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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σήµερα, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται πολύ συχνά. 

Είναι το νέο trend και όλοι πλέον γνωρίζουν ή καταλαβαίνουν τι είναι και πώς 

χρησιµοποιούνται τα µέσα αυτά. Είναι γεγονός ότι το 90% όλων των χρηστών στο Διαδίκτυο 

τα χρησιµοποιούν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο.  

Σε καθηµερινή βάση αποστέλλονται 500M tweets, κοινοποιούνται 500M κοµµάτια 

περιεχοµένου στο Facebook, 500M Instagram stories 4.4M post blogs 3.5 billion ερωτήσεις 

αναζήτησης στο Google και 300 ώρες βίντεο µεταφορτώνονται στο YouTube κάθε λεπτό 

(Google 2020).  

 

Εποµένως τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης απολαµβάνουν µια εκπληκτική επιτυχία όσον 

αφορά την υιοθέτηση και τα επίπεδα χρήσης τους. Με την έλευση τους δηµιούργηθηκε ένα 

νέο πλέγµα προσωπικών συνδέσεων όπου οι άνθρωποι επικοινωνούν και εκφράζουν η 

µοιράζονται ιδέες ακόµη και για προϊόντα, επωνυµίες και οργανισµούς.  

 

Υπάρχουν πολλές µελέτες που εξηγούν τους λόγους που θα πρέπει οι εταιρίες να 

αξιοποιήσουν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσπαθούν να τις βοηθήσουν να 

αποκτήσουν καλύτερη θέση στη social media εποχή. Ωστόσο, λίγες είναι αυτές που µελετoύν 

την τάση αυτή από την οπτική γωνία των καταναλωτών.  

Συχνά, οι καταναλωτές έχουν διαφορετική αντίληψη από την αντίληψη που έχουν οι marketer 

για την προώθηση ενός προιόντος , για παράδειγµα  "η εµπλοκή της µάρκας" µέσω των 

κοινωνικών µέσων στους καταναλωτές, µπορεί να µην είναι ακριβώς αυτό που πιστεύουν οι 

έµποροι (Sniderman, 2012).  

 

Για να αντιµετωπιστεί αυτό το κενό, αυτή η µελέτη στοχεύει στην κατανόηση και την 

απόκτηση γνώσεων σχετικά µε τη συµπεριφορά αγορών των καταναλωτών στο πλαίσιο των 

µέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα µέσω τρίων ερευνητικών ερωτήµατων: 



 

	  

 

1. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τους Έλληνες καταναλωτές για να λαµβάνουν 

πληροφορίες και να αγοράζουν µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης; 

2. Πώς επηρεάζουν αυτοί οι παράγοντες την πρόθεση αγοράς; 

3. Υπάρχουν χαρακτηριστικά των καταναλωτών που διαφοροποιούν τη συµπεριφορά τους; 

Για τους σκοπούς αυτής της έρευνας επιλέχθηκε  η ποσοτική ερευνητική µέθοδος. Τα  

δεδοµένα συγκεντρώθηκαν µέσω µιας ηλεκτρονικης πλατφόρµας έρευνας 

(http://www.mysurvs.com) Νοέµβριος-Ιανουάριος 2020 όπου αναρτήθηκε ενα 

ερωτηµατολόγιο  µε σκοπό να δηµιουργηθεί ένας σύνδεσµος . Ο συγγραφέας δηµοσίευσε στη 

συνέχεια τον σύνδεσµο έρευνας σε διάφορες πλατφόρµες µέσων κοινωνικής δικτύωσης  

καθώς και άλλων εφαρµογών, όπως εργαλεία ανταλλαγής άµεσων µηνυµάτων ή email.  

Τα ευρήµατα έδειξαν ότι η διάσταση της κοινωνικοποίησης των µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

έχει µια σηµαντική θετική επίδραση στην εµπιστοσύνη των καταναλωτών. Η επίδραση της 

προσβασιµότητας στην εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα κοινωνικά µέσα δεν είναι 

σηµαντική. Η ταχύτητα χρήσης των µέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν φάνηκε να έχει 

σηµαντική επίδραση στους καταναλωτές. Η εµπιστοσύνη έχει αρνητική και σηµαντική 

επιρροή στον αντιλαµβανόµενο κίνδυνο αλλά δεν έχει επιρροή στην πρόθεση αγοράς. Και 

τέλος, προέκυψε ότι η επίδραση της αντιλαµβανόµενης αξίας στην πρόθεση αγοράς είναι 

σηµαντική και  δείχνει ότι εάν οι καταναλωτές έχουν υψηλή αντίληψη για τη χρησιµότητα 

των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, η πιθανότητα χρήσης τους για αναζήτηση πληροφοριών 

προϊόντος και αγοράς είναι πολύ υψηλή. 

Επιπλέον, το εµπειρικό µέρος της έρευνας προσπαθεί να παρέχει πληροφορίες για το πως µια 

επιχείρηση µπορεί να ενσωµατώσει µε αποτελεσµατικό τρόπο τα µέσα αυτά ως εργαλεία 

marketing για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. 

Τα ευρήµατα και τα συµπεράσµατα που παρουσιάζονται στην έρευνα επειδή βασίζονται σε 

δειγµατοληψία ευκολίας  µε βάση την εύκολη προσβασιµότητάς του δείγµατος και την 

εγγύτητά τους προς τον ερευνητή, µπορεί να µην είναι αντιπροσωπευτικά και κατάλληλα για 

έρευνα και συµπεράσµατα σε επίπεδο πληθυσµού.
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή  
Αυτό το κεφάλαιο εισάγει το υπόβαθρο της µελέτης. Επιπλέον, σκοπός αυτού του κεφαλαίου 

είναι να παρουσιάσει λεπτοµερώς το ερευνητικό πρόβληµα και τις ερωτήσεις καθώς και τους 

κύριους στόχους της µελέτης. Επιπλέον, η σηµασία της µελέτης και τα κίνητρα για τη µελέτη 

περιγράφονται αναλυτικά. Στο τέλος προσδιορίζεται το πεδίο της έρευνας και περιγράφεται η 

διάρθρωση της διατριβής.  

 

Υπόβαθρο έρευνας 
 

Έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί πολλές µελέτες σχετικά µε το θέµα των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης (Shawndra, Provost & Volinsky 2006, 

Costantinides et al. 2008, 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 µέσων κοινωνικής δικτύωσης: Εικονικές κοινότητες µάρκας 

(virtual brand marketing), στάσεις και κίνητρα των καταναλωτών, περιεχόµενο που 

δηµιουργείται από χρήστες και ιογενής διαφήµιση (viral marketing). 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 

(όπως για παράδειγµα τα καταστήµατα ένδυσης/ υπόδησης ή τα παντοπωλεία).  

Τα Social Media, εάν θεωρούνται ως εργαλείο µάρκετινγκ, θα πρέπει να οριστούν µετά το 

Web 2.0. Έτσι, το Web 2.0 περιγράφει τον νέο τρόπο µε τον οποίο οι χρήστες χρησιµοποιούν 

τον Παγκόσµιο Ιστό, έναν τόπο όπου το περιεχόµενο µεταβάλλεται συνεχώς από τους φορείς 

εκµετάλλευσης σε ένα κοινόχρηστο και συνεργατικό τρόπο (Kaplan & Haenlein, 2010). Το 

Web 2.0 αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε από µια απλή ανάκτηση πληροφοριών σε εργαλείο που 

προφέρει διαδραστικότητα, διαλειτουργικότητα και συνεργασία (Campbell et al., 2011).  

Επιπλέον, οι Kaplan και Haenlein (2010) αναφέρονται σε µια νέα έννοια εµπορικού 

µάρκετινγκ η οποία επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση µεταξύ επιχειρήσεων και 
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καταναλωτών. Σύµφωνα µε τους Shankar et al. (2011, σελ. 29), το µάρκετινγκ αγορών 

(shopper marketing) είναι ο σχεδιασµός και η εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων 

µάρκετινγκ που επηρεάζουν έναν αγοραστή πριν  και µετά από ολόκληρη την πορεία αγοράς, 

από το σηµείο που το κίνητρο για το κατάστηµα αρχικά αναδύεται µέσω αγοράς, 

κατανάλωσης, επαναγοράς , και σύστασης. Εάν οι άνθρωποι αντιληφθούν τις υπηρεσίες 

αγορών σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ως χρήσιµες και εύκολες στη χρήση, τότε είναι 

πρόθυµοι να ψωνίσουν για διάφορα πράγµατα στα µέσα  κοινωνικής δικτύωσης (Cha, 2009). 

Παρέχοντας υπηρεσίες αγορών σε κοινωνικά δίκτυα, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων 

επιτυγχάνεται για τους λιανοπωλητές λόγω της ποικιλοµορφίας των πελατών που 

χρησιµοποιούν τους ιστότοπους αυτούς. Το ευρύ φάσµα των καταναλωτών που χρησιµοποιεί 

τα κοινωνικά δίκτυα οδηγεί σε πολλές αγορές-στόχους (Cha, 2009). Ως αποτέλεσµα, 

δηµιουργείται µια αποτελεσµατική πλατφόρµα για τους εµπόρους λιανικής πώλησης 

προκειµένου να προωθούν κυρίως τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα σήµατα τους σε πιθανούς 

πελάτες. Επιπλέον, το µάρκετινγκ των αγοραστών θα µπορούσε να ενώσει τις δυνάµεις τους 

µε τους αγοραστές για να βελτιώσει τα προϊόντα και να δηµιουργήσει σαφή µηνύµατα. 

Πολλές εξελίξεις σε ιστότοπους µέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν δηµιουργήσει κοινότητες 

πελατών που καθορίζουν νέους τρόπους µε τους οποίους οι εταιρείες και οι καταναλωτές 

µπορούν να αλληλοεπιδρούνε µεταξύ τους για να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε 

προϊόντα και υπηρεσίες µιας µάρκας. Για παράδειγµα, οι εικονικές κοινότητες µάρκας 

δηµιουργούν έναν χώρο που δηµιουργείται από υπολογιστή ωστε καταναλωτές και  

λιανοπωλητές να επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω της εµπορίας (Georgi & Moritz, 2012). 

Οι εικονικές κοινότητες µάρκας (VBC) µπορούν να περιγραφούν ως συγκεντρώσεις 

καταναλωτών που εµφανίζονται στο διαδίκτυο εξαιτίας του ενδιαφέροντός τους για κάποια 

µάρκα ή προϊόν (Georgi & Moritz, 2012, σελ. 3). Πιο συγκεκριµένα, µια κοινότητα µάρκας 

αποτελείται από µια οµάδα ανθρώπων που µοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα σε µια 

συγκεκριµένη µάρκα ή προϊόν. Η Casalo et al. (2010) δήλωσε ότι όταν ένα µέλος συµµετέχει 

στην VBC, τότε το ποσό συµµετοχής αυξάνεται. Ως αποτέλεσµα, η εµπιστοσύνη είναι η κύρια 

πτυχή για την εξασφάλιση της επιβίωσης του VBC. Ο Cha (2009) τονίζει µια άλλη σηµαντική 

πτυχή, την ασφάλεια, η οποία επηρεάζει τις απόψεις των καταναλωτών µέσω των κοινωνικών 

δικτύων και επηρεάζει την εµπιστοσύνη. Στην πραγµατικότητα, πραγµατοποιούνται πολλές 

νέες µορφές κοινωνικών αλληλεπιδράσεων εντός της VBC, όπως η ηλεκτρονική 
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αλληλεπίδραση καταναλωτών µε καταναλωτές (eCCI), οι οποίες αποτελούν αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ των καταναλωτών ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Georgi & Moritz, 2012). Λόγω του 

eCCI, οι πελάτες κατέχουν κυρίαρχο ρόλο επηρεάζοντας ο ένας τον άλλον τις αποφάσεις 

κατανάλωσης. Επιπλέον, ο Georgi και ο Moritz (2012) ανακάλυψαν την έννοια της 

ηλεκτρονικής ποιότητας αλληλεπίδρασης καταναλωτών µε καταναλωτές (eCCIq) και 

διαπίστωσαν ότι επτά παράγοντες είναι σηµαντικοί για την επιτυχία της: Περιεχόµενο, 

Ασφάλεια, Ηedonic (οι συναισθηµατικές πτυχές των αλληλεπιδράσεων των καταναλωτών µε 

τα προϊόντα) , Ατµόσφαιρα, Ευκολία και Κοινωνικότητα. Για παράδειγµα, όταν ένας πελάτης 

υποβάλλει µια ερώτηση µέσω ενός ιστότοπου κοινωνικού δικτύου σχετικά µε το χρώµα ενός 

προϊόντος, τότε ένας άλλος πελάτης απαντά στην ερώτηση. Φυσικά, το eCCI θα είναι 

εξαιρετικά επιτυχηµένο αν η ερώτηση απαντηθεί από έναν άλλο πελάτη γρήγορα, σωστά και 

µε φιλικό τρόπο. Οι καταναλωτές αισθάνονται ενθουσιασµένοι και αφοσιωµένοι µε τα 

προϊόντα και τις επιχειρήσεις όταν µπορούν να υποβάλουν σχόλια σε άλλους πελάτες 

(Mangold & Faulds, 2009). 

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 Chi (2011) 

υπογράµµισε τη σχέση µεταξύ της συµµετοχής οµάδας 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 Chi (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. 

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 

βίντεο ή ιστολόγια, διέφεραν σε κάποιο βαθµό σε διαφορετικές ηλικιακές οµάδες. Αναλυτικά, 

ο Cox (2010) εξηγεί ότι οι χρήστες µεταξύ 18 και 28 ετών έχουν ισχυρή θετική στάση 
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απέναντι σε ιστολόγια, βίντεο ή κανάλια µάρκας. Οι χρήστες µεταξύ 35 και 54 ετών 

προτιµούσαν διαφηµίσεις σε µορφές 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. 

Επιπλέον, το περιεχόµενο που παράγεται από χρήστες παράγει κοινωνική συνδεσιµότητα 

(Social Currency) για τους λιανοπωλητές, επειδή βοηθά στον ορισµό ενός εµπορικού 

σήµατος. Το περιεχόµενο που δηµιουργείται για το χρήστη περιγράφει το σύνολο όλων των 

τρόπων µε τους οποίους οι άνθρωποι χρησιµοποιούν τα κοινωνικά µέσα. Συνήθως 

χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν τις διάφορες µορφές περιεχοµένου µέσων που είναι 

διαθέσιµες στο κοινό και δηµιουργούνται από τελικούς χρήστες (Kaplan & Haenlein, 2010, 

σελ. 61) . Έτσι κοινωνική συνδεσιµότητα είναι όταν τα άτοµα µοιράζονται πληροφορίες 

σχετικά µε ένα εµπορικό σήµα (Zinnbauer & Honer, 2011). 

Η διαφήµιση που παράγεται από καταναλωτές (CGA) είναι ένας τύπος περιεχοµένου που 

δηµιουργείται από χρήστες και αναφέρεται σε συγκεκριµένες περιστάσεις όπου οι πελάτες 

δηµιουργούν το σήµα και επικεντρώνονται σε µηνύµατα µε σκοπό την ενηµέρωση, την πείρα 

και την υπενθύµιση σε άλλους ανθρώπους (Campbell et al., 2011). Εποµένως, οι Muniz και 

Schau (2007) και οι Pehlivan, Sarican και Berthon (2011) χρησιµοποιούν τον όρο marketing 

vigilante για να περιγράψουν το CGA. Στην πραγµατικότητα, το µάρκετινγκ αυτό ορίζεται ως 

απλήρωτες προσπάθειες διαφήµισης και µάρκετινγκ, µεταξύ των οποίων µία προς µία, µία 

προς πολλές και πολλές προς πολλές εµπορικά προσανατολισµένες επικοινωνίες, που 

αναλαµβάνονται από τους πιστούς πελάτες για λογαριασµό της µάρκας (Muniz & Schau, 

2007, p. 35). Εκτός αυτού, οι Campbell et al. (2011) αναφέρουν ότι στις µέρες µας το 

παραδοσιακό µάρκετινγκ συνυπάρχει µε το CGA. Αλλά, το CGA µπορεί είτε να υποστηρίξει 

το παραδοσιακό µάρκετινγκ είτε να το επηρεάσει αρνητικά. Ωστόσο, οι Taylor, Strutton και 

Thompson (2012) διερεύνησαν ότι όταν οι καταναλωτές λαµβάνουν µια διαφήµιση στο 

διαδίκτυο, είναι πιο πρόθυµοι να το µοιραστούν µε άλλους επειδή είναι αντιπροσωπευτικό του 

ποιοι είναι και τι τους αρέσει. Η εµπορία µιας επιχείρησης πρέπει να είναι εξοικειωµένη µε 
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την αγορά-στόχο της. Οι Zhang, Jansen και Chowdhury (2011) τόνισαν ότι οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να έχουν ύπαρξη σε αρκετές διαφορετικές τοποθεσίες µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

για να αυξήσουν τους πελάτες τους. Στις µέρες µας, οι καταναλωτές είναι πιο ενηµερωµένοι 

σχετικά µε τα προϊόντα µιας εταιρείας λόγω των ιστότοπων του Social Media. Οι επιχειρήσεις 

συνειδητοποίησαν την ανάγκη να δηµιουργήσουν το δικό τους εµπορικό σήµα στο Social 

Media όχι µόνο για να ελέγξουν ένα µέρος του τµήµατος µάρκετινγκ, αλλά και να 

ενηµερωθούν για το περιεχόµενο που δηµιουργήθηκε από τον καταναλωτή. Έτσι, οι εταιρείες 

θα πρέπει να δώσουν προσοχή στους κινδύνους που συνεπάγονται, καθώς οι µάρκες τους 

γίνονται ένα σηµαντικό µέρος των εικονικών κοινοτήτων µέσα στα κοινωνικά δίκτυα 

(Zinnbauer & Honer, 2011). Η ιογενής διαφήµιση (viral marketing) είναι ένας τρόπος µε τον 

οποίο τα εµπορικά σήµατα µπορούν να καταστούν ζωτικό µέρος των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές σκέφτονται τις οµάδες Facebook ως 

αξιόπιστες πηγές πληροφοριών, δηµιουργούνται νέες ευκαιρίες προκειµένου να οικοδοµηθούν 

σχέσεις καταναλωτών-µαρκών και πλατφόρµες διαφήµισης σχετιζόµενες µε το viral 

marketing (Chi, 2011). Τα Social Media παρέχουν ένα νέο επίπεδο για το µάρκετινγκ µάρκας 

και οι καταναλωτές συµβάλλουν στην επικοινωνία, έτσι οι εταιρείες έχουν γίνει πιο 

δηµιουργικές όταν προσπαθούν να αποκτήσουν τον έλεγχο του µάρκετινγκ τους (Chi, 2011). 

Οι Pavlou και Stewart (2000) κατέληξαν σε µια άλλη προσέγγιση για να µετρήσουν την 

αποτελεσµατικότητα της συµµετοχής µιας εταιρείας στη διαδραστική διαφήµιση. Ορισµένα 

µέτρα επικεντρώνονται στην επιλογή µέσων, την αναζήτηση πληροφοριών και την προσοχή 

στη διαδικασία της πληροφόρησης και κάποιες άλλες στις επιπτώσεις των καταναλωτών που 

χρησιµοποιούν διαδραστικά µέσα. Ως αποτέλεσµα, οι λιανοπωλητές µπορούν να ανιχνεύσουν 

το είδος των πληροφοριών που αναζητούν οι καταναλωτές και να βρίσκουν τις πιο χρήσιµες 

κατά την αξιολόγηση ενός προϊόντος (Pavlou and Stewart, 2000). Αυτό επιτρέπει στους 

εµπόρους λιανικής πώλησης να εξετάσουν τον τρόπο µε τον οποίο οι καταναλωτές θα 

ανταποκριθούν στις στρατηγικές προώθησης και εµπορίας τους στα Social Media (Paquette, 

2013). 

Οι Constantinides, Romero & Boria (2008) διερευνούν τη σηµασία των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης 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 
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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), Shawndra, Provost and 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 µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης 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 µέσω viral 

marketing είναι ο πιο δηµοφιλής τρόπος για να διαφηµιστεί ένα προϊόν για να προσελκύσει 

τους καταναλωτές και να τους µετατρέψει σε πελάτες. Μέσω της διαφήµισης viral marketing, 

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 

συγκεκριµένο σήµα. Παρόλο που η µελέτη αυτή διερευνά τη χρήση των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και των κοινωνικών δικτύων στις επιχειρήσεις λιανικής, η διαφορά είναι ότι 

επικεντρώνεται στην συνολική ανάπτυξη της εταιρείας από αυτή την τεχνολογία. 

 

Σκοπός έρευνας 
 

Αυτές τις µέρες τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα κρίσιµο στοιχείο κάθε επιχείρησης. 

Είναι έντονα ενσωµατωµένα στην καθηµερινότητά των καταναλωτών και υπάρχουν πολλά 

παραδείγµατα που µπορούν να αποδείξουν τον σηµαντικό ρόλο των κοινωνικών δικτύων στις 

διεθνείς επιχειρήσεις. Εκτός από αυτό, η ορθολογική και ικανή χρήση του µάρκετινγκ µέσω 

των µέσων κοινωνικής δικτύωσης εξασφαλίζει στέρεες και αµοιβαία επωφελείς σχέσεις µε 

έναν πελάτη (Tuten & Solomon 2014.). Δυστυχώς, η µεγάλη πλειοψηφία των µικροµεσαίων 

οργανισµών υποτιµά τη σηµασία µιας σαφούς στρατηγικής µέσων κοινωνικής δικτύωσης  και 

ξεκινάνε τις δραστηριότητές τους σε κοινωνικές πλατφόρµες, όπως το Instagram ή το 
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Facebook, χωρίς επαρκείς γνώσεις και ένα δοµηµένο σχέδιο. Κατά συνέπεια, χάνουν πολλές 

ευκαιρίες για την επιχείρησή τους 

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

συµπεριφορά αγορών των καταναλωτών στο πλαίσιο των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στην 

Ελλάδα. 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. (2011) 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 µέσων κοινωνικής δικτύωσης 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. 

Από την σκοπιά της πρακτικής εφαρµογής, όπως αναφέρεται στην ενότητα του θεωρητικού 

υπόβαθρου, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει να 

χρησιµοποιούνται για εµπορικούς σκοπούς και οι περισσότερες εταιρείες δεν διαθέτουν 

εµπειρία στην υλοποίηση λειτουργικών πλατφορµών τέτοιων µέσων. Στην ουσία, δεν 

γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και των χρηστών τους.  

Ερευνητικά ερωτήµατα και ερευνητικές υποθέσεις 
 

Η µελέτη αυτή µπορεί να παράσχει ορισµένες πληροφορίες για τους διευθυντές και τους 

επαγγελµατίες, καθώς µελετάται από τις προοπτικές του καταναλωτή. Με βάση τους 

ερευνητικούς στόχους και τα κίνητρα, διατυπώνονται τρία γενικά ερευνητικά ερωτήµατα ως 

εξής: 
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1. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τους Έλληνες καταναλωτές για να αποκτήσουν 

πληροφορίες και να αγοράσουν µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης; 

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

καταναλωτών; 

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

ή την πρόθεση χρήσης των µέσων κοινωνικής δικτύωσης ; 

Επιπλέον, ορισµένοι λεπτοµερείς στόχοι αυτής της µελέτης παρατίθενται παρακάτω: 

• Προσδιορισµός δυνητικών παραγόντων που επηρεάζουν τη συµπεριφορά αγορών 

καταναλωτών στο πλαίσιο των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και εµπειρικό έλεγχο του 

εννοιολογικού µοντέλου για να αποφασιστεί εάν υποστηρίζονται οι υποθέσεις ή όχι 

• Συµπερασµατικά εµπειρικά ευρήµατα σχετικά µε την επίδραση των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης στη συµπεριφορά των καταναλωτών που είναι χρήσιµα τόσο για τους 

ακαδηµαϊκούς όσο και για τους επαγγελµατίες 

• Αναφορά περιορισµών και συστάσεις για τη µελλοντική έρευνα 

 

Σύντοµη ανασκόπηση της ερευνητικής µεθοδολογίας 

Για την διατριβή υιοθετήθηκαν οι αρχές της ποσοτικής έρευνας. Αναλυτικότερα θα διεξαχθεί 

ποσοτική έρευνα µε χρήση κατάλληλου δοµηµένου ερωτηµατολογίου σε δείγµα 120 µε 150 

χρηστών µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η ποσοτική έρευνα λαµβάνει την µετα-θετική 

θεώρηση που επικεντρώνεται στη δοκιµή και την επαλήθευση των θεωριών, προτείνοντας 

υποθέσεις και συλλέγοντας δεδοµένα για ανάλυση. Εφαρµόζεται σε φαινόµενα που 

εκφράζονται  και αποτιµώνται ποσοτικά (Kothari, 2004). Η πλειονότητα της ποσοτικής 

έρευνας είναι καθοριστική σε αντίθεση µε την ποιοτική έρευνα, όπου ο στόχος είναι να 

αποκτηθούν κάποιες ιδέες για ένα φαινόµενο της αγοράς και µερικές φορές τα φαινόµενα 

αυτά είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και να µετρηθούν αριθµητικά. Ο στόχος της 

ποσοτικής έρευνας είναι να εξετάσει συγκεκριµένες σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών µε βάση 

την ανάλυση των ποσοτικών δεδοµένων. Στη µελέτη αυτή, αφού συνοψίστηκε η βιβλιογραφία 

και αναλύθηκε το θεωρητικό πλαίσιο προέκυψαν οι ερευνητικές υποθέσεις. Προκειµένου να 
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δοκιµαστούν αυτές οι υποθέσεις χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο για τους χρήστες και 

τους καταναλωτές των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα. 

Ορισµοί  

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Οι ερευνητές και οι ειδικοί των µέσων ενηµέρωσης πρότειναν διάφορους ορισµούς για τα 

κοινωνικά µέσα. Οι Kaplan και Haenlein (2010, σελ. 61) ορίζουν τα Social Media ως µια 

οµάδα εφαρµογών που βασίζονται στο Διαδίκτυο, που βασίζονται στα ιδεολογικά και 

τεχνολογικά θεµέλια του Web 2.0 και επιτρέπουν τη δηµιουργία και την ανταλλαγή 

περιεχοµένου που δηµιουργείται από χρήστες.  

 

Viral marketing 

Η ιογενής διαφήµιση ή διαφορετικά viral marketing ασχολείται µε το µάρκετινγκ και παρέχει 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα εµπορικά σήµατα ή τα προϊόντα. Η διαφήµιση µέσω 

διαδικτύου έχει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα λόγω της επικοινωνίας του καταναλωτή µε τον 

οποίο προορίζεται ένα εµπορικό σήµα (Bampo et al., 2008). Σύµφωνα µε τους Bampo et al. 

(2008, σελ. 274), η ιογενής επικοινωνία παρέχει στον έµπορο ένα µεγαλύτερο βαθµό 

επικοινωνίας µέσω ενός µέσου παράδοσης µηνυµάτων που είναι πιο οικείο και 

εξατοµικευµένο, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα να φτάσει κανείς στα µέλη του κοινού.  

Πρόθεση αγοράς 

Ο απλός ορισµός της πρόθεσης αγοράς από το BusinessDictionary είναι ένα σχέδιο αγοράς 

ενός συγκεκριµένου προϊόντος ή υπηρεσίας στο µέλλον. Αλλά η πρόθεση αγοράς προέρχεται 

από την επιστήµη συµπεριφοράς και εξελίσσεται από τον όρο πρόθεση. Σύµφωνα µε τους 

Fishbein και Ajzen (1975), η πρόθεση είναι η υποκειµενική πιθανότητα να εκτελεστεί µια 

συγκεκριµένη ενέργεια. Η ιδέα επεκτάθηκε στη συνέχεια στην πρόθεση αγοράς, η οποία 

περιγράφει την πιθανότητα ότι οι καταναλωτές είναι πρόθυµοι να εκτελέσουν την αγορά. 

Παρόµοιος ορισµός έχει επίσης προταθεί από τους Schiffman και Kanuk (2009) που 

εστιάζουν στην πιθανότητα της θέλησης του καταναλωτή να αγοράσει ένα συγκεκριµένο 

προϊόν. Οι Fandos και Flavian (2006) δήλωσαν ότι η πρόθεση αγοράς δείχνει την προβλέψιµη 
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συµπεριφορά του καταναλωτή, που σηµαίνει ότι η πρόθεση αγοράς µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για να προβλέψει ποια προϊόντα ή µάρκες θα αγοράσουν οι καταναλωτές την επόµενη φορά 

που θα κάνουν ψώνια. Η πρόθεση για θετική αγορά όχι µόνο υποδηλώνει µεγάλη πιθανότητα 

πραγµατικής αγοράς, αλλά και αντανακλά τη θετική δέσµευση ή πίστη του καταναλωτή σε 

προϊόντα και µάρκες (Moorman, Deshpandé, & Zaltman, 1993). 

