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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αυτή η μελέτη στοχεύει στην κατανόηση και την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών στο πλαίσιο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Κύπρο. 

Το ερευνητικό κίνητρο βασίζεται σε δύο προοπτικές. Από τη θεωρητική εκτίμηση, υπάρχουν 

άφθονες έρευνες για την ηλεκτρονική συμπεριφορά των καταναλωτών. Αυτές οι μελέτες 

υποστηρίζονται συνήθως από θεωρίες που αντλούνται από παραδοσιακές έρευνες 

συμπεριφοράς καταναλωτών. Οι Cheung et al. (2005) εξέτασαν 355 άρθρα σχετικά με τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών στο διαδίκτυο και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Θεωρία 

Επιβεβαίωσης Προσδοκιών (ECT), η Θεωρία Διάχυσης Καινοτομίας (IDT), το Μοντέλο 

Αποδοχής Τεχνολογίας (TAM), η Θεωρία της Προγραμματισμένης Συμπεριφοράς (TRA) 

είναι οι πιο συχνά εφαρμοζόμενες θεωρίες. Ωστόσο, λείπει η βιβλιογραφία που 

επικεντρώνεται στην επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην καταναλωτική 

αγοραστική συμπεριφορά και ακόμη λιγότερες είναι εμπειρικές μελέτες σχετικά με την 

επίδραση των κοινωνικών μέσων στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Επιπλέον, η τρέχουσα 

βιβλιογραφία για τα κοινωνικά μέσα σχετίζεται περισσότερο με την πρακτική χρήση και 

εφαρμογή, αντί των θεωριών και των μοντέλων που είναι χρήσιμα για την ακαδημαϊκή 

έρευνα.  

Με βάση τους ερευνητικούς στόχους και τα κίνητρα, διατυπώνονται δύο γενικά ερευνητικά 

ερωτήματα ως εξής:  

1. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τους Κύπριους καταναλωτές για να αποκτήσουν 

πληροφορίες και να αγοράσουν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης;  

2. Πώς επηρεάζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την πρόθεση αγοράς των Κύπριων 

καταναλωτών;  

3. Πώς επηρεάζουν τα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών την χρήση 

ή την πρόθεση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης; 
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή  

 

1.1  Διατύπωση προβλήματος 

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες σχετικά με το θέμα των κοινωνικών μέσων στις 

επιχειρήσεις λιανικής πώλησης (Shawndra, Provost & Volinsky, 2006.; Costantinides et al., 

2008; Hansen, Shneiderman & Smith, 2011; Lorenzo-Romero, Constantinides & Alarcón- del-

Amo, 2014; Ramanathan, Subramanian & Parrott, 2017). Συγκεκριμένα, ο Paquette (2013) 

διερευνά τα κενά της έρευνας μάρκετινγκ των Social Media και περιγράφει τέσσερα κύρια 

θέματα σχετικά με την έρευνα μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων δικτύωσης: Εικονικές 

κοινότητες μάρκας (virtual brand marketing)., στάσεις και κίνητρα των καταναλωτών, 

περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες και ιογενής διαφήμιση (viral marketing). 

Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό οι λιανοπωλητές να γνωρίζουν τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις συμπεριφορές και τα κίνητρα των καταναλωτών, επειδή οι πελάτες δημιουργούν 

περιεχόμενο σχετικά με τα εμπορικά σήματα (Heinonen, 2011). Ο Chu (2011) υπογράμμισε τη 

σχέση μεταξύ των ομάδων κοινών ενδιαφερόντων στο Facebook, των διαφημιστικών 

απαντήσεων και των ψυχολογικών παραγόντων και της στάσης μεταξύ των μελών των ομάδων 

του Facebook. Τα μέλη των ομάδων στο Facebook έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

αποκαλύψουν τα προσωπικά τους δεδομένα από ό, τι τα μη μέλη. Ο Chu (2011) εξηγεί ότι η   

συμμετοχή των ομάδων και η εμπλοκή σε διαδικτυακές διαφημίσεις απαιτούν υψηλότερο 

επίπεδο προσωπικών πληροφοριών, επειδή οι χρήστες αποκαλύπτουν τις συνδέσεις τους με 

ομάδες του Facebook. Οι χρήστες των ομάδων του Facebook διατηρούν μια θετική στάση 

απέναντι στα Social Media και τη διαφήμιση και συμμετέχουν σε ένα Facebook group μάρκας 

για να λαμβάνουν μηνύματα σχετικά με την προώθηση. Επίσης, επισημαίνει την ανάγκη 

μελλοντικών μελετών προκειμένου να διερευνηθούν τα οφέλη που αποκομίζονται από το 

μάρκετινγκ σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης σε μικρούς εμπόρους λιανικής πώλησης. 

Ο Cox (2010) διερεύνησε επίσης τη σχέση ηλικίας και στάσης και ανακάλυψε ότι η στάση των 

χρηστών του κοινωνικού δικτύου απέναντι σε μορφές ηλεκτρονικής διαφήμισης, όπως τα 

βίντεο ή τα blogs, διέφεραν σε κάποιο βαθμό σε διάφορες ηλικιακές ομάδες. Αναλυτικά, ο Cox 

(2010) εξηγεί ότι οι χρήστες μεταξύ 18ης και 28ης ηλικίας έχουν ισχυρή θετική στάση απέναντι 
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σε ιστολόγια ή βίντεο ή κανάλια μάρκας. Οι χρήστες μεταξύ του 35ου και του 54ου έτους ηλικίας 

προτιμούσαν τις μορφές διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μορφή βίντεο λόγω 

του ενημερωτικού τους χαρακτηριστικού. Ως αποτέλεσμα, η κατανάλωση, η συμμετοχή και η 

παραγωγή είναι δραστηριότητες του καταναλωτή που δεν σχετίζονται με ένα κίνητρο, αλλά με 

ένα συνδυασμό ποικίλων κινήτρων (Heinonen, 2011). Η συνειδητοποίηση των κινήτρων του 

καταναλωτή είναι σημαντική επειδή παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση του τι επηρεάζει τους 

χρήστες για να δημιουργήσουν περιεχόμενο για ένα εμπορικό σήμα ή κατάστημα (Paquette, 

2013). Οι Constantinides, Romero και Boria (2008) διερεύνησαν τη σημασία των κοινωνικών 

μέσων ως εργαλείο στρατηγικού μάρκετινγκ και προτείνουν κάποιες στρατηγικές για να 

αυξήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εταιρείες λιανικής. Συγκεκριμένα, συνιστούν 

δύο βασικές στρατηγικές: είτε να χρησιμοποιούν τα Social Media παθητικά (ως τρόπος 

ακρόασης της φωνής των πελατών) είτε ενεργά (ως εργαλείο Δημοσίων Σχέσεων, τρόπος 

διαφήμισης των προϊόντων τους). Όσον αφορά τον παθητικό τρόπο, οι πελάτες παρέχουν 

συμβουλές και απόψεις μέσω του Social Media στην εταιρεία, προκειμένου να βελτιώσουν ή 

να αλλάξουν ένα προϊόν. Με ενεργό τρόπο, τα Social Media λειτουργούν σαν ένας τρόπος 

προβολής των προϊόντων ή των υπηρεσιών της εταιρείας διαφήμισης, προκειμένου να 

προσελκύσουν περισσότερους καταναλωτές.  

Οι Hansen, Shneiderman και Smith (2011), Paquette (2013), Shawndra, Provost και Volinsky 

(2006) και Constantinides et al. (2008) μελέτησαν τα Social Media στις επιχειρήσεις λιανικής. 

Ωστόσο, το κύριο μέλημα των μελετών τους ήταν ο ρόλος του Marketing των κοινωνικών 

μέσων στις επιχειρήσεις λιανικής. Διερευνούν τους τρόπους διαφήμισης προϊόντων των 

εταιρειών μέσω των ιστότοπων Social Media, προκειμένου να αυξήσουν τη δημοτικότητα και 

την ευαισθητοποίησή τους στους καταναλωτές. Αναφέρουν ότι η διαφήμιση με ιούς είναι ο πιο 

δημοφιλής τρόπος για να διαφημιστεί ένα προϊόν για να προσελκύσει τους καταναλωτές και να 

τους μετατρέψει σε πελάτες. Μέσω της διαφήμισης με ιούς, οι λιανοπωλητές παρέχουν πολλές 

πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και ως εκ τούτου, η επικοινωνία είναι πιο 

στοχευμένη στους πελάτες που προορίζονται για το εμπορικό σήμα. Παρόλο που η μελέτη αυτή 

διερευνά τη χρήση των κοινωνικών μέσων και των κοινωνικών δικτύων στις επιχειρήσεις 

λιανικής, η διαφορά είναι ότι επικεντρώνεται στην συνολική ανάπτυξη των εταιρειών από αυτή 

την τεχνολογία. 
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Τα Social Media επικρίνουν επίσης ότι στοχεύουν τους ανθρώπους ως καταναλωτές στο βαθμό 

που οι χρήστες έχουν επιλογές, αλλά καταλήγουν να επιλέγουν μηνύματα που δεν είναι 

ευθυγραμμισμένα με τις αξίες τους. Επιπλέον, η κριτική των κοινωνικών μέσων μαζικής 

ενημέρωσης συχνά πηγαίνει στην κατάσταση κατά την οποία τα άτομα επιλέγουν μόνο τις 

πληροφορίες που χρειάζονται και αυτό οδηγεί στη γνώση λιγότερο από την διερεύνηση 

ποικίλων απόψεων πριν από τη λήψη απόφασης. Τα Social Media μπορούν επίσης να 

καταχραστούν για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό, καθώς πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τα 

Social Media για να εκφοβίσουν, να παρενοχλήσουν ή να υποβαθμίσουν κάποιον. Όμως, όσο 

περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, ο 

κίνδυνος της πειρατείας ή της ληστείας αυξάνεται (Hanson, 2016). 

Με βάση τα παραπάνω η διερεύνηση της επίδρασης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις 

επιχειρήσεις  ως εργαλείο marketing κρίνεται απαραίτητη. Η  παρούσα εργασία θα επικεντρωθεί 

στη διερεύνηση της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης απο τους Κύπριους καταναλωτές 

στην εταιρεία Sigma Radio tv. 

 

1.2  Σημαντικότητα διερεύνησης 

Στις σύγχρονες κοινωνίες, η τεχνολογία αναπτύσσεται διαδοχικά και ως αποτέλεσμα, 

δημιουργεί πολλές πιθανότητες στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Αν και η τεχνολογία δεν 

είναι προσβάσιμη και ευεργετική για πολλούς ανθρώπους σε ορισμένες χώρες λόγω πολιτικών, 

οικονομικών, τεχνολογικών ή γεωγραφικών λόγων, η πληροφορία κρύβεται παντού και είναι 

προσιτή σε όλους. Ειδικότερα, οι πληροφορίες είναι κρίσιμες για την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις απαιτούν διάφορες κατηγορίες 

πληροφοριών όπως πελάτες, παραγγελίες, πωλήσεις, αποθέματα, κλπ. Οι πληροφορίες αυτές 

πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και ακριβείς και ενημερωμένες. Έτσι, η διαχείριση των 

πληροφοριών είναι σημαντική για την επιχειρηματική επιτυχία. Σήμερα, ορισμένοι όροι όπως 

το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ηλεκτρονικό εμπόριο (ηλεκτρονικό εμπόριο), η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση (ηλεκτρονική κυβέρνηση) είναι πολύ γνωστοί στους ανθρώπους, ιδιαίτερα στις 

επιχειρήσεις, που δείχνουν πόσο σημαντικές είναι οι ΤΠΕ (Πληροφορική και Επικοινωνιακές 

Τεχνολογίες) σε σύγχρονους οργανισμούς (Beynon-Davies, 2013). 
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Ταυτόχρονα, αυτοί οι όροι είναι εξοικειωμένοι με την έννοια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 

οι οποίοι αναφέρονται σε ένα σύνολο ηλεκτρονικών εργαλείων που υποστηρίζουν την 

κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών. Τα μέσα  κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα 

εργαλείο για να μετατραπεί ο μονόλογος σε διάλογο  (Hansen, Shneiderman & Smith, 2011). 

Φυσικά, τα μέσα  κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν διάφορα πλεονεκτήματα (όπως η συνεχής 

επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων και διαχειριστών, η ανταλλαγή ιδεών σε ομάδες, η καλύτερη 

επικοινωνία μεταξύ πελατών και εργαζομένων) στις επιχειρήσεις, προκειμένου να 

αναπτυχθούν. Θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνες λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού, αλλά 

αν μια εταιρεία δεν χρησιμοποιεί τη δύναμη διαφόρων κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, θα έχει 

μεγάλες πιθανότητες να χάσει την ανταγωνιστικότητα της επικοινωνίας μάρκετινγκ, όταν οι 

ανταγωνιστές της χρησιμοποιούν την ολοκληρωμένη δύναμη των κοινωνικών μέσων 

ενημέρωσης, άλλα μέσα επικοινωνίας. Συνεπώς, η μελέτη αυτή διεξάγει έρευνα σχετικά με τη 

χρήση των κοινωνικών μέσων στις επιχειρήσεις στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην εταιρεία 

Sigma Radio tv. 

 

1.3  Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Αυτή η μελέτη στοχεύει στην κατανόηση και την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών στο πλαίσιο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Κύπρο. 

Το ερευνητικό κίνητρο βασίζεται σε δύο προοπτικές. Από τη θεωρητική εκτίμηση, υπάρχουν 

άφθονες έρευνες για την ηλεκτρονική συμπεριφορά των καταναλωτών. Αυτές οι μελέτες 

υποστηρίζονται συνήθως από θεωρίες που αντλούνται από παραδοσιακές έρευνες 

συμπεριφοράς καταναλωτών. Οι Cheung et al. (2009) εξέτασαν 355 άρθρα σχετικά με τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών στο διαδίκτυο και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Θεωρία 

Επιβεβαίωσης Προσδοκιών (ECT), η Θεωρία Διάχυσης Καινοτομίας (IDT), το Μοντέλο 

Αποδοχής Τεχνολογίας (TAM), η Θεωρία της Προγραμματισμένης Συμπεριφοράς (TRA) είναι 

οι πιο συχνά εφαρμοζόμενες θεωρίες. Ωστόσο, λείπει η βιβλιογραφία που επικεντρώνεται στην 

επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην καταναλωτική αγοραστική συμπεριφορά και 

ακόμη λιγότερες είναι εμπειρικές μελέτες σχετικά με την επίδραση των κοινωνικών μέσων στη 

συμπεριφορά των καταναλωτών. Επιπλέον, η τρέχουσα βιβλιογραφία για τα κοινωνικά μέσα 
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σχετίζεται περισσότερο με την πρακτική χρήση και εφαρμογή, αντί των θεωριών και των 

μοντέλων που είναι χρήσιμα για την ακαδημαϊκή έρευνα. 

Με βάση τους ερευνητικούς στόχους και τα κίνητρα, διατυπώνονται δύο γενικά ερευνητικά 

ερωτήματα ως εξής: 

1. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τους Κύπριους καταναλωτές για να αποκτήσουν 

πληροφορίες και να αγοράσουν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης; 

2. Πώς επηρεάζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την πρόθεση αγοράς των Κύπριων 

καταναλωτών; 

3. Πώς επηρεάζουν τα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών την χρήση 

ή την πρόθεση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης; 
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Κεφάλαιο 2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

Αυτό το κεφάλαιο ενότητα παρέχει μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας για τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης που χρησιμοποιήθηκαν για να γραφτεί αυτή τη διατριβή και περιλαμβάνει τον 

ορισμό των Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης και των χαρακτηριστικών τους, μια περιγραφή των 

διαφόρων τύπων συμμετεχόντων, μια περίληψη των διαφόρων τύπων Κοινωνικών Μέσων και 

μια εξήγηση για τις λειτουργικές δυνατότητες των Κοινωνικών Μέσων. 

2.1. Κοινωνική δικτύωση 
 

Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούνται από πλατφόρμες που επιτρέπουν στους χρήστες να 

δημιουργούν προσωπικούς ιστότοπους που είναι προσβάσιμοι σε άλλους χρήστες για 

ανταλλαγή προσωπικής επικοινωνίας. Στο παράδειγμα, το Facebook, το Instagram και το 

MySpace είναι μερικά από τα sites των κοινωνικών δικτύων (Costantinides et al., 2008). 

Σύμφωνα με τους  Costantinides et al. (2008), τα κοινωνικά δίκτυα είναι συστήματα που 

επιτρέπουν στα μέλη ενός συγκεκριμένου ιστότοπου να μάθουν για τις δεξιότητες, τις γνώσεις, 

τα ταλέντα ή τις προτιμήσεις των άλλων μελών.   

Επιπλέον, τα κοινωνικά δίκτυα ορίζονται ως μια online τοποθεσία όπου ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να δημιουργήσει ένα προφίλ και να δημιουργήσει ένα προσωπικό δίκτυο με 

προσωπικά στοιχεία και να τον συνδέσει με άλλους χρήστες. Η McKinsey (2007) ορίζει το 

Κοινωνικό Δίκτυο ως υπηρεσία που εστιάζει στην οικοδόμηση κοινοτήτων ανθρώπων που 

μοιράζονται δραστηριότητες και ενδιαφέροντα, ενώ ο Stroud (2008) αναφέρει ότι οι 

συμμετέχοντες στα Κοινωνικά Δίκτυα είναι άτομα που ενδιαφέρονται να διερευνήσουν 

ενδιαφέροντα και δραστηριότητες άλλων ανθρώπων (Constantinides, Romero & Boria, 2008). 

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας ιστότοπος όπου συνδέονται με εκείνους που μοιράζονται 

προσωπικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντα, τόπο προέλευσης, εκπαίδευση σε ένα 

συγκεκριμένο σχολείο κλπ. Οι ιστότοποι συνήθως επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν 

ένα προφίλ που περιγράφουν τον εαυτό τους και να ανταλλάσσουν δημόσια ή ιδιωτικά 

μηνύματα και λίστα άλλους χρήστες ή ομάδες στις οποίες είναι συνδεδεμένοι με κάποιο τρόπο. 

