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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ελλθνικι οικονομικι κρίςθ ςοβεί από το 2008, ζχοντασ επθρεάςει τθν οικονομικι και 
κοινωνικι ηωι των ελλινων καταναλωτϊν. Η παροφςα διδακτορικι διατριβι, ενςωματϊνοντασ 
τθ κεωρία τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ και τθσ Αποςφνδεςθσ ςτο Μάρκετινγκ, προςφζρει ζνα 
ενοποιθτικό πλαίςιο για τθ μελζτθ τθσ αλλαγισ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ, γενικότερα, 
και τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ, ειδικότερα, ςε επωνυμίεσ ςοφπερ μάρκετ, μζςω τθσ 
εξζταςθσ τθσ ζννοιασ, του ρόλου και των εκφάνςεων τθσ αποςφνδεςθσ που βιϊνει το 
καταναλωτικό κοινό, ςε μία δφςκολθ περίοδο παρατεταμζνθσ και ζντονθσ οικονομικισ κρίςθσ.  

Η βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ κατζδειξε τθν απουςία τθσ εξζταςθσ των αιτιϊν που 
διαμορφϊνουν τθν αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν. Ωσ εκ τοφτου, προζκυψε ότι θ 
αγοραςτικι ςυμπεριφορά του καταναλωτικοφ κοινοφ ςε μία περίοδο δυςμενοφσ και 
παρατεταμζνθσ κρίςθσ δεν ζχει εξθγθκεί, αλλά περιγράφεται ςε βάκοσ. Η ζλλειψθ εντοπιςμοφ 
τθσ κφριασ πθγισ τθσ μεταβολισ τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ δθμιοφργθςε τθν ανάγκθ 
διερεφνθςθσ κρίςιμων ερωτθμάτων, τα οποία διατυπϊκθκαν ωσ ερευνθτικοί ςτόχοι. 

o Η ενδελεχισ αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ που διενεργείται για τον εντοπιςμό τθσ 
αλλαγισ των καταναλωτικϊν προτφπων του καταναλωτικοφ κοινοφ τθν περίοδο τθσ 
παρατεταμζνθσ και ζντονθσ οικονομικισ δυςπραγίασ και τθ δυνατότθτα τθσ υιοκζτθςθσ 
τθσ ζννοιασ τθσ αποςφνδεςθσ ςτο μάρκετινγκ.  

o Η ανάπτυξθ ενόσ εννοιολογικοφ πλαιςίου και θ παραμετροποίθςθ των επιμζρουσ 
μεταβλθτϊν. 

o  Η ομαδοποίθςθ των καταναλωτϊν βάςει τθν επιρροισ τουσ από τθν κρίςθ και το βακμό 
αλλαγισ τθσ αγοραςτικισ τουσ ςυμπεριφοράσ. 

o Η εξζταςθ του ερευνθτικοφ μοντζλου  και των ςχζςεων των ςφνκετων μεταβλθτϊν 
μεταξφ τουσ βάςει τθσ κατθγοριοποίθςθσ του καταναλωτικοφ κοινοφ. 

Η παροφςα μελζτθ ςτθρίχκθκε και ακολοφκθςε τισ αρχζσ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και 
παρουςιάηεται με μία οργανωμζνθ και ςταδιακι διαδικαςία, θ οποία ξεκινά από τθν 
αναγνϊριςθσ του προβλιματοσ, ςυνεχίηεται με τθ διενζργεια ποιοτικισ, πιλοτικισ ζρευνασ και 
τελικισ ζρευνασ για τθ ςυλλογι ςτοιχείων, και ζπειτα από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων, 
εξάγονται τα ςχετικά ςυμπεράςματα. 

Σα αποτελζςματα διζκριναν 4 κατθγορίεσ καταναλωτϊν, τουσ «Δυςπραγοφντεσ», τουσ 
«Σροχιοδρομοφντεσ», τουσ «Εφπορουσ» και τουσ «τάςιμουσ», θ κάκε μία εκ των οποίων ζχει 
αλλάξει το καταναλωτικό τθσ πρότυπο βάςει του βακμοφ επιρροισ από τθν οικονομικι φφεςθ. 
Οι Δυςπραγοφντεσ και οι τάςιμοι αντιπροςωπεφουν το καταναλωτικό κοινό που υποφζρει 
περιςςότερο από τθν οικονομικι κρίςθ, ςε αντίκεςθ με τουσ Σροχιοδρομοφντεσ και τουσ 
Εφπορουσ. Σα αποτελζςματα αναδεικνφουν το κρίςιμο ρόλο των διάφορων εκφάνςεων τθσ 
Αποςφνδεςθσ (Αποςφνδεςθ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία, Κοινωνικι Αποςφνδεςθ, 
Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία) για τθν καλφτερθ εξιγθςθ τθσ αλλαγισ τθσ Καταναλωτικισ και 
Αγοραςτικισ υμπεριφοράσ, ςε όλεσ τισ ομάδεσ των καταναλωτϊν.  

Η παροφςα ερευνθτικι μελζτθ είναι θ πρϊτθ που αποκρυςταλλϊνει τθν αλλαγι τθσ 
καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ, εν μζςω κρίςθσ, με τθ χριςθ τθσ ζννοιασ τθσ Αποςφνδεςθσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α1. Εισαγωγή 

 

 

Οι υφέσεις χαρακτηρίζονται από επαναλαμβανόμενα γεγονότα σε μεγάλες οικονομίες 

του κόσμου (Claessens, Kose & Terrones, 2009). Παρά το γεγονός ότι η ύφεση μπορεί να 

προκληθεί από γεγονότα σε ένα μόνο τομέα (πχ. Η κρίση των ενυπόθηκων δανείων ευθύνεται 

για το ξεκίνημα της τελευταίας οικονομικής ύφεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες), οι συνέπειές της 

εξαπλώνονται ευρέως στο οικονομικό περιβάλλον μιας χώρας (Srinivasan, Lilien & Sridhar, 

2011). Η ζημία της οικονομική κρίσης μετουσιώνεται σε ελάττωση των ενεργητικών στοιχείων 

των επιχειρήσεων και των τραπεζών (εισηγμένων στο χρηματιστήριο), με επακόλουθη τη 

συστολή της ρευστότητας και της δυσκολίας κάλυψης των δαπανών τους (Mankiw, 2013). 

Αντιθέτως, από την πλευρά του καταναλωτικού κοινού, η μείωση της αξίας των χαρτοφυλακίων 

των νοικοκυριών, προκαλεί την ελάττωση της καταναλωτικής δαπάνης για αγαθά και 

υπηρεσίες, προκαλώντας εν συνεχεία τη συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ (Brkic, 2016). 

Αναπόφευκτα, μια οικονομική ύφεση μπορεί να προκαλέσει ανερμάτιστες αλλαγές στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον, λόγω της απρόβλεπτης και αναθεωρημένης συμπεριφοράς των 

καταναλωτών. Καθώς, επικρατεί σημαντική κάμψη της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες, 

μειώνοντας σημαντικά τις πωλήσεις, τις ταμειακές ροές και άρα τα κέρδη των επιχειρήσεων 

(Matsuno, Mentzer & Ozsomer, 2002). Ο ατέρμονος αυτός κύκλος, οδηγεί σε εκκλήσεις για 

αύξηση της διαφάνειας και σε επανεξέταση των σχέσεων μεταξύ της επιχείρησης και των 

καταναλωτών (Gunelius, 2010; Wilkin, 2009; Stewart, 2009). Ορισμένες επιχειρήσεις την 

περίοδο της οικονομικής κρίσης περικόπτουν τις επενδυτικές ενέργειες στην καινοτομία και στο 

μάρκετινγκ για τη διατήρηση περισσότερων πόρων (Ryan, 1991).  Ωστόσο, ένα άλλο μερίδιο 

επιχειρήσεων δεν έκαναν καμία ενέργεια προσαρμογής στις νέες ανάγκες των καταναλωτών, με 

αποτέλεσμα να επιτρέπουν τη συρρίκνωση της επιχείρησης, και να μην καρπώνονται τις 

αναδυόμενες ευκαιρίες στο επιχειρηματικό προσκήνιο (Ozturan, Ozsomer & Pieters, 2014). Η 

κατανόηση της επιρροής των καταναλωτών σε ένα απρόσμενα δυσάρεστο περιβάλλον βοηθάει 

στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο επαναπροσδιορίζουν οι πελάτες την αγοραστική και 

την καταναλωτική τους συμπεριφορά . 
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Η ελληνική οικονομική κρίση σοβεί από το 2008, συμπληρώνοντας πλέον εννιά χρόνια 

συνεχούς και έντονης ύφεσης. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει χαρακτηριστεί ως κρίση του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ στην πιο σύγχρονη συζήτηση ο χαρακτηρισμός 

επικεντρώνεται στο δημόσιο χρέος του ελληνικού κράτους (Economou et al., 2013; Tsouma, 

2014). Παρόλο που έχουν παρατηρηθεί αρκετά κοινά στοιχεία με την παγκόσμια οικονομική 

κρίση που εκδηλώθηκε ένα χρόνο νωρίτερα (Norris, 2013; Papadimitriou, Nikiforos & Zezza, 

2013), το βάθος και η έκτασή της, την καθιστούν δυσανάγνωστη και δυσεπίλυτη από την 

πλευρά της οικονομικής ανάλυσης, χαρακτηρίζοντάς την ως μοναδική.  

Τα Ελληνικά νοικοκυριά, παράλληλα, με τις ραγδαίες μεταβολές της Ελληνικής 

κοινωνίας και της Ελληνικής οικονομίας, λόγω της έλευσης της κρίσης, διέρχονται και αυτά από 

μία παρόμοια προσαρμογή. Η αίσθηση στα ελληνικά νοικοκυριά, ωστόσο αυτής της 

οικονομικής δυσπραγίας, άρα και οι πρώτες αλλαγές στη συμπεριφορά, εμφανίζεται ένα χρόνο 

αργότερα (ΕλΣτατ, 2010; Eurostat, 2011). Παρόλα ταύτα, οι επιδράσεις της πρωτοφανούς 

οικονομικής ύφεσης στους Έλληνες καταναλωτές ήταν σφοδρές, τόσο στις στάσεις και στο 

σύστημα αξιών τους, όσο και στην απορρέουσα αγοραστική συμπεριφορά τους. Τα αίτια αυτών 

των μεταβολών είναι αντικειμενικά και υποκειμενικά, καθώς αυτές οι αλλαγές συνέβησαν 

εξαιτίας της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος τους και ως μέτρο πρόληψης λόγω της 

αβεβαιότητας που επικρατεί για το μέλλον (Focus Bari, 2012)..  

Η αποτύπωση της γνώμης των καταναλωτών σχετικά με το πώς έχει διαμορφωθεί η 

οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους και η οικονομική κατάσταση της χώρας 

αντικατοπτρίζεται στο Δείκτη Καταναλωτικού Κλίματος. Αποτελεί μέτρο αποτύπωσης αφενός 

των κοινωνικών αντιλήψεων για την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και αφετέρου της 

αισιοδοξίας, με την οποία οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν τις υφιστάμενες προοπτικές της 

προσωπικής τους οικονομικής κατάστασης, εξετάζοντας το οικονομικό μέλλον της χώρας. 

Σύμφωνα με την έρευνα της GFK (2016), η εξέταση του Δείκτη Καταναλωτικού Κλίματος 

αντανακλά τη μεγάλη απογοήτευση των Ελλήνων καταναλωτών, οι οποίοι έχουν παγιώσει 

πλέον την απαισιοδοξία τους, τόσο για την προσωπική όσο και για τη γενικότερη οικονομική 

κατάσταση στη χώρα. Την τελευταία δεκαετία οι τιμές του Δείκτη είναι εξαιρετικά χαμηλές (με 

εξαίρεση την αύξηση του Δείκτη στις αρχές του 2015, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, όπου οι 

καταναλωτές αντιλήφθηκαν αισιόδοξα την αλλαγή στο πολιτικό προσκήνιο, οι ελπίδες τους 

όμως, εξαλείφθηκαν και ο δείκτης συνέχισε σε χαμηλές τιμές) αποδεικνύοντας πως το ποσοστό 

των καταναλωτών έχει συνολικά αρνητική διάθεση προς την οικονομία και προς την 
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κατανάλωση. Ως εκ τούτου, το καταναλωτικό κοινό, έχοντας καλυφθεί με το μανδύα της 

παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, έχει ήδη προχωρήσει στη διαδικασία αξιολόγησης των 

αιτιών και των συνεπειών της και έχει εκδηλώσει συναισθήματα και συμπεριφορές. Επομένως, 

για την αξιολόγηση της οικονομικής ύφεσης χρησιμοποιήθηκαν οι διαστάσεις την Γνωστικής 

Εκτίμησης και των Συναισθημάτων των καταναλωτών.  

Η κοινή λογική θεωρεί το συναίσθημα ως αντίθετο της καλά δομημένης λογικής 

σκέψης, υποστηρίζοντας πως στην ορθολογικότητα δεν εμπλέκεται ο συναισθηματισμός. 

Ωστόσο, η σχέση μεταξύ σκέψης και συναισθημάτων έχει εξεταστεί και επιβεβαιωθεί 

βιβλιογραφικά (Hazerbroek, Howells & Day, 2001; Lerner & Keltner, 2000; Roseman, Spindel, & 

Jose, 1990; Smith & Ellsworth, 1985; Zohar & Dayan, 1999), αποδεικνύοντας ότι διαφορετικές 

πτυχές της γνωστικής εκτίμησης ανταποκρίνονται σε διαφορετικές συναισθηματικές εκφάνσεις.  

 Οι σύγχρονοι ερευνητές, σε γενικές γραμμές, συμφωνούν ότι η θεωρία της «Γνωστικής 

Εκτίμησης» (Cognitive Appraisal) προσφέρει έναν αποτελεσματικό τρόπο για να εξηγηθεί η 

δυναμική των συναισθηματικών εμπειριών (Ellsworth, 2013; Moors et al., 2013; Silvia & 

Warburton, 2005). Σύμφωνα με τη θεωρία της Γνωστικής Εκτίμησης, υποκειμενικές 

αξιολογήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο και μπορούν να προκαλέσουν ποικίλες συναισθηματικές 

αντιδράσεις σε διαφορετικά πρόσωπα που βιώνουν το ίδιο συμβάν (Nyer, 1997). Επομένως, ο 

πυρήνας της γνωστικής θεωρίας επικεντρώνεται στην εκμαίευση συναισθηματικών διαστάσεων 

σε μία σειρά γεγονότων  (Roseman, Spindel & Jose, 1990). Για παράδειγμα, η Γνωστική 

Εκτίμηση οδηγεί σε μια υποκειμενικά αντιλαμβανόμενη εμπειρία (αίσθημα), σε προδιάθεση ή 

προτροπή για δράση (παρόρμηση) και σε φυσιολογικές αντιδράσεις (έκφραση) (Frijda, 1986; 

Lazarus, 1991; Levenson, 1994). Ο συνδυασμός των τριών αυτών αντιδράσεων προσδιορίζει 

ποιο είναι το συναίσθημα το οποίο θα εκδηλωθεί (Frijda, Kuipers, & Schure, 1989;  Nyer, 1997; 

Tooby & Cosmides, 1990). Επομένως, η Γνωστική Αξιολόγηση της κρίσης δημιουργεί στο 

καταναλωτικό κοινό μία αίσθηση έντονου φόβου και εσωτερικής αναστάτωσης, μαζί με μία 

έντονη εσωτερική παρόρμηση διαφυγής, με την έκφραση μιας συναισθηματικής αντίδρασης 

που εκδηλώνεται μέσα από την συμπεριφορά. 

Η βεβαιότητα, η αναμενόμενη έκβαση (Frijda, Kuipers & ter Schure, 1989), η 

ευχαρίστηση, η ευθύνη, ο έλεγχος, η προσπάθεια, ο έλεγχος της κατάστασης, η δικαιοσύνη 

(Lerner & Keltner, 2000; Smith & Ellsworth, 1985), είναι οι γνωστικές διαστάσεις της εκτίμησης 

που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη για να συνδεθούν με συναισθηματικές 

διαστάσεις της Ευχαρίστησης, της Διέγερσης και της Κυριαρχίας.  
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Το τρίπτυχο Think – Feel – Act (Σκέψου – Νοιώσε - Δράσε) οδήγησε στην ανάγκη 

εξέτασης της δράσης του καταναλωτή μετά τη διττή (κριτική και συναισθηματική) αξιολόγηση 

της ύφεσης. Ενισχύοντας την παραπάνω αλληλουχία η μελέτη των Yu και Dean (2001) 

υποστήριξε τη σύνδεση των συναισθημάτων με την εκδηλωμένη συμπεριφορά των 

καταναλωτών. Η εξέταση της αλλαγής της συμπεριφοράς στο σύνολό της αναδεικνύει τα 

συναισθήματα ως κινητήρια δύναμη (ανεξαρτήτως από πού πηγάζουν), τα οποία έχουν την 

ικανότητα να εκδηλώνονται. Τα συναισθήματα που νοιώθει ο καταναλωτής κατά την 

αγοραστική του διαδικασία, εν μέσω κρίσης, μπορούν να εμπεριέχουν μία μιμητική αντίδραση 

(καταναλωτές οικονομικά επιφανείς υιοθετούν συντηρητικό πρότυπο κατανάλωσης λόγω του 

περίγυρού τους) ή μία αναπροσαρμοστική αντίδραση (Parkinson, 1995), η οποία λειτουργεί ως 

ασπίδα στην αλλαγή του Οικονομικού περιβάλλοντος της Ελλάδας. Με αποτέλεσμα να 

αναδεικνύονται νέα καταναλωτικά πρότυπα, που προμηνύουν νέες ή διαφοροποιημένες 

συμπεριφορές. 

Είναι βέβαιο ότι ο συγκυριακός χαρακτήρας της προσωρινής προσαρμογής του 

προτύπου του Έλληνα αγοραστή απέκτησε μόνιμο χαρακτήρα. Ο νέος τύπος καταναλωτή που 

σταδιακά διαμορφώθηκε μέσα από την κρίση επέστρεψε σε ορθολογικότερα μοντέλα 

κατανάλωσης, τα οποία θα χαρακτηρίζονται από πιο λιτές, προσεκτικές, ώριμες αλλά με αξία 

επιλογές, αποφεύγοντας ακραίες συμπεριφορές του παρελθόντος. Ως επί τω πλείστων , η 

συμπεριφορά των καταναλωτών είναι προσεκτικά οριοθετημένη και δεν είναι ιδιοσυγκρασιακή 

(Dutt & Padmanabhan, 2011).  

Στην ελληνική κοινωνία, ο υπερκαταναλωτισμός, που πολλοί ισχυρίζονται (Εμμανουήλ, 

2016; Ούσερ, 2011) ότι υπερείχε πριν την αίσθηση της οικονομικής ύφεσης, αντικαταστάθηκε 

από τον έλεγχο της χρησιμότητας της αγοράς. Επομένως, ο καταναλωτής στράφηκε πλέον στην 

αναζήτηση δύο αξιών: Πρώτον, το πρακτικό όφελος που σχετίζεται με την απόδοση της 

καλύτερης αξίας στα χρήματά του (value for money) προκειμένου να αντιμετωπίσει το 

πρόβλημα του μειωμένου εισοδήματός του και δεύτερον, να αυξήσει την ικανοποίηση που 

λαμβάνει από την πραγματοποίηση αγορών. Η παλιότερη έκφραση του shopping therapy 

(θεραπεία μέσω των αγορών), σήμερα, λόγω της οικονομικής κατάστασης του καταναλωτή, 

έχει απωλέσει το δεύτερο συνθετικό του όρου. Καθώς, ο καταναλωτής απομακρύνεται από τη 

λογική του shopping therapy και μετακινείται προς τη λογική της μείωσης του shopping 

remorse (δηλαδή του άγχους για το αν έχει επιλέξει την καλύτερη εναλλακτική), μέσω της 

επίτευξης της ιδανικότερης αγοράς μεταξύ των επιλογών τους. Κύριο αποτέλεσμα αυτής της 
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αλλαγής της καταναλωτικής και υλιστικής στάσης είναι ο συμβιβασμός με προϊόντα που 

ικανοποιούν πλέον μια ανάγκη, η οποία βρίσκεται πιο κοντά στη βάση της πυραμίδας του 

Maslow.   

Η έντονη οικονομική δυσπραγία, οδήγησε στην επανεξέταση αναγκών των 

καταναλωτών και στην ανάδυση αξιών. Επομένως, η έννοια που συμβάλει σημαντικά στην 

κατανόηση της μεταβολής της αγοραστικής συμπεριφοράς, είναι η αντιλαμβανόμενη αξία των 

αγορών, όπως αυτή, βέβαια, προσδιορίζεται από τα αντιλαμβανόμενα κόστη και οφέλη μιας 

αγοράς (Zeithaml, 1988). Λόγω αυτής της δραστικής αναζήτησης αξίας μία βασική τάση των 

καταναλωτών είναι η αγορά προϊόντων σε μειωμένες τιμές ή σε ειδικές προσφορές (Passport, 

2012; ΕλΣτατ, 2016β; Έρευνα ΟΠΑ, 2015; ΙΕΛΚΑ, 2016γ). Επιπλέον, προσανατολίζονται σε 

φθηνότερες επιλογές, όπως οι ιδιωτικές ετικέτες (Lamey et al., 2007; Μπάλτας, 2013), 

ελαττώνουν ή αναβάλουν αγορές προϊόντων πολυτελείας και επιλέγουν εκπτωτικά 

καταστήματα (Kotler & Caslione, 2009; ΟΠΑ ΙΕΛΚΑ, 2013). Παράλληλα, οι καταναλωτές 

περικόπτουν από όλες τις αγοραστικές τους δαπάνες, μειώνοντας τις επισκέψεις τους στα 

εμπορικά καταστήματα, ωστόσο αυξάνουν τα αγοραστικά ταξίδια στο σούπερ μάρκερ (ΕλΣτατ, 

2016γ). Συγκριτικά με άλλα σημεία πώλησης τροφίμων το σούπερ μάρκετ θεωρείται με 

διαφορά το σημείο που ανταποκρίθηκε καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών την περίοδο 

της οικονομικής ύφεσης (ECR Hellas, 2015; ΙΕΛΚΑ, 2015). Παρόλο που οι καταναλωτές 

συνέχισαν να επισκέπτονται τα σουπερμάρκετ με μεγαλύτερη συχνότητα, η μικρής διάρκεια 

επίσκεψη και το μικρό καλάθι είναι κύρια χαρακτηριστικά της αγοραστικής συμπεριφοράς στη 

κρίση (ΕλΣτατ, 2016γ).  

Είναι άξιο αναφοράς ότι η προσεκτική ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς σε 

ένα περιβάλλον σουπερμάρκετ, εν μέσω κρίσης, αποκαλύπτει πρότυπα και κατηγορίες 

καταναλωτών που χρήζουν διαφορετικής μεταχείρισης και προσέγγισης. Η ιδιαιτερότητα της 

ελληνικής οικονομικής κρίσης, τόσο σε ένταση όσο και σε διάρκεια, δημιουργεί μοναδικές 

αντιδράσεις και συμπεριφορές από τη πλευρά των καταναλωτών, οι οποίες δεν μπορούν 

απαραίτητα να επιβεβαιωθούν από άλλα πρότυπα κατανάλωσης. Η κατηγοριοποίηση των 

καταναλωτών βάσει της επιρροής τους από την οικονομική κρίση και την αλλαγή της 

αγοραστικής τους συμπεριφορά δύναται να παρουσιαστεί στην παρούσα μελέτη. 
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Με την αλλαγή του τρόπου ζωής και την μεταβολή των ανθρώπινων αναγκών, τίθεται 

το ερώτημα, πώς αυτή η μετάλλαξη επανατοποθετεί τους πελάτες και τα στελέχη μάρκετινγκ 

στη νέα πραγματικότητα, όπου διαμορφώνονται νέες συμπεριφορές και τάσεις. 

Η διατήρηση των πελατών διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην επίτευξη της 

μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής επιτυχίας (Mittal & Lassar, 1998; Reichheld & Teal, 1996). Η 

οικοδόμηση ισχυρών δεσμών μεταξύ του καταναλωτή και της επωνυμίας είναι σημαντική για 

τη μακροπρόθεσμη ευημερία των επιχειρήσεων και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την 

επιτυχία της επωνυμίας (Veloutsou & Moutinho, 2009). Οι καταναλωτές συχνά συνδέουν τα 

χαρακτηριστικά μιας προσωπικότητας με μία επωνυμία (Aaker, 1997), παραλληλίζοντας τα 

χαρακτηριστικά των εμπορικών σημάτων με αυτά των ανθρώπινων χαρακτηριστικών (Levy, 

1985). Όπως επίσης, τα άτομα που έρχονται σε επαφή με πολλούς, αλλά δίνουν διαφορετική 

αξία στον καθένα, έτσι ακριβώς παρατηρείται και η σχέση του καταναλωτικού κοινού με τις 

επωνυμίες και τους λιανέμπορους (Robin, 1978). Αλληλοεπιδρούν με πληθώρα εμπορικών 

σημάτων, αλλά εμφανίζουν διαφορετικό δεσμό και αφοσίωση προς συγκεκριμένες επωνυμίες. 

Ως εκ τούτου, δημιουργείται μία σύνδεση (attachment) του καταναλωτικού κοινού με τις 

επωνυμίες που δύναται να παρομοιαστεί με αυτή των ανθρώπινων σχέσεων (Grisaffe & 

Nguyen, 2011; Rosbult & Van Lange, 1996).  

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες ενσωματώνονται, ολοένα και περισσότερο, στην 

βιβλιογραφία του μάρκετινγκ θεωρίες της αγάπης (Albert & Merunka, 2013; Batra, Ahuvia & 

Bagozzi, 2012; Patwardhan & Balasubramanian, 2013, Shimp & Madden, 1988), της 

εμπιστοσύνης (Griskevicius & Kenrick, 2013; Hess, 1995; Li et al. 2015; Park, Lee & Kim, 2014) 

και της σύνδεσης (Bidmon, 2017; Dolbec & Chebat, 2013; Dunn & Hoegg, 2014; Proksch, Orth & 

Cornwell, 2015) για να εξηγήσουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Αποδεικνύοντας ότι οι 

συναισθηματικές καταστάσεις γίνονται πιο σημαντικές στην κατανόηση της σχέσης του 

καταναλωτικού κοινού με τις επωνυμίες. Ωστόσο, συναισθηματικές καταστάσεις μπορούν να 

προκύψουν και ως μέρος διάλυσης μιας σχέσης ή απομάκρυνσης από μία αγοραστική 

συνήθεια. Η διάλυση της σχέσης μεταξύ επωνυμίας και καταναλωτή, γενικότερα, έχει σχετικά 

παραμεληθεί από τη βιβλιογραφία υπέρ της μελέτης της ανάπτυξης της σχέσης μεταξύ 

καταναλωτή και διάφορων στοιχείων (Dwyer et al., 1987; Hocutt, 1998; Roos 1999). Η 

απομάκρυνση των καταναλωτών επισημαίνεται, μόνο, ότι μπορεί να εμφανιστεί ως 

αποτέλεσμα συμπεριφοράς (συναισθηματική και γνωστική) και ως αίτιο της αλλαγής στη 

συμπεριφοράς (Michalsky, 2004; Strandvik & Holmlund 2000). Ειδικότερα την περίοδο μιας 
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οικονομικής δυσπραγίας οι καταναλωτές στρέφονται προς την απομυθοποίηση των 

επωνυμιών, ώστε να δικαιολογήσουν την αλλαγή στη συμπεριφορά τους.  

Η τριλογία του Bowlby (1959,1973,1980) «Attachment and Loss» αναφέρεται στην 

σύνδεση και στην αποσύνδεση (detachment) δύο μερών. Παρότι η θεωρία της σύνδεσης έχει 

ευρέως εφαρμοστεί στο μάρκετινγκ παρομοιάζοντας τις ανθρώπινες σχέσεις με αυτές της 

επωνυμίας και του καταναλωτή, η μελέτης της θεωρίας της αποσύνδεσης, μέχρι στιγμής, 

εφαρμόζεται και μελετάται στην ψυχολογία. Έμπνευση της θεωρίας της αποσύνδεσης 

αποτέλεσε η σύνδεσης της μητέρας με το βρέφος και η διατάραξή της μέσω του διαχωρισμού, 

ο οποίος επιφέρει στέρηση και πένθος (Bowlby, 1951). Ως εκ τούτου, βασική αρχή της θεωρίας 

της αποσύνδεσης προαπαιτεί την ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ των δύο μερών (Ainsworth & 

Bowlby, 1991). Η έννοια της αποσύνδεσης, δηλαδή, εξετάζει το διαχωρισμό του βρέφους ή του 

νηπίου από τη μητέρα του, η οποία θεμελιώθηκε εξετάζοντας ειδικές μη ανατρέψιμες 

περιπτώσεις (πχ. θάνατος της μητέρας ή φυλάκισης) (Bowlby 1959, 1973).  

Δεδομένου όλων των κοινών χαρακτηριστικών των ανθρώπινων σχέσεων με αυτών του 

καταναλωτικού κοινού με ένα εμπορικό σήμα δημιουργείται η ανάγκη μεταφοράς της στο 

μάρκετινγκ και η διερεύνηση του ρόλου της στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Θεωρώντας 

την παρατεταμένη οικονομική κρίση, ως μία μη ανατρέψιμη και μη ελεγχόμενη από τον 

καταναλωτή περίπτωση, δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις μελέτης της θεωρίας της 

αποσύνδεσης στην αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Η αποσύνδεση είναι μία 

έννοια που εξ ορισμού είναι συναισθηματικά επιφορτισμένη και μαζί με τη Γνωστική Εκτίμηση 

και τα Συναισθήματα των καταναλωτών από την αξιολόγηση της οικονομικής ύφεσης, στη 

παρούσα μελέτη εξετάζεται για την επιρροή της στην αλλαγή της καταναλωτικής και 

αγοραστικής συμπεριφοράς. Στα πλαίσια του μάρκετινγκ η έννοια της αποσύνδεσης έχει 

εξεταστεί με την έννοια που χρησιμοποιείται στην παρούσα μελέτη σε 4 έρευνες: Heilbrunn 

(2001, cited in Perrin-Martinenq, 2004), Pierrin-Martinenq (2002, 2004) και Mai & Conti1, (2007). 

Ωστόσο, οι μελέτες επικεντρώθηκαν μόνο στην οριοθέτηση της έννοιας και στη δημιουργία 

κλίμακας μέτρησης, χωρίς να εξετάσουν περαιτέρω το ρόλο τους σε ένα ερευνητικό μοντέλο 

και τις διαφορετικές εκφάνσεις της. Στη παρούσα μελέτη εξετάζεται η έννοια της αποσύνδεσης 

                                                           
1
 Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στο διαχωρισμό (dissolution) της επωνυμίας με τους καταναλωτές, αλλά 

η περιγραφή της έννοιας φέρει όλα τα χαρακτηριστικά εννοιολογικά και ερευνητικά της αποσύνδεσης 

(detachment). 
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στο μάρκετινγκ και ποιος είναι ο ρόλος της, σε τρεις διαφορετικές εκφάνσεις2: Αποσύνδεση από 

την αγοραστική διαδικασία, Κοινωνική Αποσύνδεση και Αποσύνδεση από την επωνυμία 

Λιανεμπορίου.  

 

Στη συνέχεια αυτού του εισαγωγικού κεφαλαίου ακολουθεί εκτενής παρουσίαση του 

ερευνητικού σκοπού, καθώς και οι ερευνητικοί στόχοι της παρούσας διδακτορική διατριβής. Εν 

συνεχεία, παρουσιάζεται η συνεισφορά της μελέτης σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο. Η 

φύση της μελέτης παραθέτεται στη συνέχεια, ώστε να ενισχύσει τη διάρθρωση της 

διδακτορικής διατριβής και, τέλος, περιγράφεται συνοπτικά το περιεχόμενο της παρούσας 

διατριβής και η διάρθρωσή της. 

 

 

Α1.1 Ο σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής 

Αντλώντας στοιχεία κυρίως από τους ερευνητικούς χώρους, της Ψυχολογίας και του 

Μάρκετινγκ, η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στην εξέταση της αλλαγής της 

συμπεριφοράς του καταναλωτικού κοινού κατά τη διάρκεια μιας έντονης οικονομικής κρίσης 

μέσω της διερεύνησης του ρόλου της έννοιας της αποσύνδεσης. 

Ουσιαστικά, ο βασικός ερευνητικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η: 

Η μελέτη της αλλαγής της καταναλωτικής συμπεριφοράς, γενικότερα, και της αγοραστικής 

συμπεριφοράς, ειδικότερα, σε επωνυμίες λιανεμπορίου, μέσω της εξέτασης της έννοιας, του 

ρόλου και των εκφάνσεων της αποσύνδεσης που βιώνει το καταναλωτικό κοινό, μία δύσκολη 

περίοδο παρατεταμένης και έντονης οικονομικής κρίσης. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού καθορίστηκαν τέσσερις επιμέρους στόχοι: 

o Η εμβριθής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που διενεργείται για τον εντοπισμό της 

αλλαγής των καταναλωτικών προτύπων του καταναλωτικού κοινού την περίοδο της 

παρατεταμένης και σφοδρής οικονομικής ύφεσης (Κεφάλαιο Β1, Β2) και τη 

δυνατότητα της υιοθέτησης της έννοιας της αποσύνδεσης (Κεφάλαιο Β4) στο 

μάρκετινγκ. Η αποσύνδεση των καταναλωτών δεν περιορίστηκε μονάχα προς τις 

                                                           
2
 Η επιλογή αυτών των διαστάσεων βασίστηκε στα αποτελέσματα των ομάδων εστίασης 

(Κεφάλαιο Β3), σύμφωνα με τα οποία οι συνέπειες της κρίσης είναι οικονομικές και κοινωνικές συνάμα. 

Συμπεριλαμβάνουν δηλαδή την αδυναμία πραγματοποίησης αγορών, την αδυναμία συνεχούς 

συναναστροφής με τον περίγυρο και την αδυναμία να αγοράζουν από την ίδια επωνυμία ή τις ίδιες 

ποσότητες που αγόραζαν πριν την έλευση της κρίσης. 
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επωνυμίες λιανεμπορίου αλλά διακρίθηκε σε αποσύνδεσης προς την αγοραστική 

διαδικασία και στην κοινωνική αποσύνδεση καλύπτοντας διεξοδικά όλο το φάσμα 

και τις εκφάνσεις της έννοιας. Έτσι ώστε, να αποκρυσταλλωθεί η αλλαγή της 

καταναλωτικής και της αγοραστικής  συμπεριφοράς γενικότερα, και ειδικότερα στο 

περιβάλλον των λιανεμπορικών επωνυμιών των σουπερμάρκετ.  

o Η ανάπτυξη ενός εννοιολογικού πλαισίου με στόχο την διερεύνηση του θεωρητικού 

προβληματισμού, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω (Κεφάλαιο Γ1), καθώς και η 

παραμετροποίηση του υποδείγματος και των επιμέρους μεταβλητών (Κεφάλαιο 

Γ3). Το εννοιολογικό πλαίσιο που αναπτύσσεται καθοδηγεί το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση της έρευνας. 

o Η ομαδοποίηση των καταναλωτών βάσει την επιρροής τους από την κρίση και το 

βαθμό αλλαγής της αγοραστικής τους συμπεριφοράς (Κεφάλαιο Δ3). Ως 

αποτέλεσμα αυτού του στόχου είναι η σκιαγράφηση του προφίλ του 

καταναλωτικού κοινού με δύο χαρακτηριστικά, πλήρως προσανατολισμένα στην 

οικονομική ύφεση. 

o Η εξέταση του ερευνητικού μοντέλου  και των σχέσεων των σύνθετων μεταβλητών 

μεταξύ τους βάσει της κατηγοριοποίησης του καταναλωτικού κοινού. 

 

 

Α1.2 Η συνεισφορά της Διδακτορικής Διατριβής 

Μία έντονα και παρατεταμένη οικονομική ύφεση αποτελεί ένα φαινόμενο ιδιαίτερα 

σημαντικό λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που επιφέρει σε κοινωνικό και επιχειρησιακό 

επίπεδο. Οι πολλαπλές επιδράσεις των κρίσεων σε διάφορες εκφάνσεις των σύγχρονων 

κοινωνιών δεν έχουν αποτυπωθεί επαρκώς στην υφιστάμενη βιβλιογραφία του μάρκετινγκ (π.χ. 

Deleersnyder et al. 2009; Picard 2001). Συνολικά, η παρούσα μελέτη επιδιώκει να συνεισφέρει 

στο κενό της βιβλιογραφίας αναφορικά με την εις βάθος διερεύνηση της αλλαγής της 

συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού μία περίοδο όπου η οικονομική δυσπραγία κυριαρχεί. 

Δεδομένου της περιρρέουσας ατμόσφαιρας της οικονομικής κρίσης, η οποία αποτελεί 

παγκοσμίως και μοναδική ευκαιρία μελέτης των καταναλωτικών και επιχειρηματικών 

συμπεριφορών, η παρούσα διδακτορική διατριβή επιδιώκει να συνεισφέρει και περαιτέρω στα 

ακόλουθα: 
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o Θεωρητικό επίπεδο, με την ανάπτυξη ενός εννοιολογικού υποδείγματος διερεύνησης των 

υπό εξέταση εννοιών, σε συνθήκες σφοδρής οικονομικής κρίσης. Κάνοντας χρήση των 

υφιστάμενων θεωριών, το θεωρητικό πλαίσιο απεικονίζει την αλλαγή της καταναλωτικής 

και αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών, με την ταυτόχρονη εξέταση της 

Εκτίμησης (Γνωστική και Συναισθηματική) της κρίσης και της έννοιας της Αποσύνδεσης.  

o Επίπεδο ανάλυσης καταναλωτικού κοινού, με τη μελέτη του βαθμού της επιρροής της 

οικονομικής κρίσης και της αλλαγής της συμπεριφοράς του. Στην υφιστάμενη 

βιβλιογραφία δεν έχει μελετηθεί επαρκώς η ακολουθία και τα αίτια της αλλαγής της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς υπό το πρίσμα μιας οικονομικής κρίσης ενώ παράλληλα, η 

εν λόγω προσέγγιση εκτιμάται ότι δύναται να συνεισφέρει στην ανάδειξη νέων 

κατηγοριών καταναλωτικού κοινού.  

o Επίπεδο κλιμάκων μέτρησης, με τον έλεγχο της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των 

κλιμάκων μέτρησης της έννοιας της αποσύνδεσης και η μεταφορά τους στο περιβάλλον 

του λιανεμπορίου κατά την περίοδο μιας έντονης οικονομικής ύφεσης. 

o Επίπεδο εξαγωγής πρακτικών προτάσεων αναφορικά με το σχεδιασμό αποτελεσματικών 

πρακτικών μάρκετινγκ σε επωνυμίες λιανεμπορίου για την αντιμετώπιση των δυσμενών 

συνθηκών λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνει το καταναλωτικό κοινό. 

Ειδικότερα, βασική επιδίωξη της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της αλλαγής στη 

συμπεριφορά των καταναλωτών και η επαναπροσέγγιση τους μέσω της διερεύνησης της 

έννοιας της αποσύνδεσης. Με την ανίχνευση της φάσης αποσύνδεσης του καταναλωτικού 

κοινού, θα μπορέσουν να οργανώσουν εκ νέου τη στρατηγική τους και τις δραστηριότητες 

μάρκετινγκ, ώστε να διατηρήσουν τους ήδη υπάρχοντες πελάτες, αλλά και να 

προσελκύσουν νέους. 

 

 

Α1.3 Η Φύση της Μελέτης της Διδακτορικής Διατριβής 

Οι θεωρίες που βασίζονται στην αφαιρετική και την επαγωγική μέθοδο βοηθούν στην 

κατανόηση, στην εξήγηση αλλά και στην πρόβλεψη των κοινωνικών φαινομένων (Sekaran, 

2003). Ο συνδυασμός αυτών των μεθόδων δημιουργούν την υποθετικό – αφαιρετική μέθοδο 

(hypothetico - deductive method, HD). Η HD μέθοδος, όπως αποκαλείται, εμπνεύστηκε από τον 

φιλόσοφο Karl Popper (1959, 1965). Ο Popper διαπίστωσε ότι είναι αδύνατο να αποδειχθεί μία 

επιστημονική θεωρία με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο της επαγωγικής μεθόδου, επειδή δεν 
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μπορεί να θεμελιωθεί η ισχύς μιας υπόθεσης που, απλώς, δεν επιβεβαιώθηκε. Αντ’ αυτού 

προτείνεται η εφαρμογή της αφαιρετικής μεθόδου με στοιχεία μιας εξειδικευμένης πτυχής των 

ελέγχων υποθέσεων3 (Popper, 1965; 1968).   

Αυτή η μέθοδος αρχίζει με τη διερεύνηση ενός θεωρητικού πλαισίου μέσω της ενδελεχής 

μελέτης της βιβλιογραφίας και της προκαταρκτικής συλλογής στοιχείων, από τα οποία 

προκύπτουν τα ερευνητικά ερωτήματα (Sekaran, 2003). Εν συνεχεία διεξάγεται περαιτέρω 

συλλογή δεδομένων και ακολουθεί η ανάλυσή τους και η εξαγωγή των συμπερασμάτων. Ως εκ 

τούτου, τα δομικά στοιχεία της επιστημονικής έρευνας, που βασίστηκε η διδακτορική διατριβή 

απεικονίζονται στο διάγραμμα Α1.1. Τα στοιχεία αυτά βάσει της υποθετικό – αφαιρετικής 

μεθόδου περιλαμβάνουν την παρατήρηση των φαινομένων, τον εντοπισμό του προβλήματος, 

τη δημιουργία μιας θεωρίας για το τι μπορεί να συμβαίνει, την ανάπτυξη ερευνητικών 

ερωτημάτων, το σχεδιασμό της έρευνας, τη συλλογή δεδομένων, την ανάλυση των δεδομένων 

και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.    

 

 

Πηγή: Sekaran (2003) 
Διάγραμμα Α1.1: Τα 7 βήματα της ΗD μεθόδου 
 

                                                           
3
 Ο έλεγχος υποθέσεων σύμφωνα με τον Popper δεν εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο με την 

υποστήριξη μιας μηδενικής (null) υπόθεσης, η οποία αν δεν επιβεβαιωθεί σημαίνει ότι ισχύει το 

αντίθετο, αλλά εννοείται ως τις ερευνητικές υποθέσεις που πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω και να 

δώσουν απάντηση στο εξεταζόμενο πρόβλημα. 
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Συνεπώς, στην παρούσα διδακτορική διατριβή χρησιμοποιείται η μικτή ερευνητική 

μέθοδος για τις ανάγκες θεμελίωσης της υπάρχουσας θεωρίας4 (theory building). Καθώς, η 

ενδελεχής μελέτη της βιβλιογραφίας δημιούργησε περισσότερα ερωτήματα για τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών παρά τεκμηρίωνε την υπάρχουσα θεωρία. Η γέννηση όλων 

αυτών των ερωτημάτων οδήγησε στην ανάγκη διερεύνησης του προβλήματος με τη χρήση 

ποιοτικής μεθόδους συλλογής στοιχείων (ομάδες εστίασης), η οποία έδωσε νέες οπτικές στην 

έρευνα. Τα ευρήματα των ομάδων εστίασης ενσωματώθηκαν στη θεωρία που αντλήθηκε από 

την ψυχολογία και μελετήθηκαν ποσοτικά για την επίτευξη των ερευνητικών στόχων. 

 

 

Α1.4 Η Δομή της Διδακτορικής Διατριβής 

Η διδακτορική διατριβή αποτελείται από πέντε ενότητες (Α έως Ε), κάθε μία από τις 

οποίες υποδιαιρείται σε ένα ή περισσότερα κεφάλαια. Ακολουθεί η παρουσίαση της 

διάρθρωσης της διδακτορικής διατριβής, η οποία βασίζεται στην υποθετικό - αφαιρετική 

μέθοδο που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η παρούσα Ενότητα Α αποτελείται από ένα ενιαίο 

κεφάλαιο (Κεφάλαιο Α1) που παρέχει το σκοπό της έρευνας εκθέτοντας συνοπτικά το 

θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης, τη συνεισφορά της διδακτορικής διατριβής, καθώς και τη 

φύση της έρευνας, αναλύοντας μεθοδολογικά ζητήματα που υιοθετήθηκαν. 

Η Ενότητα Β προσφέρει μία κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας, έχοντας ως 

αφετηρία την οικονομική ύφεση και τη θεωρία της Γνωστικής Εκτίμησης και των 

Συναισθημάτων. Στο Κεφάλαιο Β2 παρουσιάζεται η συμπεριφορά των καταναλωτών την 

περίοδο της οικονομικής ύφεσης σε περιβάλλον λιανεμπορίου, δημιουργώντας ένα 

βιβλιογραφικό κενό για το τι μεσολαβεί μεταξύ των επιρροών της κρίσης και της τελικής 

συμπεριφοράς των καταναλωτών. Επομένως, στο Κεφάλαιο Β3 παρουσιάζεται η ανάγκη για 

διερευνητική έρευνα, η μεθοδολογία της, ο σχεδιασμός της αλλά και τα κυριότερα ευρήματα 

των ομάδων εστίασης (focus group). Ως απόρροια των αποτελεσμάτων του Κεφαλαίου Β3, το 

Κεφάλαιο Β4 πραγματεύεται την ανάλυση της θεωρίας της σύνδεσης και της αποσύνδεσης και 

πως από την ψυχολογία μπορούν να υιοθετηθούν ως έννοιες σε μελέτες του μάρκετινγκ.  

Η Ενότητα Γ πραγματεύεται τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διενέργεια της 

πιλοτικής και της πρωτογενούς έρευνας. Το εννοιολογικό πλαίσιο της μελέτης περιγράφεται 

                                                           
4
 Για την ανάπτυξη της εξεταζόμενης θεωρίας χρειάστηκε θεωρητική στοιχειοθέτηση και προσαρμογή 

στο μάρκετινγκ. 
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στο Κεφάλαιο Γ1 μαζί με το υπόδειγμα της έρευνας και τους ερευνητικούς στόχους. Η 

μεθοδολογία, ο τρόπος διεξαγωγής και τα ευρήματα της πιλοτικής έρευνας παρουσιάζονται στο 

Κεφάλαιο Γ2. Τα Κεφάλαια Γ3 και Γ4 παρέχουν εκτεταμένη ανάλυση ως προς τις αποφάσεις που 

ελήφθησαν κατά τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων. Παρουσιάζεται η στρατηγική 

συλλογή των δεδομένων  και η επισκόπηση των βημάτων που ακολουθήθηκαν για το 

σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, συμπεριλαμβανομένων των προ ελέγχων. Στο Κεφάλαιο Γ4 

αναλύεται το δειγματοληπτικό πλαίσιο της έρευνας και η μέθοδος συλλογής των δεδομένων. 

Η προτελευταία ενότητα (Ενότητα Δ) της διδακτορικής διατριβής ασχολείται με την 

παρουσίαση της ανάλυσης των συλλεχθέντων δεδομένων. Στο Κεφάλαιο Δ1 παρατίθενται τα 

αποτελέσματα των ελέγχων της ποιότητας του μοντέλου μέτρησης, διεξάγοντας ελέγχους για 

την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και την πολυσυγγραμικότητα των δεδομένων. Στο Κεφάλαιο Δ2 

παρουσιάζονται τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των σύνθετων μεταβλητών και τα βασικά 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, ενώ το Κεφάλαιο Δ3 πραγματεύεται την 

ομαδοποίηση του δείγματος. Στο τελευταίο Κεφάλαιο της Ενότητας Δ εξετάζεται η εφαρμογή 

του δομικού υποδείγματος σε όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών. 