 

 

Συµπεράσµατα 

 

Δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι από την εφεύρεση του Διαδικτύου στον εικοστό αιώνα οι 

ζωές µας και ο τρόπος που σκεφτόµαστε έχει αλλάξει τελείως. Ο Παγκόσµιος Ιστός σήµερα 

έχει σηµαντικές επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της ύπαρξής µας, από την ιδιωτική ζωή µέχρι 

τα θέµατα των επιχειρήσεων. Αρχικά δηµιουργήθηκε ως πηγή για υπολογισµούς και 

λογιστικούς σκοπούς. Το Διαδίκτυο αντιπροσωπεύει πλέον ένα παγκόσµιο δίκτυο µε 

διάφορους διαύλους επικοινωνίας και µια αγορά µε ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών. Στην 

πραγµατικότητα, στο σηµερινό ταχέως µεταβαλλόµενο κόσµο, το σε απευθείας σύνδεση 

µάρκετινγκ (online marketing) στον κόσµο δεν είναι µόνο ένας τρόπος για να προσελκύσουν 

οι επιχειρήσεις νέους πελάτες και να διατηρήσουν µαζί τους µακροχρόνιες σχέσεις, αλλά και 

ένα απαραίτητο εργαλείο για να επιβιώσουν σε έναν σκληρό ανταγωνισµό. Σκοπός της 

παρούσας µεταπτυχιακής διατριβής θα είναι η διερεύνηση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

ως µέσο της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών απο την οπτική των καταναλωτών. 

Αναλυτικότερα, η διατριβή θα έχει ως βασικό στόχο να αναδείξει τη σηµαντικότητα των 

µέσων κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλεία marketing και να αποτυπώσει εκείνους τους 

παράγοντες που ωθούν ή απωθούν τους καταναλωτές να αγοράσουν ένα προϊόν ή µια 

υπηρεσία που διαφηµίζεται σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα αποτελέσµατα της διατριβής 

θα δώσουν µια εικόνα για το πως µια επιχείρηση µπορεί να ενσωµατώσει µε αποτελεσµατικό 

τρόπο τα µέσα αυτά ως εργαλεία marketing για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών 

τους. 
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Κεφάλαιο 2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

2.1. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης  
 

Η εναλλακτική χρήση των εκφράσεων "κοινωνικά µέσα δικτύωσης" και "Web2.0" έχει 

αναφερθεί από πολλούς ερευνητές. Ωστόσο, οι δύο αυτοί όροι συνδέονται σταθερά, αλλά δεν 

είναι ακριβώς συνώνυµοι και οι ερευνητές αντιτίθενται σε ό, τι αφορά τη χρήση τους (Fotis, 

2015). Καθώς τα κοινωνικά µέσα µεταβάλλονται και συγκλίνουν σε µια βελτιωµένη µορφή 

νέων µέσων, υπάρχει πρόοδος αναφορικά µε την αντιπαράθεση και τις συζητήσεις στον 

ορισµό των µέσων κοινωνικής δικτύωσης (Abbas & Singh, 2014). 

Έχουν προταθεί ορισµένοι ορισµοί για τον χαρακτηρισµό του όρου κοινωνικά µέσα. Τα 

κοινωνικά µέσα είναι µια ιδέα του 21ου αιώνα που χρησιµοποιείται για διαφορετικές 

τεχνολογίες ή συσκευές που χαρακτηρίζουν τα κοινωνικά µέρη του Διαδικτύου ως τρόπο 

επικοινωνίας, συµµετοχής και δηµιουργικής έκφρασης (Treadaway & Smith, 2012). Υπό το 

φως της ιδέας της κοινής χρήσης και της συζήτησης πληροφοριών µεταξύ των διαδικτυακών 

καταναλωτών της κοινωνικής οµάδας, ορισµένοι λένε επίσης ότι τα κοινωνικά µέσα είναι η 

προώθηση των µηχανογραφικών µέσων ενηµέρωσης. Οι καταναλωτές µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης αλληλοεπιδρούν µεταξύ τους ανεξάρτητα από τη θρησκεία, την κουλτούρα ή τα 

εθνικά όρια. Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν τη διαµόρφωση των προσωπικών 

σχέσεων και επιχειρηµατικών επαφών, προκειµένου να διασκορπιστούν γρήγορα τα µηνύµατα 

σε όλο τον κόσµο (Erkan & Evans, 2016). 

Το Διαδίκτυο ως πλαίσιο και, ειδικότερα, ο ιστός (web) ως ένας χώρος πληροφοριών 

πολυµέσων µετασχηµάτισε όχι µόνο την τεχνική της επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων και 

των κοινωνιών, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο ένα άτοµο αναζητά µια πληροφορία (Abbas 

& Singh, 2014). Σχετικά µε τις επικοινωνίες, το Web 2.0 άλλαξε τον ιστό σε κανάλι "ένα προς 

ένα", επιτρέποντας στους χρήστες όχι µόνο να συνοµιλούν, αλλά και να συνεργάζονται και να 

συµµετέχουν και ταυτόχρονα δηµιούργησε ένα εύκολο δίαυλο επικοινωνίας. Το Web 2.0 είναι 

ένα εργαλείο µε το οποίo το περιεχόµενο και οι εφαρµογές µεταβάλλονται διαρκώς και 
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διακινούνται από όλους τους καταναλωτές µε συµµετοχικό και συνεργατικό τρόπο (Erkan & 

Evans, 2016). 

 

2.1.1 Τύποι µέσως κοινωνικής δικτύωσης 
 

Social Network Sites (SNSs) 

Οι ιστότοποι κοινωνικού δικτύου ή οι υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων επιτρέπουν στους 

χρήστες να δηµιουργήσουν προσωπικές ιστοσελίδες και στη συνέχεια να συνδεθούν µε φίλους 

µε σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και επικοινωνίας (Mayfield, 2008). Όπως και οι 

περισσότερες πλατφόρµες µέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι συνδέσεις που 

πραγµατοποιούνται σε ιστότοπους κοινωνικών δικτύων βασίζονται κυρίως στα κοινωνικά 

δίκτυα του χρήστη στην πραγµατική ζωή και οι χρήστες ενθαρρύνονται να παρέχουν 

πραγµατικές προσωπικές πληροφορίες. Με αυτή την έννοια, οι ιστότοποι κοινωνικών δικτύων 

µαζί µε άλλα εργαλεία µέσων κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν απλώς πλατφόρµες για φίλους 

πραγµατικού κόσµου να επικοινωνούν στον εικονικό κόσµο. Παρόλα αυτά, οι ιστότοποι 

κοινωνικού δικτύου σήµερα είναι πολύ περισσότερο από απλά πλατφόρµες µάλλον έχει 

ενσωµατωθεί σταδιακά στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων. Η αρχική έκδοση των 

ιστότοπων του κοινωνικού δικτύου χρονολογείται από το 1995, όπου η κοινότητα όπως το 

classmates.com προσπάθησε να βοηθήσει τους ανθρώπους να βρουν πίσω τους παλιούς 

φίλους και τους συµµαθητές τους µε το να έχουν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ανθρώπων 

συνδεδεµένες µεταξύ τους. Μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 2000, µε την ανάπτυξη 

λειτουργιών προφίλ χρήστη, οι ιστότοποι κοινωνικών δικτύων µπήκαν στο δεύτερο στάδιο και 

η νέα γενιά ιστότοπων κοινωνικών δικτύων εµφανίστηκε και έγινε δηµοφιλής σύντοµα 

(Taprial & Kanwar, 2012, σ. 18). Τα καλύτερα παραδείγµατα είναι το Friendster το 2002 και 

το MySpace το 2003. Ο πραγµατικός όµως πυλώνας των ιστότοπων µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης ξεκίνησε µε τη γέννηση του Facebook που ίδρυσε ο Mark Zuckerberg και οι 

συνεργάτες του το 2004. Μέχρι το τέλος Δεκεµβρίου 2013, είχε 1.23 δισεκατοµµύρια 

ενεργούς χρήστες ανά µήνα . Σχεδόν όλες οι βασικές λειτουργίες των ιστότοπων του 

κοινωνικού δικτύου µπορούν να βρεθούν στο Facebook και συνεχίζουν να δίνουν στους 

ανθρώπους νέα χαρακτηριστικά και καινοτοµία (π.χ. χρονοδιάγραµµα, χάρτες). 
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Blogs 

Ένα blog χαρακτηρίζεται ως µια ιστοσελίδα, συνηθισµένη που ελέγχεται από ανθρώπους µε 

σκοπό την ανάρτηση πληροφοριών, διευκρινήσεων, εικόνων σχολίων και άλλο υλικό, για 

παράδειγµα, βίντεο. Το blogging είναι µια απλή διαδικασία κοινής χρήσης και παροχής των 

ιδεών καθώς και η λήψη σχολίων από άλλους χρήστες. Τα blogs επιτρέπουν στο άτοµο να 

υποστηρίζει και να παρέχει επικοινωνία σκέψεων, ιδεών και σχολίων καθώς και την έκφραση 

συναισθηµάτων (Fotis, 2015). 

Όπως και τα άλλα κοινωνικά µέσα, αυτά τα µεµονωµένα σχόλια, η συσχέτιση µε διαφορετικές 

πλευρές κοινωνικής δικτύωσης και οι διευκρινίσεις και οι εκτιµήσεις για τις θέσεις των άλλων 

χρησιµοποιούντα απο τους χρήστες του blog για διάφορους σκοπούς (Stroud, 2008). Τα 

τµήµατα παρουσιάζονται µε διαδοχικό αίτηµα, που µοιάζουν µε ένα ηλεκτρονικό περιοδικό ή 

µε ένα ηµερολόγιο που µεταδίδει ατοµικές συναντήσεις, ιστορίες, σκέψεις ή ιδέες που 

εκφράζονται σε ανεπίσηµο ή ατοµικό στυλ (Stroud, 2008). Τα blogs είναι ισχυρά στην 

ανάπτυξη και την προώθηση κοινών συνδέσεων σε σύγκριση µε τις παραδοσιακές τεχνολογίες 

(Fotis, 2015). 

Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα blogs από της ιστοσελίδες και άλλους 

γενικούς ιστότοπους.Υπάρχει συνήθως ένα θέµα πριν οι bloggers αρχίσουν να γράφουν. Τα 

blogs είναι ευέλικτα και εκτεταµένα µε τον τρόπο που οι µπλόγκερ µπορούν να δηµιουργούν 

συνδέσµους και να κάνουν αναφορές από άλλες πηγές, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους 

αναγνώστες και στους bloggers να παρακολουθούν την ανάγνωση ενώ διαβάζουν τα blogs. Τα 

blogs επιτρέπουν επίσης σχόλια και συνδροµές που προωθούν τη διαδικτυακή αλληλεπίδραση 

και τη µορφή κοινοτικών οµάδων. Bloggers και wikis είναι οι δύο πιο δηµοφιλείς πλατφόρµες 

blog. 

Wikis 
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Τα Wikis είναι ιστότοποι που επιτρέπουν στους χρήστες να προσθέτουν, να τροποποιούν ή να 

διαγράφουν περιεχόµενο σε συνεργασία µε άλλους (Mayfield, 2008). Συνήθως ένα wiki 

υποστηρίζεται από µια βάση δεδοµένων που παρακολουθεί όλες τις αλλαγές, επιτρέποντας 

στους χρήστες να συγκρίνουν τις αλλαγές και επίσης να επανέρχονται στην προηγούµενη 

έκδοση. Όλες οι προηγούµενες συνεισφορές αποθηκεύονται µόνιµα και όλες οι ενέργειες είναι 

ορατές και αναστρέψιµες στα wikis (Andrew, 2009, σ. 57). Διαφορετικά από τις 

παραδοσιακές τυπωµένες εγκυκλοπαίδειες, τα περιβάλλοντα συγγραφής ανοικτής πρόσβασης 

του wiki προκαλούν αποκλίσεις του περιεχοµένου χωρίς τυπικό στυλ ή µορφή. Αυτό σηµαίνει 

ότι τα wikis απαιτούν αυστηρό έλεγχο της έκδοσης που παρέχεται από το σύστηµα (Emigh & 

Herring, 2005). Το πιο δηµοφιλές wiki είναι η Wikipedia, µια ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια 

που ξεκίνησε το 2001. Έχει πλέον περισσότερα από 4,5 εκατοµµύρια άρθρα µόνο στην 

αγγλική γλώσσα καθώς και άρθρα σε άλλες εννέα γλώσσες (Mayfield, 2008). 

Forums 

Τα forums διαδικτύου είναι επίσης γνωστά ως πίνακες ανακοινώσεων ή πίνακες µηνυµάτων. 

Η δηµιουργία forum αρχίζει µε µια οµάδα ανθρώπων που µοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα ή 

θέλουν να συζητήσουν ένα συγκεκριµένο θέµα. Το forum µπορεί να θεωρηθεί ως η 

µεγαλύτερη µορφή online µέσων κοινωνικής δικτύωσης δικτύωσης και ενηµέρωσης. Δεν 

αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το forum έχει µια ισχυρή αίσθηση κοινότητας µε έναν ή 

περισσότερους διαχειριστές που εξυπηρετούν το ρόλο τους ως συντονιστές που ρυθµίζουν 

ακατάλληλες δηµοσιεύσεις. Η συζήτηση για το forum ονοµάζεται threat στο οποίο 

συµµετέχουν διαφορετικά µέλη µε σκοπό τη διαδικτυακή συζήτηση, την αναζήτηση 

συµβουλών ή την αναζήτηση βοήθειας κλπ. Τα θέµατα δεν ξεκινούν απαραιτήτως από τον 

διαχειριστή και σε αντίθεση µε τα blogs που ανήκουν και διαχειρίζονται οι bloggers, τα 

θέµατα ξεκινούν από οποιαδήποτε µέλη στα φόρουµ που θέλουν να συζητήσουν και να 

µοιραστούν κάτι µε άλλους (Constantinides & Fountain, 2008). 

Microblogs 

Κυριολεκτικά, τα microblogs υποτίθεται ότι είναι µίνι εκδόσεις των blogs. Ωστόσο, το 

microblog είναι κάτι περισσότερο από ένα blog. Συνδυάζει τα βασικά στοιχεία των blogs µε 

τις λειτουργίες άµεσων µηνυµάτων και την κοινωνική δικτύωση από άλλες πλατφόρµες 
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µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το Twitter είναι αναµφίβολα ο κυρίαρχος στον τοµέα micro-

blog µε πάνω από 200 εκατοµµύρια ενεργούς χρήστες. Τα tweets είναι τα µηνύµατα που 

στέλνουν οι χρήστες µέσω διάφορων πλατφορµών, συµπεριλαµβανοµένων ιστοσελίδων 

twitter, εφαρµογών κινητών συσκευών και SMS. 

Τα µηνύµατα περιορίζονται σε 140 χαρακτήρες το οποίο είναι το πιο προφανές 

χαρακτηριστικό του ιστολογίου «µικρο». Διαφορετικοί χρήστες αντιµετωπίζουν το twitter για 

διαφορετικούς σκοπούς, αλλά ο βασικός στόχος είναι απλά να διατηρούν επαφή µε τα δικά 

τους δίκτυα και να µοιράζονται σκέψεις ή να αρχίζουν συζητήσεις. 

Κοινότητες δηµιουργίας περιεχοµένου 

Οι κοινότητες περιεχοµένου µπορούν να θεωρηθούν ως ένας συνδυασµός ιστότοπων 

κοινωνικού δικτύου και podcasts. Μοιράζεται µερικά κοινά χαρακτηριστικά από αυτές τις δύο 

µορφές µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, η κοινότητα περιεχοµένου δίνει ιδιαίτερη 

έµφαση στην κοινή χρήση ενός συγκεκριµένου περιεχοµένου όπως η φωτογραφία, το βίντεο, 

η µουσική και οι σελιδοδείκτες (Constantinides & Fountain, 2008). Παραδείγµατα δηµοφιλών 

κοινοτήτων περιεχοµένου είναι τα Flickr, Instagram (και τα δύο εστιάζουν στην κοινή χρήση 

φωτογραφίας), το YouTube (η µεγαλύτερη υπηρεσία ανταλλαγής βίντεο στον κόσµο), το 

delicio.us (σελιδοδείκτες) 

Facebook 

Το Facebook είναι σαφώς καθορισµένο ως µια κοινωνική υπηρεσία που επιτρέπει στα άτοµα 

να συνδεθούν πιο αποτελεσµατικά µε την οικογένεια, τους συντρόφους τους και τους 

συναδέλφους τους καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών (Baro et al., 2014). Το 2005, 

µε µόλις 3,5 εκατοµµύρια πελάτες, η Facebook.com ξεκίνησε τη δράση της. Μετά από αυτή 

την περίοδο, το Facebook αναφέρθηκε ότι έχει πάνω από 120 εκατοµµύρια εγγεγραµµένους 

πελάτες, µέχρι τον Οκτώβριο του 2008. Οι χρήστες στο Facebook είχαν τη δυνατότητα να 

δηµιουργήσουν και να µοιραστούν online στοιχεία και προσωπικές πληροφορίες µε τους 

φίλους τους. Επιπλέον, τα µέλη του Facebook µπορούν να δηµιουργήσουν και να 

συµµετάσχουν σε οµάδες σχετικά µε τις ανέσεις τους και να µοιραστούν τις γνώσεις, τις 

συναντήσεις, τις πληροφορίες και τα ζητήµατά τους µέσω των ενσωµατωµένων εφαρµογών 

(Wang et al., 2012). 
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2.1.2 Χαρακτηριστικά µέσων κοινωνικής δικτύωσης 
 

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας Web 2.0, τα κοινωνικά µέσα έχουν φτάσει σχεδόν σε όλους 

σε όλο τον κόσµο, εφόσον υπάρχουν ηλεκτρονικές συσκευές συνδεδεµένες στο Internet. Τα 

µέσα αυτά έχουν ήδη ενσωµατωθεί σε µέρος της καθηµερινότητάς µας. Ωστόσο, όταν οι 

άνθρωποι συζητούν τον ευρέως διαδεδοµένο όρο κοινωνικά µέσα, πολύ λίγοι έχουν 

κατανοήσει πραγµατικά την ουσία των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η κατανόηση των 

χαρακτηριστικών των µέσων κοινωνικής δικτύωση δεν είναι µόνο σηµαντική για τα άτοµα 

αλλά και για τις επιχειρήσεις που επιθυµούν να ανταγωνιστούν στην αγορά. Οι καταναλωτές 

που έχουν καλή γνώση των δεξιοτήτων των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και της αντίληψης 

των χαρακτηριστικών των µέσων κοινωνικής δικτύωσης δικτύωσης θα διευκολύνουν τη ζωή 

τους και θα προσφέρουν πρόσθετη αξία (µάρκετινγκ, αναζήτηση πληροφοριών για τα 

προϊόντα, αναζήτηση εργασίας κλπ.). Οι εταιρείες που χρησιµοποιούν κοινωνικά µέσα ως 

µέρος της στρατηγικής µάρκετινγκ τους χωρίς να κατανοούν ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά 

των µέσων κοινωνικής δικτύωσης δικτύωσης είναι καταδικασµένες σε αποτυχία. Παρόλο που 

χιλιάδες άρθρα και δηµοσιεύσεις blog συζητούν τα κοινωνικά µέσα από διαφορετικές πτυχές, 

υπάρχει πολύ λίγη θεωρητική βιβλιογραφία που περιγράφει συστηµατικά τις ιδιότητες των 

µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι Wang et al. (2012) επεσήµανε πέντε θεµελιώδη 

χαρακτηριστικά που µοιράζονται σχεδόν όλες οι πλατφόρµες των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης: συµµετοχή, ανοικτό πνεύµα, συνοµιλία, κοινότητα και συνάφεια. Οι Taprial και 

Kanwar (2012) προσδιορίζουν πέντε ιδιότητες που είναι πιο ισχυρές και διακρίνουν τα 

κοινωνικά µέσα από τα παραδοσιακά µέσα. Είναι η προσβασιµότητα, η ταχύτητα, η 

διαδραστικότητα, η µακροζωία και η απόσταση. 

Με βάση τη βιβλιογραφία για τα κοινωνικά µέσα, 7 χαρακτηριστικά των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

Κοινότητα 

Τα κοινωνικά µέσα επιτρέπουν σε άτοµα και οργανισµούς να εντοπίζουν και να επικοινωνούν 

µε τα άτοµα µε τα οποία θέλουν να συνδεθούν. Δηλαδή, προσφέρει έναν µηχανισµό για τα 

άτοµα και τις οργανώσεις να δηµιουργούν γρήγορα κοινότητες και να αναπτύσσουν 
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αποτελεσµατικά σχέσεις µε άλλους που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά µαζί τους. Στην 

πραγµατικότητα, πολλοί θεωρούν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ως αποτελεσµατικό µέσο 

ανάπτυξης κοινοτήτων. Για παράδειγµα, τα περισσότερα SNSs ξεκίνησαν για να στηρίξουν 

τις δηµογραφικές εξειδικευµένες θέσεις σε µια οικεία, ιδιωτική κοινότητα, όπως το Facebook 

για τους φοιτητές (Ellison & Boyd, 2013). 

 

Συνδεσιµότητα 

Παρόλο που η φυσική παρουσία θεωρείται ιδανική στις κοινωνικές σχέσεις (Stafford, Kline, 

& Dimmick, 1999), οι διαπροσωπικές σχέσεις µπορούν να διατηρηθούν όχι µόνο µε πρόσωπο 

µε πρόσωπο επικοινωνία αλλά και µέσω διαµεσολάβησης τεχνολογιών επικοινωνίας (Stafford 

et al. , 1999; Wellman & Gulia, 2003). Παρέχοντας συνδέσεις Web σε άλλους ιστότοπους, 

πόρους και ανθρώπους, τα κοινωνικά µέσα επιτρέπουν στους χρήστες των µέσων να 

µετακινούνται από ένα σηµείο σε άλλους στον κυβερνοχώρο και προσφέρουν σύνδεση µε 

τους χρήστες τους. 

Η κοινωνική συνδεσιµότητα µπορεί να οριστεί ως διαπροσωπικοί, κοινοτικοί και γενικοί 

κοινωνικοί δεσµοί (Teixeira, 1992, σελ. 36). Οι Lee και Robbins (1998) χαρακτήρισαν την 

κοινωνική συνδεσιµότητα ως πρότυπο ενεργητικής και εµπιστευτικής διαπροσωπικής 

συµπεριφοράς. Η αντιληπτή συνδεσιµότητα σχετίζεται θετικά µε την εγγύτητα και την 

ταυτοποίηση µε άλλους (Lee, Draper, & Lee, 2001). Με αυτή την έννοια, οι άνθρωποι µε 

υψηλή συνδεσιµότητα αισθάνονται φιλικοί µε τους άλλους και αλληλοεπιδρούν µε κοινωνικές 

οµάδες, ενώ άτοµα µε χαµηλή συνδεσιµότητα συχνά αισθάνονται ψυχολογικά 

αποµακρυσµένα από τους άλλους.  

Ανοιχτότητα 

Ένα άλλο εµφανές χαρακτηριστικό των µέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η διαθεσιµότητά 

του για την ανάδραση και τη συµµετοχή των χρηστών, έχοντας λίγα εµπόδια στην πρόσβαση 

στην πληροφορία ή στη διατύπωση σχολίων (Mayfield, 2008). O Meadows-Klue (2007) 

ισχυρίστηκε ότι το Web είναι ένα κανάλι µέσων χωρίς τριβές κατά µήκος του οποίου µπορεί 

να φτάσει οτιδήποτε, ενώ τα περισσότερα κανάλια έχουν τριβές ή εµπόδια στην ροή 
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πληροφοριών και γνώσεων στις περισσότερες επιφάνειες (τεχνικές η ανθρώπινες). Τα 

περισσότερα κοινωνικά µέσα περιέχουν περιορισµένους φραγµούς ροής, τόσο σε εφαρµογές 

όσο και σε τεχνολογική δυνατότητα µεταφοράς, έτσι ώστε οι πληροφορίες να µπορούν 

εύκολα να µετακινούνται µεταξύ πηγών και χρηστών και µεταξύ χρηστών (Meadows-Klue, 

2007). Το χαρακτηριστικό του ανοίγµατος ενισχύεται από τη φιλοσοφία δικτύωσης των 

µέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη διαθεσιµότητα εύχρηστων µηχανισµών για τη 

δηµιουργία και τη διανοµή περιεχοµένων. Τα αποδεικτικά στοιχεία της διαφάνειας 

κυριαρχούν, καθώς οι άνθρωποι, ειδικά η νεότερη γενιά, µοιράζονται τη ζωή τους µέσω 

διαδικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Flickr και το Twitter, ενώ 

οι οργανισµοί χρησιµοποιούν τα εταιρικά blogs για τη διανοµή πληροφοριών και τη λήψη 

σχολίων.  

Σχεδόν όλες οι πλατφόρµες µέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ελεύθερες συµµετοχής και ο 

καθένας µπορεί να χρησιµοποιήσει τα κοινωνικά µέσα ως µέσο δηµιουργίας, επεξεργασίας, 

επικοινωνίας και σχολίων περιεχοµένου (Mayfield, 2008). Τα κοινωνικά µέσα δηµιουργούν 

µια ατµόσφαιρα που ενθαρρύνει τη συµµετοχή και την ανταλλαγή πληροφοριών. 

Ταχύτητα 

 Ένα από τα πλεονεκτήµατα του online κοινωνικού δικτύου σε σχέση µε το πραγµατικό 

δίκτυο είναι η επικοινωνία και η ταχύτητα διάδοσης. Σε αντίθεση µε το παραδοσιακό δίκτυο, 

όπου οι απόψεις µπορεί να εξαφανιστούν άµεσα, τα διαδικτυακά οδηγούν σταθερά σε ιογενή 

αποτελέσµατα (viral). Τα περιεχόµενα που δηµοσιεύονται στις πλατφόρµες µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης είναι στιγµιαία και είναι διαθέσιµα σε όλους στο δίκτυό µόλις δηµοσιευθούν 

(Taprial & Kanwar, 2012) 

Προσβασιµότητα 

 Όπως και τα παραδοσιακά µέσα που βασίζονται στην τεχνολογία και τις πλατφόρµες 

για να λειτουργήσουν, το ίδιο ισχύει και για τα κοινωνικά µέσα, τα οποία είναι προϊόν των 

τεχνολογιών web 2.0 και του περιεχοµένου που παράγει ο χρήστης. Με την ανάπτυξη 

διαφορετικών ηλεκτρονικών συσκευών, ο καθένας µπορεί να έχει πρόσβαση σε κοινωνικά 

µέσα οπουδήποτε και οποτεδήποτε, εφ 'όσον συνδέεται µε το Διαδίκτυο. 
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Συµµετοχή 

 Οι Burgoon et al. (2000) ορίζει τη συµµετοχή ως το βαθµό στον οποίο δύο ή 

περισσότερες οµάδες/άτοµα ασχολούνται ενεργά µε την αλληλεπίδραση σε αντίθεση µε την 

παρατήρηση, την παθητική παρατήρηση ή τους µονόλογους. Όπως προαναφέρθηκε, τα 

κοινωνικά µέσα ενθαρρύνουν τη συµµετοχή και τις ανατροφοδοτήσεις. Ένα µέρος δηµιουργεί 

περιεχόµενο και κοινόχρηστα στοιχεία στην πλατφόρµα για να προκαλέσει το ενδιαφέρον του 

άλλου µέρους ώστε να συµβάλει ενεργά και να δώσει ανατροφοδότηση. Από αυτή την άποψη, 

η διαχωριστική γραµµή µεταξύ µέσων και ακροατηρίου δεν υπάρχει καθώς όλοι µπορούν να 

γίνουν δηµιουργοί, επικοινωνούντες, αναγνώστες και καταναλωτές περιεχοµένου στις 

πλατφόρµες και η ταυτότητα κάθε ατόµου αλλάζει συνεχώς (Mayfield, 2008). 