(Hanson, 2016) 
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Επιπλέον, ο όρος αυτός δεν έχει απόλυτο ορισμό και υπάρχουν πολλές περιγραφές. Αλλά 

γενικά, αυτή η έννοια αναφέρεται στις προσωπικές συνδέσεις μεταξύ των ανθρώπων για να τις 

διασυνδέσουν μέσω του Διαδικτύου. Ίσως η μοναδικότητα της κοινωνικής δικτύωσης είναι η 

πραγματικότητα ότι οι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Καθώς το Διαδίκτυο 

παρέχει μια φόρμα διανομής που επιτρέπει στους ανθρώπους να ξεπεράσουν το χρόνο και το 

διάστημα και ο Παγκόσμιος Ιστός καθιστά το Web 2.0 δυνατό για να επιτρέψει στα μηνύματα 

να στέλνουν αλληλεπικαλύπτοντα, τότε τα άτομα έχουν τη δομή που είναι διαθέσιμη για να 

διευκολύνουν τη ροή ενός ευρέος φάσματος πληροφορίες. Ως αποτέλεσμα, η κοινωνική 

δικτύωση είναι το πιο ισχυρό μέσο επικοινωνίας με τα άτομα. Τα κοινωνικά δίκτυα αλλάζουν 

τον τρόπο αλληλεπίδρασης των ανθρώπων, όταν δεν υπάρχει φυσικό σώμα. Εξελίσσονται και 

αλλάζουν συνεχώς, ενώ συχνά διευκολύνουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται 

με τους άλλους. Το σημαντικό είναι ότι τα Κοινωνικά Δίκτυα θα μπορούσαν να αλλάξουν τον 

τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν στις καταστάσεις πρόσωπο με πρόσωπο λόγω 

των συνήθειών και των προσδοκιών των ανθρώπων. Μια αίσθηση της δημοτικότητας ενός 

ατόμου μπορεί να επηρεαστεί από τον αριθμό των "συμπαθειών" ή "αντιπαθειών" που 

λαμβάνουν όταν δημοσιεύουν κάτι σε ηλεκτρονική μορφή. Και το πιο σημαντικό, η αίσθηση 

της ταυτότητας ή της ψηφιακής παρουσίας ενός ατόμου μπορεί να μετριάσει τον τρόπο με τον 

οποίο ένα άτομο μετακινείται από έναν εικονικό σε έναν πραγματικό χώρο (Hanson, 2016, σελ. 

324). 

Επιπλέον, τα Κοινωνικά Δίκτυα μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

σκέφτονται κάποιες μορφές επικοινωνίας από την προσωπική αλληλεπίδραση στη συμμετοχή 

σε μια κοινωνία. Το Twitter, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι μια καλή πλατφόρμα για τη 

διάδοση αστεία ή επισήμανε παρατηρήσεις, αλλά αυτή η υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων θα 

μπορούσε να είναι λιγότερο αποτελεσματική όταν απαιτείται διάλογος. Συνεχώς, η ειλικρίνεια 

είναι ένα σημαντικό θέμα των Κοινωνικών Δικτύων το οποίο χρειάζεται μεγάλη προσοχή λόγω 

της πιθανότητας των ανθρώπων που κρύβονται για να βλάψουν ή να εκφοβίσουν κάποιον άλλο. 

Επιπλέον, τα Κοινωνικά Δίκτυα επικεντρώνονται συχνά σε κοινότητες που έχουν το 

πλεονέκτημα να ξεπερνούν τα παραδοσιακά γεωγραφικά όρια. Για παράδειγμα, τα άτομα που 

χρησιμοποιούν το Facebook, το LinkedIn ή το MySpace μπορούν να συνδεθούν με άλλα άτομα 

ακολουθώντας τα και οι ήδη φίλοι μπορούν να δουν τα προφίλ του άλλου που περιλαμβάνουν 

προσωπικές πληροφορίες. Άτομα με παρόμοια ενδιαφέροντα συνήθως συμμετέχουν σε 
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διαδικτυακές κοινότητες που ονομάζονται Κοινωνικά Δίκτυα και μπορούν να ασχοληθούν με 

αθλήματα, κουτσομπολιά, πληροφορίες για την υγεία κλπ. Έτσι, ένα σημαντικό όφελος των 

Κοινωνικών Δικτύων είναι ότι μπορούν να λειτουργούν είτε σε πραγματικό χρόνο είτε με την 

πάροδο του χρόνου. Η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο πραγματοποιείται σε μια ζωντανή 

ανταλλαγή και συχνά μοιάζει με τον χρόνο σκέψης και δράσης ως συνομιλία πρόσωπο με 

πρόσωπο. Με την πάροδο του χρόνου η επικοινωνία ασχολείται με τους συμμετέχοντες που 

λαμβάνουν και απαντούν σε μηνύματα στον ελεύθερο χρόνο τους. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι 

αφήνουν θέσεις σε οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο και στη συνέχεια περιμένουν τις απαντήσεις 

των άλλων (Hanson, 2016). 

 

2.2.  Web 2.0 
 

Το Web 2.0 εισήχθη το 1999 από τον DiNucci (1999) και έγινε δημοφιλές από τον O'Reilly 

(2005). Ο όρος αυτός περιγράφει ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού που επικεντρώνονται στο 

περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες, τη χρηστικότητα και τη διαλειτουργικότητα 

(ένας ιστοχώρος μπορεί να λειτουργήσει καλά με άλλα προϊόντα ή συστήματα) για τους 

τελικούς χρήστες (O'Reilly, 2005). Στην πραγματικότητα, επιδεικνύει ιστότοπους που 

χρησιμοποιούν τεχνολογία πέρα από τις στατικές σελίδες προηγούμενων ιστότοπων. Σε γενικές  

γραμμές, το Web 2.0 επιτρέπει στους χρήστες του διαδικτύου να αλληλοεπιδρούν και να 

συνεργάζονται με άλλους με βάση ένα διάλογο κοινωνικών μέσων. Αυτοί οι χρήστες στο 

διαδίκτυο αναφέρονται ως δημιουργοί περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες σε μια 

εικονική κοινότητα. Παραδείγματα του Web 2.0 περιλαμβάνουν ιστότοπους κοινωνικής 

δικτύωσης και κοινωνικής ενημέρωσης (Facebook, Twitter, Instagram, Linked In κλπ.), Blogs, 

wikis, ιστότοποι κοινής χρήσης βίντεο (YouTube) και εφαρμογές Web. 

Σε μια προσπάθεια συνδυασμού και ερμηνείας των τεχνολογικών και κοινωνικών στοιχείων 

του Web 2.0, οι Constantinides και Fountain (2008, σελ.232) το ορίζουν ως: 

"Μια συλλογή ανοικτών πηγών, διαδραστικών και ελεγχόμενων από το χρήστη διαδικτυακών 

εφαρμογών που επεκτείνουν τις εμπειρίες, τη γνώση και την ισχύ της αγοράς των χρηστών ως 

συμμετεχόντων στις επιχειρηματικές και κοινωνικές διαδικασίες. Οι εφαρμογές Web 2.0 
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υποστηρίζουν τη δημιουργία ανεπίσημων δικτύων χρηστών που διευκολύνουν τη ροή των ιδεών 

και των γνώσεων, επιτρέποντας την αποτελεσματική παραγωγή, διάδοση, ανταλλαγή και 

επεξεργασία  περιεχομένου. " 

Ωστόσο, δηλώνουν σαφώς ότι χρησιμοποιούν τους όρους "Web 2.0" και "κοινωνικά μέσα 

μαζικής επικοινωνίας" ως εναλλακτικά, θεωρώντας τα blogs, τα κοινωνικά δίκτυα, τις 

κοινότητες περιεχομένου και τα φόρουμ ως "κατηγορίες του Web 2.0" (Constantinides & 

Fountain, 2008). 

Όσον αφορά τους εμπόρους και τις επιχειρήσεις, το Web 2.0 προσφέρει την ευκαιρία για 

συνεργασία και επικοινωνία με τους καταναλωτές/ πελάτες. Οι έμποροι που χρησιμοποιούν 

σχεδόν καθημερινά εργαλεία Web 2.0 για να συνεργάζονται με τους καταναλωτές σχετικά με 

την ανάπτυξη προϊόντων, την ενίσχυση και την προώθηση των υπηρεσιών αυξάνονται (Parise 

& Salvatore, 2008). Επιπλέον, οι μικρές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Web 2.0 έχουν 

αυξήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τους προκειμένου να ανταγωνίζονται με μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, μια εταιρεία θα μπορούσε να προσφέρει κάποια κουπόνια ή 

εκπτώσεις για διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες μέσω της σελίδας της στο 

Facebook. 

 

2.3. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης  
 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετίζονται με μια αυτογενή και αυθεντική συζήτηση 

μεταξύ των ανθρώπων για ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον και βασίζονται στις σκέψεις και τις 

εμπειρίες των συμμετεχόντων. Σε γενικές γραμμές, το φαινόμενο των κοινωνικών μέσων είναι 

να μοιραστεί και να στοχεύσει σε μια συλλογική εκδοχή, που σκοπεύει συχνά να προσφέρει μια 

πιο κατάλληλη επιλογή για ενημέρωση. Τα Social Media αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου 

και επιτρέπουν στους ανθρώπους να δημιουργούν περιεχόμενο με συμμετοχικό τρόπο όποτε 

θέλουν να προσθέσουν οποιαδήποτε πληροφορία. Επιπλέον, η έννοια των Κοινωνικών Μέσων 

αποτελείται από φόρουμ σε απευθείας σύνδεση και κινητά που περιλαμβάνουν ιστότοπους 

κοινωνικής δικτύωσης, blogs, wikis κτλ. Από επιχειρηματική άποψη, περιλαμβάνει εταιρικές 
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συζητήσεις και συζητήσεις με εταιρείες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καταναλωτών με 

καταναλωτές, βαθμολογία καταναλωτικών προϊόντων κλπ. (Evans , 2008). 

Επιπλέον, τα Social Media είναι τεχνολογίες με τη μεσολάβηση υπολογιστών, οι οποίες 

διευκολύνουν τη δημιουργία και ανταλλαγή πληροφοριών ή ιδεών ή ενδιαφερόντων 

σταδιοδρομίας ή οποιωνδήποτε άλλων μορφών εικονικών κοινοτήτων. Τα Social Media είναι 

διαλογικές εφαρμογές που βασίζονται στο Web 2.0 (Kaplan & Haenlein, 2010). Το περιεχόμενο 

που δημιουργείται από χρήστες, όπως αναρτήσεις, σχόλια ή ψηφιακές φωτογραφίες ή βίντεο 

και γενικά ηλεκτρονικά δεδομένα, παράγεται μέσω διαδικτυακών αλληλεπιδράσεων. Οι 

χρήστες σε απευθείας σύνδεση μπορούν να δημιουργήσουν προσωπικά προφίλ μέσω ιστότοπων 

και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Επιπλέον, τα Social Media χρησιμοποιούν διαδικτυακές 

τεχνολογίες, επιτραπέζιους υπολογιστές και κινητές τεχνολογίες (έξυπνα τηλέφωνα ή tablet), 

προκειμένου να δημιουργήσουν διαδραστικές πλατφόρμες που θα συνδέουν άτομα, κοινότητες 

ή επιχειρήσεις (Kaplan & Haenlein, 2010). 

Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει ακόμη ομόφωνη 

συμφωνία για τους όρους που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Αυτό αναμένεται σε μεγάλο βαθμό, δεδομένης της νεαρής ηλικίας των σχετικών 

εννοιών. Τουλάχιστον δεκαπέντε διαφορετικοί όροι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για να 

περιγράψουν την ίδια έννοια (Kaplan & Haenlein, 2010). 

Ο Constantinides et al. (2008) και οι Constantinides και Fountain (2008) χρησιμοποιούν τον 

όρο κοινωνικά μέσα ως συνώνυμο του "Web 2.0" υποστηρίζοντας ότι το Web 2.0 και τα 

κοινωνικά μέσα είναι όροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά. Ομοίως, οι Cox et 

al. (2008) χρησιμοποιούν τον όρο "ιστότοποι Web 2.0" παράλληλα με τον όρο "ιστότοποι 

περιεχομένου που δημιουργούν οι χρήστες" για να περιγράψουν τα blogs, τα wikis, τα podcast, 

τα κοινωνικά δίκτυα ως "βασικούς τύπους τοποθεσιών περιεχομένου που δημιουργούν οι 

χρήστες Web 2.0 (Cox et al., 2008, σελ. 3). Αντίθετα, οι Kaplan και Haenlein (2010) προτείνουν 

ότι οι δύο όροι είναι διαφορετικοί: Θεωρούν το Web 2.0 ως ένα ιδεολογικό και τεχνολογικό 

κατασκεύασμα με τη μορφή μιας πλατφόρμας που επέτρεψε την εξέλιξη των κοινωνικών μέσων 

και εξακολουθεί να επιτρέπει τη λειτουργία τους. Επιπλέον, παρουσιάστηκε στο παρόν 

κεφάλαιο ότι το Web 2.0 είναι μια ευρύτερη έννοια που συνδέεται όχι μόνο με τις οικονομικές, 
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κοινωνικές και τεχνολογικές τάσεις (Musser & O'Reilley, 2006), αλλά και με ευρύτερο φάσμα 

εφαρμογών (McKinsey 2009; O Reillyl 2007). 

Ο Constantinides (2004) χρησιμοποιεί τον όρο "Κοινωνικό Λογισμικό" ως έναν ευρύτερο 

όρο που ενσωματώνει τα κοινωνικά μέσα. Πιο συγκεκριμένα, ο Coates (2005) στον ορισμό του 

περιλαμβάνει πίνακες μηνυμάτων, μουσική κοινή χρήση φωτογραφιών, ανταλλαγή άμεσων 

μηνυμάτων, λίστες αλληλογραφίας και κοινωνική δικτύωση. Οι Richter και Koch (2007) 

χρησιμοποιούν επίσης τον ίδιο διευρυμένο όρο, αλλά περιλαμβάνουν μόνο ιστολόγια, wikis και 

εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Σε αντίθεση με τις απόψεις τους, οι Fuchs et al. (2010) 

παρέχουν επαρκή επιχειρήματα, από τεχνικο-κοινωνική άποψη, ότι ο όρος κοινωνικό λογισμικό 

είναι ένας πολύ ευρύτερος όρος από τα κοινωνικά μέσα που υποστηρίζουν την ομαδική 

επικοινωνία. 

 

2.4. Βασικά χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  

 

Τα παραδοσιακά μέσα αποτελούν μέσα όπως η τηλεόραση, οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο, η 

διαφημιστική αλληλογραφία, τα οποία αποτελούν συμβατικές μορφές διαφήμισης (Quilici, 

2011). Η διαφήμιση στα παραδοσιακά μέσα συνεπάγεται πολλές προκλήσεις, όπως η μεγάλη 

ποσότητα πολύτιμων επαφών, το υψηλό κόστος και ο μειωμένος αντίκτυπος που συνδέεται με 

τις αλλαγές στη συμπεριφορά των μέσων ενημέρωσης και την ψηφιακή επανάσταση (Hausman, 

2014). 

Τα παραδοσιακά μέσα βασίζονται σε μοντέλα one-to-many (ένας προς πολλούς). Το μήνυμα 

μάρκας δημιουργείται και μεταδίδεται σε ένα κοινό μέσω των παραδοσιακών καναλιών μέσων 

επικοινωνίας, ως μία επικοινωνία μονής κατεύθυνσης. Αυτή η μονόδρομη επικοινωνία δεν είναι 

τόσο αποτελεσματική στη δημιουργία δεσμεύσεων είτε στην προώθηση από στόμα σε στόμα 

σε σύγκριση με τα κοινωνικά μέσα. (Hausman, 2014) 

Ο Blanchard (2011, 9) ονομάζει αυτή την μονόδρομη επικοινωνία μια παραδοσιακή μορφή 

μέσων, μιας κάθετης κατεύθυνσης. Είναι επίσης γνωστό ως μοντέλο sender-message-receiver 

(Smith, Pulford & Berry 1999, 23). 
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Τα κοινωνικά μέσα είναι πολυδιάστατα και σε πραγματικό χρόνο και καθιστούν δυνατή την 

επικοινωνία και τη χρήση περιεχομένου με βάση την ανάγκη, στην επιθυμητή χρονική στιγμή 

και στην επιθυμητή ποσότητα. Το διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα παραβιάζουν το 

παραδοσιακό μοντέλο επικοινωνίας των μέσων ενημέρωσης και αλλάζουν τους κανόνες των 

αγορών επικοινωνιών. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να μιλήσουν 

άμεσα με μάρκες και μεταξύ τους, γεγονός που το καθιστά μια καλή πλατφόρμα για τη σχέση 

και το word-of-mouth μάρκετινγκ. 

Όταν το Web 2.0 εισήχθη, άλλαξε σε αμφίδρομη επικοινωνία. επιτρέπει το διάλογο μεταξύ 

χρηστών και οργανισμών. Αυτή η κατακόρυφη εμπλοκή δύο κατευθύνσεων φαίνεται στην 

Εικόνα 1 (Blanchard, 2011, σελ. 10) 

 

Εικόνα 1. Κατακόρυφη εμπλοκή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τον Blanchard (2011) 

 

Σήμερα, τα κοινωνικά μέσα επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται περιεχόμενο, 

συνδέσμους, σχόλια και δημοσιεύσεις που φτάνουν γρήγορα σε πλήθος άλλων χρηστών. Αυτή 

η πλευρική εμπλοκή μπορεί να φανεί στην Εικόνα 2. (Blanchard 2011, σελ. 11) 
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Εικόνα 2. Οριζόντια εμπλοκή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τον Blanchard (2011) 

Τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα έχουν γίνει όλο και πιο εμφανή τα τελευταία χρόνια. Το πιο 

δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο του κόσμου το Facebook είχε 1.545 δισεκατομμύρια μηνιαίους 

ενεργούς χρήστες το 2015, το οποίο φαίνεται στο Σχήμα 6, το οποίο δείχνει τα πιο δημοφιλή 

κοινωνικά δίκτυα στον κόσμο βάσει των μηνιαίων ενεργών χρηστών τους. Τα δεδομένα στο 

παρακάτω σχήμα είναι κατασκευασμένα από διάφορες πηγές. 

Το 2014, σύμφωνα με την Eurostat (2015), το μέσο ποσοστό των ατόμων της ΕΕ-28 ηλικίας 16 

έως 74 ετών με τη χρήση κοινωνικών μέσων ήταν 46%. Το χαμηλότερο ποσοστό των χρηστών 

κοινωνικών μέσων ήταν στη Ρουμανία (36%), ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών 

κοινωνικών μέσων ήταν στη Δανία (66%).  