Τέλος, η πέμπτη ενότητα (Ενότητα Ε) περιέχει ένα ενιαίο κεφάλαιο (Κεφάλαιο Ε1), στο 

οποίο τα ευρήματα που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο Δ4 σχολιάζονται συστηματικά και 

ερμηνεύονται βάσει της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, όπως αυτή παρουσιάστηκε στην Ενότητα 

Β. Τα γενικά συμπεράσματα μετατρέπονται, παράλληλα, σε κανονιστικές προτάσεις προς τα 

στελέχη διοίκησης των επωνυμιών λιανεμπορίου, μαζί με μία αξιολόγηση της συνεισφοράς της 

μελέτης στη θεωρία του Μάρκετινγκ. Η Ενότητα Ε κλείνει με την αναφορά των ορίων της 

μελέτης, ενώ παρέχονται προτάσεις και συστάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β1. Εκτίμηςη τησ Κρίςησ 

 

«The economy has been in disarray.  

  People have been out of work for years.  

  The banks have been running out of money.  

  It sounds a lot like the Great Depression in the United States.  

  …. But it is Greece – and in some ways, the situation is worse»  

The New York Times, July 9 2015 

 

Β1.1 Ειςαγωγή 

Η κεωρία τθσ «Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ» (Cognitive Appraisal) προζρχεται από τθν 

ψυχολογία κατά τθν οποία τα ςυναιςκιματα που προζρχονται από τισ εκτιμιςεισ (αξιολογιςεισ 

ι προβλζψεισ) των γεγονότων προκαλοφν ςυγκεκριμζνεσ αντιδράςεισ (κετικζσ ι αρνθτικζσ) 

(Scherer, 1999). Ουςιαςτικά, θ εκτίμθςθ για ζνα γεγονόσ προκαλεί μία ςυναιςκθματικι 

αντίδραςθ που κακορίηει αυτι τθν εκτίμθςθ ωσ ευχάριςτθ ι δυςάρεςτι (Scherer et al., 2001), 

με αποτζλεςμα, θ κατανόθςθ και θ εξζταςθ τθσ ςυναιςκθματικισ αντίδραςθσ να αποτιμά τισ 

μελλοντικζσ εκτιμιςεισ και αξιολογιςεισ. Επομζνωσ, θ ςθμαντικι πτυχι τθσ κεωρίασ τθσ 

Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ είναι ότι αντιπροςωπεφει τισ επιμζρουσ διακυμάνςεισ των 

ςυναιςκθματικϊν αντιδράςεων από διάφορα άτομα για το ίδιο γεγονόσ.  

Η κεωρία τθσ «Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ» αναφζρει πωσ θ αλλθλουχία των γεγονότων ζχει 

ωσ εξισ: ςυμβάν -> ςκζψθ, και ταυτόχρονθ, εκδιλωςθ ςυναιςκθμάτων. Οι κοινωνικοί 

ψυχολόγοι ζχουν χρθςιμοποιιςει τθ κεωρία για να εξθγιςουν και να προβλζψουν 

μθχανιςμοφσ αντιμετϊπιςθσ των πρότυπων ςυναιςκθματικϊν αντιδράςεων των ατόμων 

(Roseman, 2001). τθν παροφςα μελζτθ, θ εφαρμογι τθσ κεωρίασ τθσ «Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ» 

εμπλζκεται για να χρθςιμοποιιςει τθν γνωςτικι και ςυναιςκθματικι αντίδραςθ των 

καταναλωτϊν μετά τθν ζλευςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν πρόβλεψθ των προτφπων τθσ 

καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ. Θεωρϊντασ τθν κρίςθ ωσ ζνα εξωτερικό γεγονόσ που αφορά 

όλουσ τουσ Ζλλθνεσ καταναλωτζσ και τουσ επθρεάηει όλουσ, αλλά με διαφορετικό τρόπο, 

δθμιουργείται ζνα ιδανικό περιβάλλον μελζτθσ. υνακολοφκωσ, παραλλθλίηοντασ το γεγονόσ 

με τθν κρίςθ, θ αλλθλουχία τθσ κεωρίασ μετατρζπεται ςε: οικονομικι κρίςθ -> ςκζψθ και 

ταυτόχρονθ εκδιλωςθ ςυναιςκθμάτων.  

Η ςυνζχεια του κεφαλαίου ακολουκεί ακριβϊσ αυτι τθν αλλθλουχία.  
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Β1.2 Οικονομική Ύφεςη 

 

Οικονομικζσ Κρίςεισ (Crises) και Τφζςεισ (Recessions) ι Καταςτροφζσ (Destructions) ι 

Οικονομικοί Πανικοί (Depressions) ζχουν καταγραφεί επαναλαμβανόμενα και πολλαπλά ςτθν 

ιςτορία. Οι Claessens, Kose και Terrones (2009), για παράδειγμα, εντόπιςαν και εξζταςαν ςε μία 

από τισ μελζτεσ τουσ ςε 21 χϊρεσ, 122 οικονομικζσ κρίςεισ (recessions), 113 επειςόδια 

πιςτωτικϊν ςυςτολϊν (crunch), 114 και 245 επειςόδια πτϊςθσ τιμϊν των ακινιτων και των 

μετοχϊν αντίςτοιχα (busts) για τθν χρονικι περίοδο 1960 -2007. Σα αποτελζςματα αυτισ τθσ 

αναφοράσ ανζδειξε τθν αλλθλεξάρτθςθ μεταξφ των μακροοικονομικϊν και των 

χρθματοοικονομικϊν μεταβλθτϊν, οι οποίεσ μποροφν να κακορίςουν τθ ςοβαρότθτα και τθ 

διάρκεια μιασ οικονομικισ κρίςθσ.  

Για τθν οικονομικι κρίςθ ζχουν ξεχωρίςει δφο οριςμοί, από τθ μία θ φφεςθ κακορίηεται 

ωσ δφο ςυνεχόμενα τρίμθνα αρνθτικισ οικονομικισ ανάπτυξθσ μιασ χϊρασ και από τθν άλλθ θ 

φφεςθ ορίηεται ωσ μία ςθμαντικι μείωςθ τθσ εκνικισ οικονομικισ δραςτθριότθτασ που διαρκεί 

περιςςότερο από λίγουσ μινεσ (National Bureau of Economic Research- NBER, 2010). υνικωσ, 

γίνεται αιςκθτι από τθν επιρροι που αςκεί ςτο πραγματικό Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν (ΑΕΠ), 

ςτθν ςυρρίκνωςθ του πραγματικοφ ειςοδιματοσ και τθσ παραγωγισ, ςτθν αφξθςθ τθσ 

ανεργίασ, ςτθν μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ, άρα και των πωλιςεων και ςτθ ςυρρίκνωςθ των 

επενδφςεων (Mankiw, 2013). Η επιρροι τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτισ επιχειριςεισ, ςυνικωσ, 

οδθγεί ςε μείωςθ των παραγγελιϊν, περιοριςμό του εργατικοφ δυναμικοφ, αφξθςθ των 

αποκεμάτων και ζλλειψθ προκυμίασ επζνδυςθσ ςε κεφαλαιουχικό εξοπλιςμό ι ςε νζα 

επιχειρθςιακά ςχζδια (Worthington & Britton, 2006). Επομζνωσ, θ οικονομικι κρίςθ (Economic 

Crisis) μπορεί να περιγραφεί ωσ μία περίοδο ηοφερισ οικονομικισ επίδοςθσ, κατά τθ διάρκεια 

τθσ οποίασ διακρίνεται ςυςςϊρευςθ υπερβολικισ μόχλευςθσ, θ αξία των χρθματοπιςτωτικισ 

αγοράσ ςυρρικνϊνεται με πρωτοφανι ρυκμό, και θ παραγωγι είναι πολφ χαμθλι, με 

αποτζλεςμα να αποτυγχάνει να καλφψει τα επίπεδα τθσ ηιτθςθσ (Samanta, 2014).  

Μία παρατεταμζνθ και ζντονθ οικονομικι φφεςθ ι ζνασ οικονομικόσ πανικόσ 

(Depression)1 είναι μία δυςμενισ οικονομικι κρίςθ ςτθν οποία το πραγματικό ΑΕΠ μειϊνεται 

περιςςότερο από 10%. Είναι πολφ πιο ςοβαρι από ότι θ φφεςθ και οι επιπτϊςεισ τθσ μπορεί να 

                                                           
1
 Για πρϊτθ φορά ςτισ 3 Δεκεμβρίου 1929, ο πρόεδροσ Herbert Hoover χρθςιμοποίθςε τον όρο 

“Depression” (“βακιά και παρατεταμζνθ φφεςθ”) ςτθν κακιερωμζνθ ετιςια ομιλία του προσ το 

Κογκρζςο. Μζχρι τότε, οι οικονομολόγοι και οι πολιτικοί χρθςιμοποιοφςαν τθ λζξθ “πανικόσ” όταν 

ικελαν να περιγράψουν µια δυςμενι οικονομικι ςυγκυρία (π.χ. ο “πανικόσ του 1873”) (ΣτΕ, 2009). 
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διαρκζςουν για πολλά χρόνια, με χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ Μεγάλθσ Υφεςθσ (Great 

Depression) του 1930 (Hausman & Johnston, 2014). Οι ςυνζπειεσ που ελλοχεφουν είναι οι 

καταςτροφζσ ςτο τραπεηικό τομζα, ςτο εμπόριο, ςτισ καταςκευζσ, κακϊσ και οι πτϊςεισ τιμϊν, 

λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ πτϊχευςθσ και των πολφ αυςτθρϊν πιςτωτικϊν ςυνκθκϊν, 

δθμιουργϊντασ ζνα ζντονο οικονομικό ςκθνικό. ε αυτό το ςκθνικό, ωςτόςο, παραμονεφουν 

κίνδυνοι και αναδεικνφονται ευκαιρίεσ, τόςο για τουσ καταναλωτζσ, όςο και για τισ επιχειριςεισ 

(Ozturan, Ozsomer & Pieters, 2014). 

Η οικονομικι κρίςθ2 μπορεί να διαχωριςτεί ςε γενικζσ γραμμζσ ςε τραπεηικι κρίςθ και 

ςε νομιςματικι κρίςθ (Dutt & Padmanabhan, 2011). τθν πρϊτθ, ο χρθματοπιςτωτικόσ τομζασ 

τθσ εκάςτοτε εν κρίςθ χϊρασ βιϊνει ζναν μεγάλο αρικμό ακετιςεων, θ μαηικι απόςυρςθ 

κατακζςεων αυξάνεται με αποτζλεςμα τθν παροχι πακζτων διάςωςθσ τθσ ρευςτότθτασ των 

τραπεηϊν (Giger & Nelson, 2011). Μία νομιςματικι κρίςθ, από τθν άλλθ πλευρά, ςυνεπάγεται  

μια απότομθ αλλαγι ςτθν ςυναλλαγματικι ιςοτιμία τθσ εν κρίςθ χϊρασ. Η νομιςματικι κρίςθ 

είναι πιο εφκολο να μετρθκεί και να εντοπιςτεί, κακϊσ, τα δεδομζνα είναι ευρζωσ διακζςιμα 

(Reinhart & Rogoff, 2009), ςε αντίκεςθ με τθν τραπεηικι κρίςθ, που απαιτοφνται πολφ πιο 

λεπτομερι ςτοιχεία (Bramall, 2013). Άλλωςτε, θ τραπεηικι κρίςθ των Ηνωμζνων Πολιτειϊν τθσ 

Αμερικισ τροχοδρόμθςε τθ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ, με τθν ενεργοποίθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

και, ςυνάμα, τθσ Ελλθνικισ Οικονομικισ Κρίςθσ, που μετζπειτα χαρακτθρίςτθκε ωσ κρίςθ 

δθμόςιου χρζουσ (Debt- crisis).  

Οι οικονομικζσ υφζςεισ χαρακτθρίηονται από (1) υψθλά επίπεδα αρνθτικϊν μεταβολϊν 

καίριων παραγόντων (όπωσ θ ηιτθςθ) μεταξφ δυο περιόδων, και από (2) τθ μεγάλθ 

αβεβαιότθτα που υπάρχει ςχετικά με τθ διακφμανςθ των επιπζδων αυτϊν των παραγόντων 

(Hausman & Johnston, 2014; Wan & Yiu, 2009). Ο ςχεδιαςμόσ μίασ ταχείασ απόκριςθσ ςτθν 

κρίςθ εμπλζκει μία ριηοςπαςτικι προςζγγιςθ τθσ αγοράσ που οδθγεί ςτθν «αλλαγι τθσ 

ςφνκεςθσ ι/ και τουσ ρόλουσ των παικτών ςε μία αγορά ι/και τθ ςυμπεριφορά των φορζων τθσ 

αγοράσ» (Jaworski, Kohli & Sahay 2000, ςελ. 47). Μία πλθκϊρα από βιβλία ζχουν εμπνευςτεί 

και ζχουν γραφτεί για το κζμα τθσ παγκόςμιασ κρίςθσ και τθσ λιτότθτασ (Boyer, 2012; Callan et 

al., 2011; Drudy & Collins, 2011; Karanikolos et al., 2013; Perotti, 2012), τα οποία τονίηουν 

                                                           
2
 Οι αγγλικοί όροι recession, economic recession, crisis, economic crisis, banking crisis, currency crisis, και 

depression αναφζρονται ςτουσ όρουσ οικονομικι κρίςθ, τραπεηικι κρίςθ, νομιςματικι κρίςθ, φφεςθ και 

οικονομικι φφεςθ, οι οποίοι χρθςιμοποιοφνται εναλλακτικά για να περιγράψουν τθν ευρφτερθ ζννοια 

τθσ «Κρίςθσ». 
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οικονομικά ςτοιχεία, ενϊ μερικά αναφζρονται, επιπλζον, ςε «ιδεολογικζσ διαςτάςεισ» περί 

καπιταλιςμοφ και κατανάλωςθσ. 

Η εποχι τθσ λιτότθτασ δθμιουργεί μία ευκαιρία να προβλθκοφν οι αντί- καταναλωτικζσ 

ιδζεσ, αλλά τθν ίδια ςτιγμι, θ αυξθμζνθ κατανάλωςθ παρουςιάηεται ωσ θ μόνθ ρεαλιςτικι 

λφςθ για τα προβλιματα (Bramall, 2013, ςελ. 10). 

 

Β1.2.1 Η Ελληνική οικονομική κρίςη 

Η πρόςφατθ παγκόςμια οικονομικι φφεςθ ξεκίνθςε από τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ 

Αμερικισ το 2007, από μία «φοφςκα» ςτθν αγορά ςτεγαςτικϊν δανείων χαμθλισ εξαςφάλιςθσ 

που εξελίχκθκε ςε μείωςθ τθσ αγοραίασ τιμισ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των 

χρθματοοικονομικϊν τίτλων, θ οποία πζραςε ςτθν πραγματικι οικονομία, επιφζροντασ 

ζντονουσ αρνθτικοφσ ρυκμοφσ τθσ ανάπτυξθσ (Hausman & Johnston, 2014; Krugman, 2009). Η 

εξάπλωςι τθσ ιταν ραγδαία ςε μία ςειρά από προθγμζνεσ και αναδυόμενεσ χϊρεσ, 

μετατρζποντάσ τθν ςτθ πιο ςοβαρι παγκόςμια οικονομικι κρίςθ που είχε να εμφανιςτεί από 

τθν Μεγάλθ Υφεςθ (Great Depression) (Hausman & Johnston, 2014). Η κρίςθ ςυνοδεφτθκε από 

μία ζντονθ αντιπαράκεςθ για τισ επιπτϊςεισ τθσ ςτθν ευρφτερθ οικονομία, κακϊσ οι 

δευτερογενείσ επιπτϊςεισ ςτθν πραγματικι οικονομία ιταν ςοβαρζσ, με ςχεδόν όλεσ τισ 

προθγμζνεσ οικονομίεσ ςε φφεςθ και τθν παγκόςμια οικονομία να υποφζρουν χειρότερθ 

πτϊςθ από αυτι που είχε αποδοκεί ςτον  Β’ Παγκόςμιο Πόλεμο (Claessens, Kose & Terrones, 

2009). 

Η ελλθνικι οικονομικι κρίςθ εκδθλϊκθκε ωσ απόρροια τθσ διεκνοφσ φφεςθσ, ωςτόςο θ 

παγκόςμια χρθματοπιςτωτικι κρίςθ ιταν αυτι που ανζδειξε τισ ανιςορροπίεσ που υπιρχαν και 

τθν αςτάκεια που ελλόχευε ςτθν ελλθνικι οικονομία (Economou et al., 2013). Η ελλθνικι 

οικονομία μζχρι το 2008 παρουςίαηε εξαιρετικά υψθλοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ (Claessens, Kose 

& Terrones, 2009; Tsouma, 2014), κατζχοντασ τθν 27θ κζςθ ςτθν κατάταξθ τθσ μεγαλφτερθσ 

οικονομίασ του κόςμου, βάςει του ονομαςτικοφ τθσ ΑΕΠ (Eurostat,2010). Ωςτόςο, θ παγκόςμια 

οικονομικι κρίςθ κατζδειξε τα προβλιματα που εμφωλευόταν και ςυςςωρευόταν όλα τα 

προθγοφμενα χρόνια, λόγω του υιοκετθμζνου οικονομικοφ προτφπου (Christodoulakis, 2016; 

Economou et al., 2013). Ζνασ ςυνδυαςμόσ οικονομικϊν, πολιτικϊν και κοινωνικϊν παραγόντων 

ςυνζτειναν ςτθν εκδιλωςθ των χρόνιων προβλθμάτων ανταγωνιςτικότθτασ, παραγωγικότθτασ 

και τθν αδυναμία προςζλκυςθσ ξζνων επενδφςεων (Christodoulakis, 2016; New York Times, 

2016).  
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Παρόλο που δεν υπάρχει ομοφωνία, εκτιμάται ότι θ ελλθνικι οικονομία εντόσ του 2008 

άρχιςε να παρακμάηει από τουσ υψθλοφσ ρυκμοφσ που είχε επιτφχει και ειςιλκε ςε κρίςθ 

(Tsouma, 2014), από τθν οποία δεν είχε καταφζρει να εξζλκει ωσ ςιμερα (αρχζσ του 2017). 

Άλλωςτε, το 2008 οι δείκτεσ οικονομικισ ςυγκυρίασ είχαν απότομθ πτωτικι τάςθ, ςφμφωνα με 

τθ μελζτθ του Ιδρφματοσ Οικονομικϊν και Βιομθχανικϊν Ερευνϊν (ΙΟΒΕ, 2010). Σο 2009, θ 

ελλθνικι οικονομικι κρίςθ επθρζαςε ζνα μεγαλφτερο ποςοςτό του πλθκυςμοφ. Σθν επόμενθ 

χρονιά θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (Ελτατ, 2010), ςτθν ετιςια ζκκεςι τθσ, παρουςίαςε τθ 

μείωςθ του ΑΕΠ ςε τιμζσ ζτουσ αναφοράσ το 2008 (-4,3%), ενϊ το ποςοςτό ανεργίασ 

εκτινάχτθκε ςτο 14,2%, με 180.000 άτομα να χάνουν τθν εργαςία τουσ (ΣτΕ, 2010). Με 

αποτζλεςμα, τθν ίδια χρονιά υπογράφτθκε ζνα Μνθμόνιο Οικονομικισ και Χρθματοπιςτωτικισ 

Πολιτικισ (Memorandum of Economic and Financial Policies), προκειμζνου να αποτραποφν 

δυςάρεςτεσ οικονομοπολιτικζσ ςυνζπειεσ. Ωςτόςο, το 2011, το προφίλ τθσ ελλθνικι οικονομίασ 

παρουςιάςτθκε πιο απαιςιόδοξο, με το ΑΕΠ να μειϊνεται περαιτζρω και το ποςοςτό ανεργίασ 

το Μάιο 2011 ζφταςε ςτο 16,6%, 10 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ παραπάνω από το Μάιο του 2008 

που είχε καταγραφεί ςτο 6,6%. Σαυτόχρονα, όλθ τθν ίδια περίοδο το χρζοσ τθσ χϊρα είχε 

αυξθκεί από 105,4% (Δεκζμβριο 2007) ςε 160,9% του ΑΕΠ το 2011 (Eurostat, 2011; Ελτατ, 

2011). Ωσ τα τζλθ του 2012 κανζνασ δείκτθσ δεν είχε επανζλκει ςτο επίπεδο που διατθροφςε 

ςτισ αρχζσ του 2005.  

Σο 2014, μονάχα, ιταν θ χρονιά που παρουςιάςτθκαν ενδείξεισ μεγζκυνςθσ με το ΑΕΠ 

να ζχει κετικό πρόςθμο ςτο ποςοςτό μεταβολισ, 0,7% (Ελςτατ, 2016β). Σο ποςοςτό ανεργίασ 

ςτθ χϊρα που είχε κορυφωκεί το 2013 ςε 27,5%, παρουςίαςε μία ελάχιςτθ μείωςθ ςε 26,5% το 

2014 και 24,9% το 2015. Παρόλα ταφτα, θ περαιτζρω ανάλυςθ του ποςοςτοφ ανεργίασ για το 

ζτοσ 2015, υπόκρυπτε μία νζα πρωτιά ςτο ποςοςτό ανεργίασ νζων, θλικιϊν μεταξφ 15-29, το 

οποίο ανερχόταν ςτο 41,3% (Ελςτατ, 2016γ). 

Η ετιςια ζκκεςθ τθσ ΙΝΕ ΓΕΕ (2016) αξιοποιϊντασ τα ςτοιχεία από τθν Ελλθνικι 

τατιςτικι Αρχι και τθσ Eurostat, παρζκεςε ζναν απολογιςμό για το 2015, παρουςιάηοντασ 2 

τροχιζσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. το πρϊτο τρίμθνο υπιρχαν ιςχνζσ ενδείξεισ αντίςτροφθσ 

υφεςιακισ πορείασ τθσ οικονομίασ, ωςτόςο, θ χρονιά ζκλειςε με τθν επανεμφάνιςθ των 

υφεςιακϊν τάςεων και το ΑΕΠ ουςιαςτικά είχε ςυνολικά μθδενικι μεταβολι ζναντι του 2014. 

Σο δεφτερο τρίμθνο του 2016, το πραγματικό ΑΕΠ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ αυξικθκε κατά 

0,2% που αποτζλεςε ζνα κετικό ςτοιχείο αναφορικά με τθν προοπτικι ανάκαμψθσ, ενϊ το ΑΕΠ 

του δθμόςιου χρζουσ τθσ Ελλάδασ ζφταςε αιςίωσ ςτο 179,2% (Eurostat, 2016). τακμίηοντασ τα 
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αποτελζςματα για το 2016, ςτα δφο πρϊτα τρίμθνα του θ φφεςθ διαμορφϊκθκε ςτο 0,95% 

(Eurostat, 2016). Παράλλθλα, ο Δείκτθσ Οικονομικοφ Κλίματοσ ςτθν Ελλάδα ανζκαμψε το 

δεφτερο εξάμθνο του 2016 επιςτρζφοντασ ςτα επίπεδα που είχε φτάςει το 2014 (ΙΟΒΕ, 2016). 

Παρότι αυξικθκαν οι ακακάριςτεσ επενδφςεισ πάγιου κεφαλαίου (7%) ςτο πρϊτο μιςό του 

2016, θ πτϊςθ των εξαγωγϊν (-11,4%) και των ειςαγωγϊν (-7,1%) αγακϊν και υπθρεςιϊν, ςε 

ςυνδυαςμόσ με τθ πτϊςθ τθσ ςυνολικισ καταναλωτικισ δαπάνθσ (-1,9%) δεν μπόρεςαν να 

ςτθρίξουν αρκετά το ΑΕΠ (Eurostat, 2016).  

Σο διάγραμμα παρουςιάηει τθ μεταβολι του ΑΕΠ και τθ διαχρονικι ςυμβολι τθσ 

ιδιωτικισ κατανάλωςθσ ςε αυτι, τθν περίοδο 2006 - 2015 ανά τρίμθνο. 

 

 

Πθγι: Eurostat (2016), Σριμθνιαίοι Εκνικοί Λογαριαςμοί 

Διάγραμμα Β1.1: ΑΕΠ και ιδιωτικι κατανάλωςθ 

 

 

Είναι αξιοςθμείωτο ότι το ίδιο διάςτθμα, δθλαδι το πρϊτο εξάμθνο του 2016, το 

δθμόςιο χρζοσ ςτθν ευρωηϊνθ μειϊκθκε ςτο 91,2% του μζςου ΑΕΠ τθσ ευρωηϊνθσ (Eurostat, 

2016). Σο υψθλότερο χρζοσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κατζγραψε θ Ελλάδα (179,2%), με  

ακόλουκουσ τθν Ιταλία (135,5%) και τθν Πορτογαλία (131,7%). Ενϊ αντίκετα, το χαμθλότερο 

χρζοσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ καταγράφθκε για τθ Βουλγαρία (29,4%), το Λουξεμβοφργο (22%) 

και τθν Εςκονία (9,7%). 

Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω ςτοιχεία, μπορεί να εξαχκεί το ςυμπζραςμα ότι 

θ ελλθνικι φφεςθ είναι από τισ εντονότερεσ που ζχουν καταγραφεί ςτθν παγκόςμια ιςτορία, 

τόςο ςε ζνταςθ όςο και ςε διάρκεια. Σο κφριο χαρακτθριςτικό τθσ ζνταςθσ τθσ ελλθνικισ 
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οικονομικισ φφεςθσ είναι ότι από το 2008 ζωσ και το 2016, το κατά κεφαλιν ΑΕΠ υποχϊρθςε 

ςυςςωρεφτθκα, περίπου 25% (Eurostat, 2016), επθρεάηοντασ όλουσ τουσ υπόλοιπουσ δείκτεσ 

τθσ οικονομίασ (Dimitras, Kyriakou & Iatridis, 2015). Ενϊ, θ διάρκεια τθσ ξεπερνά, πλζον τα οχτϊ 

χρόνια και ςε ςυνδυαςμό με τθν ζνταςθ, κακίςταται ωσ θ πιο ιςχυρι οικονομικι φφεςθ που 

ζχει ςθμειωκεί ςτθ ςφγχρονθ ιςτορία τθσ Ελλάδοσ. Η ιδιαιτερότθτα και θ δυςμενισ ςυγκυρία 

τθσ ελλθνικισ οικονομίασ διαμορφϊνει μια μοναδικι ευκαιρία μελζτθσ.  

 

Β1.2.1.1: Σφγκριςη τησ Ελληνικήσ Ύφεςησ με την Μεγάλη Οικονομική Ύφεςη των ΗΠΑ 

Ο ςυνδυαςμόσ όλων των οικονομικϊν ςυνκθκϊν κακιςτοφν τθν ελλθνικι φφεςθ 

ςυγκρίςιμθ με τθ Μεγάλθ Οικονομικι Υφεςθ3 (Great Depression) των Ηνωμζνων Πολιτειϊν τθσ 

Αμερικισ τθν περίοδο 1929 με 1933 (Norris, 2013; Papadimitriou, Nikiforos & Zezza, 2013). Η 

Μεγάλθ Οικονομικι Υφεςθ είχε ςυγκρικεί τθ δεκαετία του 1990 με τα οικονομικά προβλιματα 

που αντιμετϊπιηαν οι Αςιατικζσ χϊρεσ και ιδιαιτζρωσ θ Ιαπωνία, ςφμφωνα με τθν οποία θ 

οικονομικι Υφεςθ των ΗΠΑ χαρακτθρίςτθκε εντονότερθ (TτΕ, 2010), κακϊσ ςτθν Αςιατικι κρίςθ 

εφαρμόςτθκαν ζγκαιρα όλα τα εργαλεία μακροοικονομικισ πολιτικισ που είχαν δθμιουργθκεί 

ςτθ διάρκεια τθσ Μεγάλθσ Υφεςθσ. Επομζνωσ, θ άμεςθ ςφγκριςθ με τθν ελλθνικι περίπτωςθ 

υφίςταται κεωρϊντασ ςθμείο εκκίνθςθσ (μθδζν – 0) το 1929 για τθν Μεγάλθ Υφεςθ των ΗΠΑ 

και το 2008 για τθν Ελλάδα, παρουςιάηεται ςυγκριτικά θ διακφμανςθ του ΑΕΠ ςτο Διάγραμμα 

Β1.2.  

Ενδεικτικά, το τζταρτο ζτοσ τθσ μεγάλθσ οικονομικισ φφεςθσ ςτισ ΗΠΑ (1933), το 

πραγματικό ΑΕΠ φτάνει ςτο κατϊτατο ςθμείο, ςθματοδοτϊντασ τθν ζναρξθ τθσ ανάπτυξθσ και 

τθ βελτίωςθ των οικονομικϊν ςυνκθκϊν. Αντικζτωσ, ο δείκτθσ πραγματικοφ ΑΕΠ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ ςυνεχίηει να φκίνει για το ίδιο ζτοσ (2012) χωρίσ να δείχνει ουςιαςτικά καμία 

προδιάκεςθ για μεγζκυνςθ. Η Ελλάδα, όμωσ, το 2013 ςε όρουσ ποςοςτοφ του πραγματικοφ 

ΑΕΠ δεν είχε φτάςει τα επίπεδα του βάκουσ τθσ φφεςθσ ςτο οποίο είχε περιζλκει θ οικονομία 

των ΗΠΑ. Ωςτόςο, θ ελλθνικι οικονομία δεν ζχει τυπογραφείο για τθν άςκθςθ μιασ 

                                                           
3
 Η κρίςθ του 1929 ιταν το αποτζλεςμα τθσ εφαρμογισ μιασ ξεπεραςμζνθσ οικονομικισ πολιτικισ ςτο 

νζο περιβάλλον μετά το Αϋ Παγκόςμιο Πόλεμο. Η ζναρξι τθσ δεν ςυνδζκθκε µε κάποιο ατφχθμα ι κάποια 

καταςτροφι ι κάποιο λανκαςμζνο χειριςμό από ζνα πρόςωπο ι ακόμθ από διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ 

των οικονομιϊν του μζςο πολζμου. Αντίκετα, θ κρίςθ επιλκε από τθν αδυναμία προςαρμογισ ςτα νζα 

δεδομζνα και θ προςκόλλθςθ ςε αναχρονιςτικζσ ςυνταγζσ πολιτικισ, αφοφ είχε καταρρεφςει ο κανόνασ 

του χρυςοφ, που αποτελοφςε το νομιςματικό οικοδόμθμα του 19
ου

 αιϊνα (Krugman, 2009). 
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νομιςματικισ πολιτικισ, και οι μελλοντικζσ προοπτικζσ φαίνονται ηοφερζσ. υνεπϊσ, το πζμπτο 

ζτοσ (1934) για τισ ΗΠΑ θ ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ είναι ξεκάκαρθ και το όγδοο ζτοσ (1937) 

ζχει ςχεδόν επιςτρζψει ςτα επίπεδα του ΑΕΠ που ιταν πριν τθν ζλευςθ τθσ κρίςθσ. Ενϊ 

αντίκετα, για τθν Ελλάδα το όγδοο ζτοσ (2016) τθσ κρίςθσ, οι δείκτεσ ςυνεχίηουν να 

παραμζνουν ςε χαμθλά επίπεδα. Παράλλθλα, τα ποςοςτά ανεργίασ είχαν παρόμοια 

ποςοςτιαία ανοδικι τάςθ για τα πρϊτα τζςςερα χρόνια, όπου οι ΗΠΑ ςθμείωςαν το υψθλότερο 

ποςοςτό ανεργίασ (26%) το οποίο το ξεπζραςε θ Ελλάδα (28%) δφο χρόνια ζπειτα, δθλαδι ςτα 

ζξι χρόνια φφεςθσ. Η ςωρευτικι ελάττωςθ του πραγματικοφ ΑΕΠ και θ αφξθςθ του ποςοςτοφ 

ανεργίασ υπιρξαν κοινά ςθμεία αναφοράσ των δφο Οικονομικϊν Τφζςεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα Β1.2: φγκριςθ Ελλθνικισ Οικονομικισ Κρίςθσ με τθ Μεγάλθ Κρίςθ των ΗΠΑ 

 

Οι πρωτοφανείσ αναταράξεισ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ τόςο ςτο τραπεηικό ςφςτθμα, 

όςο και ςτθν πραγματικι οικονομία, με τα φαινόμενα πανικοφ των κατακετϊν ςτισ τράπεηεσ, με 

τθν ραγδαία πτϊςθ του γενικοφ επιπζδου των τιμϊν και τθν ζξαρςθ τθσ ανεργίασ, δεν 

κατζςτθςαν δυνατι τθν επιτυχι εφαρμογι των μακροοικονομικϊν εργαλείων, που είχαν 

αναπτυχκεί ςτο παρελκόν, ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα (Papadimitriou, Nikiforos & Zezza, 

2013; Tsouma, 2014; ΣτΕ, 2010). Με αυτό τον τρόπο επιβεβαιϊνεται, επιπλζον, θ μοναδικότθτα 

τθσ οικονομικισ φφεςθσ ωσ προσ τθ μεγάλθ ζκταςθ και το βάκοσ τθσ δυςμενισ κατάςταςθ τθσ 

ςφγχρονθσ υφεςιακισ Ελλάδοσ ςε ςχζςθ με τθν Αμερικι τθσ Μεγάλθσ Οικονομικισ Υφεςθσ. 
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Β1.2.2 Τα αίτια τησ Ελληνικήσ Οικονομικήσ Ύφεςησ 

Σα δομικά προβλιματα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, τα οποία οδιγθςαν ςτθν ζξαρςθ τθσ 

οικονομικισ φφεςθσ και κατ επζκταςθ ςτθ κρίςθσ χρζουσ, είναι πολυάρικμα (Vlamis, 2014).Η 

ηθμία τθσ οικονομικι κρίςθσ μετουςιϊνεται ςε ελάττωςθ των ενεργθτικϊν ςτοιχείων των 

επιχειριςεων και των τραπεηϊν ειςθγμζνων ςτο χρθματιςτιριο, με επακόλουκθ τθ ςυςτολι 

τθσ ρευςτότθτασ και τθσ δυςκολίασ κάλυψθσ των δαπανϊν τουσ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ 

μείωςθ τθσ αξίασ των χαρτοφυλακίων των νοικοκυριϊν, προκάλεςε τθν ελάττωςθ τθσ 

καταναλωτικισ δαπάνθσ για αγακά και υπθρεςίεσ, προκαλϊντασ ςτθ ςυνζχεια τθ ςυρρίκνωςθ 

του πραγματικοφ ΑΕΠ (Brkic, 2016). Παράλλθλα, ο υπερδανειςμόσ ζπαιξε κακοριςτικό ρόλο ςτθ 

ςυςτολι τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ (Hatzigeorgiou, 2014), ενϊ θ μείωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ οδιγθςε ςε ζνα επίμονο ζλλειμμα ςτο ιςοηφγιο των τρεχουςϊν 

ςυναλλαγϊν (Malliaropoulos, 2010).  

υνεπϊσ, τα προβλιματα τθσ ελλθνικι οικονομίασ που λειτοφργθςαν ωσ εφαλτιρια για 

τθν φφεςθ, κα μποροφςε να κατθγοριοποιθκοφν ςε δφο αίτια: τθν ζλλειψθ ανταγωνιςτικότθτασ 

και τθν οργανωτικι ανεπάρκεια του κράτουσ, όπωσ αυτά εκφράηονται από το ζλλειμμα 

ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν και το δθμοςιονομικό ζλλειμμα αντίςτοιχα (Χαρδουβζλθσ, 

2011). ε μία προςπάκεια ςφνοψθσ των παραγόντων που ςυνζλαβαν ςτθ δθμοςιονομικι κρίςθ, 

ο Vlamis (2014) διαχωρίηει τα αίτια ςε ενδογενι και εξωγενι. τουσ ενδογενείσ παράγοντεσ 

ςυμπεριλαμβάνονται όλα όςα ςχετίηονται με τα προβλιματα διάρκρωςθσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομικισ, όπωσ οι παρατεταμζνεσ ανιςορροπίεσ που αντιμετϊπιηε θ ελλθνικι οικονομία και 

το πρόβλθμα αξιοπιςτίασ τθσ μακροοικονομικισ πολιτικισ τθσ. Αντίκετα, ςτουσ εξωγενείσ 

παράγοντεσ ςυγκαταλζγονται οι επιπτϊςεισ τθσ χρθματοπιςτωτικισ αναταραχισ, θ λειτουργία 

τθσ ίδιασ τθσ Ευρωηϊνθσ και θ χρονικι ςτιγμι τθσ αντίδραςθσ τθσ Ευρϊπθσ ςτθν ελλθνικι 

δθμοςιονομικι κρίςθ.  

Η μελζτθ και θ αξιολόγθςθ των αιτιϊν ςε ςυνδυαςμό τισ διδαχζσ τθσ ιςτορίασ του 

οικονομικοφ βίου, μποροφν να λειτουργιςουν ωσ γνϊμονασ για τθν ζξοδο τθσ οικονομίασ μιασ 

χϊρασ από τθ φάςθ τθσ φφεςθσ (Christodoulakis, 2016; Hatzigeorgiou, 2014; Papadimitriou, 

Nikiforos & Zezza, 2013). Κφρια προχπόκεςθ είναι θ εφαρμογι αποτελεςματικϊν μζτρων 

οικονομικισ πολιτικισ, με πρωταρχικό ςτόχο τθν ενκάρρυνςθ τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ αγακϊν 

και υπθρεςιϊν, ςε ςυνκικεσ μακροοικονομικισ ςτακερότθτασ και τθν προαγωγι τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ (Christodoulakis, 2016; Jan Benedict & 

Steenkamp, 2011; Malliaropoulos, 2010).  υνεπϊσ, το τετράπτυχο «Ανταγωνιςτικότθτα – 
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Παραγωγικότθτα – Ανάπτυξθ - Βιϊςιμα Δθμόςια Οικονομικά» αποτελεί το ιςτορικό δίδαγμα 

που λειτοφργθςε ςε προθγοφμενεσ δυςμενείσ υφζςεισ (Claessens, Kose & Terrones, 2009). 

Βάςει αυτϊν των ςτοιχείων θ Ελλάδα κα μπορζςει να περάςει ςτο ςτάδιο τθσ ανάπτυξθσ με 

ςυνκικεσ μακροοικονομικισ ιςορροπίασ και με αυτό το τετράπτυχο να αντιμετωπίςει το φάςμα 

τθσ οικονομικισ φφεςθσ. 

 

Β1.2.3 Η επιρροή τησ Οικονομικήσ Ύφεςησ 

Αρκετζσ μελζτεσ ςτο μάρκετινγκ ζχουν μελετιςει τισ επιπτϊςεισ κρίςεων με διάφορεσ 

ζννοιεσ, προςανατολιςμοφσ και προςεγγίςεισ. Για παράδειγμα οι Rudel et al. (2007), Van 

Heerde et al. (2007) και Klein & Dawar (2004), επικεντρϊκθκαν ςτισ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ των 

επιβλαβι προϊόντων (product-harm crisis), ενϊ οι Siomkos και Malliaris (2011) διερεφνθςαν τισ 

μεκόδουσ προβολισ ςτθν αντίςτοιχθ κρίςθ των επιβλαβι προϊόντων. Η επιρροι του μάρκετινγκ 

από τθν οικονομικι κρίςθ δεν ζχει μελετθκεί επιςτθμονικά αρκετά, με τισ περιςςότερεσ μελζτεσ 

ςε ζγκριτα περιοδικά να αναφζρονται ςτον αντίκτυπο τθσ κρίςθσ ςτουσ επιχειρθματικοφσ και 

οικονομικοφσ κφκλουσ εργαςίασ. Για παράδειγμα, οι Lamey et al. (2007)  διερεφνθςαν τον 

αντίκτυπο των οικονομικϊν κφκλων για τα προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ και οι Deleersynder et 

al. (2004) ςτοιχειοκζτθςαν ότι τα διαρκι καταναλωτικά προϊόντα είναι πιο ευαίςκθτα ςτισ 

διακυμάνςεισ των οικονομικϊν κφκλων από ότι γενικά ςε άλλουσ οικονομικοφσ δείκτεσ. Με 

αποτζλεςμα οι πωλιςεισ να μειϊνονται άμεςα με τισ πρϊτεσ ενδείξεισ παρακμισ, ενϊ 

προςαρμόηονται προσ τα πάνω με πιο αργοφσ ρυκμοφσ κατά τθ διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ. 

 Εξ οριςμοφ οι οικονομικζσ κρίςεισ είναι περίοδοι κατά τισ οποίεσ θ οικονομικι 

δραςτθριότθτα είναι αςυνικιςτα αργι (Krugman, 2012). φμφωνα, μάλιςτα, με τουσ Ozturan, 

Ozsomer & Pieters (2014), οι οικονομικζσ κρίςεισ, φζρουν ομοιότθτεσ με τισ διαταραχζσ τφπου 

Meyer, των οποίων οι εμφανίςεισ είναι δφςκολο να προβλεφκοφν και οι επιπτϊςεισ τουσ ςτισ 

επιχειριςεισ είναι διαςπαςτικζσ και δυνθτικά εχκρικζσ. Ωςτόςο, μία μεγάλθ πλθκϊρα από 

οικονομικοφσ δείκτεσ, που αξιολογοφν τθν οικονομία, όπωσ για παράδειγμα το ΑΕΠ, θ 

απαςχόλθςθ, οι δαπάνεσ των πελατϊν και οι βιομθχανικζσ αγορζσ, μποροφν να υποδθλϊςουν 

τθν ζκταςθ τθσ φφεςθσ και κατά προςζγγιςθ το μζγεκοσ τθσ επιρροισ που κα επιφζρουν ςτθν 

αγορά (Jan-Benedict, Steenkamp, Fang, 2011; Zurawicki & Braidot, 2005).  

Η αςιατικι εμπειρία το 1997-1998 ιταν μία ενδιαφζρουςα περίπτωςθ, κακϊσ το 

ξζςπαςμα τθσ κρίςθσ το ακολοφκθςε μία μακρά περίοδοσ ανάπτυξθσ, θ οποία εξζπλθξε τόςο τισ 

επιχειριςεισ, όςο και τθν αγορά αντιδρϊντασ ανερμάτιςτα. ε αντίκεςθ, θ Λατινικι Αμερικι 
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ιταν εκτεκειμζνθ ςε οικονομικζσ κρίςεισ περιςςότερο από τθν Ανατολικι Αςία, για αυτό το 

λόγο οι επιχειριςεισ ακολουκοφν μία ςτρατθγικι ςυνεχόμενθσ προςαρμογισ ςτο οικονομικό 

περιβάλλον τθσ χϊρασ και ςτισ απαιτιςεισ των πελατϊν (Zurawicki & Braidot, 2005; Quelch 

2009). 

υνεπϊσ, ςτθν πραγματικότθτα, θ εποχι μιασ κρίςθσ ςθματοδοτεί μία εποχι 

ςθμαντικϊν αλλαγϊν ςτθν αγορά και οι οικονομικζσ αναταράξεισ προμθνφουν τθν 

επανεκτίμθςθ των επιχειρθματικϊν ςχζςεων ςε όλα τα επίπεδα και ςε όλουσ τουσ 

ςυμμετζχοντεσ (Srinivasan & Sivakumar, 2011). Η ςυμπεριφορά και θ ςτάςθ τθσ επιχειρθςιακισ 

αγοράσ αλλάηουν ραγδαία, κακϊσ θ φφεςθ εξελίςςεται (Goodell & Charles, 1992). Οι Srinivasan 

et al. (2005) ειςιγαγαν τθν ζννοια του προλθπτικοφ μάρκετινγκ ςε περίοδο φφεςθσ, ςφμφωνα 

με το οποίο, οι επιχειριςεισ που αντιδροφν ςτθν κρίςθ επωφελοφνται από τθν αντιλθπτι 

ευκαιρία που δθμιουργικθκε από τθν αλλαγι του περιβάλλοντοσ (Jan-Benedict, Steenkamp, 

Fang, 2011). Οι παραλείψεισ των επιχειριςεων να αντιδράςουν επιτρζπει τθ ςυρρίκνωςθ τθσ 

επιχείρθςθσ, με αποτζλεςμα να μθν καρπϊνονται τισ αναδυόμενεσ ευκαιρίεσ ςτο 

επιχειρθματικό προςκινιο (Ozturan, Ozsomer & Pieters, 2014).  

Ο Helm (2008) διαπιςτϊνει ότι πολλζσ επιτυχθμζνεσ επιχειριςεισ και γνωςτζσ 

επωνυμίεσ, όπωσ CNN, MTV, FedEx, IPod, Microsoft, BurgerKing, ξεκίνθςαν αδράηοντασ τθν 

ευκαιρία που είχαν διακρίνει κατά τθ διάρκεια μιασ περιόδου κρίςθσ. Παρά το γεγονόσ ότι οι 

οικονομικοί κφκλοι των επιχειριςεων επθρεάηουν και επθρεάηονται από το ςφνολο τθσ 

οικονομίασ και, παράλλθλα, οι οικονομικζσ κρίςεισ προςφζρουν προκλιςεισ ςτουσ 

επαγγελματίεσ, ο βακμόσ επίδραςθσ εξαρτάται από το είδοσ και τθν αγορά ςτόχο τθσ 

επιχείρθςθσ (Deleersnyder et al., 2004; 2009). Επομζνωσ, δεν επαρκεί μόνο θ κατανόθςθ των 

αςυνικιςτα οικονομικϊν ςυνκθκϊν, τα παραπάνω παραδείγματα επωνυμιϊν διακρίκθκαν και 

από τθν εμβρικι μελζτθ ςτθν επιρροι που δζχτθκαν οι καταναλωτζσ τθν περίοδο τθσ κρίςθσ 

(Srinivasan & Sivakumar, 2011). Η κατανόθςθ τθσ επιρροισ των πελατϊν ςε ζνα απρόςμενα 

δυςάρεςτο περιβάλλον βοθκάει ςτθν διερεφνθςθ του τρόπου με τον οποίο 

επαναπροςδιορίηουν οι πελάτεσ τθν αξία. 

φμφωνα με τθν American Marketing Association (ΑΜΑ, 2016) το μάρκετινγκ ςτθ 

περίοδο τθσ λιτότθτασ ορίηεται ωσ το μάρκετινγκ ςτουσ καταναλωτζσ που δεν κζλουν να 

δαπανιςουν. τθν ευρφτερθ ζννοια, περιλαμβάνει τθ δθμιουργία κινιτρων, πζρα από τισ 

εκπτϊςεισ και τα κουπόνια που ιδθ κατακλφηουν τθν αγορά (Fill, 2009), τθν επιχειρθματολογία 
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γιατί αξίηει να δϊςει ο πελάτθσ τα χριματά του, κακϊσ και το πωσ καλφπτονται οι ανάγκεσ και 

οι επικυμίεσ του καταναλωτι (Piercy, Cravens & Lane, 2010; Sullivan, 2008).  

Ο τρόποσ με τον οποίο αντιδροφν οι καταναλωτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ είναι ζνα 

ςθμαντικό ηιτθμα που χριηει περιςςότερθσ μελζτθσ (Zurawicki & Braidot 2005). Η μεταβολι 

του τρόπου διεξαγωγισ των αγορϊν και των πρότυπων κατανάλωςθσ  κλονίηουν τισ 

υπάρχουςεσ ςχζςεισ και τουσ δεςμοφσ, με αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται ςθμαντικζσ 

ευκαιρίεσ (Grossberg, 2009; Kamber, 2002). Όλεσ οι επιχειριςεισ με κάποιο τρόπο 

επθρεάηονται από τισ καταναλωτικζσ δαπάνεσ ι τθν ψυχολογία των καταναλωτϊν. 

 

Β1.2.3.1 Η επιρροή τησ Οικονομικήσ Ύφεςησ ςτα Ελληνικά Νοικοκυριά 

Οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν ζχουν άμεςα επθρεαςτεί από τθν 

εφαρμογι των προγραμμάτων λιτότθτασ και μακροοικονομικοφ ςχθματιςμοφ (ΙΝΕ ΓΕΕ, 2016). 