Συνοµιλία 

 Τα παραδοσιακά µέσα επικοινωνίας επικοινωνούν µε έναν τρόπο µε τον οποίο το 

περιεχόµενο δηµιουργείται από τα µέσα ενηµέρωσης και διανέµεται στο κοινό, ενώ τα 

κοινωνικά µέσα βασίζονται στο περιεχόµενο που δηµιουργείται από τους χρήστες, γεγονός 

που σηµαίνει ότι όλοι γίνονται οι πηγές επικοινωνίας. Αυτό σηµαίνει ότι η επικοινωνία 

αµφίδροµης ή πολυδιάστατης επικοινωνίας διαµορφώνεται στα κοινωνικά µέσα ενηµέρωσης 

που στοχεύουν στην προώθηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ χρηστών και άλλων µερών. 

 

2.1.3 Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο marketing 
 

Το µάρκετινγκ ως µέρος του επιχειρησιακού µοντέλου χρησιµοποιείται για να προσελκύσει 

πελάτες, να τους ικανοποιήσει και να τους κρατήσει πιστούς σε ένα εµπορικό σήµα. Η έννοια 

του µάρκετινγκ σχετίζεται µε τη διαχείριση και τη µελέτη της σχέσης µεταξύ µιας µάρκας, 

των προοπτικών της και των σηµερινών πελατών της. Ωστόσο, φαίνεται ότι το µάρκετινγκ δεν 

έχει σαφή ορισµό. Άλλοι άνθρωποι το ορίζουν ως διαδικασία, άλλοι ως έννοια. 

Πρώτα απ 'όλα, οι αρχικοί όροι αναφέρονται στην αγορά µε σκοπό την πώληση αγαθών. Με 

βάση αυτό το πρωταρχικό νόηµα, η American Marketing Association (2013) ορίζει το 

µάρκετινγκ ως µια δραστηριότητα, σύνολο θεσµών και διαδικασιών για τη δηµιουργία, την 

επικοινωνία, την παράδοση και την ανταλλαγή προσφορών που έχουν αξία για πελάτες,  
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συνεργάτες και την κοινωνία γενικότερα.  O Kotler το 2006 θεωρεί επίσης το µάρκετινγκ ως 

διαδικασία και το ορίζει ως διαδικασία ανταλλαγής, σκοπός της οποίας είναι να ικανοποιήσει 

τις ανάγκες και τις επιθυµίες των ανθρώπων. Οι θεωρητικοί όπως ο Kotler και ο Keller που 

θεωρούν το µάρκετινγκ ως διαδικασία, το ορίζουν ως µια µακρά διαδικασία, η οποία 

περιλαµβάνει έρευνα αγοράς, στόχευση και κατακερµατισµό, επεξεργασία στρατηγικών 

τιµολόγησης, προώθησης και διανοµής, ανάπτυξη επικοινωνίας και ανάπτυξη 

µακροπρόθεσµων στόχων. Ωστόσο, αυτά τα βήµατα εξελίσσονται πάντα καθώς το 

περιβάλλον της αγοράς αλλάζει τα τελευταία χρόνια. 

Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταστεί καίριο κανάλι επικοινωνίας για τις 

επιχειρήσεις παγκοσµίως. Το Social Media Marketing (SMM) είναι η δράση των εταιρειών 

που συµµετέχουν ενεργά σε πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης, που σηµαίνει δηµοσίευση 

περιεχοµένου, αλληλεπίδραση µε τους χρήστες και δηµιουργία εταιρικών προφίλ προκειµένου 

να επιτύχουν τους επιχειρηµατικούς τους στόχους και στόχους µάρκετινγκ (Boyd & Ellison, 

2008). Η συµµετοχή αυτή στην ψηφιακή εποχή δεν αποτελεί πλέον κανάλι που 

χρησιµοποιείται από τις επιχειρήσεις, θεωρείται περισσότερο ως ένας ουσιαστικός τρόπος 

επικοινωνίας για την επίτευξη των στόχων τους (Drossos et al, 2011). Τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης προσφέρουν στις επιχειρήσεις σηµαντικό αριθµό πιθανών στόχων.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν όρια όσον αφορά την 

τοποθεσία, εποµένως µια σφαιρική προσέγγιση µάρκετινγκ είναι εφικτή καθώς τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης διευκολύνουν την επικοινωνία πολλών µε πολλούς (Charlesworth, 

2009; Zarella, 2009). Ως αποτέλεσµα της εξασθενηµένης εµπιστοσύνης στις παραδοσιακές 

διαφηµίσεις, οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κερδίσουν 

πίσω την εµπιστοσύνη και να οικοδοµήσουν πίστη. Επιπλέον, οι καταναλωτές προτιµούν τις 

µάρκες που αλληλοεπιδρούνε µαζί τους αντί να λαµβάνουν παθητική επικοινωνία µάρκετινγκ 

(Acer & Puntoni, 2016). Αυτό ευθυγραµµίζεται µε το γεγονός ότι οι χρήστες σε µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης συχνά διαµορφώνουν και συν-δηµιουργούν την ηλεκτρονική 

επικοινωνία, καθώς οι χρήστες δεν είναι µόνο οι καταναλωτές των µηνυµάτων αλλά και οι 

παραγωγοί του περιεχοµένου όσον αφορά την παρατήρηση σχολίων, επανέκδοση, κοινή 

χρήση ή κοινωνική ψηφοφορία (Berthon et al., 2012). Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µπορεί 

να δώσουν στις επιχειρήσεις µεγάλες ευκαιρίες για να δηµιουργήσουν την αρχική 
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εµπιστοσύνη των πελατών, την αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και την αύξηση των 

πωλήσεων. Αυτό υποστηρίζεται από το γεγονός ότι η επικοινωνία SM προάγει την εφαρµογή 

word-of-mouth καθώς το online τοπίο προσφέρει επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο ανά πάσα 

στιγµή. 

Το ιογενές (viral) ηλεκτρονικό φαινόµενο τύπου " word-of-mouth " δίνει θετικά 

αποτελέσµατα σε σύγκριση µε τους ανταγωνιστές τους καθώς η γνώµη άλλων σχετικά µε τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική στην κοινωνία 

(Naylor & Kleiser, 2010). Αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί κρίσιµο, καθώς τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης είναι γνωστά για τη διευκόλυνση της αντίδρασης των χρηστών έναντι των 

εταιρειών, γεγονός που µπορεί να καταστρέψει πάρα πολύ την αντίληψη, τις επιδόσεις και τη 

συνολική επιχειρηµατική επιτυχία (Subramani & Rajagopalan, 2003). Ως εκ τούτου, η 

ευκαιρία που δίνεται από τους καταναλωτές να αλληλοεπιδρούν ενεργά µε τις εταιρείες στο 

διαδίκτυο σχετικά µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ταυτόχρονα µια µεγάλη πρόκληση 

στο marketing, καθώς αυτό το περιεχόµενο από χρήστες που µοιράζονται ηλεκτρονικά µπορεί 

να είναι εξίσου καταστροφικό. Αυτό αποκαλύπτει τη σηµασία της συνεχούς παρακολούθησης 

όλων των καναλιών µέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειµένου να αποφευχθούν τα αρνητικά 

σχόλια ή να αφεθούν οι πελάτες που δεν ικανοποιούνται πριν από οποιαδήποτε αρνητική 

αντίδραση (Armelini & Villanueva, 2011). 

Επιπλέον, οι εταιρείες πρέπει να επιδείξουν ορισµένη ακεραιότητα στα κανάλια µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης τους. Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης γενικά είναι γνωστό ως ένας 

εύκολος, αυθεντικός και άτυπος τρόπος επικοινωνίας. Αυτό σηµαίνει ότι οι εταιρείες θα 

πρέπει να τηρούν αυτούς τους κανόνες επικοινωνίας, αλλά να µην χάνουν ποτέ τη φωνή τους 

για να εµποδίσουν την εικόνα της εταιρείας. Ως αποτέλεσµα, η επικοινωνία µέσω µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης θα είναι ένας αξιόπιστος τρόπος προώθησης των µηνυµάτων 

µάρκετινγκ στο διαδίκτυο και µπορεί ενδεχοµένως να οδηγήσει σε ισχυρότερη ταυτότητα και 

εµπιστοσύνη των καταναλωτών (Subramani & Rajagopalan, 2003). Επιπλέον, όσον αφορά το 

περιεχόµενο του marketing, συνιστάται ιδιαίτερα να υπάρχει µια ισχυρή προσέγγιση 

µάρκετινγκ περιεχοµένου. Το µάρκετινγκ περιεχοµένου ορίζεται ως µια στρατηγική 

προσέγγιση µάρκετινγκ που εστιάζεται στη δηµιουργία και τη διανοµή πολύτιµου, σχετικού 

και συνεπούς περιεχοµένου για την προσέλκυση και διατήρηση ενός σαφώς καθορισµένου 
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κοινού και τελικά για την προώθηση κερδοφόρας δράσης των πελατών. Ως εκ τούτου, το 

περιεχόµενο των εταιρειών πρέπει να είναι σχετικό, ενδιαφέρον και χρήσιµο για το κοινό-

στόχο τους. Το περιεχόµενο υψηλής ποιότητας θα πρέπει να είναι η κύρια εστίαση, και όχι 

µεγαλύτερη ποσότητα περιεχοµένου χαµηλής ποιότητας, η οποία µπορεί να καταστρέψει τις 

επιδόσεις. Ως εκ τούτου, συνιστάται µια ευρεία διάδοση µοναδικού, ποιοτικού περιεχοµένου 

σε πολλές πύλες µέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειµένου να επιτευχθεί ο µεγαλύτερος 

δυνατός στόχος (Del Rowe, 2016; Baltes, 2015). 

Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο του marketing στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η χρήση 

των επιρροών. Το Influencer Marketing είναι µια προσέγγιση επικοινωνίας για τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης το οποίο στοχεύει στην επίτευξη των στόχων των εταιρειών µε τη 

χρήση των Influencers, οι οποίοι είναι άνθρωποι όπως διασηµότητες, bloggers ή άλλοι 

χρήστες µε µεγάλο αριθµό ακολούθων/ οπαδών. Ο Zhang (2010), διαπίστωσε ότι το 92% των 

καταναλωτών τείνουν να πιστεύουν τις απόψεις των φίλων ή των οικογενειών σχετικά µε 

προϊόντα ή υπηρεσίες περισσότερο από οποιοδήποτε διαφηµιστικό µήνυµα. Οι πληρωµένες 

σχέσεις µεταξύ εταιρειών και Influencers είναι ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε κάθε στρατηγική marketing. 

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η επιλογή του κατάλληλου παράγοντα επηρεασµού καθώς 

και του περιεχοµένου είναι δύο κρίσιµα µέρη κάθε στρατηγικής µάρκετινγκ επιρροής, καθώς 

ο επιλεγµένος Influencer πρέπει να αντικατοπτρίζει την ταυτότητα των εµπορικών σηµάτων. 

Επιπλέον, η ταυτότητα αρχικής επωνυµίας του Influencer (που είναι ο τρόπος µε τον οποίο τα 

tags επηρεάζουν τους εαυτούς τους) πρέπει να είναι συµβατή µε το εµπορικό σήµα, 

προκειµένου να αναπτυχθεί µια αξιόπιστη εκστρατεία. 

 

2.2. eWOM  
 

Ένα θέµα που έχει λάβει µεγάλη προσοχή σε πολλές πρόσφατες έρευνες είναι το eWOM. 

Ένας πολύ δηµοφιλής και κοινώς χρησιµοποιούµενος ορισµός του eWOM είναι οποιαδήποτε 

θετική ή αρνητική δήλωση από δυνητικούς, πραγµατικούς ή πρώην πελάτες σχετικά µε ένα 

προϊόν ή µια εταιρεία που διατίθεται σε ένα πλήθος ανθρώπων και θεσµών µέσω του 
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διαδικτύου (Hennig-Thurau et al. , 2004, σελ. 39). Οι Hu & Ha (2015) έχουν διαφοροποιήσει 

το eWOM σε τέσσερις κατηγορίες: 

• Εξειδικευµένο eWOM, το οποίο σηµαίνει κριτικές πελατών σε ιστοσελίδες που δεν 

ασχολούνται µε πώλησης (π.χ. ιστότοποι αναθεώρησης προϊόντων) 

• Το eWOM συνεργατών, το οποίο αναφέρεται σε κριτικές πελατών σε ιστότοπους λιανικής 

πώλησης (π.χ. amazon.com) 

• Το κοινωνικό eWOM, το οποίο ορίζεται ως κάθε πληροφορία σχετική µε το προϊόν ή το 

εµπορικό σήµα που ανταλλάσσεται µεταξύ χρήστες SNS 

• Ανάµικτα eWOM, το οποίο είναι πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν ή το εµπορικό σήµα σε 

οποιαδήποτε άλλη online πλατφόρµα (π.χ. ιστολόγια ή φόρουµ συζήτησης) 

Ο οριοθετηµένος ορισµός του κοινωνικού eWOM ταιριάζει σε αυτή τη διατριβή, καθώς η 

µελέτη αυτή θα εξετάσει την επιρροή των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στις προθέσεις 

αγοράς και συνεπώς θα λάβει υπόψη µόνο το eWOM σε αυτές τις πλατφόρµες. Άλλες µορφές 

eWOM ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφορές ως προς τον τρόπο µε τον οποίο αλλάζουν τις 

προθέσεις αγοράς των καταναλωτών. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι το κοινωνικό eWOM 

µπορεί να είναι κοντά σε άλλη µορφή eWOM µε διάφορους τρόπους, π.χ. µέσω του 

λεγόµενου "influencer" (ο οποίος είναι χρήστης µε µεγάλο αριθµό άλλων χρηστών που τον 

ακολουθούν) που µοιράζονται το eWOM µε το δίκτυό τους. 

Μέχρι στιγµής, η έρευνα για το eWOM ειδικά για το SNS (που ονοµάζεται κοινωνικό eWOM 

από εδώ και πέρα) έχει λάβει λιγότερη προσοχή από το eWOM σε άλλες πλατφόρµες Social 

Media. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στη σχετικά πρόσφατη εµφάνιση των SNS. Ωστόσο, τα 

χαρακτηριστικά του κοινωνικού eWOM είναι σαφώς διαφορετικά από άλλες µορφές eWOM, 

ιδιαίτερα όσον αφορά την αξιοπιστία τους, καθώς η ανωνυµία µειώνεται σηµαντικά σε 

σύγκριση µε άλλα eWOM, όπως για παράδειγµα σε περιοχές αναθεώρησης προϊόντων 

(Pihlaja et al., 2017). 

Το κοινωνικό eWOM έχει οριστεί ως WOM που µεταδίδεται σε πλατφόρµες µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης όπου η συµµετοχή είναι περιορισµένη και οι πάροχοι περιεχοµένου 

είναι γνωστοί στους αποδέκτες (Nielsen, 2012). Οι Pihlaja et al. (2017, σελ. 341) το ορίζουν 
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λίγο πιο λεπτοµερώς ως άτυπες, διαπροσωπικές επικοινωνίες µέσα σε ένα περιορισµένο 

κοινωνικό δίκτυο που σχετίζεται µε τη χρήση ή τα χαρακτηριστικά συγκεκριµένων αγαθών 

και υπηρεσιών ή τους πωλητές τους που θεωρούνται πιο αξιόπιστα από τους αποδέκτες από 

τις ανώνυµες τοποθετήσεις. Xρησιµεύει στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και 

παρέχεται σε ένα πλαίσιο στο οποίο ο παραλήπτης γνωρίζει τον πάροχο περιεχοµένου και έτσι 

µπορεί να ερµηνεύσει ή να σταθµίσει καλύτερα τις πληροφορίες που δίνονται σχετικά µε τον 

πάροχο περιεχοµένου. 

Αυτό δείχνει ότι η προηγούµενη έρευνα έχει ήδη διακρίνει τη διαφορετική φύση του eWOM 

στο SNS και αυτή η διατριβή ακολουθεί αυτή τη σκέψη. Πολλά ευρήµατα σχετικά µε το 

eWOM εξακολουθούν να ισχύουν για το κοινωνικό eWOM. Στη συνέχεια, το θέµα αυτό θα 

συζητηθεί αµφιλεγόµενα και θα υπογραµµιστεί σαφώς αν δεν είναι εφαρµόσιµο στο πλαίσιο 

του κοινωνικού eWOM. 

Είναι ενδιαφέρον ότι οι Erkan και Evans βρήκαν στη µελέτη τους ότι το eWOM στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης έχει λιγότερη επιρροή στις προθέσεις αγοράς από το eWOM στις ίδιες 

τις ιστοσελίδες αγορών, σε αντίθεση µε τις προσδοκίες των δηµιουργών. Ως εκ τούτου, 

διεξήγαγαν σε βάθος συνεντεύξεις και διαπίστωσαν ότι η ποσότητα των πληροφοριών, η 

ετοιµότητα πληροφόρησης, οι λεπτοµερείς πληροφορίες και οι ειδικές πληροφορίες είναι οι 

βασικοί παράγοντες που εξηγούν αυτό (Erkan & Evans, 2016b, σελ. 11) 

Η ισχύς eWOM που εµφανίζεται στον δέκτη του µηνύµατος µπορεί να επηρεαστεί από 

διάφορους παράγοντες. Η προηγούµενη έρευνα έχει καταβάλει µεγάλη προσπάθεια για να 

αποκαλύψει ποιες παράµετροι καθορίζουν την επίδραση του eWOM για θεωρητική και 

πρακτική συνάφεια (See-To & Ho, 2014).  

 

2.3. Πρόθεση αγοράς πελατών στο digital marketing  
 

To πώς µπορούν οι εταιρείες/ επιχειρήσεις να καθορίσουν και να επηρεάσουν τις προθέσεις 

αγορών των καταναλωτών ήταν πάντα ένα θέµα που είχε ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον. 

Είναι ένα θέµα υψηλής θεωρητικής και πρακτικής σηµασίας. Ως εκ τούτου, έχουν αναπτυχθεί 
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πολλές θεωρίες και µοντέλα για να εξηγηθεί πώς διαµορφώνονται οι προθέσεις αγοράς εντός 

των καταναλωτών και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη διαδικασία. 

Μπορούν να υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τις προθέσεις αγοράς. Βασικά, τα 

πάντα µπορούν να διερευνηθούν σχετικά µε το αν επηρεάζουν τις προθέσεις αγοράς. Στο 

παρελθόν έχουν διεξαχθεί πολλές µελέτες σχετικά µε το αν ένα συγκεκριµένο στοιχείο των 

δραστηριοτήτων και της συµπεριφοράς των εταιρειών ή των καταναλωτών, η συµπεριφορά 

τους ή οι στάσεις τους επηρεάζουν τις προθέσεις αγοράς. Ορισµένα παραδείγµατα θα 

επεξηγηθούν παραδειγµατικά για να δώσουν στον αναγνώστη µια καλύτερη κατανόηση της 

ποικιλοµορφίας της έρευνας σχετικά µε τις προθέσεις αγοράς. 

 

2.3.1. Πρόθεση αγοράς που βασίζεται στην στάση των καταναλωτών 
 

Οι στάσεις των καταναλωτών αποτελούν σύνθετο πεποιθήσεις, συναισθήµατα και 

συµπεριφορικές προθέσεις. Τα τρία στοιχεία είναι ιδιαίτερα αλληλεξαρτώµενα και 

αντικατοπτρίζουν τη διαδικασία του τρόπου µε τον οποίο αντιδρούν οι καταναλωτές σε ένα 

συγκεκριµένο προϊόν ή µάρκα. Με την εφαρµογή του µοντέλου οι Kim (1995) και Littrell 

(1987) αξιολογώντας τις στάσεις τουριστών, απέδειξαν ότι η στάση των τουριστών απέναντι 

στον πολιτισµό του προορισµού θα επηρεάσει τις προθέσεις αγορών τους στα αναµνηστικά 

(Kim & Mary, 1999). Οι Søndergaard, Grunert και Scholderer (2005) µελέτησαν το 

σχηµατισµό στάσεων των καταναλωτών απέναντι στις διαφορετικές µεθόδους παραγωγής 

ενζύµων, υποδηλώνοντας ότι ο σχηµατισµός της συµπεριφοράς των καταναλωτών ακολουθεί 

πιο συχνά µια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω. Αυτό σηµαίνει ότι πριν από τη δηµιουργία 

της πρόθεσης αγοράς, οι καταναλωτές έχουν γενική στάση απέναντι στο συγκεκριµένο 

τρόφιµο. Όσο πιο θετικές είναι αυτές οι στάσεις είναι οι πιο θετικές προθέσεις αγοράς θα 

είναι. Οι Hidayat και Diwasasri (2013) από την Ινδονησία διαπίστωσαν ότι η στάση των 

καταναλωτών απέναντι στο παραποιηµένο προϊόν θα επηρεάσει θετικά τον καταναλωτή για 

την αγορά παραποιηµένων προϊόντων. Επιπλέον, η υψηλότερη κατάσταση της κατανάλωσης 

των καταναλωτών δεν θα επηρεάσει τη στάση τους απέναντι στην αγορά προϊόντων 

αποµίµησης. Συµπέρασµα της τρέχουσας βιβλιογραφίας, µπορεί να διαπιστωθεί ότι κατά τη 
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διάρκεια του προ-εννοιολογικού σταδίου της διαδικασίας λήψης αποφάσεων αγοράς, ο 

σχηµατισµός στάσεων θα καθορίσει σηµαντικά την πρόθεση αγοράς των καταναλωτών. 

 

2.3.2. Πρόθεση αγοράς που βασίζεται στην αντιληπτή αξία 
 

Η αντιληπτή αξία του καταναλωτή εξηγείται ως η διαφορά µεταξύ των οφελών που µπορούν 

να κερδίσουν οι καταναλωτές και του κόστους που θα πληρώσουν για τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες, τα οποία αξιολογούνται από τους καταναλωτές πριν λάβουν τελικές αποφάσεις 

αγοράς. Με βάση τη θεωρία της καταναλωτικής συµπεριφοράς, οι καταναλωτές θα επιλέξουν 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που µεγιστοποιούν την αντιληπτή αξία τους. Εµπειρικά, η 

αντιληπτή αξία έχει µια θετική σχέση µε την πρόθεση αγοράς. Ο Zeithaml (1998) αναγνωρίζει 

ότι τα περισσότερα οφέλη που αντιλαµβάνονται οι καταναλωτές από το προϊόν ή τις 

υπηρεσίες, ειµαι η αντιληπτή αξία που θα έχουν και η µεγαλύτερη προθυµία στην αγορά 

προϊόντων ή υπηρεσιών. Ο Peng and Liang (2011) δοµεί ένα τετραδιάστατο (δηλαδή, τιµή, 

λειτουργικό, συναισθηµατικό και κοινωνικό) µοντέλο της εκτιµώµενης αξίας υπό το πρίσµα 

των περιορισµένων προωθητικών τιµών που προσφέρει η επιχείρηση ηλεκτρονικού εµπορίου 

στην Κίνα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, υπό τα υψηλά επίπεδα υποκειµενικής πίεσης που 

αντιλαµβάνονται οι καταναλωτές, η εκτίµηση της αξίας των προϊόντων από τους καταναλωτές 

θα αυξηθεί επίσης. Μεταξύ των τεσσάρων αντιληπτών διαστάσεων αξιών, µόνο η 

συναισθηµατική αξία έχει σηµαντική θετική επίδραση στην πρόθεση αγοράς του καταναλωτή, 

που σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εµπορίου θα πρέπει να επικεντρωθούν 

περισσότερο στην κατανόηση των συναισθηµατικών πτυχών του πελάτη όσον αφορά την 

εκτιµώµενη αξία. Οι Chen et al. (2009) εφάρµοσαν το µοντέλο απόφασης αγοράς βάσει του 

καταναλωτικού αντιληπτού µοντέλου και διαπίστωσε ότι η αντιληπτή αξία του καταναλωτή 

επηρεάζεται από εσωτερικούς παράγοντες που σχετίζονται µε φυσικούς και ψυχικούς 

παράγοντες, καθώς και µε εξωτερικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που είναι 

κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισµικό υπόβαθρο. Η Shaharudin et.al (2010) µελέτησε την 

πρόθεση αγορών των βιολογικών προϊόντων από τους αγοραστές της Μαλαισίας και 

συµπέρανε ότι η αντιληπτή αξία των βιολογικών προϊόντων έχει σηµαντική θετική επίδραση 

στην πρόθεση αγοράς βιολογικών προϊόντων. Επίσης, υποδεικνύει ότι η εκτιµώµενη αξία δεν 
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αφορά µόνο την τιµή, αλλά συνδέεται επίσης µε τα οφέλη της κατοχής, χρήσης και 

κατανάλωσης ενός προϊόντος. Λόγω της ανάπτυξης της πληροφορικής και του διαδικτύου, 

όσο περισσότερες πληροφορίες λαµβάνουν οι καταναλωτές σχετικά µε τα βιολογικά προϊόντα 

τόσο περισσότερο ο καταναλωτής θα αντιληφθεί τα βιολογικά τρόφιµα ως κάτι που αξίζει και 

θέλει να αγοράσει.  

Συγκεντρώνοντας τη βιβλιογραφία για την πρόθεση αγοράς βασισµένη στην εκτιµώµενη αξία, 

η µελέτη από αυτή την οπτική γωνία είναι αρκετά ώριµη και διερευνηθεί ευρέως σε όλο τον 

επιστηµονικό τοµέα. Με την εισαγωγή ψυχολογικών και συµπεριφορικών θεωριών που 

συνδυάζονται µε οικονοµικές θεωρίες, οι ερευνητές µελετούν πραγµατικά την αντιληπτή αξία 

από την πλευρά του πελάτη αντί να την αναλύουν από την άποψη της εταιρείας. 

 

2.3.3. Πρόθεση αγοράς που βασίζεται στο αντιληπτό ρίσκο 
 

Σε αντίθεση µε την αρχή της µεγιστοποίησης της χρησιµότητας της αγοράς ενός προϊόντος, 

υπάρχει η άποψη ότι οι καταναλωτές θα επιλέξουν το προϊόν που αντιλαµβάνονται µε τον 

χαµηλότερο κίνδυνο. Ο αντιληπτός κίνδυνος εισήχθη από τον Bauer στο µάρκετινγκ το 1960. 

Σύµφωνα µε τον αρχικό του ορισµό: «Η συµπεριφορά των καταναλωτών ενέχει κινδύνους 

υπό την έννοια ότι οποιαδήποτε ενέργεια ενός καταναλωτή θα προκαλέσει συνέπειες τις 

οποίες δεν µπορεί να προβλέψει µε οτιδήποτε προσεγγίζει την βεβαιότητα και µερικές από τις 

οποίες είναι τουλάχιστον πιθανόν να είναι δυσάρεστες "(Bauer, 1960, σελ. 24). Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι ο Bauer τονίζει µε έµφαση ότι ασχολείται µόνο µε τον υποκειµενικό 

(αντιληπτό) κίνδυνο και όχι τον πραγµατικό (αντικειµενικό) κίνδυνο. που σχετίζονται µόνο µε 

την δραστηριότητα λήψης και επεξεργασίας πληροφοριών των καταναλωτών πριν από τη 

λήψη αποφάσεων αλλά και µε τις διαδικασίες µετά τη λήψη αποφάσεων. Υπάρχουν δύο 

διαστάσεις αντιληπτού κινδύνου: αβεβαιότητα και συνέπειες. Η αβεβαιότητα αφορά το 

γεγονός ότι οι καταναλωτές δεν είναι εξοικειωµένοι µε τις λειτουργίες και τις ιδιότητες του  

προϊόντος. Οι συνέπειες συνδέονται κυρίως µε την απώλεια µετά την αγορά που µπορεί να 

υποφέρουν οι καταναλωτές όσον αφορά το χρόνο, το χρήµα και τη νοοτροπία. Οι Hassan et.al 

(2006) ) υποστήριξαν ότι ο αντιληπτός κίνδυνος είναι πολύπλευρος και µπορεί να θεωρηθεί 

ότι έχει οκτώ ακόµη διαστάσεις που είναι οικονοµικοί, επιδόσεις, απώλειες χρόνου, 
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κοινωνικοί, ψυχολογικοί, φυσικοί, πηγές και κίνδυνοι ιδιωτικότητας. Σε αντίθεση µε τον 

Hassan, ο οποίος έδωσε µεγαλύτερη έµφαση στην εννοιοποίηση των αντιληπτών κινδύνων 

και στην ανάπτυξη κλιµάκων µέτρησης, η Faqih (2013) έλεγξε εµπειρικά τις σχέσεις µεταξύ 

αντιληπτού κινδύνου και συµπεριφοράς και διαπίστωσε ότι ο αντιληπτός κίνδυνος επηρεάζει 

αρνητικά τη συµπεριφορική πρόθεση χρήσης αγορών online στην Ιορδανία. Η µείωση του 

αντιληπτού κινδύνου στο περιβάλλον του διαδικτύου θα αυξήσει πιθανώς την εµπιστοσύνη 

των πελατών στον τοµέα των ηλεκτρονικών αγορών και θα ενισχύσει την πρόθεση του 

καταναλωτή να κάνει αγορές. Εντούτοις, αντίθετα µε τις περισσότερες εµπειρικές µελέτες, ο 

αντιληπτός κίνδυνος δεν επηρεάζει τόσο την αντιληπτή ευκολία χρήσης για να ψωνίσει σε 

απευθείας σύνδεση όσο και την αντιληπτή χρησιµότητα για ηλεκτρονικές αγορές. 