 

2.5. Κατηγοριοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  

 

Επιπλέον, με την πληθώρα των όρων που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και των διαθέσιμων ορισμών, η βιβλιογραφία αποδεικνύει επίσης μια 

πλειονότητα στις προσεγγίσεις για την ταξινόμηση των κοινωνικών μέσων. Στην παρούσα 



 

 

 
19 

εργασία βασισθήκαμε στην ταξινόμηση που παρουσιάζεται σε πέντε έρευνες (Constantinides 

2009; Mangold & Faulds 2009; Kaplan & Haenlein 2010; Kim et al., 2010; Fischer & Reuber 

2011) και δύο προσεγγίσεις από εξέχοντες σύμβουλοι κοινωνικών μέσων δικτύωσης (Cavazza 

2010; Solis 2010) . Ο αριθμός των προτεινόμενων τύπων μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

κυμαίνεται από τους Kim et al. (2010) που αποτελείται από δύο τύπους (ιστότοποι κοινωνικής 

δικτύωσης και κοινωνικά μέσα ενημέρωσης) έως τον  Solis (2013) που πρότεινε 26 είδη 

κοινωνικών μέσων. Είναι όμως προφανές ότι η ταξινόμηση του Solis (Εικόνα 3) περιλαμβάνει 

όχι μόνο κοινωνικά μέσα αλλά και εργαλεία, μηχανισμούς και πλατφόρμες που διευκολύνουν 

τη χρήση των κοινωνικών μέσων (π.χ. πλατφόρμες Blog).  

 

Εικόνα 3. Ταξινόμηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά τον Solis (2013) 
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Μεταξύ των ταξινομικών προσεγγίσεων που μελετήθηκαν, μόνο η πρόταση που προτάθηκε από 

τους Kaplan και Haenlein (2010) βασίζεται σε μια συστηματική προσπάθεια για την ανάπτυξη 

ενός συστήματος ταξινόμησης. Η προσέγγισή τους βασίζεται σε θεωρητικά πλαίσια από δύο 

τομείς που σχετίζονται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης: Έρευνα στον τομέα των μέσων 

ενημέρωσης (κοινωνική παρουσία και πλούτος των μέσων ενημέρωσης) και κοινωνικές 

διαδικασίες (αυτο-παρουσίαση και αυτο-προβολή). 

Ωστόσο, ένα τέτοιο σύστημα ταξινόμησης δεν προβλέπει τη συμπερίληψη τριών σημαντικών 

τύπων κοινωνικών μέσων: microblogs (π.χ. Twitter και παρόμοιες εφαρμογές), σελίδες κριτικής 

των καταναλωτών και ιστοσελίδες αξιολόγησης (π.χ. TripAdvisor και παρόμοιες εφαρμογές). 

καθώς και υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας (π.χ. Foursquare και παρόμοιες εφαρμογές).  

 

2.5.1. Blogs 

 

Ο όρος blog είναι ένας συνδυασμός του όρου "weblog", που δημιουργήθηκε το 1997 από τον 

John Barger (Kaplan & Haenlein, 2010). Το 1999 ο Peter Merholz έσπασε τη λέξη σε "we blog", 

και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ως "blog". Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, η Pyra Labs 

ανέπτυξε το blogger, μια διαδικτυακή πλατφόρμα λογισμικού (ή εφαρμογή φιλοξενίας 

ιστολογίου) που αυτοπροσδιορίζεται ως εργαλείο δημοσίευσης (Pyra Labs 2011) χωρίς καμία 

γνώση της γλώσσας προγραμματισμού για την ανάπτυξη ενός ιστολογίου, μιας πλατφόρμας 

που συνέβαλε σημαντικά στη διάδοση και ανάπτυξη blogs. Το 2012 εκτιμήθηκε ότι υπήρχαν 

περισσότερα από 181 εκατομμύρια blogs παγκοσμίως (Nielsen 2012). 

Ο όρος blog περιγράφει έναν προσωπικό ιστότοπο (είτε αυτοδύναμο, είτε φιλοξενούμενο σε 

μια πλατφόρμα όπως blogger.com ή wordpress.com) που περιέχει συχνά ή ενημερώνονται 

τακτικά, που αποτελούνται κυρίως από κείμενο, αλλά και εικόνες, βίντεο και συνδέσμους σε 

άλλους ιστότοπους. Οι καταχωρήσεις εμφανίζονται με αντίστροφη χρονολογική σειρά, που 

μοιάζουν με ένα ηλεκτρονικό προσωπικό ημερολόγιο ή ένα περιοδικό που μεταφέρει 

προσωπικές εμπειρίες, ιστορίες, σκέψεις ή ιδέες που εκφράζονται σε ένα ανεπίσημο, προσωπικό 

στυλ (Walker 2005; Akehurst 2009). Από την άποψη του επιπέδου της αλληλεπίδρασης, τα 

blogs είναι ασύγχρονα και από την άποψη της εμβέλειας της επικοινωνίας είναι ένα μέσο 
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"πολλών προς πολλούς" (Litvin et al., 2008). Ορισμένοι επιστήμονες, υιοθετούν μια διευρυμένη 

προσέγγιση για το τι συνιστά ένα blog και εξετάζουν ιστοσελίδες όπως το TripAdvisor και το 

Holidaycheck ως blogs (Schmallegger & Carson 2008; Bosangit et al., 2009). Μια τέτοια 

προσέγγιση σαφώς δεν ικανοποιεί δύο από τα προαναφερθέντα καθοριστικά χαρακτηριστικά 

ενός blog (κανονικότητα των καταχωρήσεων και ημερολόγιο ως περιεχόμενο) και ως εκ τούτου 

δεν υιοθετείται από αυτή τη μελέτη. 

Τα blogs επιτρέπουν την προσωπική δημοσίευση και ενθαρρύνουν την έκφραση 

συναισθημάτων, την επικοινωνία ιδεών, σκέψεων και σχολίων. Είναι η οικειότητα και ο 

εξατομικευμένος τόνος που δημιουργούν την αίσθηση του αυθορμητισμού στη ροή των 

σκέψεων και των συναισθημάτων, επιτρέποντας στους αναγνώστες να σκέφτονται ότι 

εξετάζουν τον πραγματικό εαυτό του blogger (Walker, 2005; Trammell & Keshelashvili 2005).  

Η πλειοψηφία των blogs εξυπηρετεί τις επικοινωνίες μεταξύ καταναλωτών και καταναλωτών 

(C2C), αλλά υπάρχουν και blogs που τροφοδοτούν τις ανάγκες των επιχειρήσεων προς τους 

καταναλωτές (B2C), τις κυβερνήσεις προς τους καταναλωτές (G2C), τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες (B2B) και τις κυβερνητικές επιχειρήσεις (G2B) (Akehurst 2009). Όσον αφορά 

τα είδη των blogs, ο Smudde (2005) προτείνει τέσσερις τύπους: (α) Προσωπικά. (β) Εταιρικά; 

(γ) Ειδικό θέμα ή συγκεκριμένο κλάδο (π.χ. ταξιδιωτικά ιστολόγια) και (δ) Βασισμένα στην 

έκδοση (που λειτουργεί από δημοσιογράφους για λογαριασμό των παραδοσιακών μέσων), 

ωστόσο μπορεί να προστεθεί ένας πέμπτος τύπος, αυτός του Επαγγελματία. Ο Thevonet (2007) 

θεωρεί τα συνεργατικά blogs ως μια πρόσθετη κατηγορία: συνήθως πλατφόρμες φιλοξενίας 

ιστοτόπων με συγκεκριμένο ενδιαφέρον, όπου οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να 

δημιουργήσουν δικά τους blog ή απλά να ανεβάσουν blogposts (π.χ. travelblog.org, 

travelpod.com, travellerspoint.com). Ως αποτέλεσμα, εκτός από τους παραπάνω τύπους, μπορεί 

κανείς να διαφοροποιήσει μεταξύ των αυτόνομων blogs (εκείνα που έχουν τη δική τους 

διεύθυνση http), συνεργατικά blogs (Thevonet 2007). και blogger-post aggregators, δηλαδή 

πλατφόρμες που συγκεντρώνουν αναρτήσεις ιστολογίου από διάφορα ανεξάρτητα blogs και τα 

παρουσιάζουν με τρόπο παρόμοιο με το blog (π.χ. travelblogs.com). 

2.5.2. MicroBlogs 
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Τα microblogs έχουν οριστεί ως εφαρμογές μέσω διαδικτύου που επιτρέπουν στους χρήστες να 

ανταλλάσσουν μικρά στοιχεία περιεχομένου όπως σύντομες προτάσεις, μεμονωμένες εικόνες ή 

συνδέσμους βίντεο (Kaplan & Haenlein 2011). Μεταξύ των εφαρμογών microblogs είναι το 

twitter, το jaiku, το plurk και το weibo. Ωστόσο, το Twitter είναι το μεγαλύτερο από όλα και 

αυτό που οδηγεί στην ανάπτυξη του microblogging (Kaplan & Haenlein 2011). Το 2014 το 

Twitter έχει περισσότερους από 255 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες που στέλνουν 

κατά μέσον όρο 500 εκατομμύρια tweets την ημέρα (Twitter 2014). Οι κινητές συσκευές 

χρησιμοποιούνται ευρέως στο Twitter: το 78% των ενεργών χρηστών του Twitter έχουν 

πρόσβαση μέσω μιας κινητής συσκευής (Twitter 2014). Αναλύοντας 11,5 εκατομμύρια 

λογαριασμούς στο Twitter, οι Cheng et al. (2009) διαπίστωσε ότι το 85,3% όλων των χρηστών 

Twitter δημοσιεύει λιγότερες από μία ανακοινώσεις την ημέρα. Το 21% των χρηστών δεν έχουν 

δημοσιεύσει ποτέ ένα Tweet και το 5% των χρηστών του Twitter αντιπροσωπεύουν το 75% της 

συνολικής δραστηριότητας. Η πρόθεση των κύριων χρηστών στο Twitter είναι να συζητούν για 

την καθημερινή ρουτίνα, να ακολουθούν συνομιλίες με άλλους χρήστες, να μοιράζονται και να 

αναζητούν πληροφορίες και διευθύνσεις URL και να αναφέρουν ειδήσεις, ώστε οι χρήστες να 

μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: Πηγές πληροφόρησης, φίλους και άτομα που 

αναζητούν πληροφορίες (Java, et al., 2007). 

 

2.5.3. Ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης 

 

Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος κοινωνικών μέσων και η 

δημοτικότητά τους συνεχίζει να αυξάνεται παγκοσμίως (Belanche et al., 2010). Το Facebook, 

το Google+, το Wayn, το RenRen, το Linkedin και το Xing θεωρούνται τυπικά παραδείγματα. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες επισκέπτονται ένα μέσο 

κοινωνικής δικτύωσης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα (Ofcom, 2013). 

Κατά τον ορισμό τους, ο Boyd και Ellison (2007, σελ.211) χρησιμοποιούν τον όρο "δίκτυο" 

αντί για "δικτύωση", καθώς για αυτούς ο τελευταίος δηλώνει την έναρξη σχέσης, συνήθως 

μεταξύ ξένων: 

"... υπηρεσίες μέσω διαδικτύου που επιτρέπουν σε άτομα να (1) να δημιουργήσουν ένα δημόσιο 

ή ημι-δημόσιο προφίλ σε ένα οριοθετημένο σύστημα, (2) να διατυπώσουν μια λίστα με άλλους 
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χρήστες με τους οποίους μοιράζονται μια σύνδεση και (3) να αλληλοεπιδρούν με άλλους χρήσετς 

εντός του συστήματος. Η φύση και η ονοματολογία αυτών των συνδέσεων μπορεί να διαφέρει 

από τοποθεσία σε τοποθεσία. " 

Σε έναν παρόμοιο, αλλά πιο περιοριστικό τρόπο, οι Kaplan και Haenlein (2010, σελ.63) 

ορίζουν τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ως: 

"... εφαρμογές που επιτρέπουν στους χρήστες να συνδεθούν δημιουργώντας προφίλ προσωπικών 

πληροφοριών, προσκαλώντας τους φίλους και τους συναδέλφους να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα 

προφίλ και να στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άμεσα μηνύματα μεταξύ 

τους". 

Ο περιοριστικός χαρακτήρας των ορισμών των Kaplan και Haenlein μπορεί να τεκμηριωθεί 

λόγω του ότι (α) περιορίζουν τις συνδέσεις με φίλους και συναδέλφους, και (β) περιορίζουν τις 

λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην πρόσβαση στο προφίλ, στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο και στην ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, αγνοώντας έτσι την ανταλλαγή 

πληροφοριών και άλλου περιεχομένου. 

2.5.4. Κοινότητες περιεχομένου 

 

Οι κοινότητες περιεχομένου είναι εφαρμογές που βασίζονται στον ιστό, οι οποίες επιτρέπουν 

στους χρήστες να μοιράζονται περιεχόμενο πολυμέσων όπως βίντεο, φωτογραφίες, έγγραφα 

και παρουσιάσεις, μουσική και συνδέσμους. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα εξής: YouTube, 

Vimeo και Dailymotion, Flickr, Picasa, Panoramio, SmugMug, Fotolog, Scrib, slideshare.net, 

docstoc, lastfm, ilike, ping. Με περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο μοναδικούς επισκέπτες 

το μήνα, το YouTube φαίνεται να είναι το πιο δημοφιλές από όλες τις κοινότητες περιεχομένου: 

το 2014 παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση πάνω από 6 δισεκατομμύρια ώρες βίντεο και 

μεταφορτώνονται 100 ώρες βίντεο κάθε λεπτό (YouTube 2014 ). Αν και λιγότερο δημοφιλής, 

αλλά εντυπωσιακός από την άποψη του μεγέθους, το Flickr έχει 92 εκατομμύρια χρήστες που 

ανεβάζουν περίπου 1 εκατομμύριο φωτογραφίες την ημέρα (Flickr 2010). 

2.5.5. Ιστοσελίδες κριτικής καταναλωτών 
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Οι ιστοτόποι αξιολόγησης των καταναλωτών είναι εφαρμογές κοινωνικών μέσων που 

επιτρέπουν στους χρήστες να μεταφορτώσουν σχόλια και αξιολογήσεις που σχετίζονται με το 

προϊόν. Αυτού τους είδους τα μέσα μπορεί να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών, 

από τη μεταφόρτωση σχολίων και εικόνων και από μια βαθμολογία προϊόντος ή υπηρεσίας σε 

μία μόνο μεταβλητή, σε ένα εντυπωσιακό φάσμα χαρακτηριστικών όπως λίστες ξιολογήσεων, 

συγκρίσεις τιμών, προηγμένη αναζήτηση, συγκρίσεις, διαγράμματα ιστορικού τιμών, προτάσεις 

αγοράς / κράτησης, προειδοποιήσεις τιμών, βαθμολογίες προσφορών, αξιολογήσεις εμπόρων / 

λιανοπωλητών, εξατομικευμένες αγορές και πολλά άλλα. 

Οι ιστοσελίδες αναθεώρησης των καταναλωτών μπορούν να λάβουν πολλές μορφές: 

• Ως ανεξάρτητες ιστοσελίδες που έχουν ως πρωταρχική λειτουργία τη συλλογή και 

παρουσίαση ανατροφοδότησης των καταναλωτών, όπως το Yelp, το Epinions, το Reevoo, το 

TripAdvisor, το Holidays- uncovered.co.uk, το Holidaywatchdog,  

• Ως ενσωματωμένο περιεχόμενο σε ιστότοπους που έχουν ως κύρια λειτουργία τις πωλήσεις 

αγαθών ή υπηρεσιών, αλλά ενσωματώνουν σημαντικό αριθμό αναθεωρήσεων σε μια 

προσπάθεια διευκόλυνσης της λήψης αποφάσεων από τους καταναλωτές, όπως το Amazon, το 

eBay, και στο πλαίσιο του τουρισμού οι διάφοροι ιστοτόποι όπως π.χ. Expedia, Booking.com, 

Travelocity κ.λπ.. 

Το TripAdvisor, είναι απο τα κορυφαία μέσα αυτού του είδους, φιλοξενεί περισσότερα από 150 

εκατομμύρια σχόλια για περισσότερα από 4 εκατομμύρια επιχειρήσεις και έχει 260 

εκατομμύρια μοναδικούς μηνιαίους επισκέπτες (TripAdvisor 2014). Το Yelp έχει περίπου 132 

εκατομμύρια επισκέπτες σε μηνιαία βάση και φιλοξενεί 57 εκατομμύρια σχόλια (Yelp 2014). 

Το 2010, το ένα τέταρτο όλων των κατοίκων των ΗΠΑ (ή το 32% των αμερικανών χρηστών 

του Διαδικτύου) έχει δημοσιεύσει σχόλια σχετικά με προϊόντα ή σχόλια σε μέσα τέτοιου είδους 

(Jansen 2010). 

Υπάρχουν πολυάριθμες μελέτες που αποδεικνύουν ότι όχι μόνο οι καταναλωτές εξετάζουν τη 

διενέργεια αξιολογήσεων, αλλά επηρεάζονται επίσης από αυτές κατά τη λήψη αποφάσεων 

αγοράς (Senecal & Nantel 2004; Chevalier & Mayzlin 2006; Dellarocas et al.., 2007) και ακόμη 

και πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για προϊόντα με υψηλότερη βαθμολογία (comScore 

2013). Για παράδειγμα, οι Senecal και Nantel (2004) απέδειξαν ότι οι ηλεκτρονικές συστάσεις 
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επηρεάζουν τις επιλογές των καταναλωτών περισσότερο από πηγές συμβατικών συστάσεων. 

Οι Chevalier και Mayzlin (2006) απέδειξαν ότι το eWOM με τη μορφή αξιολογήσεων στο 

διαδίκτυο έχει αιτιώδη επίδραση (θετική επίδραση) στην καταναλωτική συμπεριφορά των 

καταναλωτών (πωλήσεις) σε δύο κορυφαίους πωλητές βιβλίων στο διαδίκτυο. Με παρόμοιο 

τρόπο, ο Lee (2009) διαπίστωσε ότι (α) η ποιότητα των επιχειρημάτων (δηλ. υποστηριζόμενων 

από γεγονότα έναντι συναισθηματικών και υποκειμενικών επιχειρημάτων) που 

χρησιμοποιούνται στις αξιολογήσεις έχει θετικό αντίκτυπο στην πρόθεση αγορών. και (β) η 

ποσότητα των αναθεωρήσεων έχει θετική επίδραση στην πρόθεση αγοράς, καθώς μεγάλος 

αριθμός κριτικών δηλώνει τη δημοτικότητα ενός προϊόντος. 