Οι αλλαγζσ ςτθν αγορά εργαςίασ, με τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ ανεργίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθ 

λιτότθτα προκαλοφν, γενικότερα, κοινωνικζσ επιπτϊςεισ και, ειδικότερα, ςυνδράμουν ςτθν 

αφξθςθ του ποςοςτοφ τθσ φτϊχειασ, τθσ οικονομικισ ανιςότθτασ και τθσ υλικισ αποςτζρθςθσ. 

Ο βαςικόσ δείκτθσ ποςοςτοφ φτϊχειασ ςτθν Ελλάδα εξελίχκθκε από 19,7% το 2009 ςε 

22,1% το 2014 (Eurostat, 2016). Ο κίνδυνοσ φτϊχιασ μετά τισ κοινωνικζσ μεταβιβάςεισ4 

αυξικθκε 1,3% από το 2010 (Ελτατ, 2016β), ωςτόςο θ επιδείνωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ 

ςτθν Ελλάδα εκφράηεται καλφτερα από το δείκτθσ τθσ απόλυτθσ φτϊχειασ5. Ο ςυγκεκριμζνοσ 

δείκτθσ το 2014 διαμορφϊκθκε ςτο 48%, παρουςιάηοντασ μία ραγδαία άνοδο 29% ςε ςχζςθ με 

το 2009 (ΙΝΕ ΓΕΕ, 2016). Η ερμθνεία αυτι τθσ μεταβολισ δθλϊνει τον υπερδιπλαςιαςμό του 

αρικμοφ των φτωχϊν νοικοκυριϊν ςτθν Ελλάδα, με το 48% να διαβιοφν κάτω από το όριο τθσ 

φτϊχειασ του 2008. Παράλλθλα, ςθμαντικόσ παράγοντασ διερεφνθςθσ μαηί με το δείκτθ τθσ 

φτϊχειασ αποτελεί θ διερεφνθςθ τθσ οικονομικισ ανιςότθτασ. Βάςει του δείκτθ άνιςθσ  

 

                                                           
4
 Κίνδυνοσ φτϊχειασ, μετά τισ κοινωνικζσ μεταβιβάςεισ, είναι το ποςοςτό των ατόμων που ηουν ςε 

νοικοκυριά, των οποίων το ςυνολικό ιςοδφναμο διακζςιμο ειςόδθμα είναι χαμθλότερο του κατωφλιοφ 

τθσ φτϊχειασ, δθλαδι του 60% του εκνικοφ διάμεςου (του ειςοδιματοσ που βρίςκεται ςτο μζςο τθσ 

κατανομισ) ιςοδφναμου διακζςιμου ειςοδιματοσ (ΕΛΣΑΣ, 2016β). 

5
 Ο δείκτθσ τθσ απόλυτθσ φτϊχειασ προκφπτει αν διατθρθκεί διαχρονικά αμετάβλθτο το όριο τθσ 

φτϊχειασ βάςει τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των ειςοδθμάτων του 2008 (ΙΝΕ ΓΕΕ, 2016) 
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κατανομισ του ειςοδιματοσ με τθ χριςθ του ςυντελεςτι Gini6, θ Ελλάδα κατζχει τθ τρίτθ κζςθ 

(πρϊτθ κζςθ θ Βουλγαρία με 40,1 και δεφτερθ κζςθ θ Ρουμανία με 39,5) μεταξφ των κρατϊν 

μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ οποία διαμορφϊκθκε το 2015 ςτο 34,2 (Ελςτατ, 2016γ). 

Οι ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ ςτθν μείωςθ των κζςεων εργαςίασ, άρα και του διακζςιμου 

ειςοδιματοσ των νοικοκυριϊν, οδθγεί ςτθ μείωςθ των δαπανϊν των καταναλωτϊν (Διάγραμμα 

Β1.3) ι ακόμα ςτθ ςτροφι των φκθνότερων προϊόντων, με αποτζλεςμα οι λιανζμποροι να 

χάνουν περικϊρια κζρδουσ (Smith, 2009). φμφωνα με τθν ζρευνα τθσ Focus Bari (2013), το 

68% των Ελλινων αντιλαμβάνονται ότι το μθνιαίο οικογενειακό τουσ ειςόδθμα ζχει υποςτεί 

μείωςθ μεγαλφτερθ από 30% ςε ςχζςθ με τθ χρονιά αναφοράσ, δθλαδι το 2008. Ενϊ το 36% 

αυτϊν δθλϊνουν ότι το ποςοςτό μείωςθσ ξεπερνά ακόμα και το 50%.  Παράλλθλα, το 30% των 

νοικοκυριϊν ζχει ωσ ςυνζπεια τθσ κρίςθσ τθν απϊλεια τθσ εργαςίασ ενόσ από τα μζλθ του. 

Μζχρι το 2012, το διακζςιμο ειςόδθμα ιταν μεγαλφτερο από τθν κατανάλωςθ ενϊ το 2012 

επιλκε θ εξιςορρόπθςθ τθσ κατανάλωςθσ με το διακζςιμο ειςόδθμα προμθνφοντασ τθν 

μελλοντικι ζλλειψθ πόρων για τθν διευκζτθςθ των αγορϊν των νοικοκυριϊν (Διάγραμμα Β1.3 - 

Eurostat, 2016). Ωσ επακόλουκο τα νοικοκυριά είναι περιςςότερο ευαιςκθτοποιθμζνα ωσ προσ 

τθν τιμι (Brackey, Williams, & Maines, 2010). Ακόμα και οι καταναλωτζσ που κάποτε 

προτιμοφςαν τα προϊόντα πολυτελείασ, ζχουν αλλάξει καταναλωτικζσ ςυνικειεσ αναηθτϊντασ, 

πλζον, τθν καλφτερθ αξία (Bustillo & Zimmerman, 2008).  

 

 

Πηγή: Eurostat, 2016 
Διάγραμμα Β1.3: Διακζςιμο Ειςόδθμα και κατανάλωςθ νοικοκυριϊν 2006 - 2014 

                                                           
6
 Δείκτθσ άνιςθσ κατανομισ του ειςοδιματοσ (ςυντελεςτισ Gini): ο ςυντελεςτισ Gini ορίηεται ωσ ο λόγοσ 

των ακροιςτικϊν μεριδίων του πλθκυςμοφ, κατανεμθμζνου ανάλογα με το φψοσ του ειςοδιματοσ, προσ 

το ακροιςτικό μερίδιο του ςυνολικοφ ποςοφ που λαμβάνουν. Η τιμι του κυμαίνεται από 0% (πλιρθσ 

ιςότθτα) ζωσ 100% (πλιρθσ ειςοδθματικι ανιςότθτα). Αν όλο το εκνικό ειςόδθμα ιταν ςυγκεντρωμζνο 

ςε ζνα άτομο, ο ςυντελεςτισ Gini κα ιταν 100%. (ΕΛΣΑΣ, 2016γ). 
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το διάγραμμα Β1.4 παρακζτονται τα ςτοιχεία του δείκτθ υλικισ αποςτζρθςθσ, ο 

οποίοσ εκτιμά το επίπεδο διαβίωςθσ μετρϊντασ το ποςοςτό του πλθκυςμοφ που δεν μπορεί να 

ανταποκρικεί οικονομικά ι ςτερείται, λόγω οικονομικισ αδυναμίασ, τουλάχιςτον 3 από τα 9 

αγακϊν και υπθρεςιϊν που παρουςιάηονται. το ςφνολο του πλθκυςμοφ ο δείκτθσ ανιλκε ςτο 

20,9% εμφανίηοντασ αφξθςθ 10% ςε ςχζςθ με το 2009 (Eurostat, 2016). Οι κυριότερεσ 

κατθγορίεσ που ζχουν πλθγεί είναι οι διακοπζσ, οι ζκτακτεσ ανάγκεσ, θ διευκζτθςθ των 

λογαριαςμϊν και θ δυνατότθτα κζρμανςθσ. Σθν ίδια ςτιγμι, κάποιεσ οικογζνειεσ (7,9%) ζχουν 

ακόμα διακόψει τθν αγορά φαρμάκων ι ιατρικϊν υπθρεςιϊν λόγω οικονομικισ αδυναμίασ, με 

μεγαλφτερθ περικοπι να παρατθρείται ςτουσ άνεργουσ (10,8% το 2013 ζναντι 6,5% το 2009) 

και ςτουσ ςυνταξιοφχουσ (9,3% το 2013 ζναντι 6,6% το 2009) (ΙΝΕ ΓΕΕ, 2016). 

 

 

Πηγή: Eurostat, 2016 
Διάγραμμα Β1.4: Ποςοςτό του πλθκυςμοφ ςτθν Ελλάδα που αδυνατεί να καλφψει τισ βαςικζσ 
ανάγκεσ (2009 και 2014) 

 

 

υνακολοφκωσ, θ μείωςθ των δαπανϊν ςτα νοικοκυριά προκειμζνου να ανταπεξζλκουν 

ςτισ οικονομικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, αφορά τόςο ςτα κακθμερινά μικροζξοδα όςο και ςτισ 

μεγαλφτερεσ αγορζσ. Η κατανόθςθ τθσ αντίδραςθσ των καταναλωτϊν βοθκάει να προβλεφκοφν 

οι αλλαγζσ που αφοροφν ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ δαπανϊν (Atinc & Walton, 1998; Fill, 2009; 

Stephens, 2001). Σο μεγαλφτερο αντίκτυπο τθσ επιρροισ μζςω τθσ αναγκαςτικισ μείωςθσ τθσ 

δαπάνθσ ζχουν δεχτεί οι αγορζσ ςχετικά με τθν ζνδυςθ και τθν υπόδθςθ (68,9%), οι αγορζσ για 

το ςπίτι και τα ζξοδα ςυντιρθςισ του (67,2%), τα κακθμερινά μικροζξοδα(69,5%), θ ψυχαγωγία 
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(66,2%), τα ταξίδια και οι διακοπζσ (65,1%) και τα ζξοδα μετακίνθςθσ (60,2%). Άξιο αναφοράσ 

είναι ότι τα είδθ διατροφισ ζχουν περιοριςτεί ςε μεγάλο βακμό, περίπου 30%, αλλά δεν είναι 

δυνατόν να καταργθκοφν από τθ λίςτα των αγορϊν ι να μειωκοφν περιςςότερο (Focus Bari, 

2013). Η μόνθ δυνατι αντίδραςθ των καταναλωτϊν για τα είδθ διατροφισ είναι θ εςτίαςθ, 

πλζον, ςτα απαραίτθτα προϊόντα, και θ τελικι επιλογι λαμβάνει χϊρα ζπειτα από προςεκτικι 

«επανεξζταςθ των αναγκϊν» (ΙΕΛΚΑ, 2016).  

Οι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιικθκαν και προςαρμόςτθκαν άμεςα ςτο 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον, απάντθςαν με επικετικι ςτρατθγικι και με περίςςια 

ευαιςκθτοποίθςθ ςτθ τιμι (Holmes, 2010), θ οποία αποτελοφςε το κφριο ςθμείο τθσ 

επικοινωνιακισ τουσ ςτρατθγικισ. Οι επιχειριςεισ λιανικισ αφξθςαν τα προϊόντα ιδιωτικισ 

ετικζτασ, επεκτείνοντάσ τόςο το βάκοσ και το εφροσ, όςο και τισ γραμμζσ των προϊόντων. 

Επομζνωσ, παρότρυναν τουσ καταναλωτζσ να ςυνεχίηουν να αγοράηουν τα ίδια προϊόντα, αλλά 

τισ φκθνότερεσ επωνυμίεσ (Zimmerman, 2009). Ωσ εκ τοφτου, θ εκμετάλλευςθ εκπτϊςεων και 

προςφορϊν ςτα επϊνυμα προϊόντα αποτελεί βαςικι παράμετρο ςτθν καταναλωτικι 

ςυμπεριφορά, ενϊ (ςε ςχζςθ με 3 χρόνια πριν) πολλοί περιςςότεροι καταναλωτζσ ζχουν 

ςτραφεί προσ τα private labels και τθν «αναηιτθςθ εναλλακτικϊν λφςεων» (Μπάλτασ, 2013). 

Είναι γνωςτό ότι θ υγεία του πλθκυςμοφ διαμορφϊνεται από το κοινωνικοοικονομικό 

πλαίςιο, τα ςυςτιματα κοινωνικισ πρόνοιασ, τθν αγορά εργαςίασ και τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ 

(WHO, 2011). Τπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ ότι οι αλλαγζσ ςε αυτοφσ τουσ βαςικοφσ 

κακοριςτικοφσ παράγοντεσ μπορεί να αντανακλϊνται ςτθν ψυχικι υγεία των καταναλωτϊν 

(Wilkinson & Marmot, 2003). Ωσ εκ τοφτου, θ ψυχικι υγεία κεωρείται πωσ είναι ευάλωτθ κατά 

τθ διάρκεια μιασ κρίςθσ, με τα επίπεδα ευθμερίασ του πλθκυςμοφ να λειτουργοφν ωσ δείκτεσ, 

για πρότυπα κετικϊν ι αρνθτικϊν επιπτϊςεων (Bambra et al., 2010; Catalano, 2009 ). Ωςτόςο, 

αυτι θ τρζχουςα κρίςθ είναι πικανό να επιδεινϊςει και να ενιςχφςει τθ διαταραχι του 

πλθκυςμοφ μζςω των κοινωνικοοικονομικϊν κινδφνων, όπωσ θ ανεργία, θ οικονομικι πίεςθ, τα 

χρζθ, το άγχοσ για τθν απϊλεια εργαςίασ κ.α. (Modrek, 2013).  

Όλο και περιςςότερο, το ςυνεχϊσ οικονομικά μεταβαλλόμενο  και αςτακζσ περιβάλλον 

που επικρατεί ςτθν Ελλάδα, επθρεάηει τθν ςυναιςκθματικι ςτακερότθτα των καταναλωτϊν. Η 

οικονομικι πίεςθ αυξάνει τθν αγωνία των νοικοκυριϊν για τισ κακθμερινζσ οικονομικζσ 

δυςκολίεσ, όπωσ αναφζρκθκαν παραπάνω, με αποτζλεςμα να εκδθλϊνεται κλίψθ, 

απαιςιοδοξία για το μζλλον και ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ κυμόσ (Frasquilho, 2016). Η βακιά 

επιηιμια επίδραςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ζχει επθρεάςει τθν ψυχικι υγεία του ελλθνικοφ 
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πλθκυςμοφ και ιδιαίτερα τον επιπολαςμό τθσ κατάκλιψθσ (Economou et al. 2013). Σο 2011, ο 

ελλθνικόσ πλθκυςμόσ είχε ςχεδόν τισ τριπλάςιεσ πικανότθτεσ να υποφζρει από ςοβαρι 

κατάκλιψθ ςε ςχζςθ με το 2008 (Economou et al. 2013).  

Σο ποςοςτό των ατόμων που δθλϊνει «πολφ αγχωμζνο» εξαιτίασ τθσ κρίςθσ και των 

ςυνεπειϊν τθσ, καταγράφεται ςταδιακά μειωμζνο. Αν και το νοφμερό του παραμζνει υψθλό  ςε 

37,6%, αφορά, κυρίωσ, τα άτομα μεγαλφτερθσ θλικίασ (Focus Bari, 2013). Η φκίνουςα πορεία 

που ζχει πάρει δθμιουργεί ελπίδεσ για τθ μείωςθ των ςυνεπειϊν και ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ 

νοικοκυριϊν. Οι διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ και θ εφαρμογι των διακζςιμων οικονομικά 

αποδοτικϊν μζτρων για τθν επίτευξθ υψθλϊν επιπζδων ευθμερίασ μπορεί να ςυμβάλουν ςε 

μια πιο παραγωγικι οικονομία, με επικυμθτζσ κοινωνικζσ απολαβζσ.  
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Β1.3 Συναιςθήματα ςτην Οικονομική Κρίςη 

 

Β1.3.1 Η ζννοια των Συναιςθημάτων 

Μία από τισ τρεισ βαςικζσ ψυχικζσ λειτουργίεσ είναι τα ςυναιςκιματα, με τισ ςκζψεισ 

και τα κίνθτρα να ςυμπλθρϊνουν αυτι τθ διάκριςθ. Ο πρϊτοσ οριςμόσ που δόκθκε για τα 

ςυναιςκιματα προιλκε το 1884 από τον James, ο οποίοσ προςανατολιηόταν ςτισ ςωματικζσ 

αντιδράςεισ ,«Our feeling of the (bodily) changes is emotion». ε αυτι τθν εκδοχι των 

ςυναιςκθμάτων παρουςιάηονται μόνο θ ευτυχία-δυςτυχία ςε ςυνδυαςμό με το φόβο και τθν 

αγωνία. Από τότε μία πλθκϊρα οριςμϊν που περιγράφουν τα ςυναιςκιματα μεταλλάςςονται, 

με τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’20 να αυξάνεται θ εμφάνιςι τουσ, κάτι που υπονοεί τθν εξζλιξι 

τουσ και το ανυπζρβλθτο ερευνθτικό τουσ ενδιαφζρον, μζχρι και ςιμερα (TenHouten, 2007). 

Δεν υπάρχει γενικά μια ςυμφωνία ςτθ διεκνι αρκρογραφία ωσ προσ τον αρικμό και το είδοσ 

των διαςτάςεων που ςυνκζτουν τθν ζννοια των ςυναιςκθμάτων και αυτό ευκφνεται κατά κφριο 

λόγο ςτθν ζλλειψθ ενόσ κοινά αποδεκτοφ οριςμοφ (Kenny, 2003). 

Η βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ ςτο Μάρκετινγκ και ςτθν Κοινωνικι Ψυχολογία ανζδειξε 

τθ δυςκολία τθσ υιοκζτθςθσ ενόσ ευρζωσ αποδεκτοφ οριςμοφ για τθν ζννοια των 

ςυναιςκθμάτων. Ωσ ζννοια, είναι πολφπλοκθ διότι πολλοί είναι οι παράγοντεσ που ςυντελοφν 

ςτον προςδιοριςμό τουσ και ακόμα περιςςότερεσ  οι οπτικζσ από τισ οποίεσ είναι δυνατόν να 

αναλυκοφν (Oliver, 1999; Richins, 1997). Ωσ αποτζλεςμα αυτισ τθσ εννοιολογικισ 

πολυπλοκότθτασ, είναι θ πλθκϊρα οριςμϊν ςτθν βιβλιογραφία, αναλόγωσ από τα 

χαρακτθριςτικά αυτϊν που εξετάηονται τθν εκάςτοτε φορά. Ωςτόςο, όλοι οι οριςμοί ζχουν ζνα 

κοινό, που ςχετίηεται με τθν ζννοια των ςυναιςκθμάτων. Αποκλείουν από τθν ζννοια των 

ςυναιςκθμάτων περιγραφικζσ μεταβλθτζσ και καταλιγουν ότι υναίςκθμα δεν είναι α) οι 

γνωςτικζσ εκτιμιςεισ χωρίσ ςκζνοσ, όπωσ το ενδιαφζρον, β) οι ςωματικζσ καταςτάςεισ, όπωσ θ 

εξάντλθςθ και γ) οι υποκειμενικζσ εκτιμιςεισ του ατόμου όπωσ θ αίςκθςθ μοναξιάσ (Clore, 

Ortony, & Foss, 1987; Ortony, Clore, & Collins, 1988). 

υναίςκθμα (affect) είναι το κοινό αίςκθμα που «ςυν» δθμιουργείται με κάποιον άλλο, 

δθλαδι επικεντρϊνεται ςτθν κοινι αίςκθςθ των ατόμων (Damasio, 1999; Parvizi & Damasio, 

2001). Όλεσ οι υπόλοιπεσ ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ είναι αιςκιματα (emotions) που 

δθλϊνουν μονομερείσ εκφράςεισ. Αυτά τα μονομερι και αυτοπακι αιςκιματα βιβλιογραφικά 

αναφζρονται και ωσ ςυναιςκιματα (Bosse et al., 2007; Immordino-Yang, Yang & Damasio, 

2014).  
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Μια μεγάλθ ομάδα ψυχολόγων δζχκθκε τα ςυναιςκιματα ωσ ζνα περίπλοκο ςφνολο 

των αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των υποκειμενικϊν και αντικειμενικϊν επιρροϊν, που 

προκαλείται από το νευρικό και ορμονικό ςφςτθμα, το οποίο μπορεί να οδθγιςει ςε 

ςυναιςκθματικζσ εμπειρίεσ (Dube & Menon, 2000; Eisend & Stokburger-Sauer, 2013; Kleinginna 

& Kleinginna, 1981). Ωςτόςο, ο ιςχυριςμόσ αυτόσ αμφιςβθτικθκε, διότι υποςτθρίχκθκε ότι ζνασ 

τυπικόσ οριςμόσ του ςυναιςκιματοσ κα πρζπει να είναι αρκετά ευρφσ, ϊςτε να περιλαμβάνει 

όλεσ τισ παραδοςιακζσ πτυχζσ του, ενϊ παράλλθλα να καταφζρνει να το διαφοροποιεί από 

άλλεσ ψυχολογικζσ διεργαςίεσ (TenHouten, 2007; 2016).  Ζτςι, διευρφνοντασ τον παραπάνω 

οριςμό και δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ πικανζσ πτυχζσ του, ωσ ςυναίςκθμα, ορίςτθκε ζνα πολφπλοκο 

ςφνολο αλλθλεπιδράςεων, που προκαλείται από το νευρικό και ορμονικό ςφςτθμα, το οποίο 

μπορεί (α) να προκαλεί ςυναιςκθματικζσ εμπειρίεσ, όπωσ τα ςυναιςκιματα τθσ διζγερςθσ, 

ευχαρίςτθςθσ ι δυςαρζςκειασ,  (β) να δθμιουργιςει γνωςτικζσ διαδικαςίεσ, όπωσ τα 

αντιλθπτικά ςυναιςκιματα και οι εκτιμιςεισ, (γ) να προςαρμοςτεί φυςιολογικά ςε διάφορεσ 

ςυνκικεσ που προκαλοφνται και (δ) να οδθγιςει ςε ςυμπεριφορά που είναι ςυχνά, αλλά όχι 

πάντα εκφραςτικι, ςτοχευμζνα κατευκυνόμενθ ι προςαρμοςτικι (Batson, Shaw & Oleson, 

1992). Ζνασ ακόμα αρκετά αποδεκτόσ οριςμόσ είναι του Goleman (2001, p.18), ο οποίοσ 

αναφζρει ότι «ωσ ςυναίςκθμα ορίηεται ό,τι νιώκει ζνα άτομο, όταν αξιολογεί ζνα γεγονόσ με 

ςυγκεκριμζνο τρόπο και ςυνικωσ οδθγεί ςε αλλαγζσ ςτον ανκρώπινο οργανιςμό ι τθν 

ςυμπεριφορά. Έτςι, όλα τα ςυναιςκιματα είναι ουςιαςτικά προτροπζσ για δράςθ. Άρα τα 

ςυναιςκιματα οδθγοφν ςε πράξεισ οι οποίεσ γίνονται αντιλθπτζσ». Άλλοι οριςμοί 

επικεντρϊκθκαν ςε ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ των ςυναιςκθμάτων, χαρακτθρίηοντασ τα ωσ ζνα 

βαςικό και πρωτεφον κίνθτρο ςτθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά (Chaudhuri, 2006) ι ωσ μία 

ψυχολογικι διάκεςθ προςωρινι, αλλά αλθκινι και αλάνκαςτθ (Ekman & Friesen, 1975). 

τθν βιβλιογραφία του Μάρκετινγκ τα ςυναιςκιματα κεωροφνται μεταβλθτζσ, οι 

οποίεσ χαρακτθρίηονται πιο ζντονεσ από ό,τι θ φφςθ των διακζςεων (moods) και δθμιουργοφν 

ςτενότερεσ ςχζςεισ με τα ερεκίςματα που προκαλοφνται (Batson, Shaw & Oleson 1992; 

Sherman et al., 1997; Moons & De Pelsmacker, 2016). Ζνασ ζγκυροσ οριςμόσ που ζχει 

υιοκετθκεί από τθ Ψυχολογία και ζχει προςαρμοςτεί ςτο  Μάρκετινγκ, αναφζρει το 

ςυναίςκθμα ωσ μια διανοθτικι κατάςταςθ εγριγορςθσ που εγείρεται από γνωςτικζσ 

αξιολογιςεισ των ςυμβάντων ι των ςκζψεων, που ςυνοδεφεται από φυςιολογικζσ διαδικαςίεσ 

και ςυχνά εκφράηεται φυςικά, κακϊσ, μπορεί να καταλιξει ςε ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ 

προκειμζνου να επιβεβαιωκοφν ι να ςυνταιριάξουν με το παραγόμενο ςυναίςκθμα, ανάλογα 
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με τθ φφςθ και τθν ζννοια που του προςδίδεται από το πρόςωπο που το βιϊνει (Bagozzi, 

Gopinanth & Nyer, 1999). 

Παράλλθλα, ο Scherer (1987, 2005, 2009) ςτθν προςπάκεια του να οροκετιςει τα 

ςυναιςκιματα και τουσ τρόπουσ εκδιλωςισ τουσ εξζλιξε τον αρχικό του οριςμό, που είχε 

διατυπϊςει το 1987 και επθρεαςμζνοσ, βζβαια, από τισ ερμθνείεσ τθσ βιβλιογραφίασ (όπωσ 

αυτι που αναφζρκθκε παραπάνω των Bagozzi, Gopinanth & Nyer, 1999), ςε μεταγενζςτερεσ 

μελζτεσ του ανζφερε ότι «τα ςυναιςκιματα ορίηονται ωσ ζνα επειςόδιο αλλθλζνδετων, 

ςυγχρονιςμζνων μεταβολών ςτθν κατάςταςθ όλων ι των περιςςοτζρων από τα πζντε 

υποςυςτιματα του οργανιςμοφ ενόσ ατόμου: (1) Έκφραςθ μζςω τθσ φωνισ και του προςώπου, 

(2) ςωματικά ςυμπτώματα και διζγερςθ , (3) υποκειμενικι αιςκθματικι εμπειρία, (4) τάςθ προσ 

δράςθ και (5) γνωςτικι διάςταςθ, που πραγματοποιοφνται ωσ απάντθςθ ςτθν αξιολόγθςθ ενόσ 

εξωτερικοφ ι εςωτερικοφ γεγονότοσ ωσ ςυναφζσ με τισ πρωταρχικζσ ανθςυχίεσ του ατόμου» 

(DeWall et al. 2015; Frijda, 2016; Mehu & Scherer, 2015).  

Πρόκειται, δθλαδι, για βραχυχρόνιεσ καταςτάςεισ αξιολόγθςθσ που εςτιάηονται ςε ζνα 

ερζκιςμα ι ζνα γεγονόσ και χαρακτθρίηονται από τάςθ για ανάλθψθ δράςθσ, φυςιολογικζσ 

αλλαγζσ που προετοιμάηουν το ςϊμα για τθ δράςθ αυτι, κακϊσ, και τθ ςτάςθ του ςϊματοσ 

που εξυπθρετοφν ςτθν προβολι τθσ ςυναιςκθματικισ ενζργειασ. Λειτουργεί ςαν ζνα ςφςτθμα 

«λιψθσ αποφάςεων», για αυτό αν μάκει το άτομο να τα αφουγκράηεται  κα είναι ζνα βιμα πιο 

κοντά ςτθν αποκρυπτογράφθςι τουσ. 

  

Β1.3.1.2 Οι Προςεγγίςεισ για τα Συναιςθήματα  

Σα ςυναιςκιματα ανακαλοφν αναμνιςεισ των ςτιγμϊν, ςτισ οποίεσ παρόμοια 

ςυναιςκιματα είχαν βιωκεί και διαμορφϊνουν ιδζεσ, όπου μποροφν να αλλάξουν τισ ςκζψεισ 

ανάλογα με τθν ζνταςθ και το περιεχόμενο τουσ (Shiv, 2007). Η ζνταςθ τουσ μπορεί να είναι 

δυνατι ι αδφνατθ, να εξαρτθκεί από τθ διάρκειά τουσ ι να τα διχοτομιςει ςε αρνθτικά και 

κετικά,  δθμιουργϊντασ ςχζςεισ που ςυνεργοφν με τισ ςκζψεισ ςτθ λιψθ απόφαςθσ και 

μεςολαβοφν μεταξφ μιασ ιδζασ και τθσ πρόκεςθσ για δράςθ (Jenkinson, 2007). Χαρακτθριςτικό 

τθσ ζνταςθσ των ςυναιςκθμάτων είναι ότι απαιτείται κάποιο είδοσ «εξζγερςθσ των 

ερεκιςμάτων» και ο βακμόσ εκδιλωςθσ του ενκουςιαςμοφ ι του ςκζνουσ υποδθλϊνει τθν 

χαμθλι ι υψθλι ζνταςθ τθσ απόκριςθσ. Ωσ αποτζλεςμα αυτϊν, είναι πικανό να οδθγιςει τον 

καταναλωτι ςτθν αξιολόγθςθ τθσ αγοραςτικισ εμπειρίασ από μία εκδιλωςθ ςυναιςκθματικισ 

διζγερςθσ (Havlena & Holbrook, 1986). 
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Μζςω τθσ μελζτθσ τθσ βιβλιογραφίασ του Μάρκετινγκ, παρατθρικθκε ότι ςυνικωσ 

εφαρμόηονται δφο προςεγγίςεισ  για να αποκρυςταλλωκοφν οι ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ 

των ατόμων. Η μία προςζγγιςθ αφορά τθν κατθγοριοποίθςθ των ςυναιςκθμάτων και θ δεφτερθ 

προςζγγιςθ αφορά τισ υποκειμενικζσ διαςτάςεισ τουσ. Η προςζγγιςθ τθσ κατθγορίασ επιχειρεί 

να κατθγοριοποιιςει τα ςυναιςκιματα βάςει των ομοιοτιτων τουσ, ενϊ θ ζτερθ προςζγγιςθ 

προςπακεί να προςδιορίςει τα αίτια των ςυναιςκθμάτων. Παρόλο που αυτι θ μζκοδοσ 

διαχωριςμοφ μετρά ιδθ 100 χρόνια εφαρμογισ, ακόμα τίκεται ςε αμφιςβιτθςθ θ 

αποτελεςματικότθτά τθσ (Izard, 1993). Αποτζλεςμα αυτϊν των αμφιςβθτιςεων είναι θ 

πλθκϊρα μεκόδων κατθγοριοποίθςθσ των ςυναιςκθμάτων ανάλογα με τθν ςκοπιά και τουσ 

ςτόχουσ του ερευνθτι. 

Μία από τισ εμβρικείσ προςπάκειεσ δόμθςθσ των ςυναιςκθματικϊν εκφάνςεων, 

διαμζςου του εντοπιςμοφ ενόσ ςυνόλου βαςικϊν ι πρωταρχικϊν ςυναιςκθμάτων 

πραγματοποιικθκαν από τουσ Plutchik (1980) και Izard (1977). Βαςιηόμενοι και ενςτερνιηόμενοι 

τισ παραδοχζσ τθσ βιολογίασ, υποςτιριξαν ότι τα  πρωταρχικά ςυναιςκιματα είναι βιολογικά 

προςδιοριςμζνα και τα άτομα τα βιϊνουν κακολικά, αναδεικνφοντασ το ρόλο των 

ςυναιςκθμάτων ωσ ενιςχυτικό ςτισ πικανότθτεσ επιβίωςθσ ενόσ οργανιςμοφ (Darwin 1872/ 

1979). Αυτι θ προςζγγιςθ είχε ωσ αποτζλεςμα ςτθν διάκριςθ οχτϊ ςυναιςκθμάτων ςτθν 

κατθγορία των βαςικϊν: αθδία, αποδοχι , ζκπλθξθ, κυμόσ, λφπθ, προςδοκία, φόβοσ και χαρά. 

Εξελίςςοντασ τθν προςζγγιςι του ο Plutchik δθμιοφργθςε το Δείκτθ υναιςκθματικοφ Προφίλ 

(Emotion’s Profile Index), προκειμζνου να δθμιουργιςει ζναν εμπεριςτατωμζνο δείκτθ 

μζτρθςθσ των ςυναιςκθμάτων ςτουσ ανκρϊπουσ. Ωςτόςο, οι Holbrook και Westwood (1989) 

μελετϊντασ και οι ίδιοι τα ςυναιςκιματα των ατόμων, από τθν πλευρά του καταναλωτι 

δθμιοφργθςαν ζνα εργαλείο μζτρθςθσ των βαςικϊν ςυναιςκθμάτων, ςυμπεριλαμβάνοντασ τα 

ςυναιςκιματα που είχαν προτακεί από τον Plutchik (1980), αλλά ζμπλεξαν λιγότερεσ 

ςυναιςκθματικζσ εκφάνςεισ. Παράλλθλα, ο Izard ςτισ μελζτεσ του (Izard, 2007; Johnson, Finlon 

& Izard, 2016) διερεφνθςε τα ςυναιςκιματα από μία οπτικι ανάλυςθσ των αντιδράςεων των 

μυϊν του προςϊπου με τθν αίςκθςθ του εκάςτοτε ςυναιςκιματοσ. Επομζνωσ, κατζλθξε ςε 

δζκα ςυναιςκιματα, τα οποία μποροφν να αναγνωριςτοφν από τισ εκφράςεισ του προςϊπου: 

αθδία, απόλαυςθ, ζκπλθξθ, ενδιαφζρον, ενοχι, κυμόσ, ντροπι, περιφρόνθςθ, ςτεναχϊρια και 

φόβοσ. Ζτςι, δθμιοφργθςε και τθν κλίμακα μζτρθςθσ τθσ διαφοροποίθςθσ των  ςυναιςκθμάτων 

(Differential Emotions Scale). Εν τοφτοισ, διαπιςτϊκθκε θ επικράτθςθ των αρνθτικϊν 
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ςυναιςκθμάτων, γεγονόσ που οδιγθςε ςτθν ανάγκθ υιοκζτθςθσ μιασ πιο ιςορροπθμζνθσ και 

αντιπροςωπευτικισ κλίμακασ του εφρουσ των ςυναιςκθμάτων.  

Οι Watson και Spence (2007) με τθ χριςθ τθσ προςζγγιςθσ τθσ κατθγορίασ επιχείρθςαν 

να ομαδοποιιςουν τα οχτϊ βαςικά ςυναιςκιματα. υγκεκριμζνα, ςτα οκτϊ ςυναιςκιματα του 

Plutchik (1980), ζνα «βαςικό» ςυναίςκθμα (ο κυμόσ) χρθςιμοποιικθκε ςαν πρότυπο για τον 

προςδιοριςμό των άλλων ςυναιςκθμάτων που ανικουν ςε αυτι τθν κατθγορία. Παρόμοια 

κατθγοριοποίθςθ εφαρμόηει θ κεωρία των ςυναιςκθμάτων του Parrot (2001), θ οποία 

διατυπϊκθκε μζςω τθσ δθμιουργίασ ενόσ δενδροειδι καταλόγου, ο οποίοσ περιελάμβανε πάνω 

από 100 ςυναιςκιματα ταξινομθμζνα ωσ βαςικά ςυναιςκιματα, όπωσ θ αγάπθ, δευτερεφοντα 

ςυναιςκιματα (απόρροια των βαςικϊν ςυναιςκθμάτων), όπωσ θ ςτοργι, θ λαχτάρα και 

τριτογενείσ ςυναιςκιματα (απόρροια των δευτερευόντων ςυναιςκθμάτων), όπωσ θ 

ςτοργικότθτα, θ ςυμπάκεια. Αυτι θ αλλθλουχία ςυναιςκθμάτων κυμίηει αρκετά τα ςτάδια 

διαχωριςμοφ των εκτιμιςεων που αναφζρκθκαν ςτθν παράγραφο Β1.3.1.   

Μολονότι, τα ςυναιςκιματα που ςχετίηονται με τθν κατανάλωςθ είναι ςφνκετα, ο 

κακοριςμόσ δφο ι τριϊν διαςτάςεων ωσ δείκτεσ, είναι επαρκισ όπωσ διαπιςτϊκθκε από τισ 

αντιδράςεισ του καταναλωτικοφ κοινοφ (Richins, 1997; Russell, 1980). Για τθν προςζγγιςθ του 

περιεχομζνου των ςυναιςκθμάτων χρθςιμοποιείται, ςυνικωσ, ςτθ βιβλιογραφία το μοντζλο 

δφο (hedonic, utility) (Olney, Holbrook & Batra, 1991) ι τριϊν παραγόντων (pleasure, arousal, 

dominance) (Ahtola, 1990; Mehrabian & Russel, 1974; Osgood et al., 1975). Κατά κφριο λόγο, 

όμωσ, ςτθν υπάρχουςα βιβλιογραφία, τα ςυναιςκιματα εξετάηονται κατά μικοσ δφο 

διαςτάςεων: τθσ ευχαρίςτθςθσ και του επιπζδου τθσ διζγερςθσ (Bradley & Lang, 1994; Larsen & 

Diener, 1992; Plutchik, 1980; Russell, 1980; Schlosberg, 1952). Η πρϊτθ διάςταςθ που 

αναφζρεται ςτθν ευχαρίςτθςθ, ςυμπεριλαμβάνει ςυναιςκιματα όπωσ χαρά, εμπιςτοςφνθ, 

ενκουςιαςμό, κλίψθ, φόβο, κυμό και αποτροπιαςμό (Fredrickson, 1998; Weiss & Cropanzano, 

1996). Σο επίπεδο τθσ διζγερςθσ αναφζρεται ςτθν ζνταςθ των εμπειριϊν και τισ ςυγκινιςεισ 

που αυτζσ προκαλοφν, που μπορεί να κυμαίνεται από υψθλά (π.χ. «Είμαι τόςο 

ενκουςιαςμζνοσ!») ςε χαμθλά επίπεδα (π.χ. «αιςκάνομαι καλά.»). ε κάποιεσ μελζτεσ 

αναφζρεται ωσ τρίτθ διάςταςθ θ αβεβαιότθτα, θ οποία είναι εγγενισ πτυχι του ςυναιςκιματοσ 

(Tiedens & Linton, 2001) ι αυτι του ελζγχου (Osgood et al., 1975) ι του ενκουςιαςμοφ 

(Wundt,1907).  

Οι Edell και Burke (1987) ςτο δικό τουσ εγχείρθμα να ταξινομιςουν τισ ςυναιςκθματικζσ 

αντιδράςεισ των ατόμων, ςυμπεριζλαβαν 52 ςυναιςκιματα τα οποία τα διαχϊριςαν, μζςω 
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παραγοντικισ ανάλυςθσ, ςε αιςιόδοξα αιςκιματα (upbeat), αρνθτικά αιςκιματα (negative) και 

ηεςτά αιςκιματα (warm). Ομοίωσ, οι Holbrook και Batra (1987) διενζργθςαν παραγοντικι 

ανάλυςθ ςε μία λίςτα 94 ςυναιςκθματικϊν αντιδράςεων που κατζλθξαν ςε μια δομι τριϊν 

παραγόντων, οι οποίοι ονομάςτθκαν: ευχαρίςτθςθ, διζγερςθ και επικράτθςθ (παρεμφερισ με 

το μοντζλο τριϊν διαςτάςεων των Mehrabian και Russell (1974). τθν βιβλιογραφία ζχει 

χρθςιμοποιθκεί αρκετζσ φορζσ θ παραγοντικι ανάλυςθ, θ οποία είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

φόρτωςθ των ςυναιςκθμάτων ςε παράγοντεσ για τθ μζτρθςθ των ςυναιςκθματικϊν 

αντιδράςεων. Δφο ιταν οι επικρατζςτεροι παράγοντεσ κετικά ςυναιςκιματα και αρνθτικά 

ςυναιςκιματα (π.χ. Westbrook, 1987; Oliver, 1994). Η κατθγοριοποίθςθ αυτι κατζλθξε ςε μία 

ευρζωσ διαδομζνθ μζτρθςθ που ονομάςτθκε PΑNΑS. Η ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ βαςίςτθκε 

ςτθν υπόκεςθ ότι το ςκζνοσ είναι κρίςιμθ διάςταςθ των ςυναιςκθμάτων, και κατά ςυνζπεια, τα 

ςυναιςκιματα του ιδίου ςκζνουσ αναμζνεται να προκαλοφν παρόμοια αποτελζςματα (Liljander 

& Strandvik, 1997; Chaudhuri, 1998; Bagozzi et al., 1999).  

υμπεραςματικά, όλα τα μοντζλα τθσ εν λόγω προςζγγιςθσ προτείνουν ζνα ςφνολο 

διαςτάςεων τθσ αιςκθματικισ αντίδραςθσ τα οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ομοιότθτα των 

ςυναιςκθμάτων και τθν δυνατότθτα εφαρμογισ τουσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο αντικείμενο ι 

κατάςταςθ (Johnson & Stewart, 2005). Παρακάτω, παρουςιάηονται, εκτενϊσ, οι δυο πιο 

πολυχρθςιμοποιθμζνεσ προςεγγίςεισ που εφαρμόηονται ςε μελζτεσ του Μάρκετινγκ. 

 

B1.3.2.1 Η κλίμακα PΑNΑS 

Η ανάπτυξθ τθσ κλίμακασ προιλκε από τθν μελζτθ των Zevon και Tellegen (1982), οι 

οποίοι περιζγραφαν ομάδεσ λζξεων (word cluster) ωσ Θετικισ και Αρνθτικισ Επίδραςθσ. Οι 

Watson, Clark και Tellegen (1988) κατά τθν προςπάκειά τουσ να εξθγιςουν τθν αξιολόγθςθ των 

ςυναιςκθμάτων ι των καταςτάςεων διάκεςθσ των καταναλωτϊν, ανζπτυξαν μία διςδιάςτατθ 

κλίμακα, τθ PANAS. Σο όνομά τθσ προζρχεται από τα αρχικά των δφο διαςτάςεων, τθ Θετικι 

υναιςκθματικι Επίδραςθ (Positive Affect - PA) και τθν Αρνθτικι υναιςκθματικι Επίδραςθ 

(Negative Affect - NA) με το S να υποδθλϊνει ότι είναι κλίμακα μζτρθςθσ (Scale). Κατά τθν 

ανάπτυξθ τθσ κλίμακασ, οι δθμιουργοί επιςιμαναν ότι δεν πρόκειται για αντίκετεσ διαςτάςεισ, 

αλλά για ετικζτεσ που δόκθκαν ςε αυτζσ μετά τθν ορκολογικι κρίςθ των ςυναιςκθμάτων που 

εμπεριζχονται ςε κάκε μία διάςταςθ, ζπειτα από ανάλυςθ περιεχομζνου και παραγοντικι 

ανάλυςθ.  
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Η κλίμακα μζτρθςθσ αποτελείται από 10 ςυναιςκθματικζσ ζννοιεσ (πχ. ενδιαφζρον, 

ενκουςιαςμόσ για τα κετικά ςυναιςκιματα και αναςτάτωςθ, ντροπι για τα αρνθτικά) για κάκε 

διάςταςθ, οι οποίεσ βακμολογοφνται με μία 5-βάκμια κλίμακα αξιολόγθςθσ (από το πολφ λίγο/ 

κακόλου ζωσ Εξαιρετικά πολφ). Η κλίμακα ζχει εξεταςτεί ωσ προσ τθν αξιοπιςτία και τθν 

εγκυρότθτά τθσ και αναφζρεται ςε πάνω από 3000 ακαδθμαϊκζσ μελζτεσ. Ζτςι θ PANAS 

προςφζρκθκε ωσ γενικό μοντζλο αξιολόγθςθσ (α) των ςυναιςκθματικϊν καταςτάςεων 

(παροδικι/ό ι ευμετάβλθτθ/ό διάκεςθ ι αίςκθμα) και (β) τθσ ςτακερότθτασ των ατομικϊν 

ςυναιςκθματικϊν χαρακτθριςτικϊν. 

Πολλοί ερευνθτζσ αναγνωρίηουν ότι θ κετικι και θ αρνθτικι επίδραςθ όπωσ 

οροκετείται και μετριζται από τουσ  Watson, Clark και Tellegen (1988) είναι ςθμαντικοί ςτθν 

εκτίμθςθ τθσ εμπειρίασ των ςυναιςκθμάτων (Diener, 1999, ςελ. 804; Berkowitz, 2000). Κφρια 

πλεονεκτιματα αυτισ τθσ οπτικισ είναι ότι θ μζτρθςθ μπορεί να διατθρθκεί απλι και ότι ο 

ςυνδυαςμόσ τθσ κετικισ και αρνθτικισ ςυναιςκθματικισ επίδραςθσ μπορεί να κεωρθκεί 

ζνδειξθ τθσ ςτάςθσ του ατόμου.  

Ωςτόςο, τα μειονεκτιματά τθσ κλίμακασ είναι δφο. Σο πρϊτο αυτισ τθσ διάκριςθσ είναι 

ότι οι διαφοροποιιςεισ μεταξφ των κετικϊν και των αρνθτικϊν ςυναιςκθματικϊν επιδράςεων 

εξαφανίηονται (Lerner & Keltner, 2001). υνεπϊσ, θ ακριβισ πλθροφόρθςθ για τα 

ςυναιςκιματα των καταναλωτϊν χάνεται (Bagozzi et al., 1999). Κακϊσ διαφορετικά 

ςυναιςκιματα μπορεί να ζχουν διαφορετικζσ επιπτϊςεισ ςτθ ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν, 

είναι πολφ ςθμαντικό να γίνεται κατανοθτό ποιο αρνθτικό ςυναίςκθμα (πχ. κυμόσ ι λφπθ) 

ενεργοποιείται ςε ζνα δυςάρεςτο γεγονόσ (πχ. αποτυχία εξυπθρζτθςθσ). Για παράδειγμα, ζνασ 

κυμωμζνοσ πελάτθσ και ζνα λυπθμζνοσ πελάτθσ αιςκάνονται ότι κάτι λάκοσ ζχει γίνει ςτθν 

εξυπθρζτθςι τουσ. Ο λυπθμζνοσ, από τθ μία πλευρά, δεν κα εκφραςτεί ζντονα, ενϊ ο 

κυμωμζνοσ από τθν άλλθ πλευρά κα εκφραςτεί ζντονα και πιο ενεργά κα διεκδικιςει το 

αίτθμά του (Shaver et al., 1987).  

Σο δεφτερο μειονζκτθμα τθσ κλίμακασ PANAS είναι θ μεγάλθ ζκταςθ τθσ, με κάποιεσ 

λζξεισ να αντιπροςωπεφουν τθν κακομιλουμζνθ τθσ Βόρειασ Αμερικισ και είναι αςαφισ θ 

μετάφραςι τουσ ςε διεκνισ ορολογία (Crawford & Hendry, 2004). Ζχοντασ ωσ κινθτιριο 

δφναμθ αυτό το μειονζκτθμα ο Thompson (2007) δθμιοφργθςε μία κλίμακα, που τθν ονόμαςε  

Διεκνισ Κλίμακα Θετικισ και Αρνθτικισ υναιςκθματικισ Αντίδραςθσ – φντομθσ Μορφισ 

(International Positive and Negative Affect Schedule Short Form -  I-PANAS-SF).  
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B1.3.2.2 Η κλίμακα PAD των Mehrabian – Russell 

Οι περιβαλλοντικοί ψυχολόγοι υποςτθρίηουν ότι τα αιςκιματα (feelings) ι τα 

ςυναιςκιματα (emotions) των ατόμων κακορίηουν τι κάνουν και πωσ το κάνουν (Donovan & 

Rossiter, 1982; Mehrabian & Russell, 1974). Η προςζγγιςθ των Mehrabian και Russell (1974) 

είναι αρκετά δθμοφιλισ ςτο μάρκετινγκ (Machleit & Eroglu, 2000). Οι Mehrabian και Russell 

(1974) ανζπτυξαν τθν κλίμακα μζτρθςθσ PAD από τα αρχικά Pleasure - Arousal - Dominance, θ 

οποία μετρά τισ προαναφερόμενεσ διαςτάςεισ των αιςκθματικϊν αντιδράςεων ςε ερεκίςματα 

του περιβάλλοντοσ, χωρίσ να αποςκοπεί ςτθν αποτφπωςθ του ςυνολικοφ εφρουσ τθσ 

ςυναιςκθματικισ εμπειρίασ (Machleit & Eroglu, 2000; Russell, 1980; Russell & Pratt, 1980). Η 

πρωτοτυπία τθσ κλίμακασ δεν βαςίηεται μόνο ςτθν κατθγοριοποίθςθ των ςυναιςκθμάτων αλλά 

και ςτο τρόπο μζτρθςισ τθσ ςτο ερωτθματολόγιο. Η μζτρθςθ τθσ PAD γίνεται με μία μορφι, θ 

οποία επινοικθκε, επίςθσ, από του Mehrabian – Russell (1974), και είναι ευρζωσ γνωςτι 

ςιμερα ωσ Κλίμακα θμαντικοφ Διαφορικοφ (Semantic Differential Scale). Αποτελείται από 18 

ηεφγθ διπολικϊν επικζτων, που ανά ζξι ηεφγθ αξιολογοφν μία διάςταςθ των ςυναιςκθμάτων. 