 

2.3.4. Πρόθεση αγοράς που βασίζεται στη θεωρία προγραµµατισµένης συµπεριφοράς 
(TPB) 
 

Η θεωρία της προγραµµατισµένης συµπεριφοράς προτάθηκε από τον Icek Ajzen το 1991 µε 

στόχο την ανάλυση και την πρόβλεψη της ορθολογικής κατανάλωσης των καταναλωτών. 

Υπάρχουν τρία στάδια στο µοντέλο. Πρώτον, η ιδιαίτερη συµπεριφορά του ατόµου 

επηρεάζεται από την ατοµική συµπεριφορά. Δεύτερον, η ατοµική πρόθεση συµπεριφοράς 

επηρεάζεται από στάση απέναντι στη συµπεριφορά, τον υποκειµενικό κανόνα και τον 

αντιληπτό έλεγχο συµπεριφοράς. Τρίτον, οι τρεις παράγοντες που προαναφέρθηκαν 

επηρεάζονται επίσης από εξωτερικές µεταβλητές όπως οι κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί 

παράγοντες, ανάλογα µε την ιδιαίτερη κατάσταση. Η δηµιουργία ενός µοντέλου δηµιούργησε 

ένα θεµέλιο για µελλοντική έρευνα στη µελέτη των καταναλωτικών πεποιθήσεων και 

συµπεριφοράς. 

 

2.3.5. Πρόθεση αγοράς που βασίζεται στη θεωρία αποδοχής τεχνολογίας (TAM) 
 

Το µοντέλο αποδοχής τεχνολογίας αναπτύχθηκε από τους Davis et al (1989). Το µοντέλο 

βοηθά στην ανάλυση από την άποψη της αποδοχής της νέας τεχνολογίας από τον 

καταναλωτή. Δύο σηµαντικές µεταβλητές που αντιλαµβάνονται τη χρησιµότητα και την 
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αντιληπτή ευκολία χρήσης είναι οι καθοριστικοί παράγοντες των συµπεριφορικών τους 

προθέσεων. Η αντιληπτή χρησιµότητα είναι ο βαθµός στον οποίο ένα άτοµο πιστεύει ότι η 

χρήση ενός συγκεκριµένου συστήµατος θα ενίσχυε την απόδοση της εργασίας του και η 

αντιληπτή ευκολία χρήσης αναφέρεται στον βαθµό στον οποίο ένα άτοµο πιστεύει ότι η 

χρήση ενός συγκεκριµένου συστήµατος θα ήταν ελεύθερη από προσπάθεια (Davis, 1993 ). Το 

µοντέλο εξήγησε περαιτέρω ότι οι εξωτερικές µεταβλητές και η αντιληπτή ευκολία χρήσης 

προσδιορίζουν την αντιληπτή χρησιµότητα και την αντιληπτή ευκολία χρήσης και  

καθορίζεται αποκλειστικά από εξωτερικούς παράγοντες. Οι Sin et al (2012) εφάρµοσαν το 

µοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας ως βάση του θεωρητικού πλαισίου και διαπίστωσαν ότι 

όσο οι περισσότεροι Μαλαισιανοί νέοι καταναλωτές βρίσκουν χρήσιµα τα online κοινωνικά 

µέσα, τόσο πιθανότερο είναι ότι θα έχουν την πρόθεση να αγοράσουν µέσω ιστότοπων 

κοινωνικής δικτύωσης. Εν τω µεταξύ, οι νέοι καταναλωτές έχουν την πρόθεση να αγοράζουν 

µέσω διαδικτύου µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, αν η διαδικασία παράδοσης και 

παραγγελίας που προσφέρονται από τα κοινωνικά µέσα είναι εύκολη και απλή στην 

κατανόησή τους. Οι Maditinos et al. (2010) υιοθέτησαν και επέκτειναν το µοντέλο αποδοχής 

τεχνολογίας προσθέτοντας µια πρόσθετη κατασκευή, το αντιληπτό ρίσκο, στη µελέτη της 

πρόθεσης συµπεριφοράς των προθέσεων του καταναλωτή να αγοράσει µέσω ενός 

ηλεκτρονικού συστήµατος ηλεκτρονικού εµπορίου. Σύµφωνα µε προηγούµενες µελέτες τόσο 

η ευκολία χρήσης όσο και η αντιληπτή χρησιµότητα καθώς και οι αντιληπτοί κίνδυνοι 

συνδέονται θετικά µε τη στάση απέναντι στο σύστηµα ηλεκτρονικού εµπορίου και την 

πρόθεση να συναλλάσσονται µε το σύστηµα. Οι Phatthana και Mat (2011) χρησιµοποίησαν 

επίσης το µοντέλο αποδοχής τεχνολογίας ως θεωρητικό πλαίσιο και πρόσθεσαν πρόσθετη 

εικόνα κατασκευής για την πρόβλεψη της πρόθεσης αγοράς (επιλογή θέσης) στην ιατρική 

τουριστική βιοµηχανία. Το αποτέλεσµα, όπως πάντα, έδειξε ότι η αντιληπτή ευκολία χρήσης 

και χρησιµότητας µαζί µε τη συνολική εικόνα των παρόχων υγειονοµικής περίθαλψης 

συνδέονται θετικά και σηµαντικά µε την πρόθεση ηλεκτρονικών αγορών των διεθνών 

ασθενών στον υγειονοµικό τουρισµό. Από την εξετασθείσα εµπειρική βιβλιογραφία καθώς 

και από άλλη λογοτεχνία που υιοθέτησε το µοντέλο TAM, τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν 

την ευρωστία του µοντέλου αποδοχής τεχνολογίας και το πλεονέκτηµα της ευρείας 

προσαρµογής και επεκτασιµότητάς του. 
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2.4. Ανασκόπηση συναφών ερευνών, κατασκευή εννοιολογικού µοντέλου 

έρευνας και ερευνητικές υποθέσεις 
 

Ολοκληρώνοντας τα αποτελέσµατα της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας προτείνεται ένα 

εννοιολογικό µοντέλο µε εξωγενείς παράγοντες και ενδογενείς παράγοντες στο Διάγραµµα 1. 

 

Διάγραµµα 1. Εννοιολογικό µοντέλο έρευνας 

  

Η κοινότητα, η συνδετικότητα, η ανοικτότητα, η προσβασιµότητα, η ταχύτητα, η εξάρτηση, η 

συµµετοχή και η συνοµιλία είναι εξωγενείς µεταβλητές, ενώ ο αντιληπτός κίνδυνος, η 

αντιληπτή αξία, η εµπιστοσύνη και η πρόθεση αγοράς είναι ενδογενείς µεταβλητές. 

Ένα πράγµα που πρέπει να παρατηρηθεί είναι ότι ο ενδογενής µεταβλητός αντιληπτός 

κίνδυνος είναι ένα διαµορφωτικό κατασκεύασµα. Αυτό σηµαίνει ότι οι έξι δείκτες του 
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αντιληπτού κινδύνου είναι οι αιτίες. Ως αποτέλεσµα, ο αντιληπτός κίνδυνος δεν µπορεί να 

αντιµετωπιστεί ως λανθάνουσα µεταβλητή σε αυτή τη µελέτη, αλλά µάλλον µια 

παρατηρούµενη µεταβλητή. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη λήψη της µέσης τιµής έξι δεικτών και 

τη δηµιουργία µιας νέας ενδογενούς µεταβλητής που µπορεί να παρατηρηθεί (διαχωρισµός 

στοιχείων). 

 

2.4.1. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κοινωνικότητα 
 

Όπως υποδεικνύεται από το όνοµά της, η κοινωνικότητα είναι µία από τις σηµαντικότερες 

λειτουργίες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σύµφωνα µε τους Yang, Mai, & Ben-Ur 

(2011), δύο χαρακτηριστικά, δηλαδή η κοινότητα και η συνδετικότητα, αντιπροσωπεύουν 

καλύτερα τη λειτουργία κοινωνικοποίησης των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η εµφάνιση 

των µέσων κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπει γρήγορα στους ανθρώπους να σχηµατίσουν 

εικονικές κοινότητες, οι οποίες αποτελούνται από ανθρώπους που µοιράζονται τα ίδια 

ενδιαφέροντα ή ιστορικό. Η επακόλουθη επίδραση αυτών των κοινοτήτων είναι το eWOM 

που έχει πολύ πιο επιρροή από το offline WOM. Προηγούµενη µελέτη δείχνει ότι οι άνθρωποι 

που είναι διάσηµοι στην κοινότητα προκαλούν περισσότερη προσοχή και συζητήσεις, καθώς 

και εµπιστοσύνη µεταξύ των µελών της κοινότητας (Yang, Mai, & Ben-Ur, 2011). Άλλοι 

ερευνητές θεωρούν την ίδια την διαδικτυακή κοινότητα ως κοινωνικό πληρεξούσιο για τη 

διανοµή πληροφοριών µεταξύ των χρηστών. Η αξιοπιστία των πληροφοριών WOM τελικά 

αξιολογείται από τους καταναλωτές µε βάση την εµπιστοσύνη τους στον ιστότοπο και τις 

δικές τους αντιλήψεις ή την αντιληπτή αξία των πληροφοριών που ανακτούν (Broderick, 

Brown, & Lee, 2007). Το χαρακτηριστικό σύνδεσης των µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

συνδέεται στενά µε τις αντιλήψεις των χρηστών και την πραγµατική χρήση των πλατφορµών 

των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι µια δυνητική πηγή κοινωνικού κεφαλαίου, όπου οι 

άνθρωποι µπορούν να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη του δικτύου τους, διαχειρίζονται τόσο 

τους ισχυρούς όσο και τους αδύναµους δεσµούς τους (Riedl, Köbler, Goswami, & Krcmar, 

2013). Μια µελέτη που σχετίζεται µε τους διαδικτυακούς δεσµούς ή τη συνδεσιµότητα 

υποδεικνύει ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε το προϊόν έχουν µετριασµό των επιδράσεων 

στη σχέση µεταξύ των δυνατοτήτων σύνδεσης στο διαδίκτυο και της αντιληπτής 
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διαγνωστικότητας. Δεδοµένων των κινδύνων του προϊόντος, οι πληροφορίες που παρέχονται 

από τους ισχυρούς δεσµούς έχουν περισσότερη αξιοπιστία και αντιληπτή αξία για τους 

καταναλωτές από αυτές που παρέχουν οι αδύναµοι δεσµοί (Riedl, Köbler, Goswami, & 

Krcmar, 2013). Ως εκ τούτου προέκυψαν οι εξής ερευνητικές υποθέσεις 

Υ1: Η κοινότητα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει αρνητικά τον κίνδυνο που 

αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής. 

Υ2: Η κοινότητα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει θετικά την αξία που 

αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής. 

Υ3: Η κοινότητα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει θετικά την εµπιστοσύνη 

των καταναλωτών.  

Υ4: Η συνδετικότητα  των µέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει αρνητικά τον κίνδυνο 

που αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής. 

Υ5: Η συνδετικότητα των συνδετικότητα επηρεάζει θετικά την αξία που αντιλαµβάνεται ο 

καταναλωτής. 

Υ6: Η συνδετικότητα των συνδετικότητα επηρεάζει θετικά την εµπιστοσύνη των 

καταναλωτών στα κοινωνικά µέσα. 

 

2.4.2. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ευχρηστία 
 

Το µοντέλο αποδοχής τεχνολογίας (TAM) συνεχώς µελετήθηκε και επεκτάθηκε από πολλούς 

ερευνητές για τη µέτρηση της αποδοχής και της χρήσης της τεχνολογίας από τους χρήστες και 

εποµένως για την επίδρασή της στις συµπεριφορικές προθέσεις. Ένα από τα συµπεράσµατα 

του µοντέλου TAM µετά από εµπειρικές δοκιµές είναι ότι ακόµη και αν οι πιθανοί χρήστες 

αντιληφθούν ότι ένα δεδοµένο σύστηµα ή τεχνολογία είναι χρήσιµο, θα µετριάζεται από την 

πεποίθησή τους εάν πιστεύουν ότι το σύστηµα ή η τεχνολογία είναι πολύ δύσκολο να 

χρησιµοποιηθεί και τα οφέλη απόδοσης της χρήσης υπερβαίνουν την προσπάθεια χρήσης του 

συστήµατος ή της τεχνολογίας (Davis, 1989). Η περίπτωση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
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είναι λογικό να εµπνέεται από το µοντέλο TAM και συνεπώς να χρησιµοποιεί κάποιες έννοιες 

από αυτό. Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως µια νέα µορφή τεχνολογίας διαδικτύου και 

εργαλείου επικοινωνίας, απαιτούν από τους χρήστες βασικές γνώσεις σχετικά µε το διαδίκτυο 

και την τεχνολογία των υπολογιστών. Απο την βιβλιογραφία προκύπτει ότι η εµπειρία του 

χρήστη σχετικά µε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η ταχύτητα αναζήτησης πληροφοριών 

είναι σηµαντική. Αυτό αντιστοιχεί κυρίως σε τρία χαρακτηριστικά των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης που είναι η ταχύτητα, η προσβασιµότητα και η διαφάνεια (Taprial & Kanwar, 

2012) (Mayfield, 2008). Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά µπορούν να κατηγοριοποιηθούν κάτω 

από την ευχέρεια χρήσης στο µοντέλο TAM. Με βάση αυτά τα γεγονότα, προτείνονται οι 

ακόλουθες υποθέσεις: 

Υ7: Η ανοικτότητα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει αρνητικά τον κίνδυνο που 

αντιµετωπίζει ο καταναλωτής. 

 Υ8: Η ανοικτότητα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει θετικά την αξία των 

καταναλωτών. 

Υ9: Η ανοικτότητα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει θετικά την εµπιστοσύνη των 

καταναλωτών στα κοινωνικά µέσα.  

Υ10: Η προσβασιµότητα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει αρνητικά τον κίνδυνο 

που αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής. 

Υ11: Η προσβασιµότητα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει θετικά την αξία που 

αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής. 

Υ12: Η προσβασιµότητα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει θετικά την 

εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα κοινωνικά µέσα.  

Υ13: Η ταχύτητα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει αρνητικά τον κίνδυνο που 

αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής. 

Υ14: Η ταχύτητα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει θετικά την αξία που 

αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής. 
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Υ15: Η ταχύτητα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει θετικά την εµπιστοσύνη των 

καταναλωτών στα κοινωνικά µέσα. 

2.4.3. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εξάρτηση 
 

Παρόλο που η κοινωνικότητα είναι από τα πιο εµφανή χαρακτηριστικά των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, αυτή δεν θα συµβεί αν οι άνθρωποι δεν συµµετέχουν πραγµατικά σε ατοµικο 

επίπεδο αλλα και µε άλλους χρήστες στην πλατφόρµα. Εµπειρική µελέτη εξέτασε τους λόγους 

για τους οποίους ορισµένοι χρήστες επιλέγουν να παραµείνουν ενεργοί και να συµµετέχουν 

σε ιστότοπους web 2.0, ενώ άλλοι επιλέγουν να σταµατήσουν. Ένα από τα ευρήµατα είναι ότι 

οι αντιληπτές αξίες των χρηστών από τη συνέχιση της συµµετοχής στο Facebook επηρεάζουν 

θετικά τις προθέσεις και τη συµπεριφορά συµµετοχής (Al-Debei, Al-Lozi, & 

Papazafeiropoulou, 2013). Στην πραγµατικότητα, η σχέση ανάµεσα στην αντιληπτή αξία και 

τη συµµετοχή µπορεί να είναι αµοιβαία, πράγµα που σηµαίνει ότι όσο περισσότερο 

συµµετέχει, τόσο πιο αντιληπτή αξία θα αποκτήσει από τη συµµετοχή και έτσι θα τον 

διευκολύνει στη συνέχιση της συµµετοχής. Η ίδια κατάσταση εµφανίζεται στη µελέτη της 

σχέσης µεταξύ της έντασης της χρήσης του Facebook και της ικανοποίησης της ζωής των 

µαθητών και της κοινωνικής εµπιστοσύνης (Valenzuela, PArk, & Kee, 2009). Ένα µοντέλο 

ανάλυσης που προτάθηκε από τους Iwasaki και Havitz (1998) διερευνά τις σχέσεις µεταξύ 

των τριών δοµών συµµετοχής, της ψυχολογικής δέσµευσης και της αφοσίωσης. Η κύρια δοµή 

ακολουθεί µια διαδοχική διαδικασία που αρχίζει µε το σχηµατισµό υψηλών επιπέδων 

συµµετοχής σε µια δραστηριότητα που οδηγεί στην επόµενη διαδικασία αν αναπτύξει 

ψυχολογική δέσµευση σε διάφορες µάρκες. Με την ενίσχυση αυτής της ψυχολογικής 

δέσµευσης µε την πάροδο του χρόνου, διατηρήθηκαν ισχυρές στάσεις απέναντι στην 

αντίσταση στις προτιµήσεις αλλαγής για αυτά τα εµπιστευµένα εµπορικά σήµατα και η 

αφοσίωση στη συµπεριφορά παράγει αποτελέσµατα στη δράση. Παρόλο που δύο επιπρόσθετα 

κατασκευάσµατα σχετικά µε τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τους παράγοντες κοινωνικής 

κατάστασης θεωρούνται ως µετριαστικοί παράγοντες στο µοντέλο, η βασική ιδέα είναι ότι το 

επίπεδο της ατοµικής συµµετοχής σε µια δραστηριότητα θα επηρεάσει την εµπιστοσύνη ενός 

εµπορικού σήµατος (Iwasaki & Havitz, 1998). Μια εµπειρική έρευνα σχετικά µε την επιρροή 

της διαδραστικής συµπεριφοράς των καταναλωτών στην πρόθεση αγοράς στο περιβάλλον 

SNS καταδεικνύει ότι όσο περισσότερες συζητήσεις υπάρχουν µεταξύ των καταναλωτών, 
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τόσο περισσότερες πληροφορίες προϊόντος θα αποκτήσουν και θα υπάρξουν περισσότερες 

αισθήσεις εµπιστοσύνης και υψηλότερης αντίληψης αξίας. Από την άποψη της συνοµιλίας 

των µέσων κοινωνικής δικτύωσης ένα φαινόµενο που επίσης υπάρχει offline είναι το Word-

of-Mouth µάρκετινγκ. Ο Kamtarin (2012) υποστήριξε ότι σε σύγκριση µε την παραδοσιακή 

WOM, ο διαδικτυακός WOM (e-WOM) είναι πιο αποτελεσµατικός. Η έρευνα έδειξε ότι το e-

WOM έχει θετική επίδραση στην πρόθεση αγοράς online. Σε γενικές γραµµές, οι άνθρωποι 

θεωρούν συζητήσεις και συστάσεις από διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα πιο αξιόπιστες από 

αυτές που προέρχονται από εµπορικές πηγές. Με βάση τα παραπάνω προτείνονται οι 

ακόλουθες υποθέσεις : 

Υ16: Η συµµετοχή των καταναλωτών στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει αρνητικά 

τον κίνδυνο που αντιµετωπίζει ο καταναλωτής.  

Υ17: Η συµµετοχή των καταναλωτών στα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει θετικά την αξία 

των καταναλωτών.  

Υ18: Η συµµετοχή των καταναλωτών στα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει θετικά την 

εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα κοινωνικά µέσα. 

Υ19: Η συνοµιλία των καταναλωτών σχετικά µε τα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει 

αρνητικά τον κίνδυνο που αντιµετωπίζει ο καταναλωτής.  

Υ20: Η συνοµιλία των καταναλωτών στα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει θετικά την αξία 

που αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής.  

Υ21: Η συνοµιλία των καταναλωτών στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει θετικά την 

εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα κοινωνικά µέσα. 

2.4.4 Εµπιστοσύνη στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 
 

Η εµπιστοσύνη είναι µια αφηρηµένη έννοια και το µεγαλύτερο µέρος της έρευνας στην 

ψυχολογία επικεντρώνεται στην διαπροσωπική εµπιστοσύνη. Στο µάρκετινγκ, η εµπιστοσύνη 

µελετάται από την οπτική του σχεσιακού µάρκετινγκ. Στην παρούσα µελέτη, η εµπιστοσύνη 

αναφέρεται στην εµπιστοσύνη των καταναλωτών στις πλατφόρµες των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Καθώς τα µέσα µέσων κοινωνικής δικτύωσης βασίζονται στο Διαδίκτυο για 
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διάχυση πληροφοριών, είναι φυσικό να συνδέσουµε την προηγούµενη βιβλιογραφία σχετικά 

µε την εµπιστοσύνη στο διαδίκτυο µε την τρέχουσα συζήτηση για την εµπιστοσύνη των 

µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στο πλαίσιο της εµπιστοσύνης στο διαδίκτυο που βασίζεται 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο, καθώς οι κύριοι συµµετέχοντες είναι οι καταναλωτές και οι 

ηλεκτρονικοί προµηθευτές, η εµπιστοσύνη µπορεί να ερµηνευτεί ως εµπιστοσύνη στους 

διαδικτυακούς προµηθευτές και τις επιχειρήσεις. Η εµπιστοσύνη των κατασκευών χωρίζεται 

στη συνέχεια σε δύο υποκείµενα: εµπιστοσύνη στις πεποιθήσεις και εµπιστευτικές προθέσεις. 

Η εµπιστοσύνη στις πεποιθήσεις σηµαίνει ότι οι καταναλωτές πιστεύουν ότι οι προµηθευτές 

έχουν τουλάχιστον ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά που τους ωφελούν (McKnight & 

Chervany, 2002). Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβάνει την προθυµία και την 

ικανότητα των προµηθευτών να ενεργούν προς το συµφέρον του καταναλωτή, να είναι 

ειλικρινείς στις συναλλαγές και να είναι ικανοί να παραδίδουν αυτά που υποσχέθηκαν 

(McKnight & Chervany, 2002). Οι εµπιστευτικές προθέσεις αναφέρονται στο ότι οι 

καταναλωτές είναι πρόθυµοι ή επιθυµούν να εξαρτώνται από τους προµηθευτές, παρόλο που 

δεν µπορούν να τους ελέγξουν (McKnight & Chervany, 2002). Στο πλαίσιο του εννοιολογικού 

πλαισίου εµπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εµπόριο, ο Mcknight δηµιουργεί 

µια αιτιώδη συνάφεια από την εµπιστοσύνη των πεποιθήσεων στις εµπιστευτικές προθέσεις 

που βασίζονται στη θεωρία της αιτιολογηµένης δράσης που οι πεποιθήσεις των ατόµων θα 

επηρεάσουν τις συµπεριφορικές τους προθέσεις. Έτσι, µπορεί να υποστηριχθεί ότι η 

εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα µέσα µέσων κοινωνικής δικτύωσης θα επηρεάσει την 

αντιληπτή αξία τους και τις προθέσεις αγοράς. Επιπλέον, η σχέση εµπιστοσύνης και κινδύνου 

έχει διερευνηθεί σε πολλούς τοµείς, ιδίως στη βιβλιογραφία διαχείρισης. Τα δύο 

κατασκευάσµατα είναι γεµάτα µε πολυπλοκότητες επεξεργασίας και αντήχησης 

ανατροφοδότησης, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εδραίωση αιτιακών δεσµών. Η 

αµφίδροµη αιτιότητα συνεπάγεται ότι ο κίνδυνος δηµιουργεί µια ευκαιρία εµπιστοσύνης, ενώ 

παράλληλα η εµπιστοσύνη επηρεάζει την αντίληψη κινδύνου. Η εµπιστοσύνη βασίζεται στην 

ταχεία και γνωστική εκτίµηση µιας κατάστασης που σηµαίνει ότι η εµπιστοσύνη µπορεί να 

θεωρηθεί ως συνάρτηση του βαθµού κινδύνου που ενέχει η κατάσταση. Άλλοι ερευνητές, 

όπως οι οικονοµολόγοι των "συναλλαγών-κόστους", θεωρούν την εµπιστοσύνη ως λόγο 

µειωµένου οπορτουνισµού µεταξύ των συναλλασσόµενων, γεγονός που θα µειώσει το κόστος 

συναλλαγών (Williamson, 1993). Το επίπεδο εµπιστοσύνης ενός µέρους στο 
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αντισυµβαλλόµενο µέρος θα καθορίσει τον αντιληπτό κίνδυνο της ευκαιριακής συµπεριφοράς 

του αντισυµβαλλοµένου. Δεδοµένου του ότι είναι δύσκολο να συλλάβει την αµφίδροµη 

αιτιότητα µεταξύ εµπιστοσύνης και κινδύνου, µια καλή πρόταση είναι να προσδιοριστεί η 

σχέση που βασίζεται στην συχνότητα του χρονου χρήσης (Cooper & Emory, 1995). Σε αυτή 

τη µελέτη, λόγω του γεγονότος ότι η συχνότητα χρήσης των µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

των χρηστών διαφέρει µεταξύ των συµµετεχόντων, θεωρείται ότι εφαρµόζεται η άποψη από 

οικονοµολόγικό κόστος συναλλαγής, που σηµαίνει ότι η εµπιστοσύνη που έχουν οι 

καταναλωτές στα κοινωνικά µέσα συσσωρεύεται µε βάση κάθε φορά που χρησιµοποιούν 

συγκεκριµένες πλατφόρµες και εάν θα χρησιµοποιήσουν ή όχι µια πλατφόρµα βασίζεται σε 

προηγούµενη εµπειρία και συγκεκριµένα σε πόση εµπιστοσύνη έχουν σε αυτήν. Με βάση 

αυτή τη βιβλιογραφία προτείνονται οι ακόλουθες υποθέσεις: 

Υ22: Η εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει αρνητικά 

τον κίνδυνο που αντιµετωπίζει ο καταναλωτής.  

Υ23: Η εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει θετικά την 

αξία των καταναλωτών. 