Οι Dellarocas et al. (2007) μελέτησαν πώς οι αξιολογήσεις των ταινιών σε απευθείας σύνδεση, 

λίγο μετά το πρώτο Σαββατοκύριακο, μπορούν να προβλέψουν τα έσοδα των ταινιών. Το 

μοντέλο τους έδειξε ότι ο όγκος των online σχολίων των καταναλωτών που εμφανίζονται λίγο 

μετά την διανομή της ταινίας μπορεί να είναι ένας σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας των 

πωλήσεων. Επιπλέον, έδειξαν ότι τα παραδοσιακά μοντέλα πρόβλεψης πωλήσεων μπορούν να 

επιτύχουν μεγαλύτερη ακρίβεια όταν λαμβάνουν υπόψη τον όγκο των online κριτικών. 

Περαιτέρω, οι Duan et al. (2008) κατέδειξαν ότι οι αξιολογήσεις, οι οποίες δόθηκαν στο πλαίσιο 

των διαδικτυακών αξιολογήσεων των χρηστών, διαπιστώθηκε ότι έχουν ελάχιστες πειστικές 

επιπτώσεις στις αποφάσεις αγοράς καταναλωτών, καθώς δεν διαπιστώθηκε ότι έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στα έσοδα των ταινιών. Ομοίως με τον Dellarocas (2007), διαπίστωσαν 

ότι ο όγκος των ανασκοπήσεων επηρέασε σημαντικά τις πωλήσεις, αποδίδοντας αυτό το 

αποτέλεσμα στην υπόθεση ότι οι αξιολογήσεις λειτουργούν ως δείκτες του eWOM που οδηγεί 

στα έσοδα από ταινίες (Duan et al., 2008). 

Οι Dhar και Chang (2009) διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ πωλήσεων μουσικών άλμπουμ, όπως 

εκφράστηκαν από τις τάξεις του Amazon.com και των αξιολογήσεων πριν και μετά την 

κυκλοφορία του άλμπουμ, για να αξιολογήσουν εάν το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους 

χρήστες μπορεί να έχει προγνωστική αξία για τις πωλήσεις μουσικής στο διαδίκτυο. Μεταξύ 

των (α) αριθμών αναθεωρήσεων και αξιολογήσεων σε ιστότοπους αναθεώρησης μουσικής, β) 

σχόλια σε σχετικά με τη μουσική σε διαδικτυακά μέσα, γ) αξιολογήσεις σε μέσα ενημέρωσης 

που σχετίζονται με τα κύρια μέσα ενημέρωσης, (δ) τον όγκο των αναρτήσεων σε blog. και (δ) 

αριθμός φίλων σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, διαπίστωσαν ότι ο όγκος των αναρτήσεων 
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για ένα μουσικό άλμπουμ είναι η μεταβλητή με τη μεγαλύτερη συσχέτιση με τις μελλοντικές 

πωλήσεις. Σε αντίθεση με τα συμπεράσματα του Duan (2008), οι Dhar και Chang (2009) 

διαπίστωσαν ότι η μέση βαθμολογία των καταναλωτών είναι σημαντική, ενώ ο αριθμός των 

καταναλωτικών αξιολογήσεων δεν είναι. 

 

2.6. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλεία marketing 

 

Το μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι μια μορφή μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο 

και αναφέρεται στη διαδικασία επίτευξης επικοινωνιακών στόχων μάρκετινγκ και στόχων 

επωνυμίας μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Το μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η κοινή χρήση περιεχομένου, βίντεο και 

εικόνων. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί περιεχόμενο που προσελκύει την προσοχή και 

ενθαρρύνει τον αναγνώστη να το μοιραστεί με άλλους μέσω των πλατφορμών των κοινωνικών 

μέσων. Ο Parsons (2013) επισημαίνει τη σημασία της ύπαρξης μιας στρατηγικής επικοινωνίας 

για κάθε εργαλείο μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί μια εταιρεία. Είναι ζωτικής 

σημασίας να είστε δραστήριοι, ταπεινοί, λιγότερο επίσημοι και ειλικρινείς. Η παρουσία του δεν 

είναι αρκετή, αλλά η εταιρεία πρέπει να καταλάβει πώς να προσελκύσει τους δυνητικούς 

πελάτες και πώς να επικοινωνήσουν μαζί τους. Είναι σημαντικό να σκεφτείτε εκ των προτέρων 

τι θέλει να επιτύχει η εταιρεία και τι είδους μήνυμα να στείλει στο κοινό. Επιπλέον, κάθε δίκτυο 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει διαφορετικό σκοπό και ομάδα-στόχο και ως εκ τούτου είναι 

ζωτικής σημασίας να επιλεχθούν τα σωστά εργαλεία. Η εταιρεία δεν μπορεί να προσαρμόσει 

την ίδια στρατηγική για όλους, αλλά πρέπει να προσαρμόσει το μήνυμά της για κάθε δίκτυο. 

Όπως δήλωσε ο Solomon (2008), οι επιχειρήσεις πρέπει να σκεφτούν παγκοσμίως, αλλά να 

δρουν τοπικά επειδή οι κουλτούρες και οι ανάγκες και οι επιθυμίες είναι διαφορετικές σε κάθε 

χώρα. Η ίδια στρατηγική πιθανότατα δεν θα λειτουργήσει παντού (Parsons 2013; Solomon 

2009) 

Σύμφωνα με τους Castronovo και Huang (2012), οι πιο συνηθισμένοι στόχοι της στρατηγικής 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι να οικοφμηθεί πίστη, να αυξηθούν οι πωλήσεις και να 

οικοδομηθεί η ευαισθητοποίηση του αγοραστικού κοινού. Διάφορα αναλυτικά εργαλεία 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση αυτών των στόχων. Κυρίως τα αναλυτικά 



 

 

 
27 

εργαλεία εξειδικεύονται σε ορισμένες πληροφορίες. Για παράδειγμα, το Google Analytics 

επικεντρώνεται σε λεπτομερείς αναφορές των χαρακτηριστικών των επισκεπτών, ενώ το 

Gr.aiderss.com παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πόσες φορές οι αναρτήσεις μοιράζονται σε 

ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη μέτρηση της επιτυχίας της εμπιστοσύνης, ο χρόνος 

που αφιερώνεται στις επανειλημμένες επισκέψεις στο χώρο, οι ακόλουθοι και οι συστάσεις και 

οι κριτικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση. Κατά τη μέτρηση της επιτυχίας της 

οικοδόμησης ενός κοινού, ο όγκος των οπαδών, η επισκεψιμότητα και οι παραπομπές καθώς 

και οι τάσεις όγκου αναζήτησης είναι κατάλληλοι δείκτες. (Castronovo & Huang 2012) 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκεντρώνουν διαφορετικούς ομοϊδεάτες. Οι άνθρωποι 

απολαμβάνουν τη συμβολή, τη δημιουργία και την ένταξη στις κοινότητες.. Σύμφωνα με τον 

Whitler (2014), το 92% των καταναλωτών πιστεύει ότι οι συστάσεις προέρχονται από τους 

φίλους και την οικογένεια για άλλες μορφές μάρκετινγκ. Το WOM είναι ένας από τους λόγους 

για τους οποίους πρέπει οι εταιρείες να επικεντρωθούν στο μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Βοηθά στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας, οδηγεί την αυξημένη 

επισκεψιμότητας στους ιστότοπους και βελτιώνει έτσι την κατάταξη των μηχανών αναζήτησης. 

Επιπλέον, το μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ 

καταναλωτών και εμπορικών σημάτων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Όταν γίνει σωστά, θα 

ενισχύσει επίσης τη φήμη και την εικόνα της εταιρείας (Whitler 2014; Tuten 2008) 

2.6.1. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συμπεριφορά καταναλωτών 

 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επηρεάσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών από την 

εύρεση πληροφοριών έως και την συμπεριφορά μετά την αγορά. Πριν οι καταναλωτές δεν είχαν 

παρόμοιες πλατφόρμες, όπως τα μέσα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου να εκφράζουν τα 

συναισθήματά τους αφού αγοράσουν το προϊόν και το ελέγξουν. Επιπλέον, οι καταναλωτές 

έχουν τη δύναμη να διαδίδουν την εμπειρία τους σε χιλιάδες ανθρώπους, αντί να λένε για 

προϊόντα και υπηρεσίες μόνο στους φίλους και την οικογένεια τους. Ως εκ τούτου, η 

εξυπηρέτηση πελατών μετά την αγορά έχει γίνει πιο ζωτική από ποτέ. (Vinerean, Cetina, 

Dumitrescu & Tichindelean 2013). 

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καταναλωτής βρίσκεται υπό την πίεση των άλλων πελατών 

και είναι πιο επιρρεπής σε διάφορα είδη πειρασμών. Η απόφαση αγοράς είναι πιθανότερο να 
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επηρεαστεί από τις συστάσεις και τις εμπειρίες των άλλων. Για παράδειγμα, ο καταναλωτής 

μπορεί να αγοράσει ένα προϊόν που συνιστάται σε ένα blog αν και δεν έχει ιδιαίτερη ανάγκη γι 

'αυτό. Επιπλέον, η αναζήτηση πληροφοριών έγινε ευκολότερη λόγω του μάρκετινγκ μηχανών 

αναζήτησης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι καταναλωτές αποκτούν επίσης 

περισσότερες πληροφορίες από ό, τι παλιότερα. Οι αποφάσεις για αγορά μπορούν να παρθούν 

ταχύτερα επειδή πληροφορίες και συστάσεις μπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο. (Ioanas & 

Stoica 2014; Simonson & Rosen 2014). 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επίσης ενεργοποιήσει τη συνεχή πρόσβαση στις 

πληροφορίες για τα προϊόντα. Οι καταναλωτές δεν χρειάζεται να ξοδεύουν όλο το χρόνο τους 

στα καταστήματα, αλλά μπορούν να περάσουν από τις σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

για να μάθουν για τα νέα προϊόντα και τι συμβαίνει στα καταστήματα. Οι Forbes και Vespoli 

(2013) διαπίστωσαν στην έρευνά τους ότι οι εταιρείες είναι σε θέση να επηρεάσουν τις 

μελλοντικές αγορές, ενθαρρύνοντας τους χρήστες να δημοσιεύουν σε διαφορετικές πλατφόρμες 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  

Προς το παρόν, ορισμένες από τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το Facebook έβαλαν 

epilog;ew "buy". Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει στους καταναλωτές να αγοράζουν 

απευθείας από την εταιρεία χωρίς να εγκαταλείπουν τον ιστότοπο μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Αυτή η εξέλιξη θα αποτελέσει μια νέα καμπή στην ιστορία της συμπεριφοράς των 

καταναλωτών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό θα βοηθήσει τις εταιρείες να 

αυξήσουν τις πωλήσεις τους και να διευκολύνουν τις αγορές για τους καταναλωτές και 

παραμένει ως ζήτημα να διερευνηθεί πώς θα αλλάξει τη συμπεριφορά των καταναλωτών στο 

μέλλον (Griffit 2015) 

2.6.2. Δέσμευση-αφοσίωση καταναλωτών μέσα απο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

 

Η δέσμευση του πελάτη μπορεί να οριστεί ως η ενθάρρυνση των πελατών να αλληλοεπιδρούν 

με το εμπορικό σήμα και να μοιράζονται τις εμπειρίες του εμπορικού σήματος με άλλους. 

Σύμφωνα με τον Sklar (2013), το 80% των ευκαιριών αφοσίωσης σε πελάτες είτε χάνονται είτε 

δεν αντιμετωπίζονται από εταιρείες. Κάθε χαμένη ευκαιρία είναι μια απώλεια των εσόδων. Τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις να 

συνεργαστούν με τους πελάτες και να δημιουργήσουν κοινότητες. (Sklar 2013) 



 

 

 
29 

Πριν από τη συνεργασία με τους πελάτες, οι εταιρείες πρέπει να συνεργαστούν με τους 

υπαλλήλους τους. Η Sklar (2013) δηλώνει ότι όλοι στην εταιρεία είναι υπεύθυνοι για την 

αναγνώριση μιας ευκαιρίας αφοσίωσης πελατών και την ανάληψη δράσης. Ένα άλλο σημαντικό 

είναι να βρεθούν οι πελάτες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προσθέτουν στο δίκτυο. 

Ωστόσο, η εύρεση αυτών δεν είναι αρκετή, αλλά η εταιρεία πρέπει επίσης να αλληλεπιδράσει 

μαζί τους. Το υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης με τους πελάτες θα ενισχύσει την αφοσίωση και 

θα κάνει τους πελάτες να αισθάνονται σημαντικοί. Οι εμπλεκόμενοι πελάτες θα γίνουν 

υποστηρικτές που θα υποστηρίξουν το εμπορικό σήμα σε άλλους δυνητικούς πελάτες. (Rogers 

2014; Sklar 2013) 

Η Goldman (2013) επισημαίνει ότι πριν λίγα χρόνια η συνεργασία με τους πελάτες στο 

διαδίκτυο ήταν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά τώρα είναι μια απαίτηση για επιτυχία. 

Σύμφωνα με την Goldman (2013), ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι εταιρείες 

αποτυγχάνουν να συμμετάσχουν είναι ότι δεν σκέφτονται αρκετά τις ανάγκες των πελατών και 

τη συμπεριφορά τους. Εκτός από την κοινή χρήση περιεχομένου με πελάτες, οι εταιρείες πρέπει 

επίσης να ακούν, να κατανοούν και να επικοινωνούν με τους πελάτες. Η αφοσίωση του πελάτη 

αφορά τη διαχείριση αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πελάτες και όχι μόνο με τη δημοσίευση 

περιεχομένου στους ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Goldman 2013) 

Αν και ο στόχος της αφοσίωσης των πελατών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι να 

μοιράζονται πληροφορίες και εμπειρίες και να συμμετέχουν σε συζητήσεις, οι εταιρείες πρέπει 

να αποφεύγουν το spamming. Εάν οι πελάτες υπερφορτωθούν με πληροφορίες, πιθανότατα δεν 

θα ακολουθήσουν τον ιστότοπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Για παράδειγμα, το 

Facebook έχει διευκολύνει τους χρήστες να αποφασίσουν τι θέλουν να δουν στο newsfeed τους 

και από ποιον. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να προγραμματισθούν προσεκτικά τι θα 

αναρτηθεί και πότε (Goldman 2013). 

 

 

2.6.3. WOM και eWOM 
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To Word-of-mouth (WOM) αναγνωρίζεται γενικά ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

πραγματοποίηση και τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των καταναλωτών και των προθέσεων 

συμπεριφοράς (Chevalier & Mayzlin, 2006; Xia & Bechwati, 2008). Μερικές μελέτες έχουν 

βρει ότι η επικοινωνία WOM είναι πιο αποτελεσματική σε σχέση με άλλες μεθόδους, όπως 

διαφημίσεις (π.χ. Bickart & Schindler, 2001,), διότι θεωρείται ότι παρέχει συγκριτικά πιο 

αξιόπιστες πληροφορίες (Gruen et al., 2006). Επομένως, αυτός ο τύπος επικοινωνίας θεωρείται 

ότι έχει μεγάλη πειστικότητα μέσω της υψηλότερης αντίληψης της αξιοπιστίας (Mayzlin, 2006). 

Ενώ η επικοινωνία του WOM αναφέρεται αρχικά στους Sen και Lerman (2007), η εξάπλωση 

του κυβερνοχώρου δημιούργησε μια λιγότερο προσωπική αλλά πιο πανταχού παρούσα μορφή 

επικοινωνίας WOM, το eWOM (Zhu & Zhang, 2010). Οι Hennig-Thurau et al. (2004, σελ. 39) 

παρέχουν έναν ορισμό του eWOM ως οποιαδήποτε θετική ή αρνητική δήλωση των δυνητικών, 

πραγματικών ή πρώην πελατών σχετικά με ένα προϊόν ή μια εταιρεία, η οποία διατίθεται σε ένα 

πλήθος ανθρώπων και μέσω του διαδικτύου.  

Με την έλευση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, η παραδοσιακή 

επικοινωνία WOM επεκτάθηκε σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπως φόρουμ συζητήσεων σε 

απευθείας σύνδεση, ομάδες συζητήσεων, ιστολόγια, ιστοτόπους αξιοολογήσεων και 

ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης (Li & Du, 2011). Όλοι μπορούν να μοιραστούν τη γνώση 

και την εμπειρία που σχετίζονται με το προϊόν και την υπηρεσία με αγνώστους που είναι 

διασκορπισμένοι από κοινωνική και γεωγραφική άποψη (Duan et al., 2008). Αυτή η νέα μορφή 

WOM, το eWOM, έχει καταστεί σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς 

των καταναλωτών. Οι ερευνητές ισχυρίστηκαν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στους 

ιστοτόπους των καταναλωτών έχουν μεγαλύτερη επιρροή στους καταναλωτές σήμερα (Hennig-

Thurau et al., 2004). Οι αξιολογήσεις προϊόντων που δημοσιεύουν οι καταναλωτές στο 

Διαδίκτυο αποτελούν μία από τις σημαντικότερες μορφές επικοινωνίας του eWOM (Sen & 

Lerman, 2007) και για τους καταναλωτές είναι όλο και συχνότερο να αναζητούν σχόλια σχετικά 

με τα προϊόντα και σχόλια άλλων καταναλωτών κατά τη συλλογή πληροφοριών προ της αγοράς 

(Jalilvand & Samiei, 2012). 
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2.7. Εννοιολογικό μοντέλο έρευνας 

 

Σήμερα, το μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυξάνεται, οι επιχειρήσεις 

εφαρμόζουν διάφορες εφαρμογές μάρκετινγκ  μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 

συμπεριλαμβάνοντας το Instagram και το Facebook, σημαντικά κοινωνικά δίκτυα που 

προτιμούν ιδιαίτερα οι νέοι καταναλωτές, στα ψηφιακά σχέδια μάρκετινγκ. Οι επιχειρήσεις ή 

τα εμπορικά σήματα αναπτύσσουν διάφορες εφαρμογές μάρκετινγκ και ξοδεύουν σημαντικούς 

πόρους για να μπορούν να επικοινωνούν με τους πελάτες τους σε κοινωνικά μέσα με σκοπό την 

δημιουργία πιστών πελατών και την πρόθεση αγοράς. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμένες 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι εφαρμογές επηρεάζουν την 

εμπιστοσύνη των πελατών και την πρόθεση αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα μελέτη 

επιχειρήθηκε να αποκαλυφθεί η επίδραση της αντίληψης σχετικά με τις εφαρμογές μάρκετινγκ 

της Sigma Radio στους λογαριασμούς Instagram και Facebook σχετικά με την εμπιστοσύνη και 

την πρόθεση αγοράς των καταναλωτών. Η εικόνα της μάρκας είναι ένα κρίσιμο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα που βοηθά στη δημιουργία αξίας μέσω της διαφοροποίησης της μάρκας, 

