,840

,111

-,043

Διακανονισμός
1
Διακανονισμός
2
Διακανονισμός
3
Διακανονισμός
4
Γενική Στάση 1

,847

,250

-,142 ,023

-,100 -,108 ,024

,080

,120

,872

,016

-,116 -,125 -,062 ,041

-,060 -,047 -,029

,901

,145

,168

-,041 -,084 ,020

-,118 ,008

,893

,180

,069

,037

,041

-,050 -,100 ,114

-,073 ,863

,0119 ,160

,002

,005

,029

,838

-,022 ,036

-,075

-,093 ,064

,711

-,115 ,094

,078

Γενική Στάση 2 ,097

,066

-,052 ,033

Γενική Στάση 3 -,251 ,045

,087

Πρόθεση 1

-,152 ,023

-,074 ,030

Πρόθεση 2

,068

Πρόθεση 3
Πρόθεση 4

,141

,077

,029

-,027 ,071

-,041 -,020

-0,53 ,815

,056

,070

,193

-,004

-,030 -,040 ,142

,116

,882

-,013 ,135

,054

-,107

,183

,265

,062

,011

-,071 ,053

-,062

-,211 ,105

,726

,212

,835

-,007 -,032 ,031

-,063

Παράλληλα, αναγκαία κρίθηκε και η ανάλυση αξιοπιστίας των
μεταβλητών. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 15, όλες οι μεταβλητές
παρουσιάζουν υψηλό δείκτη Cronbach’s Alpha, εκτός από την
περίπτωση της αναγνωρισιμότητας οπού είναι μόλις 0,522. Το γεγονός
αυτό αποδεικνύει πως δεν υπάρχει μεγάλη συνοχή μεταξύ των επιμέρους
στοιχείων που απαρτίζουν την μεταβλητή της αναγνωρισιμότητας.
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Πίνακας 15: Ανάλυση Αξιοπιστίας
Αριθμός Μεταβλητών
3
3
4
3
4
3
4
3

Ευκολία
Χρησιμότητα
Εμπιστοσύνη
Γενική Στάση
Διακανονισμός
Ύφος
Αναγνωρισιμότητα
Εικόνα

Cronbach’s Alpha
0,899
0,833
0,858
0,872
0,931
0,733
0,522
0,673

Ο Πίνακας 16 παρουσιάζει τον μέσο όρο των υπό διερεύνηση
μεταβλητών. Όπως βλέπουμε ο μεγαλύτερος μέσος όρος εμφανίζεται
στην περίπτωση της ευκολίας, που σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες
θεωρούν ότι τα ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα χαρακτηρίζονται από
ευκολία χρήσης. Επιπλέον, το ύφος των ηλεκτρονικών καταστημάτων
κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό, όπως και η προσφερόμενη
χρησιμότητα. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
δυνατότητα διακανονισμών που προσφέρεται από τα ηλεκτρονικά
καταστήματα δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Τα σχετικά
αποτελέσματα παρουσιάζονται και στο Διάγραμμα 7, όπου εύκολα
διακρίνουμε τον υψηλότερο μέσο όρο της ευκολίας και του ύφους καθώς
και τον χαμηλό μέσο όρο του διακανονισμού.

Πίνακας 16: Μεταβλητές υπό διερεύνηση
Ν

Ελάχιστ
ο

Μέγιστο

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

2,33

5,00

4,0867

,59292

100

2,00

5,00

3,7983

,53039

100

1,00

5,00

3,5450

,94038

100

,00

5,00

3,5600

,88747

100

2,67

5,00

4,0700

,64666

Ευκολία
100
Χρησιμότητα
Εμπιστοσύνη
Αναγνωρισιμότητα
Ύφος
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Διακανονισμός
Γενική Στάση

100

1,00

5,00

3,1150

1,38782

100

1,67

5,00

3,6567

,88345

Διάγραμμα 7: Μεταβλητές υπό διερεύνηση

5
4
3
2

4,9867
3,7983

3,546

3,56

4,07
3,115

3,6567

1
0

3.5 Διερεύνηση ερευνητικών υποθέσεων

Υπόθεση 1: Το ύφος των ηλεκτρονικών πολυκαταστημάτων
σχετίζεται θετικά με την πρόθεση αγοράς.
Συμφώνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, η πρώτη υπόθεση
δεν επαληθεύεται. Ενώ, ο συντελεστής Pearson είναι θετικός, δείχνοντας
μια θετική σχέση, η όποια όμως δεν είναι στατιστικά σημαντική καθώς
το sig είναι μεγαλύτερο του 0,05.
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Πίνακας 17: Συσχέτιση πρόθεσης και ύφους online
καταστημάτων
Πρόθεση Ύφος
Πρόθεση