 Υ24: Η εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει θετικά 

την πρόθεση αγοράς των καταναλωτών 

2.4.5 Αντιληπτή αξία 
 

Ο Zeithmal (1998) διεξήγαγε µελέτη σχετικά µε την αντιληπτή αξία. Οι καταναλωτές θα 

αξιολογήσουν πρώτα πόσα δίνουν και πόσα θα κερδίσουν όταν αγοράζουν προϊόντα και 

υπηρεσίες. Με βάση τη θεωρία χρησιµότητας, όταν οι καταναλωτές κερδίζουν περισσότερα 

οφέλη από ό, τι πληρώνουν για προϊόντα ή υπηρεσίες, η πιθανότητα πρόθεσης τους για αγορά 

θα αυξηθεί. Όπως συζητείται στο δεύτερο µέρος, µία από τις τρέχουσες απόψεις µελέτης για 

την πρόθεση αγοράς βασίζεται στην αξία που αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής. Τα εµπειρικά 

ευρήµατα από διαφορετικά πεδία κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η αντιληπτή αξία έχει 

θετική επίδραση στην πρόθεση αγοράς (Shaharudin, Pani, Mansor & Elias, 2010). Με βάση 

τη βιβλιογραφία, προτείνονται οι ακόλουθες υπόθεσεις: 
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Υ25: Η αντιληπτή αξία των καταναλωτών επηρεάζει θετικά την επίδραση της αγοράς στον 

καταναλωτή 

Υ26: Η αντιληπτή αξία των καταναλωτών σχετικά µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

επηρεάζει αρνητικά τον κίνδυνο 

 

2.4.6 Αντιληπτός κίνδυνος 
 

Όπως και η εµπιστοσύνη, η επίδραση του αντιληπτού κινδύνου στην πρόθεση αγοράς έχει 

επίσης µελετηθεί εµπειρικά από πολλούς ερευνητές. Οι Vijayasarathy και Jones (2000) 

διαπίστωσαν ότι η εµπιστοσύνη των καταναλωτών στην αξιολόγηση της ποιότητας των 

προϊόντων και στη λήψη αποφάσεων για την αγορά προϊόντων θα µειώσει τον αντιληπτό 

κίνδυνο. Ο αντιληπτός κίνδυνος έχει σηµαντική επίδραση στην πρόθεση των καταναλωτών να 

κάνουν online αγορές. Οι Park, Lennon και Stoel (2005) κατέληξαν στο ίδιο συµπέρασµα ότι 

υφίσταται αρνητική σχέση µεταξύ της εκτίµησης του κινδύνου και της πρόθεσης αγοράς 

ενδυµάτων. Με βάση αυτή τη βιβλιογραφία προτείνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

Υ27: Ο αντιληπτός κίνδυνος των καταναλωτών σχετικά µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

επηρεάζει αρνητικά την πρόθεση αγοράς των καταναλωτών. 
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Κεφάλαιο 3. Μεθοδολογία έρευνας 

3.1. Μεθοδολογική προσέγγιση 
 

Η κυρίαρχη φιλοσοφική θεωρία αυτής της µελέτης είναι ο µετα-θετικισµός. Οι µετα-

θετιστικοί υποστηρίζουν µια ντετερµινιστική φιλοσοφία ότι αν και τα ανθρώπινα όντα δεν 

µπορούν να κατανοήσουν απόλυτα την πραγµατικότητα, οι ερευνητές µπορούν ακόµα να το 

προσεγγίσουν µε αυστηρούς ελέγχους υποθέσεων, συλλογή δεδοµένων και ανάλυση. Η 

γνώση διαµορφώνεται και επιτυγχάνεται µε προσεκτική παρατήρηση και µέτρηση, η οποία 

απαιτεί την αντικειµενικότητα των ερευνητών κατά τη διάρκεια της έρευνας. Λαµβάνοντας 

υπόψη τα προτεινόµενα ερωτήµατα έρευνας που στοχεύουν στον εντοπισµό και την 

αξιολόγηση των αιτιών (δυνητικοί παράγοντες) που πιθανώς επηρεάζουν τα αποτελέσµατα 

(συµπεριφορά και ενέργειες των ανθρώπων), η επιλογή της κυρίαρχης φιλοσοφικής θέσης 

είναι λογική. 

Ο Niglas (2004) υποστήριξε ότι ο συνολικός σχεδιασµός και οι στρατηγικές µιας µελέτης 

καθορίστηκαν κυρίως από τα συγκεκριµένα ερευνητικά προβλήµατα και όχι από τη 

φιλοσοφική θέση. Η ποσοτική έρευνα λαµβάνει την µετα-θετική θεώρηση που επικεντρώνεται 

στη δοκιµή και την επαλήθευση των θεωριών, προτείνοντας υποθέσεις και συλλέγοντας 

δεδοµένα για ανάλυση. Εφαρµόζεται σε φαινόµενα που εκφράζονται ποσοτικά και αριθµητικά 

(Kothari, 2004). Η πλειονότητα της ποσοτικής έρευνας είναι καθοριστική σε αντίθεση µε την 

ποιοτική έρευνα, όπου ο στόχος είναι να αποκτηθούν κάποιες ιδέες για ένα φαινόµενο της 

αγοράς και µερικές φορές τα φαινόµενα αυτά είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και να 

µετρηθούν αριθµητικά. Ο στόχος της ποσοτικής έρευνας είναι να εξετάσει συγκεκριµένες 

σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών µε βάση την ανάλυση των ποσοτικών δεδοµένων. Στη 

µελέτη αυτή, αφού συνοψίστηκαν τα αποτελέσµατα της βιβλιογραφίας και εντοπίστηκαν 

πιθανές δοµές για τη µελέτη, προτάθηκε ένα θεωρητικό πλαίσιο και αρκετές υποθέσεις 

(ενότητα 2.4). Προκειµένου να δοκιµαστούν αυτές οι υποθέσεις, χρησιµοποιήθηκε ένα 

ερωτηµατολόγιο για τους χρήστες και τους καταναλωτές των µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

στην Ελλάδα. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης εµπειρικής βιβλιογραφίας και θεωριών σχετικά µε 

τις επιδράσεις των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στη συµπεριφορά των καταναλωτών θα 
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µπορούσε να πραγµατοποιηθεί και µια ποιοτική έρευνα µε σκοπό να συµπληρώσει την 

έλλειψη θεωριών. Στην παρούσα έρευνας δεν υιοθετήθηκε κάτι τέτοιο και αυτό θα µπορούσε 

να αποτελεί έναν περιορισµό της έρευνας. 

 

3.2. Μέθοδος συλλογής δεδοµένων 
 

Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιµοποιήθηκε κατάλληλο δοµηµένο ερωτηµατολόγιο 

διαχωρισµένο σε τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος υπήρχαν ερωτήσεις µε σκοπό την καταγραφή 

των κοινωνικό-δηµογραφικών χαρακτηριστικών των συµµετεχόντων όπως το φύλο, η 

ηλικιακή οµάδα, το εκπαιδευτικό επίπεδο, η οικογενειακή κατάσταση, το επάγγελµα και το 

ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα. Στο δεύτερο µέρος υπάρχουν ερωτήσεις µε σκοπό να 

καταγραφούν οι συνήθειες και η εξοικείωση των συµµετεχόντων αναφορικά µε τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Το τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου περιλάµβανε 40 δηλώσεις που 

µετρούσαν 12 µεταβλητές. Στον Πίνακα 1 παρατίθενται οι ορισµοί των δοµών και των 

µεταβλητών καθώς και οι πηγές αναφοράς τους. 

Πίνακας 1. Ορισµοί κατασκευών και σχετική µελέτη τους 

Διάσταση 

ερωτηµατολογίου 
Περιγραφή Έρευνα 

Κοινότητα 

Μια ηλεκτρονική ή εικονική οµάδα που 

σχηµατίζεται από ανθρώπους που 

µοιράζονται τα κοινά συµφέροντα ή 

ιστορικό 

Mayfield (2008), 

Teo et al. (2013) 

Συνδετικότητα 

Ενσωµάτωση των διαδικτυακών πόρων και 

των ανθρώπων µέσω της ανταλλαγής και 

χρήσης συνδέσµων. Χρήση µίας ή 

περισσότερες ταυτότητες για εναλλαγή 

µεταξύ πολλαπλών πλατφορµών µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. 

Mayfield (2008), 

Riedl et al. (2009) 

Ανοικτότητα Ενθαρρύνει την ανατροφοδότηση και τη Mayfield (2008) 
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συµµετοχή χωρίς περιορισµούς και χωρίς 

εµπόδια για τη χρήση και την κοινή χρήση 

περιεχοµένου 

Προσβασιµότητα 

Δεν απαιτούνται ειδικές δεξιότητες και 

απαιτούνται ελάχιστες προσπάθειες για τη 

χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

Mayfield (2008) 

Ταχύτητα 

Tο βαθµό στον οποίο το περιεχόµενο είναι 

διαθέσιµο και προσβάσιµο στους χρήστες· 

πόσο γρήγορα η επικοινωνία γίνεται µεταξύ 

των χρηστών 

Taprial et al. (2012) 

Εξάρτηση 

ο βαθµός στον οποίο κάποιος χρησιµοποιεί 

τα κοινωνικά µέσα για να εκπληρώσει τις 

ανάγκες του ή να επιτύχει στόχους 

Patwardhan και 

Yang (2003) 

Συµµετοχή 

Δύο ή περισσότερα ενδιαφερόµενα µέρη 

αλληλοεπιδρούν οικειοθελώς µεταξύ τους 

στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µε σκοπό 

την παροχή ανατροφοδότησης 

Kaplan & Haenlein 

(2010), Mayfield 

(2008), Taprial et al. 

(2012) 

Συνοµιλία 

Η ιδανική µορφή αλληλεπίδρασης όπου 

υπάρχει αµφίδροµη επικοινωνία στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης αντί της µονόδροµης 

γραµµικής επικοινωνίας στα παραδοσιακά 

µέσα 

Kaplan & Haenlein 

(2010), Mayfield 

(2008), 

Εµπιστοσύνη 

η προθυµία ενός ατόµου να πιστέψει στις 

ενέργειες ενός άλλου ατόµου µε βάση τις 

προσδοκίες του, ανεξάρτητα από την 

ικανότητα παρακολούθησης ή ελέγχου του 

άλλου ατόµου 

Mayer et al. (1995) 

Αντιληπτός 

κίνδυνος 

υποκειµενικές προσδοκίες του καταναλωτή 

σχετικά µε τη δυνητική απώλεια ως 

αποτέλεσµα της επιδίωξης ενός επιθυµητού 

αποτελέσµατος. 

Mayer et al. (1995) 
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Αντιληπτή αξία 

Αξιολόγηση από τον καταναλωτή του 

προϊόντος ή υπηρεσίας µετά την αξιολόγηση 

των αντιληπτών οφελών  

Peng και Liang 

(2011) 

Πρόθεση αγοράς 

ο βαθµός στον οποίο ένα άτοµο πιστεύει ότι 

θα αγοράσει ένα συγκεκριµένο προϊόν στο 

µέλλον 

Lusk et al. (2007) 

 

Όσον αφορά την κλίµακα µέτρησης, υιοθετήθηκε κλίµακα 5 βαθµών Likert όπου 1 = 

"εντελώς διαφωνούν" και 5 = "συµφωνούν απόλυτα" για όλες τις ερωτήσεις. Η κλίµακα 

Likert είναι η πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη κλίµακα βαθµολόγησης που απαιτεί από τους 

συµµετέχοντες να υποδείξουν το βαθµό συµφωνίας και διαφωνίας σε κάθε ξεχωριστό σηµείο 

δήλωσης (Malhotra & Birks, 2007). 

Τα περισσότερα από τα στοιχεία µέτρησης προέρχονται από προηγούµενες µελέτες µε µικρές 

τροποποιήσεις όσον αφορά τη διατύπωση. Παρ 'όλα αυτά, η κατασκευή όπως η ταχύτητα 

είναι νέα και δεν υπάρχουν εµπειρικές βιβλιογραφίες που να παρέχουν στοιχεία µέτρησης και 

κλίµακες γι' αυτήν. Ως εκ τούτου, µε βάση τον ορισµό και τις σχετικές θεωρίες, ο συγγραφέας 

ανέπτυξε τα ίδια τα στοιχεία µέτρησης. Λεπτοµερής παρουσίαση των ερωτήσεων δίνεται στο 

Παράρτηµα. 

 
3.3. Δείγµα έρευνας 
 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνικές δειγµατοληψίας στο πλαίσιο της ευρείας 

ταξινόµησης της δειγµατοληψίας πιθανότητας και δειγµατοληψίας µη πιθανότητας, όπως 

δειγµατοληψία ευκολίας, δειγµατοληψία ποσοστώσεων, δειγµατοληψία χιονοστιβάδας, 

στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία κλπ. Στην περίπτωση αυτή, επιλέχθηκε η δειγµατοληψία 

ευκολίας (τεχνική µη πιθανότητας) δεδοµένου ότι ήταν η καταλληλότερη τεχνική 

δειγµατοληψίας µε βάση το χρόνο και τους πόρους που είχε ο συγγραφέας. Η δειγµατοληψία 

ευκολίας επιλέγει δείγµατα από τον πληθυσµό µε βάση τη βολική προσβασιµότητα και 

εγγύτητα του ερευνητή. Σε όλες τις µορφές έρευνας, η ιδανική κατάσταση είναι η συµµετοχή 

ολόκληρου του πληθυσµού. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι ρεαλιστικό να 
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συµπεριληφθεί κάθε άτοµο δεδοµένου ότι ο πληθυσµός είναι τόσο µεγάλος. Σε αυτήν την 

περίπτωση, το θέµα που µελετάται είναι αρκετά κοινό, το οποίο στοχεύει στην περιγραφή των 

κοινών παραγόντων που επηρεάζουν τους Έλληνες καταναλωτές στην αγορά µέσω των 

µέσων κοινωνικής δικτύωσης ή στην ανάπτυξη προθέσεων αγοράς. 

Δεδοµένου του µεγάλου αριθµού των Ελλήνων χρηστών του Διαδικτύου, είναι δύσκολο να 

αποφασιστεί πόσο µεγάλο έπρεπε είναι το µέγεθος του δείγµατος. Έτσι οι ερευνητές έχουν 

δηµιουργήσει πολλά µεθοδολογικά άρθρα σχετικά µε το µέγεθος του δείγµατος που 

απαιτείται για διαφορετικές στατιστικές τεχνικές. Σε αυτή τη µελέτη, εφόσον επιλέχθηκε να 

χρησιµοποιηθεί η µεθοδολογία ανάλυσης δοµικών εξισώσεων (SEM) είναι η κύρια τεχνική 

και σύµφωνα µε τους Hair et al (2009), το µέγεθος του δείγµατος έχει σηµαντικές επιδράσεις 

στην εκτίµηση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων SEM. Το πρότυπο παραδοσιακής 

παλινδρόµησης απαιτεί πέντε έως δέκα παρατηρήσεις ανά παράµετρο, ενώ άλλοι ερευνητές 

όπως ο Stevens (2002) υποδεικνύουν ότι απαιτούνται τουλάχιστον 15 περιπτώσεις ανά 

µετρούµενη µεταβλητή ή δείκτη. Οι Hair et al. (2009) προτείνει την παρόµοια πρόταση ότι η 

αναλογία µεταξύ του αριθµού των δειγµάτων και του αριθµού των δεικτών θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 10: 1. Οι Bentler και Chou (1987) πρότειναν ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις για το 

µέγεθος του δείγµατος είναι πέντε περιπτώσεις ανά εκτίµηση παραµέτρων. Ο Loehlin (1992) 

πιστεύει ότι αν το µέγεθος του δείγµατος είναι µικρότερο από 200, θα πρέπει να έχει 

τουλάχιστον 100 περιπτώσεις. Γενικά, εάν το µοντέλο περιέχει 10 έως 15 δείκτες, το µέγεθος 

του δείγµατος κυµαίνεται συνήθως από 100 έως 200 (Rigdon, 1995). Σε αυτή τη µελέτη, το 

αρχικό µοντέλο περιέχει 40 ερωτήσεις που δηµιουργούν 12 κλίµακες. Προκειµένου να 

επιτευχθεί επαρκές αποτέλεσµα της εκτίµησης του µοντέλου, απαιτείται ελάχιστο µέγεθος 

δείγµατος 120 και για το λόγο αυτό έγινε επιλογή 133 ατόµων. 

Η ποσοτική συλλογή δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε την περίοδο Νοέµβριος-Ιανουάριος 2020. 

Η βασική στρατηγική διανοµής των ερωτηµατολογίων ήταν µε χρήση του διαδικτύου. Οι 

έρευνες µέσω Διαδικτύου είναι η κύρια στρατηγική σε τέτοιου είδους έρευνας. Ένα 

ερωτηµατολόγιο φορτώθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρµα έρευνας 

(http://www.mysurvs.com) µε σκοπό να δηµιουργηθεί ένας σύνδεσµος προς την έρευνα. Ο 

συγγραφέας δηµοσίευσε στη συνέχεια τον σύνδεσµο έρευνας σε διάφορες πλατφόρµες µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης (συµπεριλαµβανοµένων ιστότοπων κοινωνικού δικτύου, blogs, φόρουµ 
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κ.λπ.) καθώς και άλλων εφαρµογών, όπως εργαλεία ανταλλαγής άµεσων µηνυµάτων ή email. 

Αυτή η στρατηγική συλλογής δεδοµένων ήταν γρήγορη και αποτελεσµατική σε ερωτηθέντες 

που είχαν ηλεκτρονικές συσκευές µε πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 

3.4. Τεχνικές ανάλυσης δεδοµένων 
 

Η ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε στο λογισµικό SPSS version 25 και στο 

AMOS. Για την ανάλυση αρχικά χρησιµοποιήθηκαν δείκτες περιγραφικής στατιστικής και 

έλεγχοι επαγωγικής στατιστικής. Ως δείκτες περιγραφικής στατιστικής χρησιµοποιήθηκαν η 

µέση τιµή και η τυπική απόκλιση στις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν σε κλίµακα Likert, για τη 

δειρεύνηση της συσχέτισης µεταξύ των κλιµάκων χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης του Pearson και για τη δειρεύνηση ύπαρξης σηµαντικών διαφορών ως προς τα 

κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ατόµων χρησιµοποιήθηκαν οι έλεγχοι t-test για 

2 ανεξάρτητα δείγµατα και η ανάλυση διακύµανσης ενός παράγοντα (οne-way ANOVA) για 

περισσότερα από 2 ανεξάρτητα δείγµατα. 

Τέλος, αυτή η µελέτη εφάρµοσε τη Μοντελοποίηση Δοµικών Εξισώσεων (SEM) ως τη 

συνολική στατιστική προσέγγιση για την ανάλυση δεδοµένων. Υπάρχουν διάφοροι ορισµοί 

για τη µοντελοποίηση SEM. Ο Rigdon (1998) θεώρησε το SEM ως µια µεθοδολογία για την 

αντιπροσώπευση, την εκτίµηση και τη δοκιµή ενός θεωρητικού δικτύου γραµµικών σχέσεων 

µεταξύ των µεταβλητών. Οι Hair et al. (2009) επεσήµαναν ότι η SEM είναι µια επέκταση 

πολλών τεχνικών πολλαπλών µεταβλητών, κυρίως η ανάλυση παραγόντων και η πολλαπλή 

γραµµική παλινδρόµηση. Ωστόσο, είναι πιο ισχυρό από τις παραδοσιακές τεχνικές 

πολλαπλών µεταβλητών. Πρώτον, οι παραδοσιακές τεχνικές πολλαπλών µεταβλητών έχουν 

έναν περιορισµό που κάθε τεχνική µπορεί να εξετάσει µόνο µία σχέση κάθε φορά, ενώ η SEM 

παρέχει την ευκαιρία να δοκιµασθεί το υποθετικό µοντέλο σε µια ταυτόχρονη ανάλυση 

ολόκληρου του συστήµατος µεταβλητών για τον προσδιορισµό των εκτιµήσεων των 

παραµέτρων και της προσαρµογής του µοντέλου. Δεύτερον, οι παραδοσιακές τεχνικές 

αναλύουν µόνο τις µετρούµενες µεταβλητές, ενώ η SEM επιτρέπει στους ερευνητές να 

ενσωµατώνουν τόσο παρατηρούµενες µεταβλητές όσο και λανθάνοντα κατασκευάσµατα. 

Τρίτον, το SEM λαµβάνει µια επιβεβαιωτική προσέγγιση στην ανάλυση των δεδοµένων, σε 
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αντίθεση µε τις παραδοσιακές τεχνικές, το SEM απαιτεί από τους ερευνητές να καθορίσουν το 

µοντέλο από την άποψη των σχέσεων µεταξύ µεταβλητών και υποθέσεων υποστηριζόµενες 

από τη θεωρία. Τέλος, οι παραδοσιακές µέθοδοι πολλαπλών µεταβλητών υποθέτουν ότι η 

µέτρηση λαµβάνει χώρα χωρίς σφάλµα (σε περίπτωση ικανής εκτίµησης ή διόρθωσης για 

σφάλµα µέτρησης), το SEM παρέχει ρητά εκτιµήσεις των αποκλίσεων σφαλµάτων και 

επιτρέπει τροποποιήσεις. 

Η Kline (1998) κατέληξε στους δύο στόχους του SEM που είναι να κατανοήσουν τη 

συσχέτιση και τη συνδιακύµανση µεταξύ µιας οµάδας µεταβλητών και να εξηγήσουν όσο το 

δυνατόν περισσότερο τη µεταβολή και τη συνδιακύµανση του συγκεκριµένου µοντέλου. Το 

SEM ενσωµατώνει δύο τεχνικές - την ανάλυση παράγοντα (factor analysis) και την ανάλυση 

διαδροµής (path analysis), ελέγχοντας παράλληλα τις σχέσεις µεταξύ λανθανουσών 

µεταβλητών, παρατηρούµεων µεταβλητών  και σφάλµατος και υποδεικνύοντας περαιτέρω την 

άµεση, έµµεση ή ολική επίδραση που έχουν οι ανεξάρτητες µεταβλητές στις εξαρτώµενες 

µεταβλητές. 

Σε αυτή τη µελέτη, ο αποφασιστικός λόγος για τον οποίο εφαρµόζεται η SEM αντί για άλλες 

τεχνικές πολλαπλών µεταβλητών είναι ότι υπάρχουν αφηρηµένα και θεωρητικά 

κατασκευάσµατα που συνάπτονται από τη βιβλιογραφία τα οποία δεν έχουν παρατηρηθεί και 

η ικανότητα να αντιπροσωπεύει µη παρατηρούµενες έννοιες και δοµές που διακρίνουν τη 

SEM από άλλες τεχνικές. Επιπλέον, µε τόσες πολλές µεταβλητές, το SEM παρέχει οπτικά 

διαγράµµατα που απεικονίζουν σαφώς τις περίπλοκες σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών. Η 

µέθοδος εκτίµησης παραµέτρων για τη µελέτη αυτή είναι η µέθοδος εκτίµησης µέγιστης 

πιθανοφάνειας. Η µέθοδος µέγιστης πιθανοφάνειας είναι η πιο ευρέως εφαρµοσµένη µέθοδος 

εκτίµησης παραµέτρων στη µοντελοποίηση δοµικών εξισώσεων. Η µέθοδος υποθέτει ότι τα 

δείγµατα που συλλέγονται από τον πληθυσµό είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά του πληθυσµού. 

Σε αυτή τη µελέτη, αν και η πολυµεταβλητή κανονικότητα και το µέγεθος δείγµατος µπορεί 

να µην είναι κατάλληλες για τη µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας, εξακολουθούν να 

οφείλονται στο καλό αποτέλεσµα εκτίµησης αυτής της µεθόδου µε ελάχιστη διακύµανση που 

αντιπροσωπεύουν καλύτερα τον πληθυσµό (Hair et al., 2009). 

Τα κριτήρια προσαρµογής του µοντέλου SEM είναι (Tabachnick & Fidell, 2001; Schumacker 

& Lomax, 2010): 
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§ Στατιστικό Χ2 (chi-square statistic) και επίπεδο σηµαντικότητας (p): Προκειµένου το 

προτεινόµενο µοντέλο να έχει καλή προσαρµογή στα εµπειρικά δεδοµένα, πρέπει το X2 να 

είναι στατιστικά ασήµαντο (p>0,05). Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι ερευνητές θεωρούν 

ότι για δείγµα µεγαλύτερο των 200 παρατηρήσεων είναι σχεδόν αδύνατο να συµβεί κάτι 

τέτοιο. Οπότε, εξετάζονται οι παρακάτω δείκτες. 

§ Normed Χ2 (Χ2/df): Είναι ο δείκτης Χ2 διορθωµένος κατά τους βαθµούς ελευθερίας. 

Χρησιµοποιείται προκειµένου να καλύψει την µεγάλη ευαισθησία του στατιστικού Χ2 στο 

µέγεθος του δείγµατος. Τιµές κάτω του 1 δηλώνουν ότι το µοντέλο είναι υπέρ-

προσαρµόσιµο στα δεδοµένα, ενώ τιµές µεγαλύτερες του 3 ή του 4 ή του πολύ ελαστικού 

ορίου 5 δηλώνουν ότι το µοντέλο δεν αντιπροσωπεύει τα δεδοµένα και χρειάζεται 

βελτίωση. Εποµένως, τιµές ανάµεσα στο 1 και στο 5 είναι επιθυµητές. 

§ RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation): Το µέτρο αυτό διορθώνει την τάση 

του Χ2 να απορρίπτει κάθε µοντέλο µε µεγάλο µέγεθος δείγµατος. Οι επιθυµητές τιµές 

είναι αυτές που είναι µικρότερες του 0,1. 

§ CFI (Comparative Fit Index) και GFI (Goodness of Fit Index): Οι δείκτες αυτοί 

παρουσιάζουν τον συνολικό βαθµό προσαρµογής του µοντέλου στα δεδοµένα. Οι 

επιθυµητές τιµές είναι αυτές που είναι µεγαλύτερες του 0,9. 

§ RMR (Root Mean-square Residual): Πρόκειται για την απόλυτη τιµή των καταλοίπων της 

συνδιακύµανσης. Τιµές µικρότερες του 0,05 υποδεικνύουν καλή προσαρµογή του 

µοντέλου στα εµπειρικά δεδοµένα. 
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Κεφάλαιο 4. Αποτελέσµατα έρευνας 

4.1. Δηµογραφικά χαρακτηριστικά δείγµατος 
 

Στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου των αποτελεσµάτων παρουσιάζονται τα ευρήµατα 

αναφορικά µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά  των 133 ατόµων που συµµετείχαν στην 

έρευνα. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Συνολικά στην 

έρευνα συµµετείχαν 85 (63.9%) γυναίκες και 48 (36.1%) άντρες. Επιπρόσθετα, 

παρατηρήθηκε ότι το 39.1% (ν=52) του δείγµατος ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ και το 24.1% 

(ν=32) ήταν κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Μικρότερο ποσοστό του δείγµατος ήταν 

απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ν=22, 16.5%) ή απόφοιτοι ΙΕΚ/ ιδιωτικού κολλεγίου 

(ν=25, 18.8%).  

Αναφορικά µε την ηλικιακή κατανοµή του δείγµατος παρατηρήθηκε ότι το 36.8% (ν=49) ήταν 

ηλικίας από 25 έως 34 ετών και το 38.3% (ν=51) ήταν ηλικίας 35 έως 44 ετών. Μικρότερο 

ποσοστό του δείγµατος ήταν ηλικίας έως 24 ετών (ν=15, 11.3%), 45 έως 54 ετών (ν=17, 

12.8%) και άνω των 55 ετών (ν=1, 0.8%). Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι το 59.4% (ν=79) 

των συµµετεχόντων ήταν άγαµοι χωρίς παιδιά και το 33.1% (ν=44) ήταν έγγαµοι. Τα 

αποτελέσµατα αναφορικά µε την επαγγελµατική κατάσταση των συµµετεχόντων έδειξαν ότι 

το 49.6% (ν=66) ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 25.6% (ν=34) ήταν ελεύθεροι επαγγελµατίες 

και το 11.3% (ν=15) ήταν φοιτητές.  

Τέλος, απο την ανάλυση προέκυψε ότι το 45.1% (ν=60) του δείγµατος είχε ετήσιο 

οικογενειακό εισόδηµα από 10000 έως 20000 ευρώ. Αντίθετα, το 17.3% (ν=23) είχε ετήσιο 

οικογενειακό εισόδηµα από 5000 έως 10000 ευρώ, το 13.5% (ν=18) είχε ετήσιο οικογενειακό 

εισόδηµα από 20000 έως 30000 ευρώ και 12.8% (ν=17) είχε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 

άνω των 30000 ευρώ. 
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Πίνακας 2. Δηµογραφικά χαρακτηριστικά δείγµατος  

 ν % 
Φύλο Άντρας 48 36.1% 

Γυναίκα 85 63.9% 
Εκπαίδευση Απόφοιτος πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 1 0.8% 

Απόφοιτος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 22 16.5% 
Απόφοιτος ΙΕΚ / Ιδιωτικού Κολλεγίου 25 18.8% 
Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 52 39.1% 
Μεταπτυχιακό 32 24.1% 
Διδακτορικό 1 0.8% 

Ηλικία Κάτω των 24 ετών 15 11.3% 
25 έως 34 49 36.8% 
35 έως 44 51 38.3% 
45 έως 54 17 12.8% 
55 και άνω 1 0.8% 

Οικογενειακή 
κατάσταση 

Άγαµος χωρίς παιδιά 79 59.4% 
Έγγαµος 44 33.1% 
Διαζευγµένος 10 7.5% 

Επάγγελµα Φοιτητής/σπουδαστής 15 11.3% 
Ελεύθερος επαγγελµατίας 34 25.6% 
Ιδιωτικός Υπάλληλος 66 49.6% 
Δηµόσιος Υπάλληλος 8 6.0% 
Άνεργος 10 7.5% 

Ετήσιο 
οικογενειακό 
εισόδηµα 

Κάτω από 5.000 ευρώ 15 11.3% 
5.000-10000 ευρώ 23 17.3% 
10.000-20000 ευρώ 60 45.1% 
20000- 30000 ευρώ 18 13.5% 
Άνω των 30000 ευρώ 17 12.8% 

 
 
4.2. Ανάλυση αξιοπιστίας εργαλείου 
 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα ευρήµατα αναφορικά µε την ανάλυση αξιοπιστίας του 

εργαλείου. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής αξιοπιστίας α του Cronbach 

και τα αποτελέσµατα δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 3. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η 

αξιοπιστία κυµαίνεται από οριακά αποδεκτά επίπεδα έως καλό επίπεδο, µε τις τιµές του 
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συντελεστή α του Cronbach να κυµαίνεται από 0.541 (διάσταση προσβασιµότητας) έως 0.795 

(διάσταση ανοικτότητας). 