δημιουργώντας αίσθηση και συναίσθημα και σημαντική αξία για τους οργανισμούς (Keller, 

2009). Καθιερώνεται όταν οι καταναλωτές αναπτύσσουν ιδέες, συναισθήματα και προσδοκίες 

απέναντι σε ορισμένους δεσμούς, καθώς μαθαίνουν, απομνημονεύουν και συνηθίζουν μια μά 

ρκα/ επωνυμία (Keller, 1993). Δεδομένου ότι ο βασικός σκοπός μιας μάρκας είναι να 

προκαλέσει εμπιστοσύνη, αίσθημα εμπιστοσύνης, δύναμης, ανθεκτικότητας, ασφάλειας και 

αποκλειστικότητας (Aaker, 1996), μπορεί να θεωρηθεί σημαντικό μέσο για τη μείωση της 

αβεβαιότητας και την παροχή χρήσιμων πληροφοριών Ο Keller (2003) υποστήριξε ότι μπορεί 

να δημιουργηθεί μια θετική εικόνα μάρκας συνδέοντας τις μνήμες των καταναλωτών σχετικά 

με το εμπορικό σήμα και υποστηριζόμενες από αποτελεσματικές εκστρατείες μάρκετινγκ 

(Erdem et al., 2002) . Οι Jalilvand και Samiei (2012) εξέτασαν την επίδραση του eWOM στην 

εικόνα της εικόνας και την πρόθεση αγοράς και διαπίστωσαν ότι το eWOM είναι ένας από τους 

πιο αποτελεσματικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εικόνα της μάρκας και την πρόθεση 

αγοράς. Υποστήριξαν ότι το θετικό eWOM βοηθά στην αύξηση των προθέσεων αγοράς των 

πελατών, δημιουργώντας μια ευνοϊκή εικόνα του οργανισμού και του εμπορικού σήματος του 

και μειώνοντας τις διαφημιστικές δαπάνες. Οι Torlak et al. (2014) κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι η εικόνα της μάρκας έχει σημαντική επίδραση στην πρόθεση αγοράς των εμπορικών 
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σημάτων μέσω του eWOM. Οι Lien et al. (2015) ανέφεραν ότι η εικόνα της μάρκας αποτελεί 

βασικό παράγοντα που επηρεάζει θετικά τις προθέσεις αγοράς. Χρησιμοποιώντας τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης ως πλατφόρμα καταναλωτικής έκφρασης, οι καταναλωτές συμμετέχουν 

ενεργά στη δημιουργία και την ενίσχυση της σημασίας των εμπορικών σημάτων (Muniz & 

O'Guinn , 2001; Jansen et al., 2009; Hanna et al., 2011). Βάσει των παραπάνω ερευνών, 

διαπιστώθηκε ότι το eWOM έχει αντίκτυπο στην εικόνα του εμπορικού σήματος και στην 

πρόθεση αγοράς. Επιπρόσθετα, το eWOM έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζεται θετικά απο το βαθμό 

εμπλοκής των καταναλωτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Tsimonis & Dimitriadis, 2014) 

και απο την εμπιστοσύνη τους απέναντι στις κοινοποιήσεις και τις αξιολογήσεις που υπάρχουν 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Lee, Lee & Shin, 2011). Λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση 

της μελέτης, το μοντέλο της μελέτης μπορεί να απεικονιστεί όπως στο Διάγραμμα 1. 

 

Διάγραμμα 1.   Μοντέλο έρευνας 
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Κεφάλαιο 3. Μεθοδολογία έρευνας 

 

3.1. Είδος έρευνας 

 

Ο γενικός σχεδιασμός της μελέτης χρησιμοποιεί ποσοτική έρευνα βασισμένη στην έρευνα 

αγοράς, για να αποκαλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο τη σχέση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης ως εργαλείο marketing με την πρόθεση αγοράς των καταναλωτών. Οι ποσοτικές 

προσεγγίσεις είναι κατάλληλες για την ερμηνεία των λόγων για τους οποίους το Social Media 

Marketing προσφέρει αυτά τα σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, ενώ η ποσοτική έρευνα με 

στοιχεία και αριθμούς βοηθά στη συσχέτιση των οφελών με τη χρήση των διαφόρων καναλιών 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  

Οι Saunders, Lewis και Thornhill (2009) στο βιβλίο τους καθορίζουν τις έννοιες διερευνητικής 

και επεξηγηματικής έρευνας. Η διερευνητική έρευνα επικεντρώνεται στη διεξαγωγή ανάλυσης 

σχετικά με ένα σχετικά νέο αντικείμενο μελέτης, στην ανακάλυψη νέων ιδεών και γνώσεων σε 

όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, χρησιμοποιώντας μια σειρά μεθόδων συλλογής δεδομένων, 

ενώ η επεξηγηματική έρευνα μελετά τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών μιας συγκεκριμένης 

κατάστασης ή ενός προβλήματος προσδιορίζοντας την αιτία και το αποτέλεσμα σχέσεις που 

μπορούν να οδηγήσουν στη γενίκευση της έρευνας. 

Η έρευνα αυτή είναι μια διερευνητική έρευνα (exploratory research), δεδομένου ότι το εν λόγω 

θέμα είναι περιορισμένο στον αριθμό των ερευνών που διεξάγονται και θα στοχεύει στην 

παροχή νέων πληροφοριών για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι σχέσεις με τους 

καταναλωτές. Η διερευνητική έρευνα εξηγεί αυτό το νέο φαινόμενο όσον αφορά τον τρόπο με 

τον οποίο τα κοινωνικά μέσα επηρεάζουν τις  αντιλήψεις των καταναλωτών. 

Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις λογικής σε σχέση με την έρευνα: αφαιρετική και επαγωγική. Η 

αφαιρετική λογικής, η οποία είναι γνωστή και ως προσέγγιση "από την κορυφή προς τη βάση", 

επικεντρώνεται στη διεξαγωγή έρευνας από τη γενική στη συγκεκριμένη γνώση, με τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν λογικά από τα διαθέσιμα στοιχεία (Bryman & Bell, 2008). Από 
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την άλλη πλευρά, η επαγωγική έρευνα, γνωστή και ως προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω», 

δίνει έμφαση σε συγκεκριμένες παρατηρήσεις που μπορούν να γενικευθούν ευρύτερα, 

επιτρέποντας επίσης τη δημιουργία θεωριών (Bryman & Bell, 2008). 

Σε αυτή την έρευνα, χρησιμοποιείται μια προσέγγιση αφηρημένης συλλογιστικής, καθώς η 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας επανεξέτασε το θεωρητικό υπόβαθρο των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, γεγονός που επέτρεψε την ανάπτυξη των υποθέσεων της έρευνας.  

 

3.2. Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων 

 

Για τους σκοπούς της έρευνας συντάχθηκε και διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο. Το 

ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτελείται από έξι τμήματα. Το πρώτο τμήμα του 

ερωτηματολογίου περιείχε ερωτήματα για να εξετάσει το δημογραφικό προφίλ των 

ερωτηθέντων καταναλωτών. Τα επόμενα έξι τμήματα του ερωτηματολογίου αφορούσαν 

διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με την εξοικείωση και τη χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης για αγορές, την εμπιστοσύνη, το  eWOM, την εικόνα της μάρκας και την πρόθεση 

αγοράς. Συνολικά, χρησιμοποιήθηκαν 5 δηλώσεις για την αξιολόγηση του eWOM (Park et al., 

2007; Wangenheim & Bayon, 2004; Wallace et al., 2009), 4 δηλώσεις για την εικόνα μάρκας 

(Davis et al. 2009), 3 δηλώσεις για την πρόθεση αγοράς (Shukla, 2010) και 5 δηλώσεις για την 

αξιολόγηση της εμπιστοσύνης (McKnight & Chervany, 2002). Όλες οι δηλώσεις ήταν σε 

κλίμακα Likert απο 1 (καθόλου) έως 5 (πάρα πολύ) 

 

3.3. Μέθοδος δειγματοληψίας 

 

Η επιλογή του δείγματος είναι πολύ σημαντική για την εγκυρότητα και της αξιοπιστία της 

έρευνας καθώς πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές τόσο ως προς το μέγεθός 

του, όσο και ως προς την αντιπροσωπευτικότητά του. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Delice 

(2010), μία ποσοτική έρευνα θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δείγμα του πληθυσμού που 

κυμαίνεται μεταξύ 30 και 500 ατόμων καθώς, επίσης, και το δείγμα αυτό θα πρέπει να έχει τα 
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χαρακτηριστικά του συνολικού πληθυσμού που εξετάζει. Σε κάθε είδος έρευνας, θα ήταν 

εξαιρετικό να χρησιμοποιήσουμε ολόκληρο τον πληθυσμό, αλλά στις περισσότερες 

περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί κάθε άτομο, επειδή ο πληθυσμός είναι σχεδόν 

πεπερασμένος. Αυτό είναι το σκεπτικό πίσω από τη χρήση τεχνικών δειγματοληψίας, όπως 

δειγματοληψία ευκολίας από τους περισσότερους ερευνητές (Henry, 1990). Η δειγματοληψία 

ευκολίας (γνωστή επίσης ως δειγματοληψία κατά λάθος ή μη-τυχαία δειγματοληψία) είναι ένας 

τύπος μη δειγματοληψίας, όπου τα μέλη του πληθυσμού-στόχου που πληρούν ορισμένα 

πρακτικά κριτήρια, όπως η εύκολη προσβασιμότητα, η γεωγραφική εγγύτητα, η διαθεσιμότητα 

σε δεδομένη στιγμή ή η προθυμία συμμετοχής περιλαμβάνονται για το σκοπό της μελέτης 

(Dörnyei, 2007). Αναφέρεται επίσης στα ερευνητικά θέματα του πληθυσμού που είναι εύκολα 

προσβάσιμα από τον ερευνητή (Groves et al, 2 004).). Η ευκολία δειγματοληψίας είναι προσιτή, 

εύκολη και τα άτομα που συμμετέχουν είναι άμεσα διαθέσιμα. Ο κύριος στόχος της 

δειγματοληψίας ευκολίας είναι η συλλογή πληροφοριών από συμμετέχοντες, οι οποίοι είναι 

εύκολα προσβάσιμοι από τον ερευνητή. Η κύρια υπόθεση που συνδέεται με τη δειγματοληψία 

ευκολίας είναι ότι τα μέλη του πληθυσμού-στόχου είναι ομοιογενή.   

Οι συμμετέχοντες προσεγγίσθηκαν δια ζώσης από τον ερευνητή και στη φάση της προσέγγισης 

ενημερώθηκαν προφορικά για τους σκοπούς της έρευνας, το χρόνο που απαιτείται για τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και για θέματα δεοντολογίας και ηθικής, όπως η τήρηση 

της ανωνυμίας τους, η διασφάλιση ότι τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο 

για ερευνητικούς σκοπούς και αποκλειστικά και μόνο από την ερευνήτρια.  Στην έρευνα 

συμμετείχαν συνολικά 210 Κύπριοι καταναλωτές της εταιρείας Sigma Radio TV κατά το 

διάστημα Φεβρουάριος-Μάρτιος 2020 και η επιλογή του δείγματος έγινε με χρήση 

δειγματοληψίας ευκολίας.  

 

3.4. Μεθοδολογία στατιστικής ανάλυσης 

 

Η ανάλυση των δεδομένων διενεργήθηκε στο λογισμικό Statistical Package for Social Science 

version 25 (IBM Corp., 2015). Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό  Analysis of Moment 

Structures  (AMOS) ενός πρόσθετου λογισμικού στο SPSS 25.0 που επιτρέπει την ανάλυση 

πολλών μεταβλητών δεδομένων όπως τα μοντέλα δομικών εξισώσεων (Structural Equation 
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Modeling- SEM). Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν περιγραφικοί δείκτες 

στατιστικής για την περιγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών και την περιγραφική 

παρουσίαση των απαντήσεων των καταναλωτών σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης . 

Αναλυτικότερα, για τις ερωτήσεις που αφορούσαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά οι οποίες 

αφορούσαν ποιοτικές μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν η συχνότητα (n) και το ποσοστό (%). 

Επιπρόσθετα, για τις διαστάσεις που αφορούσαν την εμπιστοσύνης, το eWOM, την πρόθεση 

αγοράς και την εικόνα της εταιρίας ν χρησιμοποιήθηκαν η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση, 

καθώς οι διαστάσεις αυτών των εργαλείων αντιστοιχούσαν σε διατακτικές μεταβλητές. Για να 

διερευνηθεί κατά πόσο οι απόψεις των συμμετεχόντων διαφοροποιούνται σε στατιστικά 

σημαντικό βαθμό, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα και η ανάλυση 

διακύμανσης για πάνω από 2 ανεξάρτητα δείγματα.  Ο έλεγχος t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα 

είναι κατάλληλος για σύγκριση μεταξύ δύο ανεξάρτητων ομάδων. Στην έρευνά μας 

χρησιμοποιήθηκε για την σύγκριση ως προς το φύλο των συμμετεχόντων (άντρας/γυναίκα). Η 

ανάλυση διακύμανσης είναι κατάλληλη για σύγκριση μεταξύ 3 ή περισσότερων ανεξάρτητων 

ομάδων. Στην έρευνά μας χρησιμοποιήθηκε για την σύγκριση ως προς την ηλικία, το εισόδημα, 

το εκπαιδευτικό επίπεδο και την οικογενειακή κατάσταση. 

 Τέλος, για να διερευνηθεί η πιθανή συσχέτιση μεταξύ της εμπιστοσύνης και του βαθμού 

εμπλοκής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την επίδραση που έχει το eWom στην 

συμπεριφορά των καταναλωτών χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson. 

Παρόμοια, ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson χρησιμοποιήθηκε για να διερευνηθεί ο 

βαθμός συσχέτισης του eWOM και της εικόνας της εταιρείας με την πρόθεση αγοράς. Τέλος, 

χρησιμοποιήθηκε ως βασική μεθοδολογία ανάλυσης η μοντελοποίηση με χρήση Δομικών 

Εξισώσεων (SEM) με σκοπό να εξετασθεί η εγκυρότητα του μοντέλου που παρουσιάσθηκε στο 

Διάγραμμα 1. Στην ανάλυση των δεδομένων ορίσθηκε ως ανώτερο επίπεδο αποδεκτής 

σημαντικότητας η τιμή α=0.05 (α=5%). 
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Κεφάλαιο 4. Αποτελέσματα έρευνας 

 

4.1. Δημογραφικά στοιχεία δείγματος 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα ευρήματα αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των 210 συμμετεχόντων στην έρευνα. Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 105 (50%) γυναίκες 

και 105 (50%) άντρες. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι το 40.5% (ν=85) των συμμετεχόντων 

ήταν ηλικίας 35 έως 44 ετών, το 23.8% (ν=50) ήταν ηλικίας 45 έως 54 ετών και το 22.9% (ν=48) 

ήταν ηλικίας 25 έως 34 ετών.  Μικρότερη συμμετοχή παρατηρήθηκε απο άλλες ηλικιακές 

ομάδες. Ένα σημαντικό ποσοστό του δείγματος ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος 

(ν=68, 32.4%), απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ (ν=43, 20.5%) και απόφοιτοι ΙΕΚ/ Ιδιωτικού Κολλεγίου 

(ν=43, 20.5%). Μικρότερο ποσοστό του δείγματος ήταν απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ν=5, 2.4%), απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ν=28, 13.3%) και κάτοχοι διδακτορικού 

(ν=23, 11%). Τα αποτελέσματα σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων 

παρατηρήθηκε ότι το 45.2% (ν=95) ήταν έγγαμοι, το 33.3% (ν=70) ήταν άγαμοι και το 18.6% 

(ν=39) ήταν διαζευγμένοι.  

Τέλος, τα αποτελέσματα σχετικά με την επαγγελματική και οικονομική κατάσταση των 

συμμετεχόντων έδειξαν ότι το 41% (ν=86) ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 26.2% 9ν=55) ήταν 

δημόσιοι υπάλληλοι και το 21.9% (ν=46) ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες. Επιπλέον, το 43.8% 

(ν=92) δήλωσαν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20000 έως 30000 ευρώ και το 29.5% 

(ν=62) δήλωσαν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 10000 έως 20000. 

 

 
Πίνακας 1. Δημογραφικά στοιχεία δείγματος 

 ν % 

Φύλο Άντρας 105 50.0% 

Γυναίκα 105 50.0% 

Εκπαίδευση Απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 5 2.4% 

Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 28 13.3% 

Απόφοιτος ΙΕΚ / Ιδιωτικού Κολλεγίου 43 20.5% 

Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 43 20.5% 

Μεταπτυχιακό 68 32.4% 

Δίπλωμα / Διδακτορικό 23 11.0% 
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Ηλικία Κάτω των 24 ετών 12 5.7% 

25 έως 34 ετών 48 22.9% 

35 έως 44 ετών 85 40.5% 

45 έως 54 ετών 50 23.8% 

55 ετών και άνω 15 7.1% 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Άγαμος 70 33.3% 

Έγγαμος 95 45.2% 

Διαζευγμένος 39 18.6% 

Χήρος 6 2.9% 

Επάγγελμα Φοιτητής/σπουδαστής 12 5.7% 

Ελεύθερος επαγγελματίας 46 21.9% 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 86 41.0% 

Δημόσιος Υπάλληλος 55 26.2% 

Συνταξιούχος 2 1.0% 

Άνεργος 9 4.3% 

Ετήσιο 

Οικογενειακό 

Εισόδημα 

Κάτω από 5000 ευρώ 19 9.0% 

5.000-10000 ευρώ 14 6.7% 

10000-20000 ευρώ 62 29.5% 

20000- 30000 ευρώ 92 43.8% 

Άνω των 30.000 ευρώ 23 11.0% 

 

 

4.2. Εξοικείωση με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

Στο Διάγραμμα 2  παρουσιάζονται τα ευρήματα αναφορικά με το πόσο συχνά οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα χρησιμοποιούν Ίντερνετ. Από τις απαντήσεις τους παρατηρήθηκε ότι το 37.6% 

(ν=79) δήλωσαν ότι το χρησιμοποιούν αρκετές φορές μέσα στην ημέρα ενώ το 22.4% (ν=47) 

δήλωσαν ότι το χρησιμοποιούν μια φορά την ημέρα. Αντίθετα, το 14.8% (ν=31) απάντησαν ότι 

κάνουν χρήση του Ίντερνετ μια φορά την εβδομάδα και το 25.2% (ν=53) ότι χρησιμοποιούν 

Ίντερνετ λίγες φορές την εβδομάδα.  
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Διάγραμμα 2. Αποτελέσματα για το πόσο συχνά χρησιμοποιούν Ίντερνετ  

Τα αποτελέσματα σχετικά με το ποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν δίνονται στον 

Πίνακα 2. Από την ανάλυση προέκυψε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι 

περισσότερο δημοφιλή στους Κύπριους καταναλωτές της εταιρείας Sigma Radio TV είναι το  

Facebook (ν=152, 72.4%). 