Συντελεστής
Pearson
Sig.(2-tailed)
N

Ύφος

Συντελεστής
Pearson
Sig.(2-tailed)
N

1,000

,149
,138

100,000

100

,149

1,000

,138
100

100,000

Όσο αφορά την σχέση μεταξύ χρησιμότητας και πρόθεσης για
αγορά, θα πρέπει να σημειωθεί πως η παρούσα πτυχιακή εργασία
διαπίστωσε μια στατιστικά σημαντική θετική σχέση. Όπως φαίνεται στον
Πίνακα 18, ο συντελεστής Pearson είναι θετικός, της τάξεως του 0,258
ενώ την ίδια στιγμή το Sig. Είναι ίσο με 0,1 ,γεγονός που δείχνει μια
στατιστικά σημαντική σχέση σε επίπεδο εμπιστοσύνης 99%.

Πίνακας 18: Συσχέτιση πρόθεσης και χρησιμότητας
online καταστημάτων

Πρόθεση

Συντελεστής
Pearson
Sig.(2-tailed)
N

Πρόθεση

Χρησιμότητα

1,000

,258**
,010

100,000

100
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Χρησιμότητα

Συντελεστής
Pearson
Sig.(2-tailed)

,258**

1,000

,010

N

100

100,000

Υπόθεση 2: Η αντιληπτή ευκολία της χρήσης ασκεί σημαντική
επίδραση στην στάση και στις προθέσεις απέναντι στην επίσκεψη ενός
ιστοχώρου. Η παρούσα πτυχιακή εργασία κατέληξε στην μερική
επαλήθευση της παραπάνω υπόθεσης, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα
19. Όπως βλέπουμε, η αντιληπτή ευκολία σχετίζεται θετικά με την
πρόθεση για αγορά μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς ο
συντελεστής Pearson είναι ίσος με 0,274 ενώ ταυτόχρονα το Sig. είναι
μικρότερο του 0,01. Από την άλλη μεριά ,δεν εμφανίστηκε κάποια
συσχέτιση μεταξύ της αντιλαμβανόμενης ευκολίας και της γενικότερης
στάσης που διατηρούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Πίνακας 19: Συσχέτιση πρόθεσης, γενικής στάσης και
ευκολίας των online καταστημάτων

Γενική
Στάση

Συντελεστής
Pearson
Sig. (2-tailed)

Πρόθεση

Ευκολία

,054

,000

,595

,996

100,000

100

100

Συντελεστής
Pearson
Sig. (2-tailed)

,054

1,000

,274**

N

100

N
Πρόθεση

Γενική
Στάση
1,000

,595

,006
100,000

100
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Ευκολία

Συντελεστής
Pearson
Sig. (2-tailed)

,000

,274**

,996

,006

N

100

100

1,000

100,000

Υπόθεση 3: Η οικειότητα των ηλεκτρονικών καταστημάτων δεν έχει
σημαντική σχέση στην στάση απέναντι στο να αγοράσει κάποιος online.
Η υπόθεση αυτή όπως φαίνεται από τον Πίνακα 20 δεν επαληθεύτηκε,
καθώς αντίθετα με την υπόθεση, η παρούσα πτυχιακή εργασία κατέληξε
στο γεγονός ότι η αναγνωρισιμότητα επηρεάζει θετικά την πρόθεση για
αγορά. Το γεγονός αυτό φαίνεται από τον συντελεστή συσχέτισης που
είναι θετικός ενώ ταυτόχρονα το Sig. είναι μικρότερο του 0,05.