Πίνακας 3. Αποτελέσµατα ανάλυσης αξιοπιστίας διαστάσεων του εργαλείου 

Διάσταση 

ερωτηµατολογίου 
Ερωτήσεις α Cronbach Επίπεδο αξιοπιστίας 

Κοινότητα 1-4 0.676 Αποδεκτή 

Συνδετικότητα 5-7 0.586 Οριακά αποδεκτή 

Ανοικτότητα 8-10 0.795 Καλή 

Προσβασιµότητα 11-12 0.541 Οριακά αποδεκτή 

Ταχύτητα 13-15 0.596 Οριακά αποδεκτή 

Εξάρτηση 16-18 0.648 Αποδεκτή 

Συµµετοχή 19-22 0.719 Καλή 

Συνοµιλία 23-24 0.593 Οριακά αποδεκτή 

Αντιληπτός κίνδυνος 25-29 0.611 Αποδεκτή 

Εµπιστοσύνη 30-33 0.750 Καλή 

Αντιληπτή αξία 34-36 0.673 Αποδεκτή 

Πρόθεση αγοράς 37-40 0.568 Οριακά αποδεκτή 
 

 

4.3. Χρήση µέσων κοινωνικής δικτύωσης 
 

Στην συνέχεια οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν αναφορικά µε τις συνήθειες τους 

για τη χρήση ίντερνετ, τη συχνότητα χρήσης µέσων κοινωνικής δικτύωσης και την καταγραφή 

των µέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιµοποιούν περισσότερο. Από το Διάγραµµα 2 

προκύπτει ότι το 97.7% (ν=130) των συµµετεχόντων κάνουν καθηµερινή χρήση ίντερνετ.  
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Διάγραµµα 2. Αποτελέσµατα για τη συχνότητα χρήσης ίντερνετ 

 

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα ευρήµατα αναφορικά µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

που χρησιµοποιούν οι 133 συµµετέχοντες στην έρευνα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα πιο 

δηµοφιλή µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το Facebook (ν=125, 94%), το YouTube (ν=110, 

82.7%) και το Instagram (ν=101, 75.9%). Ενώ ακολουθούν το LinkedIn (ν=43, 32.3%) και το 

TripAdvisor (ν=27, 20.3%). 

 
Πίνακας 4. Αποτελέσµατα αναφορικά µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιµοποιούν 

 

Όχι Ναι 

ν % ν % 

YouTube 23 17.3% 110 82.7% 

Instagram 32 24.1% 101 75.9% 

Facebook 8 6.0% 125 94.0% 

LinkedIn 90 67.7% 43 32.3% 

Twitter 126 94.7% 7 5.3% 
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TripAdvisor 106 79.7% 27 20.3% 

Snapchat 128 96.2% 5 3.8% 

 

 
Τέλος, στο Διάγραµµα 3 παρουσιάζονται τα ευρήµατα αναφορικά µε τη συχνότητα χρήσης 

των µέσων κοινωνικής δικτύωσης (τουλάχιστον ενός).  Από τις απαντήσεις των 

συµµετεχόντων προέκυψε ότι το 91% (ν=121) κάνουν καθηµερινή χρήση τουλάχιστον ενός 

µέσου κοινωνικής δικτύωσης. 

 

 
Διάγραµµα 3. Αποτελέσµατα για τη συχνότητα χρήσης µέσων κοινωνικής δικτύωσης 
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4.4. Αποτελέσµατα περιγραφικής στατιστικής 
 

Η επόµενη ενότητα αποτελεσµάτων δίνει τα ευρήµατα της ανάλυσης των δεδοµένων που 

συλλέχθηκαν αναφορικά µε τις κύριες διαστάσεις/ κλίµακες που χρησιµοποιήθηκαν στην 

παρούσα έρευνα. Στον Πίνακα 5 δίνονται τα ευρήµατα αναφορικά µε τις δύο διαστάσεις της 

«Κοινωνικότητας», την «Κοινότητα» και τη «Συνδετικότητα». Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 

οι συµµετέχοντες συµφώνησαν µε το ότι µπορούν να βρουν πολλούς ανθρώπους µε το ίδιο 

ενδιαφέρον ή υπόβαθρο στις πλατφόρµες µέσων κοινωνικής δικτύωσης (µ.τ.=3.74, τ.α.=0.77) 

ενώ εξέφρασαν ουδετερότητα για το αν  µπορούν να καλλιεργήσουν πιο στενή σχέση µε άλλους 

σε πλατφόρµες µέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες δεν είναι εύκολο να δηµιουργηθούν στον 

φυσικό κόσµο (µ.τ.=2.86, τ.α.=1.10) µε το ότι συχνά µοιράζονται συναισθήµατα και 

επικοινωνούν τα συναισθήµατά τους µε φίλους σε πλατφόρµες µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

(µ.τ.=2.88, τ.α.=1.10) και µε το ότι θέλουν να είναι µέλη της κοινότητας ή οµάδων 

συµφερόντων στις πλατφόρµες µέσων κοινωνικής δικτύωσης (µ.τ.=3.09, τ.α.=0.86). 

Απο τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις αναφορικά µε τη «Συνδετικότητα» παρατηρήθηκε 

ότι συµφωνούν µε το ότι µπορούν να επεξεργάζονται και να µεταδίδουν πληροφορίες στην 

πλατφόρµα µέσων κοινωνικής δικτύωσης µε τη µορφή κειµένου, ήχου, εικόνας, βίντεο κλπ. 

(µ.τ.=3.90, τ.α.=0.79) και µε το ότι χρησιµοποιούν συχνά την ίδια ταυτότητα για να 

συνδεθούν σε διαφορετικές πλατφόρµες µέσων κοινωνικής δικτύωσης (µ.τ.=3.77, τ.α.=0.79). 

Αντίθετα, εξέφρασαν ουδετερότητα αναφορικά µε το αν µοιράζονται Συχνά τα περιεχόµενα 

από άλλες πλατφόρµες µέσων κοινωνικής δικτύωσης και τα δηµοσιεύουν σε µια πλατφόρµα 

µέσων κοινωνικής δικτύωσης µέσω συνδέσµων (µ.τ.=3.12, τ.α.=1.00). 

 

Πίνακας 5. Περιγραφικά αποτελέσµατα για τις διαστάσεις της «Κοινότητας» και «Συνδετικότητας» 

που αποτελούν υποδιαστάσεις της «Κοινωνικότητας» 

 

Μέση 
τιµή 
(µ.τ.) 

Τυπική 
απόκλιση 

(τ.α) 

Κοινότητα   
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Μπορώ να βρω πολλούς ανθρώπους µε το ίδιο 
ενδιαφέρον ή υπόβαθρο στις πλατφόρµες 
µέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

3.74 .77 

Μπορώ να καλλιεργήσω πιο στενή σχέση µε 
άλλους σε πλατφόρµες µέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, οι οποίες δεν είναι εύκολο να 
δηµιουργηθούν στον φυσικό κόσµο. 

2.86 1.10 

Συχνά µοιράζοµαι συναισθήµατα και 
επικοινωνώ τα συναισθήµατά µου µε φίλους σε 
πλατφόρµες µέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

2.88 1.10 

Θέλω να είµαι µέλος της κοινότητας ή οµάδων 
συµφερόντων στις πλατφόρµες µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. 

3.09 .86 

Συνδετικότητα   

Χρησιµοποιώ συχνά την ίδια ταυτότητα για να 
συνδεθώ σε διαφορετικές πλατφόρµες µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. 

3.77 .79 

Συχνά µοιράζοµαι τα περιεχόµενα από άλλες 
πλατφόρµες µέσων κοινωνικής δικτύωσης και 
τα δηµοσιεύω σε µια πλατφόρµα µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης µέσω συνδέσµων 

3.12 1.00 

Μπορώ να επεξεργάζοµαι και να µεταδίδω 
πληροφορίες στην πλατφόρµα µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης µε τη µορφή κειµένου, 
ήχου, εικόνας, βίντεο κλπ. 

3.90 .79 

 

Στο Διάγραµµα 4 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για τη διάσταση της 

«Κοινότητας». Η µέση τιµή βρέθηκε ίση µε 3.14 (τ.α.=0.688) και αυτό είναι ένδειξη ότι οι 

συµµετέχοντες σε µέτριο βαθµό αισθάνονται µέλη µιας ηλεκτρονικής ή εικονικής οµάδα που 

σχηµατίζεται από ανθρώπους που µοιράζονται κοινά συµφέροντα ή κοινό ιστορικό. 
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Διάγραµµα 4. Κατανοµή της διάστασης «Κοινότητα» 

 
 
Στο Διάγραµµα 5 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για τη διάσταση της 

«Συνδετικότητας». Η µέση τιµή βρέθηκε ίση µε 3.60 (τ.α.=0.608) και αυτό είναι ένδειξη ότι οι 

συµµετέχοντες σε µέτριο προς αρκετό βαθµό αισθάνονται ότι ενσωµατώνουν διαδικτυακούς 

πόρους και έχουν µια ταυτότητα για τη σύνδεση τους µε άλλους ανθρώπους µέσω της 

ανταλλαγής και χρήσης συνδέσµων στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.. 



 

	  

 
60 

 
Διάγραµµα 5. Κατανοµή της διάστασης «Συνδετικότητα» 

 
Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα ευρήµατα αναφορικά µε τις τρείς διαστάσεις της 

«Χρησιµότητας», την «Ανοικτότητα», την «Προσβασιµότητα» και την «Ταχύτητα». Απο τις 

απαντήσεις των συµµετεχόντων προέκυψε ότι συµφωνούν αρκετά µε το ότι µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν την πλατφόρµα µέσων κοινωνικής δικτύωσης δωρεάν (µ.τ.=4.17, 

τ.α.=0.69), µε το ότι µπορούν να συµµετάσχουν ελεύθερα στην πλατφόρµα µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης (µ.τ.=4.10, τ.α.=0.69) και συµφωνούν µε το ότι µπορούν να λαµβάνουν 

πληροφορίες και να δηµοσιεύσω στην πλατφόρµα µέσων κοινωνικής δικτύωσης ελεύθερα 

(µ.τ.=3.95, τ.α.=0.75). 

Από τις απαντήσεις τους αναφορικά µε την προσβασιµότητα των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, προέκυψε ότι οι συµµετέχοντες αναγνώρισαν ότι είναι εύκολο να ενταχθούν στις 

οµάδες και τις κοινότητες που τους ενδιαφέρει (µ.τ.=3.82, τ.α.=0.71) και ότι δεν χρειάζεται να 

γνωρίζουν ειδικές και προηγµένες δεξιότητες για τη χρήση πλατφορµών µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης (µ.τ.=3.98, τ.α.=0.75). 
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Τέλος,  οι συµµετέχοντες συµφώνησαν µε το ότι τα περιεχόµενα που δηµοσιεύουν σε 

πλατφόρµες µέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι διαθέσιµα στους φίλους τους γρήγορα 

(µ.τ.=4.15, τ.α.=0.60), µπορούν να περιηγηθούν γρήγορα για το προϊόν και τις πληροφορίες 

που χρειάζονται στις πλατφόρµες µέσων κοινωνικής δικτύωσης (µ.τ.=4.09, τ.α.=0.62) και 

πλατφόρµες να επικοινωνήσουν άµεσα µε τους φίλους τους στις πλατφόρµες µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης χωρίς καθυστέρηση (µ.τ.=3.95, τ.α.=0.75). 

 

Πίνακας 6. Περιγραφικά αποτελέσµατα για τις διαστάσεις της «Ανοικτότητας», «Προσβασιµότητας» 

και «Ταχύτητας» που αποτελούν υποδιαστάσεις της «Χρησιµότητας» 

 

Μέση 
τιµή 
(µ.τ.) 

Τυπική 
απόκλιση 

(τ.α) 

Ανοικτότητα   

Μπορώ να χρησιµοποιήσω την πλατφόρµα 
µέσων κοινωνικής δικτύωσης δωρεάν. 

4.17 .69 

Μπορώ να συµµετάσχω ελεύθερα στην 
πλατφόρµα µέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

4.10 .67 

Μπορώ να λαµβάνω πληροφορίες και να 
δηµοσιεύσω στην πλατφόρµα µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης ελεύθερα 

3.95 .75 

Προσβασιµότητα   

Δεν χρειάζεται να γνωρίζω ειδικές και 
προηγµένες δεξιότητες για τη χρήση 
πλατφορµών µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

3.98 .75 

Νιώθω εύκολο να ενταχθώ στις οµάδες και τις 
κοινότητες που µε ενδιαφέρει 

3.82 .71 

Ταχύτητα   

Μπορώ να περιηγηθώ γρήγορα για το προϊόν 
και τις πληροφορίες που χρειάζοµαι στις 
πλατφόρµες µέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

4.09 .62 
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Τα περιεχόµενα που δηµοσιεύω σε πλατφόρµες 
µέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι διαθέσιµα 
στους φίλους µου γρήγορα. 

4.15 .60 

Μπορώ να επικοινωνήσω άµεσα µε τους 
φίλους µου στις πλατφόρµες µέσων κοινωνικής 
δικτύωσης χωρίς καθυστέρηση 

3.95 .75 

 
Στο Διάγραµµα 6 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για τη διάσταση της 

«Ανοικτότητας». Η µέση τιµή βρέθηκε ίση µε 4.07 (τ.α.=0.592). Το αποτελέσµατα αυτά 

δείχνουν ότι οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν σε µεγάλο βαθµό ότι τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ενθαρρύνουν την ανατροφοδότηση και τη συµµετοχή χωρίς περιορισµούς και 

εµπόδια για τη χρήση και την κοινή χρήση περιεχοµένου. 

 
Διάγραµµα 6. Κατανοµή της διάστασης «Ανοικτότητας» 
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Στο Διάγραµµα 7 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για τη διάσταση της 

«Προσβασιµότητας». Η µέση τιµή βρέθηκε ίση µε 3.90 (τ.α.=0.567). Το αποτελέσµατα αυτά 

δείχνουν ότι οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν σε µεγάλο βαθµό ότι τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης δεν απαιτούν ειδικές δεξιότητες και απαιτούνται ελάχιστες προσπάθειες για τη 

χρήση τους. 

 

 
Διάγραµµα 7. Κατανοµή της διάστασης «Προσβασιµότητας» 

 
Στο Διάγραµµα 8 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για τη διάσταση της 

«Ταχύτητας». Η µέση τιµή βρέθηκε ίση µε 4.06 (τ.α.=0.491). Το αποτελέσµατα αυτά δείχνουν 

ότι οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν σε µεγάλο βαθµό ότι τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

παρέχουν ταχύτητα στη διαθεσιµότητα του περιεχοµένου και ταχύτητα στην επικοινωνία που 

γίνεται µεταξύ των χρηστών. 
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Διάγραµµα 8. Κατανοµή της διάστασης «Ταχύτητας» 

 
 
Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα ευρήµατα αναφορικά µε την διάσταση της «Εξάρτησης». 

Απο τις απαντήσεις των συµµετεχόντων προέκυψε ότι τείνουν να συµφωνήσουν µε το ότι 

είναι συνηθισµένοι στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά µε προϊόντα και υπηρεσίες µέσω 

πλατφορµών κοινωνικής δικτύωσης (µ.τ.=3.73, τ.α.=0.97) ενώ εκφράζουν ουδετερότητα για 

το αν κατά  την επιλογή προϊόντων ή υπηρεσιών, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η 

πρώτη τους προτεραιότητα για τη συλλογή πληροφοριών (µ.τ.=3.39, τ.α.=1.04) και για το αν 

ξοδεύουν περισσότερο χρόνο σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης από άλλα µέσα στο διαδίκτυο, 

όπως ιστότοποι εταιρειών που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες, ιστοσελίδες 

ηλεκτρονικών αγορών και δικτυακές πύλες (µ.τ.=3.29, τ.α.=1.07). 
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Πίνακας 7. Περιγραφικά αποτελέσµατα για την διάσταση της «Εξάρτησης» 

 

Μέση 
τιµή 
(µ.τ.) 

Τυπική 
απόκλιση 

(τ.α) 

Κατά την επιλογή προϊόντων ή υπηρεσιών, τα 
κοινωνικά µέσα είναι η πρώτη µου 
προτεραιότητα για τη συλλογή πληροφοριών. 

3.39 1.04 

Είµαι συνηθισµένος στην αναζήτηση 
πληροφοριών σχετικά µε προϊόντα και 
υπηρεσίες µέσω πλατφορµών κοινωνικής 
δικτύωσης 

3.73 .97 

Ξοδεύω περισσότερο χρόνο σε κοινωνικά µέσα 
από άλλα µέσα στο διαδίκτυο, όπως ιστότοποι 
εταιρειών που προσφέρουν προϊόντα και 
υπηρεσίες, ιστοσελίδες ηλεκτρονικών αγορών 
και δικτυακές πύλες 

3.29 1.07 

 

Στο Διάγραµµα 9 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για τη διάσταση της 

«Εξάρτησης». Η µέση τιµή βρέθηκε ίση µε 3.47 (τ.α.=0.788). Το αποτελέσµατα αυτά 

δείχνουν ότι οι συµµετέχοντες σε µέτριο βαθµό χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης για να εκπληρώσουν τις ανάγκες του ή να επιτύχουν στόχους. 
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Διάγραµµα 9. Κατανοµή της διάστασης «Εξάρτηση» 

 
 
Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα ευρήµατα αναφορικά µε τις δύο διαστάσεις της 

«Εµπλοκής», την «Συνοµιλία» και τη «Συµµετοχή». Απο τις απαντήσεις των συµµετεχόντων 

προέκυψε ότι τείνουν να συµφωνήσουν µε το ότι αναζητούν συχνά πληροφορίες για προϊόντα 

και υπηρεσίες µέσω πλατφορµών µέσων κοινωνικής δικτύωσης (µ.τ.=3.50, τ.α.=0.9) και 

εκφράζουν ουδετερότητα αναφορικά µε το αν σχολιάζουν συχνά ή µοιράζονται της εµπειρία 

τους µε τους φίλους µου σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν χρησιµοποιήσει 

στο παρελθόν (µ.τ.=2.97, τ.α.=0.95).Αντίθετα, τείνουν να διαφωνήσουν µε το ότι  συχνά 

ξεκινούν ένα θέµα συζήτησης σχετικά µε προϊόντα και υπηρεσίες σε πλατφόρµες µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης (µ.τ.=2.44, τ.α.=0.96) και µε το ότι συµµετέχουν συχνά στη συζήτηση 

για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προτείνουν οι φίλοι τους σε πλατφόρµες µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης (µ.τ.=2.62, τ.α.=0.95). 
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Από τις απαντήσεις τους στις δηλώσεις της «Συνοµιλίας» , προέκυψε ότι οι συµµετέχοντες 

αναγνώρισαν ότι είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν φίλους τους που έχουν προβλήµατα όσον 

αφορά τη χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης (µ.τ.=3.81, τ.α.=0.73) αλλά τείνουν να 

διαφωνήσουν µε το ότι συζητούν συχνά προϊόντα και υπηρεσίες µε τους φίλους τους σε 

πλατφόρµες µέσων κοινωνικής δικτύωσης (µ.τ.=2.71, τ.α.=0.94). 

 

Πίνακας 8. Περιγραφικά αποτελέσµατα για τις διαστάσεις της «Συνοµιλίας» και «Συµµετοχής» που 

αποτελούν υποδιαστάσεις της «Εµπλοκής» 

 

Μέση 
τιµή 
(µ.τ.) 

Τυπική 
απόκλιση 

(τ.α) 

Συµµετοχή   

Αναζητώ συχνά πληροφορίες για προϊόντα και 
υπηρεσίες µέσω πλατφορµών µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης 

3.50 .99 

Συχνά σχολιάζω ή µοιράζοµαι εµπειρία µε τους 
φίλους µου σχετικά µε τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που έχω χρησιµοποιήσει στο 
παρελθόν 

2.97 .95 

Συχνά ξεκινώ ένα θέµα συζήτησης σχετικά µε 
προϊόντα και υπηρεσίες σε πλατφόρµες µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης 

2.44 .96 

Συχνά συµµετέχω στη συζήτηση για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που προτείνουν οι 
φίλοι µου σε πλατφόρµες µέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. 

2.62 .95 

Συνοµιλία   

Συχνά συζητώ προϊόντα και υπηρεσίες µε τους 
φίλους µου σε πλατφόρµες µέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 

2.71 .94 
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Είµαι πρόθυµος να βοηθήσω φίλους που έχουν 
προβλήµατα όσον αφορά τη χρήση των µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης 

3.81 .73 

 

Στο Διάγραµµα 10 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για τη διάσταση της 

«Συµµετοχής». Η µέση τιµή βρέθηκε ίση µε 2.88 (τ.α.=0.766). Το αποτελέσµατα αυτά 

δείχνουν ότι οι συµµετέχοντες σε µέτριο προς µικρό βαθµό αλληλοεπιδρούν οικειοθελώς µε 

άλλα µέλη στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µε σκοπό την παροχή ανατροφοδότησης. 

 

 
 
Διάγραµµα 10. Κατανοµή της διάστασης «Συµµετοχή» 
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Στο Διάγραµµα 11 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για τη διάσταση της 

«Συνοµιλίας». Η µέση τιµή βρέθηκε ίση µε 3.26 (τ.α.=0.611). Το αποτελέσµατα αυτά 

δείχνουν ότι οι συµµετέχοντες σε µέτριο βαθµό αλληλοεπιδρούν µε συνοµιλία/ συζήτηση στα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 
Διάγραµµα 11. Κατανοµή της διάστασης «Συνοµιλία» 

 

Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται τα ευρήµατα αναφορικά µε τις διαστάσεις της 

«Εµπιστοσύνης», της «Αντιλαµβανόµενης αξίας» και του «Αντιλαµβανόµενου κινδύνου». 

Απο τις απαντήσεις των συµµετεχόντων στις ερωτήσεις του «Αντιλαµβανόµενου κινδύνου» 

προέκυψε ότι εκφράζουν ουδετερότητα αρκετά 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 (µ.τ.=3.01, τ.α.=0.85), 

µε το ότι η πιθανότητα σπατάλης χρόνου για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών µέσω των 
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πλατφορµών µέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι χαµηλή. (µ.τ.=2.92, τ.α.=0.79) και µε το ότι 

πιθανότητα να βλάψει τη σωµατική και ψυχολογική τους υγεία η αγορά προϊόντων και 

υπηρεσιών µέσω των πλατφορµών κοινωνικών µέσων είναι χαµηλή (µ.τ.=2.97, τ.α.=0.96). 

Αντίθετα, οι συµµετέχοντες διαφώνησαν σε κάποιο βαθµό µε το ότι η πιθανότητα διαρροής 

του ιδιωτικού απορρήτου τους κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών µέσω πλατφορµών 

κοινωνικών µέσων είναι χαµηλή (µ.τ.=2.39, τ.α.=0.95) και µε το ότι η πιθανότητα να 

παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες κακής ποιότητας µέσω των πλατφορµών κοινωνικής 

δικτύωσης είναι χαµηλή (µ.τ.=2.61, τ.α.=0.98) 

Από τις απαντήσεις τους αναφορικά µε την εµπιστοσύνη προς τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

προέκυψε ότι οι συµµετέχοντες εξέφρασαν ουδετερότητα αναφορικά µε ότι θα µοιραστούν 

την καλή τους εµπειρία µε τους φίλους τους για την αγορά προϊόντων ή την απόκτηση 

πληροφοριών σχετικά µε τις πλατφόρµες µέσων κοινωνικής δικτύωσης (µ.τ.=3.10, τ.α.=0.91) 

ενώ τείνουν να διαφωνήσουν µε το ότι οι φίλοι στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι 

αξιόπιστοι (µ.τ.=2.45, τ.α.=0.83), µε το ότι οι πληροφορίες στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

είναι αξιόπιστες (µ.τ.=2.62, τ.α.=0.77) και µε το ότι κοινωνικά µέσα που χρησιµοποιούν είναι 

αξιόπιστα (µ.τ.=2.76, τ.α.=0.85). 

Τέλος,  στις ερωτήσεις αναφορικά µε την αντιλαµβανόµενη αξία, οι συµµετέχοντες 

εξέφρασαν ουδετερότητα µε το ότι αφού αποκτήσουν πληροφορίες για προϊόντα και 

υπηρεσίες σε πλατφόρµες µέσων κοινωνικής δικτύωσης, γνωρίζουν την ποιότητά τους και τη 

λειτουργία τους καλύτερα (µ.τ.=3.37, τ.α.=0.79), µε ότι µπορούν να βρουν προϊόντα και 

υπηρεσίες που είναι πιο κατάλληλα για την προσωπική τους ποιότητα και στυλ στις 

πλατφόρµες µέσων κοινωνικής δικτύωσης (µ.τ.=3.44, τ.α.=0.78) και µε το ότι µπορούν 

εξοικονοµήσουν πολύ χρόνο και ενέργεια για την απόκτηση πληροφοριών για προϊόντα και 

υπηρεσίες στην κοινωνική ζωή (µ.τ.=3.41, τ.α.=0.91). 
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Πίνακας 9. Περιγραφικά αποτελέσµατα για τις διαστάσεις της «Αντιλαµβανόµενης αξίας», της 

«Εµπιστοσύνης» και του «Αντιλαµβανόµενου κινδύνου»  

 

Μέση 
τιµή 
(µ.τ.) 

Τυπική 
απόκλιση 

(τ.α) 

Αντιλαµβανόµενος κίνδυνος   

Πιστεύω 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 

3.01 .85 

Πιστεύω ότι η πιθανότητα να παρέχονται προϊόντα και 
υπηρεσίες κακής ποιότητας µέσω των πλατφορµών 
κοινωνικής δικτύωσης είναι χαµηλή. 

2.61 .98 

Νοµίζω ότι η πιθανότητα σπατάλης χρόνου για την αγορά 
προϊόντων και υπηρεσιών µέσω των πλατφορµών µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης είναι χαµηλή. 

2.92 .79 

Πιστεύω ότι η πιθανότητα να βλάψει τη σωµατική και 
ψυχολογική µου υγεία µε την αγορά προϊόντων και 
υπηρεσιών µέσω των πλατφορµών κοινωνικών µέσων είναι 
χαµηλή. (µακροχρόνια έκθεση στην οθόνη του υπολογιστή, 
άγχος της άφιξης των προϊόντων αναµονής, κλπ) 

2.97 .96 

Πιστεύω ότι η πιθανότητα διαρροής του ιδιωτικού απορρήτου 
µου κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών µέσω 
πλατφορµών κοινωνικών µέσων είναι χαµηλή. 

2.39 .95 

Εµπιστοσύνη   

Νοµίζω ότι οι πληροφορίες για τα κοινωνικά µέσα 
ενηµέρωσης είναι αξιόπιστες. 2.62 .77 

Νοµίζω ότι οι φίλοι στα κοινωνικά µέσα ενηµέρωσης είναι 
αξιόπιστοι 2.45 .83 

Νοµίζω ότι τα κοινωνικά µέσα που χρησιµοποιώ είναι 
αξιόπιστα 2.76 .85 

Θα µοιραστώ την καλή µου εµπειρία µε τους φίλους µου για 
την αγορά προϊόντων ή την απόκτηση πληροφοριών σχετικά 
µε τις πλατφόρµες κοινωνικών µέσων 

3.10 .91 

Αντιλαµβανόµενη αξία   
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Αφού αποκτήσω πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες σε 
πλατφόρµες κοινωνικών µέσων ενηµέρωσης, γνωρίζω την 
ποιότητά τους και τη λειτουργία τους καλύτερα. 