 
Πίνακας 2. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται 

 

Ναι Όχι 

ν % ν % 

Youtube 17 8.1% 193 91.9% 

Facebook 152 72.4% 58 27.6% 

Linkedin 25 11.9% 185 88.1% 

Twitter 15 7.1% 195 92.9% 

TripAdvisor 0 0.0% 210 100.0% 

Google+ 25 11.9% 185 88.1% 

Blogs 29 13.8% 181 86.2% 
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Από το Διάγραμμα 3 προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα στην πλειοψηφία τους 

χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε καθημερινή βάση (ν=135, 64.3%). Αντίθετα, 

ένα ποσοστό της τάξης του 21.4% (ν=45) δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 2-3 φορές την εβδομάδα και το 2.9% (ν=6) δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 2-3 φορές το μήνα. 

 
Διάγραμμα 3. Αποτελέσματα για το πόσο συχνά χρησιμοποιούν κοινωνικά μέσα δικτύωσης 

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με το ποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

χρησιμοποιούν για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών, το 79% (ν=166) δήλωσε ότι χρησιμοποιεί 

το Facebook (Πίνακας 3). 

 
Πίνακας 3. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται για αγορές προϊόντων 

 

Ναι Όχι 

ν % ν % 

Facebook 166 79.0% 44 21.0% 

Twitter 12 5.7% 198 94.3% 

Four-square 0 0.0% 210 100.0% 

Booking.com 13 6.2% 197 93.8% 

TripAdvisor 0 0.0% 210 100.0% 

Trivago 0 0.0% 210 100.0% 
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Φορουμ  0 0.0% 210 100.0% 

 

 

Τέλος, στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα ευρήματα αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους 

οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι κάνουν χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι καταναλωτές 

χρησιμοποιούν αρκετά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με 

το αντικείμενο ενδιαφέροντος (ΜΤ=3.58, ΤΑ=0.99) και για δημιουργία περιεχομένου 

(ΜΤ=3.31, ΤΑ=1.02). Σε μέτριο βαθμό δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης για συνδυασμό αναζήτησης πληροφοριών και δημιουργίας περιεχομένου. 

 
Πίνακας 4. Λόγοι χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών 

 
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 

 Πάρα 

πολύ 
ΜΤ (ΤΑ)* 

Αναζήτηση πληροφοριών 

σχετικά με το αντικείμενο 

ενδιαφέροντος 

1.9% 11.0% 34.8% 31.9% 20.5% 3.58 (0.99) 

Δημιουργία περιεχομένου 

(Ανακοινώσεις, βίντεο, 

φωτογραφίες κ.λπ.) 

1.9% 20.0% 38.6% 23.8% 15.7% 3.31 (1.02) 

Αναζήτηση πληροφοριών και 

δημιουργία περιεχομένου 
6.7% 28.6% 28.6% 16.2% 20.0% 3.14 (1.23) 

   *ΜΤ=Μέση Τιμή, ΤΑ=Τυπική Απόκλιση 

 
 

4.3. Εμπιστοσύνη, e-WOM, εικόνα μάρκας και πρόθεση αγοράς 

Στην επόμενη ενότητα των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται τα ευρήματα που αφορούν τις 

διαστάσεις της εμπιστοσύνης, του e-WOM, της εικόνας μάρκας και της πρόθεσης αγοράς.  Τα 

αποτελέσματα σχετικά με την εμπιστοσύνης που επιδεικνύουν οι Κύπριοι καταναλωτές της 

εταιρείας Sigma Radio TV στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνονται στον Πίνακα 5. Από την 

ανάλυση προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες συμφωνούν σε αρκετό βαθμό με το ότι υπάρχει 

χαμηλός οικονομικός κίνδυνος για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών ή για την απόκτηση 

πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης 

(ΜΤ=3.50, ΤΑ=0.85) και με το ότι η πιθανότητα να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες κακής 
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ποιότητας μέσω των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης είναι χαμηλή (ΜΤ=3.40, ΤΑ=0.84). 

Σε μέτριο βαθμό οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι υπάρχει πιθανότητα διαρροής του ιδιωτικού 

απορρήτου τους κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών μέσω πλατφορμών κοινωνικών 

μέσων (ΜΤ=3.24, ΤΑ=0.93) ενώ σε μέτριο βαθμό θεωρούν ότι οι πληροφορίες για τα κοινωνικά 

μέσα ενημέρωσης είναι αξιόπιστες (ΜΤ=3.26, ΤΑ=0.94). Τέλος, οι συμμετέχοντες φάνηκε να 

πιστεύουν σε μικρό βαθμό ότι οι φίλοι τους στα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης είναι αξιόπιστοι 

(ΜΤ=2.57, ΤΑ=1.11). 

Πίνακας 5. Περιγραφικά αποτελέσματα για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών απέναντι στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 

 
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 

Πάρα 

πολύ 
ΜΤ (ΤΑ) 

1. Πιστεύω ότι υπάρχει χαμηλός 

οικονομικός κίνδυνος για την αγορά 

προϊόντων και υπηρεσιών ή για την 

απόκτηση πληροφοριών σχετικά με 

προϊόντα και υπηρεσίες μέσω 

πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης 

1.0% 7.1% 47.1% 31.0% 13.8% 3.50 (0.85) 

2. Πιστεύω ότι η πιθανότητα να 

παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες 

κακής ποιότητας μέσω των 

πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης 

είναι χαμηλή. 

1.0% 10.5% 46.2% 32.9% 9.5% 3.40 (0.84) 

3. Πιστεύω ότι η πιθανότητα διαρροής 

του ιδιωτικού απορρήτου μου κατά 

την αγορά προϊόντων και 

υπηρεσιών μέσω πλατφορμών 

κοινωνικών μέσων είναι χαμηλή. 

1.0% 23.0% 34.9% 33.5% 7.7% 3.24 (0.93) 

4. Νομίζω ότι οι πληροφορίες για τα 

κοινωνικά μέσα ενημέρωσης είναι 

αξιόπιστες. 

1.0% 22.7% 34.8% 32.9% 8.7% 3.26 (0.94) 

5. Νομίζω ότι οι φίλοι στα κοινωνικά 

μέσα ενημέρωσης είναι αξιόπιστοι 
22.9% 20.5% 37.6% 15.2% 3.8% 2.57 (1.11) 

 

Τα αποτελέσματα αναφορικά με την διάσταση της εμπιστοσύνης προς τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3. Από την ανάλυση προέκυψε ότι η μέση τιμή της 

διάστασης ισούται με 3.20 (ΤΑ=0.71). Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι οι Κύπριοι καταναλωτές 
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της εταιρείας Sigma Radio TV επιδεικνύουν μέτρια εμπιστοσύνης στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

 
Διάγραμμα 4. Κατανομή της διάστασης που αφορά την εμπιστοσύνη απέναντι στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

  

 

Τα αποτελέσματα σχετικά με το e-WOM που παρέχουν τα μέσα κοινωνικά δικτύωσης κατά την 

άποψη των Κύπριων καταναλωτών της εταιρείας Sigma Radio TV δίνονται στον Πίνακα 6. Από 

την ανάλυση προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν σε αρκετό βαθμό τη συμβολή των 

μέσω κοινωνικής δικτύωσης στο να κατανοήσουν καλύτερα ένα προϊόν αφού λάβουν σχετικές 

πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν σε online κριτικές (ΜΤ=3.49, ΤΑ=0.77) ενώ 

επιπρόσθετα αν γνωρίζουν ότι σε αρκετό βαθμό τους επηρεάζει ένα σχόλιο ή μια ενημέρωση 

σε online κριτικές για το πως βλέπουν ένα προϊόν ή υπηρεσία. Επιπρόσθετα, σε μέτριο προς 

μεγάλο βαθμό αναγνωρίζουν ότι θα επιλέξουν να αγοράσουν ένα προϊόν που συνιστάται σε 

σύγκριση με ένα προϊόν που δεν συνιστάται στα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΤ=3.48, ΤΑ=0.81). 

Τέλος, απο τις απαντήσεις τους παρατηρήθηκε ότι σε μέτριο προς μεγάλο βαθμό αλλάζουν 
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άποψη για ένα προϊόν / μάρκα, αφού δουν ένα θετικό ή αρνητικό σχόλιο για το συγκεκριμένο 

προϊόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΤ=3.32, ΤΑ=1.01). 

 Πίνακας 6. Περιγραφικά αποτελέσματα τις απόψεις των καταναλωτών απέναντι στο e-WOM στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 

 
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 

Πάρα 

πολύ 
ΜΤ (ΤΑ) 

1. Κατανοώ καλύτερα ένα προϊόν 

αφού λάβω σχετικές πληροφορίες 

σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν 

σε online κριτικές. 

1.0% 5.7% 44.8% 40.5% 8.1% 3.49 (0.77) 

2. Ένα σχόλιο ή μια ενημέρωση 

σχετικά με ένα προϊόν / μάρκα σε σε 

online κριτικές.επηρεάζει το πώς 

βλέπω αυτό το προϊόν. 

1.0% 9.5% 43.3% 34.8% 11.4% 3.47 (0.85) 

3. Είμαι πιθανό να αλλάξω την άποψή 

μου για ένα προϊόν / μάρκα, αφού 

βλέπω ένα θετικό ή αρνητικό 

σχόλιο για το συγκεκριμένο προϊόν 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

1.9% 24.3% 23.8% 40.0% 10.0% 3.32 (1.01) 

4. Δεδομένης της επιλογής μεταξύ δύο 

προϊόντων, ενός που συνιστάται σε 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 

ενός που  δεν συνιστάται, πάντα θα 

επιλέξω να αγοράσω το 

συνιστώμενο προϊόν. 

1.0% 9.0% 39.0% 42.9% 8.1% 3.48 (0.81) 

5. Οι αξιολογήσεις σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης είναι 

σημαντικές πηγές πληροφοριών για 

μένα. 

1.0% 18.6% 29.0% 44.3% 7.1% 3.38 (0.90) 

 

Τα αποτελέσματα αναφορικά με την διάσταση του e-WOM στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4. Από την ανάλυση προέκυψε ότι η μέση τιμή της διάστασης 

ισούται με 3.43 (ΤΑ=0.80). Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι οι Κύπριοι καταναλωτές της 

εταιρείας Sigma Radio TV αναγνωρίζουν σε μέτριο προς αρκετό βαθμό την επίδραση του e-

WOM στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης . 
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Διάγραμμα 5. Κατανομή της διάστασης που αφορά το e-WOM στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

Τα αποτελέσματα σχετικά με την εικόνα της μάρκας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την 

άποψη των Κύπριων καταναλωτών της εταιρείας Sigma Radio TV δίνονται στον Πίνακα 7. Από 

την ανάλυση προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν σε μέτριο προς μεγάλο βαθμό ότι 

σε σύγκριση με άλλες εταιρείες, η Sigma Radio έχει υψηλή ποιότητα (ΜΤ=3.35, ΤΑ=0.77) και 

ότι μπορούν να προβλέψουν με αξιόπιστο τρόπο πώς θα είναι ένας προϊόν / υπηρεσία της Sigma 

Radio (ΜΤ=3.28, ΤΑ=0.79). Τέλος, σε μέτριο βαθμό θεωρούν ότι σκέφτονται τη Sigma Radio 

όταν θέλουν να αγοράσω ένα σχετικό προϊόν/ υπηρεσία (ΜΤ=3.08, ΤΑ=0.96) και σε μέτριο 

βαθμό αναγνωρίζουν ότι είναι συνδεδεμένοι με το εμπορικό σήμα της Sigma Radio   (ΜΤ=3.10, 

ΤΑ=0.89). 
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Πίνακας 7. Περιγραφικά αποτελέσματα τις απόψεις των καταναλωτών απέναντι στην εικόνα της 

μάρκας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 

Πάρα 

πολύ 
ΜΤ (ΤΑ) 

1. Σε σύγκριση με άλλες 

εταιρείες, η Sigma Radio έχει 

υψηλή ποιότητα. 

1.0% 9.0% 49.5% 35.2% 5.2% 3.35 (0.77) 

2. Μπορώ να προβλέψω με 

αξιόπιστο τρόπο πώς θα είναι 

ένας προϊόν / υπηρεσίας της 

Sigma Radio. 

1.0% 13.8% 45.7% 35.2% 4.3% 3.28 (0.79) 

3. H Sigma Radio μου έρχεται στο 

μυαλό αμέσως όταν θέλω να 

αγοράσω ένα σχετικό προϊόν/ 

υπηρεσίας 

1.4% 32.9% 27.6% 32.9% 5.2% 3.08 (0.96) 

4. Νιώθω συνδεδεμένος με το 

εμπορικό σήμα της Sigma 

Radio   

1.4% 27.1% 35.2% 32.9% 3.3% 3.10 (0.89) 

 

Τα αποτελέσματα αναφορικά με την διάσταση της εικόνας της μάρκας της εταιρείας Sigma 

Radio παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 5. Από την ανάλυση προέκυψε ότι η μέση τιμή της 

διάστασης ισούται με 3.20 (ΤΑ=0.78). Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι οι Κύπριοι καταναλωτές 

της εταιρείας Sigma Radio TV αναγνωρίζουν σε μέτριο βαθμό την εικόνας της μάρκας της 

εταιρείας. 
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Διάγραμμα 6. Κατανομή της διάστασης που αφορά την εικόνα μάρκας στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

Η τελευταία διάσταση του εργαλείου αφορούσε την πρόθεση αγοράς. Τα περιγραφικά 

αποτελέσματα για τις τρείς ερωτήσεις που αξιολογούσαν την πρόθεση αγοράς παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 8. Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων παρατηρήθηκε ότι σε μέτριο προς 

αρκετό βαθμό θα προτιμούσαν να αγοράσουν από τη Sigma Radio και όχι από άλλες διαθέσιμες 

μάρκες (ΜΤ=3.37, ΤΑ=0.77) και σε μέτριο προς αρκετό βαθμό δηλώνουν πρόθυμοι να 

συστήσουν άλλους να αγοράσουν από τη Sigma Radio (ΜΤ=3.33, ΤΑ=0.81). Τέλος, σε μέτριο 

βαθμό οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι σκοπεύουν να αγοράσω στο μέλλον απο τη Sigma Radio 

(ΜΤ=2.99, ΤΑ=0.96). 

Πίνακας 8. Περιγραφικά αποτελέσματα σχετικά με την πρόθεση αγοράς των καταναλωτών στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

 
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 

Πάρα 

πολύ 
ΜΤ (ΤΑ) 
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1. Θα προτιμούσα να αγοράσω 

από τη Sigma Radio και όχι από 

άλλες διαθέσιμες μάρκες. 

1.0% 9.0% 48.6% 35.2% 6.2% 3.37 (0.77) 

2. Είμαι πρόθυμος να συστήσω 

άλλους να αγοράσουν από τη 

Sigma Radio 

1.4% 11.0% 47.1% 34.3% 6.2% 3.33 (0.81) 

3. Σκοπεύω να αγοράσω στο 

μέλλον απο τη Sigma Radio 
1.4% 37.1% 27.6% 28.6% 5.2% 2.99 (0.96) 

 

Τα αποτελέσματα αναφορικά με την διάσταση της πρόθεσης αγοράς από την εταιρεία Sigma 

Radio παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 6. Από την ανάλυση προέκυψε ότι η μέση τιμή της 

διάστασης ισούται με 3.23 (ΤΑ=0.79). Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι οι Κύπριοι καταναλωτές 

της εταιρείας Sigma Radio TV εκδηλώνουν μέτρια προς μεγάλη πρόθεση αγοράς.  

 
Διάγραμμα 7. Κατανομή της διάστασης που αφορά την πρόθεση αγοράς  
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4.4. Συσχέτιση μεταξύ των διαστάσεων  

 

Στην συνέχεια ελέγχθηκε η συσχέτιση μεταξύ της  συχνότητας χρήσης μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και ίντερνετ, εμπιστοσύνης, e-WOM, εικόνας μάρκας και πρόθεσης αγοράς. Για το 

σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson και τα αποτελέσματα 

δίνονται στον Πίνακα 9. Η ανάλυση έδειξε ότι η συχνότητα χρήσης Ίντερνετ σχετίζεται θετικά 

με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (r=0.374, p<0.05) 

και με το e-WOM (r=0.310, p<0.05). Επιπλέον, η συχνότητα χρήσης μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης  σχετίζεται θετικά με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (r=0.319, p<0.05), με το e-WOM (r=0.165, p<0.05), με την εικόνα μάρκας (r=0.180, 

p<0.05) και με την πρόθεση αγοράς (r=0.155, p<0.05). Παρόμοια, παρατηρήθηκε ότι η 

εμπιστοσύνης απέναντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετίζεται θετικά με το e-WOM 

(r=0.714, p<0.05), με την εικόνα μάρκας (r=0.185, p<0.05) και με την πρόθεση αγοράς 

(r=0.218, p<0.05).  Τέλος, παρατηρήθηκε ότι το e-WOM σχετίζεται θετικά με την εικόνα 

μάρκας (r=0.375, p<0.05) και με την πρόθεση αγοράς (r=0.374, p<0.05) ενώ η εικόνα μάρκας  

σχετίζεται θετικά με την πρόθεση αγοράς (r=0.882, p<0.05). 