Πίνακας 20: Συσχέτιση αναγνωσιμότητας και πρόθεσης
online καταστημάτων

Αναγνωρισιμότητα

Πρόθεση

Συντελεστής
Pearson
Sig.(2-tailed)
N
Συντελεστής
Pearson
Sig.(2-tailed)
N

Αναγνωρισιμότητα
1,000

Πρόθεση
,203*

100,000
,203*

,042
100
1,000

,042
100

100,000
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Υπόθεση 4: Το ύφος των καταστημάτων μπορεί να επιδράσει στις
αντιλήψεις της χρησιμότητας και της απόλαυσης των online
καταστημάτων. Η παρούσα πτυχιακή εργασία απέδειξε πως υπάρχει μια
θετική σχέση μεταξύ του ύφους και της χρησιμότητας ενός ηλεκτρονικού
καταστήματος άλλα από την άλλη μεριά, το ύφος δεν αποδείχτηκε ότι
επηρεάζει την ευχαρίστηση των χρηστών. Τα σχετικά αποτελέσματα
παρουσιάζονται στον Πίνακα 21. Όπως βλέπουμε, ο συντελεστής
συσχέτισης μεταξύ της χρησιμότητας και του ύφους είναι ίσος με 0,226
ενώ το Sig είναι μικρότερο του 0,05 γεγονός που μαρτυρά μια στατιστικά
σημαντική σχέση σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Στην περίπτωση όμως
της επίδρασης του ύφους στην ευχαρίστηση ο συντελεστής συσχέτισης
είναι θετικός αλλά το Sig είναι ιδιαίτερα υψηλό, που σημαίνει ότι δεν
είναι στατιστικά σημαντική η σχέση.

Πίνακας 21: Συσχέτιση χρησιμότητας ,ευχαρίστησης και
ύφους των online καταστημάτων

Χρησιμότητα

Ύφος

Απόλαυση

Χρησιμότητα Ύφος

Ευχαρίστηση

Συντελεστής
Pearson
Sig.( 2tailed)
N

1,000

,226*

,090

,023

,357

100,000

100

99

Συντελεστής
Pearson
Sig.( 2tailed)
N

,226*

1,000

,083

100

100,000

99

Συντελεστής
Pearson

,090

,083

1,000

,023

,412
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Sig.( 2tailed)
N

,357

,412

99

99

99,000

Υπόθεση 5: Η σημασία εμπιστοσύνης στο κατάστημα αποτελεί
σημαντικό οδηγό στις προθέσεις αγορών online. Όσο άφορα την
συγκεκριμένη υπόθεση, η παρούσα πτυχιακή εργασία επιβεβαίωσε την
ορθότητα της όπως φαίνεται στον Πίνακα 22. Ο συντελεστής συσχέτισης
είναι ίσος με 0,266 ενώ την ίδια στιγμή το Sig. είναι μικρότερο του 0.01,
δηλαδή η θετική σχέση είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο
εμπιστοσύνης 99%.

Πίνακας 22: Συσχέτιση πρόθεσης και εμπιστοσύνης
online καταστημάτων

Εμπιστοσύνη

Πρόθεση

Εμπιστοσύνη

Πρόθεση

Συντελεστής
Pearson
Sig.(2-tailed)

1,000

,266*

N

100,000

1,000

Συντελεστής
Pearson
Sig.(2-tailed)

,266**

1,000

N

100

,007

,007
100,000
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Τέλος, όπως φαίνεται στον Πίνακα 23, πραγματοποιήθηκε η
ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός στον
όποιο οι επιμέρους παράγοντες επηρεάζουν την τελική πρόθεση αγοράς.
Όπως βλέπουμε, οι συγκεκριμένοι παράγοντες που συνθέτουν την εικόνα
του online καταστήματος εξηγούν το 16,7% της διακύμανσης της
μεταβλητής πρόθεση για αγορά. Το χαμηλό αυτό ποσοστό ήταν
αναμενόμενο καθώς υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες.
Παρόλα αυτά, η παρούσα πτυχιακή εργασία έδειξε ότι η εικόνα του
online καταστήματος επηρεάζει την τελική πρόθεση αγοράς των
χρηστών του διαδικτύου κατά 17% σχεδόν, γεγονός που σημαίνει ότι
είναι ένας σημαντικός παράγοντας προς αξιολόγηση.
Όπως φαίνεται από τον Πίνακα Anova, το μοντέλο που
δημιουργήθηκε είναι στατιστικά σημαντικό, καθώς το Sig. είναι
μικρότερο του 0,05. Αυτό σημαίνει ότι οι παράγοντες που θεωρηθήκαν
ότι επηρεάζουν την πρόθεση αγοράς, χαρακτηρίζονται από μια
στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ τους. Συνεχίζοντας την ανάλυση
μας, βλέπουμε ότι η χρησιμότητα και η εμπιστοσύνη έχουν τη
μεγαλύτερη επίδραση στην πρόθεση για αγορά μέσω διαδικτύου.

