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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά όζνπο ζηάζεθαλ δίπια κνπ θαη βνήζεζαλ ζηε 

δεκηνπξγία ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Αξρηθά, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Εαίξε Αληώλην, ν νπνίνο κέζσ 

ηελ πνιύηηκε βνήζεηα ηνπ θαη ησλ ζπκβνπιώλ ηνπ βνήζεζε ζηελ νινθιήξσζε απηήο 

ηεο εξγαζίαο. 

Δπίζεο, επραξηζηώ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ πνπ κνπ 

ζπκπαξαζηάζεθαλ ζηνλ αγώλα κνπ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε αγνξώλ κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ (m-shopping) απνηειεί πιένλ 

κηα θνηλή πξαθηηθή ζην πεξηβάιινλ ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ κεηαμύ ησλ 

θαηαλαισηώλ. θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ παξαγόλησλ 

πνπ επηδξνύλ ζηελ απνδνρή ηνπ m-shopping από ην θαηαλαισηηθό θνηλό ζηελ 

Διιάδα βάζεη ηξηώλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ (ζηάζεηο, πξνζέζεηο, αγνξαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά) θαη ζπλνιηθά, ρξεζηκνπνηώληαο έλα δηεπξπκέλν ππόδεηγκα πνπ 

βαζίδεηαη ζην κνληέιν απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο ΣΑΜ 

(TechnologyAcceptanceModel). Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο θαηαζθεπάζηεθε 

εηδηθό εξσηεκαηνιόγην πνπ κνηξάζηεθε θαη ζπκπιεξώζεθε από 168 θαηαλαισηέο. 

ύκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, ε απνδνρή ηνπ m-shopping ζπζρεηίδεηαη 

ζεηηθά θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ αληηιεπηή ρξεζηκόηεηα, ηελ αληηιεπηή 

απόιαπζε, ηε ζπλήζεηα θαη ηελ εκπηζηνζύλε. Χζηόζν, δελ δηαπηζηώζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ζπλνιηθήο απνδνρήο θαη αληηιεπηήο επθνιίαο ρξήζεο, 

αλ θαη ε ηειεπηαία βξέζεθε λα επεξεάδεη ζεηηθά ηηο ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο ησλ 

θαηαλαισηώλ. Σέινο, δελ ηεθκεξηώζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ 

απνδνρήο θαη αληηιεπηνύ θηλδύλνπ, εύξεκα πνπ πηζαλόλ απνδίδεηαη ζηα 

πεξηνξηζκέλα επίπεδα θηλδύλνπ πνπ αληηιακβάλνληαη νη θαηαλαισηέο ηεο έξεπλαο 

θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγνξώλ κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ. 

Λέμεηο θιεηδηά:m-shopping, ΣΑΜ, επθνιία ρξήζεο, ρξεζηκόηεηα, απόιαπζε, 

ζπλήζεηα, εκπηζηνζύλε, θίλδπλνο. 

 

 

 

 

 

 