3.37 .79 

Μπορώ να βρω προϊόντα και υπηρεσίες που είναι πιο 
κατάλληλα για την προσωπική µου ποιότητα και στυλ στις 
πλατφόρµες µέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

3.44 .78 

Μπορώ να εξοικονοµήσω πολύ χρόνο και ενέργεια για την 
απόκτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες στην 
κοινωνική ζωή 

3.41 .91 

 

 
Στο Διάγραµµα 12 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για τη διάσταση της 

«Αντιλαµβανόµενης αξίας». Η µέση τιµή βρέθηκε ίση µε 3.41 (τ.α.=0.644). Το αποτελέσµατα 

αυτά δείχνουν ότι οι συµµετέχοντες σε µέτριο βαθµό αναγνωρίζουν τα οφέλη απο τη χρήση 

των µέσων κοινωνικής δικτύωσης.  

 
Διάγραµµα 12. Κατανοµή της διάστασης «Αντιλαµβανόµενη αξία» 
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Στο Διάγραµµα 13 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για τη διάσταση της 

«Εµπιστοσύνης». Η µέση τιµή βρέθηκε ίση µε 2.78 (τ.α.=0.601). Το αποτελέσµατα αυτά 

δείχνουν ότι οι συµµετέχοντες φαίνεται να εκφράζουν αµφιβολίες ως προς το περιεχόµενο 

των µέσων κοινωνικής δικτύωσης.  

 
Διάγραµµα 13. Κατανοµή της διάστασης «Εµπιστοσύνη» 

 

Στο Διάγραµµα 14 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για τη διάσταση του 

«Αντιλαµβανόµενοι κινδύνου». Η µέση τιµή βρέθηκε ίση µε 2.73 (τ.α.=0.624). Το 

αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι οι συµµετέχοντες φαίνεται να αναγνωρίζουν τον κίνδυνο απο 

τη χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης.  
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Διάγραµµα 14. Κατανοµή της διάστασης «Αντιλαµβανόµενου κινδύνου» 

 

Τέλος, στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται τα ευρήµατα αναφορικά µε τη διάσταση της 

«Πρόθεσης αγοράς». Απο τις απαντήσεις των συµµετεχόντων προέκυψε ότι τείνουν να 

συµφωνήσουν µε το ότι η χρήση πλατφορµών µέσων κοινωνικής δικτύωσης αυξάνει το 

ενδιαφέρον τους για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών (µ.τ.=3.44, τ.α.=0.85), βοηθά να 

λαµβάνουν αποφάσεις καλύτερα πριν αγοράσω αγαθά και υπηρεσίες (µ.τ.=3.53, τ.α.=0.76) 

και τείνουν να συµφωνήσουν µε το ότι αν ανακαλύψουν ότι η χρησιµότητα των προϊόντων ή 

των υπηρεσιών είναι µεγαλύτερη από τις προσωπικές θυσίες όσον αφορά το χρήµα, το χρόνο 

και την ενέργεια, θα εξετάσουν την αγορά αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών (µ.τ.=3.57, 

τ.α.=0.71). Τέλος, οι συµµετεχόντων προέκυψε ότι τείνουν να συµφωνήσουν µε το ότι είναι 

πολύ πιθανό να αγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες που συστήνονται από τους φίλους τους σε 

πλατφόρµες µέσων κοινωνικής δικτύωσης (µ.τ.=3.41, τ.α.=0.79) 
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Πίνακας 10. Περιγραφικά αποτελέσµατα για τη διάσταση της «Πρόθεσης αγοράς» 

 

Μέση 
τιµή 
(µ.τ.) 

Τυπική 
απόκλιση 

(τ.α) 

Η χρήση πλατφορµών µέσων κοινωνικής 
δικτύωσης µε βοηθά να λαµβάνω αποφάσεις 
καλύτερα πριν αγοράσω αγαθά και υπηρεσίες. 

3.53 .76 

Η χρήση πλατφορµών µέσων κοινωνικής 
δικτύωσης αυξάνει το ενδιαφέρον µου για την 
αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 

3.44 .85 

Αν ανακαλύψω ότι η χρησιµότητα των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών είναι µεγαλύτερη 
από τις προσωπικές θυσίες όσον αφορά το 
χρήµα, το χρόνο και την ενέργεια, θα εξετάσω 
την αγορά αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών. 

3.57 .71 

Είµαι πολύ πιθανό να αγοράσω προϊόντα ή 
υπηρεσίες που συστήνονται από τους φίλους 
µου σε πλατφόρµες µέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. 

3.41 .79 

 

Στο Διάγραµµα 15 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για τη διάσταση της 

«Πρόθεσης αγοράς». Η µέση τιµή βρέθηκε ίση µε 3.49 (τ.α.=0.514). Το αποτελέσµατα αυτά 

δείχνουν ότι οι συµµετέχοντες φαίνεται να είναι θετική σε πιθανή αγορά απο τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 
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Διάγραµµα 15. Κατανοµή της διάστασης «Πρόθεση αγοράς» 

 
 

4.5. Συσχέτιση µεταξύ µεταβλητών 
 

Στην συνέχεια διερευνήθηκε η πιθανή συσχέτιση της «Κοινωνικότητας», της 

«Χρησιµότητας», της «Εξάρτησης» και της «Εµπλοκής» µε τον «Αντιλαµβανόµενο κίνδυνο», 

την «Αντιλαµβανόµενη αξία», την «Εµπιστοσύνη» και την «Πρόθεση αγοράς». Τα 

αποτελέσµατα του συντελεστή συσχέτισης του Pearson δίνονται στον Πίνακα 11. Απο την 

ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχει θετική συσχέτισης της «Κοινότητας» µε την «Εµπιστοσύνη» 

(r=0.268, p<0.01) την «Αντιλαµβανόµενη αξία» (r=0.333, p<0.01) και την «Πρόθεση 

αγοράς», (r=0.301, p<0.01) και αρνητική σχέση µε τον «Αντιλαµβανόµενο Κίνδυνο» (r=-

0.372, p<0.01),. Παρόµοια, προέκυψε ότι υπάρχει αρνητική συσχέτισης της «Συνδετικότητας» 
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µε τον «Αντιλαµβανόµενο Κίνδυνο» (r=-0.261, p<0.01) και θετική συσχέτιση µε την 

«Αντιλαµβανόµενη αξία» (r=0.299, p<0.01) και την «Πρόθεση αγοράς», (r=0.256, p<0.01). 

 

Πίνακας 11. Αποτελέσµατα συντελεστή συσχέτισης του Pearson αναφορικά µε την συσχέτιση της 
«Κοινωνικότητας», της «Χρησιµότητας», της «Εξάρτησης» και της «Εµπλοκής» µε τον 
«Αντιλαµβανόµενο κίνδυνο», την «Αντιλαµβανόµενη αξία», την «Εµπιστοσύνη» και την «Πρόθεση 
αγοράς» 

 Εµπιστοσύνη 
Αντιληπτός 
κίνδυνος Αντιληπτή αξία Πρόθεση αγοράς 

Κοινότητα Pearson  .268** -.372** .333** .301** 

p .002 .000 .000 .000 

Συνδετικότητα Pearson  .044 -.261** .299** .256** 

p .611 .002 .000 .003 

Ανοικτότητα Pearson  -.204* -.058 .217* .050 

p .018 .506 .012 .568 

Προσβασιµότητ
α 

Pearson  .007 -.075 .360** .208* 

p .936 .388 .000 .016 

Ταχύτητα Pearson  -.004 -.069 .328** .262** 

p .963 .427 .000 .002 

Εξάρτηση Pearson  .098 -.201* .409** .459** 

p .263 .020 .000 .000 

Συµµετοχή Pearson  .241** -.202* .262** .245** 

p .005 .020 .002 .005 

Συνοµιλία Pearson  .207* -.260** .293** .192* 

p .017 .003 .001 .027 

 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η «Ανοικτότητα» σχετίζεται αρνητικά µε την «Εµπιστοσύνη» 

(r=-0.204, p<0.05) ενώ σχετίζεται θετικά µε την «Αντιλαµβανόµενη αξία» (r=0.217, p<0.05). 

Αντίθετα, η «Προσβασιµότητα» σχετίζεται θετικά µε την «Αντιλαµβανόµενη αξία» (r=0.360, 
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p<0.01) και την «Πρόθεση αγοράς», (r=0.208, p<0.05). Παρόµοια, η «Ταχύτητα» σχετίζεται 

θετικά µε την «Αντιλαµβανόµενη αξία» (r=0.328, p<0.01) και την «Πρόθεση αγοράς», 

(r=0.262, p<0.01). Η «Εξάρτηση» σχετίζεται αρνητικά µε τον «Αντιλαµβανόµενο Κίνδυνο» 

(r=-0.201, p<0.05) και θετικά µε την «Αντιλαµβανόµενη αξία» (r=0.409, p<0.01) και την 

«Πρόθεση αγοράς», (r=0.459, p<0.01). 

Τέλος, παρατηρήθηκε ότι απο τις διαστάσεις της «Εµπλοκής», η «Συµµετοχή» σχετίζεται 

θετικά µε την «Εµπιστοσύνη» (r=0.241, p<0.01), την «Αντιλαµβανόµενη αξία» (r=0.262, 

p<0.01) και την «Πρόθεση αγοράς», (r=0.245, p<0.01) ενώ σχετίζεται αρνητικά µε τον 

«Αντιλαµβανόµενο Κίνδυνο» (r=-0.202, p<0.05),. Τέλος, η «Συνοµιλία» σχετίζεται θετικά µε 

την «Εµπιστοσύνη» (r=0.207, p<0.05), την «Αντιλαµβανόµενη αξία» (r=0.293, p<0.01) και 

την «Πρόθεση αγοράς», (r=0.192, p<0.05) ενώ σχετίζεται αρνητικά τον «Αντιλαµβανόµενο 

Κίνδυνο» (r=-0.260, p<0.01), 

 

4.6. Διαφοροποίηση ως προς τα κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά 
 

Στην συνέχεια διερευνήθηκαν πιθανές διαφορές των αποτελεσµάτων ως προς τα κοινωνικό-

δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ατόµων. Παρακάτω παρουσιάζονται µόνο τα ευρήµατα στα 

οποία παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0.05.  

Απο τον έλεγχο t-test για ανεξάρτητα δείγµατα ως προς το φύλο, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει 

µια σηµαντική διαφορά µεταξύ αντρών και γυναικών στη διάσταση της «Εξάρτησης» ( 

t(131)=-3.542, p=0.001<0.05). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε τη µορφή µέσης τιµής 

και 95% διαστήµατος εµπιστοσύνης στο Διάγραµµα 16. Απο την ανάλυση προέκυψε ότι οι 

γυναίκες (µ.τ.=3.64, τ.α.=0.72, 95% ΔΕ=[3.49, 3.80]) εµφανίζουν υψηλότερο βαθµό 

εξάρτησης σε σύγκριση µε τους άντρες (µ.τ.=3.16, τ.α.=0.82, 95% ΔΕ=[2.92, 3.40]).  
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Διάγραµµα 16. Αποτελέσµατα για την «Εξάρτηση» ως προς το φύλο  

 

Από την ανάλυση διακύµανσης παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει καµία σηµαντική διαφορά ως 

προς την ηλικιακή οµάδα των ατόµων ενώ προέκυψε σηµαντική διαφορά στις διαστάσεις της 

«Συνδετικότητας» (F(3,129)=2.873, p=0.039<0.05) και της «Ανοικτότητας» (F(3,129)=5.313, 

p=0.002<0.05) ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα για τις δύο σηµαντικές 

διαφορές ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο παρουσιάζονται µε τη µορφή µέσης τιµής και 95% 

διαστήµατος εµπιστοσύνης στο Διάγραµµα 17. Απο την ανάλυση προέκυψε ότι οι κάτοχοι 

µεταπτυχιακού/ διδακτορικού (µ.τ.=4.35, τ.α.=0.58, 95% ΔΕ=[4.15, 4.56]) εµφανίζουν 

υψηλότερο βαθµό «Συνδετικότητας» σε σύγκριση µε τους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ (µ.τ.=4.10, 

τ.α.=0.82, 95% ΔΕ=[3.95, 4.25]), τους απόφοιτους κολλεγίου/ ΙΕΚ (µ.τ.=3.85, τ.α.=0.40, 95% 

ΔΕ=[3.69, 4.02]) και τους απόφοιτους Πρωτοβάθµιας/ Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

(µ.τ.=3.84, τ.α.=0.72, 95% ΔΕ=[3.53, 4.15]). Αντίθετα,, προέκυψε ότι οι απόφοιτοι κολλεγίου/ 

ΙΕΚ (µ.τ.=3.33, τ.α.=0.40, 95% ΔΕ=[3.08, 3.59]) εµφανίζουν χαµηλότερο βαθµό 

«Ανοικτότητας» σε σύγκριση µε τους κατόχους µεταπτυχιακού/ διδακτορικού (µ.τ.=3.55, 
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τ.α.=0.61, 95% ΔΕ=[3.33, 3.76]), σε σύγκριση µε τους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ (µ.τ.=3.75, 

τ.α.=0.53, 95% ΔΕ=[3.60, 3.89]) και τους απόφοιτους  Πρωτοβάθµιας/ Δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης (µ.τ.=3.62, τ.α.=0.68, 95% ΔΕ=[3.33, 3.92]) 

 
Διάγραµµα 17. Αποτελέσµατα για την «Συνδετικότητα» και την «Ανοικτότητα» ως προς το 
εκπαιδευτικό επίπεδο  

 

4.6. Αποτελέσµατα µοντέλου δοµικών εξισώσεων 
 

Στην τελευταία ενότητα των αποτελεσµάτων παρουσιάζονται τα ευρήµατα της ανάλυσης 

δοµικών εξισώσεων. Η αρχική µορφή του µοντέλου στο λογισµικό AMOS δίνεται στο 

Διάγραµµα 18.  
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Διάγραµµα 18. Αρχικό µοντέλο SEM στο λογισµικό AMOS 

 

Τα αποτελέσµατα της αρχικής ανάλυσης παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 12. Απο τα 

αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι απο τις 27 ερευνητικές υποθέσεις επιβεβαιώθηκαν οι 8 και 

απορρίφθηκαν οι 18 ενώ 1 υπόθεση έβγαλε αντίστροφη επίδραση απο την αναµενόµενη. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι η κοινότητα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει αρνητικά 

τον κίνδυνο που αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής (b=-0.173, p=0.009), επηρεάζει θετικά την 

αξία που αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής (b=0.166, p=0.014) και επηρεάζει θετικά την 

εµπιστοσύνη των καταναλωτών (b=0.210, p=0.004). Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι η 

ανοικτότητα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει αρνητικά την εµπιστοσύνη των 

καταναλωτών στα κοινωνικά µέσα (b=-0.280, p<0.001), η προσβασιµότητα των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει θετικά την αξία που αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής 

(b=0.216, p<0.001), η συνοµιλία των καταναλωτών στα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει 
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θετικά την αξία που αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής (b=0.134, p=0.079), η εµπιστοσύνη των 

καταναλωτών στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει αρνητικά τον κίνδυνο που 

αντιµετωπίζει ο καταναλωτής (b=-0.335, p<0.001), η αντιλαµβανόµενη αξία των 

καταναλωτών σχετικά µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει αρνητικά τον κίνδυνο 

(b=-0.289, p<0.001) και η αντιλαµβανόµενη αξία των καταναλωτών σχετικά µε τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει θετικά την πρόθεση αγοράς (b=0.392, p<0.001)  

Πίνακας 12. Αποτελέσµατα SEM και απόρριψη ή αποδοχή των υποθέσεων. 

Επίδραση b p Αποτέλε
σµα 

H1 
Κοινότητα  

 
 

Αντιλαµβανόµενος κίνδυνος -0.173 0.009 Ε 
H2 Αντιλαµβανόµενη αξία 0.166 0.014 Ε 
H3 Εµπιστοσύνη 0.210 0.004 Ε 
H4 

Συνδετικότητ
α 

 
 

 
 

Αντιλαµβανόµενος κίνδυνος -0.110 0.119 Α 

H5 Αντιλαµβανόµενη αξία 0.067 0.382 Α 
H6 Εµπιστοσύνη -0.054 0.487 Α 
H7 

Ανοικτότητα 

 
 

 
 

Αντιλαµβανόµενος κίνδυνος -0.089 0.241 Α 

H8 Αντιλαµβανόµενη αξία 0.059 0.455 Α 

H9 Εµπιστοσύνη -0.280 <0.001 Μ 
H10 

Προσβασιµότ
ητα 

 
 

 
 

Αντιλαµβανόµενος κίνδυνος -0.040 0.604 Α 

H11 Αντιλαµβανόµενη αξία 0.216 0.009 Ε 

H12 Εµπιστοσύνη -0.021 0.804 Α 
Η13 

Ταχύτητα  
 

Αντιλαµβανόµενος κίνδυνος -0.084 0.338 Α 
Η14 Αντιλαµβανόµενη αξία 0.050 0.597 Α 
Η15 Εµπιστοσύνη 0.039 0.685 Α 
Η16 

Συµµετοχή  
 

Αντιλαµβανόµενος κίνδυνος -0.070 0.213 Α 
Η17 Αντιλαµβανόµενη αξία -0.065 0.286 Α 
Η18 Εµπιστοσύνη 0.060 0.330 Α 
Η19 

Συνοµιλία  
 

Αντιλαµβανόµενος κίνδυνος -0.073 0.307 Α 
Η20 Αντιλαµβανόµενη αξία 0.134 0.079 Ε 
Η21 Εµπιστοσύνη 0.104 0.183 Α 
Η22 

Εµπιστοσύνη  
 

Αντιλαµβανόµενος κίνδυνος -0.335 <0.001 Ε 
Η23 Αντιλαµβανόµενη αξία -0.065 0.286 Α 
Η24 Πρόθεση αγοράς -0.006 0.932 Α 
Η25 Αντιλαµβανό

µενη αξία 
 

 
Αντιλαµβανόµενος κίνδυνος -0.289 <0.001 Ε 

Η26 Πρόθεση αγοράς 0.392 <0.001 Ε 
Η27 Αντιλαµβανό  Πρόθεση αγοράς 0.094 0.194 Α 
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Επίδραση b p Αποτέλε
σµα 

µενος 
κίνδυνος 

 

Ε=Επιβεβαιώνεται η υπόθεση----Α=Απορρίπτεται η υπόθεση ---Μη αναµενόµενο αποτέλεσµα 

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της προσαρµογής του µοντέλου δίνονται στον Πίνακα 13. 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι δεν επιτυγχάνεται το άνω όριο για το δείκτη Normed Χ2 

(Χ2/df): καθώς προέκυψε ότι είναι ίσος µε 8.576. Επιπρόσθετα, δεν επιτυγχάνεται η τιµή του 

δείκτη RMSEA καθώς ισούται µε 0.240 και η τιµή του δείκτη CFI καθώς ισούται µόλις µε 

0.362. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι είναι ενδεδειγµένη η αλλαγή στη δοµή του 

µοντέλου. Αυτό πραγµατοποιήθηκε µέσα απο τη διενέργεια ανάλυσης τροποποίησης 

χρησιµοποιώντας τους κατάλληλους δείκτες τροποποίησης που παρήχθησαν απο το AMOS 

(modification indexes). 

Πίνακας 13. Αξιολόγηση αρχικού µοντέλου SEM  

Δείκτης Τιµή Αποδεκτό όριο 

χ2 308.7 (p<0.01) - 

df 36 - 

Normed χ2 8.576 <5 

Comparative Fit Index (CFI) 0.362 >0.9 

RMSEA 0.240 <0.10 

AIC1 416.7 - 

 

Η τελική µορφή του βέλτιστου µοντέλου δίνεται στο Διάγραµµα 19. Το τελικό µοντέλο 

προέκυψε απο την ενσωµάτωση όρων συσχέτισης µεταξύ των σφαλµάτων των ανεξάρτητων 

µεταβλητών καθώς και απο την αφαίρεση απο το µοντέλο των σχε΄σεων µε πολύ χαµηλό 

επίπεδο επίδρασης.  

 

 

                                                
1 Το AIC µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύγκριση διαφορετικών µοντέλων. Όσο µικρότερη είναι η 
AIC, τόσο καλύτερη είναι η προσαρµογή του µοντέλου 
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Διάγραµµα 19. Τελικό µοντέλο SEM στο λογισµικό AMOS 

 

Τα αποτελέσµατα της τελικής ανάλυσης παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 14. Απο τα 

αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι απο τις 27 ερευνητικές υποθέσεις επιβεβαιώθηκαν οι 7 και 

απορρίφθηκαν οι 19 ενώ 1 υπόθεση έβγαλε αντίστροφη επίδραση απο την αναµενόµενη. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι η κοινότητα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει αρνητικά 

τον κίνδυνο που αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής (b=-0.152, p=0.029), επηρεάζει θετικά την 

αξία που αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής (b=0.171, p=0.029) και επηρεάζει θετικά την 

εµπιστοσύνη των καταναλωτών (b=0.205, p=0.004). Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι η 

ανοικτότητα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει αρνητικά την εµπιστοσύνη των 

καταναλωτών στα κοινωνικά µέσα (b=-0.290, p<0.001), η προσβασιµότητα των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει θετικά την αξία που αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής 

(b=0.229, p=0.013), η συνδετικότητα επηρεάζει αρνητικά τον κίνδυνο που αντιλαµβάνεται ο 

καταναλωτής (b=-0.140, p=0.074), η αντιλαµβανόµενη αξία των καταναλωτών σχετικά µε τα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει αρνητικά τον κίνδυνο (b=-0.292, p<0.001) και η 
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αντιλαµβανόµενη αξία των καταναλωτών σχετικά µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

επηρεάζει θετικά την πρόθεση αγοράς (b=0.392, p<0.001). 

Πίνακας 14. Αποτελέσµατα τελικού µοντέλου SEM και απόρριψη ή αποδοχή των υποθέσεων. 

 Επίδραση b p Αποτέλε
σµα 

Κοινότητα  
 

 

Αντιλαµβανόµενος κίνδυνος -0.152 0.029 Ε 
Αντιλαµβανόµενη αξία 0.171 0.029 Ε 
Εµπιστοσύνη 0.205 0.004 Ε 

Συνδετικότητ
α 

 
 

 
 

Αντιλαµβανόµενος κίνδυνος -0.140 0.074 Ε 

Αντιλαµβανόµενη αξία 0.069 0.433 Α 

Ανοικτότητα 

 
 

 
 

Αντιλαµβανόµενος κίνδυνος -0.092 0.350 Α 

Αντιλαµβανόµενη αξία 0.073 0.403 Α 
Εµπιστοσύνη -0.290 <0.001 Μ 

Προσβασιµότ
ητα 

 
 

 
 

Αντιλαµβανόµενη αξία 0.229 0.013 Ε 

Ταχύτητα  
 
Αντιλαµβανόµενος κίνδυνος -0.096 0.350 Α 

Συµµετοχή  
 
Αντιλαµβανόµενη αξία -0.067 0.454 Α 

Συνοµιλία  
 
Αντιλαµβανόµενη αξία 0.134 0.170 Α 
Εµπιστοσύνη 0.112 0.163 Α 

Εµπιστοσύνη  
 
Αντιλαµβανόµενος κίνδυνος -0.336 <0.001 Α 

Αντιλαµβανό
µενη αξία 

 
 
Αντιλαµβανόµενος κίνδυνος -0.292 <0.001 Ε 
Πρόθεση αγοράς 0.392 <0.001 Ε 

Αντιλαµβανό
µενος 
κίνδυνος 

 
 
Πρόθεση αγοράς 0.091 0.156 Α 

Ε=Επιβεβαιώνεται η υπόθεση----Α=Απορρίπτεται η υπόθεση ---Μη αναµενόµενο αποτέλεσµα 

 

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της προσαρµογής του µοντέλου δίνονται στον Πίνακα 15. 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι επιτυγχάνεται το άνω όριο για το δείκτη Normed Χ2 (Χ2/df): 

καθώς προέκυψε ότι είναι ίσος µε 1.821. Επιπρόσθετα, επιτυγχάνεται η τιµή του δείκτη 
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RMSEA καθώς ισούται µε 0.079 και η τιµή του δείκτη CFI καθώς ισούται µε 0.933. Τέλος, 

επιτυγχάνεται σαφής βελτίωση του δείκτη AIC καθώς στο τελικό µοντέλο ισούται µε 173.75 

σε σύγκριση µε το αρχικό που ισούταν µε 416.7. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι το 

τελικό µοντέλο επιτυγχάνει ικανοποιητικούς δείκτες προσαρµογής.  

Πίνακας 15. Αξιολόγηση τελικού µοντέλου SEM  

Δείκτης Τιµή Αποδεκτό όριο 

χ2 64.73 (p<0.01) - 

df 35 - 

Normed χ2 1.821 <5 

Comparative Fit Index (CFI) 0.933 >0.9 

RMSEA 0.079 <0.10 

AIC 173.75 - 
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Κεφάλαιο 5. Συµπεράσµατα 
Η µελέτη αυτή είχε ως στόχο να διερευνήσει την επίδραση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

στη συµπεριφορά των καταναλωτών στην Ελλάδα. Θεωρείται σκόπιµο καθώς η υπάρχουσα 

θεωρητική βιβλιογραφία στον τοµέα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και της επίδρασης της 

στην συµπεριφορά των καταναλωτών στην Ελλάδα είναι ανεπαρκής. Εκτός αυτού, το 

µάρκετινγκ µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα ξεκίνησε µόλις την 

τελευταία πενταετία. Οι εταιρείες δεν έχουν πρακτική εµπειρία στον τοµέα αυτό, παρόλο που 

επιδεικνύουν ισχυρή εµπιστοσύνη και συµφέροντα σε αυτά. Με την ελπίδα να παράσχει 

µερικές γνώσεις τόσο για τους ακαδηµαϊκούς όσο και για τους επαγγελµατίες που εργάζονται 

στον τοµέα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και του µάρκετινγκ, η µελέτη επεδίωξε να 

απαντήσει σε τρία ερευνητικά ερωτήµατα: 

1. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τους Έλληνες καταναλωτές για να λαµβάνουν 

πληροφορίες και να αγοράζουν µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης; 

2. Πώς επηρεάζουν αυτοί οι παράγοντες την πρόθεση αγοράς; 

3. Υπάρχουν χαρακτηριστικά των καταναλωτών που διαφοροποιούν τη συµπεριφορά τους; 

5.1. Συζήτηση  
 

Σχέσεις µεταξύ της κοινωνικότητας των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, της αντιλαµβανόµενης 

αξίας, της εµπιστοσύνης και του αντιληπτού κινδύνου 

Τα αποτελέσµατα από τις δοκιµές υποθέσεων δείχνουν ότι η διάσταση της κοινωνικοποίησης 

των µέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαχωρίζεται στην κοινότητα και στην συνδετικότητα 

έχει µια σηµαντική θετική επίδραση στην εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό αντιστοιχεί στο αποτέλεσµα άλλων ερευνών ότι η αίσθηση του 

ανήκειν και της κοινωνικής ιδιότητας της εικονικής κοινότητας έχει θετική επίδραση στην 

εµπιστοσύνη των καταναλωτών (GYang, Mai, & Ben-Ur, 2011; Broderick, Brown, & Lee, 

2007) Επιπρόσθετα, οι επιδράσεις της κοινωνικότητας των µέσων κοινωνικής επίδρασης τόσο 

στην αντιληπτή αξία όσο και στον αντιληπτό κίνδυνο είναι σηµαντικές. Τα αποτελέσµατα 

έρχονται σε συµφωνία µε προηγούµενα εµπειρικά ευρήµατα (Riedl, Köbler, Goswami, & 
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Krcmar, 2013). Μια πιθανή εξήγηση που βασίζεται στα αποτελέσµατα είναι ότι τα άτοµα θα 

εµπιστεύονται περισσότερο τις πλατφόρµες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και θα 

αντιλαµβάνονται λιγότερους κινδύνους και περισσότερα οφέλη, αν τα µέσα αυτά ενισχύουν 

την αίσθηση του ανήκειν και τις συνδέσεις καθώς και την κοινωνική παρουσία σε αυτήν την 

εικονική κοινότητα, φαίνεται επιπλέον χρήσιµο να αποκτήσουν πολύτιµες πληροφορίες και 

γνώσεις ή να κάνουν καλύτερες αποφάσεις αγοράς, πράγµα που σηµαίνει ότι θα αυξηθεί η 

αντιληπτή αξία τους στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, η διάσταση της 

κοινωνικοποίησης των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα όταν αποτελούν µέρος µιας 

οµάδας ή µιας κοινότητας, µειώνει τον αντιληπτό κίνδυνο τους στην πλατφόρµα (Broderick, 

Brown, & Lee, 2007). 