Model

R

1

,409ª

Model
1

Περίληψη μοντέλου
R Square
Adjusted R
Square
,167
,103

𝐴𝑁𝑂𝑉𝐴𝑏
Sum of Df
Squares
Regression 12,918
7
Residual
64,269
91
Total
77,187
98

Mean
Square
1,845
,706

Std. Error of
the Estimate
,84039

F

Sig

2,613 ,017ª
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Unstardadized Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std.Er Beta
ror
Model
1
Constant

t
,582

Sig.
,562

,532

,915

Ευκολία

,180

,166

,121

1,083

,281

Χρησιμότητα

,298

,171

,179

1,740

,085

Εμπιστοσύνη

,193

,102

,204

1,899

,061

Αναγνωρισιμότητα ,121

,107

,121

1,125

,263

Ύφος

,136

,079

,793

,430

,108

Διακανονισμός

-,010 ,067

-,016 -,152

Διασκέδαση

-,115 ,105

-,111 -1,096 ,276

a. Εξαρτημένη μεταβλητή πρόθεση
για αγορά

,879
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η σημερινή πραγματικότητα που σχετίζεται με την τεχνολογία της
πληροφορίας και την διαχείριση των ηλεκτρονικών συστημάτων από το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και όχι άπλα μια μελλοντική ιδεα. Στον
τομέα αυτό οπού οι ραγδαίες εξελίξεις που πραγματοποιήθηκαν στην
διάκαια των χρόνων συντέλεσαν στην αλλαγή της ζωής όλων των
ανθρώπων. Η εφαρμογή και κατ’επέκταση η χρήση του ηλεκτρονικού
εμπορίου κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στις καθημερινές
δραστηριότητες.
Έχοντας λοιπόν ολοκληρώσει την παράθεση των στοιχείων που
περιγράφουν και αναλύουν το αντικείμενο που αναπτύξαμε, θεωρούμε
πως στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να παραθέσουμε μια
συμπερασματική ενότητα σχετικά με όσα αναφέραμε στις παραπάνω
ενότητες που προηγήθηκαν.
Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστίασε το ενδιαφέρον της στην
διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην πρόθεση αγοράς και
στην γενικότερη στάση των καταναλωτών προς τα ηλεκτρονικά
καταστήματα. Λαμβάνοντας υπόψη μας την ραγδαία ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εμπορίου άλλα και την όξυνση του ανταγωνισμού σε
διαφόρους κλάδους, γίνεται αντιληπτό πως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
είναι σε θέση να καθορίσουν τους παράγοντες που θα συμβάλουν
σημαντικά στη αύξηση των πωλήσεων μέσω του διαδικτύου.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και με την βοήθεια μιας πρωτογενούς
έρευνας σε 100 καταναλωτές, η παρούσα πτυχιακή εργασία κατέληξε στα
εξής συμπεράσματα. Η πρόθεση αγοράς σχετίζεται θετικά με την
αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Αυτό
σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους
σε αυτό το κομμάτι της ιστοσελίδας τους, ώστε να μπορέσουν να
προσελκύσουν όσους περισσότερους καταναλωτές γίνεται. Επιπλέον, η
ευκολία χρήσης και περιήγησης των ιστοσελίδων επηρεάζει σημαντικά
την πρόθεση των χρηστών για αγορά. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις
θα πρέπει να φροντίσουν ώστε οι ιστοσελίδες τους να είναι ξεκάθαρες,
εύκολες και να επιτρέπουν στους χρήστες την άμεση περιήγηση.
Ένα επιπλέον εύρημα της παρούσας πτυχιακής εργασίας άφορα την
σημασία της αναγνωρισιμότητας στην πρόθεση αγοράς των
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καταναλωτών. Αυτό σημαίνει ότι τα ηλεκτρονικά καταστήματα που
έχουν μια ισχυρή επωνυμία ή κάνουν ευρεία χρήση προώθησης μπορούν
να επιτύχουν υψηλότερη απόδοση στις πωλήσεις. Το γεγονός αυτό είναι
αντίθετο με την διερευνητική υπόθεση που συντάθηκε, άλλα η άξια της
επωνυμίας τονίζεται για ακόμη μια φορά στα πλαίσια της αύξησης των
πωλήσεων.
Ακόμα, η παρούσα πτυχιακή εργασία απέδειξε πως υπάρχει μια
θετική σχέση μεταξύ του ύφους και της χρησιμότητας ενός ηλεκτρονικού
καταστήματος άλλα από την άλλη μεριά, το ύφος δεν αποδείχθηκε ότι
επηρεάζει την ευχαρίστηση των χρηστών. Η σημασία εμπιστοσύνης στο
κατάστημα αποτελεί σημαντικό οδηγό στις προθέσεις online αγορών,
γεγονός που αποδεδείχθηκε στην παρούσα έρευνα.
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Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Άγιος Λουκάς, 654 04 Καβάλα.
Τηλέφωνο & Fax:+33-2510-462 156