Οι ρίηεσ τθσ προζρχονται από τθν περιβαλλοντικι ψυχολογία και διακρίνει τισ 

διαςτάςεισ τθσ Ευχαρίςτθςθσ (Pleasure), τθσ Διζγερςθσ (Arousal) και τθσ Κυριαρχίασ 

(Dominance) (Mehrabian & Russell, 1974), ι ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ μόνο τθν Ευχαρίςτθςθ και 

τθ Διζγερςθ (Russell & Pratt, 1980; Russell et al., 1981; Ward & Russell, 1981). τθν δεφτερθ 

περίπτωςθ τθσ χριςθ των δφο μόνο διαςτάςεων, θ Κυριαρχία κεωρείται ςυνιςτϊςα τθσ 

Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ (Russell & Barrett, 1999). Κυρίωσ, θ πλειοψθφία των ερευνϊν κεωρεί κάκε 

μία από αυτζσ τισ ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ ωσ ανεξάρτθτεσ μεταξφ τουσ ( Chang et al., 

2014; Donovan et al., 1994; Massara, Liu, & Melara, 2010). 

Η διάςταςθ τθσ Ευχαρίςτθςθσ – Δυςαρζςκειασ αφορά τον βακμό που τα άτομα 

αιςκάνονται ευτυχι, χαροφμενα, ευχαριςτθμζνα ι ικανοποιθμζνα. Η Τψθλι - Χαμθλι Διζγερςθ 

διακρίνει ςυναιςκιματα που εκφράηουν ςυγκίνθςθ ι ενκουςιαςμό, τα οποία προκαλοφν 

χαλαρότθτα ι ακόμα και υπνθλία. Η διάςταςθ τθσ Κυριαρχίασ – Τποταγισ ςχετίηεται με το 

βακμό κατά τον οποίο ζνα άτομο αιςκάνεται επιρροι, ςε ζλεγχο, αυτόνομο ι πακθτικό. Ωσ επί 

το πλείςτον, προτάκθκε μία αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τθσ Ευχαρίςτθςθσ και τθσ Διζγερςθσ ςτον 

κακοριςμό τθσ ςυμπεριφοράσ του ατόμου. ε ζνα ευχάριςτο περιβάλλον, θ αφξθςθ τθσ 

Διζγερςθσ ζχει ωσ αποτζλεςμα ςυμπεριφορζσ προςζγγιςθσ προσ το περιβάλλον, ενϊ αντίκετα 

ςε ζνα δυςάρεςτο περιβάλλον, θ αφξθςθ τθσ Διζγερςθσ ζχει ωσ αποτζλεςμα ςυμπεριφορζσ 

αποφυγισ του περιβάλλοντοσ από το άτομο. Ωςτόςο, ο ρόλοσ τθσ διάςταςθσ τθσ Κυριαρχίασ ςε 
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ςχζςθ με τισ ςυμπεριφορζσ προςζγγιςθσ ι αποφυγισ παραμζνει αςαφισ, παρότι ζχει κεντρίςει 

το ερευνθτικό ενδιαφζρον ςε αρκετζσ μελζτεσ. 

Η κλίμακα μζτρθςθσ PAD ζχει χρθςιμοποιθκεί ιδιαίτερα από ερευνθτζσ του μάρκετινγκ, 

ςτο χϊρο του λιανικοφ καταςτιματοσ, προκειμζνου να αξιολογθκοφν οι ςυναιςκθματικζσ 

αντιδράςεισ των καταναλωτϊν  (Baker et al., 1992; Chebat & Michon, 2003; Donovan et al., 

1994; Greenland & McGoldrick, 1994; Mattila & Wirtz, 2001; Menon & Kahn, 2002; Miniero, 

Rurale & Addis, 2014; Penz & Hogg, 2011; Ruy & Jang, 2007; Sherman et al., 1997; Tai & Fung, 

1997; Quartier, Vanrie & Cleempoel, 2014; Wirtz et al., 2000). Οι Donovan και Rossiter (1982) 

απζδειξαν κετικι ςχζςθ μεταξφ τθσ Ευχαρίςτθςθσ και τθσ Διζγερςθσ με τισ προκζςεισ των 

καταναλωτϊν να παραμείνουν περιςςότερο χρόνο ςε ζνα κατάςτθμα και να δαπανιςουν 

περιςςότερα χριματα. Οι Baker et al. (1992) ςυμπζραναν ότι θ αφξθςθ τθσ ευχαρίςτθςθσ και 

τθσ διζγερςθσ μπορεί να επθρεάςει τθν πρόκεςθ για αγορά, και θ ζρευνα των Mattila και Wirtz 

(2001) είχε ωσ αποτζλεςμα ότι ο ςυνδυαςμόσ τθσ υψθλισ Ευχαρίςτθςθσ και τθσ Διζγερςθσ 

οδθγεί ςε υψθλά επίπεδα προςζγγιςθσ και ευνοοφνται οι αυκόρμθτεσ αγορζσ. Αντίκετα ζνα 

περιβάλλον που προκαλεί δυςάρεςτεσ ςυναιςκθματικζσ εκφάνςεισ μπορεί να εμποδίςει τθν 

δαπάνθ (“unspending”) (Donovan et al., 1994), και θ χαμθλι Ευχαρίςτθςθ και Διζγερςθ να 

δθμιουργιςει προςζγγιςθ αποφυγισ (Tai & Fung, 1997). Οι Foxall και Greenley (1999), 

μελετϊντασ τισ τρεισ διαςτάςεισ του μοντζλου PAD ξεχωριςτά υποςτιριξαν ότι θ προδιάκεςθ 

του καταναλωτι για προςζγγιςθ ςχετιηόταν με καταςτάςεισ που ςχετίηονται με τθ Δφναμθ, ενϊ 

θ προδιάκεςθ για ςυμπεριφορά αποφυγισ ςχετιηόταν με καταςτάςεισ που ευνοοφςαν τθν 

υποχωρθτικότθτα. Οι Biggers και Rankis (1983) κατζλθξαν πωσ θ διάςταςθ τθσ Κυριαρχίασ είναι 

θ άδεια να ενεργοφν τα άτομα προσ το περιβάλλον και όχι το ςυναίςκθμα που εκφράηουν από 

αυτό κακεαυτό. 

Επιπρόςκετα, οι Bakker, Voordt και Vink (2014) κάνοντασ μία παρεμβατικι αξιολόγθςθ 

του μοντζλου PAD, απζδειξαν ότι οι διαςτάςεισ του μοντζλο των Mehrabian-Russell μποροφν να 

ςυνδεκοφν με το μοντζλο των ςτάςεων ABC (Affect, Behavior, Cognition). τθν πραγματικότθτα 

θ υπόκεςθ αυτι ξεκίνθςε από τθν ανάγκθ του διαχωριςμοφ των εννοιϊν των διαςτάςεων με τα 

ςτοιχεία του αιςκιματοσ, τθσ ςκζψθσ και τθσ δράςθσ, τα οποία μποροφν να βοθκιςουν ςτθν 

ερμθνεία τθσ ςυμπεριφοράσ. Επιπλζον, αντιπαρζκεςαν τθ διάςταςθ τθσ Ευχαρίςτθςθσ με τθν 

Εκτίμθςθ (Evaluation), τθσ Διζγερςθσ με τθν Δράςθ (Activity) και τθσ Κυριαρχίασ με τθ 

Δραςτικότθτα (Potency), παραλλθλίηοντασ το μοντζλο του PAD με το πλαίςιο εργαςίασ των 

Osgood et al. (1957), όπωσ παρουςιάηεται ςτο Διάγραμμα Β1.5. 
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Οι τρεισ προαναφερόμενεσ οπτικζσ επιβεβαιϊνουν ότι όλεσ οι διαςτάςεισ είναι 

ςθμαντικζσ και χριηουν ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ, ενιςχφοντασ τθν αξία τθσ διάςταςθσ τθσ 

Κυριαρχίασ που παραλείπεται ςε οριςμζνεσ ζρευνεσ. 

 

 

Πηγή: Bakker, Voordt & Vink (2014) 
Διάγραμμα Β1.5: Οι οπτικζσ των τριϊν διαςτάςεων του PAD  

 

Η ςθμαντικι διαφοροποίθςθ τθσ κλίμακασ μζτρθςθσ PAD, πζρα από τθν κακοριςτικι 

διαφορά του πλαιςίου τθσ, είναι ότι δεν αναπτφχκθκε για τθ μζτρθςθ αυτϊν κακαυτϊν των 

ςυναιςκθμάτων · αλλά αντίκετα, αξιολογεί τθν αντιλαμβανόμενθ Ευχαρίςτθςθ, Διζγερςθ και 

Κυριαρχία που προκφπτουν από ζνα ςφνολο ερεκιςμάτων του περιβάλλοντοσ (Richins, 1997). 

υνεπϊσ, θ φπαρξθ ςυγκεκριμζνων ςυναιςκθμάτων όπωσ θ χαρά, θ αγανάκτθςθ ι θ εξουςία 

δεν βαςίηεται αποκλειςτικά ςτισ απαντιςεισ ενόσ ατόμου.  

 

o Οι δυσκολίες της PAD και η μζτρηση SAM 

Εν αντικζςει με τισ προαναφερόμενεσ μελζτεσ, οι Bradley και Lang (1994), 

παρατιρθςαν πωσ παρότι θ μζκοδοσ μζτρθςθσ τθσ κλίμακασ PAD είναι κατατοπιςτικι, 

υπάρχουν οριςμζνεσ δυςκολίεσ. Πρϊτον, αναγνϊριςαν πωσ θ κατθγοριοποίθςθ των 

ςυναιςκθμάτων δεν είναι απαραίτθτο να ακολουκεί τθ δομι που ζχουν ορίςει οι Mehrabian 

και Russell (1974), αλλά απαιτεί μία ςτατιςτικι μζκοδο (πχ. παραγοντικι ανάλυςθ)  για τθν 

άριςτθ επίλυςθ τθσ. Δθλαδι, ςε ποια διάςταςθ ταιριάηει το κάκε ηεφγοσ ςυναιςκθμάτων κα 

πρζπει να γίνεται ςτατιςτικά ανάλογα τθν περίπτωςθ που μελετάται. Δεφτερον, επιςθμάνκθκε 

θ δυςκολία τθσ εφαρμογισ τθσ ςε μθ αγγλόφωνεσ περιοχζσ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν βαρφτθτα 

τθσ μετάφραςθσ, θ οποία κα πρζπει να ακολουκεί μία ζγκυρθ διαδικαςία επικυρωποίθςθσ. Για 

τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των προβλθμάτων οι Lang (1980) και Bradley και Lang (1994) 



Ενότθτα Β. Βιβλιογραφικι Επιςκόπθςθ 

 

Διδακτορικι Διατριβι Ευαγγελίασ Χρ. Χατηοποφλου 40 

 

επινόθςαν μία μζτρθςθ προςανατολιςμζνθ ςτθν εικόνα, με τθν ονομαςία Φιγοφρα 

Αυτοαξιολόγθςθσ (Self-Assessment Manikin - SAM). Η μζκοδοσ SAM είχε αρχικά εφαρμοςτεί ωσ 

ζνα διαδραςτικό πρόγραμμα υπολογιςτι (τρζχουςα ζκδοςθ του SAM είναι διακζςιμθ από τθν 

IBM με 20 εικόνεσ για κάκε μία διάςταςθ ςυναιςκθμάτων) και αργότερα επεκτάκθκε ςε 

χειρόγραφεσ ζρευνεσ μάρκετινγκ. Με αυτι τθ μζτρθςθ αξιολογείται άμεςα θ Ευχαρίςτθςθ, θ 

Διζγερςθ και θ Κυριαρχία ςε ζνα αντικείμενο ι ςε ζνα γεγονόσ. Η αξιολόγθςθ επιτυγχάνεται 

από μία ςειρά εικόνων (όπωσ παρακζτεται ςτο Διάγραμμα Β1.6) που απεικονίηουν μία ςειρά 

από εικόνεσ για κάκε μία από τισ τρεισ ςυναιςκθματικζσ διαςτάςεισ.  

Η μζτρθςθ τθσ SAM (1) κυμαίνεται από ζνα χαμογελαςτό/ευτυχιςμζνο ςχιμα ςε ζνα 

ςυνοφρυωμζνο/ δυςτυχιςμζνο ςχιμα για τθ διάςταςθ τθσ Ευχαρίςτθςθσ,(2) για τθ διάςταςθ 

τθσ Διζγερςθσ χρθςιμοποιοφνται απεικονίςεισ που κυμαίνονται από ζνα ςχιμα ανοιχτομάτθ/ 

εκρθκτικισ διάκεςθσ ςε ζνα ςχιμα που υποδθλϊνει υπνθλία/ χαλαρισ διάκεςθσ  και (3) για τθ 

διάςταςθ τθσ Κυριαρχίασ παρουςιάηονται αλλαγζσ ςτο μζγεκοσ του ςχιματοσ από μικρό 

αςιμαντο ςχιμα κυμαίνεται ςε ζνα μεγάλο και δυνατό. Δεν είναι λίγεσ οι ζρευνεσ που 

χρθςιμοποίθςαν τθ μζκοδο SAM για μία μεγάλθ ποικιλία καταςτάςεων, όπωσ Betella & 

Verschure (2016), Bradley (1994), Gruhn & Sharifian (2016), Miller et al., (1987), McNeil & 

Brunetti (1992). Παράλλθλα, κεωρικθκε χρθςτικό εργαλείο ςτθ μεκοδολογία ζρευνασ για τθν 

διεξαγωγισ μελζτθσ ςε παιδιά.  

Γνωρίηοντασ τθ ςχζςθ μεταξφ των αναφορϊν από τθ χριςθ τθσ ςυναιςκθματικισ 

αξιολόγθςθσ με τθ μζκοδο SAM και με τθ κλίμακα ςθμαςιολογικισ διαφοροποίθςθσ, 

διακρίνεται θ ςυνειςφορά τθσ ςτθν ανάλυςθ των ςυναιςκθματικϊν εμπειριϊν. Η επικφρωςθ 

τθσ SAM ωσ μία εφκολθ, μθ λεκτικι μζκοδο που μπορεί να ςυνδυαςτεί με τα αποτελζςματα 

μιασ ολοκλθρωμζνθσ μεκόδου μζτρθςθσ των ςυναιςκθμάτων οδθγεί ςε μία πλιρθ αξιολόγθςθ 

των ςυναιςκθμάτων των ατόμων. 
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Πηγή: Bradley & Lang, 1994, ςελ.51 
Διάγραμμα Β1.6: Οι Φιγοφρεσ Αυτοαξιολόγθςθσ (Self-Assessment Manikin - SAM) 

 

 

Β1.3.3 Συναιςθήματα και Καταναλωτήσ ςτην Οικονομική Κρίςη 

Πάνω από δφο δεκαετίεσ ζχουν περάςει από τότε που οι ερευνθτζσ άρχιςαν να 

μελετοφν τον ρόλο των ςυναιςκθμάτων ςτθν κατανάλωςθ και ζνα εξαιρετικό μεγάλο ποςοςτό 

τθσ ζρευνάσ τουσ που διεξάγεται ςιμερα, γίνεται μζςα ςτα πλαίςια τθσ επιςτιμθσ του 

Μάρκετινγκ (Bagozzi, Gopinath & Nyer, 1999; Dube & Menon, 2000; Peterson, Hoyer & Wilson, 

1986). Από τθ ςκοπιά του Μάρκετινγκ, λοιπόν, τα ςυναιςκιματα είναι θ απόκριςθ και 

αντίδραςθ των πελατϊν προσ το περιβάλλον (Perlusz, 2011). Αυτι θ προςζγγιςθ, βαςίηεται ςτο 

γεγονόσ ότι τα ιδιαίτερα ψυχογραφικά χαρακτθριςτικά του καταναλωτι, τον οδθγοφν ςε μία 

ςχετικά ςυνεπι και μόνιμθ ανταπόκριςθ ςτα ερεκίςματα του περιβάλλοντοσ (Kim et al., 2007). 

Θεωρϊντασ τα ςυναιςκιματα ωσ ζνα κομμάτι των αποφάςεων ςτθ ηωι των καταναλωτϊν, 

προκφπτει ότι επθρεάηουν τον καταναλωτι ωσ προσ τθν ςθμαντικότθτα που αποδίδει ςε 

ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά και επομζνωσ, ζμμεςα επθρεάηουν τισ προκζςεισ ςυμπεριφοράσ. 

Πολλζσ ζρευνεσ ζχουν διερευνιςει το ρόλο τουσ (Mano & Oliver, 1993; Westbrook, 1987; 

Westbrook & Oliver, 1991), καταλιγοντασ πωσ αποτελεί ζνα ςθμαντικό ςυςτατικό τθσ 

απόκριςθσ των καταναλωτϊν, κακϊσ και τθσ εδραίωςθσ τθσ ςθμαςίασ τουσ ςτο τομζα τθσ 

καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ.  

Τπάρχει ςφνδεςθ μεταξφ του ςυναιςκιματοσ και τθσ εκδθλωμζνθσ ςυμπεριφοράσ (Yu & 

Dean, 2001). Με αποτζλεςμα θ εξζταςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ ςτο ςφνολο να 

αναδεικνφει τα ςυναιςκιματα ωσ κινθτιρια δφναμθ, τα οποία ζχουν τθν ικανότθτα να 

μεταδίδονται. Κάποια από αυτά διεγείρουν μια ενςτικτϊδθ μιμθτικι αντίδραςθ, ενϊ κάποια 
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άλλα εκδθλϊνουν μια ςυμπλθρωματικι αντίδραςθ (Parkinson, 1995). Σα ςυναιςκιματα που 

νοιϊκει ο καταναλωτισ κατά τθν αγοραςτικι του διαδικαςία μπορεί να υποςτοφν 

αναπροςαρμογζσ, είτε από τισ περιςτάςεισ, είτε από το περιβάλλον και αυτό υπόκειται ςτον 

τρόπο που τα αντιλαμβάνεται ο κακζνασ (Lockie, 1996). Επομζνωσ, τα ςυναιςκιματα του 

καταναλωτι για τθν Οικονομικι Κρίςθ που βιϊνει, μποροφν να εμπεριζχουν μία μιμθτικι 

αντίδραςθ ι μία ςυμπλθρωματικι αντίδραςθ θ οποία να λειτουργεί ωσ αςπίδα ςτθν αλλαγι 

του Οικονομικοφ περιβάλλοντοσ τθσ Ελλάδασ. 

Η μελζτθ των ςυναιςκθμάτων ςτο μάρκετινγκ για ζνα δυςάρεςτο γεγονόσ εξελίςςεται 

από τθν εξζταςθ τριϊν ςθμαντικϊν προςεγγίςεων: τθν προςζγγιςθ των Κατθγοριϊν, τθν 

προςζγγιςθ των Διαςτάςεων και τθν προςζγγιςθ των Γνωςτικϊν Εκτιμιςεων (Watson & Spence, 

2007). Οι κατθγορίεσ προςεγγίηουν ομάδεσ ςυναιςκθμάτων βάςει υποδειγμάτων, οι οποίεσ 

κεωρείται πωσ ζχουν διαφορετικι επιρροι ςτθν ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν. Ωςτόςο, 

αυτι θ μζκοδοσ δεν μπορεί να εξθγιςει γιατί οι κατθγορίεσ των ςυναιςκθμάτων ζχουν 

διαφορετικι επίδραςθ ςτθ ςυμπεριφορά. Η προςζγγιςθ των διαςτάςεων χρθςιμοποιεί τισ 

ςυναιςκθματικζσ διαςτάςεισ για να γίνει θ διάκριςθ μεταξφ των ςυναιςκθμάτων και των 

επιπτϊςεων που ζχουν ςτθν ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν. Ενϊ, θ εν λόγω προςζγγιςθ 

προςφζρει κάποια επεξθγθματικι δφναμθ, δεν ζχει τθ δυνατότθτα να λθφκοφν υπόψθ οι 

διαφορζσ μεταξφ τθσ ςυμπεριφοράσ που κακοδθγείται από τα ςυναιςκιματα του ςκζνουσ ι 

του άγχουσ, όπωσ από τα ςυναιςκιματα του φόβου ι του κυμοφ. Η πιο πρόςφατθ προςζγγιςθ 

τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ χρθςιμοποίθςε τα ςυναιςκιματα ωσ υποκειμενικά κίνθτρα, με τισ 

ρίηεσ τθσ αξιολόγθςθσ να ερμθνεφουν τισ επιρροζσ τουσ ςε ςυμπεριφορζσ που ςχετίηονται με 

τθν κατανάλωςθ. Προςφζρει μία ςε βάκοσ ερμθνεία για να εξθγιςει τισ λεπτζσ εκφάνςεισ των 

ςυναιςκθμάτων. Η προςζγγιςθ αυτι προχποκζτει ότι θ αξιολόγθςθσ μιασ κατάςταςθσ (πχ. 

κοπιμότθτα, βεβαίοτθτα) αναδφει ςυγκεκριμζνα ςυναιςκιματα, τα οποία επθρεάηουν τθ 

ςυμπεριφορά του ατόμου. Αυτι θ προςζγγιςθ χρθςιμοποιικθκε για να εξθγιςει πϊσ ζνα ευρφ 

φάςμα ςυναιςκθμάτων προκαλοφνται από τθν Οικονομικι Κρίςθ και πϊσ αυτά οδθγοφν ςε 

διαφορετικζσ ςυμπεριφορικζσ αντιδράςεισ και αναλφεται περαιτζρω ςτθ ςυνζχεια. 



Ενότθτα Β. Βιβλιογραφικι Επιςκόπθςθ 

 

Διδακτορικι Διατριβι Ευαγγελίασ Χρ. Χατηοποφλου 43 

 

 

Β1.4. Γνωςτική Εκτίμηςη τησ Κρίςησ 

 

Β1.4.1 Η θεωρία τησ Γνωςτικήσ Εκτίμηςησ (Cognitive Appraisal Theory) 

Οι Roseman και Smith (2001, ςελ. 9) αποκαλοφν τθν Magda Β. Arnold ωσ ‘‘founding 

mother of modern appraisal theory’’, κακϊσ ο όροσ «Εκτίμθςθ» (Appraisal), χρθςιμοποιικθκε 

από τθν πρωτοποριακι Arnold το 1960 και μζχρι ςτισ αρχζσ του ’90, ενϊ ςτισ μελζτεσ τθσ 

διερευνοφςε τθ ςφνδεςθ τθσ κεωρίασ τθσ Εκτίμθςθσ με τα ςυναιςκιματα. Μολονότι δεν ιταν θ 

πρϊτθ που χρθςιμοποίθςε τον όρο τθσ «Εκτίμθςθσ» για να αναφερκεί ςε αξιολογικζσ κρίςεισ 

που ςυνδζονται με τθν αρωγι του ςυναιςκιματοσ, κακϊσ αυτι τθν επιτυχία τθν καρπϊκθκαν 

οι Grinker και Spiegel (1945), ιταν θ πρϊτθ που χρθςιμοποίθςε τον όρο με τον τρόπο που είναι 

αντιλθπτόσ ζωσ ςιμερα (Lazarus, 2001). Η Arnold ιταν ςίγουρα θ πρϊτθ ψυχολόγοσ που 

προςζφερε μία ςυςτθματικι εξερεφνθςθ τθσ ζννοιασ τθσ Εκτίμθςθσ και παρουςίαςε ζνα 

περίγραμμα για το τι κα μποροφςε να είναι θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ, εξετάηοντασ τθ ςχζςθ 

μεταξφ τθσ εκτίμθςθσ και δφο παραγόντων, τα ςυναιςκιματα και τθ δράςθ (Cornelius, 2006). 

Τπάρχουν δφο διαφορετικζσ «ςχολζσ» ςκζψθσ ςχετικά με το τι κρφβεται πίςω από τον 

όρο Εκτίμθςθ, που εκφράηονται από τουσ κεωρθτικοφσ όπωσ ο Lazarus (1991) και θ Arnold 

(1960) και από τουσ ψυχολόγουσ όπωσ o Frijda (1987). Ο όροσ «Εκτίμθςθ» ορίηεται από τθν 

Arnold (1960) ωσ θ ζννοια τθσ άμεςθσ και αςυνείδθτθσ αξιολόγθςθσ για τθν οριοκζτθςθ των 

ποιοτικϊν διαφορετικϊν αποχρϊςεων των ςυναιςκθμάτων. Σα άτομα αξιολογοφν, ςυνεχϊσ, 

τθν επίδραςθ τθσ δυνθτικισ ι υφιςτάμενθσ μεταβολισ του περιβάλλοντοσ ςτθν προςωπικι 

τουσ ευθμερία, διαμζςου τθσ εξζταςθσ του αν οι επιρροζσ είναι ακοφςιεσ ι εκοφςιεσ, ωφζλιμεσ 

ι υπονομευτικζσ και καλόβουλεσ ι δυςχερείσ. Αυτζσ οι εκτιμιςεισ από τα άτομα οδθγοφν ςε 

τάςεισ προσ τθ δράςθ, οι οποίεσ βιϊνονται ωσ ςυναιςκιματα (Scherer, 2001).  

Αντίκετα, θ δεφτερθ ςχολι υποςτιριξε ότι θ «Εκτίμθςθ» είναι μία κινθτιριοσ 

αντίδραςθ ςε μία ςχζςθ, με τθν παρακίνθςθ να αφορά το προςωπικό ςτόχο του ατόμου (Averill 

& More, 1993). Μολονότι ςτο μάρκετινγκ ςε κάποιεσ ζρευνεσ (Johnson & Stewart, 2005) ζχει 

χρθςιμοποιθκεί αυτι θ ςτόχο - προςανατολιςμζνθ προςζγγιςθ τθσ «Εκτίμθςθσ», θ παροφςα 

μελζτθ ακολουκεί τθν ζννοια τθσ «Εκτίμθςθσ» τθσ πρϊτθσ ςχολισ.   

Η ζννοια τθσ «Εκτίμθςθσ» που κεμελιϊκθκε από τθν Arnold (1960), υιοκετικθκε από 

τον Lazarus (1966), ο οποίοσ διεξιγαγε μία ενδελεχι πειραματικι ζρευνα ςτθν οποία μελζτθςε 

τισ διαδικαςίεσ και τισ διαςτάςεισ τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ (αν και θ προςκικθ τθσ λζξθσ 
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«Γνωςτικισ» ςτθν κεωρίασ τθσ Εκτίμθςθσ αμφιςβθτικθκε για τθν καταλλθλότθτά τθσ από 

κάποιουσ ερευνθτζσ, υποςτθρίχτθκε από πολλοφσ περιςςότερουσ βιβλιογραφικά). Η 

προςζγγιςθ του Lazarus ιταν επθρεαςμζνθ από το πλαίςιο εργαςίασ του Victor Frankl (1946, 

1959), θ οποία κεωρεί το άτομο ωσ ικφνοντα «που ενεργά ψάχνει το νόθμα και αγωνίηεται για 

να βρει τθ κζςθ των πραγμάτων ςτον κόςμο» (Lazarus, 1991, ςελ. 335). Η διεξαγωγι τθσ 

πειραματικισ ζρευνασ επιβεβαίωςε ότι οι Γνωςτικζσ Αξιολογιςεισ και οι Διαδικαςίεσ  

προκαλοφν διαφορετικζσ εκφάνςεισ ςτα ςυναιςκιματα που αναδφονται από οριςμζνα 

ςυμβάντα ςτον κόςμο. Σο αποτζλεςμα αυτό επαλθκεφεται τόςο για τθν υποκειμενικι εμπειρία 

του ςυναιςκιματοσ, όςο και για τθν εμφανι φυςιολογικι (ςυνειδθτι ι αςυναίςκθτθ) 

αντίδραςθ του ατόμου (Lazarus, 1993). Ο Lazarus ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθ κεμελίωςθ τθσ 

κεωρίασ τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ, υποςτθρίηοντασ εμφατικά πωσ τα άτομα προςπακοφν να 

δθμιουργιςουν μία αίςκθςθ του εαυτοφ τουσ που με τθ ςειρά τθσ χρθςιμεφει ςτθν 

κακοδιγθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ (Cornelius, 2006), ςφμφωνα με τθν οποία τα 

ςυναιςκιματα δεν ςχετίηονται γραμμικά με τισ αντικειμενικζσ ιδιότθτεσ των γεγονότων, αλλά 

ςτθν ερμθνεία που τουσ αποδίδει το άτομο βάςει τθσ προςωπικισ του αντίλθψθσ (Lazarus et 

al., 1980). 

Επομζνωσ, θ Γνωςτικι Εκτίμθςθ είναι μία διαδικαςία κατά τθν οποία ζνα άτομο 

αξιολογεί κατά πόςο μία επαφι με ζνα περιβάλλον ι με ζνα ερζκιςμα ςχετίηεται με τθν 

ευθμερία του (Lazarus, 1993). Η κεωρία τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ (Cognitive Appraisal Theory) 

παρουςιάηει, με μία λογικι προςζγγιςθ, τισ αδιόρατεσ εκφάνςεισ των ςυναιςκθμάτων, οι 

οποίεσ περικλείουν τισ διαφορζσ ςτον τρόπο με τον οποίο ζνα άτομο αξιολογεί το περιβάλλον 

του (Arnold, 1960; Feldman; 1981; Lazarus, 1966; Lazarus et al., 1980; Mandler, 1975; Oatley & 

Johnson-Laird, 1987; Plutchik, 1980; Roseman, 1984; Schachter & Singer, 1962; Smith & 

Ellsworth, 1985; Scherer, 1999).  

Οι δφο βαςικζσ ιδζεσ  του Lazarus (1966), φαίνεται πωσ ζχουν γενικά αποδοχι από τουσ 

ερευνθτζσ τθσ κεωρίασ τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ. Η πρϊτθ αναφζρεται ςτισ ικανότθτεσ του 

ανκρϊπινου εγκεφάλου να αντιλθφκεί τισ λεπτζσ διαφορζσ, οι οποίεσ μποροφν να 

διαφοροποιιςουν ολοκλθρωτικά τθν ερμθνεία του περιβάλλοντοσ, παραλλθλίηοντάσ τεσ με τα 

ςυναιςκιματα που είναι ποικίλα με δυςδιάκριτεσ και ανεπαίςκθτεσ διαφοροποιιςεισ. Με 

αποτζλεςμα, θ κεωρία τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ να ενςτερνίηεται τθν μελζτθ μεμονωμζνων 

ςυναιςκθμάτων με διακριτζσ διαφοροποιιςεισ από μία πλθκϊρα αδιόρατων ςυναιςκθματικϊν 

εκφάνςεων (Lazarus, 1991). Η δεφτερθ προςζγγιςθ προτείνει ότι το βίωμα και θ αίςκθςθ των 
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ςυναιςκθμάτων είναι μία εξακολουκθτικι και ατζρμονθ διαδικαςία. Ζνα ςυμβάν 

(ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ αίςκθςθσ και τθσ αντίδραςθσ του ατόμου ςτθ κατάςταςθ) είναι 

πικανό να επανεκτιμθκεί, για να είναι δυνατι ςε βάκοσ χρόνου θ μεταβολι τθσ πρωταρχικισ 

ςυναιςκθματικισ αντίδραςθσ (Ellsworth & Scherer, 2003). 

Οι αρχικζσ μελζτεσ τθσ Arnold (1960), και θ εξζλιξι τουσ από το Lazarus (1966, 1968, 

1991) ενζπνευςαν ζνα μεγάλο αρικμό μελετϊν ςτθ κεωρία τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ, 

προςπακϊντασ να προβλζψουν τθ διαφοροποίθςθ και τθ μεταβολι των ςυναιςκθμάτων λόγω 

κάποιων ςυγκεκριμζνων διαςτάςεων τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ (De Rivera, 1977; Lazarus, 1993; 

Oatley & Johnson-Laird, 1987; Roseman, 1984, 1991; Scherer, 1982, 1984, 1986, 1988; Smith & 

Ellsworth, 1985; Solomon, 1976; Weiner, 1986). τθ βάςθ αυτισ τθσ κεωρίασ κεμελιϊκθκε θ 

μελζτθ των ςυναιςκθμάτων ςτα πλαίςια τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν από τουσ 

Bagozzi et al. (1999).Η μελζτθ του Bagozzi ςτθν αρχι φάνθκε να δείχνει πωσ είναι 

προςανατολιςμζνθ ςτθ προςζγγιςθ που επικεντρϊνεται ςτον ςτόχο (δεφτερθ «ςχολι»), αλλά 

ςτισ διαςτάςεισ τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ που χρθςιμοποίθςε ιταν  ξεκάκαρθ θ υιοκζτθςθ τθσ 

ζννοιασ του Lazarus (πρϊτθ «ςχολι»).  Μία πλθκϊρα από επιςκοπιςεισ τθσ βιβλιογραφίασ και 

εμπειρικζσ μελζτεσ ζχουν διερευνιςει μία μεγάλθ ποικιλία ςυναιςκθμάτων και τθν ςφνδεςι 

τουσ με ςυγκεκριμζνεσ διαςτάςεισ τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ (Ellsworth & Tong, 2006; De Hooge, 

2016; Lazarus & Smith, 1988; Manstead et al., 1989; Moors, 2013; Norberg & Horne, 2014;  

Roseman et al., 1990; Salem & Chebat, 2014; Thiel, Connelly & Griffith, 2012; Wondra & 

Ellsworth, 2015). 

Δεδομζνου ότι θ κεωρία τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ ξεχωρίηει από άλλεσ κεωρίεσ, διότι 

υποςτθρίηει ότι τα ςυναιςκιματα προζρχονται από τισ αξιολογιςεισ των γεγονότων (Lazarus, 

1991; Roseman & Evdokas, 2004; Scherer, 2001; Smith & Ellsworth, 1985), ςτθν παροφςα 

μελζτθ μεταφράηεται ωσ προσ τθν Γνωςτικι Αξιολόγθςθ τθσ Οικονομικισ Κρίςθσ.  

 

 Β1.4.2 Τα ςτάδια τησ Γνωςτικήσ Εκτίμηςησ 

Ο Lazarus (1966) είχε άμεςθ επίδραςθ ςτθν κεωρία τθσ Εκτίμθςθσ (Appraisal Theory) 

και ςτθν εξζλιξθ τθσ ωσ κεωρία τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ, όπωσ παρουςιάςτθκε παραπάνω. 

Τποςτιριξε ότι τα ςυναιςκιματα τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ προκαλοφνται από μία διαδικαςία 

δφο ςταδίων τθσ εκτίμθςθσ (two stage process of appraisal): (1) Πρωταρχικι Εκτίμθςθ (primary 

appraisal), δθλαδι θ κετικι ι θ αρνθτικι ςθμαςία ενόσ γεγονότοσ για τθν ευθμερία του ατόμου 

και (2) Δευτερεφουςα Εκτίμθςθ (secondary appraisal),  δθλαδι τθν ικανότθτα του ατόμου να 
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αντιμετωπίςει τισ ςυνζπειεσ του γεγονότοσ. Επιπλζον, αναγνωρίςτθκε θ δυναμικι φφςθ τθσ 

αξιολόγθςθσ, μζςω τθσ δυνατότθτασ τθσ εκ νζου εκτίμθςθσ των γεγονότων βάςει των 

πλθροφοριϊν που ςυλλζχκθκαν ι των ςυναιςκθμάτων που εμπλζκονταν ςτθν αξιολόγθςθ. 

τθν Πρωταρχικι Εκτίμθςθ «the person evaluates whether he or she has anything at 

stake in this encounter» (Folkman et al., 1986, ςελ. 572). Δθλαδι, αν το άτομο αντιλαμβάνεται 

ότι το γεγονόσ/ ςυμβάν ςχετίηεται με τθν ευθμερία του, τότε θ κατάςταςθ ενεργοποιεί τα 

ςυναιςκιματα του άγχουσ και τθσ αναςφάλειασ. Ενϊ ςτθ Δευτερεφουςα Εκτίμθςθ 

περιλαμβάνονται οι αποφάςεισ ςχετικά με το αν το άτομο ζχει τουσ πόρουσ να ανταποκρικεί 

ςτισ απαιτιςεισ τθσ κατάςταςθσ, με αποτζλεςμα να ενεργοποιοφνται τα ςυναιςκιματα τθσ 

απειλισ και τθσ πρόκλθςθσ (Blascovich & Tomaka, 1996; Lazarus & Folkman, 1984). Όταν τα 

άτομα αντιλαμβάνονται τισ ικανότθτζσ τουσ ότι υπολείπονται ςε ςχζςθ με αυτζσ που 

απαιτοφνται είναι πικανό να αξιολογιςουν τθν κατάςταςθ ωσ πιο απειλθτικι, κακϊσ πιςτεφουν 

πωσ δεν ζχουν τισ ικανότθτεσ και τουσ πόρουσ για να ανταποκρικοφν. Επομζνωσ, το πϊσ 

αξιολογείται μία κατάςταςθ γνωςτικά επθρεάηει τα επίπεδα του άγχουσ που βιϊνονται, με τθν 

αίςκθςθ τθσ απειλισ να είναι μεγαλφτερθ από τθσ αίςκθςθ τθσ πρόκλθςθσ (Tomaka, Blascovich, 

Kelsey, & Lietten, 1993).  

Για τθν εκτίμθςθ τθσ Γνωςτικισ Αξιολόγθςθσ υπολογίηεται μία αναλογία πρωτευόντων 

και δευτερευόντων εκτιμιςεων (Tomaka et al., 1997; Blascovich & Tomaka, 1996), με τα 

υψθλότερα ποςοςτά να δείχνουν μεγαλφτερεσ εκτιμιςεισ των ςυναιςκθμάτων. υνοψίηοντασ, 

οι πρωταγωνιςτζσ των προςεγγίςεων που αναφζρκθκαν ςε αυτι τθν κατθγορία φαίνεται να 

ςυνδζονται, ωσ επί το πλείςτον από τθν ανάλυςθ τθσ φφςθ των πεδίων που διζπουν τθ χριςθ 

ςυγκεκριμζνων ςυναιςκθματικϊν όρων (Scherer, 1999).  

 

 

Β1.4.3. Διαςτάςεισ τησ Γνωςτικήσ Εκτίμηςησ 

 Η κεωρία τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ υποςτθρίηει ότι ζνα εφροσ γνωςτικϊν διαςτάςεων, 

είναι αυτό που κακορίηει ποιά φφςθ των ςυναιςκθμάτων του ατόμου κα ενεργοποιθκεί, 

δθλαδι ποιά ζκφανςθ του ςυναιςκιματοσ κα κινθτοποιθκεί ζναντι κάποιασ άλλθσ. Με 

αποτζλεςμα κάκε ςυναίςκθμα να χαρακτθρίηεται από ζνα μοναδικό ςυνδυαςμό διαςτάςεων 

τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ (Smith & Ellsworth, 1985). Ο Roseman (1991) ςτθ μελζτθ του αναφζρει 

πζντε διαςτάςεισ Γνωςτικισ Αξιολόγθςθσ. Ωςτόςο από τισ πζντε αυτζσ διαςτάςεισ μόνο μία 

ςχετίηεται άμεςα με το ςτόχο (κατάςταςθ κινιτρου), αλλά όχι αποκλειςτικά και μόνο με αυτόν. 
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Ο Nyer (1997) μελζτθςε τζςςερισ διαςτάςεισ τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ, εκ των οποίων οι δφο 

ιταν προςανατολιςμζνεσ ςτθν προςζγγιςθ του ςτόχου. Αξιοςθμείωτο είναι ότι ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, θ ζννοια τθσ διάςταςθσ τθσ ταφτιςθσ του ςτόχου (goal congruence) 

παραλλθλίηεται ωσ ταυτόςθμθ  με τθν ζννοια Επικυμία του Αποτελζςματοσ - Outcome 

Desirability (Roseman, 1984), Εςωτερικι Ευχαρίςτθςθ - Intrinsic Pleasantness (Scherer, 1984) 

και Ευχαρίςτθςθ - Pleasantness (Smith & Ellsworth, 1985). Οι Smith και Ellsworth (1985) 

αναφζρονται περιγραφικά ςε διαςτάςεισ που περιγράφουν τθν Εκτίμθςθ με διαςτάςεισ 

αναφερόμενεσ ςε Πικανά Εμπόδια, αλλά για εξιςορρόπθςθ ςυμπεριλαμβάνεται μία διάςταςθ 

για τθν αξιολόγθςθ τθσ Ευχαρίςτθςθσ. τον πίνακα Β1.1 ςυνοψίηονται οι διαςτάςεισ τθσ 

Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ που αναγνωρίηονται ςτθν βιβλιογραφία, ενϊ προκειμζνου για να 

προςδιοριςτοφν τα χαρακτθριςτικά των εκτιμιςεων μιασ κατάςταςθσ, ςτθ ςυνζχεια, γίνεται 

αναλυτικι παράκεςθ ςτισ κυριότερεσ διαςτάςεισ.  

 

Συνζπεια Κινιτρου (Motive Consistency): Σο Κίνθτρο για υνζπεια κεωρείται βαςικό 

χαρακτθριςτικό για τον κακοριςμό τθσ φφςθσ των ςυναιςκθμάτων (κετικά ι αρνθτικά). Ο 

Roseman (2001) ςχετίηει αυτό το ςτοιχείο τθσ Εκτίμθςθσ με τθν Κατάςταςθ υγκυρίασ 

(Situational State), δθλαδι υποςτθρίηει ότι μία κατάςταςθ εκτιμάται ωσ ιςοδφναμθ ι 

αςυμβίβαςτθ με τα κίνθτρα. ε αυτι τθ διάςταςθ των Εκτιμιςεων, ο Lazarus (2001) 

ςυμπεριλαμβάνει τισ Εκτιμιςεισ, υνάφεια του τόχου (Goal Relevance) και Σαφτιςθ του τόχου 

(Goal Congruence) ςτο ςτάδιο τθσ πρωτεφουςασ εκτίμθςθσ (Primary Appraising stage). Κακϊσ, 

ςφμφωνα με τον Lazarus (2001) πρϊτα από όλεσ τισ υποκειμενικζσ εκτιμιςεισ για τθν 

κατάςταςθ είναι ςθμαντικό να διαςφαλίηεται θ προςωπικι ευθμερία του ατόμου. Ο Scherer 

(2001) υποςτθρίηει ότι κατά τθ διάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ τθσ υνάφειασ του τόχου (Goal 

Relevance) προςδιορίηεται θ ςθμαςία και το ενδιαφζρον του γεγονότοσ ςτθν ιεραρχία τθσ 

δεςπόηουςασ ανάγκθσ του ατόμου. Δθλαδι, ο βακμόσ τθσ ςθμαςίασ που κα δϊςει το άτομο ι ο 

βακμόσ τθσ προςοχισ που κα του αποςπάςει το γεγονόσ, εξαρτάται από τον αρικμό των 

ςχετικϊν ςτόχων και τθ κζςθ που ζχει δϊςει ςε αυτόν το ςτόχο ςτθν προςωπικι του ιεραρχία. 

Οι Spence και Watson (2007) ζχουν ςυνδυάςει τα χαρακτθριςτικά του Κινιτρου τθσ υνζπειασ 

με τθν Επικυμία του Αποτελζςματοσ (Outcome Desirability). φμφωνα με τουσ μελετθτζσ το 

Επικυμθτό Αποτζλεςμα αντανακλά μία εκτίμθςθ κατάςταςθσ, όταν προςδιορίηεται κατά πόςο 

τα εν λόγω αποτελζςματα κα είναι κετικά ι αρνθτικά για τθν ευθμερία του ατόμου, δθλαδι θ  
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Πίνακασ Β1.1: υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Διαςτάςεων Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ 

Συγγραφζασ Αρ. Διαςτάςεισ 

Ellsworth & Scherer 

(2003) 

7 Καινοτομία (Novelty) 

Εςωτερικι Ευχαρίςτθςθ (Instinct Pleasantness)  

Βεβαιότθτα (Certainty) 
θμαντικότθτα του τόχου (Goal Significance)  

Ευκφνθ (Agency) 

Δυνατότθτα Αντιμετϊπιςθσ (Coping Potentials)  

υμβατότθτα (Compatibility) 

Frijda (1987) 7 κζνοσ (Valence)  

Βεβαιότθτα (Certainty)  

Ευκφνθ (Agency) 
Ενδιαφζρον (Expectedness) 

υνολικότθτα (Modifiability) 

Παρουςίαςθ Ενδιαφζροντοσ (Value relevance) 

υνζπεια του τόχου(Goal consistency) 

Johnson & Stewart 

(2005) 

4 Σαφτιςθ του τόχου (Goal congruence) 

Ευκφνθ (Agency) 

Ηκικι υμβατότθτα (Moral Copatibility) 

Βεβαιότθτα (Certainty) 

Nyer (1997) 4 υνάφεια του τόχου (Goal Relevance) 
Σαφτιςθ του τόχου (Goal Congruence) 

Αξιολόγθςθ (Attribution) 

Δυνατότθτα Αντιμετϊπιςθσ (Coping Potential) 

Ortony et al. (1988) 7 Ελκυςτικό (Appealingness) 

Επικυμθτό (Desirability) 

Ευκφνθ (Agency) 

Αξιόμεμπτο (Blameworthiness) 

Πικανότθτα (Likelihood) 
Απροςδόκθτο (Unexpectedness) 

Roseman (1984; 2001) 5 Κατάςταςθ υγκυρίασ (Situational State)  

Βεβαιότθτα (Certainty) -> Προςτζκθκε το 2001   

Ευκφνθ (Agency) 

Κατάςταςθ Κινιτρου (Motivational State)  

Δφναμθ (Power) 

Scherer (1988; 2001) 8 Καινοτομία (Novelty),  

Εςωτερικι Ευχαρίςτθςθ (Intrinsic Pleasantness) θμαντικότθτα 
τόχου (Goal Significance) 

Ευκφνθ (Agency) 

Δυνατότθτα Αντιμετϊπιςθσ (Coping Potential) υμβατότθτα 

(Compatibility) 

Κίνθτρο υνζπειασ (Motive cause) ->Προςτζκθκε το 2001 

Πικανότθτα (Probability) -> Προςτζκθκε το 2001   

Smith & Ellsworth 

(1985) 

6 Δραςτθριότθτα προςοχισ (Attention Activity) 

Βεβαιότθτα (Certainty) 
Ευχαρίςτθςθ (Pleasantness)  

Ζλεγχοσ (Control)  

Αναμενόμενθ Προςπάκεια (Anticipated Effort)  

Ευκφνθ (Responsibility) 

Αντιλθπτό Εμπόδιο(Perceived Obstacle) 

Νομιμότθτα (Legitimacy) 
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εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ ωσ καλι ι κακι εξαρτάται από τα επίπεδα επικυμίασ του ατόμου να 

εμπλακεί με το ςυγκεκριμζνο γεγονόσ. 