 

 
Πίνακας 9. Αποτελέσματα συντελεστή συσχέτισης μεταξύ συχνότητας χρήσης μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, εμπιστοσύνης, e-WOM, εικόνας μάρκας και πρόθεσης αγοράς 

 
Εμπιστοσύνη e-WOM 

εικόνα 

μάρκας 

πρόθεση 

αγοράς 

Κατά μέσο όρο, πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε το Ιντερνέτ 

Pearson r .374 .310 -.077 -.025 

p .000 .000 .265 .724 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τουλάχιστον ένα κοινωνικό 

μέσο; 

Pearson r .319 .165 .180 .155 

p 
.000 .017 .009 .025 

Εμπιστοσύνη Pearson r  .714 .185 .218 

p  .000 .008 .002 

e-WOM Pearson r   .375 .374 

p   .000 .000 

εικόνα μάρκας Pearson r    .882 

p    .000 
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4.5. Διαφοροποίηση ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

καταναλωτών  

 

Στην συνέχεια διερευνήθηκε κατά πόσο τα αποτελέσματα που προέκυψαν αναφορικά με τη 

στάση των καταναλωτών προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφοροποιείται σημαντικά ως 

προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους.  Στον Πίνακα 10 δίνονται τα ευρήματα του ελέγχου 

t-test ως προς το φύλο των καταναλωτών. Από την ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχει σημαντική 

διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών ως προς την εμπιστοσύνη που έχουν απέναντι στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (t=2.097, p<0.05), το e-WOM (t=1.989, p<0.05) και την πρόθεση αγοράς 

(t=-2.109, p<0.05). Αναλυτικότερα, παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες δείχνουν υψηλότερη 

εμπιστοσύνη  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (3.30 έναντι 3.10) και αναγνωρίζουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό το e-WOM (3.54 έναντι 3.32) ενώ οι άντρες εκδηλώνουν μεγαλύτερη 

πρόθεση αγοράς (3.34 έναντι 3.11). 

Πίνακας 10. Αποτελέσματα ελέγχου t-test για τον έλεγχο διαφορών ως προς το φύλο των καταναλωτών 

 

Φύλο 

t p Άντρας Γυναίκα 

ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ 

Κατά μέσο όρο, πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε το Ιντερνέτ 

2.84 1.11 2.82 1.08 0.126 0.900 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τουλάχιστον ένα κοινωνικό μέσο; 

1.56  .87 1.70 .96 -1.056 0.292 

Εμπιστοσύνη 3.30 .68 3.10 .73 2.097 0.037 

e-WOM 3.54 .73 3.32 .85 1.989 0.048 

Εικόνα μάρκας 3.10 .81 3.30 .75 -1.957 0.052 

Πρόθεση αγοράς 3.11 .87 3.34 .69 -2.109 0.036 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου ANOVA για τον έλεγχο διαφορών ως προς την ηλικιακή ομάδα 

των καταναλωτών δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 11. Από την ανάλυση προέκυψαν 

σημαντικές διαφορές ως προς την ηλικιακή ομάδα των καταναλωτών στη συχνότητα χρήσης 

Ίντερνετ (F=5.713, p<0.05) και τη συχνότητα χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης (F=11.141, 
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p<0.05). Επιπλέον, προέκυψε σημαντική διαφορά ως προς την ηλικιακή ομάδα των 

καταναλωτών στη διάσταση του e-WOM (F=2.886, p<0.05) . 

Πίνακας 11. Αποτελέσματα ελέγχου ANOVA για τον έλεγχο διαφορών ως προς την ηλικιακή ομάδα 
των καταναλωτών 

 

Άθροισμα 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F p. 

Κατά μέσο όρο, πόσο 

συχνά χρησιμοποιείτε το 

Ιντερνέτ 

Μεταξύ ομάδων 25.057 4 6.264 5.713 .000 

Εντός ομάδων 224.772 205 1.096   

Σύνολο 249.829 209    

Πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε 

τουλάχιστον ένα 

κοινωνικό μέσο; 

Μεταξύ ομάδων 
31.254 4 7.814 

11.14

1 
.000 

Εντός ομάδων 143.774 205 .701   

Σύνολο 175.029 209    

Εμπιστοσύνη Μεταξύ ομάδων 4.673 4 1.168 2.378 .053 

Εντός ομάδων 98.767 201 .491   

Σύνολο 103.440 205    

e-WOM Μεταξύ ομάδων 7.072 4 1.768 2.886 .024 

Εντός ομάδων 125.578 205 .613   

Σύνολο 132.651 209    

Εικόνα μάρκας Μεταξύ ομάδων 4.170 4 1.042 1.733 .144 

Εντός ομάδων 123.305 205 .601   

Σύνολο 127.475 209    

Πρόθεση αγοράς Μεταξύ ομάδων 4.631 4 1.158 1.878 .116 

Εντός ομάδων 126.397 205 .617   

Σύνολο 131.029 209    

 

 

Τα αποτελέσματα για τις σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την ηλικιακή ομάδα δίνονται 

διαγραμματικά στο Διάγραμμα 8 με τη μορφή διαγράμματος μέσης τιμής. Από το Διάγραμμα 8 

προκύπτει ότι η αύξηση της ηλικιακής ομάδας συνδέεται με μείωση της συχνότητα χρήσης 

Ίντερνετ και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  Επιπρόσθετα, προκύπτει ότι οι ηλικιακές ομάδες 

που αναγνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό το e-WOM είναι αυτές μεταξύ 25 και 55 ετών.  
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Διάγραμμα 8. Σημαντικές διαφορές ως προς την ηλικιακή ομάδα των καταναλωτών  

 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου ANOVA για τον έλεγχο διαφορών ως προς την οικογενειακή 

κατάσταση των καταναλωτών δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 12. Από την ανάλυση 

προέκυψαν σημαντικές διαφορές ως προς την οικογενειακή κατάσταση των καταναλωτών στη 

συχνότητα χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης (F=7.287, p<0.05). Επιπλέον, προέκυψε 

σημαντική διαφορά ως προς την οικογενειακή κατάσταση των καταναλωτών στη διάσταση της 

εμπιστοσύνης (F=4.268, p<0.05), της εικόνας της μάρκας (F=5.784, p<0.05) και στην πρόθεση 

αγοράς (F=6.059, p<0.05).  
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Πίνακας 12. Αποτελέσματα ελέγχου ANOVA για τον έλεγχο διαφορών ως προς την οικογενειακή 

κατάσταση των καταναλωτών 

 

Άθροισμα 

τετραγώνω

ν 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F p. 

Κατά μέσο όρο, πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε το Ιντερνέτ 

Μεταξύ ομάδων 3.350 2 1.675 1.407 .247 

Εντός ομάδων 246.479 207 1.191   

Σύνολο 249.829 209    

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τουλάχιστον ένα κοινωνικό 

μέσο; 

Μεταξύ ομάδων 11.512 2 5.756 7.287 .001 

Εντός ομάδων 163.516 207 .790   

Σύνολο 175.029 209    

Εμπιστοσύνη Μεταξύ ομάδων 4.174 2 2.087 4.268 .015 

Εντός ομάδων 99.266 203 .489   

Σύνολο 103.440 205    

e-WOM Μεταξύ ομάδων .019 2 .009 .014 .986 

Εντός ομάδων 132.632 207 .641   

Σύνολο 132.651 209    

Εικόνα μάρκας Μεταξύ ομάδων 6.747 2 3.374 5.784 .004 

Εντός ομάδων 120.728 207 .583   

Σύνολο 127.475 209    

Πρόθεση αγοράς Μεταξύ ομάδων 7.246 2 3.623 6.059 .003 

Εντός ομάδων 123.783 207 .598   

Σύνολο 131.029 209    

 

 

Από το Διάγραμμα 9 προκύπτει ότι οι άγαμοι εκδηλώνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης σε σύγκριση με τους έγγαμους και τους διαζευγμένους/ χήρους (3.40 

έναντι 3.09 και 3.12). Αντίθετα, οι άγαμοι εκδηλώνουν μικρότερη πρόθεση αγοράς στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης σε σύγκριση με τους έγγαμους και τους διαζευγμένους/ χήρους (2.97 

έναντι 3.35 και 3.34). Τέλος,  οι άγαμοι αναγνωρίζουν σε μικρότερο βαθμό την εικόνα μάρκας 

σε σύγκριση με τους έγγαμους και τους διαζευγμένους/ χήρους (2.94 έναντι 3.30 και 3.33). 
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Διάγραμμα 9. Σημαντικές διαφορές ως προς την οικογενειακή κατάσταση των καταναλωτών  

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου ANOVA για τον έλεγχο διαφορών ως προς το εκπαιδευτικό 

επίπεδο των καταναλωτών δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 13. Από την ανάλυση προέκυψαν 

σημαντικές διαφορές ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταναλωτών στη συχνότητα 

χρήσης Ίντερνετ (F=7.494, p<0.05) και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (F=10.594, p<0.05). 

Επιπλέον, προέκυψε σημαντική διαφορά ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταναλωτών 

στη διάσταση της εμπιστοσύνης (F=9.362, p<0.05), του e-WOM (F=4.120, p<0.05), της 

εικόνας της μάρκας (F=4.426, p<0.05) και στην πρόθεση αγοράς (F=2.480, p<0.05).  

 

Πίνακας 13. Αποτελέσματα ελέγχου ANOVA για τον έλεγχο διαφορών ως προς το εκπαιδευτικό 

επίπεδο των καταναλωτών 

 

Άθροισμα 

τετραγώνω

ν 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F p. 

Μεταξύ ομάδων 31.871 4 7.968 7.494 .000 
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Κατά μέσο όρο, πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε το Ιντερνέτ 

Εντός ομάδων 217.958 205 1.063   

Σύνολο 249.829 209    

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τουλάχιστον ένα κοινωνικό 

μέσο; 

Μεταξύ ομάδων 29.984 4 7.496 10.59

4 

.000 

Εντός ομάδων 145.045 205 .708   

Σύνολο 175.029 209    

Εμπιστοσύνη Μεταξύ ομάδων 16.246 4 4.061 9.362 .000 

Εντός ομάδων 87.194 201 .434   

Σύνολο 103.440 205    

e-WOM Μεταξύ ομάδων 9.871 4 2.468 4.120 .003 

Εντός ομάδων 122.780 205 .599   

Σύνολο 132.651 209    

Εικόνα μάρκας Μεταξύ ομάδων 10.134 4 2.534 4.426 .002 

Εντός ομάδων 117.341 205 .572   

Σύνολο 127.475 209    

Πρόθεση αγοράς Μεταξύ ομάδων 6.047 4 1.512 2.480 .045 

Εντός ομάδων 124.982 205 .610   

Σύνολο 131.029 209    

 

 

 

Τα αποτελέσματα για τις σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο 

δίνονται διαγραμματικά στο Διάγραμμα 10 με τη μορφή διαγράμματος μέσης τιμής. Από το 

Διάγραμμα 10 προκύπτει ότι πιο συχνά χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι 

απόφοιτοι ΙΕΚ/ Κολλεγίου ενώ μικρότερη χρήση γίνεται απο αποφοίτους πρωτοβάθμιας/ 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρόμοια, προέκυψε ότι λιγότερο συχνά χρησιμοποιούν 

Ίντερνετ οι   απόφοιτοι πρωτοβάθμιας/ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, προκύπτει 

ότι η αύξηση του εκπαιδευτικού επιπέδου συνδυάζεται με αύξηση της εμπιστοσύνης απέναντι 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με αύξηση της αναγνώρισης του e-WOM.Αντίθετα,  η 

αύξηση του εκπαιδευτικού επιπέδου συνδυάζεται με μείωση της πρόθεσης αγοράς και με 

μείωση της αναγνώρισης της εικόνας της μάρκας.  
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Διάγραμμα 10. Σημαντικές διαφορές ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταναλωτών  

 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου ANOVA για τον έλεγχο διαφορών ως προς το εισόδημα των 

καταναλωτών δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 14. Από την ανάλυση προέκυψαν σημαντικές 

διαφορές ως προς το εισόδημα των καταναλωτών στη συχνότητα χρήσης Ίντερνετ (F=4.931, 

p<0.05) και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (F=5.149, p<0.05). Επιπλέον, προέκυψε σημαντική 

διαφορά ως προς το εισόδημα των καταναλωτών στη διάσταση της εμπιστοσύνης (F=4.342, 

p<0.05), του e-WOM (F=5.608, p<0.05), της εικόνας της μάρκας (F=3.298, p<0.05) και στην 

πρόθεση αγοράς (F=3.322, p<0.05).  

 
Πίνακας 14. Αποτελέσματα ελέγχου ANOVA για τον έλεγχο διαφορών ως προς το εισόδημα των 
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καταναλωτών 

 

Άθροισμα 

τετραγώνω

ν 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μέσο 

τετράγωνο 
F p. 

Κατά μέσο όρο, πόσο συχνά 

χρησιμοποιείτε το Ιντερνέτ 

Μεταξύ ομάδων 21.926 4 5.482 4.931 .001 

Εντός ομάδων 227.903 205 1.112   

Σύνολο 249.829 209    

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τουλάχιστον ένα κοινωνικό 

μέσο; 

Μεταξύ ομάδων 15.980 4 3.995 5.149 .001 

Εντός ομάδων 159.049 205 .776   

Σύνολο 175.029 209    

Εμπιστοσύνη Μεταξύ ομάδων 8.226 4 2.057 4.342 .002 

Εντός ομάδων 95.214 201 .474   

Σύνολο 103.440 205    

e-WOM Μεταξύ ομάδων 13.083 4 3.271 5.608 .000 

Εντός ομάδων 119.568 205 .583   

Σύνολο 132.651 209    

Εικόνα μάρκας Μεταξύ ομάδων 7.706 4 1.927 3.298 .012 

Εντός ομάδων 119.769 205 .584   

Σύνολο 127.475 209    

Πρόθεση αγοράς Μεταξύ ομάδων 7.976 4 1.994 3.322 .012 

Εντός ομάδων 123.052 205 .600   

Σύνολο 131.029 209    

 

 

Από το Διάγραμμα 9 προκύπτει ότι η αύξηση του εισοδήματος συνδέεται με αύξηση της 

συχνότητας χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενώ οι καταναλωτές με εισόδημα άνω των 

30000 ευρώ ετησίως εμφανίζουν υψηλότερη συχνότητα χρήσης Ίντερνετ. Επιπρόσθετα, 

παρατηρήθηκε ότι η αύξηση του εισοδήματος συνδέεται με αύξηση του e-WOM, με αύξηση 

της εμπιστοσύνης απέναντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με αυξημένη αναγνώριση της 

μάρκας.  Αντίθετα, η συμμετέχοντες με εισόδημα πάνω από 30000 ευρώ ετησίως εμφανίζουν 

μικρότερη πρόθεση αγοράς.  
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Διάγραμμα 11. Σημαντικές διαφορές ως προς το εισόδημα των καταναλωτών  

 

4.6. Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση αγοράς και διερεύνηση 

μοντέλου έρευνας 

Στην τελευταία ενότητα των αποτελεσμάτων δίνονται τα ευρήματα αναφορικά με την 

διερεύνηση του βασικού μοντέλου της διπλωματικής εργασίας (ενότητα 2.7 Διάγραμμα 1). Για 

το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση βάση ενός μοντέλου δομικών εξισώσεων. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 15. Απο τα αποτελέσματα 

παρατηρούμε ότι επαληθεύονται και οι 27 ερευνητικές υποθέσεις του μοντέλου. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι ο βαθμός εμπλοκής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως 

καταγράφεται απο τη συχνότητα χρήσης επηρεάζει θετικά το e-WOM (b=0.173, p<0.05). 

Παρόμοια, ο βαθμός εμπιστοσύνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει θετικά το e-

WOM (b=0.210, p<0.05). Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι το e-WOM επηρεάζει θετικά την  

εικόνα της μάρκας (b=0.159, p<0.05) και την πρόθεση αγοράς (b=0.189, p<0.05). Τέλος, η 

εικόνα μάρκας  επηρεάζει θετικά την  πρόθεση αγοράς (b=0.284, p<0.05). 
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Πίνακας 15. Αποτελέσματα μοντέλου δομικών εξισώσεων για το εννοιολογικό μοντέλο της έρευνας 

Επίδραση b p Αποτέλεσμα 

H1 

Βαθμός εμπλοκής στα 

μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

 

→ 
e-WOM 0.173 0.009 Ε 

H2 Εμπιστοσύνη → e-WOM 0.210 0011 Ε 

H3 
e-WOM 

→ 

→ 

Πρόθεση αγοράς 0.189 0.021 Ε 

H4 Εικόνα μάρκας 0.159 0.015 Ε 

Η5 Εικόνα μάρκας 
→ 

 

Πρόθεση αγοράς 

κίνδυνος 
0.284 0.008 Ε 

Ε=Επιβεβαιώνεται η υπόθεση----Α=Απορρίπτεται η υπόθεση  

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της προσαρμογής του μοντέλου δίνονται στον Πίνακα 16. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι επιτυγχάνεται το άνω όριο για το δείκτη Normed Χ2 (Χ2/df): 

καθώς προέκυψε ότι είναι ίσος με 3.576. Επιπρόσθετα, επιτυγχάνεται η τιμή του δείκτη RMSEA 

καθώς ισούται με 0.04 και η τιμή του δείκτη CFI καθώς ισούται μόλις με 0.912.  

Πίνακας 16. Αξιολόγηση μοντέλου SEM  

Δείκτης Τιμή Αποδεκτό όριο 

χ2 308.7 (p<0.01) - 

df 36 - 

Normed χ2 3.576 <5 

Comparative Fit Index (CFI) 0.912 >0.9 

RMSEA 0.04 <0.10 

AIC1 416.7 - 

                                                
1 Το AIC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση διαφορετικών μοντέλων. Όσο μικρότερη είναι η 

AIC, τόσο καλύτερη είναι η προσαρμογή του μοντέλου 



 

 

 
60 

Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα 

5.1. Συζήτηση 

 

Σε όλο τον κόσμο, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αξιολογούν συνεχώς τους πόρους και τις 

δυνατότητές τους για να προσαρμοστούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των 

καταναλωτών, οι οποίοι γίνονται όλο και περισσότερο αδιάφοροι στο παραδοσιακό μάρκετινγκ, 

καθώς συγκρίνουν προϊόντα ή υπηρεσίες διαδικτυακά για να επιλέξουν το σωστό προϊόν ή 

υπηρεσία που τους προσφέρει την πιο χρήσιμη αξία. 

Προκειμένου να γίνει διάκριση μεταξύ ανταγωνιστών, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί πρέπει 

να επιλέξουν νέες μεθόδους μάρκετινγκ και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους 

(Chan & Mauborgne 2003). Τα εμπορικά σήματα χαρακτηρίζονται απο το δυναμικό οικονομικό 

περιβάλλον πρέπει να επανεκτιμούν την υφιστάμενη κατάσταση, προκειμένου να αποδώσουν 

τα οφέλη που πραγματικά θέλουν οι καταναλωτές. Σε αυτήν την κατεύθυνση εισέρχονται τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο μείγμα μάρκετινγκ. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρχαν 

από την ανάπτυξη του World Wide Web σε διάφορες μορφές, όπως ομάδες συζήτησης, αλλά 

με την πάροδο του χρόνο επέτρεψαν την ανταλλαγή περιεχομένου και την ενεργή συμμετοχή 

των καταναλωτών στις αξιολογήσεις των προνοιών και υπηρεσιών (Kaplan & Haelein 2010).  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τους 

Κύπριους καταναλωτές για να αποκτήσουν πληροφορίες και να αγοράσουν μέσω των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και να διερευνηθούν ποια από τα κοινωνικό-δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των καταναλωτών επηρεάζουν την χρήση ή την πρόθεση αγοράς των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι Κύπριοι καταναλωτές στην πλειοψηφία τους χρησιμοποιούν 

καθημερινά Ίντερνετ και κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η συχνότητα χρήσης των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζεται απο την ηλικιακή ομάδα των καταναλωτών, την 

οικογενειακή τους κατάσταση, το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και το εισόδημα τους. 