Εισαγωγή







Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διερεύνησει τα εννοιολογικά συστατικά (διαστάσεις)
της online εικόνας, τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετρηθεί κάθε μια
από αυτές τις εννοιολογικές διαστάσεις, την αξιοπιστία των στοιχείων, την εγκυρότητα και
πόσο ισχυρές είναι οι σχέσεις μεταξύ των συστατικών της εικόνας καταστημάτων και της
online πρόθεσης αγορών.
Οι απαντήσεις που θα δώσετε είναι άκρως εμπιστευτικές.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί 15-20 λεπτά από τον χρόνο σας.

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε. Τα αποτελέσματα θα
σταλθούν σε εσάς και την επιχείρησή σας εφόσον το ζητήσετε.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Το φύλλο σας;
o Άντρας
o Γυναίκα

2. Σε ποια από τις παρακάτω ηλικιακές ομάδες ανήκετε;
o 18-25
o 26-35
o 36-45
o 46-55
o 55 και άνω

3.
o
o
o
o
o

Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο σας;
Απόφοιτος γυμνασίου
Απόφοιτος λυκείου
Απόφοιτος ανωτέρας σχολής
Απόφοιτος ανωτάτης σχολής
Μεταπτυχιακές σπουδές

4. Ποιο είναι το επάγγελμα σας;
o
o
o
o
o
o

Δημόσιος υπάλληλος
Ιδιωτικός υπάλληλος
Ελεύθερος επαγγελματίας
Μισθωτός εργάτης
Οικιακά
Συνταξιούχος
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
OLINE ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΘΕΜΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

1. Παρακαλώ σημειώστε τον βαθμό ικανοποίησης σας για
κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις.
(Να επισημαίνετε ένα πεδίο κάθε φορά)
Καθόλου Λίγο Ουδέτερος Αρκετά Πολύ
Α. Πόσο ικανοποιημένος
είστε από τις πληροφορίες των
προϊόντων;
Β. Πόσο ικανοποιημένος είστε
από την αξία για το χρήμα;
Γ. Πόσο ικανοποιημένος είστε
από τις προσφορές που
παρέχονται;
Δ. Πόσο ικανοποιημένος είστε
από την ταύτιση των
ενδιαφερόντων σας με τα
πολυκαταστήματα;
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2. Online
απόλαυση
πολυκαταστήματα

που

προσφέρουν

τα

(Να επισημαίνετε ένα πεδίο κάθε φορά)
Καθόλου Λίγο Ουδέτερος Αρκετά Πολύ

Α. Πόσο
ικανοποιημένος είστε
από την εικόνα της
ιστοσελίδας;
Β. Πόσο
ικανοποιημένος
ρίχνοντας μια
βιαστική ματιά στην
ιστοσελίδα;
Γ. Πόσο
ικανοποιημένος είστε
από την
ελκυστικότητα της
ιστοσελίδας;

3. Online ευκολία των καταστημάτων
(Να επισημαίνετε ένα πεδίο κάθε φορά)
Καθόλου

Πόσο
ικανοποιημένος
είστε από τη
λειτουργικότητα
του
καταστήματος;
Πόσο
ικανοποιημένος
είστε από την
αντιπροσώπευση
των προϊόντων;