Όλεσ οι προαναφερόμενεσ εκδοχζσ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ υνζπειασ του Κινιτρου 

(Motive Consistency) ζχουν ζνα κοινό γενικό χαρακτθριςτικό, τθ ςχζςθ των κινιτρων με τουσ 

ςτόχουσ του ατόμου, θ οποία κακορίηει τθν κετικι ι τθν αρνθτικι ςυναιςκθματικι χροιά 

(Paunksniene & Banyte, 2012) . Οι προχπάρχουςεσ μελζτεσ αποδεικνφουν ότι ςτο 88% των 

περιπτϊςεων, θ Εκτίμθςθ μιασ κατάςταςθσ με τθ διάςταςθ τθσ υνζπειασ του Κινιτρου ιταν 

ςτατιςτικά ςθμαντικι για τθν ανάδειξθ των ςυναιςκθμάτων (Moors, 2013). 

 

Ευκφνθ (Agency): Η διάςταςθ τθσ Ευκφνθσ εκτιμάται ςυχνά ωσ μία αρνθτικι πθγι 

ςυναιςκθμάτων. Αυτι θ διάςταςθ ενθμερϊνει για τθν υπευκυνότθτα του γεγονότοσ και το 

ποιοσ ελζγχει τθν διαδικαςία. Η Ευκφνθ μπορεί να αποδοκεί ςτο ίδιο το άτομο (ι ςτον 

καταναλωτι), ςε κάποιον άλλον ι ςτισ περιςτάςεισ γενικότερα (Smith & Ellsworth, 1985). 

φμφωνα με τουσ Yi και Baumgartner (2004), θ αξιολόγθςθσ τθσ Ευκφνθσ ςυνδυάηεται με τθν 

εκτίμθςθ του Ελζγχου (Control), επειδι ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, θ ενδιάμεςθ πτυχι 

είναι θ πτυχι του ελζγχου. Σο άτομο τείνει να εκτιμιςει γριγορα τθν ικανότθτά του να ελζγξει 

τθν κατάςταςθ, αν μποροφν άλλα άτομα να ελζγξουν τθν κατάςταςθ ι ακόμα και αν κανείσ 

άλλοσ δεν μπορεί να ελζγξει τθν κατάςταςθ (Smith & Ellsworth, 1985). Η εκτίμθςθ τθσ 

διαμεςολάβθςθσ είναι θ δεφτερθ ςθμαντικότερθ διαδικαςία κατά τον ςχθματιςμό των 

ςυναιςκθμάτων, κακϊσ εμπλζκεται ςτο 7% περίπου των περιπτϊςεων (Watson & Spence, 

2007). Παρότι το αποτζλεςμα φαίνεται μικρό ςε ςφγκριςθ με τθ ςθμαςία του ςτόχου (που 

αναφζρκθκε παραπάνω), ςυνδυαςτικά με άλλα χαρακτθριςτικά (ειδικά ςτθν περίπτωςθ των 

αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων) είναι ηωτικισ ςθμαςίασ (Ellsworth & Scherer, 2003).  

Ζνα ακόμα χαρακτθριςτικό που κεωρικθκε παρεμφερζσ με το χαρακτθριςτικό τθσ 

Ευκφνθσ είναι θ Νομιμότθτα (Legitimacy) ι θ Ορκότθτα (Fairness) (Wessler, Hankin & Stern, 

2001). Η εκτίμθςθσ τθσ Ορκότθτασ αντικατοπτρίηει το πϊσ τα άτομα αξιολογοφν θκικά τθν 

κατάςταςθ. Η αξιολόγθςθ τθσ Νομιμότθτασ ςυνδζεται ςτενά με τθν Ευκφνθ (Smith & Ellsworth, 

1985). υνυπολογίηοντασ, ότι θ διάςταςθ τθσ Ευκφνθσ αντανακλά τθν ανάδειξθ του επιπζδου 

του Δίκαιου (Ηκικοφ) ι Άδικου (Παράνομου) και πωσ βιϊνεται ςυναιςκθματικά αυτό από το 

άτομο βάςει τθσ αίςκθςθσ τθσ ευκφνθσ του ατόμου, κάποιου άλλου ατόμου ι πράγματοσ 

(Ortony et al., 1988; Scherer, 2001). υχνά αυτζσ οι εκτιμιςεισ ςυγκεντρϊνονται για να 

αντιςτοιχθκοφν με τθ διάςταςθ τθσ Αυτό - Αντίλθψθσ (Self- Concept) που προτείνεται από τον 
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Scherer (1999). Επομζνωσ, θ τοποκζτθςθ αυτι ςθματοδοτεί τθν εκτίμθςθ των ατόμων από τθ 

ςκοπιά των κοινωνικϊν νορμϊν και των προςωπικϊν προτφπων. Με ςθμαντικι απόρροια 

αυτισ τθσ Εκτίμθςθσ ςε περιπτϊςεισ παραπόνων πελατϊν ι ςε περιπτϊςεισ αλλαγισ 

επωνυμίασ (Johnson & Stewart, 2005; Spence & Watson, 2007). 

 

Πικανότθτα (Probability): H διάςταςθ τθσ Πικανότθτασ παρουςιάηει τθν αντίλθψθ του 

κινδφνου για τισ ςυνζπειεσ τθσ κατάςταςθσ. Ζχει επιπτϊςεισ ςτθ διαμόρφωςθ των 

ςυναιςκθμάτων, κακότι δείχνει πωσ κάποιοσ είναι ςίγουροσ με το αποτζλεςμα (Ortony et al., 

1988; Scherer, 2001). Ζνα υψθλό επίπεδο αβεβαιότθτασ ςυνδζεται με ςυναιςκιματα, όπωσ θ 

ελπίδα και ο φόβοσ, για παράδειγμα ςε διαφθμίςεισ καλλυντικϊν προβάλλεται θ ελπίδα, ενϊ 

ςε διαφθμίςεισ κατά του καπνίςματοσ χρθςιμοποιοφνται μθνφματα που προκαλοφν φόβο 

ςτουσ αποδζκτεσ τουσ. Επομζνωσ, θ αβεβαιότθτα ςυνδζεται περιςςότερο με το ςκοπό τθσ 

χριςθσ ι με τθν εμπειρία τθσ αγοράσ (από τθ ςκοπιά του Μάρκετινγκ). 

ε αρκετζσ μελζτεσ ςυνδυάηεται θ Βεβαιότθτα (Certainty) με τθν Προςοχι (Attention), 

για παράδειγμα θ αβεβαιότθτα απορρζει μεγάλθ προςοχι και θ βεβαιότθτα απορρζει  

λιγότερθ προςοχι, αλλά ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ζχουν διαφορετικό αποτζλεςμα (Όταν τα 

άτομα δεν ζχουν καμία βεβαιότθτα για το τι ςυμβαίνει αλλά δεν τουσ ενδιαφζρει κιόλασ ζχουν 

χαμθλι προςοχι ςτθν κατάςταςθ). Εν τω μεταξφ, θ Προςοχι κεωρείται θ πρϊτθ αντίδραςθ ςε 

μία κατάςταςθ ι ςε ζνα γεγονόσ, θ οποία κακορίηει το κίνθτρο για να δοκεί προςοχι, να 

αγνοθκεί ι να αποφευχκεί (Duhachek & Iacobussi, 2005; Ellsworth & Tong, 2006). Ο 

χαρακτθριςμόσ τθσ Προςοχισ ωσ αντίδραςθ του ατόμου, επιβεβαιϊνει τουσ Smith και Ellsworth 

(1985), ςφμφωνα με τουσ οποίουσ θ Προςοχι είναι ζνα φαινόμενο που ζχει προκφψει πριν από 

τθν αξιολόγθςθ , και δεν πρζπει να ςυμμετζχει ςτον ςχθματιςμό των ςυναιςκθμάτων.  

 

Τφποσ Προβλιματοσ (Problem Type): Ο Roseman (2001) ςτθν περίπτωςθ των αρνθτικϊν 

ςυναιςκθμάτων προτείνει τθν εκτίμθςθ του Σφπου του Προβλιματοσ, θ οποία αναδεικνφει 

ςυναιςκιματα όπωσ ο κυμόσ, θ περιφρόνθςθ, θ ενοχι, θ ντροπι ι θ απογοιτευςθ. Προτείνεται 

ανάλογα με τθν εκδιλωςθ τθσ ςυνζπειασ του κινιτρου (Kuhne, Weber & Sommer, 2015). 

Δθλαδι, αν το γεγονόσ είναι ανεπικφμθτο διότι εμποδίηει τθν επίτευξθ ενόσ ςτόχου 

(instrumental problem type) ι είναι ανεπικφμθτο λόγω κάποιου εγγενοφσ χαρακτθριςτικοφ 

(intrinsic problem type). 
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Οι διαςτάςεισ τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ που αναλφκθκαν παραπάνω είναι κοινζσ 

ςτισ περιςςότερεσ μελζτεσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ που ζχουν ερευνθκεί. Άλλωςτε, τα άτομα 

είναι δυνατό και αναμενόμενο να ςυμπεριλάβουν και άλλεσ διαςτάςεισ ι να ςυνδυάςουν 

τισ διαςτάςεισ των ερευνϊν ςτθν αξιολόγθςθ των γεγονότων (Frijda, 1986; Manstead & 

Fischer, 2001; Parkinson, 2001). υνοπτικά, θ δυνατότθτα τθσ χριςθσ τθσ κεωρίασ τθσ 

Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ ςτθν ζρευνα των ςυναιςκθμάτων των ατόμων (καταναλωτϊν), ςυνάγει το 

ςυμπζραςμα ότι θ κεωρία τθσ υναιςκθματικισ Εκτίμθςθσ είναι κατάλλθλθ για τθν διερεφνθςθ 

τθσ ςχζςθσ περιβάλλοντοσ - ατόμου, επειδι επιτρζπει τον προςδιοριςμό των ςχετικϊν πτυχϊν 

των χαρακτθριςτικϊν του περιβάλλοντοσ, ωσ παραδοχζσ που οδθγοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ  

ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ.  

 

Β1.4.4 Κριτική τησ Θεωρίασ τησ Γνωςτικήσ Εκτίμηςησ  

Η βαςικι ιδζα πίςω από τθ κεωρία τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ είναι πωσ «Η 

ςυναιςκθματικι εμπειρία… είναι θ εμπειρία τθσ κατάςταςθσ» (Frijda, 1986, ςελ. 193). Η 

ερμθνεία μιασ κατάςταςθσ μπορεί να προβλεφκεί από τισ ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ του 

ατόμου, ενϊ αντίςτροφα, τα ςυναιςκιματα που νοιϊκουν τα άτομα μποροφν να προβλεφκοφν 

από τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ (Ellsworth & Scherer, 2003). Κακϊσ, οι μελζτεσ ςτθν  κεωρία 

τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ καταλιγουν ςτθν πεποίκθςθ ότι θ εκτίμθςθ και ο τρόποσ που κα 

ερμθνευτεί ζνα γεγονόσ προςδιορίηουν εάν κα προκλθκεί μία ςυναιςκθματικι αντίδραςθ και 

ποια θ δυναμικι τθσ, και όχι αποκλειςτικά το γεγονόσ αυτό κάκε αυτό (Arnold, 1960; Frijda, 

1986; Lazarus, 1968; Roseman, 1979; Scherer, 1988; Weiner, 1985). 

Η μετακριτικι τθσ κεωρίασ τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ που εκφζρεται ςτθν αρκρογραφία 

αναφζρεται ςτον τρόπο περιγραφισ των ςυναιςκθματικϊν αντιδράςεων, και ςυγκεκριμζνα 

χαρακτθρίηονται ωσ ενςυνείδθτθ, ψυχρι και αργι (Ellsworth & Scherer, 2003). Ο Zajonc (1980) 

είναι από τουσ πρϊτουσ επικριτζσ τθσ κεωρίασ, ο οποίοσ αμφιςβιτθςε τθν εξίςωςθ τθσ 

ςυναιςκθματικισ εμπειρίασ με τθν ενςυνείδθτθ γνωςτικι ςκζψθ, υποςτθρίηοντασ ότι οι 

γνωςτικζσ λειτουργίεσ είναι πιο ςθμαντικζσ από μία αςυνείδθτθ ςυναιςκθματικι αντίδραςθ. 

Ενϊ παράλλθλα, ιςχυρίςτθκε πωσ είναι εφικτό να γίνει εκδιλωςθ ςυναιςκθμάτων χωρίσ να ζχει 

προθγθκεί κάποια διεργαςία αξιολόγθςθσ, ενιςχφοντασ τθ διαμάχθ για το αν το ςυναίςκθμα 

προκαλεί γνωςτικι αξιολόγθςθ ι θ αξιολόγθςθ προκαλεί ςυναιςκιματα (Zajonc & Markus, 

1984).  
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Ωσ απάντθςθ ςε αυτι τθν κριτικι, οι υποςτθρικτζσ τθσ κεωρίασ επιςθμαίνουν ότι ο 

ςτόχοσ τθσ κεωρίασ τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ είναι θ διερεφνθςθ των ςυνκθκϊν τθσ 

ενεργοποίθςθσ των ςυναιςκθμάτων με αναπόφευκτθ μεςολάβθςθ τθσ ερμθνείασ των 

γεγονότων από το άτομο (Smith & Ellsworth, 2003). Κφρια επιςιμανςθ των υποςτθρικτϊν τθσ 

κεωρίασ τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ αναφζρει ότι δεν αξιϊνουν πωσ τα ςυναιςκιματα αποτελοφν 

κφριο προϊόν γνϊςθσ, αλλά αντίκετα ςτοχεφουν ςτθν ανάδειξθ των γνωςτικϊν πτυχϊν των 

ςυναιςκθμάτων. Όπωσ ςυμπεραίνεται, οι υποςτθρικτζσ τθσ κεωρίασ δεν ιςχυρίηονται ότι τα 

ςυναιςκιματα ςυνκζτουν εξ ολοκλιρου ζνα ςυνδυαςμό γνωςτικϊν διεργαςιϊν. Αντικζτωσ, οι 

εκτιμιςεισ αυτζσ κακαυτζσ ςυνκζτονται από φυςιολογικοφσ και βιωματικοφσ ςυςχετιςμοφσ, οι 

οποίοι είναι βαςικό μζροσ τθσ ςυναιςκθματικισ εμπειρίασ.  

Περαιτζρω επικρίςεισ για τθν κεωρία τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ αμφιςβθτοφν τθν 

δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ περίπλοκων γνωςτικϊν αξιολογιςεων ςε γεγονότα μζςα ςε 

κλάςματα δευτερολζπτου, τα οποία κεωροφνται επαρκι για να προκαλζςουν ςυναιςκθματικζσ 

αντιδράςεισ (Scherer, 1993). Η χριςθ των όρων «εκτίμθςθ» ι «αποτίμθςθ» τθσ γνϊςθσ , 

επιπλζον, κρίνεται ωσ ανακριβείσ, πιςτεφοντασ πωσ υποδθλϊνει ενςυνείδθτθ διαδικαςία.  

Η απάντθςθ αυτι τθσ κριτικισ υποςτθρίηει ότι οι εκτιμιςεισ ζχουν τθν ικανότθτα να 

λειτουργοφν υποςυνείδθτα, αςυναίςκθτα και αυτόματα χωρίσ να γίνονται αντιλθπτζσ ςαν μία 

ξεχωριςτι διεργαςία (Frijda, 1986; Ellsworth & Scherer, 2003). φμφωνα, λοιπόν, με τον Frijda 

(1986), αυτό που το άτομο αντιλαμβάνεται είναι το ςυναίςκθμα, το οποίο προκφπτει από τισ 

εκτιμιςεισ ενόσ γεγονότοσ, το οποίο, ωςτόςο, δεν βιϊνεται ςαν ζνασ ςυνδυαςμόσ εκτιμιςεων. 

Ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ διεργαςίασ εκδιλωςθσ ςυναιςκιματοσ, το 

οποίο μπορεί να ςυμπεριλαμβάνει περιςςότερεσ από δζκα πρωτεφοντεσ και δευτερεφουςεσ 

εκτιμιςεισ, θ διαδικαςία δεν απαιτείται να είναι αργι, οφτε να ακολουκεί μία αλλθλουχία 

ερμθνειϊν  (Scherer, 1999; Ellsworth & Scherer, 2003).  

υμπεραςματικά, κα μποροφςε να υποςτθριχκεί πωσ θ προςζγγιςθ τθσ Γνωςτικισ 

Εκτίμθςθσ αποτελεί μια πιο εξελιγμζνθ κεωρία ςε ςχζςθ με τθν προςζγγιςθ τθσ κατθγορίασ και 

τθν προςζγγιςθ των διαςτάςεων, τόςο ςτο ςκοπό όςο και ςτο πεδίο εφαρμογισ (Watson & 

Spence, 2007). Καταρχιν, θ προςζγγιςθ τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ διζπεται από ζνα πλοφςιο 

κεωρθτικό υπόβακρο ςε αντίκεςθ με τθν προςζγγιςθ των διαςτάςεων, ςτθν οποία ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ οι ερευνθτζσ ευκζωσ παραδζχονταν πωσ δεν κακοδθγοφνται από κάποια κεωρία, 

αλλά ανζμεναν τισ ιδζεσ να αναδειχκοφν μζςα από τα ερευνθτικά δεδομζνα. Επιπλζον, 

προςφζρει ζναν πλθρζςτερο και περιςςότερο αναλυτικό τρόπο κατανόθςθσ των πολυάρικμων 
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εκφάνςεων του ανκρϊπινου ςυναιςκιματοσ, αναγνωρίηοντασ πωσ ςυγκεκριμζνα 

ςυναιςκιματα μεταφζρουν ξεχωριςτζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ κζςθ ενόσ ατόμου ςτον 

κόςμο (Fredrickson, 2000). Σζλοσ, ενδείκνυται για εφαρμογι ςτο περιβάλλον κατανάλωςθσ, 

δθλαδι ςτθν περίπτωςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ ςε ζνα περιβάλλον που ζχει επθρεαςτεί από 

τθν Οικονομικι Κρίςθ, κακϊσ οι γνωςτικζσ εκτιμιςεισ λειτουργοφν μεςολαβθτικά μεταξφ τθσ 

ςχζςθσ του ατόμου και του περιβάλλοντοσ του. 

 

 

Β1.5 Η Γνωςτική Εκτίμηςη και Συναιςθήματα για την Οικονομική Κρίςη 

 

Είναι αξιοςθμείωτο, ότι θ κοινι λογικι κεωρεί το ςυναίςκθμα ωσ αντίκετο τθσ καλά 

δομθμζνθσ λογικισ ςκζψθσ. Αλλά, όπωσ, ζχει αποδείξει θ ςφγχρονθ ζρευνα, τα ςυναιςκιματα 

είναι αυτά που αςκοφν κυρίαρχο ρόλο ακόμα και πάνω ςτθν Γνωςτικι Διάςταςθ, αποτελϊντασ 

πότε το αίτιο και πότε το αιτιατό μιασ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ. 

 

Β1.5.1 Η Γνωςτική θεωρία βάςει των Συναιςθημάτων 

Μία βαςικι ερϊτθςθ από τθν ψυχολογία των ςυναιςκθμάτων είναι γιατί τα άτομα 

γίνονται ςυναιςκθματικά (Roseman & Smith, 2001). Η ιςτορία τθσ ανάλυςθσ των κεωριϊν, 

ςχετικά με τα ςυναιςκιματα και τθ γνϊςθ, ζχει προςφζρει πολλζσ εξθγιςεισ (Oatley, 2004), 

ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ μθδενιςτικισ ιδεολογίασ, θ οποία ιςχυρίηεται ότι δεν υπάρχουν 

ςυναιςκιματα (Duffy, 1934). Οι ςφγχρονοι ερευνθτζσ, ςε γενικζσ γραμμζσ, ςυμφωνοφν ότι θ 

κεωρία τθσ Εκτίμθςθσ προςφζρει ζναν αποτελεςματικό τρόπο για να εξθγθκεί θ δυναμικι των 

ςυναιςκθματικϊν εμπειριϊν (Ellsworth, 2013; Moors et al., 2013; Silvia & Warburton, 2005). 

τθν γνωςτικι κεωρία «each emotion is characterized by its own specific pattern of 

response which includes, physiological, behavioral and cognitive components» (Mandler, 1975, 

ςελ. 105). Οι ψυχολόγοι αντιλαμβάνονται τα ςυναιςκιματα ωσ ςχεςιακισ αντίδραςθσ 

ςυμπτϊματα («relational response syndromes»), τα οποία απαιτοφν ανάλυςθ τθσ ςυνολικισ 

κατάςταςθσ. Για παράδειγμα, θ Γνωςτικι Εκτίμθςθ οδθγεί ςε μια υποκειμενικά 

αντιλαμβανόμενθ εμπειρία (αίςκθμα), ςε προδιάκεςθ ι προτροπι για δράςθ (παρόρμθςθ) και 

ςε φυςιολογικζσ αντιδράςεισ (ζκφραςθ) (Frijda, 1986; Lazarus, 1991; Levenson, 1994). Ο 

ςυνδυαςμόσ των τριϊν αυτϊν αντιδράςεων προςδιορίηει ποιό ςυναίςκθμα κα εκδθλωκεί 

(Frijda, Kuipers, & Schure, 1989;  Nyer, 1997; Tooby & Cosmides, 1990). Επομζνωσ, το άγχοσ από 
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τθν ζλευςθ τθσ κρίςθσ δθμιουργεί μία αίςκθςθ ζντονου φόβου και εςωτερικισ αναςτάτωςθσ, 

μαηί με μία ζντονθ εςωτερικι παρόρμθςθ διαφυγισ, με το ςϊμα να αντιδρά κινθτοποιϊντασ το 

αυτόματο νευρικό ςφςτθμα για τθν πικανότθτα αντίδραςθσ. 

Σο ςθμαντικό κεωρθτικό και ερευνθτικό ζργο ςε μία γνωςτικι κεωρία των 

ςυναιςκθμάτων είναι να προςδιοριςτεί θ φφςθ των ςχετικϊν γνωςτικϊν διεργαςιϊν, να 

κεςπίςει τουσ κακοριςτικοφσ παράγοντεσ ςτθ διαμόρφωςθ κινιτρων και ςτθν ψυχολογικι 

δομι του ατόμου και να ςυνδεκοφν όλα μαηί με τθν ςυναιςκθματικι κατάςταςθ, κακϊσ και με 

τθν ποιότθτα τθσ ςυναιςκθματικισ εμπειρίασ (Mandler, 1975, ςελ. 107). Επομζνωσ, ο πυρινασ 

τθσ Γνωςτικισ Θεωρίασ των υναιςκθμάτων επικεντρϊνεται ςτθν εκμαίευςθ ςυναιςκθματικϊν 

διαςτάςεων ςε μία ςειρά γεγονότων  (Roseman, Spindel & Jose, 1990). Με τθν ζννοια αυτι 

κάκε ςυναιςκθματικι εμπειρία αντιςτοιχεί ςε μία γνωςτικι δομι και με τθ ςειρά τθσ αυτι θ 

γνωςτικι δομι αποτελείται από ζνα μοτίβο αξιϊν διαφορετικϊν διαςτάςεων (Ortony, Clore & 

Collins, 1988). 

Ζνασ κοινόσ αποδεκτόσ οριςμόσ για τθ Γνωςτικι Εκτίμθςθ των υναιςκθμάτων 

αναφζρει ότι θ εμπειρία των ςυναιςκθμάτων ςυνδζεται ςτενά με τθν εκτίμθςθ του 

περιβάλλοντοσ κατά μικοσ αρκετϊν γνωςτικϊν διαςτάςεων και μία εξονυχιςτικι μελζτθ αυτϊν 

των διαςτάςεων βοθκάει ςτθν κατανόθςθ όχι μόνο των διακριτϊν ςυναιςκθματικϊν 

καταςτάςεων, αλλά και τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ (Smith & Ellsworth, 1985, ςελ. 817). Η 

βεβαιότθτα, θ αναμενόμενθ ζκβαςθ, θ οικειότθτα, θ ςθμαντικότθτα, το ενδιαφζρον (Frijda, 

Kuipers & ter Schure, 1989), θ ευχαρίςτθςθ, θ ευκφνθ, ο ζλεγχοσ, θ προςεκτικι δραςτθριότθτα, 

θ προςπάκεια, ο ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ, θ δικαιοςφνθ (Lerner & Keltner, 2000; Smith & 

Ellsworth, 1985), θ δφναμθ, θ νομιμότθτα και θ υποκίνθςθ (Roseman, Spindel & Jose, 1990) 

είναι μερικζσ από τισ ςυνθκιςμζνεσ γνωςτικζσ διαςτάςεισ τθσ εκτίμθςθσ που ςυνδζονται με 

ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ. 

Η ςχζςθ μεταξφ κζψθσ/ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ και υναιςκθμάτων ζχει εξεταςτεί και 

επιβεβαιωκεί βιβλιογραφικά (Hazerbroek, Howells & Day, 2001; Lerner & Keltner, 2000; 

Roseman, Spindel, & Jose, 1990; Smith & Ellsworth, 1985; Zohar & Dayan, 1999). Οι μελζτεσ 

ζχουν δείξει ότι διαφορετικζσ πτυχζσ τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ ανταποκρίνονται ςε 

διαφορετικζσ υναιςκθματικζσ Εκφάνςεισ.  
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Β1.5.2 Η Θεωρία τησ Γνωςτικήσ Εκτίμηςησ και τα Συναιςθήματα ςτην Κρίςη 

φμφωνα με τθ κεωρία τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ, υποκειμενικζσ αξιολογιςεισ παίηουν 

ςθμαντικό ρόλο και μποροφν να προκαλζςουν ποικίλεσ ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ ςε 

διαφορετικά πρόςωπα (Nyer, 1997). Οι αποφάςεισ των καταναλωτϊν και θ ςυμπεριφορά τουσ 

ςε διάφορα γεγονότα ζχει μελετθκεί και περιγραφεί, αλλά θ Γνωςτικι Εκτίμθςθ και τα 

υναιςκιματα που προκαλοφνται από μια Οικονομικισ Κρίςθσ ζχει παραμελθκεί. 

Αυτό που είναι ςθμαντικό για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ μελζτθσ δεν είναι ο ρόλοσ 

τθσ υνειδθτισ Γνωςτικισ Αξιολόγθςθσ ςτα υναιςκιματα, οφτε το άμεςο αποτζλεςμα τθσ 

Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ ςτθν λιψθ αποφάςεων (Payne et al., 1993), αλλά ο προςδιοριςμόσ 

ςυγκεκριμζνων ςυνδυαςμϊν τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ που ζχει αποδειχκεί ότι προκαλοφν 

υναιςκιματα (Lerner & Keltner, 2000; Ruth et al., 2002; Smith & Ellsworth, 1985), τα οποία με 

τθ ςειρά τουσ επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά. Οι διάφορεσ διαςτάςεισ τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ 

που ςχετίηονται με τθν Αξιολόγθςθ τθσ Οικονομικισ Κρίςθσ φζρουν μία ιςχυρότερθ εςτίαςθ 

ςτισ κατθγορίεσ των υναιςκθμάτων και των μετζπειτα επιπτϊςεων ςτθν ςυμπεριφορά των 

καταναλωτϊν. 

Η κεωρία τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ ενςτερνίηεται τθ γενικι κεωρία υςτθματικοφ 

Μοντζλου Διαδικαςίασ (Component Process Model) και αποδεικνφει, τθν υπόκεςθ τθσ 

αλλθλεξάρτθςθσ μεταξφ των ςυνιςτωςϊν του ςυναιςκιματοσ, τθσ ςυμπεριφοράσ και τθσ 

γνωςτικισ λειτουργίασ (Silvia, 2005). Επιπλζον, αντιμετωπίηει το ςυναίςκθμα ωσ ιςάξιο με τισ 

γνϊςεισ και τισ ςυμπεριφορζσ. Ενϊ παράλλθλα, υποςτθρίηεται ότι οι άνκρωποι ζχουν 

ςυνθκίςει ςε οριςμζνεσ ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ και αναηθτιςουν οριςμζνα 

ςυναιςκιματα. Προκειμζνου να διατθριςουν τθ ςυναιςκθματικι τουσ ιςορροπία, κα πρζπει να 

φζρουν τισ ςκζψεισ και τισ δράςεισ τουσ ςε αρμονία με τα ςυναιςκιματά τουσ (Wessler, Hankin 

& Stern, 2001). Αντίκετα κάποιεσ άλλεσ μελζτεσ αναφζρουν πωσ οι αξιολογιςεισ των 

προγενζςτερων ςυνκθκϊν που ςυνδζονται με ζνα αντικείμενο ι ζνα γεγονόσ μπορεί να 

προκλθκοφν αςυνείδθτα ι να είναι χρονικά διαχωριςμζνεσ από τα ςυναιςκιματα. Αν και οι 

μελζτεσ ζχουν δείξει ότι όταν δίνεται εντολι να εκδθλωκεί το ςυναίςκθμα μπορεί γνωςτικά να 

καταςκευαςτεί εκ νζου (Smith & Ellsworth , 1985).  

Η Εκτίμθςθ προτρζπει τθν αξιολόγθςθ τθσ ςχζςθσ του ατόμου με το περιβάλλον του για 

τθν διαςφάλιςθ τθσ προςωπικισ του ευθμερίασ, τθν επίτευξθ των ςτόχων του, τθν εκπλιρωςθ 

των αναγκϊν και των προςδοκιϊν του και τθν εκμθδζνιςθ των ανθςυχιϊν του (Lazarus, 1991; 

Oatley, 1992). Κάκε κετικό ςυναίςκθμα κρίνεται πωσ προκαλείται από ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ 
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εκτιμϊμενθσ απολαβισ, ενϊ για κάκε αρνθτικό ςυναίςκθμα κρίνεται πωσ προκαλείται από ζνα 

ςυγκεκριμζνο είδοσ εκτιμϊμενθσ ηθμίασ. Ωσ εκ τοφτου, θ ςυναιςκθματικι αντίδραςθ 

προετοιμάηει και κινθτοποιεί το άτομο για να μπορζςει να αντιμετωπίςει τθν εκτιμϊμενθ ηθμία 

ι όφελοσ με ζνα τρόπο που κα τον προςαρμόςει υποκειμενικά: Να αποφφγει ι να 

ελαχιςτοποιιςει τθν εκτιμϊμενθ ηθμία και να επιδιϊξει ι να διατθριςει τθν εκτιμϊμενθ 

απολαβι (Smith & Lazarus, 1993). Δθλαδι, εάν ζνα ςυγκεκριμζνο γεγονόσ τθ ςυγκεκριμζνθ 

χρονικι ςτιγμι αξιολογθκεί ωσ ωφζλιμο ι βλαβερό εξαρτάται, εν μζρει από τουσ προςωπικοφσ 

ςτόχουσ ι τισ πεποικιςεισ που ζχει διαμορφϊςει το ίδιο το άτομο (Smith & Lazarus, 1993). 

Επομζνωσ, θ Γνωςτικι Εκτίμθςθ λειτουργεί ωσ διαμεςολαβθτισ, αφοφ ςυνδζει τισ 

ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ με τα γεγονότα του περιβάλλοντοσ και τα ςυνταιριάηει με τισ 

πεποικιςεισ και τουσ προςωπικοφσ ςτόχουσ του ατόμου (Smith & Lazarus, 1993).  

Οι άνκρωποι αξιολογοφν ςυνεχϊσ τα γεγονότα που γίνονται ςτον κόςμο. Μία 

οικονομικι κρίςθ εκτιμάται από τα άτομα, τθν οποία τθν αξιολογοφν αναλυτικά. Σα 

ςυναιςκιματα που προκφπτουν από αυτά τα πρότυπα αξιολόγθςθσ είναι γνωςτά ωσ δομζσ 

αξιολόγθςθσ (appraisal structures). Η προςζγγιςθ τθσ Εκτίμθςθσ μπορεί να κεωρθκεί ωσ 

«Γνωςτικι προςζγγιςθ» των υναιςκθμάτων, γιατί τα ςυναιςκιματα εντοπίηονται ςτισ 

αξιολογιςεισ μιασ οικονομικισ κρίςθσ (ενόσ γεγονότοσ). Θα ιταν, ωςτόςο, ανακριβζσ να 

εξιςωκεί θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ με το ςυνειδθτό ςυλλογιςμό. Καμία κεωρία τθσ 

Εκτίμθςθσ δεν υποκζτει ότι θ Εκτίμθςθ πρζπει να είναι ςυνειδθτι και ελεγχόμενθ (Roseman & 

Smith, 2001). Αντίκετα, οι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ εκτιμϊνται ςυνικωσ ωσ αςυνείδθτεσ και 

αυτόματεσ (Smith & Kirby, 2001). Άλλωςτε, οι εκτιμιςεισ πρζπει να γίνονται γριγορα κακϊσ το 

περιβάλλον είναι ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο (Lazarus, 2001).  

 

 

Β1.6 Συμπεράςματα 

Η αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ γενικότερα, και τθσ μείωςθσ των ειςοδθμάτων των 

νοικοκυριϊν ειδικότερα, ςχετίηεται τόςο με τισ οικονομικζσ όςο και με τισ κοινωνικζσ 

διαςτάςεισ. Η οικονομικι ςυρρίκνωςθ επθρεάηει τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ και τθ ςυμπεριφορά 

(Walton & Manuelyan, 1998), αντίκετα θ διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ μζςω τθσ 

αμοιβαίασ υποςτιριξθσ τθσ εκτίμθςθσ και του ςυναιςκιματοσ μπορεί να μειϊςει τισ δυςμενείσ 

επιπτϊςεισ τουσ. 
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Η οικονομικι κρίςθ με τα μοναδικά τθσ χαρακτθριςτικά, λειτουργεί ςαν ζνα μανδφασ 

που είναι πάνω από τον κακζνα και τον επθρεάηει ξεχωριςτά τόςο ςτθ κακθμερινότθτά του όςο 

και ςτισ καταναλωτικζσ του ςυνικειεσ. Εάν ζνα γεγονόσ (Οικονομικι Κρίςθ) προκαλεί 

ςυναιςκιματα, είναι δφςκολο να εξθγθκεί γιατί θ ίδια επιρροι δθμιουργεί διαφορετικά 

ςυναιςκιματα ςε διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ (Roseman & Smith, 2001). Με μόνθ παραδοχι ότι 

ο κάκε άνκρωποσ αποκαλφπτει τισ δικζσ του πτυχζσ των ςυναιςκθματικϊν του εκφάνςεων με 

τθ δικι του ζνταςθ που το βιϊνει.  

Επομζνωσ, θ κεωρία τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ δεν βαςίηεται μόνο ςτθν υπεροχι του 

ςυναιςκιματοσ, αλλά και ςτθν πεποίκθςθ ότι οι άνκρωποι οδθγοφνται να αναηθτιςουν και να 

αναδθμιουργθκοφν μακροχρόνια εξοικειωμζνα ςυναιςκιματα. Μία διαδικαςία που 

εφαρμόηεται μζςω, επαναλαμβανομζνων μοτίβων. Η κατανόθςθ και θ ορκι εφαρμογι τθσ 

κεωρίασ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τα υναιςκιματα που αναδεικνφονται είναι το 

πλζον κατάλλθλο μζςο για να αποκαλυφκεί θ ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν ςτο πλαίςιο τθσ 

ςοβαρισ και παρατεταμζνθσ οικονομικισ κρίςθσ, όπωσ ςτθν Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β2. Καταναλωτική Συμπεριφορά ςτη Κρίςη 

«I shop, therefore I am» 
- Kruger, B. 

 

Β2.1 Ειςαγωγή 

«Ψωνίηω, άρα υπάρχω», είναι ζνα απόφκεγμα που περιγράφει τα ηθτιματα του 

καταναλωτιςμοφ, το οποίο κατάφερε να γίνει τρόποσ ηωισ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ από τθν 

άποψθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ και των αναγκϊν των καταναλωτϊν. Θ κατανάλωςθ 

είναι ζνα ηωτικισ ςθμαςίασ ςυςτατικό τθσ ςφγχρονθσ ηωισ (Bocock 1993; Miles 1998). Οι 

περιπτϊςεισ τθσ κατανάλωςθσ κεωροφνται πωσ είναι φορτιςμζνεσ με ςυναιςκιματα, για τα 

οποία θ κατανάλωςθ είναι θ αιτία και θ ςυνζπεια. Ο εντοπιςμόσ τθσ αιτίασ των ςυναιςκθμάτων 

και θ απόρροια αυτϊν ζχουν ςαφι πρακτικι εφαρμογι ςτθν κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των 

καταναλωτϊν (Watson & Spence, 2007). Αυτό τον ςκοπό, άλλωςτε, εξυπθρετεί θ κεωρία τθσ 

Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ, που αναπτφχκθκε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο (Παράγραφοσ Β1.3).  

Αναπόφευκτα, μια οικονομικι κρίςθ μπορεί να προκαλζςει ανερμάτιςτεσ αλλαγζσ ςτο 

επιχειρθςιακό περιβάλλον, μζςω τθσ ευμετάβλθτθσ και απρόβλεπτθσ ςυμπεριφοράσ των 

καταναλωτϊν, ενϊ, οι διακυμάνςεισ των οικονομικϊν παραγόντων του περιβάλλοντοσ 

επθρεάηουν άμεςα τισ δαπάνεσ και τθν εν γζνει αγοραςτικι και καταναλωτικι ςυμπεριφορά 

(Frankenberg et al., 1999; Kang & Sawada,  2008; Kotler & Armstrong, 2017) 

Αυτό το κεφάλαιο αςχολείται αποκλειςτικά με τον καταναλωτι. Ορίηει τισ ζννοιεσ του 

καταναλωτιςμοφ και του καταναλωτι ςτθν κρίςθ, και κλιμακωτά αναλφεται θ ςυμπεριφορά 

του καταναλωτι γενικότερα, και θ ςυμπεριφορά του ςτο περιβάλλον του λιανεμπορίου 

ειδικότερα. 

 

 

Β2.2 Η εξζλιξη του Καταναλωτή και ο ρόλοσ τησ Κρίςησ 

Στισ αρχζσ τθσ ςφγχρονθσ περιόδου, οι καταναλωτζσ φαίνεται να είναι μία ομάδα1 για 

τθν οποία θ κατανάλωςθ ζχει θγετικό ρόλο ςτθ ηωισ τουσ, και αποτελεί μία δραςτθριότθτα που 

                                                           
1 Οι ομάδεσ αυτζσ πρωτοεμφανίςτθκαν ςτθν Δυτικι Ευρϊπθ και ςτθν Αμερικι, όταν ο 

βιομθχανικόσ καπιταλιςμόσ άρχιςε να ολοκλθρϊνει το κφκλο του και μια νζα μεςαία τάξθ 

αναδείχτθκε οικονομικά από το εμπόριο (Belk & Djerry, 2007). Ο Αμερικανόσ κοινωνιολόγοσ 
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τουσ προςδίδει διαφορετικότθτα και υπεροχι από του άλλουσ (Bocock, 1993; Leinbenstein, 

1950; Miles, 1998). Θ κατανάλωςθ διαδραμάτιςε κακοριςτικό ρόλο για να παρζχει ςτουσ 

καταναλωτζσ μια κοινωνικι ταυτότθτα (Bocock, 1993). Θ ζννοια του καταναλωτιςμοφ 

ςυνδζεται με τθ ςυμπεριφορά των οργανιςμϊν και τισ προςδοκίεσ τθσ κοινωνίασ 

(Papasolomou, 2014). Θ βιομθχανικι μαηικι παραγωγι διαδραμάτιςε κρίςιμο ρόλο ςτθ τροπι 

του καταναλωτιςμοφ και ςτθ ςθμερινι του μορφι, δεδομζνου ότι είχε και ζχει εξαιρετικά 

ευζλικτθ ικανότθτα να ικανοποιιςει τισ βαςικζσ ανάγκεσ, ενϊ δθμιουργεί ευκαιρίεσ για τθν 

ατομικι ζκφραςθ μζςω των πολλαπλϊν επιλογϊν που υπιρχαν και υπάρχουν διακζςιμεσ 

(Dwyer, 2009; McCracken, 2008). 

Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, οι μελζτεσ για τθν κοινωνιολογία τθσ κατανάλωςθσ 

αναπτφχκθκαν περαιτζρω, ενιςχφοντασ τθν οπτικι  πωσ θ κατανάλωςθ ζχει κακοριςτικό ρόλο 

ςτθ κατανόθςθ τθσ φφςθσ του μεταμοτερνιςμοφ (Lyon, 1994, ςελ.24). Δθλαδι, ο 

καταναλωτιςμόσ παρζχει ςτον καταναλωτι τθν ελευκερία τθσ δθμιουργίασ του δικοφ του 

μοναδικοφ τρόπου ηωισ μζςω τθσ κατανάλωςθσ (Featherstone, 1991, ςελ. 68-72), ενϊ αυτι τθν 

εποχι ο καταναλωτιςμόσ πιρε τθ μορφι τθσ εκπλιρωςθσ των επικυμιϊν του καταναλωτι 

(Baudrillad, 1998), με τα καταναλωτικά αγακά να αντικατοπτρίηουν τθν αξία ενόσ ςιματοσ 

(Miles, 1998). Ζτςι, με τθν εξζλιξθ τθσ ζννοιασ του καταναλωτιςμοφ, εξελίςςεται και ο ίδιοσ ο 

καταναλωτισ με τθ πάροδο του χρόνου. 

 Θ επικυμία για τθ δυνατότθτα αγοράσ, όπωσ και τθν πρόςβαςθ ςε «επαρκεί» 

καταναλωτικά αγακά, για τθν επίτευξθ ενόσ αξιοπρεπζσ επιπζδου διαβίωςθσ, εξελίχκθκε ςε 

«υπζρβαςθ», με αποτζλεςμα ςτθν ροπι προσ απερίςκεπτων και ςυναιςκθματικϊν αγορϊν 

(χαρακτθριςτικό του ςφγχρονου καταναλωτιςμοφ) (Campbell, 2004; Sullivan & Gershuny, 2004). 

Θ τιμι, θ διακεςιμότθτα και θ καινοτομία των προϊόντων, ςε ςυνδυαςμό με το διακζςιμο 

ειςόδθμα του καταναλωτι κακορίηουν τθν τελικι χρθςιμότθτα που απολαμβάνει ο 

καταναλωτισ και αποτελεί τον κρίςιμο παράγοντα επιλογισ ενόσ προϊόντοσ (Moor, 2007; 

Quelch & Jocz, 2009; Shell, 2009).  

Μια οικονομικι κρίςθ, είτε παγκόςμια είτε εγχϊρια, επιφζρει αγοραςτικι λιτότθτα 

ςτουσ καταναλωτζσ (Deleersnyder et al., 2004), οι οποίοι εκδθλϊνουν μεγάλθ ευαιςκθςία ωσ 

προσ τθν τιμι (Estelami, Lehmann & Holden, 2001), αναηθτϊντασ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 

για το κόςτοσ απόκτθςθσ των αγακϊν (Wakefield & Inman, 1993), ενϊ προςανατολίηονται ςτθν 

                                                                                                                                                                             
Thornstein Veblen ιταν ο πρϊτοσ κοινωνιολόγοσ που είχε δϊςει ζμφαςθ ςτθν κοινωνικι 

ςθμαςία τθσ κατανάλωςθσ. 
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επίτευξθ τθσ καλφτερθσ αξίασ των αγορϊν τουσ (Armstrong & Kotler, 2017; Quelch, 2008). 

Ακόμθ και οι καταναλωτζσ με υψθλζσ απολαβζσ διςτάηουν να επιδεικνφονται μζςω υπερβολικά 

ακριβϊν αγοραςτικϊν επιλογϊν, και ςε γενικζσ γραμμζσ υιοκετοφν και οι ίδιοι τθν 

επικρατοφςα τάςθ προσ τθ λιτότθτα (Grossberg, 2009), αφοφ άλλωςτε, θ υπερκατανάλωςθ και 

θ αγορά προϊόντων πολυτελείασ κατακρίνεται ςε περιόδουσ δφςκολων οικονομικϊν ςυνκθκϊν. 

Ωσ εκ τοφτου, τα τμιματα τθσ αγοράσ αλλάηουν μορφι, αναδιαμορφϊνονται οι βαςικζσ τουσ 

ανάγκεσ, αναπροςαρμόηονται οι οικονομικζσ δαπάνεσ, λόγω τθσ μείωςθσ τθσ οικονομικισ 

δυνατότθτασ και αναδφονται νζα τμιματα τθσ αγοράσ που χριηουν διαφορετικισ προςζγγιςθσ 

και τοποκζτθςθσ (Quelch & Jocz, 2009). 

 

Β2.2.1 Γενική Κατηγοριοποίηςη Καταναλωτϊν ςτο Λιανεμπόριο 

Κάκε άνκρωποσ είναι εξ’ οριςμοφ καταναλωτισ, γεγονόσ που απαιτεί τθν μελζτθ τθσ 

αποτελεςματικισ τμθματοποίθςθσ τθσ αγοράσ (Sands et al., 2016). Αυτι θ παραδοχι 

δθμιουργεί τθν ανάγκθ να διερευνθκοφν οι κατθγορίεσ και τα πρότυπα των καταναλωτϊν, 

βάςει τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ ι βάςει των κινιτρων που ωκοφν τα άτομα να 

αγοράςουν από τα διάφορα καταςτιματα. Θ ςχζςθ μεταξφ των λιανζμπορων και των 

καταναλωτϊν ζχει μελετθκεί εκτενϊσ, αποτελϊντασ τθ κυριότερθ επιλογι για τισ αγορζσ των 

καταναλωτϊν, με αποτζλεςμα να ζχουν εντοπιςτεί μια πλθκϊρα κατθγοριοποιιςεισ με 

διαφορετικό ςθμείο αναφοράσ (Ganesh, Reynolds & Luckett, 2007; Roy, 1994).  

Οι διαφορζσ που εντοπίηονται ςτισ ανάγκεσ των καταναλωτϊν και ςτα «κζλω» τουσ 

αποκρυπτογραφοφν τα διαφορετικά καταναλωτικά πρότυπα (Belk & Djerry, 2007). Τα πρότυπα 

αυτά ςκιαγραφοφν τα διάφορα προφίλ των καταναλωτϊν, βαςιηόμενα ςτθν προςωπικότθτα 

του κάκε καταναλωτι, ςτισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ που ζχει, ςτισ προθγοφμενεσ εμπειρίεσ του 

και ςτουσ διακζςιμουσ πόρουσ (Bae & Cho, 2004). Παράλλθλα, οι διαφορζσ που υφίςτανται 

μεταξφ των καταναλωτϊν, όπωσ θ οικονομικι κατάςταςθ, θ οικογενειακι κατάςταςθ, θ 

κοινωνικι κζςθ και γενικότερα ο τρόποσ ηωισ, οδθγοφν ςτθν ανάπτυξθ ενόσ μοναδικοφ 

αγοραςτικοφ προτφπου (Aylott & Mitchell, 1998; Fischer & Arnold, 1994). Επομζνωσ, κάποιοι 

καταναλωτζσ αγοράηουν ακριβζσ επωνυμίεσ και πολυτελι προϊόντα ι προϊόντα υψθλισ 

ποιότθτασ, ενϊ άλλθ κατθγορία καταναλωτϊν ςτρζφεται ςε πιο φτθνά προϊόντα ι ακόμθ και ςε 

προϊόντα αμφίβολθσ ποιότθτασ. Ωσ επί τω πλείςτων, ο ςυνδυαςμό πολλϊν χαρακτθριςτικϊν, 

όπωσ θ επωνυμία του προϊόντοσ, θ τιμι, θ ποιότθτα, τα κίνθτρα, θ ςτάςθ ι ακόμα και τα 

προςωπικά χαρακτθριςτικά του καταναλωτι, είναι αυτά που κακορίηουν τισ μοναδικζσ 
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καταναλωτικζσ ςυνικειεσ κάκε ατόμου (Sproles & Kendall, 1986) και μποροφν να τον 

κατατάξουν ςε ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ (Arnold & Reynolds, 2003; Karande & Ganesh, 2000). 