Σχέσεις ανάµεσα στην ανοικτότητα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης µε την αντιλαµβανόµενη 

αξία, την εµπιστοσύνη και τον αντιληπτό κίνδυνο 

Όσον αφορά τις υποθέσεις σχετικά µε την ανοικτότητα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, η 

αρνητική επίδραση της ανοικτότητας στον αντιληπτό κίνδυνο δεν υποστηρίχθηκε απο τη 

στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, ενώ δεν υποστηρίζονται οι θετικές επιρροές στην 

αντιληπτή αξία και την εµπιστοσύνη. Επιπλέον, αν και η επίδραση της ανοικτότητας στην 

εµπιστοσύνη είναι στατιστικά σηµαντική, το πρόσηµο δείχνει αρνητική συσχέτιση το οποίο 

έρχεται σε αντίθεση µε την αρχική υπόθεση. Η αρνητική σχέση µεταξύ ανοικτότητας και 

αντιληπτού κινδύνου έχει αναδειχθεί απο παρόµοιες έρευνες και δείχνει ότι όταν οι χρήστες 

των µέσων κοινωνικής δικτύωσης αισθάνονται ελεύθεροι και δεν περιορίζονται σε σχόλια και 

συµµετέχουν στη συζήτηση, θα µειωθεί ο αντιλαµβανόµενος κίνδυνος καθώς υπάρχουν 

περισσότερες πληροφορίες (Taprial & Kanwar, 2012; Mayfield, 2008). Το συγκεκριµένο 

εύρηµα δεν επιβεβαιώθηκε απο τα ευρήµατα της παρούσας ανάλυσης.  

Σχέσεις µεταξύ της προσβασιµότητας των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, της αντιλαµβανόµενης 

αξίας, της εµπιστοσύνης και του αντιληπτού κινδύνου 

Από τις τρείς υποθέσεις σχετικά µε την προσβασιµότητα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

επιβεβαιώθηκε µόνο η µία. Από την άποψη της επίδρασης της προσβασιµότητας στον 

αντιληπτό κίνδυνο, δεν βρέθηκε σηµαντική επίδραση γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε 

παρόµοιες έρευνες (Taprial & Kanwar, 2012). Αντίθετα, η επίδραση της προσβασιµότητας 
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των κοινωνικών µέσων στην αντιλαµβανόµενη αξία είναι θετική και σηµαντική, η οποία 

έρχεται σε συµφωνία µε την αρχική υπόθεση επιβεβαιώνοντας ευρήµατα άλλων ερευνών (Al-

Debei, Al-Lozi, & Papazafeiropoulou, 2013). Η επίδραση της προσβασιµότητας στην 

εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα κοινωνικά µέσα δεν είναι σηµαντική, πράγµα που 

σηµαίνει ότι αν απαιτούνται ειδικές δεξιότητες και προσπάθειες για να έχουν πρόσβαση και 

να χρησιµοποιήσουν τις πλατφόρµες αυτό δεν θα επηρεάσει σηµαντικά την εµπιστοσύνη τους 

στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Σχέσεις µεταξύ ταχύτητας, αντιλαµβανόµενης αξίας, εµπιστοσύνης και αντιληπτού κινδύνου 

Η ταχύτητα χρήσης των µέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν φάνηκε να έχει σηµαντική 

επίδραση στους κινδύνους που αντιµετωπίζουν οι καταναλωτές, στην αξία που δίνουν στις 

ενέργειες που µπορούν να γίνουν στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην εµπιστοσύνη που 

εκφράζουν απέναντι σε αυτά. Αυτό σηµαίνει ότι εάν οι καταναλωτές µπορούν να έχουν 

γρήγορη πρόσβαση και να περιηγηθούν στις πληροφορίες σχετικά µε τις πλατφόρµες µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και εάν η επικοινωνία µεταξύ των χρηστών στα µέσα είναι γρήγορη 

και οµαλή, οι αντιληπτοί κίνδυνοι τους στα κοινωνικά µέσα δεν αναµένουµε να µειωθούν 

σηµαντικά. Παρόµοια, η µη επίδραση της ταχύτητας στην αντιλαµβανόµενη αξία και στην 

εµπιστοσύνη µπορεί να θεωρηθεί ως ένα σηµείο λογική, υπό την έννοια ότι η 

αντιλαµβανόµενη αξία βασίζεται κυρίως στο εάν οι πληροφορίες για το προϊόν και το άλλο 

περιεχόµενο που λαµβάνουν οι καταναλωτές είναι χρήσιµες γι 'αυτούς (Taprial et al., 2012). 

Ως εκ τούτου, η ταχύτητα πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες δεν είναι κατά πρώτο λόγο η 

πρώτη σκέψη.  

Σχέσεις µεταξύ εµπιστοσύνης, αντιλαµβανόµενης αξίας, αντιληπτού κινδύνου και πρόθεσης 

αγοράς 

Τα αποτελέσµατα των υποθέσεων σχετικά µε την εµπιστοσύνη σε άλλες µεταβλητές δείχνουν 

ότι η εµπιστοσύνη έχει αρνητική και σηµαντική επιρροή στον αντιλαµβανόµενο κίνδυνο αλλά 

δεν έχει επιρροή στην πρόθεση αγοράς και στην αντιλαµβανόµενη αξία. Τα αποτελέσµατα 

αυτά έρχονται σε αντίθετη µε ευρήµατα που δείχνουν οτι η εµπιστοσύνη στα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ενισχύει την πρόθεση αγοράς (Kumar et al., 2017) ενώ επιβεβαιώθηκε ότι η 
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εµπιστοσύνη στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µειώνει την αίσθηση κινδύνων (Lamberton & 

Stephen, 2016). 

Επιπρόσθετα, προέκυψε ότι ο αντιληπτός κίνδυνος δεν έχει σηµαντική επίδραση στην 

πρόθεση αγοράς αποτέλεσµα που έρχεται σε αντίθεση µε προηγούµενες έρευνες (McKnight & 

Chervany, 2002; Martin, 2018) 

Τέλος, προέκυψε ότι η επίδραση της αντιλαµβανόµενης αξίας στην πρόθεση αγοράς είναι 

θετική και σηµαντική, που αντιστοιχεί σε άλλα εµπειρικά ευρήµατα που δείχνουν ότι εάν οι 

καταναλωτές έχουν υψηλή αντίληψη για τη χρησιµότητα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, η 

πιθανότητα χρήσης τους για αναζήτηση πληροφοριών προϊόντος και τελικά η αγορά είναι 

πολύ υψηλή (Gan & Wang, 2017; Clemes et al., 2014). 

 
5.2. Περιορισµοί και προβληµατισµοί 
 

Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, υπάρχουν πολλά εµπόδια και περιορισµοί που 

αντιµετώπισε ο συγγραφέας. 

1) Δειγµατοληψία και συλλογή δεδοµένων 

Λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς του χρόνου και των πόρων, παρόλο που αυτή η 

µελέτη προσπαθεί να συλλέξει δείγµα απο µεγάλο γεωγραφικό εύρος, εξακολουθούν να 

υπάρχουν προβλήµατα µε το δείγµα, καθώς η δειγµατοληψία ευκολίας ήταν η επιλεγµένη 

τεχνική συλλογής δεδοµένων. Η δειγµατοληψία ευκολίας ως µία από τις τεχνικές 

δειγµατοληψίας µη πιθανότητας έχει την κοινή στάση ότι η επιλογή των δειγµάτων βασίζεται 

στην κρίση του ερευνητή, η οποία µπορεί να προκαλέσει υψηλά επίπεδα µεροληψίας. 

Επιπλέον, η δειγµατοληψία ευκολία επιλέγει δείγµα από τον πληθυσµό µε βάση την εύκολη 

προσβασιµότητά τους και την εγγύτητά τους προς τον ερευνητή, η οποία µπορεί να µην είναι 

αντιπροσωπευτική και κατάλληλη για έρευνα για συµπεράσµατα σε επίπεδο πληθυσµού. 

Συνοπτικά, η διαδικασία δειγµατοληψίας αποτελεί εµπόδιο για τη µελέτη αυτή. Το 

αποτέλεσµα της δοκιµής υποθέσεων και της προσαρµογής του µοντέλου θα ήταν καλύτερο 

εάν εφαρµοζόταν άλλες τεχνικές δειγµατοληψίας και συλλεχθεί µεγαλύτερο δείγµα. 
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2) Εφαρµογή των θεωριών και της βιβλιογραφίας 

Η µελέτη επικεντρώνεται στην επιρροή των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στη συµπεριφορά 

των καταναλωτών στην Ελλάδα. Η κατάσταση της βιβλιογραφίας στον τοµέα των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης όπως αναφέρεται στο δεύτερο µέρος είναι ανεπαρκής. Πολλά άρθρα 

επικεντρώνονται στη χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης σε πρακτικό επίπεδο. Το 

γεγονός ότι η µελέτη επικεντρώνεται στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα αυξάνει 

τη δυσκολία εύρεσης σχετικής βιβλιογραφίας. Σε σύγκριση µε την ανάπτυξη των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης σε άλλες χώρες, η ανάπτυξη στην Ελλάδα σε επίπεδο marketing 

βρίσκεται στο προκαταρκτικό βήµα. Δεν υπάρχουν ακόµη αρκετά άρθρα σχετικά µε την 

πρακτική εφαρµογή και χρήση των µέσων αυτών στην Ελλάδα. Έτσι, σε αυτή τη µελέτη, 

πολλές από τις θεωρίες και τις αναφορές είναι διαπολιτισµικές και αυτό µπορεί να είναι 

προβληµατικό όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρµογής στην ανάλυση των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης στην Ελλάδα. Έτσι, οι αναφορές θεωριών από άλλες χώρες µπορεί να µην είναι 

απολύτως κατάλληλες. Όµως, καθώς αυτή η µελέτη δεν δίνει έµφαση στην ανάλυση των 

πολιτιστικών επιρροών στους χρήστες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, η δυνατότητα 

εφαρµογής δεν εγείρει µεγάλη ανησυχία. 

3) Εφαρµογή των αποτελεσµάτων στην πραγµατικότητα 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η καλή εφαρµογή του µοντέλου δεν εγγυάται µια 

πραγµατική αντανάκλαση της πραγµατικότητας. Η καλή προσαρµογή µοντέλου υποδεικνύει 

µόνο ότι µε βάση τα δεδοµένα δείγµατος, οι σχέσεις διαφόρων παραγόντων εξηγούνται σωστά 

από το µοντέλο. Στην πραγµατικότητα, η διαδικασία και πρόθεση αγοράς των καταναλωτών 

µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης µπορεί να είναι πολύ διαφορετική και πολύπλοκη. 

Είναι πιθανό ότι άλλοι σηµαντικοί παράγοντες δεν περιλαµβάνονται στο µοντέλο ή υπάρχουν 

εναλλακτικά µοντέλα που µπορούν να εξηγήσουν καλύτερα τις σχέσεις. Εποµένως, 

συνοπτικά, αντί να βασισθούµε πλήρως στα αποτελέσµατα της εµπειρικής έρευνας, είναι 

καλύτερο να τα αντιµετωπίσουµε ως χρήσιµες γνώσεις και πιθανές προτάσεις για εφαρµογή 

στην πράξη. 
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5.3. Επιπτώσεις marketing 
 

Η πρόθεση αγοράς ως ο πλέον αξιόπιστος δείκτης που καθορίζει τη σχέση µεταξύ του 

ενδιαφέροντος του καταναλωτή και της πραγµατικής πρόθεσης αγοράς. Η µελέτη αυτή 

αναγνωρίζει και ενσωµατώνει προηγούµενους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση 

αγοράς των καταναλωτών στο πλαίσιο των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στην εποχή των 

µέσων κοινωνικής δικτύωσης, ένας αυξανόµενος αριθµός εταιρειών στην Ελλάδα επενδύουν 

σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να 

αποκοµίσουν περισσότερα κέρδη. Με την ελπίδα να δοθούν κάποιες γνώσεις στις εταιρείες 

ώστε να είναι πιο αποτελεσµατικές στο µάρκετινγκ µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

και να κερδίσουν αποδόσεις από την επένδυση, προτείνονται οι ακόλουθες προτάσεις που 

βασίζονται στα εµπειρικά ευρήµατα: 

Το εµπειρικό εύρηµα δείχνει ότι η κοινωνικότητα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης θα 

επηρεάσει θετικά την εµπιστοσύνη και την αντιλαµβανόµενη αξία των καταναλωτών και 

συνδυάζοντας ότι η αντιληπτή αξία έχει τελικά θετική επίδραση στην πρόθεση αγοράς. Η 

συσχέτιση αντιπροσωπεύεται συγκεκριµένα από τον βαθµό της κοινότητας και της 

συνδετικότητας στις πλατφόρµες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι εταιρείες µπορούν να 

αξιολογήσουν την κοινωνικότητα µιας συγκεκριµένης πλατφόρµας µε πολλαπλά κριτήρια. 

Υπάρχουν πολλές οµάδες ενδιαφέροντος και µικρές κοινότητες στην πλατφόρµα; Οι 

άνθρωποι αλληλοεπιδρούν συχνά στις οµάδες τους και συζητούν πλήρως ένα συγκεκριµένο 

θέµα; Πόσα µέλη της οµάδας είναι πραγµατικοί συνεργάτες σε αυτή την οµάδα (δηλαδή αν το 

περιεχόµενο που συζητούν είναι πολύτιµο και έγκυρο); Υπάρχουν κάποιες επιρροές στην 

οµάδα που µπορούν εύκολα να ξεκινήσουν µια συζήτηση µε πολλούς οπαδούς; Είναι οι 

χρήστες πρόθυµοι να µοιραστούν την εµπειρία αγοράς και µετά την αγορά ή άλλες 

πληροφορίες σχετικά µε προϊόντα και υπηρεσίες σε κάθε οµάδα; Αυτές οι ερωτήσεις βοηθούν 

τις εταιρείες να προσδιορίσουν εάν η πλατφόρµα-στόχος είναι κατάλληλη για το µάρκετινγκ 

µέσων κοινωνικής δικτύωσης; Επιπλέον, εάν δεν υπάρχει ισχυρή ατµόσφαιρα κοινότητας και 

συνδετικότητας σε µια πλατφόρµα, αλλά η πλατφόρµα είναι καλά αναπτυγµένη µε µεγάλο 

αριθµό ενεργών χρηστών, οι εταιρείες µπορούν να δηµιουργήσουν οµάδες και να 

προσκαλέσουν τους χρήστες-στόχους να συµµετάσχουν. Αυτή η επιλογή είναι πιθανώς πιο 

αποτελεσµατική καθώς οι εταιρείες έχουν τον πλήρη έλεγχο αυτών των οµάδων και στην 
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πραγµατικότητα πολλές εταιρείες έχουν ήδη δηµιουργήσει την αρχική τους σελίδα και τα 

δηµόσια προφίλ τους σε διαφορετικές πλατφόρµες. Αλλά η δηµιουργία ενός δηµόσιου προφίλ 

δεν είναι το τέλος, αλλά µάλλον η αρχή του µάρκετινγκ µέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι 

εταιρείες θα πρέπει να διατηρούν συνεχώς την οµάδα να δηµοσιεύουν θέµατα και 

πληροφορίες που µπορούν να προσελκύσουν περισσότερους χρήστες και να τους εµπλακούν 

στη συζήτηση. 

Συµπερασµατικά, η δηµιουργία οµάδων και κοινοτήτων στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

βοηθά τις εταιρείες να προσελκύσουν πιστούς καταναλωτές και να οικοδοµήσουν 

εµπιστοσύνη µεταξύ των µελών, συµµετέχοντας και ενθαρρύνοντας τη συζήτηση. Αυτό 

βοηθά επίσης µακροπρόθεσµα, καθώς όλο και περισσότερη εµπιστοσύνη και αντιληπτή αξία 

καθορίζονται από τους καταναλωτές και όταν οι καταναλωτές έχουν ανάγκες, η πιθανότητα 

να αγοράσουν από αυτές τις εταιρείες είναι υψηλή. 

5.4. Συστάσεις για τη µελλοντική έρευνα 
 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα, υπάρχουν αρκετοί περιορισµοί σε αυτή τη µελέτη. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της εµπειρικής ανάλυσης, µερικές προτάσεις για 

µελλοντική έρευνα περιγράφονται ως εξής. 

Πρώτον, αυτή η µελέτη δεν επιτυγχάνει καλή προσαρµογή του µοντέλου, εν µέρει λόγω του 

ανεπαρκούς µεγέθους του δείγµατος, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι δεν διεξήχθη πιλοτική 

δοκιµή έτσι ώστε να παρέχει µια πιθανότητα τροποποίησης των µοντέλων και των µετρήσεων εάν 

είναι δυνατόν. Έτσι, στο µέλλον, πρέπει να διεξαχθεί πιλοτική δοκιµή για να διασφαλιστεί η 

ποιότητα και εγκυρότητα της µελέτης. 

Δεύτερον, σε σχέση µε την πρώτη πρόταση, ορισµένα από τα στοιχεία µέτρησης για τις 

διαστάσεις θα πρέπει να βελτιωθούν είτε µε µεγαλύτερης έκτασης ανασκόπησης της 

βιβλιογραφίας είτε µε την αναζήτηση εµπειρογνωµόνων στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για 

αξιολόγηση σε µελλοντική µελέτη. 

Τρίτον, αν και η µελέτη έλαβε µια επιβεβαιωτική προσέγγιση στην επικύρωση της θεωρίας και 

του µοντέλου, οι θεωρίες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ελλιπείς και σε εξέλιξη. Η 

αναφορά των θεωριών και των εµπειρικών αποτελεσµάτων από άλλους τοµείς για τη µελέτη της 
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επιρροής των µέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι σε κάποιο βαθµό µια διερευνητική µελέτη. Σε 

µελλοντικές έρευνες, η ανάπτυξη εναλλακτικών µοντέλων θα ήταν πιο λογική και καλύτερη 

στρατηγική για να δούµε ποιο µοντέλο δείχνει την καλύτερη εφαρµογή. 

Τέταρτον, καθώς η µελέτη εστιάζει στους παράγοντες που επηρεάζουν γενικά τη συµπεριφορά 

των καταναλωτών στο πλαίσιο των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, η µελλοντική µελέτη µπορεί να 

διερευνήσει τις διαφορές µεταξύ δειγµάτων από έναν πληθυσµό. Παραδείγµατα µπορεί να είναι η 

διαφορά φύλου ή η ηλικιακή διαφορά της επίδρασης των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στη 

συµπεριφορά των καταναλωτών. Θα µπορούσε επίσης να είναι η διαφορά στη συµπεριφορά των 

καταναλωτών µεταξύ των χρηστών διαφόρων πλατφορµών µέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Επιπλέον, αυτή η µελέτη αγνοεί άλλες εξωτερικές µεταβλητές, όπως παράγοντες σχετιζόµενους 

µε το προϊόν. Στη µελλοντική έρευνα, αυτοί οι παράγοντες θα µπορούσαν επίσης να 

συµπεριληφθούν, καθώς η επιρροή των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στη συµπεριφορά των 

καταναλωτών µπορεί επίσης να σχετίζεται µε χαρακτηριστικά του ίδιο του προϊόντος. 
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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 €   Διδακτορικό  

1.3 .Ηλικία  

o €  Κάτω των 24 ετών  
o €  25 έως 34 ετών  
o €  35 έως 44 ετών  
o €  45 έως 54 ετών  

1.4. Οικογενειακή κατάσταση  

o €  Άγαµος χωρίς παιδιά  
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  

o €  Κάτω από 5.000 ευρώ  
o €  5.000-10000 ευρώ  
o €  10.000-20000 ευρώ  
o €  20000- 30000 ευρώ  
o €  Άνω των 30000 ευρώ  



 

	  

 
106 

 

2. ΕΞΟΙΕΙΩΣΗ 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 

€ Instagram 

 € Facebook 

 € Linkedin 

 € Twitter  

€ TripAdvisor 

 € Snapchat  

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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3. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 

Απαντήστε σε κάθε ερώτηση µε Χ  

 Διαφωνώ 
απόλυτα Διαφωνώ Ουδετερότητα Συµφωνώ Συµφωνώ 

απόλυτα 
1. Μπορώ να βρω πολλούς 

ανθρώπους µε το ίδιο 
ενδιαφέρον ή υπόβαθρο στις 
πλατφόρµες µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. 

     

2. Μπορώ να καλλιεργήσω πιο 
στενή σχέση µε άλλους σε 
πλατφόρµες µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, οι 
οποίες δεν είναι εύκολο να 
δηµιουργηθούν στον φυσικό 
κόσµο. 

     

3. Συχνά µοιράζοµαι 
συναισθήµατα και 
επικοινωνώ τα συναισθήµατά 
µου µε φίλους σε πλατφόρµες 
µέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. 

     

4. Θέλω να είµαι µέλος της 
κοινότητας ή οµάδων 
συµφερόντων στις 
πλατφόρµες µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. 

     

5. Χρησιµοποιώ συχνά την ίδια 
ταυτότητα για να συνδεθώ σε 
διαφορετικές πλατφόρµες 
µέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. 

     

6. Συχνά µοιράζοµαι τα 
περιεχόµενα από άλλες 
πλατφόρµες µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης και τα 
δηµοσιεύω σε µια πλατφόρµα 
µέσων κοινωνικής δικτύωσης 
µέσω συνδέσµων 

     

7. Μπορώ να επεξεργάζοµαι και 
να µεταδίδω πληροφορίες 
στην πλατφόρµα µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης µε τη 
µορφή κειµένου, ήχου, 
εικόνας, βίντεο κλπ. 
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8. Μπορώ να χρησιµοποιήσω 
την πλατφόρµα µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης 
δωρεάν. 

     

9. Μπορώ να συµµετάσχω 
ελεύθερα στην πλατφόρµα 
µέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. 

     

10. Μπορώ να λαµβάνω 
πληροφορίες και να 
δηµοσιεύσω στην πλατφόρµα 
µέσων κοινωνικής δικτύωσης 
ελεύθερα 

     

11. Δεν χρειάζεται να γνωρίζω 
ειδικές και προηγµένες 
δεξιότητες για τη χρήση 
πλατφόρµων µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης 

     

12. Νιώθω εύκολο να ενταχθώ 
στις οµάδες και τις 
κοινότητες που µε ενδιαφέρει 

     

13. Μπορώ να περιηγηθώ 
γρήγορα για το προϊόν και τις 
πληροφορίες που χρειάζοµαι 
στις πλατφόρµες µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. 

     

14. Τα περιεχόµενα που 
δηµοσιεύω σε πλατφόρµες 
µέσων κοινωνικής δικτύωσης 
είναι διαθέσιµα στους φίλους 
µου γρήγορα. 

     

15. Μπορώ να επικοινωνήσω 
άµεσα µε τους φίλους µου 
στις πλατφόρµες µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης χωρίς 
καθυστέρηση λόγω της 
επιρροής εξωτερικών 
παραγόντων. 

     

16. Κατά την επιλογή προϊόντων 
ή υπηρεσιών, τα κοινωνικά 
µέσα είναι η πρώτη µου 
προτεραιότητα για τη 
συλλογή πληροφοριών. 

     

17. Είµαι συνηθισµένος στην 
αναζήτηση πληροφοριών 
σχετικά µε προϊόντα και 
υπηρεσίες µέσω πλατφόρµων 
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κοινωνικής δικτύωσης 

18. Ξοδεύω περισσότερο χρόνο 
σε κοινωνικά µέσα από άλλα 
µέσα στο διαδίκτυο, όπως 
ιστότοποι εταιρειών που 
προσφέρουν προϊόντα και 
υπηρεσίες, ιστοσελίδες 
ηλεκτρονικών αγορών και 
δικτυακές πύλες 

     

19. Αναζητώ συχνά πληροφορίες 
για προϊόντα και υπηρεσίες 
µέσω πλατφόρµων µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης 

     

20. Συχνά σχολιάζω ή 
µοιράζοµαι εµπειρία µε τους 
φίλους µου σχετικά µε τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες 
που έχω χρησιµοποιήσει στο 
παρελθόν µέσω των 
πλατφορµών των µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. 

     

21. Συχνά ξεκινώ ένα θέµα 
συζήτησης σχετικά µε 
προϊόντα και υπηρεσίες σε 
πλατφόρµες µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης 

     

22. Συχνά συµµετέχω στη 
συζήτηση για τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες που 
προτείνουν οι φίλοι µου σε 
πλατφόρµες µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. 

     

23. Συχνά συζητώ προϊόντα και 
υπηρεσίες µε τους φίλους 
µου σε πλατφόρµες µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης 

     

24. Είµαι πρόθυµος να βοηθήσω 
φίλους που έχουν 
προβλήµατα όσον αφορά τη 
χρήση των µέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 

     

25. Πιστεύω ότι υπάρχει χαµηλός 
οικονοµικός κίνδυνος για την 
αγορά προϊόντων και 
υπηρεσιών ή για την 
απόκτηση πληροφοριών 
σχετικά µε προϊόντα και 
υπηρεσίες µέσω πλατφόρµων 
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κοινωνικής δικτύωσης 

26. Πιστεύω ότι η πιθανότητα να 
παρέχονται προϊόντα και 
υπηρεσίες κακής ποιότητας 
µέσω των πλατφορµών 
κοινωνικής δικτύωσης είναι 
χαµηλή. 

     

27. Νοµίζω ότι η πιθανότητα 
σπατάλης χρόνου για την 
αγορά προϊόντων και 
υπηρεσιών µέσω των 
πλατφορµών µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης είναι 
χαµηλή. 

     

28. Πιστεύω ότι η πιθανότητα να 
βλάψει τη σωµατική και 
ψυχολογική µου υγεία µε την 
αγορά προϊόντων και 
υπηρεσιών µέσω των 
πλατφορµών µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης είναι 
χαµηλή. (µακροχρόνια 
έκθεση στην οθόνη του 
υπολογιστή, άγχος της άφιξης 
των προϊόντων αναµονής, 
κλπ) 

     

29. Πιστεύω ότι η πιθανότητα 
διαρροής του ιδιωτικού 
απορρήτου µου κατά την 
αγορά προϊόντων και 
υπηρεσιών µέσω 
πλατφορµών µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης είναι 
χαµηλή. 

     

30. Νοµίζω ότι οι πληροφορίες 
για τα κοινωνικά µέσα 
ενηµέρωσης είναι αξιόπιστες. 

     

31. Νοµίζω ότι οι φίλοι στα 
κοινωνικά µέσα ενηµέρωσης 
είναι αξιόπιστοι 

     

32. Νοµίζω ότι τα κοινωνικά 
µέσα που χρησιµοποιώ είναι 
αξιόπιστα 

     

33. Θα µοιραστώ την καλή µου 
εµπειρία µε τους φίλους µου 
για την αγορά προϊόντων ή 
την απόκτηση πληροφοριών 
σχετικά µε τις πλατφόρµες 
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µέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. 

34. Αφού αποκτήσω 
πληροφορίες για προϊόντα 
και υπηρεσίες σε πλατφόρµες 
µέσων κοινωνικής δικτύωσης 
ενηµέρωσης, γνωρίζω την 
ποιότητά τους και τη 
λειτουργία τους καλύτερα. 

     

35. Μπορώ να βρω προϊόντα και 
υπηρεσίες που είναι πιο 
κατάλληλα για την 
προσωπική µου ποιότητα και 
στυλ στις πλατφόρµες µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. 

     

36. Μπορώ να εξοικονοµήσω 
πολύ χρόνο και ενέργεια για 
την απόκτηση πληροφοριών 
για προϊόντα και υπηρεσίες 
στην κοινωνική ζωή 

     

37. Η χρήση πλατφορµών µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης µε 
βοηθά να λαµβάνω 
αποφάσεις καλύτερα πριν 
αγοράσω αγαθά και 
υπηρεσίες. 

     

38. Η χρήση πλατφορµών µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης 
αυξάνει το ενδιαφέρον µου 
για την αγορά προϊόντων και 
υπηρεσιών 

     

39. Αν ανακαλύψω ότι η 
χρησιµότητα των προϊόντων 
ή των υπηρεσιών είναι 
µεγαλύτερη από τις 
προσωπικές θυσίες όσον 
αφορά το χρήµα, το χρόνο 
και την ενέργεια, θα εξετάσω 
την αγορά αυτών των 
προϊόντων ή υπηρεσιών. 

     

40. Είµαι πολύ πιθανό να 
αγοράσω προϊόντα ή 
υπηρεσίες που συστήνονται 
από τους φίλους µου σε 
πλατφόρµες µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. 
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