Λίγο

Ουδέτερος

Αρκετά

Πολύ
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Πόσο
ικανοποιημένος
είστε από την
πλοήγησή σας
στην
ιστοσελίδα;
Πόσο
ικανοποιημένος
είστε από την
εκμάθηση της
χρησιμοποίησης
της ιστοσελίδας;

4. Online εμπιστοσύνη των καταστημάτων
(Να επισημαίνετε ένα πεδίο κάθε φορά)
Καθόλου

Πόσο
ικανοποιημένος
είστε από την
προστασία των
προσωπικών
δεδομένων σας;
Πόσο
ικανοποιημένος
είστε από τη
φήμη τους;
Πόσο
ικανοποιημένος
είστε από την
αξιοπιστία τους;
Πόσο
ικανοποιημένος
είστε από τους
οικονομικούς
διακανονισμούς;

Λίγο

Ουδέτερος

Αρκετά

Πολύ
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5. Online ύφος των καταστημάτων
(Να επισημαίνετε ένα πεδίο κάθε φορά)
Καθόλου

Λίγο

Ουδέτερος Αρκετά

Πολύ

Α. Πόσο
ικανοποιημένος
είστε από την
φιλικότητα των
καταστημάτων;
Β. Πόσο
ικανοποιημένος
είστε από την
πείρα των
καταστημάτων;
Γ. Πόσο
ικανοποιημένος
είστε από την
χρησιμότητα
του ύφους;

6. Online οικειότητα των καταστημάτων
(Να επισημαίνετε ένα πεδίο κάθε φορά)
Καθόλου

Α. Πόσο
ικανοποιημένος
είστε από τις
διαφημίσεις στο
διαδίκτυο;
Β. Πόσο
ικανοποιημένος
είστε από τις
διαφημίσεις έξω
από το διαδίκτυο;
Γ. Πόσο
ικανοποιημένος
είστε από την
αναγνωρισιμότητα
των
καταστημάτων;

Λίγο

Ουδέτερος

Αρκετά

Πολύ
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7. Online διακανονισμός των καταστημάτων
(Να επισημαίνετε ένα πεδίο κάθε φορά)
Καθόλου

Λίγο

Ουδέτερος

Αρκετά

Πολύ

Α. Πόσο
ικανοποιημένος
είστε από την
παράδοση των
προϊόντων;
Β. Πόσο
ικανοποιημένος
είστε από τις
επιλογές
παράδοσης;
Γ. Πόσο
ικανοποιημένος
είστε από την
αξιοπιστία
παράδοσης;

8. Η στάση απέναντι στην online αγορά
(Να επισημαίνετε ένα πεδίο κάθε φορά)
Διαφωνώ
έντονα

Α. Είμαι
θετικός
προς την
αγορά ενός
(προϊόντος)
στον
ιστοχώρο.
Β. Η
σκέψη της
αγοράς
(προϊόντος)

Διαφωνώ

Ούτε
διαφωνώ/
Ούτε
συμφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απόλυτα
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στον
ιστοχώρο
είναι
ελκυστική
σε μένα.
Γ.
Σκέφτομαι
ότι είναι
μία καλή
ιδέα να
αγοραστεί
(προϊόν)
στον
ιστοχώρο.

9. Η πρόθεση απέναντι στην αγορά online
(Να επισημαίνετε ένα πεδίο κάθε φορά)
Ιδιαίτερα Απίθανο Ούτε
Πιθανό
απίθανο
απίθανο/
Ούτε
πιθανό

Α. Πόσο πιθανό
είναι ότι θα
επιστρέφατε
στον ιστοχώρο;
Β. Πόσο πιθανό
είναι ότι θα
εξετάζατε την
αγορά
(προϊόντος)
βραχυπρόθεσμα;
Πόσο πιθανό
είναι ότι θα
εξετάζατε την
αγορά
(προϊόντος
μακροπρόθεσμα;

Ιδιαίτερα
πιθανό
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Δ. Πόσο πιθανό
είναι ότι θα
εξετάζατε την
αγορά
(προϊόντος) στον
ιστοχώρο αν το
χρειαζόσασταν;