Θ τμθματοποίθςθ μιασ αγοράσ μόνο με τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά τθσ παρζχει 

μία περιοριςμζνθ αντίλθψθ για τθν αγορά (Boedeker & Marjanen, 1993), ενϊ γίνεται 

πλθρζςτερθ με χαρακτθριςτικά όπωσ κοινωνικισ ψυχολογίασ, τθ ςτάςθ και το χρόνο, τα 

αγοραςτικά κίνθτρα και τα χαρακτθριςτικά του λιανζμπορου. Θ μελζτθ του Stone (1954) 

διακρίνει τζςςερισ κατθγορίεσ καταναλωτϊν, βαςιηόμενοσ ςε χαρακτθριςτικά τθσ κοινωνικισ 

ψυχολογίασ του καταναλωτιςμοφ. Οι οικονομικοί αγοραςτζσ χαρακτθρίηονται από τισ 

προςεκτικζσ αγορζσ που κάνουν, δίνοντασ ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν τιμι και ςτθν ποιότθτα, ενϊ 

οι βαςικοί αγοραςτζσ αναηθτοφν τθν προςωπικι εξυπθρζτθςθ (personalizing) και 

περιγράφονται από τθν ζμφαςθ που δίνουν ςτθν προςωπικι ςχζςθ που αναπτφςςουν με τουσ 

πωλθτζσ, επιδιϊκοντασ εξατομικευμζνθ εξυπθρζτθςθ. Οι θκικοί αγοραςτζσ κυςιάηουν τα πάντα 

για να υποςτθρίξουν τουσ τοπικοφσ λιανζμπορουσ, και τζλοσ, οι απακείσ αγοραςτζσ αγοράηουν 

από ανάγκθ, χωρίσ εγγενι ενδιαφζρον για τθν αγοραςτικι διαδικαςία. Τθν εν λόγω 

κατθγοριοποίθςθ τθν υποςτιριξαν οι Darden και Reynolds (1971), με ζρευνα που απευκφνκθκε 

γενικά ςε όλουσ τουσ καταναλωτζσ. 

Θ μεταγενζςτερθ μελζτθ του Bellenger και Korgaonkar (1980) επικεντρϊκθκε ςε 

χαρακτθριςτικά ςχετικά με τθν απόλαυςθ των αγορϊν, με αποτζλεςμα οι καταναλωτζσ να 

κατθγοριοποιοφνται ςε αυτοφσ που κάνουν αγορζσ ψυχαγωγίασ και ευκολίασ. Οι ψυχαγωγικοί 

αγοραςτζσ, για παράδειγμα, υποκινοφνται από μθ λειτουργικά κίνθτρα ςε αντίκεςθ με τουσ 

αγοραςτζσ που αναηθτοφν τθν άνεςθ, που ζχουν ωσ κινθτιριο παράγοντα τα λειτουργικά 

κίνθτρα. Παράλλθλα, το προφίλ των καταναλωτϊν, βάςει των Bloch, Ridway & Dawson (1994) 

παρουςιάηει (1) τουσ ενκουςιαςμζνουσ αγοραςτζσ που παραμζνουν ςτο κατάςτθμα πολφ ϊρα 

και κάνουν πολλζσ αγορζσ, (2) τουσ παραδοςιακοφσ που δεν απολαμβάνουν επιπλζον 

υπθρεςίεσ ςτο κατάςτθμα ακόμα και αν ζχουν δαπανιςει αρκετά, (3) τουσ grazers οι οποίοι 

κάνουν αυκόρμθτεσ αγορζσ και (4) τουσ minimalists που δαπανοφν ελάχιςτα χριματα και 

χρόνο.   

Υπάρχουν κάποιεσ κατθγορίεσ καταναλωτϊν που ςχετίηονται με τθ ςτάςθ απζναντι ςτισ 

αγορζσ οι οποίεσ επαναλαμβάνονται, όπωσ οι απακείσ αγοραςτζσ (Darden & Ashton, 1974; 

Stone, 1954), οι αγοραςτζσ που αναηθτοφν τθν ευχαρίςτθςθ (Bellenger & Korgaonkar, 1980; 

Tauber, 1972) και οι αγοραςτζσ που δίνουν βαρφτθτα ςτθν άνεςθ (Bellenger & Korgaonkar, 
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1980; Darden & Ashton, 1974). Οι πιο πρόςφατεσ ζρευνεσ κατθγοριοποιοφν τουσ καταναλωτζσ, 

βάςει του καναλιοφ διανομισ που προτιμοφν για τισ αγορζσ τουσ (Sands et al., 2016).   

Γενικότερα, ζχοντασ κεμελιϊςει τθν ζννοια του καταναλωτι και του καταναλωτιςμοφ, 

ςυμπεραίνεται ότι μποροφν να προκφψουν ποικίλεσ τυπολογίεσ καταναλωτϊν βαςιηόμενεσ ςε 

διάφορεσ μεταβλθτζσ και χαρακτθριςτικά (Ganesh, Reynolds & Luckett, 2007). Στον παρακάτω 

πίνακα Β2.1 ςυνοψίηονται, κάποιεσ από τισ κατθγοριοποιιςεισ των καταναλωτϊν ςτo 

περιβάλλον του λιανεμπορίου. 

 

Πίνακασ Β2.1: Βιβλιογραφικι Σφνοψθ Κατθγοριοποίθςθσ των Καταναλωτϊν 

Μελζτη Χαρακτηριςτικό Κατηγορίεσ Καταναλωτών 
Stone (1954) Κοινωνικι Ψυχολογία 1)Economic 2)Ethical 

3)Personalizing 4)Apathetic 

Darden & Reynolds (1971) Στάςεισ, Ενδιαφζροντα, 
Γνϊμεσ 

1)Economic 2)Personalizing 
3)Moralistic (Παρόμοιο με το 
ethical ςτθν μελζτθ του Stone, 
1994) 
4)Apathetic 

Darden & Ashton (1974) Ποιότθτα, Τιμι, 
Τοποκεςία & Προβολι 

1)Apathetic shoppers 
2)Demanding shoppers  
3)Quality shoppers 
4)Fastidious shoppers 
5)Convenient location shoppers 
6)Stamp preferers  
7)Stamp hatters 

Bellenger et al. (1977) 
Bellenger & Korgaonkar (1980) 

Αγοραςτικά Κίνθτρα 1)Recreational 
2)Economic or Convenience 

Westbrook & Black (1985) Αγοραςτικά Κίνθτρα 1)Shopping process involved 
2)Choice optimizing 
3)Apathetic 4)Economic 

Bloch, Ridway & Dawson (1994) Αντιλαμβανόμενα 
αγοραςτικά οφζλθ 

1)Enthusiasts 2)Traditionalists 
3)Grazers 4)Minimalists 

Roy (1994) Αγοραςτικά Κίνθτρα 1)Frequent shoppers 
2)Non frequent shoppers 

Chetthamrongchai & Davies (2000) Στάςθ και Χρόνοσ 1)Time-pressured convenience 
seekers 
2)Hedonists 
3)Apathetic but regular shopper 
4)Convenience seekers 

Karande & Ganesh (2000) Αγοραςτικά Κίνθτρα, 
Στάςθ απζναντι ςτθν 
αγοραςτικι 
δραςτθριότθτα  

1)Recreational 
2)Serious economic 
3)Time conscious 

Reynolds, Ganesh & Luckett (2002) Σθμαντικότθτα 
χαρακτθριςτικϊν 

1)Basic 2)Apathetic 
3)Destination 4)Enthusiasts 
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καταςτιματοσ 5)Serious 6)Bargain seekers 

Arnold & Reynolds (2003) Αγοραςτικά κίνθτρα 1)Minimalists 2)Gatherers 
3)Providers 4)Enthusiasts 
5)Traditionalists 

Rohm & Swaminathan (2004) Αγοραςτικά Κίνθτρα 1)Convenience shoppers 
2)Variety seekers 
3)Balance buyers 
4)Store-Oriented shoppers 

Morschett, Swoboda & Foscht 
(2005) 

Στάςθ και Αγοραςτικά 
Κίνθτρα 

1)One-stop shoppers 
2)Time-pressured price shopper 
3)Dedicated quality shoppers 
4)Demanding shoppers 

Ganesh, Reynolds & Luckett (2007) Αγοραςτικά Κίνθτρα, 
Σθμαντικότθτα 
χαρακτθριςτικϊν 
καταςτιματοσ 

1)Apathetic 2)enthusiasts 
3)Destination 
4)Basic bargain seekers 
 

Mittal, Chawla & Sondhi (2016) Παρορμθτικζσ Αγορζσ 1)Proactive impulsive 
2)Hesitant-Hedonist 
3)Pragmatic-rationalist 

Sands et al. (2016) Ζρευνα και Αγορά 1)Anti-social media/ mobile 
2)Multichannel enthusiasts 
3)Social media enthusiasts 
4)Internet-focused, anti-mobile 
5)Internet focused, 
Multichannel enthusiasts 

 

 

Συμπεραςματικά, βάςει του πίνακα Β2.1, οι περιςςότερεσ από τισ υπάρχουςεσ 

ταξινομιςεισ καταναλωτϊν, που ζχουν αναπτυχκεί βιβλιογραφικά, βαςίηονται ςτα αγοραςτικά 

κίνθτρα και ςτθ ςθμαντικότθτα κάποιων χαρακτθριςτικϊν (Arnold & Reynolds, 2003; Bellenger 

& Korgaonkar, 1980; Bloch et al., 1994; Ganesh, Reynolds & Luckett, 2007; Rohm & 

Swaminathan, 2004) ςε διάφορουσ τφπουσ καταςτθμάτων λιανεμπορίου. Ακόμα και οι 

κατθγορίεσ των καταναλωτϊν που προζκυψαν, ςε πολλζσ μελζτεσ επαναλαμβάνεται, όπωσ 

apathetic, basic, economic, enthusiast αγοραςτζσ. 

 

Όταν τα αγοραςτικι κίνθτρα των καταναλωτϊν χαρακτθρίηονται από τθν επίτευξθ τθσ 

καλφτερθσ οικονομικισ επιλογισ που κα δϊςει μεγαλφτερθ αξία ςτα χριματά τουσ και όταν θ 

χαρά των αγορϊν μετατραπεί ςε αναγκαςτικι διαδικαςία, τότε ςυμπεραίνεται ότι ζχει 

εκδθλωκεί οικονομικι φφεςθ. Δεδομζνου ότι όπου εμπλζκεται θ κρίςθ, τα δεδομζνα 

καταρρίπτονται και όλα αλλάηουν ραγδαία, ςυνίςταται ο επαναπροςδιοριςμόσ των προτφπων 

κατανάλωςθσ και των κατθγοριϊν των καταναλωτϊν ςτον νζο οικονομικό περιβάλλον.  
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Β2.2.2 Κατηγοριοποίηςη Καταναλωτϊν ςτο Λιανεμπόριο την περίοδο τησ Ύφεςησ 

Παρότι θ τμθματοποίθςθ των καταναλωτϊν ζχει μελετθκεί ενδελεχϊσ και υπάρχουν 

πλθκϊρα κατθγοριοποιιςεισ, ελάχιςτεσ ζρευνεσ μελετοφν τθν κατθγοριοποίθςθ των 

καταναλωτϊν κατά τθ διάρκεια μιασ κρίςθσ (Hampson & McGoldrick, 2013). Θ υπάρχουςα 

βιβλιογραφία ςχετικά με τθν οικονομικι κρίςθ προβάλει τθν ανάγκθ τθσ κατανόθςθσ ςχετικά με 

το πϊσ διάφορα τμιματα των καταναλωτϊν προςαρμόηουν τισ αγορζσ τουσ και πωσ θ 

οικονομικι τουσ δυνατότθτα αποτυπϊνεται ςτθν αγοραςτικι τουσ ςυμπεριφορά (Ang, 2001). Θ 

προχπάρχουςα βιβλιογραφία αναφζρει τυπολογίεσ καταναλωτϊν που αντικατοπτρίηουν τθ 

ςυμπεριφορά ςτο γενικό εμπόριο μία περίοδο ςχετικά οικονομικά ςτακερι, επομζνωσ όλα 

αυτά τα πρότυπα δεν είναι αντιπροςωπευτικά ςε μία περίοδο κρίςθσ που όλα αλλάηουν και 

μεταβάλλονται. Οι καταναλωτζσ, για παράδειγμα, που τείνουν να αποςτρζφουν τον κίνδυνο για 

τθν αξία των προϊόντων ςυνειδθτά και να μθν ενςτερνίηονται τθν τάςθ προσ τον 

υπερκαταναλωτιςμό, ςχθματίηουν τθν κατθγορία με τισ μεγαλφτερεσ αγοραςτικζσ προςαρμογζσ 

βάςει τθσ αλλαγισ του περιβάλλοντοσ.  

Ο καταναλωτισ ςε μία κρίςθ απαντάει με αλλαγι ςτισ καταναλωτικζσ του και 

αγοραςτικζσ του ςυνικειεσ και μεταβάλλει το ποςοςτό των δαπανϊν του που κατανζμεται ςε 

διάφορεσ κατθγορίεσ αγακϊν και υπθρεςιϊν (Cano & Gallo, 2014). Σε μία κρίςθ οι 

καταναλωτικζσ δαπάνεσ διακρίνονται ςε τζςςερισ κατθγορίεσ προϊόντων (δαπάνεσ για διαρκι 

αγακά, μθ διαρκι αγακά, θμι-διαρκι αγακά και υπθρεςίεσ) και θ ςυμπεριφορά των 

καταναλωτϊν χαρακτθρίηεται από πλοφςια πρότυπα καταναλωτικισ εξομάλυνςθσ ςτισ τζςςερισ 

αυτζσ κατθγορίεσ. Παρόλο που οι καταναλωτζσ κα μποροφςαν να εξομαλφνουν και να 

προςαρμόςουν τθν δαπάνθ, με εςωτερικι ανακατανομι ςε κάκε μία από τισ τζςςερισ 

προαναφερόμενεσ κατθγορίεσ, δεν υπάρχει οφτε θ ςυγκεκριμζνθ δυνατότθτα λόγω των 

ζντονων οικονομικϊν περικοπϊν (Malley, Story & Sullivan, 2011). 

Σε ςυνολικό επίπεδο, οι καταναλωτζσ κα μποροφςαν να ανταποκρικοφν ςε μία κρίςθ 

αλλάηοντασ το ποςό των δαπανϊν τουσ (δθλαδι, να μεταβλθκεί το μζγεκοσ του οικογενειακοφ 

καλακιοφ). Χρθςιμοποιοφνται ςυγκεντρωτικοί δείκτεσ κατανάλωςθσ, όπωσ θ κατά κεφαλιν 

κατανάλωςθ, οι οποίοι αξιολογοφν πϊσ ακριβϊσ οι καταναλωτζσ μεταβάλλουν τισ δαπάνεσ 

τουσ με τθ πάροδο του χρόνου για να ζχουν μια ομαλι ςυνολικι μετάβαςθ ςτισ αγοραςτικζσ 

τουσ  επιλογζσ (Dutt & Padmanabhan, 2011). Με αποτζλεςμα αυτοί οι δείκτεσ να δείχνουν τα 

πρότυπα κατανάλωςθσ των νοικοκυριϊν τθν περίοδο τθσ κρίςθσ, αποκλειςτικά και μόνο από τθ 

χριςθ οικονομικϊν ςτοιχείων. 
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Με βάςθ τισ ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ των αγοραςτϊν ςε καταςτιματα 

λιανεμπορίου και τα οικονομικά τουσ ςτοιχεία ςτθν οικονομικι φφεςθ, οι Quelch και Jocz 

(2009) διακρίνουν τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ καταναλωτϊν: (1) Οι καταναλωτζσ που μειϊνουν 

όλεσ τισ δαπάνεσ τουσ, (2) Οι καταναλωτζσ που επιδιϊκουν να εξοικονομοφν χριματα, (3) Οι 

καταναλωτζσ που ςυνεχίηουν να αγοράηουν αλλά πιο επιλεκτικά και (4) Οι καταναλωτζσ που 

διατθροφν τισ ίδιεσ αγοραςτικζσ ςυνικειεσ αναβάλλοντασ μόνο τισ μεγάλεσ αγορζσ. 

Επιπλζον, θ μελζτθ των Hampson & McGoldrick (2013) ταξινόμθςε τουσ καταναλωτζσ 

με βάςθ τθ ςτάςθ και τθ ςυμπεριφορά απζναντι ςτισ αγορζσ με τθ χριςθ εννοιολογικϊν 

πλαιςίων προςαρμοςμζνα ςτθν οικονομικι φφεςθ. Αυτι θ προςζγγιςθ αντανακλά τθν 

καταναλωτικι λιψθ αποφάςεων για αγορζσ, καταλιγοντασ ότι είναι μία πολφπλευρθ 

δραςτθριότθτα και παρουςιάηοντασ τζςςερισ τφπουσ καταναλωτϊν, (1) Οι Μζγιςτα 

Προςαρμογείσ (Maximum adaptors) (2) Οι Ελάχιςτα Μετατροπείσ (Minimum changers) (3) Οι 

κουβαλθτζσ τθσ λιτότθτασ (Caring Thrifties) (4) Οι Eco-crunchers. Θ πρϊτθ κατθγορία 

αντιπροςωπεφει το 20,1% του δείγματοσ, με κφριο χαρακτθριςτικό το υψθλότερο επίπεδο 

προςαρμογισ των αγορϊν τουσ ςε όλεσ τισ εξεταηόμενεσ μεταβλθτζσ. Επιπλζον, θ ανάλυςθ των 

δθμογραφικϊν ςτοιχείων τθσ ομάδασ παρουςιάηει ότι ςυμπεριλαμβάνονται οι λιγότερα 

εφποροι καταναλωτζσ, περιςςότερο γυναίκεσ με χαμθλό βακμό εμπιςτοςφνθσ απζναντι ςτισ 

επωνυμίεσ. Σε αντίκεςθ, οι ελάχιςτα μετατροπείσ εκδθλϊνουν διαφωνία μεταβολισ ςτθ 

ςυμπεριφορά τουσ ςε όλεσ τισ εξεταηόμενεσ μεταβλθτζσ. Βάςει δθμογραφικϊν ςτοιχείων είναι 

θ πιο εφπορθ ομάδα καταναλωτϊν και βάςει ςυμπεριφοράσ παρουςιάηουν τισ λιγότερα 

αρνθτικζσ βακμολογίεσ για τθν εμπιςτοςφνθ τουσ προσ τισ επωνυμίεσ. Θ Τρίτθ ομάδα είναι θ 

μεγαλφτερθ ομάδα (38,6%), θ οποία εκδθλϊνει μζτρια επίπεδα προςαρμογισ τθσ 

ςυμπεριφοράσ, αλλά όπωσ ςυνεπάγεται και από τθν ονομαςία τθσ τείνει να υποςτθρίηει τισ 

περιττζσ δαπάνεσ ςε αγακά αλλά διαφωνεί με τισ θκικζσ και φιλανκρωπικζσ περικοπζσ. Θ 

τελευταία ομάδα των eco-crunchers, ςε αντίκεςθ με τθ προθγοφμενθ ομάδα είναι οριακά 

λιγότερο εφποροι και εκδιλωςαν υψθλά επίπεδα ςυμφωνίασ ςχετικά με τισ περικοπζσ ςε 

θκικζσ και φιλανκρωπικζσ δαπάνεσ. Γεγονόσ που αποτυπϊκθκε, παράλλθλα, από τα γενικότερα 

αρνθτικά επίπεδα εμπιςτοςφνθσ τθν περίοδο τθσ κρίςθσ. 

Ωςτόςο, θ τμθματοποίθςθ βάςει του βακμοφ τθσ επιρροισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και 

τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ δεν ζχει ερευνθκεί, γι αυτό το λόγο αποτελεί αντικείμενο 

ζρευνασ τθσ παροφςασ μελζτθσ. 
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Β2.2.3 Πρότυπα Ελλήνων καταναλωτϊν 

 Οι διαςτάςεισ που ζλαβε θ οικονομικι φφεςθ, τόςο διεκνϊσ όςο και ςτθν Ελλάδα, 

κακϊσ και οι επιπτϊςεισ τθσ ςτθν πραγματικι οικονομία τθσ χϊρασ, δεν κα μποροφςε να 

αφιςει αμετάβλθτθ τθ ςχζςθ του ζλλθνα καταναλωτι με τθν κάλυψθ των κακθμερινϊν του 

αναγκϊν. Με τθν ζλευςθ, ι ακόμα καλφτερα, με τθν αίςκθςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν 

Ελλάδα δθμιουργικθκε κατ’ ανάγκθν, ζνασ νζοσ καταναλωτισ, ο οποίοσ με τθν πάροδο του 

χρόνου και τθν οικονομικι δυςπραγία εξελίςςεται προςανατολιςμζνοσ ςτισ «ζξυπνεσ» αγορζσ.    

 Ο ςυγκυριακόσ χαρακτιρασ τθσ προςωρινισ προςαρμογισ του προτφπου του Ζλλθνα 

καταναλωτι απζκτθςε μόνιμο χαρακτιρα. Θ κατθγοριοποίθςθ των προτφπων κατανάλωςθσ 

των Ελλινων καταναλωτϊν από το 2010 μζχρι ςιμερα παρουςιάηει τθν εξζλιξθ του 

καταναλωτι και τθ ςθμαντικότθτα των διαφορετικϊν κριτθρίων τμθματοποίθςθσ ςε διάφορεσ 

χρονικζσ ςτιγμζσ. Το 2010, θ επίτευξθ τθσ καλφτερθσ δυνατισ αξίασ για τα χριματα (Value for 

Money) αποτζλεςε το ςθμαντικότερο κριτιριο επιλογισ του καταναλωτι, ενϊ το 2013 είχε ιδθ 

ξεπεραςτεί και είχε αντικαταςτακεί με το «Διακζτω όςα μπορϊ» (Focus Bari, 2010; 2013). 

 Θ κατθγοριοποίθςθ των καταναλωτϊν το 2010 διζκρινε τουσ Εξωςτρεφείσ (Με μότο: Θ 

ηωι είναι για να τθ ηιςουμε), τουσ Πακθτικοφσ (Με μότο: Ζτςι είναι θ ηωι), τουσ Άμεςουσ (Με 

μότο: Θ ηωι ζχει προκλιςεισ), τουσ Αγχωμζνουσ (Με μότο: Θ ηωι είναι δφςκολθ) και τουσ 

Ψαγμζνουσ (Με μότο: Θ ηωι αλλάηει) (Focus Bari, 2010). Βάςει αυτισ τθσ κατθγοριοποίθςθσ 

αποκρυπτογραφείται από τθ μία πλευρά θ ανθςυχία των καταναλωτϊν για τθ κρίςθ και τισ 

ςυνζπειζσ τθσ και από τθν άλλθ πλευρά θ αδιαφορία για το τι γίνεται ςτο περιβάλλον. Ωςτόςο, 

το 2011, θ ανθςυχία ζγινε κακολικι διακρίνονται τουσ Νεόπτωχουσ (Με μότο: Ηοφμε χωρίσ 

λεφτά), τουσ Συνταξιοφχουσ (Με μότο: Θ ηωι πζραςε) και τουσ Ταλαντευόμενουσ (Με μότο: Θ 

εποχι είναι κρίςιμθ) (Focus Bari, 2012). Θ ομάδα που ονομάςτθκε Συνταξιοφχοι, αναηθτοφν 

εγγυιςεισ ποιότθτασ από τισ επωνυμίεσ και προςπακοφν να μειϊςουν τα ζξοδά τουσ και τισ 

ανάγκεσ τουσ. Θ ομάδα των Ταλαντευόμενων ςυμπεριλαμβάνει τουσ καταναλωτζσ που κάνουν 

«ζξυπνεσ» αγορζσ «Smart Shoppers» αντί να ςταματιςουν τισ αγορζσ τουσ και εμπιςτεφονται 

τον εαυτό τουσ περιςςότερο υποςτθρίηοντασ τισ επιλογζσ τουσ. Στο τζλοσ, θ ομάδα των 

Νεόπτωχων αποτελείται από αγοραςτζσ που είναι απογοθτευμζνοι και δεν εμπιςτεφονται 

εφκολα κάποια επωνυμία. Όλεσ οι ομάδεσ πιςτεφουν πωσ οι επωνυμίεσ πρζπει να κάνουν 

προςπάκεια μείωςθσ κόςτουσ ενϊ παράλλθλα, θ εμπιςτοςφνθ, θ Ελλθνικότθτα, το περιβάλλον 

και θ κοινωνικι ςυνείδθςθ αποτελοφν κρίςιμουσ παράγοντεσ επιλογισ (Focis Bari, 2013).  
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Σφμφωνα με τθν κατθγοριοποίθςθ βάςει τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ των Ελλινων 

καταναλωτϊν το 2012 διακρίκθκαν τρεισ ομάδεσ: (1) Οι Πανικόβλθτοι, οι οποίοι ζδραςαν 

ζντονα και απότομα περικόπτοντασ δραςτικά δαπάνεσ και κατανάλωςθ, (2) Οι Συντθρθτικοί, οι 

οποίοι υιοκζτθςαν πιο ςυντθρθτικά  πρότυπα κατανάλωςθσ, ςχεδιάηουν προςεκτικά τισ αγορζσ 

τουσ και ενθμερϊνονται λεπτομερϊσ πριν προβοφν ςε κάποια αγορά και (3) Οι Αδρανείσ, οι 

οποίοι δεν ζχουν προςαρμόςει, κακόλου, τθν αγοραςτικι τουσ ςυμπεριφορά ςτθ κρίςθ, απλά 

ςχεδιάηουν περιςςότερο τθν αγορά ενόσ προϊόντοσ (Σαριδάκθσ, 2012). 

Θ πιο πρόςφατι ζρευνα από τθν MRBHellas S.A. (2015) διαίρεςε τουσ καταναλωτζσ ςε 

εφτά διακριτζσ ομάδεσ, με βάςθ τθν αγοραςτικι τουσ ςυμπεριφορά ςε δφο βαςικά κριτιρια, το 

φψοσ τθσ μζςθσ δαπάνθσ ςτο καλάκι του ςοφπερ μάρκετ και τθν επιςκεψιμότθτα ςτο ςοφπερ 

μάρκετ. Οι ομάδεσ, που παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον πίνακα Β2.2 είναι: «Budget 

Conscious», «Smart Shoppers», «Fast & Furious», «Gourmet», «Day Out», «Για να Δω» και 

«Άντε Πάλι». Το μεγαλφτερο ποςοςτό το ςυγκεντρϊνει θ κατθγορία των Budget Conscious, οι 

οποίοι δαπανοφν το μικρότερο ποςό και επιςκζπτονται ςυχνότερα τισ αλυςίδεσ ςοφπερ μάρκετ. 

Ακολουκοφν, οι ομάδεσ Smart Shoppers και Fast & Furious, με κφρια χαρακτθριςτικά ςτθν 

πρϊτθ κατθγορία τθν αναηιτθςθ τθσ καλφτερθσ ευκαιρίασ, ενϊ ςτθ δεφτερθ τθν ταχφτθτα ςτισ 

αγορζσ. Οι καταναλωτζσ Gourmet δαπανοφν το δεφτερο μεγαλφτερο ποςό από όλεσ τισ ομάδεσ 

ανά καλάκι αγορϊν, ενϊ το μεγαλφτερο ποςό το δαπανοφν αυτοί που ανικουν ςτθν κατθγορία 

«Για να Δω», με κφριο χαρακτθριςτικό ότι επιςκζπτονται ςυχνά κάποιο κατάςτθμα απλά για να 

δουν τι νζο κυκλοφορεί. Οι καταναλωτζσ τθσ ομάδασ «Day Out» αντιλαμβάνονται τισ αγορζσ ωσ 

μία διζξοδο/εκτόνωςθ και μια ευκαιρία για βόλτα, αντίκετα θ ομάδα «Άντε Πάλι», 

παρουςιάηουν ωσ κοινό χαρακτθριςτικό τθν ζλλειψθ τθσ απόλαυςθσ των αγορϊν ςτο ςοφπερ 

μάρκετ και κεωροφν τισ αγορζσ γενικότερα βαρετι διαδικαςία. 

Είναι άξιο αναφοράσ το γεγονόσ ότι οι Ζλλθνεσ ςε δφςκολεσ ςτιγμζσ άγχουσ και πίεςθσ 

βρίςκουν καταφφγιο ςτθν οικογζνεια, ςτο ςπίτι και αρκετζσ φορζσ ςτουσ φίλουσ, με φυςικό 

επακόλουκο θ οικιακι κατανάλωςθ, ςε αντίκεςθ με τθν κατανάλωςθ εκτόσ ςπιτιοφ να κερδίηει 

ραγδαία ζδαφοσ. Νζεσ αξίεσ διαμορφϊνονται ςτισ κοινωνίεσ από τθν οικονομικι δυςπραγία, με 

κφριο αποτζλεςμα να αναδεικνφεται θ ευςυνείδθτθ κατανάλωςθ ςτα κακθμερινά προϊόντα ςε 

αντίκεςθ με τθν πιο χαλαρι ζωσ υπερβολικι κατανάλωςθ. Συνεπϊσ, οι κατθγορίεσ των νζων 

καταναλωτϊν διακρίνουν τθν ευαιςκθτοποίθςθ, πλζον, ωσ προσ τθ τιμι και το δεςμό μεταξφ 

του πελάτθ με τθν επωνυμία .   
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Πίνακασ Β2.2: Κατθγοριοποίθςθ των καταναλωτϊν βάςει τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ 

 

 Πηγή: MRB Hellas S.A (2015) 

 

Σκιαγραφϊντασ το προφίλ του ςφγχρονου καταναλωτι ςε ςυνκικεσ κρίςθσ, βάςει τθσ 

ζρευνασ που διεξιχκθ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, το κυριότερο χαρακτθριςτικό 

που τον διακρίνει, πλζον, είναι ότι ξεκινά τθν αγοραςτικι του διαδικαςία περιςςότερο 

προετοιμαςμζνοσ από άλλοτε (Ζρευνα ΟΠΑ, 2016). Δθμιουργεί και χρθςιμοποιεί λίςτα αγορϊν, 

επιλζγει τα πιο κοντινά καταςτιματα ςτο ςπίτι του, πθγαίνει ςυχνότερα ςτο ςοφπερ μάρκετ 

διερευνϊντασ τισ επιλογζσ του. Σε ςχζςθ με τθν περίοδο πριν τθ κρίςθ, είναι περιςςότερο 

ενθμερωμζνοσ για τισ προςφορζσ (ςε αυτό βζβαια οφείλεται θ ολοζνα και περιςςότερθ 

διαφιμιςθ των προϊόντων μαηί με τισ τιμζσ τουσ), τθν ποιότθτα, τισ ςυςκευαςίεσ, τισ επωνυμίεσ 

και ςυγκρίνει τισ τιμζσ, ενϊ για να επιτφχει αγορζσ χαμθλότερου κόςτουσ αγοράηει από 

περιςςότερα τουσ ενόσ καταςτιματα λιανεμπορίου, επιλζγοντασ τισ προςφορζσ. Επίςθσ, ςτθν 

επιλογι τθσ μάρκασ ζχει προςκζςει και ζναν ακόμα παράγοντα, πζρα από τθν αξιοπιςτία τθσ 

και τθν ποιότθτά τθσ, που είναι θ προζλευςι. Με αποτζλεςμα τα προϊόντα ελλθνικισ 

προζλευςθσ να ζχουν μεγαλφτερθ απιχθςθ (Μπάλτασ, 2013β). Τζλοσ, οι ςφγχρονοι 

καταναλωτζσ επιλζγουν τισ μεγαλφτερεσ ςυςκευαςίεσ, κάνοντασ πλζον τθ εκτίμθςθ τθσ 

ποςότθτασ ςε ςχζςθ με τθ τιμι, για να εξοικονομιςουν χριματα (ΙΕΛΚΑ, 2015). 
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Β2.3 Η Συμπεριφορά του Καταναλωτή 

 

B2.3.1 Ειςαγωγή 

Θ Συμπεριφορά του Καταναλωτι επικεντρϊνεται ςτισ δραςτθριότθτεσ των 

καταναλωτϊν και αποτελεί ζνα από τα βαςικότερα κζματα μελζτθσ τθσ επιςτιμθσ του 

Μάρκετινγκ (Μπάλτασ & Παπαςτακοποφλου, 2003). Μία πλθκϊρα οριςμϊν ζχουν διατυπωκεί 

κατά περιόδουσ ςτθ βιβλιογραφία, με επικρατζςτερο αυτόν τθσ Αμερικάνικθσ Κοινότθτασ 

Μάρκετινγκ (American Marketing Association), όπου αναφζρει ότι «Συμπεριφορά του 

Καταναλωτι αποτελεί θ δυναμικι του ςυναιςκιματοσ και τθσ γνϊςθσ, τθσ ςυμπεριφοράσ και 

του περιβάλλοντοσ μζςω τθσ οποίασ οι άνκρωποι διεξάγουν ςυναλλαγζσ ςτθ ηωι τουσ» 

(Bennett, 1995). Αντικείμενο μελζτθσ τθσ Συμπεριφοράσ του Καταναλωτι είναι οι ενζργειεσ των 

αγοραςτϊν και των καταναλωτϊν που ςυνδζονται άμεςα με τθν απόκτθςθ και τθ 

χρθςιμοποίθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν, ςτισ οποίεσ εμπεριζχεται όλθ θ διαδικαςία λιψθσ τθσ 

απόφαςθσ που προθγείται και καταλιγει ςτθ ςυμπεριφορά μετά τθν αγορά (Clee & Wicklund, 

1980). 

Αν και θ ςυμπεριφορά καταναλωτι είναι εξαιρετικά ςφνκετθ, ο εντοπιςμόσ βαςικϊν 

ςχζςεων που ςτθρίηουν τθ κεωρία τθσ ςφγχρονθσ κοινωνικισ επιςτιμθσ και τθσ ψυχολογίασ, 

χρθςιμεφει ςτθν δθμιουργία μοντζλων αξιολόγθςθσ και πρόβλεψθσ τθσ αγοραςτικισ 

ςυμπεριφοράσ (Mowen, 1994). Θ Ψυχολογία δεν ςτρζφεται μόνο προσ τθ ψυχι, τθ ςυνείδθςθ, 

το πνεφμα, αλλά και προσ τθ ςυμπεριφορά, δθλαδι προσ το ςφνολο των προςαρμοςτικϊν 

αντιδράςεων του ατόμου (Kidwell, 2004; Laros & Steenkamp, 2005). Ερμθνεφει τισ αντιδράςεισ 

ωσ παρατθροφμενα χαρακτθριςτικά, τα οποία εκτελοφνται ςε απάντθςθ των ερεκιςμάτων που 

δζχονται τα άτομα από το φυςικό και το κοινωνικό περιβάλλον (Fustier, 1971; Scarabis, Florack 

& Gosejohann, 2006). Ωσ εκ τοφτου, είναι κεντρικισ ςθμαςίασ για τθν αποτελεςματικι 

κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν, κακϊσ ςυνδυάηονται βαςικζσ κεωρίεσ ςτθν 

κοινωνικι, αντιλθπτικι και αναπτυξιακι ψυχολογία. Συνεπϊσ, θ ψυχολογία του καταναλωτι 

μπορεί να ενδυναμϊςει, να προβλζψει ι να ερμθνεφςει τισ ςυμπεριφορζσ κατανάλωςθσ, 

δθμιουργϊντασ μία ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τθν τελικι απόφαςθ του καταναλωτι και τθ 

ςυμπεριφορά του μετά από αυτι (Petter & Olson, 1994; Woodside, 2001). 
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Β2.3.2 Η Αγοραςτική Συμπεριφορά ςτην Κρίςη 

Θ ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν ζχει μελετθκεί ενδελεχϊσ, ωςτόςο εντοπίηονται 

ελάχιςτεσ μελζτεσ για τον τρόπο με τον οποίο ςκζφτονται οι καταναλωτζσ κατά τθ διάρκεια 

μιασ κρίςθσ (Nunes, Dreze & Han, 2010). Θ ζννοια που ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν κατανόθςθ τθσ 

μεταβολισ τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ, είναι θ αντιλαμβανόμενθ αξία2 των αγορϊν, όπωσ 

αυτι, βζβαια, προςδιορίηεται από τα αντιλαμβανόμενα κόςτθ και οφζλθ μιασ αγοράσ 

(Zeithaml, 1988). Θ αντιλαμβανόμενθ αξία εξαρτάται από τθν ευρφτερθ κατάςταςθ αφοφ οι 

αξιολογιςεισ των καταναλωτϊν επθρεάηονται από το γενικότερο αγοραςτικό πλαίςιο 

(Holbrook, 1996). Επομζνωσ, το μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον ζχει επιδράςει ςτον 

τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτζσ αξιολογοφν τα οφζλθ που λαμβάνουν από μία αγορά και 

υπολογίηουν τα κόςτθ τουσ, που πλζον ςυμπεριλαμβάνουν και το κόςτοσ ευκαιρίασ ςε αυτά 

(Kotler & Armstrong, 2012). 

Ο Ang (2001) αποκάλυψε ότι κατά τθ διάρκεια τθσ Αςιατικισ Κρίςθσ το 1997, θ 

αποςτροφι του κινδφνου, θ ςυνειδθτι ςτροφι προσ τθν αναηιτθςθ τθσ αξίασ και μία 

απομάκρυνςθ από τον υπερκαταναλωτιςμό οδιγθςε ςε ςοβαρζσ μειϊςεισ των καταναλωτικϊν 

δαπανϊν. Νοικοκυριά ακόμα και με υψθλά ειςοδιματα μειϊνουν και καταργοφν κάποιεσ 

δαπάνεσ ι επανεξετάηουν τθν αξία των προϊόντων, ςε μικρότερο βακμό βζβαια από ότι 

νοικοκυριά μεςαίασ τάξθσ (Zurawicki & Braidot, 2004). Συνικωσ, θ αναλογία των περικοπϊν 

ςυμβαδίηει με τισ μειϊςεισ του πλοφτου και του ειςοδιματοσ των καταναλωτϊν τθν περίοδο 

τθσ φφεςθσ και οι δαπάνεσ ςε προϊόντα πολυτελείασ είναι πιο επιρρεπείσ ςτθ μείωςθ (Bils & 

Klenow, 1998), κακϊσ πλζον εκτόσ από το κόςτοσ ςυνυπολογίηεται θ αξία του προϊόντοσ και τθσ 

επωνυμίασ, θ ποιότθτα και το όνομα τθσ επωνυμίασ και θ αναγκαιότθτα αγοράσ (Fiszbein, 

2003).  

Οι πλθγζντεσ καταναλωτζσ από τθν κρίςθ, ζχουν ςτραφεί ςτθν αγορά πιο φκθνϊν 

προϊόντων, ενϊ παράλλθλα επικυμοφν οι αγορζσ τουσ να τουσ προςφζρουν παρθγοριά και 

ανακοφφιςθ ςτο άγχοσ που βιϊνουν (Grossberg, 2009). Το άγχοσ, θ αναςφάλεια, θ αίςκθςθ του 

κινδφνου και θ αβεβαιότθτα που προκαλεί θ οικονομικι δυςπραγία φανερϊνει και τθν 

ψυχολογικι διάςταςθ των επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ φφεςθσ ςτουσ καταναλωτζσ 

(Marjanovic et al., 2013). Οι καταναλωτζσ βιϊνουν τθν εργαςιακι αναςφάλεια, με το ποςοςτό 

                                                           
2
 Θ ζννοια τθσ αντιλαμβανόμενθσ αξίασ ορίςτθκε ωσ «all factors, both qualitative and quantitative, 

subjective and objective, that make up the complete shopping experience» (Zeithaml, 1988, ςελ. 13). 
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ανεργίασ να εκτινάςςεται  και ζτςι ωκοφνται να εργαςτοφν περιςςότερο για να διατθριςουν 

τον τρόπο ηωισ τουσ και απολαμβάνουν λιγότερο το ρόλο τουσ ωσ καταναλωτζσ (Shama, 1978). 

Θ ζντονθ οικονομικι δυςπραγία, οδιγθςε ςτθν επανεξζταςθ αναγκϊν των 

καταναλωτϊν και ςτθν ανάδυςθ αξιϊν. Με αποτζλεςμα, οι επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ 

κρίςθσ να μθν περιορίηονται μόνο ςτθν αγοραςτικι ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν, αλλά να 

επεκτείνονται, πλζον, και ςτισ αξίεσ που ζχουν μείηονα ρόλο ςτθν κακθμερινότθτα του 

καταναλωτι (Westbrook, 2012). Κατζχουν υψθλζσ κζςεισ ςτθ λίςτα θ «αποταμίευςθ», θ 

«υγεία», θ «οι αγορζσ που δίνουν μεγαλφτερθ αξία ςτα χριματα» (value for money), θ 

«ευκυμία», θ «θρεμία», το «ςπίτι μου» και θ «οικογζνεια», ενϊ ςτθ χαμθλότερθ κζςθ 

κατατάςςονται τα «είδθ πολυτελείασ» (Grewal et al., 2009; Focus Bari, 2012; 2013; Roche, 

Ducasse & Liao, 2011). Ειδικότερα, για τα είδθ πολυτελείασ, παρόλο που ςτθν υπόλοιπθ 

Ευρϊπθ τα απαρνικθκαν εφκολα, οι Ζλλθνεσ καταναλωτζσ φαίνεται πωσ δυςκολεφονται να τα 

αποχωριςτοφν. Στθ μελζτθ των Roche, Ducasse & Liao (2011), ιδιαίτερο ενδιαφζρον 

παρουςιάηει θ τάςθ υποχϊρθςθσ των αξιϊν τθσ παράδοςθσ, των τοπικϊν κοινωνιϊν και των 

τοπικϊν προϊόντων. Ωςτόςο, θ ροπι των Ελλινων προσ τθν αγορά και τθν ενίςχυςθ των 

ελλθνικϊν προϊόντων και επιχειριςεων δεν επιβεβαιϊνει αυτι τθ παγκόςμια τάςθ. Ενϊ 

αντίκετα, αυτι θ διαπίςτωςθ ςυγκροφεται με τθν ζρευνα τθσ Focus Bari (2012), θ οποία 

αναδεικνφει τθν ενίςχυςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ «κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ» και των «πράξεων προσ 

το κοινό καλό» ςτθ διάρκεια τθσ οικονομικισ φφεςθσ.  

Λόγω αυτισ τθσ δραςτικισ αναηιτθςθσ αξίασ ζνα από τα βαςικά κίνθτρα για τισ αγορζσ 

των καταναλωτϊν τθν περίοδο τθσ κρίςθσ είναι θ αγορά των προϊόντων ςε μειωμζνεσ τιμζσ ι ςε 

ειδικζσ προςφορζσ (Passport, 2012). Επομζνωσ, οι καταναλωτζσ προςανατολίηονται ςε 

φκθνότερεσ επιλογζσ όπωσ οι ιδιωτικζσ ετικζτεσ (Lamey et al., 2007), ελαττϊνουν ι αναβάλουν 

ακριβζσ αγορζσ (π.χ. αυτοκινιτων, επίπλων και ακριβϊν διακοπϊν) και επιλζγουν καταςτιματα 

ςτον κακθμερινό άξονα προσ τθν εργαςία ι πλθςίον του τόπου διαμονισ τουσ (Kotler & 

Caslione, 2009). Αυτι θ αναηιτθςθ τθσ καλφτερθσ αξίασ οδθγεί ςτθ δθμιουργία νζων τρόπων 

ςυνεργαςιϊν μεταξφ των λιανζμπορων και των εμπορικϊν ςθμάτων, κακιςτϊντασ πιο 

προςβάςιμα τα προϊόντασ τουσ ςτο ευρφτερο πλθκυςμό, χωρίσ να επθρεάηεται θ ταυτότθτα τθσ 

επωνυμίασ (Euromonitor International, 2009).  Ωσ εκ τοφτου, θ αναηιτθςθ οικονομικϊν 

προϊοντικϊν λφςεων ωκεί τθν ανάπτυξθ εκπτωτικϊν καταςτθμάτων (Passport, 2012), ενϊ τα 

φυςικά καταςτιματα ςτρζφονται προσ τθν αφξθςθ των προϊόντων ςε ζκπτωςθ (Mintel, 2011). 

Ωςτόςο, το προφίλ των καταναλωτϊν είναι αυτό που επθρεάηει τα κριτιρια επιλογισ ενόσ 
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προϊόντοσ και ενόσ καταςτιματοσ (Baltas & Papastathopoulou, 2003) και ο βακμόσ 

προςαρμογισ των αγοραςτικϊν του ςυνθκειϊν λόγω τθσ κρίςθσ. 

Κατά μζςο όρο τθν περίοδο τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ φφεςθσ, οι καταναλωτζσ 

περιζκοψαν τισ δαπάνεσ τουσ ςε αλκοολοφχα ποτά (20,1%), ςε είδθ ζνδυςθσ (15,2%) και  ςε 

εςτιατόρια και ςε φαγθτό εκτόσ ςπιτιοφ (9,5%). Επιπλζον, ςτισ αγορζσ του ςοφπερ μάρκετ 

λιγόςτεψαν τισ δαπάνεσ ςτο φρζςκο γάλα, ςτθν κρζμα γάλακτοσ και ςτα καλαςςινά (Murray, 

2010). Τθν ίδια περίοδο δεν ιταν λίγεσ οι οικογζνειεσ που αναγκάςτθκαν να διακόψουν τθν 

αςφάλεια υγείασ τουσ (Brackey et al., 2010) ι ακόμα και τθν αγορά κάποιων φαρμάκων 

(Fizsbein, 2003).  

Θ ιδιαιτερότθτα τθσ ελλθνικισ οικονομικισ κρίςθσ, τόςο ςε ζνταςθ όςο και ςε διάρκεια, 

δθμιουργεί μοναδικζσ αντιδράςεισ και ςυμπεριφορζσ από τθ πλευρά των καταναλωτϊν, οι 

οποίεσ δεν μποροφν απαραίτθτα να επιβεβαιωκοφν από άλλα πρότυπα κατανάλωςθσ. 

Ειδικότερα, κατά τθ διάρκεια τθσ ελλθνικισ οικονομικισ φφεςθσ, καταγράφθκαν οι ακόλουκεσ 

τάςεισ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ των ελλινων καταναλωτϊν: 

o Ανακατανομι τθσ μζςθσ μθνιαίασ δαπάνθσ των νοικοκυριϊν για αγακά και υπθρεςίεσ. 

Τα είδθ διατροφισ και τα ζξοδα τθσ ςτζγαςθσ είναι τα μοναδικά ποςοςτά που 

αυξικθκαν από τθν ζλευςθ τθσ κρίςθσ εισ βάροσ τθσ ζνδυςθσ (2008: 8,2% -> 2015: 5%) 

και των διαρκϊν αγακϊν (2008: 7,1% -> 2015: 4,7%). Στα είδθ διατροφισ, το 2008, 

δαπανοφςαν το 16% τθσ μθνιαίασ δαπάνθσ τα νοικοκυριά, ενϊ τα τελευταία 5 χρόνια 

ανζρχεται ςτο 20% τθσ μθνιαίασ οικογενειακισ δαπάνθσ (ΕλΣτατ, 2016β; ΕλΣτατ, 2016γ). 

Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθν ζρευνα τθσ ΕλΣτατ (2016β), οι φτωχοί καταναλωτζσ είναι 

αυτοί που διακζτουν το μεγαλφτερο ποςοςτό του μθνιαίου ειςοδιματόσ τουσ ςε 

αγορζσ για είδθ διατροφισ (32,5%) και ςε δαπάνεσ ςτζγαςθσ (22%). Στισ δαπάνεσ που 

υπερτεροφν οι καταναλωτζσ που χαρακτθρίηονται μθ φτωχοί είναι ςτισ μετακινιςεισ 

(12% ζναντι 6% των φτωχϊν), ςτθ διαςκζδαςθ (10% ζναντι 5% των φτωχϊν) και ςτα 

λοιπά αγακά και υπθρεςίεσ (10% ζναντι 5% των φτωχϊν). Αναλυτικά θ ςφγκριςθ τθσ 

κατανομισ τθσ μζςθσ μθνιαίασ δαπάνθσ των νοικοκυριϊν κατά κατάςταςθ φτϊχειασ 

παρακζτεται ςτο Διάγραμμα Β2.3.  

Επιπλζον, άξιο αναφοράσ είναι θ περικοπι τθσ αγοράσ των τςιγάρων, τα οποία είχαν 

μζςθ μθνιαία καταναλωκείςα ποςότθτα το 2009, 372 τεμάχια, και το 2015, μόλισ 185 

(ΕλΣτατ, 2016γ). 
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o Μείωςθ του όγκου αγορϊν ςτθ ποςότθτα των βαςικϊν αγακϊν του νοικοκυριοφ 

(ΕλΣτατ, 2016; Ζρευνα ΟΠΑ, 2014; Ζρευνα ΟΠΑ, 2015; ΙΟΒΕ, 2016). 

o Αναβολι εκείνων των αγορϊν που χαρακτθρίηονται ωσ μθ βαςικζσ ι εξαιρετικά 

δαπανθρζσ (π.χ. ταξίδια, οικιακζσ ςυςκευζσ, ζπιπλα και αυτοκίνθτα) (Ζρευνα ΟΠΑ, 

2015; ΙΟΒΕ, 2016). 

o Κατάργθςθ παρορμθτικϊν αγορϊν (Focus Bari, 2012; Ζρευνα ΟΠΑ, 2014; ΟΠΑ ΙΕΛΚΑ, 

2013). 

o Στροφι προσ τισ φκθνότερεσ επιλογζσ, όπωσ αυτι εκφράηεται μζςω τθσ διενζργειασ 

εκτεταμζνθσ ζρευνασ αγοράσ, τθσ αναηιτθςθσ εκπτϊςεων, προςφορϊν και καλφτερων 

τιμϊν (Focus Bari, 2012; Ζρευνα ΟΠΑ, 2014; Ζρευνα ΟΠΑ, 2015; ΟΠΑ ΙΕΛΚΑ, 2013). 

o Αλλαγι ςτισ αγοραςτικζσ προτιμιςεισ, όπωσ αυτι εκφράηεται με τθν επιλογι 

παρεμφερϊν προϊόντων, τθν επιλογι ιδιωτικϊν ετικετϊν αντί επωνφμων μαρκϊν 

(Focus Bari, 2011; Μπάλτασ, 2013α). 

o  Επιλογι επίςκεψθσ για αγορζσ ςε εκπτωτικά καταςτιματα ι ςε επιλογι περιςςότερα 

του ενόσ καταςτιματα για τθν ίδια κατθγορία προϊόντων (ΟΠΑ ΙΕΛΚΑ, 2013). 

o Στροφι προσ τα Ελλθνικά προϊόντα (Focus Bari, 2012; ΟΠΑ ΙΕΛΚΑ, 2013). 

o  Αλλαγι ςτο τρόπο ψυχαγωγίασ, με τάςθ προσ τουσ τρόπουσ που απαιτοφν ελάχιςτθ ι 

κακόλου δαπάνθ χρθμάτων (ΙΟΒΕ, 2016). 

 

 

 

 
Πηγή: ΕλΣτατ, 2016β 
Διάγραμμα Β2.3: Ποςοςτιαία κατανομι τθσ μζςθσ μθνιαίασ δαπάνθσ ανά κατάςταςθ φτϊχειασ 
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Ωςτόςο, οι ςυνζπειεσ τθσ αλλαγισ τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν εκτείνονται 

πζρα από τα χρονικά όρια τθσ φφεςθσ. Αν και ςυχνά (λανκαςμζνα) υποτίκεται ότι επανζρχονται 

όλα ςτα φυςιολογικά τουσ επίπεδα μετά το πζρασ τθσ φφεςθσ, θ κεωρία τθσ κυκλικισ 

αςυμμετρίασ αναφζρει ότι οι καταναλωτζσ είναι περιςςότερο πικανό να μειϊςουν τισ δαπάνεσ 

τουσ για να ανταπεξζλκουν ςτθν οικονομικι φφεςθ από ό,τι για να επανζλκουν με τον ίδιο 

ρυκμό ςτον προθγοφμενο τρόπο ηωισ (Deleersnyder et al., 2004). Πράγματι κάποιεσ 

αγοραςτικζσ ςυμπεριφορζσ και κάποια αλλαγι ςτισ αξίεσ μπορεί να είναι παροδικζσ, αλλά 

κάποιεσ είναι αρκετά ανκεκτικζσ που επιςθμαίνουν τον υπερκαταναλωτιςμό που κυριαρχοφςε 

πριν τθν ζλευςθ τθσ κρίςθσ. Θ αφξθςθ των δαπανϊν προσ τθσ επωνυμίεσ λιανικισ πϊλθςθσ 

μετά το πζρασ τθσ κρίςθσ αφινει μόνιμεσ πλθγζσ ςτο επίπεδο επιδόςεων των εκνικϊν 

επωνυμιϊν (Lamey et al., 2007). 

 

Β2.3.3 Η Συμπεριφορά του Καταναλωτή ςτο Σοφπερ Μάρκετ 

Οι μελζτεσ τθσ κατανάλωςθσ και τθσ ευτυχίασ δείχνουν ότι οι καταναλωτζσ είναι πιο 

ευτυχιςμζνοι όταν δαπανοφν ςε εμπειρίεσ (δθλαδι ςε υπθρεςίεσ μαηί με τα αγακά), αντί ςε 

φυςικά εμπορεφματα (Nicolao, Irwin & Goodman, 2009; Srinivasan, Lilien & Sridhar, 2011). Με 

τον ιςχυριςμό ότι οι υφζςεισ προκαλοφν τουσ καταναλωτζσ να αναβάλουν ι να ακυρϊνουν τθν 

αγορά ενόσ προϊόντοσ (Lamey et al., 2007), υποςτθρίηεται ότι θ προτίμθςθ προσ τισ υπθρεςίεσ 

να είναι ακόμα πιο ιςχυρι (Rosenbloom 2010). Θ αγορά ενόσ υλικοφ αγακοφ που ςχετίηεται με 

τθν απόλαυςθ του καταναλωτι μπορεί να προκαλζςει αιςκιματα ενοχισ ςε ςχζςθ με τισ άυλεσ 

υπθρεςίεσ που δεν ζχουν φυςικι υπόςταςθ (Danziger, 2004).  

Εν μζςω κρίςθσ, όμωσ, ο καταναλωτισ είτε είναι ευχάριςτεσ είτε όχι δεν μπορεί να 

αποφφγει τθν αγορά των βαςικϊν ειδϊν διατροφισ του. Θ μελζτθ των Aylott και Mitchell 

(1998) υποςτθρίηει ότι οι καταναλωτζσ τισ αγορζσ των ειδϊν διατροφισ τισ αντιλαμβάνονται ωσ 

αγορζσ ρουτίνασ, που παίρνουν τθ μορφι τθσ διαδικαςτικισ αγγαρείασ, μθ ςυναρπαςτικζσ, 

κατά τθ διάρκεια των οποίων αιςκάνονται άγχοσ λόγω τθσ πίεςθσ του χρόνου και τθσ 

πολυκοςμίασ (προβλιματα πάρκινγκ, εποχιακζσ αγορζσ).  

Συγκριτικά με άλλα ςθμεία πϊλθςθσ τροφίμων (λαϊκι αγορά, περίπτερο, κρεοπωλείο, 

οπωροπωλείο, ιχκυοπωλείο) το ςουπερμάρκετ κεωρείται με διαφορά το ςθμείο που 
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ανταποκρίκθκε καλφτερα ςτισ ανάγκεσ των καταναλωτϊν3 τθν περίοδο τθσ οικονομικισ 

φφεςθσ, και αργότερα των capital controls, με ποςοςτό 73%, ενϊ ακολουκεί θ λαϊκι αγορά με 

8% και τα λοιπά ςθμεία πϊλθςθσ με πολφ χαμθλά ποςοςτά (ECR Hellas, 2015; ΙΕΛΚΑ, 2015). 

 

Β2.3.3.1 Σούπερ Μάρκετ 

Το ςοφπερ μάρκετ είναι ζνα ςχετικά μεγάλο κατάςτθμα που λειτουργεί με χαμθλά 

περικϊρια κζρδουσ, υψθλό όγκο πωλιςεων, χαμθλό κόςτοσ και αυτοεξυπθρετοφμενουσ 

πελάτεσ. Είναι φτιαγμζνο ζτςι, ϊςτε να εξυπθρετεί τισ ςυνολικζσ ανάγκεσ του καταναλωτι ςε 

τρόφιμα, είδθ κακαριότθτασ και είδθ περιποίθςθσ του ςπιτιοφ (Παπαβαςιλείου & Μπάλτασ, 

2003). Σιμερα ςυγκεντρϊνουν το 72% των ςυνολικϊν πωλιςεων ειδϊν παντοπωλείου. 

Τα ςοφπερ μάρκετ ζχουν δεχτεί ςοβαρό πλιγμα από ζνα πλικοσ καινοτόμων 

ανταγωνιςτϊν, οι οποίοι αναδείχτθκαν από τθν ζλευςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, όπωσ είναι τα 

παντοπωλεία ευκολίασ, τα εκπτωτικά καταςτιματα τροφίμων και τα υπζρ – καταςτιματα 

(ΙΕΛΚΑ, 2016β). Θ αγορά τροφίμων κατακερματίηεται όλο και πιο πολφ και δεν είναι πλζον 

πικανό να κυριαρχείται από ζνα βαςικό είδοσ λιανοπωλθτι τροφίμων.  Γι αυτό το λόγο ζχουν 

κινθκεί προσ πολλζσ κατευκφνςεισ για να βελτιϊςουν τθν ανταγωνιςτικότθτα τουσ. Ζχουν 

ανοίξει μεγαλφτερα καταςτιματα και πωλοφν μεγαλφτερθ ποικιλία ςε επωνυμίεσ και ςε 

προϊόντα (IRI, 2015). Πολλά ςοφπερ μάρκετ ςτρζφονται, ςιμερα, προσ το χϊρο των 

παραγγελιϊν, των ποτϊν, των οικιακϊν ςυςκευϊν, των ειδϊν ςπιτιοφ, των δίςκων μουςικισ, 

των ακλθτικϊν ειδϊν, των ειδϊν κιπου, μζχρι και τισ φωτογραφικζσ μθχανζσ ελπίηοντασ να 

εντάξουν ςειρζσ προϊόντων με υψθλό περικϊριο κζρδουσ για να βελτιϊςουν τθν 

αποδοτικότθτα τουσ. Ενϊ παράλλθλα, θ μεγάλθ ποικιλία προϊόντων τα κακιςτά ωσ one-stop 

shop, όπου κανείσ μπορεί να βρει μία πλθκϊρα προϊόντων, αξιοποιϊντασ το κόςτοσ του χρόνου 

που πλζον υπολογίηει ο πελάτθσ. Θ αναβάκμιςθ των εγκαταςτάςεων, θ ςτόχευςθ ςε ακριβζσ 

περιοχζσ, οι μεγαλφτεροι χϊροι ςτάκμευςθσ, θ προςεγμζνθ αρχιτεκτονικι, θ διακόςμθςθ και 

μια ευρεία γκάμα υπθρεςιϊν προσ τον πελάτθ, όπωσ είναι θ ρευςτοποίθςθ επιταγϊν, οι άνετεσ 

τουαλζτεσ και θ ελαφρά μουςικι που ακοφγεται ςτουσ χϊρουσ του καταςτιματοσ προςκζτουν 

αξία ςτο αγοραςτικό ταξίδι. Θ ςτροφι προσ τισ ιδιωτικζσ μάρκεσ επιδεικνφει το ςτόχο τθσ 

μείωςθσ τθσ εξάρτθςθ τουσ απ’ τισ εκνικζσ μάρκεσ και τθσ αφξθςθσ των περικωρίων κζρδουσ. 

                                                           
3
 Στοιχεία υπεροχισ είναι το ςωςτά εκπαιδευμζνο προςωπικό, τισ οικονομίεσ κλίμακασ, τθν 

επιχειρθματικι ςτρατθγικι, τα θλεκτρονικά ςυςτιματα πλθρωμισ και ςφγχρονα POS, εν γζνει τα 

ςυςτιματα πλθροφορικισ, αλλά και γενικότερο θ οργάνωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλον. 
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Β2.3.3.2 Το αγοραςτικό ταξίδι ςτο Σούπερ Μάρκετ 

Μία βαςικι τάςθ που παρατθρείται ςτουσ αγοραςτζσ του Σοφπερ Μάρκετ είναι θ 

ςυνεχόμενα πτωτικι καταναλωτικι τάςθ (ΕλΣτατ, 2016). Θ πλειοψθφία των καταναλωτϊν 

(περίπου 60%) μειϊνει τθν αξία των αγορϊν του από το ςοφπερ μάρκετ ςε ςχζςθ με τα 

προθγοφμενα χρόνια (ΙΕΛΚΑ, 2016β). Οι καταναλωτζσ, πλζον, ζχουν τθν επικυμία τα 

αγοραςτικά τουσ ταξίδια να είναι όςο το δυνατόν μικρότερα – ςτθν πραγματικότθτα οι 

επιςκζψεισ ςτο ςοφπερ μάρκετ μειϊκθκαν κατά 2 λεπτά (MRB Hellas SA, 2015). Παρόλο που θ 

πλειοψθφία των αγοραςτϊν αντιλαμβάνεται ότι ξοδεφει κάκε χρόνο όλο και μεγαλφτερο 

ποςοςτό του ειςοδιματόσ του ςτο ςοφπερ μάρκετ ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα χρόνια, θ 

αναλογία τθσ μεταβολι των ειςοδθμάτων με το ποςοςτό επί των ςυνολικϊν αγορϊν των 

νοικοκυριϊν ζμεινε ςτακερι (ΙΕΛΚΑ, 2016β). Οι δαπάνεσ του νοικοκυριοφ ςχετικά με τα 

τρόφιμα από το ςοφπερ μάρκετ ζχουν μειωκεί κατά 16,3% ςε ςχζςθ με το 2010, ενϊ ζχει 

αυξθκεί κατά 4,7% το ποςοςτό επί των ςυνολικϊν τουσ δαπανϊν. Συγκεντρωτικά, θ μθνιαία 

δαπάνθ των νοικοκυριϊν ςε είδθ διατροφισ ιταν 443,5 ευρϊ το 2009, ενϊ το 2015 τα 

νοικοκυριά δαπανοφν 371 ευρϊ (ΕλΣτατ, 2016γ). Θ πλειοψθφία των Ελλινων καταναλωτϊν 

αντιλαμβάνεται ότι το 2016 ζχει μειϊςει εκ νζου τισ δαπάνεσ που διακζτει ςτο ςοφπερ μάρκετ 

(ΙΕΛΚΑ, 2016γ). Ενϊ αυτό πρακτικά ςθμαίνει, πωσ οι αγοραςτζσ προςπακοφν να αγοράςουν τα 

ίδια πράγματα που αγόραηαν δαπανϊντασ, πλζον, λιγότερα χριματα, διότι με τισ ςυνεχόμενεσ 

περικοπζσ ιδθ προμθκεφονται τα βαςικά προϊόντα. 

Ζνα μεγάλο μζροσ τθσ μείωςθσ τθσ δαπάνθσ του καταναλωτικοφ κοινοφ, βαςίηεται ςτθν 

αξιοποίθςθ προςφορϊν και εκπτϊςεων (ΕλΣτατ, 2016β). Το 2009 ο καταναλωτισ για κάκε μζςο 

καλάκι αγορϊν 250 ευρϊ είχε όφελοσ από προςφορζσ 10 ευρϊ, το 2015 ο καταναλωτισ με 

μικρότερο καλάκι αγορϊν 220 ευρϊ λαμβάνει 25 ευρϊ όφελοσ από τισ προςφορζσ των 

προϊόντων (ΙΕΛΚΑ, 2016γ). Συνολικά, το μζςο καλάκι αγορϊν κυμαίνεται ςιμερα ςτα 28 ευρϊ. 

Από αυτά τα 28 ευρϊ περί τα 10,8 ευρϊ ςυνδζονται με τθν οικονομικι κρίςθ, 1,9 ευρϊ αφορά 

προςφορζσ, 7,8 ευρϊ ανικουν ςτισ αυκόρμθτεσ αγορζσ, 3 ευρϊ ςτθν πιςτότθτα, 3,2 ευρϊ 

ςυνδζονται με το ςυναίςκθμα μζςα ςτο περιβάλλον του ςοφπερ μάρκετ και 1,7 ευρϊ ζχει να 

κάνει με τθν ψυχολογία του καταναλωτι όταν μπικε ςτο κατάςτθμα (MRB Hellas S.A., 2015). Οι 

καταναλωτζσ, κατά μζςο όρο, κάνουν δζκα αγοραςτικά ταξίδια τον μινα ςτο ςοφπερ μάρκετ, 

ανάλογα το τφπο του καταςτιματοσ διαμορφϊνεται το μζςο καλάκι αγορϊν, ςτα 25 ευρϊ ςτα 

μικρά ςοφπερ μάρκετ, 21 ευρϊ ςτα μεςαία και 47 ευρϊ ςτα μεγάλα.  
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Το Carrefour, ςτισ ΘΠΑ, ςτθν κρίςθ του 2008 ζχαςε ζνα μεγάλο μερίδιο αγοράσ και 

βίωςε τισ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ επειδι δεν προςαρμόςτθκε άμεςα ςτα νζα δεδομζνα και δεν 

μελζτθςε τθν αγοραςτικι ςυμπεριφορά του καταναλωτι. Επαναπροςδιόριςε τθ ςτρατθγικι τθσ 

με νζα αλυςίδα Carrefour Discount, θ οποία είχε προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ και το ςφνκθμά 

τουσ από «Ποιότθτα για όλουσ» μετατράπθκε ςε «Τα κετικά επανιλκαν – The positive is back» 

(Passariello, 2010).  

 

 

Β2.4. Πιςτότητα και Ζλλειψη Πιςτότητασ 

Σε ζνα κόςμο όπου οι ανταγωνιςτζσ είναι ζνα «κλικ» μακριά, θ πιςτότθτα των πελατϊν 

είναι πραγματικά από τα ςθμαντικότερα ςτοιχεία του νζου μάρκετινγκ (Chen, 2015). Οι πελάτεσ 

ζχουν πρόςβαςθ ςε ζνα απφκμενο ποςό πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ εταιρείεσ και τισ 

εναλλακτικζσ τουσ επιλογζσ. Μία εκπλθκτικι εμπειρία, όμωσ, δεςμεφει τουσ πελάτεσ με μία 

εταιρία, δθμιουργϊντασ απροκυμία να δαπανοφν χρόνο ςτθν εξζταςθ των εναλλακτικϊν τουσ.   

Θ Πιςτότθτα4 είναι μία βακιά παγιωμζνθ δζςμευςθ που προμθνφει τθν ςυνεπι επαναγορά 

ι επανεπιλεξιμότθτα (repatronage) ενόσ προϊόντοσ ι μιασ υπθρεςίασ ςτο μζλλον, παρά τισ 

περιςταςιακζσ επιρροζσ και προςπάκειεσ του μάρκετινγκ για τθν αλλαγι αυτισ τθσ 

πατροναριςμζνθσ ςυμπεριφοράσ (Oliver, 1999, ςελ. 30). Θ επαναγορά και επανεπιλεξιμότθτα 

πικανολογείται ότι επθρεάηονται από τισ ανελαςτικζσ μεταβολζσ των τιμϊν και ζχουν κετικι 

προδιάκεςθ προσ τισ προςφορζσ και τθν ποικιλία προϊόντων (Fox, Montgomery, & Lodish, 

2004). Θ πιςτότθτα μπορεί να μετρθκεί τόςο με ςτάςθ όςο και με τθ ςυμπεριφορά απζναντι 

ςτο προϊόν, ςτθν υπθρεςία ι ςτο κατάςτθμα (Akhter et al., 2011; Dick & Basu, 1994; 

Fathollahzadeh et al., 2011; Jacoby & Kyner, 1973). Θ μζτρθςθ τθσ ςτάςθσ οφείλεται ςτο 

γεγονόσ ότι αντανακλϊνται θ ψυχολογικι και θ ςυναιςκθματικι ςφνδεςθ ςτθν πιςτότθτα, με 

αποτζλεςμα να χρθςιμοποιοφνται τα γνωςτικά ςτοιχεία, που ελζγχουν τα κίνθτρα τθσ αγοράσ 

και των μελλοντικϊν ενεργειϊν (Bowen & Chen, 2001; Fathollahzadeh et al., 2011). Ωσ εκ 

τοφτου, προςκζτει αξία ςτο προϊόν, ςτθν υπθρεςία ι ςτο κατάςτθμα (Wu, 2011). Αντίςτοιχα, θ 

μζτρθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ, επικεντρϊνεται ςτο ιςτορικό των αγορϊν του καταναλωτικοφ 

κοινοφ (Fathollahzadeh et al., 2011; Vesel & Zabkar, 2009). 

                                                           
4
 Loyalty is “a deeply held commitment to re-buy or re-patronize a preferred product/service consistently 

in the future, thereby causing repetitive same-brand or same brand-set purchasing, despite situational 

influences and marketing efforts having the potential to cause switching behavior” (Oliver, 1999, ςελ. 34). 
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Ωςτόςο, ο αντίκτυποσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ προκαλεί φόβο και αβεβαιότθτα για το 

μζλλον, ςτουσ περιςςότερουσ καταναλωτζσ, γι αυτό το λόγο αναηθτοφν τθν καλφτερθ δυνατι 

αξία και διαχείριςθ των χρθμάτων τουσ (Soulaki, 2010). Με αποτζλεςμα οι καταναλωτζσ να 

ςυμμερίηονται κζματα όπωσ θ «εγκράτεια» (temperance), θ «ανάγκθ για απλότθτα», «ζξυπνθ 

κατανάλωςθ» (smart consumption), ο «πράςινοσ καταναλωτιςμόσ» (green consumerism) και θ 

«θκικι καταναλωτιςμοφ»(ethical consumerism) (Mansoor, 2011). Δεδομζνου ότι παρόλο τισ 

αντίξοεσ ςυνκικεσ οι καταναλωτζσ κα ςυνεχίςουν να αγοράηουν τα βαςικά τουσ αγακά με 

ςκοπό τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν τουσ αναγκϊν, ο τρόποσ που κάνουν τισ αγορζσ τουσ είναι 

αυτόσ που αλλάηει (Voinea & Filip, 2011). Θ ςυμπεριφορά, που πλζον είναι πιο ενεργι και πιο 

υπεφκυνθ για τισ επιλογζσ, προςαρμόηεται ςτισ νζεσ προτιμιςεισ και επικυμίεσ,  αρκετζσ φορζσ 

επθρεαςμζνθ από αυτό το φόβο και τθν αβεβαιότθτα, να κλονίηει τθ ςχζςθ του καταναλωτι με 

το προϊόν και ςυνάμα τθν πιςτότθτά του.  

Σφμφωνα με τθν κατθγοριοποίθςθ του Cahill (2007), τρεισ βαςικοί παράγοντεσ 

επθρεάηουν τθν πιςτότθτα των πελατϊν και είναι ο ίδιοσ ο πελάτθσ, θ εταιρία και θ ςχζςθ 

μεταξφ τουσ. Στον παράγοντα του πελάτθ εμπεριζχονται ςτοιχεία όπωσ θ προςωπικότθτά του, 

τα χαρακτθριςτικά του, ο πολιτιςμόσ του, οι ςυνικειζσ του και τα ςτερεότυπά του, ενϊ ςτον 

παράγοντα τθσ εταιρείασ ςυμπεριλαμβάνεται θ επωνυμία, θ εταιρικι φιμθ, θ εφαρμογι 

προγράμματοσ επιβράβευςθσ και θ προςφερόμενθ εμπειρία ςτον πελάτθ. Στον παράγοντα που 

ςχετίηεται με τθ ςχζςθ του πελάτθ με τθν εταιρία αρχικά πρζπει να κακοριςτοφν οι όροι τθσ 

ςχζςθσ, με το τι περιμζνει να λάβει ο πελάτθσ και με το τι τελικά προςφζρει θ εταιρία, ϊςτε να 

αποφευχκεί το χάςμα προςδοκιϊν. Επομζνωσ, θ ςχζςθ βαςίηεται ςε ςτοιχεία όπωσ θ ποιότθτα 

του προϊόντοσ, θ εμπιςτοςφνθ, θ αντιλαμβανόμενθ αξία και θ ςυναιςκθματικι προςζγγιςθ τθσ 

εταιρίασ. 

Μία άλλθ κατθγοριοποίθςθ τθσ πιςτότθτασ επιτυγχάνει να διαχωρίςει τουσ παράγοντεσ 

που επθρεάηουν τθν εμπιςτοςφνθ των πελατϊν ςε εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ  ͘ δεδομζνου 

ότι εμπλζκονται πάρα πολλοί παράγοντεσ που ζχουν αντίκετεσ διακυμάνςεισ, με αποτζλεςμα θ 

ςυγκεκριμζνθ κατθγοριοποίθςθ να ςτοχεφει ςτθ ςθμαςία τουσ (Schweizer, 2008). Επομζνωσ, 

αξιολογοφνται οι μεταβλθτζσ όπωσ θ τιμολογιακι πολιτικι, θ φιμθ τθσ επιχείρθςθσ, θ εικόνα 

τθσ μάρκασ, θ εμπιςτοςφνθ των καταναλωτϊν, θ δζςμευςθ, θ ςυμμετοχι των πελατϊν, θ 

ςθμαςία του προϊόντοσ και τα εμπόδια αλλαγισ προμθκευτϊν. Σφμφωνα, λοιπόν, με τον 

Schweizer (2008) θ πιςτότθτα των πελατϊν εξαρτάται από το ςυνδυαςμό των 

προαναφερόμενων παραγόντων και από τθν εκάςτοτε κατάςταςθ του περιβάλλοντοσ. Ωςτόςο 
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είναι ςθμαντικό θ αφοςίωςθ των πελατϊν να είναι μζροσ τθσ ςυνολικισ επιχειρθματικισ 

ςτρατθγικισ που ζχει υιοκετιςει μια εταιρεία, προκειμζνου να φζρει οφζλθ (Duffy, 2003). 

Κακϊσ, είναι γνωςτό ότι είναι καλφτερο μια εταιρεία να δαπανιςει πόρουσ προκειμζνου να 

διατθριςει τουσ υπάρχοντεσ πελάτεσ από ότι να προςελκφςει νζουσ. Θ προςζλκυςθ νζων 

πελατϊν ςυνεπάγεται περαιτζρω ζξοδα για διαφιμιςθ, προωκθτικζσ ενζργειεσ και κατά τθν 

ζναρξθ τθσ ςχζςθσ ζνασ ςυμβιβαςμόσ για τθν αποδοτικότθτά τθσ.   

Εν ςυνεχεία, κα αναλυκοφν κάποιοι από τουσ παράγοντεσ που εμπλζκονται με τθ 

πιςτότθτα και μποροφν να διαμορφϊςουν τθν ζλλειψι τθσ ςε εφκραυςτεσ οικονομικζσ 

ςυνκικεσ. Ο παράγοντασ τθσ τιμισ δεν ςυμπεριλαμβανόταν ωσ ςτοιχείο εμπιςτοςφνθσ και 

πιςτότθτασ ςε μελζτεσ μζχρι το 2011, αλλά είναι απαραίτθτο να ςυμπεριλθφκεί ςε μία περίοδο 

οικονομικισ κρίςθσ (Vlachos & Skoumpopoulou, 2014). Μετά τθν φφεςθ του 2009, λίγεσ μελζτεσ 

είχαν ερευνιςει τθ τιμι ωσ παράγοντα τθσ πιςτότθτασ και τθσ εμπιςτοςφνθσ, με τισ 

περιςςότερεσ να εφαρμόηουν μία δευτερογενι ςυλλογι δεδομζνων. Θ αναηιτθςθ καλφτερων 

εκπτϊςεων, θ επίμονθ προςπάκεια τθσ επίτευξθσ μίασ value for money ευκαιρίασ και θ ςτροφι 

προσ το «κυνιγι» των προςφορϊν αποδείχτθκαν χαρακτθριςτικά τθσ ςυμπεριφοράσ των 

καταναλωτϊν, που υποδθλϊνουν τθν ζλλειψθ πιςτότθτασ ι τθ δυςκολία να ακολουκιςουν 

πιςτά μία επωνυμία (Vlachos & Skoumpopoulou, 2014). Θ κετικι ζνδειξθ είναι ότι οι τιμζσ 

γίνονται αντιλθπτζσ ωσ εχζγγυο ποιότθτασ, δθμιουργϊντασ ζνα εςωτερικό διχαςμό ςτον 

πελάτθ (Srivastava & Kaul, 2016; Vlachos & Skoumpopoulou, 2014) και θ ποικιλία των 

προϊόντων που προςφζρονται ζχει κετικι επίδραςθ ςτουσ αγοραςτζσ (Brown, 2004). 

Μια μελζτθ ςε καταςτιματα λιανεμπορίου ανζδειξε ότι αγοραςτζσ υψθλϊν 

ειςοδθμάτων παρουςιάηουν ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτα επίπεδα πιςτότθτασ, 38% υψθλό 

επίπεδο και 25% χαμθλό επίπεδο πιςτότθτασ, που επθρεάηονται από τθ τιμι (East et al., 1995). 

Επιπλζον, θ εμπιςτοςφνθ ςτθν επωνυμία με τθν ελαςτικότθτα των τιμϊν είναι υψθλότερθ για 

τισ επωνυμίεσ που προβάλλονται ςυχνά, με μεγάλο μερίδιο αγοράσ και ςτοχεφουν ςε υψθλζσ 

ειςοδθματικά γεωγραφικζσ περιοχζσ τθσ αγοράσ (Mulhern, Williams & Leone, 1998). Αυτό το 

τμιμα τθσ αγοράσ τείνει περιςςότερο να διαπραγματεφεται τθ τιμι των προϊόντων και 

αποδείχτθκε περιςςότερο επιρρεπείσ ςτα κουπόνια από ότι βρζκθκαν ομάδεσ με χαμθλό 

ειςόδθμα (Bawa & Shoemaker, 1987), αν και θ εξαργφρωςθ του κουπονιοφ είναι μεγαλφτερθ ςε 

αξία όςο αυξάνεται το ειςόδθμα των πελατϊν (Levedahl, 1988).  

Οι Williams και Naumann (2011) ερεφνθςαν το πρόβλθμα τθσ εμπιςτοςφνθσ των 

πελατϊν προσ τισ μεγάλεσ επωνυμίεσ με πρωτογενι ζρευνα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
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μεταβολζσ ςτθ ςυμπεριφορά τουσ κατά τθν εποχι τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Θ επιδείνωςθ των 

επιδόςεων των εταιρειϊν, δθμιοφργθςε προβλιματα ςτθν εταιρικι διακυβζρνθςθ και ςτισ 

αποφάςεισ ςχετικά με το μάρκετινγκ, τθν ζρευνα και τθν ανάπτυξθ τουσ, που οδιγθςε ςτθν 

απϊλεια τθσ πιςτότθτασ των καταναλωτϊν προσ τισ επιχειριςεισ. Οπότε, ζνασ από τουσ 

ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ για τθ διατιρθςθ τθσ αφοςίωςθσ των πελατϊν ςε περίοδο 

οικονομικισ φφεςθσ είναι οι οικονομικζσ επιδϊςεισ των επιχειριςεων και θ φερεγγυότθτά 

τουσ. Παράλλθλα, θ διατιρθςθ των πελατϊν ζχει μια ιςχυρι επίδραςθ ςτα αποτελζςματα τθσ 

εταιρείασ (Reicheld & Sasser, 1990), ενϊ θ εκοφςια αλλαγι αγοραςτικϊν προτεραιοτιτων των 

πελατϊν επθρεάηει τα μερίδια αγοράσ (Fornell & Wernerfelt, 1987). Οι Reitchheld και Sasser 

(1993) ςυμπεραίνουν ότι θ οικοδόμθςθ αποτελεςματικϊν ςχζςεων με τουσ πελάτεσ μπορεί να 

ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν ικανοποίθςι τουσ, ςτθ πιςτότθτα και ςτα οικονομικά τθσ εταιρείασ, 

επιβεβαιϊνοντασ ότι όταν μία εταιρεία αυξάνει κατά 5% τουσ πιςτοφσ τθσ πελάτεσ τα κζρδθ 

αυξάνονται κατά 25%-125%. 

Ζνασ επιπλζον παράγοντασ που ενιςχφει τθ πιςτότθτα ςε δφςκολεσ οικονομικζσ 

ςυνκικεσ ςχετίηεται με τθν εξυπθρζτθςθ των πελατϊν και τθν ικανοποίθςθ τουσ μζςω τθσ 

αποτελεςματικισ διαχείριςθσ των παραπόνων τουσ (Nikolopoulou, 2006). Οι καταναλωτζσ λόγω 

τθσ ςυναιςκθματικισ πίεςθσ που βιϊνουν από τισ περικοπζσ του οικογενειακοφ τουσ 

προχπολογιςμοφ και τθσ αδυναμίασ να διευκετιςουν τισ οικονομικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ζχουν 

περιςςότερεσ πικανότθτεσ να εκφράςουν τθ δυςαρζςκειά τουσ. Ι ακόμα, θ ευαιςκθτοποίθςθ 

προσ τθ ποιότθτα και τθ τιμι και ο επαναπροςδιοριςμόσ τθσ ζννοιασ τθσ αξίασ δθμιουργεί τθν 

τάςθ για διεκδίκθςθ τθσ καλφτερθσ δυνατισ εξυπθρζτθςθσ, που πθγάηει από τθν αναγνϊριςθ 

τθσ καταναλωτικισ τουσ δφναμθσ. Ωσ εκ τοφτου, κα πρζπει να ζχει διευκρινιςτεί τόςο ςτουσ 

μετόχουσ όςο και ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ εταιρείασ, ότι τα παράπονα των πελατϊν δεν είναι 

«προβλιματα» ι «απειλζσ», αλλά πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ «δϊρα» (Brashear-Alejandro, 

Kang, & Groza, 2016). Δεδομζνου ότι τα άλυτα προβλιματα και τα παράπονα των αγοραςτϊν 

με τθν εταιρεία οδθγοφν ςίγουρα ςε μόνιμθ απϊλεια του πελάτθ και ςε αρνθτικι από ςτόμα-

ςε-ςτόμα προβολι (Karatepe & Ekiz, 2004). Αντίκετα, όταν το «δϊρο» αυτό χρθςιμοποιθκεί 

ςωςτά μπορεί να προςκζςει αξία ςτθν επιχείρθςθ και να βελτιϊςει τθν αντιλθπτι γενικι 

εικόνα του πελάτθ προσ τθ εταιρεία. Θ ευγζνεια, θ αμεςότθτα και το χαμόγελο είναι τα 

απαραίτθτα ςτοιχεία των εργαηομζνων που εξυπθρετοφν τουσ πελάτεσ και αςχολοφνται με τθ 

διαχείριςθ των παραπόνων τουσ. Είναι αξιοςθμείωτο ότι αυτά τα χαρακτθριςτικά δεν κοςτίηουν 

τίποτα ςτθν εταιρεία, αλλά ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ τθσ ικανοποίθςθσ, τθσ 
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πιςτότθτασ και άρα τθσ κερδοφορίασ. Κακϊσ, θ ικανοποίθςθ των παραπόνων των πελατϊν και 

ακόμα περιςςότερο, θ απόκριςθ και θ αίςκθςθ ότι κάποιοσ τουσ ακοφει και τουσ κατανοεί ςε 

ςυνδυαςμό με τθν αίςκθςθ τθσ δικαιοςφνθσ δθμιουργεί τθν τάςθ επαναγοράσ και του 

ςχολιαςμοφ τθσ περίπτωςθσ ςτον περίγυρό του (Blodgett & Anderson, 2000; Maxham & 

Netemeyer, 2002). 

Οι ικανοποιθμζνοι πελάτεσ είναι πικανό να εμπλακοφν ςε επαναλαμβανόμενεσ ι 

διαςταυρωμζνεσ αγορζσ (East, 1997) και ςτθ διαμόρφωςθ των μελλοντικϊν τουσ προκζςεων 

αγοράσ (Taylor & Baker, 1994). Παρόλα ταφτα, ςε μία εταιρεία λιανεμπορίου, ειδικά ςε μία 

περίοδο φφεςθσ, θ επαναλαμβανόμενθ αγορά ι θ επανειλθμμζνθ επίςκεψθ δεν αποτελεί 

ξεκάκαρο κριτιριο για τθν αξιολόγθςθ τθσ πιςτότθτασ του πελάτθ (Bloemer et al., 1998). Οι 

αγορζσ των βαςικϊν προϊόντων επιβάλλεται να γίνουν ανεξάρτθτά από τθν ικανοποίθςθ 

(οικονομικι ι εξυπθρζτθςθσ) που λαμβάνει ο καταναλωτισ από το κατάςτθμα. Επομζνωσ, μια 

υψθλι επιςκεψιμότθτα μπορεί να απαιτείται, ενϊ μία χαμθλι επιςκεψιμότθτα κα μποροφςε 

να ςθμαίνει ότι ο πελάτθσ δεν χρειάηεται ι δεν μπορεί να αντζξει οικονομικά να αγοράςει άλλο 

προϊόν (πχ. υποδιματα πολυτελείασ) (Shukla, Banerjee & Singh, 2016). Θ ιςχυρι επίδραςθ τθσ 

ικανοποίθςθσ που δθλϊνει πιςτότθτα ςχετίηεται με τθ ςφςταςθ τθσ εταιρείασ ςε δυνθτικοφσ 

πελάτεσ (File & Prince (1992). Όςο υψθλότερθ είναι θ πρόκεςθ του πελάτθ να αγοράςει από 

μία εταιρεία και ταυτίηεται με αυτι τθν εταιρεία, τόςο μεγαλφτερθ είναι θ προκυμία του και θ 

ανάγκθ να υποςτθρίξει τθν επιλογι του κάνοντασ αναφορζσ ςτο περίγυρό του και 

παραπζμποντασ δυνθτικοφσ πελάτεσ (Ewing, 2000). 

 

Β2.4.1 WOM 

Οι καταναλωτζσ προτιμοφν τισ προςωπικζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ όταν πρόκειται να 

αγοράςουν ι να χρθςιμοποιιςουν ζνα προϊόν λόγο τθσ εμπιςτοςφνθσ που ζχουν ςε αυτζσ τισ 

πθγζσ (Murray, 1991). Ζχει αποδειχκεί ότι πολλοί πελάτεσ επθρεάηονται περιςςότερο από τθ 

ςτόμα-ςε-ςτόμα (Word of Mouth) προβολι από ότι από τισ πλθρωμζνεσ μορφζσ προβολισ 

(Ferguson, 2008; Herr, Kardes, & Kim, 1991). Επομζνωσ, το μάρκετινγκ με τθ χριςθ του word-of-

mouth μπορεί να επθρεάςει τθν εφαρμογι νζων κατθγοριϊν προϊόντων, ωσ αποτζλεςμα των 

πεποικιςεων των καταναλωτϊν, τισ προτιμιςεισ και τθν επιλογι των προϊόντων, το οποίο 

μπορεί να οδθγιςει ςτθν επιτυχία ι ςτθν αποτυχία αυτϊν (East, Hammond & Lomax, 2008; 

Silverman, 1997, 2001). Επιπλζον, θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και θ ραγδαία ανάπτυξι τθσ ευνοεί 

το WOM, με τισ εταιρείεσ λιανεμπορίου να χρθςιμοποιοφν viral marketing υλικό, ϊςτε να 
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ενδυναμϊςου το δεςμό με τουσ καταναλωτζσ και να ενιςχυκεί θ επικυμία διάδοςθσ και 

εξάπλωςθσ του viral μθνφματοσ (De Bruyn & Lilien, 2008; Dobele, et al., 2007; Koch & Benlian, 

2015; Keller & Fay, 2012; Phelps et al., 2004). 

Θ WOM επικοινωνία αςκεί ιςχυρι επιρροι ςτισ αποφάςεισ τθσ ςυμπεριφοράσ των 

καταναλωτϊν απζναντι ςε μία επωνυμία λιανικισ (Hendricks, 1998; Herr, Kardes, & Kim, 1991; 

Klein et al., 2016). Οι μελζτεσ ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα του WOM, ζχουν εντοπίςει 

ότι θ ποιότθτα τθσ εμπειρίασ, θ φιλικότθτα του προςωπικοφ, θ τεχνογνωςία, θ αξιόπιςτθ πθγι 

κακϊσ και θ ςυχνότθτα τθσ δθμόςιασ υποςτιριξθσ ζχουν κετικι ςυςχζτιςθ με το WOM (Dobele 

& Lindgreen, 2010). Ωσ εκ τοφτου, θ τοποκζτθςθ των λιανζμπορων και θ πθγι των 

πλθροφοριϊν ζχουν ολοζνα και μεγαλφτερθ ςθμαςία για τθ ςτρατθγικι του WOM (Klein et al., 

2016). Ζρευνεσ ςτα πλαίςια του WOM ζχουν ιςχυριςτεί ότι οι «θγζτεσ γνϊμθσ» επθρεάηουν 

ανεπίςθμα τισ ενζργειεσ, τισ ςτάςεισ ι τισ ςυμπεριφορζσ  των άλλων (Dobele, et al., 2007; 

Walker, 1995). Οι διαμορφωτζσ τθσ γνϊμθσ μποροφν να διαχφςουν τθν πλθροφόρθςθ ςχετικά 

με ζναν λιανζμπορο γριγορα και άμεςα, ωσ αποτζλεςμα θ δθμιουργία κετικισ από ςτόμα ςε 

ςτόμα προβολισ (Walker, 1995).  

 

Β2.5 Σφνοψη  

Οι επιδράςεισ τθσ πρωτοφανοφσ οικονομικισ φφεςθσ ςτουσ ζλλθνεσ καταναλωτζσ ιταν 

ςφοδρζσ τόςο ςτισ ςτάςεισ και ςτο ςφςτθμα αξιϊν τουσ, όςο και ςτθν απορρζουςα αγοραςτικι 

ςυμπεριφορά τουσ. Τα αίτια αυτϊν των μεταβολϊν είναι «πραγματικά» και «ψυχολογικά» 

αφοφ αυτζσ οι αλλαγζσ ςυνζβθςαν εξαιτίασ τθσ μείωςθσ του διακζςιμου ειςοδιματοσ και ωσ 

μζτρο πρόλθψθσ αντίςτοιχα (Focus Bari, 2012). Θ αντίλθψθ του καταναλωτικοφ κοινοφ «ασ ζχω 

παραπάνω», αντικαταςτάκθκε από το «κατά πόςο μου είναι χριςιμο ι/και απαραίτθτο να το 

ζχω». Με αποτζλεςμα, ο ςυμβιβαςμόσ με φκθνότερα προϊόντα που ικανοποιοφν πλζον μια 

ανάγκθ, θ οποία βρίςκεται πιο κοντά ςτθ βάςθ τθσ πυραμίδασ του Maslow.  

Είναι βζβαιο ότι ο νζοσ τφποσ καταναλωτι που ςταδιακά διαμορφϊνεται μζςα από τθν 

κρίςθ κα επιςτρζψει ςε ορκολογικότερα μοντζλα κατανάλωςθσ, τα οποία κα χαρακτθρίηονται 

από πιο λιτζσ, προςεκτικζσ, ϊριμεσ αλλά με αξία επιλογζσ, αποφεφγοντασ ακραίεσ 

ςυμπεριφορζσ του παρελκόντοσ. Είναι άξιο αναφοράσ ότι θ προςεκτικι ανάλυςθ τθσ 

καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ ςε ζνα περιβάλλον κρίςθσ αποκαλφπτει πρότυπα και κατθγορίεσ 

καταναλωτϊν. Ωσ επί τω πλείςτων, θ ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν ςε μία κρίςθ είναι 

προςεκτικά βακμονομθμζνθ και δεν είναι ιδιοςυγκραςιακι (Dutt & Padmanabhan, 2011). Οι 
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επιχειριςεισ, από τθν άλλθ πλευρά, που κα κατανοιςουν τισ απαιτιςεισ και τα χαρακτθριςτικά 

του νζου καταναλωτι και κα είναι ζτοιμεσ να του προςφζρουν αυτό που πραγματικά ζχει 

ανάγκθ, και είναι αυτζσ που κα επιβιϊςουν μακροχρόνια. 

Ωςτόςο, οι πρακτικζσ και οι κεωρθτικζσ αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν 

εκτείνονται πζρα από τα χρονικά όρια τθσ φφεςθσ. Αν και ςυχνά (λανκαςμζνα) υποτίκεται ότι 

επανζρχονται όλα ςτα φυςιολογικά τουσ επίπεδα μετά το πζρασ τθσ φφεςθσ, θ κεωρία τθσ 

κυκλικισ αςυμμετρίασ αναφζρει ότι οι καταναλωτζσ είναι περιςςότερο πικανό να μειϊςουν τισ 

δαπάνεσ τουσ για να ανταπεξζλκουν ςτθν οικονομικι φφεςθ από ό,τι για να επανζλκουν με τον 

ίδιο ρυκμό ςτον προθγοφμενο τρόπο ηωισ (Deleersnyder et al., 2004). Πράγματι κάποιεσ 

αγοραςτικζσ ςυμπεριφορζσ και κάποια αλλαγι ςτισ αξίεσ μπορεί να είναι παροδικζσ, αλλά 

κάποιεσ είναι αρκετά ανκεκτικζσ που επιςθμαίνουν τον υπερκαταναλωτιςμό που κυριαρχοφςε 

πριν τθν ζλευςθ τθσ κρίςθσ. 

 

Β2.6 Κριτικά Συμπεράςματα 

Θ εμφάνιςθ και οι ςυνζπειεσ μίασ οικονομικισ φφεςθ δεν επζρχονται ολοκλθρωτικά και 

ακαριαία ςε µία χϊρα. Στθν πραγματικότθτα, κάποιοι κλάδοι μπορεί να επθρεαςτοφν από τθν 

αρχι και κάποιοι άλλοι ςε μεταγενζςτερο χρονικό διάςτθμα, όπωσ και κάποιοι να αναδειχκοφν 

ωσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ (Ozturan, Ozsomer & Pieters, 2014). Οι Geroski και Gregg (1997) 

προτείνουν τθν κυκλικότθτα ενόσ κλάδου, ωσ ζνα κριτιριο για το βακμό τρωτότθτασ κάκε 

επιχείρθςθσ από μια οικονομικι φφεςθ. Αντίςτοιχα, κάποιοι καταναλωτζσ ζχουν πλθγεί από τισ 

επιρροζσ τθσ οικονομικισ δυςπραγίασ και κάποιεσ άλλεσ κατθγορίεσ καταναλωτικοφ κοινοφ 

ζχουν βιϊςει λιγότερεσ ςυνζπειεσ αυτισ τθσ δυςμενοφσ κατάςταςθσ (Hampson & McGoldrick, 

2013). Θ υπάρχουςα βιβλιογραφία ςχετικά με τθν οικονομικι κρίςθ προβάλει τθν ανάγκθ τθσ 

κατανόθςθσ ςχετικά με το πϊσ οι καταναλωτζσ προςαρμόηουν τισ αγορζσ τουσ και πϊσ 

κατθγοριοποιοφνται βάςει αυτισ τθσ προςαρμογισ (Ang, 2001).  