Αναλυτικότερα, παρατηρήθηκε ότι η αύξηση της ηλικιακής ομάδας συνδέεται με μείωση της 

συχνότητα χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αρκετές έρευνες έχουν αναδείξει την ηλικία 

ως ανασταλτικό παράγοντα της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Loader, 2007; Hindman, 
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2009; Nahm et al., 2010). Επιπλέον, προέκυψε ότι οι μικρότερη χρήση μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης γίνεται απο αποφοίτους πρωτοβάθμιας/ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι 

καταναλωτές με μιρκότερ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Το χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο 

(Correa et al., 2010;  Barker, 2012) και το χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο (Buzzi et al., 2010; 

Bartosik-Purgat et al., 2017) έχουν αποδειχθεί ότι είναι ανασταλτικοί παράγοντες χρήσης των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Επιπρόσθετα, απο την ανάλυση προέκυψε ότι οι Κύπριοι καταναλωτές επιδεικνύουν μέτρια 

εμπιστοσύνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναγνωρίζουν σε μέτριο προς αρκετό βαθμό 

την επίδραση του e-WOM στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναγνωρίζουν σε μέτριο βαθμό την 

εικόνας της μάρκας της εταιρείας Sigma Radio και εκδηλώνουν μέτρια προς μεγάλη πρόθεση 

αγοράς. Απο τον έλεγχο για την επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών παρατηρήθηκε 

ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 

χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό πληροφορίες απο τα μέσα  μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(e-WOM). Παρόμοια ευρήματα σχετικά με το ρόλο του φύλου στο e-WOM και στην 

εμπιστοσύνη έχουν αποδειχθεί από έρευνες στο διεθνή χώρο (Sánchez Torres et al., 2018; 

Bartosik-Purgat et al., 2017; Sun et al., 2019). Τα αποτελέσματα σχετικά με την πρόθεση αγοράς 

ήταν αντίθετα, δείχνοντας ότι οι άντρες εκδηλώνουν μεγαλύτερη πρόθεση αγοράς. Τα 

αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με ευρήματα άλλων ερευνών που δείχνουν ότι 

συνήθως οι γυναίκες καταναλωτές εκδηλώνουν υψηλότερα επίπεδα πρόθεσης αγοράς στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (Sun et al., 2019). Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η ηλικία και παίζει 

σημαντικό ρόλο στο κατά πόσο οι καταναλωτές χρησιμοποιούν πληροφορίες απο τα μέσα  μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (e-WOM) για τις αγορές τους. Ουσιαστικά, προέκυψε ότι οκ ηλικίες 

μεταξύ 25 και 55 ετών είναι πιο πιθανό να επηρεασθούν απο το e-WOM, συμφωνώντας με 

ευρήματα ερευνών ότι οι νεότεροι ηλικιακά καταναλωτές (κάτω των 60 ετών) είναι πιο πιθανό 

να επηρεαστούν απο πληροφορίες που αντλούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Loader, 2007; 

Correa et al., 2010; Heinonen, 2011). Αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο παρατηρήθηκε 

ότι η αύξηση του εκπαιδευτικού επιπέδου συνδυάζεται με αύξηση της εμπιστοσύνης απέναντι 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με αύξηση της αναγνώρισης του e-WOM. Αντίθετα,  η 

αύξηση του εκπαιδευτικού επιπέδου συνδυάζεται με μείωση της πρόθεσης αγοράς και με 

μείωση της αναγνώρισης της εικόνας της μάρκας. Απο τα ευρήματα της ανάλυσης ως προς τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά προέκυψε ότι η αύξηση του εισοδήματος συνδέεται με αύξηση 
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του e-WOM, με αύξηση της εμπιστοσύνης απέναντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με 

αυξημένη αναγνώριση της μάρκας. Τα αποτελέσματα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 

αντικρουόμενα με ευρήματα απο παρόμοιες έρευνες. Αναλυτικότερα έχει αποδειχθεί ότι τα πιο 

μορφωμένα άτομα τείνουν να επηρεάζονται λιγότερο από το eWOM και να εμπιστεύονται 

λιγότερο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και τα άτομα με χαμηλότερο εισόδημα τείνουν να 

χρησιμοποιούν το eWOM ενώ είναι πιο εύκολο να εμπιστευθούν συναλλαγές μέσω των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης (Engelbertink & van Hullebusch, 2013).   

Απο τις συσχετίσεις μεταξύ των υπο μελέτη παραγόντων προέκυψε ότι η συχνότητα χρήσης 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης  σχετίζεται θετικά με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το e-WOM, με την εικόνα μάρκας) και με την πρόθεση 

αγοράς. Απο την ανάλυση μέσω μοντέλου δομικών εξισώσεων (SEM) παρατηρήθηκε ότι η 

αύξηση του βαθμού εμπλοκής και του βαθμού εμπιστοσύνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

αυξάνει την πιθανότητα οι καταναλωτές να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες και αξιολογήσεις 

απο μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αγορά προϊόντων ή/ και υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, 

παρατηρήθηκε ότι το e-WOM επηρεάζει θετικά την εικόνα που έχουν οι καταναλωτές για μια 

μάρκα (και την πρόθεση αγοράς. Τέλος, η εικόνα μάρκας  επηρεάζει θετικά την  πρόθεση 

αγοράς. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν ευρήματα άλλων ερευνών ότι οι καταναλωτές 

που είναι πιο εξοικειωμένοι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πιο πιθανό να τα 

εμπιστεύονται (Lee, Lee & Shin, 2011) και να χρησιμοποιούν πληροφορίες απο αυτά για την 

αγορά προϊόντων και υπηρεσιών (Jalilvand & Samiei, 2012). Επιπλέον, έχει αποδειχθεί  ότι το 

e-WOM συνδέεται με την καλύτερη εικόνα της μάρκας ενώ επηρεάζει θετικά την πρόθεση 

αγοράς (Jalilvand & Samiei, 2012; Torlak et al., 2014; Hanna et al., 2011). Επιπρόσθετα, και η 

εικόνα της μάρκας έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την πρόθεση αγοράς (Tsimonis & Dimitriadis, 

2014).  

 

5.2. Συμπεράσματα 

 

Η αυξανόμενη επικράτηση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συγκεκριμένα του e-WOM 

αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αναζητούν πληροφορίες, αξιολογούν 

εναλλακτικές λύσεις και κάνουν επιλογές. Με τη σημαντική αύξηση του e-WOM στην Ελλάδα, 
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υπάρχει ανάγκη για ερευνητές και εμπόρους να κατανοήσουν καλύτερα πώς το e-WOM μπορεί 

να επηρεάσει την πρόθεση αγοράς των καταναλωτών. Αυτή η έρευνα διερεύνηση τις πιθανές 

επιπτώσεις της εμπλοκής με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της εμπιστοσύνης στο e-WOM 

και την πιθανή επίδραση του e-WOM στην εικόνα της μάρκας και την πρόθεση αγοράς. Έχει 

παρατηρηθεί ότι οι καταναλωτές που αισθάνονται αβεβαιότητα για το προϊόν τείνουν να 

αναζητούν τις διαδικτυακές πληροφορίες. Η προβολή διαδικτυακών πληροφοριών και κριτικών 

είναι χρήσιμη για τη λήψη πιο ενημερωμένων και σίγουρων αποφάσεων αγοράς. Οι κριτικές 

που είναι σαφείς, λογικές και πειστικές, με επαρκείς λόγους που βασίζονται σε συγκεκριμένα 

γεγονότα σχετικά με το προϊόν, έχουν ισχυρή θετική επίδραση στην εικόνα της επωνυμίας και 

την επακόλουθη πρόθεση αγοράς. Τα αποτελέσματα της μελέτης αποκαλύπτουν τη σημαντική 

επίδραση του e-WOM στην εικόνα της μάρκας, υποδεικνύοντας ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν 

υπόψη τις πληροφορίες ή τις κριτικές που λαμβάνονται από τα κανάλια WOM και 

χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για τη διαμόρφωση της εικόνας της επωνυμίας. Αυτό το 

εύρημα ευθυγραμμίζεται με προηγούμενες μελέτες που καθιέρωσαν το WOM ως βασικό 

παράγοντα που επηρεάζει την εικόνα της μάρκας (Jalilvend & Samiei, 2012; Torlak et al., 

2014). Τα ευρήματα δείχνουν ότι η εικόνα της μάρκας σχηματίζεται μέσω θετικών συστάσεων 

e-WOM από άλλους που είχαν προηγούμενες εμπειρίες στη χρήση αυτής της μάρκας. Επίσης, 

προέκυψε από αυτήν τη μελέτη ότι το e-WOM έχει άμεσο σημαντικό αντίκτυπο στην πρόθεση 

αγοράς των καταναλωτών. Αυτό το εύρημα της μελέτης έρχεται σε συμφωνία με τα ευρήματα 

των Chevalier και Mayzlin (2006), Park, Lee και Han (2007), Jalilvend και Samiei (2012) και 

Torlak et al (2014). Η εικόνα της επωνυμίας και το e-WOM είναι αποτελεσματικές στην τόνωσή 

της πρόθεσης αγοράς. Είναι κατανοητό ότι η επίδραση του e-WOM στην πρόθεση αγοράς 

μπορεί να εξηγηθεί μέσω της εικόνας της επωνυμίας. Παρόμοια με τους Jalilv και Samiei (2012) 

και Torlak et al (2014), αυτή η μελέτη αναφέρει επίσης την εικόνα της μάρκας ως 

διαμεσολαβητική μεταβλητή σχετικά με την πρόθεση αγοράς στο πλαίσιο του e-WOM. 

5.3. Προτάσεις 

 

Αυτή η έρευνα φέρνει αρκετές νέες ιδέες για τους οργανισμούς να χρησιμοποιούν την 

ψηφιοποίηση του WOM ως μέρος της στρατηγικής εκστρατείας μάρκετινγκ για την απόκτηση 

νέων καταναλωτών, τη συγκράτηση σε αυτούς που έχουν ήδη και τη δημιουργία της ευνοϊκής 

εικόνας των εμπορικών σημάτων. Οι πελάτες θέλουν τώρα να είναι συνεργάτες στο μάρκετινγκ 
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παρά να είναι απλοί συμμετέχοντες. Το e-WOM μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη 

διαμόρφωση της εικόνας της επωνυμίας, η οποία συνεπώς οδηγεί στη θετική πρόθεση αγοράς 

του πελάτη, οπότε οι έμποροι δεν πρέπει να αγνοούν τον πολλαπλασιασμό της διαδικτυακής 

επικοινωνίας μεταξύ καταναλωτών. Συγκεκριμένα, το e-WOM θεωρείται ως ο κινητήριος 

παράγοντας της πρόθεσης αγοράς. Οι έμποροι μπορούν να παρακινήσουν τους 

ικανοποιημένους και πιστούς πελάτες να κάνουν διαδικτυακές κριτικές σχετικά με τις 

δυνατότητες και τις λειτουργίες των προϊόντων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

δημοτικότητα της επωνυμίας που, κατά συνέπεια, θα επηρεάσει τις προτιμήσεις των 

καταναλωτών για μελλοντική αγορά. 
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Παράρτημα. Ερωτηματολόγιο 

 

 

1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1. Φύλο   

 Άνδρας  Γυναίκα  

1.2. Εκπαίδευση  

o   Απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  

o   Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

o   Απόφοιτος ΙΕΚ / Ιδιωτικού Κολλεγίου  

o   Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ  

o   Μεταπτυχιακό 

o   Δίπλωμα / Διδακτορικό  

1.3 .Ηλικία  

o   Κάτω των 24 ετών  

o   25 έως 34 ετών  

o   35 έως 44 ετών  

o   45 έως 54 ετών 

o   55 ετών και άνω 

1.4. Οικογενειακή κατάσταση  

o   Άγαμος  

o   Έγγαμος  

o   Διαζευγμένος 

o   Χήρος 

1.5. Επάγγελμα  

o   Φοιτητής/σπουδαστής  

o   Ελεύθερος επαγγελματίας  

o   Ιδιωτικός Υπάλληλος  

o   Δημόσιος Υπάλληλος  

o   Συνταξιούχος  

o   Άνεργος  

1.6. Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα  
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o   Κάτω από 5000 ευρώ  

o   5.000-10000 ευρώ  

o   10000-20000 ευρώ  

o   20000- 30000 ευρώ  

o   Άνω των 30.000 ευρώ  

 

 

2. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

2.1 .Κατά μέσο όρο, πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το Ιντερνέτ  

o  Μία φορά την εβδομάδα  

o  Λίγες φορές την εβδομάδα  

o  Μία φορά την ημέρα  

o  Πολλές φορές μέσα στη μέρα  

2.2. .Ποιό από τα παρακάτω κοινωνικά μέσα δικτύωσης χρησιμοποιείτε;  

Youtube 

Facebook 

Linkedin 

Twitter  

TripAdvisor 

Google+  

2.3. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τουλάχιστον ένα κοινωνικό μέσο; 

• Κάθε μέρα 

• Μία φορά την εβδομάδα 

• 2 - 3 φορές την εβδομάδα  

• 2 - 3 φορές το μήνα  

• Σπάνια 

• Ποτέ 
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2.4. Ποια από τα παρακάτω κοινωνικά μέσα χρησιμοποιείτε περισσότερο για την 

αγορα προϊόντος;(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία επιλογές) 

• Blogs 

• Facebook 

• Twitter 

• Τέσσερα τετράγωνα 

• Booking.com 

• TripAdvisor 

• Trivago 

• Φόρουμ 

• Άλλο: ________________ 

 

2.5. Επιλέξτε γιατί χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά μέσα για την αγορά ενός προϊόντος ή 

υπηρεσίας. Σημειώστε  

 

 
Καθόλου Λίγο Μέτρια 

Πολύ Πάρα 

πολύ 

Αναζήτηση 

πληροφοριών 

σχετικά με το 

αντικείμενο 

ενδιαφέροντος  

   

  

Δημιουργία 

περιεχομένου 

(Ανακοινώσεις, 

βίντεο, 

φωτογραφίες 

κ.λπ.) 

   

  



 

 

 
77 

Αναζήτηση 

πληροφοριών και 

δημιουργία 

περιεχομένου 

   

  

 

 

 

  

3. Εμπιστοσύνη 

Επιλέξτε το βαθμό στον οποίο συμφωνείτε με κάθε πρόταση 

 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια 
Πολύ Πάρα 

πολύ 

Πιστεύω ότι υπάρχει χαμηλός 

οικονομικός κίνδυνος για την 

αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 

ή για την απόκτηση 

πληροφοριών σχετικά με 

προϊόντα και υπηρεσίες μέσω 

πλατφόρμων κοινωνικής 

δικτύωσης 

     

Πιστεύω ότι η πιθανότητα να 

παρέχονται προϊόντα και 

υπηρεσίες κακής ποιότητας μέσω 

των πλατφορμών κοινωνικής 

δικτύωσης είναι χαμηλή. 

     

Πιστεύω ότι η πιθανότητα 

διαρροής του ιδιωτικού 

απορρήτου μου κατά την αγορά 

προϊόντων και υπηρεσιών μέσω 

πλατφορμών κοινωνικών μέσων 

είναι χαμηλή. 

     

Νομίζω ότι οι πληροφορίες για τα 

κοινωνικά μέσα ενημέρωσης 

είναι αξιόπιστες. 
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Νομίζω ότι οι φίλοι στα 

κοινωνικά μέσα ενημέρωσης 

είναι αξιόπιστοι 

     

 

 

4. eWOM 

Επιλέξτε το βαθμό στον οποίο συμφωνείτε με κάθε πρόταση 

 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Κατανοώ καλύτερα ένα 

προϊόν αφού λάβω 

σχετικές πληροφορίες 

σχετικά με το 

συγκεκριμένο προϊόν σε 

online κριτικές. 

   

  

Ένα σχόλιο ή μια 

ενημέρωση σχετικά με 

ένα προϊόν / μάρκα σε σε 

online κριτικές.επηρεάζει 

το πώς βλέπω αυτό το 

προϊόν. 

   

  

Είμαι πιθανό να αλλάξω 

την άποψή μου για ένα 

προϊόν / μάρκα, αφού 

βλέπω ένα θετικό ή 

αρνητικό σχόλιο για το 

συγκεκριμένο προϊόν στα 

μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

   

  

Δεδομένης της επιλογής 

μεταξύ δύο προϊόντων, 

ενός που συνιστάται σε 

μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και ενός που  

δεν συνιστάται, πάντα θα 
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επιλέξω να αγοράσω το 

συνιστώμενο προϊόν. 

Οι αξιολογήσεις σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

είναι σημαντικές πηγές 

πληροφοριών για μένα. 

   

  

 

5. Εικόνα μάρκας 

Επιλέξτε το βαθμό στον οποίο συμφωνείτε με κάθε πρόταση για το Sigma Radio  

 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Σε σύγκριση με άλλες 

εταιρείες, η Sigma Radio 

έχει υψηλή ποιότητα. 

   

  

Μπορώ να προβλέψω με 

αξιόπιστο τρόπο πώς θα 

είναι ένας προϊόν / 

υπηρεσίας της Sigma 

Radio. 

   

  

H Sigma Radio μου 

έρχεται στο μυαλό 

αμέσως όταν θέλω να 

αγοράσω ένα σχετικό 

προϊόν/ υπηρεσίας 

   

  

Νιώθω συνδεδεμένος με 

το εμπορικό σήμα της 

Sigma Radio   

   

  

 

6. Πρόθεση αγοράς 

Επιλέξτε το βαθμό στον οποίο συμφωνείτε με κάθε πρόταση για το Sigma Radio  
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 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Θα προτιμούσα να 

αγοράσω από τη Sigma 

Radio και όχι από άλλες 

διαθέσιμες μάρκες. 

     

Είμαι πρόθυμος να 

συστήσω άλλους να 

αγοράσουν από τη Sigma 

Radio 

     

Σκοπεύω να αγοράσω 

αυτό στο μέλλον απο τη 

Sigma Radio 

     

 

 

 

 

 