Ωσ εκ τοφτου, οι υπάρχουςεσ μελζτεσ εξετάηουν τισ ςυνζπειεσ μιασ οικονομικισ κρίςθσ, 

αναλφοντασ τθ ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν βάςει (1) τθσ μεταβολισ των ποςοςτϊν των 

δαπανϊν τουσ (Cano & Gallo, 2014), (2) τθσ φφςθσ των ςυναιςκθματικϊν τουσ αντιδράςεων ςτθ 

κρίςθ (Quelch & Jocz, 2009), (3) του τρόπου που επιλζγουν να προςαρμοςτοφν ςτθ κρίςθ 

(Hampson & McGoldrick, 2013) και (4) των αντιδράςεων τουσ ςτθ κρίςθ (Focis Bari, 2013; 

MRBHellas S.A. 2015). Πζρα όμωσ από τθν αξιολόγθςθ των ςυνεπειϊν τθσ οικονομικισ κρίςθσ, 
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ςτθν οποία επικεντρϊνεται το ςφνολο των ερευνϊν, διακρίνεται ζνα ερευνθτικό κενό για τθν 

αποςαφινιςθ των αιτιϊν που διαμορφϊνουν τθν αλλαγι ςτθν εκάςτοτε ςυμπεριφορά.  

Ωσ επακόλουκο τθσ βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ προκφπτει ότι θ αγοραςτικι 

ςυμπεριφορά του καταναλωτικοφ κοινοφ ςε μία περίοδο δυςμενοφσ και παρατεταμζνθσ κρίςθσ 

δεν ζχει εξθγθκεί, αλλά περιγράφεται ςε βάκοσ. Θ ζλλειψθ εντοπιςμοφ τθσ κφριασ πθγισ τθσ 

μεταβολισ τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ δθμιουργεί τθν ανάγκθ απάντθςθσ του 

ερωτιματοσ: «Γιατί οι καταναλωτζσ αλλάηουν τθν καταναλωτικι τουσ ςυμπεριφορά τθν 

περίοδο μιασ οικονομικισ φφεςθσ;». Στθν προςπάκεια τθσ απάντθςθσ τθσ προαναφερόμενθσ 

ερϊτθςθσ γεννιοφνται νζα ερωτιματα ςχετικά με το «Αν οι καταναλωτζσ αναπτφςςουν νζα ι 

διαφορετικά ςυναιςκιματα απζναντι προσ τθν αγοραςτικι διαδικαςία και τισ επωνυμίεσ», «Αν 

αξιολογοφν με τον ίδιο τρόπο όλεσ τισ καταςτάςεισ» ι «Αν επθρεάηονται προςωρινά ι μόνιμα 

από παλιζσ ςυνικειεσ». 

Θ αδυναμία απάντθςθσ ςε αυτά τα καίρια ερϊτθμα οδθγεί τθν παροφςα μελζτθ να 

επικεντρωκεί ςτθν διερεφνθςθ των αιτιϊν τθσ αλλαγισ τθσ καταναλωτικισ αντίλθψθσ, 

ςκζψεων, ςυναιςκθμάτων και ςυμπεριφοράσ λόγω τθσ κρίςθσ. Συνεπϊσ, προκφπτει θ ανάγκθ 

για μία ςε βάκοσ διερεφνθςθ τθσ αλλαγισ τθσ Καταναλωτικισ Συμπεριφοράσ, ϊςτε να 

εντοπιςτοφν τα αίτια αυτισ τθσ αλλαγισ, κακϊσ θ περιγραφι των ςυνεπειϊν τθσ, μόνο, δεν 

οδθγεί ςτθν πλιρθ αποκρυςτάλλωςθ τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ B3. Διερεφνθςθ Καταναλωτικϊν Αντιλιψεων, υναιςκθμάτων 

και υμπεριφορϊν ςτθ Κρίςθ 

 

Β3.1 Ειςαγωγι 

Το προθγοφμενο κεφάλαιο τθσ βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ ζχει ςυμβάλει ςτθν 

δθμιουργία κάποιων καίριων ερωτθμάτων, που τελικά δεν κατάφεραν να απαντθκοφν άμεςα 

από τθν προχπαρχουςα βιβλιογραφία. Στθν προςπάκεια εφρεςθσ απαντιςεων, κατά τθ 

διάρκεια τθσ κεμελίωςθσ τθσ κεωρίασ (theory building) διενεργικθκε μία ζρευνα ςε Ζλλθνεσ 

καταναλωτζσ, ϊςτε να εκμαιευκοφν τα αίτια που ζχουν προκαλζςει τθν αλλαγι ςτθν 

ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν τθν περίοδο τθσ κρίςθσ.  

Η διεξαγωγι τθσ ζρευνασ και τα αποτελζςματα αυτισ παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια του 

παρόντοσ κεφαλαίου. Αυτό αρχίηει με τθν ερευνθτικι προςζγγιςθ, όπωσ προτείνεται ςτθ 

βιβλιογραφία, και ςτθ ςυνζχεια διερευνά τισ μεκοδολογικζσ επιλογζσ. Η επιλογι των 

ερευνθτικϊν μεκόδων ιταν απαραίτθτθ, και ωσ εκ τοφτου οι διάφορεσ επιλογζσ εξετάηονται 

κριτικά για τθν καταλλθλότθτά τουσ. Στθ ςυνζχεια περιγράφεται, λεπτομερϊσ, πωσ 

υλοποιικθκε θ επιλεγείςα μζκοδοσ και ποια είναι τα κφρια ευριματα αυτισ. 

 

Β3.2 Ερευνθτικι προςζγγιςθ 

Η ερευνθτικι προςζγγιςθ που επιλζγεται, εξαρτάται από το κζμα τθσ ζρευνασ, το οποίο 

κακορίηεται από τθ φφςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ τθσ κεωρίασ και του ερευνθτικοφ πλαιςίου. Με 

βάςθ αυτι τθ ςχζςθ κακορίηεται θ ςαφινεια και θ πλθρότθτα τθσ κεωρίασ και ο λόγοσ τθσ 

ςυλλογισ δεδομζνων (Bryman & Bell, 2011). Υπάρχουν δφο διαφορετικζσ ερευνθτικζσ 

προςεγγίςεισ που κακορίηουν τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ κεωρίασ και τθσ ζρευνασ, (1) θ παραγωγικι 

(deductive) και (2) θ επαγωγικι (inductive) προςζγγιςθ.  

 Η παραγωγικι προςζγγιςθ ι θ υποκετικό - παραγωγικι (hypothetic-deductive) 

προςζγγιςθ αντιπροςωπεφει τθν κοινι κεϊρθςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ τθσ ζρευνασ και τθσ 

κεωρίασ (Baker & Foy, 2008). Αυτι θ προςζγγιςθ, λοιπόν, ξεκινά με τθν ανάπτυξθ τθσ κεωρίασ 

μζςω τθσ μελζτθσ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ και τθσ εφρεςθσ ερευνθτικϊν κενϊν για 

περαιτζρω μελζτθ. Το ερευνθτικό κενό μετατρζπεται ςε ερευνθτικό ςτόχο και θ ανάλυςθ των 

δεδομζνων μπορεί να απορρίψει ι να αποδεχκεί τισ αρχικζσ υποκζςεισ για τθ κεωρία (Bryman, 

2008; Saunders et al., 2012). 
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Η επαγωγικι προςζγγιςθ αντιπροςωπεφει τθν άποψθ τθσ κοινισ λογικισ για το πϊσ 

ανακαλφπτεται θ πραγματικότθτα και οικοδομοφνται οι κεωρίεσ (Baker & Foy, 2008). Ωσ εκ 

τοφτου, θ ζρευνα αρχίηει με τθ ςυλλογι των δεδομζνων ςχετικά με το πρόβλθμα που 

μελετάται, προκειμζνου να διερευνθκεί και να μετατραπεί ςε κεωρία. Αυτι θ προςζγγιςθ 

επιτρζπει τθν αλλθλεπίδραςθ των κοινωνικϊν φαινομζνων και ακολουκεί μία πιο ευζλικτθ 

δομι, ζχοντασ ωσ αποτζλεςμα θ ίδια θ κεωρία να είναι το αποτζλεςμα τθσ ζρευνασ (Bryman, 

2008).  

Οι Saunders et al. (2012) αναφζρουν ότι είναι δφςκολο να τοποκετθκεί το ερευνθτικό 

πρόβλθμα ςε μία ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ. Στθν πραγματικότθτα το χτίςιμο, θ μεταφορά ι θ 

ανάπτυξθ μιασ κεωρίασ είναι μία διαδικαςία ακατάςτατθ και επαναλθπτικι, θ οποία απαιτεί 

και τισ δφο διαδικαςίεσ. Αυτό αποτυπϊνεται από το γεγονόσ, ότι θ ζρευνα τθσ βιβλιογραφίασ 

οδιγθςε ςτθν ανάγκθ για ζρευνα ςτουσ καταναλωτζσ, θ οποία κα κακοδθγιςει τθν ζρευνα τθσ 

βιβλιογραφίασ περαιτζρω. Στθν πράξθ, αποτελεί πλεονζκτθμα ότι θ παροφςα μελζτθ μπορεί να 

ςυνδυάςει τισ δφο προςεγγίςεισ για να εμπλουτίςει τθ διερεφνθςθ του εξεταηόμενου κζματοσ. 

 

Β3.3 χεδιαςμόσ ζρευνασ 

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ είναι το ςχζδιο που περιγράφει τθ δομι τθσ ζρευνασ και τθν 

οργάνωςθ του ερευνθτικοφ ζργου (Sekaran, 2003).  

 

Β3.3.1 Σαξινόμθςθ ζρευνασ 

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ μπορεί να ταξινομθκεί χρθςιμοποιϊντασ μια πλθκϊρα από 

κριτιρια που βαςίηονται είτε ςτα μζςα ςυλλογισ ςτοιχείων, είτε ςτθ χρονικι διάςταςθ, είτε ςτο 

ςκοπό τθσ μελζτθσ, είτε ςτο είδοσ τθσ ερευνθτικισ μεκόδου κ.α. (Blumberg et al., 2008). 

Ωςτόςο, θ πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενθ ταξινόμθςθ είναι αυτι που κεμελιϊνεται βάςει του 

επιδιωκόμενου επιςτθμονικοφ ςκοποφ τθσ μελζτθσ. Αυτι θ ερευνθτικι προςζγγιςθ 

περιλαμβάνει τθ διερευνθτικι (exploratory), τθ περιγραφικι (descriptive) και τθν αιτιϊδθ 

(causal) μζκοδο (Saunders et al., 2012).  

Η διερευνθτικι ζρευνα ζχει ωσ ςκοπό τθ διατφπωςθ ενόσ προβλιματοσ για 

ακριβζςτερθ εξζταςθ ι θ διατφπωςθ υποκζςεων. Η βαςικι ζμφαςθ δίνεται ςτθν ανακάλυψθ 

και ο επιτυχθμζνοσ προςανατολιςμόσ μιασ τζτοιασ ζρευνασ εξαρτάται από τθν βιβλιογραφικι 

αναςκόπθςθ, τθ λιψθ γνϊμθσ των εμπειρογνωμόνων και, τζλοσ, τθν ανάλυςθ οριςμζνων 

ειδικϊν χαρακτθριςτικϊν. Η περιγραφικι μελζτθ απορρζει από τθν εκτίμθςθ και τθν περιγραφι 
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των χαρακτθριςτικϊν μιασ ςυγκεκριμζνθσ κατάςταςθσ, βαςιηόμενθ ςτθ προγενζςτερθ γνϊςθ. 

Οι περιγραφικζσ ζρευνεσ είναι λιγότερο ευζλικτεσ από τισ διερευνθτικζσ, είναι περιςςότερο 

οργανωμζνεσ και πιο προςεκτικά ςχεδιαςμζνεσ, κακϊσ το αντικείμενο είναι θ λιψθ πλιρουσ 

και ακριβοφσ πλθροφόρθςθσ. Τζλοσ, θ αιτιϊδθσ ζρευνα αποςκοπεί ςτθν εξιγθςθ αιτιϊδεισ 

ςχζςεων μεταξφ των μεταβλθτϊν. Ελζγχει κατά πόςο ιςχφει μια υπόκεςθ, δθλαδι εάν δφο 

μεταβλθτζσ κάτω από οριςμζνεσ ειδικά προςδιοριςμζνεσ ςυνκικεσ ζχουν κάποια ςυςτθματικι 

ςχζςθ μεταξφ τουσ. Εάν οι μεταβλθτζσ δεν βρεκοφν να ςυνυπάρχουν, δθλαδι θ μεταβολι τθσ 

μιασ να ςυνοδεφεται από μεταβολι τθσ άλλθσ, τότε μπορεί κανείσ να ςυμπεράνει ότι θ 

υπόκεςθ είναι αςτιρικτθ (Malhotra & Birks, 2007; Sekaran, 2003). 

Η παροφςα ζρευνα επιχειρεί να διερευνιςει τουσ κακοριςτικοφσ παράγοντεσ τθσ 

αλλαγισ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ μία περίοδο ςυνεχόμενθσ δυςμενοφσ κρίςθσ  και με 

τθ ςειρά τουσ τισ επιπτϊςεισ ςτθν αγοραςτικι ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν. Ωσ εκ τοφτου, 

για το ςκοπό αυτό, ο ςχεδιαςμόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι διερευνθτικισ φφςεωσ. 

Χρθςιμοποιικθκε για τθν απόκτθςθ περιςςότερων γνϊςεων ςχετικά με τα ςυναιςκιματα και 

τον τρόπο με τον οποίο ζχουν επθρεαςτεί τα ελλθνικά νοικοκυριά από τθ κρίςθ. 

 

Β3.3.2. Ερευνθτικι μζκοδοσ 

Η επιςτθμονικι ζρευνα ζχει τουλάχιςτον πζντε ςτόχουσ: προςδιοριςμόσ, περιγραφι, 

παραγωγι εξιγθςθσ, δοκιμι και ζλεγχοσ. Οι ποιοτικζσ μζκοδοι τείνουν να εξουςιάηουν τουσ 

πρϊτουσ τρεισ ςτόχουσ, με τισ ποςοτικζσ μεκόδουσ να προεξζχουν ςτουσ τελευταίουσ δφο 

(Creswell, 2009). Η μζκοδοσ που εφαρμόηεται, είτε ποιοτικι είτε ποςοτικι αποςκοπεί ςτθ 

ςυλλογι των απαιτοφμενων για το ερευνθτικό αντικείμενο πλθροφοριϊν και 

διαφοροποιοφνται, όμωσ, ωσ προσ το είδοσ των ςτοιχείων, τουσ τρόπουσ ςυλλογισ και 

επεξεργαςίασ τουσ. Αν και το κζμα ζχει προςεγγιςτεί ςυχνά υπό τθν ςκοπιά τθσ αντιπαράκεςθσ 

μεταξφ ποιοτικισ ζρευνασ εναντίον ποςοτικισ, θ διεκνισ δθμοςιευμζνθ ζρευνα καταδεικνφει 

πωσ θ μία μζκοδοσ μπορεί να ςυμπλθρϊςει τθν άλλθ. Η ςυνδυαςτικι εφαρμογι ποςοτικϊν και 

ποιοτικϊν μεκόδων αποτελεί μία ιδιαίτερα αποτελεςματικι μεκοδολογικι προςζγγιςθ για τθν 

πλιρθ περιγραφι και ανάλυςθ ενόσ κζματοσ (Schiffman & Kanuk, 2000). 

Σε αυτι τθ φάςθ τθσ διερεφνθςθσ του προβλιματοσ κρίκθκε κατάλλθλθ θ ποιοτικι 

ζρευνα. Η ποιοτικι μζκοδοσ προςανατολίηεται ςτθν καταγραφι των ςτάςεων και των απόψεων 

των ερωτθκζντων, οπότε προκφπτουν αντιπροςωπευτικζσ και ρεαλιςτικζσ απαντιςεισ 

(Neuman, 2014). Διενεργείται για  κζματα που θ πρωτοτυπία τουσ ζγκειται ςτθ διαλεφκανςθ 
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τθσ κεωρίασ και μζςω τθσ ανάλυςθσ των δεδομζνων που ςυλλζγονται, είναι εφικτι θ 

ολοκλθρωμζνθ διερεφνθςθ του αντικειμζνου. Συνεπϊσ, μζςω τθσ ποιοτικισ ζρευνασ 

υπογραμμίηεται θ ςθμαςία και θ πρωτοτυπία του ερευνθτικοφ αντικείμενου, ςφμφωνα με τισ 

απόψεισ των ερωτϊμενων, οι οποίεσ και διαμορφϊνουν τα ςυγκεκριμζνα δεδομζνα (Hoepfl, 

1997). Το δείγμα τθσ ποιοτικισ ζρευνασ είναι μικρότερο τθσ ποςοτικισ, κακϊσ ςτόχοσ είναι θ 

εισ βάκοσ ανάλυςθ του κζματοσ. Η ποιοτικι ζρευνα χρθςιμοποιεί ομάδεσ εςτίαςθσ, ςε βάκοσ 

ςυνεντεφξεισ, προβολικζσ τεχνικζσ, ζρευνεσ κινιτρων κ.ά. προκειμζνου ο ερευνθτισ μζςα από 

μία ςχετικά αδόμθτθ διαδικαςία προςωπικϊν ςυνεντεφξεων να εξαγάγει ςυμπεράςματα για το 

εξεταηόμενο αντικείμενο (Creswell, 2009; Neuman, 2014; Saunders et al., 2012).  

H ποιοτικι ζρευνα χρθςιμοποιείται ςτα αρχικά ςτάδια μίασ ζρευνασ για τον εντοπιςμό 

και τθ διευκρίνιςθ προβλθμάτων, κακϊσ και για το ςχεδιαςμό των εργαλείων ςυλλογισ 

ςτοιχείων κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ τθσ ποςοτικισ ζρευνασ. Συνεπϊσ, για όλουσ τουσ 

παραπάνω λόγουσ επιλζχκθκε ςε αυτό το αρχικό ςτάδιο να χρθςιμοποιθκεί θ ποιοτικι ζρευνα 

και πιο ςυγκεκριμζνα, οι ομάδεσ εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ.  

 

Β3.4 Ομάδεσ Εςτιαςμζνθσ υηιτθςθσ (Focus Groups) 

Οι ομάδεσ εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ ι ομάδεσ εςτίαςθσ δεν είναι τόςο νζα μορφι 

ζρευνασ, όςο πιςτεφεται. Η πρϊτθ δθμοςιευμζνθ ζρευνα με τθ χριςθ ομάδων εςτίαςθσ ςτισ 

κοινωνικζσ επιςτιμεσ ιταν το 1926  (Morgan, 1997). Από εκείνθ τθν εποχι υπιρχαν ανθςυχίεσ 

ςχετικά με τθν πλθρότθτα των δεδομζνων από προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ και οι ερευνθτζσ 

άρχιςαν να δοκιμάηουν νζεσ και εναλλακτικζσ τεχνικζσ ζρευνασ (Krueger & Casey, 2009). 

Συγκεκριμζνα, υπιρξε ενδιαφζρον ςτθν ανάπτυξθ τεχνικϊν που δεν κα επιτρζπει ςε μεγάλο 

βακμό τθν ανάμιξθ του ερευνθτι και τθν κατεφκυνςθ του ςυμμετζχοντα προσ ςυγκεκριμζνεσ 

απαντιςεισ. Με αποτζλεςμα από το 1940 και μετά, οι ομάδεσ εςτίαςθσ να αποτελοφν μία 

ζγκυρθ μζκοδο ζρευνασ για τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ (Berg, 2004; Morgan, 1997). 

Ο Onwuegbuzie (2009) ορίηει τισ ομάδεσ εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ (focus groups) ωσ 

«…μία ομάδα ατόμων που επιλζγονται από τουσ ερευνθτζσ για να ςυηθτιςουν και να 

ςχολιάςουν τθν προςωπικι τουσ εμπειρία για το κζμα που αποτελεί αντικείμενο τθσ ζρευνασ». 

Συςτινεται μία ομάδα εςτίαςθσ να απαρτίηεται από ζξι ζωσ δζκα ςυμμετζχοντεσ με ζναν 

ςυντονιςτι, του οποίο ο ρόλοσ κα είναι καταλυτικόσ ςτο να κακοδθγεί τθ ςυηιτθςθ ςε 

προκακοριςμζνεσ περιοχζσ ενδιαφζροντοσ (Krueger, 1988). Η λζξθ “focus”, άλλωςτε, εκφράηει 

τθν επικζντρωςθ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα ενδιαφζροντοσ. Με αυτό τον τρόπο ενκαρρφνεται 

θ αλλθλεπίδραςθ και θ ανταλλαγι απόψεων μεταξφ των ατόμων. Οι ομάδεσ εςτιαςμζνθσ 
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ςυηιτθςθσ είναι χριςιμεσ ςτθ διερεφνθςθ ερωτθμάτων που είναι ςχετικά με τισ ςτάςεισ, τισ 

αντιλιψεισ και τα ςυναιςκιματα, κακϊσ μποροφν να εκμαιευτοφν δεδομζνα που πικανϊσ να 

μθν μποροφν να αποκαλυφκοφν με τθ μζκοδο των μεμονωμζνων ςυνεντεφξεων (Onwuegbuzie, 

2009).  

Ο Krueger (1988) προτείνει να ενκαρρφνεται θ ελεφκερθ ςυηιτθςθ μεταξφ των 

ςυμμετεχόντων, ζτςι ϊςτε να γίνει προςπάκεια ανταλλαγισ απόψεων μεταξφ τουσ, να 

ςυμφωνιςουν ι να διαφωνιςουν, να κάνουν ερωτιςεισ μεταξφ τουσ ςε ζνα φιλικό πλαίςιο. 

Αυτό οδθγεί ςε ζνα μεγαλφτερο εφροσ και βάκοσ τθσ ςυηιτθςθσ και φυςιολογικά τθν  

παραγωγι περιςςότερων δεδομζνων ςε ςχετικά ςυντομότερο χρόνο. Από τθν όψθ των 

ςυμμετεχόντων, οι ομάδεσ εςτίαςθσ ζχουν περιγραφεί ωσ λιγότερο απειλθτικζσ, πιο 

παρακινθτικζσ ςτθν ζκφραςθ απόψεων και με, αιςκθτά, πιο οικείο και φιλικό περιβάλλον 

(Krueger & Casey, 2009).  

Στο πίνακα Β3.1 αναφζρονται οι λόγοι που επιλζχκθκαν οι ομάδεσ εςτίαςθσ ωσ 

μζκοδοσ διερεφνθςθσ του υπό μελζτθ κζματοσ, κάποια προβλιματα που εντοπίςτθκαν, οι 

επικρίςεισ αυτϊν και πωσ αμβλφνκθκαν δυνθτικά προβλιματα. Οι ςυμμετζχοντεσ ςε κάκε 

ομάδα επιλζχκθκαν βάςει ενόσ ερωτθματολογίου που τουσ δόκθκε να ςυμπλθρϊςουν, ζτςι 

ϊςτε να υπάρχουν ομοιογενείσ ομάδεσ ατόμων βάςει ςυγκεκριμζνων δθμογραφικϊν κριτθρίων 

(Cowley, 2000). Η ςωςτι ςφςταςθ μιασ ομάδασ εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ ζχει τθν προδιάκεςθ να 

παρζχει πραγματικό βάκοσ και διορατικότθτα του φαινομζνου που εξετάηεται. Αυτό απορρζει 

από τθ δυνατότθτα να υπάρχει μία ποικιλομορφία ςτισ πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται. Ωςτόςο, 

δεν πρζπει να περιλαμβάνει μία ομάδα πάρα πολλοφσ ςυμμετζχοντεσ, επειδι μπορεί να 

δθμιουργθκεί ζνα περιβάλλον, όπου οι ςυμμετζχοντεσ δεν κα αιςκάνονται άνετα να 

μοιραςτοφν τισ ςκζψεισ τουσ, τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ, τισ πεποικιςεισ και τισ εμπειρίεσ 

τουσ (Johnson & Christensen, 2004). Επομζνωσ, ςτθν παροφςα ζρευνα επιλζχκθκε να 

εξετάηονται ομάδεσ 8 ατόμων, ζνασ αρικμόσ που αποτελεί τθν χρυςι τομι (Cowley, 2000) ςτο 

να υπάρχουν αρκετζσ απόψεισ, αλλά, παράλλθλα, να μθν αποτρζπονται από τθν πολυκοςμία 

να τισ μοιραςτοφν με τουσ υπόλοιπουσ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα δθμογραφικά κριτιρια, ζλαβαν χϊρα 5 ομάδεσ εςτίαςθσ με 8 

άτομα ςε κάκε ομάδα. Σε κάκε ομάδα οι ςυμμετζχοντεσ ιταν τθσ ίδιασ θλικιακισ κλίμακασ 

αλλά διζφεραν ωσ προσ τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ, ακολουκϊντασ τθ δομι τθσ 

ελλθνικισ κοινωνίασ βάςει των δεδομζνων που ςυλλζχκθκαν από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι 

Αρχι. 
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Πίνακασ Β3.1: Λόγοι επιλογισ ζρευνασ με τθ μζκοδο των ομάδων εςτίαςθσ  

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΕΣΙΑΗ 

ΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΡΑΕΙ 

υμπυκνωμζνθ 
ςυγκζντρωςθ δεδομζνων/ 
Πραγματικι εςτίαςθ ςτο 
εξεταηόμενο κζμα 

Τείνει να υπάρχει λιγότερο 
ζλεγχοσ των 
αποκρινόμενων από μία 
ςυνζντευξθ ζνασ-με-ζναν 

Χριςθ προκακοριςμζνου 
οδθγοφ ςυηιτθςθσ για να 
προςτεκεί δομι ςτθ ςυηιτθςθ 
των ςυμμετεχόντων 

Γριγορθ και οικονομικι 
μζκοδοσ με ευκολότερθ 
προςζγγιςθ 

Δυςκολία ανάλυςθσ των 
δεδομζνων 

Χριςθ θμι-δομθμζνων 
ερωτιςεων και κοινοφ οπτικοφ 
υλικοφ  

Πιο αποτελεςματικό ςτθ 
ςυγκζντρωςθ 
ςυμμετεχόντων από τθ 
προςωπικι ςυνζντευξθ 

Ο ερευνθτισ κα πρζπει να 
είναι εκπαιδευμζνοσ ϊςτε 
να κακοδθγεί κατάλλθλα 
τθν ομάδα 

Η παρακολοφκθςθ 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθ 
ςωςτι κακοδιγθςθ των 
ομάδων / Η παρουςία του 
ςυντονιςτι ιταν διακριτικι και 
προςαρμοςμζνθ ςτθν εκάςτοτε 
περίπτωςθ 

Η δυνατότθτα 
αλλθλεπίδραςθσ των 
ςυμμετεχόντων παρζχει 
επιπλζον γνϊςεισ ςε 
επιμζρουσ απόψεισ 

Πρζπει να επαναλθφκεί για 
μεγαλφτερθ εγκυρότθτα 

Ο αρικμόσ των απαιτοφμενων 
ςυνεδριάςεων ορίηεται βάςει 
τθσ βιβλιογραφίασ  
(4-5 ςυνεδριάςεισ είναι 
επαρκείσ) 

Αποκαλφπτονται οι 
ςυμμετζχοντεσ όχι μόνο 
λεκτικά, αλλά και με τθ 
γλϊςςα του ςϊματοσ 

Ο παρατθρθτισ να μθν 
μπορζςει να 
αποκρυπτογραφιςει όλα τα 
μθνφματα των 
ςυμμετεχόντων 

Βιντεοςκόπθςθ των ςυνεδριϊν 
και περαιτζρω επεξεργαςία 
όλων των δεδομζνων και των 
αντιδράςεων 

Χριςθ κακθμερινισ 
γλϊςςασ 

Η διατφπωςθ 
εξειδικευμζνων εννοιϊν  

Επεξιγθςθ όλων των οριςμϊν 
πριν τθ χρθςιμοποίθςι τουσ 
ςτθ ςυηιτθςθ 

Φαίνεται λιγότερο 
απειλθτικό και αγχωτικό 
για τουσ ςυμμετζχοντεσ 

Ζλλειψθ ανωνυμίασ/ 
Διςταγμόσ ςτο να 
μοιραςτοφν τισ ςκζψεισ 
τουσ κάποιουσ άλλουσ 

Επιβεβαίωςθ ότι δεν υπάρχει 
ςωςτι και λάκοσ απάντθςθ, 
αλλά θ δικι τουσ απάντθςθ 

Διερευνά καλφτερα 
διαςτάςεισ πολφπλοκων 
κοινωνικϊν ερεκιςμάτων 

Οι ςυμμετζχοντεσ απαντοφν 
με ευχαριςτιςουν τουσ 
ςυνομιλθτζσ τουσ παρά να 
κατακζςουν τθ δικι τουσ 
άποψθ 

Εκ βακζωσ ανάλυςθ των 
αποτελεςμάτων, ϊςτε να 
εντοπιςτοφν πικανζσ 
απαντιςεισ «δθμιουργιματα»  

Η αίςκθςθ του «ανικειν» 
ςε μία ομάδα δθμιουργεί 
το αίςκθςθ τθσ αςφάλεια 

Κάποιοσ να μθν βρίςκει 
κοινά με τουσ ςυνομιλθτζσ 
του 

Καλό ςυνταίριαςμα των 
ςυμμετεχόντων τθσ ομάδασ 

Δυνατότθτα πιο 
αυκόρμθτων απαντιςεων 

Ντροπι ςτθν παράκεςθ 
αυκόρμθτων απαντιςεων 

Ενκάρρυνςθ από τον 
ςυντονιςτι  

Πθγζσ: Saunders, Lewis & Thornhill, 2009; Zikmund, 1997; Krueger & Casey, 2009; Lunt, et al., 
1996; Peters, 1993 
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Β3.4.1 Η ςφνκεςθ των ομάδων 

 

Β3.4.1.1 Η δειγματολθψία 

Το δειγματολθπτικό πλαίςιο είναι το ςθμείο αναφοράσ που επιτρζπει ςτον ερευνθτι να 

επιλζξει τα κατάλλθλα άτομα για τθ μελζτθ (Adams & Cox, 2008). Ωςτόςο, είναι αποδεκτό ότι 

οποιοδιποτε δειγματολθπτικό πλαίςιο και να χρθςιμοποιθκεί, κα μερολθπτεί ωσ προσ τθν 

αντιπροςωπευτικότθτα του δείγματοσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ όλουσ του περιοριςμοφσ που 

μπορεί να ςυμβαίνουν (χρονικοφσ, οικονομικοφσ, κόςτοσ ευκαιρίασ), ζνα ιδανικό δείγμα δεν 

μπορεί να επιτευχκεί, ωσ εκ τοφτου τθρικθκαν αυςτθρά κριτιρια και προχποκζςεισ. Σφμφωνα 

με τισ προτάςεισ των Krueger και Anne (1994), οι ςυμμετζχοντεσ τθσ κάκε ομάδασ είχαν κοινά 

χαρακτθριςτικά θλικίασ, εκνικότθτασ και κοινωνικισ τάξθσ. Η γνωριμία κάποιων ςυμμετεχόντων 

μεταξφ τουσ, παράλλθλα, ενκάρρυνε το ςχολιαςμό και πικανζσ αντιπαρακζςεισ που οδιγθςε 

ςτθν εμπλοκι και άλλων ςυμμετεχόντων, αποκαλφπτοντασ τισ απόψεισ και τα πιςτεφω τουσ. 

Επομζνωσ, τα κριτιρια επιλογισ για τθ ςφνκεςθ κάκε ομάδασ περιγράφονται ωσ εξισ: 

 Ομάδα 1: Νζοι ςυμμετζχοντεσ ζωσ 30 ετϊν, μίξθ από ελεφκερουσ και παντρεμζνουσ 

χωρίσ παιδιά.  

 Ομάδα 2: Καταναλωτζσ θλικίασ 25 μζχρι 40, μίξθ από ελεφκερουσ και παντρεμζνουσ, 

άνεργοι ι χαμθλϊν ειςοδθματικϊν αποδοχϊν.  

 Ομάδα 3: Ηλικιακι κλίμακα 35 με 45, μίξθ παντρεμζνοι με παιδιά και παντρεμζνοι 

χωρίσ παιδιά 

 Ομάδα 4: Συμμετζχοντεσ θλικίασ 40 μζχρι 55, παντρεμζνοι με παιδιά ενιλικα ι ανιλικα 

 Ομάδα 5: Καταναλωτζσ 55 ετϊν και άνω, μίξθ χαμθλϊν και υψθλϊν ςυνταξιοφχων 

 

Οι ομάδεσ εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ αποςκοποφν ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ αυτό- αποκάλυψθσ 

των ςυμμετεχόντων και αυτό είναι πολφ πικανό να ςυμβεί όταν οι ςυμμετζχοντεσ 

αντιλαμβάνονται ότι είναι ομοειδείσ κατά κάποιο τρόπο  και το περιβάλλον τθσ ςυηιτθςθσ είναι 

ανεκτικό και μθ επικριτικό (Bryman & Bell, 2007). Ωσ εκ τοφτου, δόκθκε ιδιαίτερθ προςοχι και 

ςθμαςία ςτθ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ, ςτθ γενικι ενθμζρωςθ και ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ εμπλοκισ 

των ατόμων. 
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Β3.4.1.2 Επιλογι ςυμμετεχόντων 

Από το προςωπικό κφκλο του ερευνθτι επιλζχκθκαν 5 άτομα κλειδιά, που οι γνωριμίεσ 

αυτϊν αντιςτοιχοφςαν ςτα κριτιρια τθσ εκάςτοτε ομάδασ εςτίαςθσ. Στθ ςυνζχεια ηθτικθκε από 

αυτά τα άτομα να δθμοςιοποιιςουν ζνα μινυμα ςτο κοινωνικό δίκτυο (Facebook), ςε μορφι 

εκδιλωςθσ, που καλοφςε τουσ δυνθτικοφσ ςυμμετζχοντεσ ςτο να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον 

τουσ για να λάβουν μζροσ ςε μία κεματικι ςυηιτθςθ για τθν κρίςθ. Από τουσ αποκρινόμενουσ 

που απάντθςαν κετικά ςτάλκθκε ςτον πρϊτο ανά δεκάδα ζνα ερωτθματολόγιο με κάποιεσ 

ερωτιςεισ ελζγχου (δθμογραφικζσ και αγοραςτικζσ), για να εξεταςτεί το αν ιταν κατάλλθλοσ 

ωσ υποψιφιοσ. Οι πρϊτοι 8 που απάντθςαν και ιταν κατάλλθλοι κλικθκαν να δθλϊςουν τθ 

διακεςιμότθτά τουσ (μζρα και ϊρα), και οι επόμενοι 4 χρθςιμοποιικθκαν ςαν επιλαχόντεσ ςε 

περιπτϊςεισ που δεν μποροφςαν να ςυντονιςτοφν οι πρϊτοι 8.  

Στα άτομα που επιλζχκθκαν ςτάλκθκε μία επίςθμθ θλεκτρονικι πρόςκλθςθ 

(Παράρτθμα Α). Η πρόςκλθςθ ςυμπεριλάμβανε όλεσ τισ χριςιμεσ πλθροφορίεσ που χρειαηόταν 

να γνωρίηουν εκ των προτζρων οι ςυμμετζχοντεσ, όπωσ το κζμα τθσ ζρευνασ, τον τρόπο 

διεξαγωγισ τθσ ςυηιτθςθσ, τον τόπο, τθ μζρα και τθν ϊρα τθσ ςυνεδρίασ κα. Παράλλθλα, οι 

ςυμμετζχοντεσ καλοφνταν να δεςμεφςουν ζνα δίωρο από το χρόνο τουσ, ϊςτε να μθν νοιϊκουν 

πιεςμζνοι χρονικά και δεν μποροφςαν να ανταποκρικοφν εκτενϊσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςυηιτθςθσ (Stewart & Shamdasani, 1990). Για το χρόνο που διζκεςαν τα άτομα ανταμείφκθκαν 

με κάποια ςνακ, αναψυκτικά και καφζ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ.  

 

 

Β3.4.2 Η προετοιμαςία και θ διεξαγωγι των υνεδριάςεων 

Β3.4.2.1  Διαδικαςία Διεξαγωγισ υνεδριάςεων 

Μία λίςτα ελζγχου δθμιουργικθκε για όλα τα ςτάδια τθσ ςυνεδρίασ (πριν, κατά τθ διάρκεια 

και μετά), εξαςφαλίηοντασ πωσ καλφπτονται όλα τα κζματα ςε όλεσ τισ ςυνεδριάςεισ, για 

λόγουσ ςυνζπειασ. Για να αντιςτακμιςτοφν κάποιεσ πικανζσ αδυναμίεσ που περιεγράφθκαν 

ςτθν παράγραφο Β3.4.1 τα παρακάτω ςχιματα διαςφαλίηουν τθν ιςοτιμία των ςυνεδριάςεων 

ςε όλα τα επίπεδα. Αυτό ςθμαίνει το μζγεκοσ του δείγματοσ, θ αρχικι πλθροφόρθςθ, ο τόποσ 

και τα ερεκίςματα ιταν ιςάξια προςχεδιαςμζνα και πανομοιότυπα (Διαγραμμα Β3.1). Στο 

διάγραμμα Β3.2 αντανακλάται θ ομοιομορφία ςτθ ροι και ςτθ δομι των ςυνεδριάςεων, ενϊ 

ςτο διάγραμμα εικόνα Β3.3 παρουςιάηεται ο τρόποσ με τον οποίο εξαςφαλίηεται θ ςυνοχι τθσ 

διαχείριςθσ των δεδομζνων μετά τισ ςυνεδρίεσ. Κυριότερθ απόρροια αυτισ τθσ διαδικαςίασ 
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είναι θ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ διαχείριςθσ των δεδομζνων υπό το ςκιπτρο των 

κανόνων θκικισ και δεοντολογίασ. 

 

 Πριν τθ ςυνεδρίαςθ 

 

Διάγραμμα Β3.1: Πίνακασ ελζγχου πριν τθ ςυνεδρίαςθ 

 

 τθ ςυνεδρίαςθ 

 

Διάγραμμα Β3.2: Πίνακασ ελζγχου για τθ ςυνεδρίαςθ 



Ενότθτα Β. Βιβλιογραφικι Επιςκόπθςθ 

 

Διδακτορικι Διατριβι Ευαγγελίασ Χρ. Χατηοποφλου 94 

 

 Μετά τθ ςυνεδρίαςθ 

 

Διάγραμμα Β3.3: Πίνακασ ελζγχου μετά τθ ςυνεδρίαςθ 
 

Β3.4.3 Χριςθ Εικόνων 

Η δφναμθ τθσ όραςθσ και του οπτικοφ ερεκίςματοσ ζχει μελετθκεί από πολλοφσ 

ερευνθτζσ (Donoghue, 2010; Onwuegbuzie, 2009), και αποδεικνφεται από τον πλοφτο των 

πλθροφοριϊν και ειδικϊν δεδομζνων που μποροφν να παρζχουν. Η χριςθ των εικόνων ςτισ 

ομάδεσ εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ, και γενικότερα, θ χριςθ αςκιςεων είναι πραγματικά 

τεκμθριωμζνθ ωσ αποδοτικι μζκοδο εκμαίευςθσ περιςςότερων ςτοιχείων (Wilkinson, 1998).  

Κατά τθ διάρκεια των ςυνεδρίων δόκθκαν διάφορα ερεκίςματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, 

ζτςι ϊςτε να αποτελζςουν κίνθτρο και δυνατότθτα εκμαίευςθσ περιςςότερων πλθροφοριϊν. 

Στθν προςπάκεια ανίχνευςθσ τθσ ςυναιςκθματικισ επιφόρτιςθσ των ςυμμετεχόντων τόςο για 

τθν επιρροι τθσ κρίςθσ, όςο και για τθν αγοραςτικι διαδικαςία, τουσ δόκθκε το παρακάτω 

διάγραμμα Β3.4 και τουσ ηθτικθκε να ςθμειϊςουν ποια εικόνα τουσ ταιριάηει πιο πολφ ςε δφο 

φάςεισ. Ο παρακάτω πίνακασ είναι βαςιςμζνοσ ςτθν μεκοδολογία των Bradley και Lang (1994) 

για τθν μζτρθςθ των ςυναιςκθμάτων διαμζςου τθσ μεκόδου SAM (όπωσ αναφζρκθκε ςτο 

Κεφάλαιο Β1.3.2.2) και οι εικόνεσ που χρθςιμοποιικθκαν βαςιηόταν ςε πρότυπα εικόνων που 

παρακζτει ο Lang et al. (1993) ςτθ μελζτθ του. Η πρϊτθ φάςθ αντικατοπτρίηει τα βιωματικά 

ςυναιςκιματα των ςυμμετεχόντων για τθν κρίςθ, ςκοπίμωσ, ζπειτα μετά τθ ςυηιτθςθ και τθν 

αξιολόγθςι τθσ. Ενϊ, ςτθ δεφτερθ φάςθ ερωτικθκαν για το ποια εικόνα τουσ αντιπροςωπεφει 

όταν ςκζφτονται ι ετοιμάηονται να πάμε για αγορζσ.  
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Διάγραμμα Β3.4: Παράδειγμα λίςτασ ςυναιςκθματικϊν εκφράςεων 
 

  
   

1 2 3 4 5 

   
  

6 7 8 9 10 

     
11 12 13 14 15 

     
16 17 18 19 20 
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Β3.4.4 Οδθγόσ ςυηιτθςθσ 

Οι κεματικοί άξονεσ πάνω ςτουσ οποίουσ κινικθκε θ ςυηιτθςθ αφοροφςαν  

 διερευνθτικζσ ερωτιςεισ για τισ αγοραςτικζσ ςυνικειεσ των ςυμμετεχόντων (αρικμόσ 

ατόμων νοικοκυριοφ, κφριοσ υπεφκυνοσ για τισ αγορζσ, θ δθμιουργία λίςτασ, αλλαγι 

καταςτιματοσ αγορϊν από αυτό που ςυνικιηαν) 

 τθν προςωπικι τουσ αντίλθψθ για τθν κρίςθ (επιρροι οικονομικισ κρίςθσ ςτθν 

κακθμερινότθτα, αξιολόγθςθ του ζλλθνα καταναλωτι, προςωπικι αξιολόγθςθ) 

 τθν επιρροι τθσ κρίςθσ ςτισ αγοραςτικζσ αποφάςεισ (αλλαγι τρόπου αγορϊν, αλλαγι 

επωνυμιϊν και προϊόντων) 

 τθν ςφνδεςι τουσ με τισ αγορζσ (προςωποποίθςθ κάποιου αγαπθμζνου καταςτιματοσ) 

 τα ςυναιςκιματά των ςυμμετεχόντων (παρουςίαςθ ςυναιςκθματικϊν εκφράςεων και 

ςυηιτθςθ) 

 τθν αποτφπωςθ τθσ επιρροισ τθσ κρίςθσ ςε κολάη 

Αναλυτικι παράκεςθ του οδθγοφ ςυηιτθςθσ είναι διακζςιμθ ςτο παράρτθμα Α. 

 

Β3.4.5 Πιλοτικι ζρευνα 

Μία μικρι ομάδα ατόμων εξετάςτθκε πιλοτικά, ζτςι ϊςτε  (1) να γίνει ο ζλεγχοσ τθσ 

λειτουργικότθτασ του οδθγοφ ςυνζντευξθσ, (2) να εξεταςτεί θ αποδοτικότθτα των ομάδων 

εςτίαςθσ και (3) να διευκετθκοφν ςωςτά οι λειτουργικζσ διαδικαςτικζσ, για να κακοριςτεί εξ 

αρχισ αν είναι κατάλλθλθ θ μζκοδοσ μζτρθςθσ (Bryman & Bell, 2007). Ο ζλεγχοσ ζγινε ςτουσ 

παρακάτω παράγοντεσ: 

 Χρόνοσ – Απαιτοφμενοσ χρόνοσ για τθ ςυηιτθςθ και το ςχολιαςμό όλων των κεμάτων, 

κακϊσ και απαιτοφμενοσ χρόνοσ για τθ δθμιουργία του κολάη 

 Ερζκιςμα – Κακοδιγθςθ τθσ ςυηιτθςθσ από τον ςυντονιςτι δίνοντασ ερεκίςματα ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ, χωρίσ, όμωσ, να κατευκφνει τισ απαντιςεισ τουσ ι όλθ τθ ςυηιτθςθ 

προσ ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ 

 Διακζςιμο υλικό – Φπαρξθ αρκετοφ και κατάλλθλου υλικοφ για τθν ςυμπλιρωςθ των 

κολάη, που καλφπτει όλεσ τισ εκφάνςεισ των ςυναιςκθμάτων που κζλουν να εκφράςουν 

οι ςυμμετζχοντεσ 



Ενότθτα Β. Βιβλιογραφικι Επιςκόπθςθ 

 

Διδακτορικι Διατριβι Ευαγγελίασ Χρ. Χατηοποφλου 97 

 

 Ερωτιςεισ από τθν βιβλιογραφία – Ο οδθγόσ ςυηιτθςθσ βαςίςτθκε ςε κζματα που 

υποδεικνφονται από τθν υπάρχουςα διεκνι βιβλιογραφία και εξετάςτθκε αν θ 

προςαρμογι τουσ ςτα ελλθνικά δεδομζνα ιταν κατάλλθλθ και κατανοθτι  

 Μζκοδοσ καταγραφισ  δεδομζνων – Καταγραφι όλθσ τθσ διαδικαςίασ και 

απομαγνθτοφϊνθςθ όλθσ τθσ ςυνεδρίασ. Χρθςιμοποιικθκε μαγνθτοςκόπθςθ, κακότι 

δεν υπιρχε θ δυνατότθτα τθσ βιντεοςκόπθςθσ, θ οποία εξάλλου κα μποροφςε να 

επθρεάςει τθ ςυμπεριφορά των ςυμμετεχόντων. 

 

Β3.5 Αποτελζςματα 

 

Β3.5.1 Κφρια αποτελζςματα ςυνεδριάςεων 

Οι ςυμμετζχοντεσ ιταν οι υπεφκυνοι των αγορϊν ενόσ νοικοκυριοφ και θ ςφνκεςθ των 

ομάδων ςκιαγραφοφςε ζνα μικρόκοςμο του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ, κακϊσ τθρικθκαν τα 

κριτιρια που είχαν τεκεί εξ αρχισ. Δεν τζκθκε ωσ κριτιριο το φφλο των ςυμμετεχόντων, 

δεδομζνου ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζπρεπε να ζχουν επιμεριςτεί τθν ευκφνθ για τισ αγορζσ του 

νοικοκυριοφ τουσ. 

Στον απολογιςμό των αιτιϊν τθσ κρίςθσ μζςα από τθ ςυηιτθςθ αναδείχκθκαν τρεισ 

κατθγορίεσ καταναλωτϊν: οι καταναλωτζσ που υποςτθρίηουν πωσ φταίνε όλοι οι άλλοι εκτόσ 

από αυτοφσ (ςυνικωσ οι μεγαλφτεροι ςε θλικία και οι παντρεμζνοι), οι καταναλωτζσ που 

αναλαμβάνουν και οι ίδιοι ζνα μερίδιο ευκφνθσ (ςυνικωσ, οι μεςιλικεσ με παιδιά), και τρίτων 

οι καταναλωτζσ που δεν αναλϊνονται να επιρρίψουν τισ ευκφνεσ, αλλά αςχολοφνται με το πϊσ 

κα επιβιϊςουν ςε αυτι τθ κατάςταςθ (ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ οι νζοι και κάποιοι 

θλικιωμζνοι). 

Κοινό ςθμείο όλων των ςυμμετεχόντων ιταν θ παραδοχι, πωσ  θ ζλευςθ τθσ κρίςθσ 

τουσ ζχει επθρεάςει, άλλουσ λιγότερο και άλλουσ περιςςότερο. Λιγότερο διλωςε θ πρϊτθ 

ομάδα, οι νζοι δθλαδι, που δθμιοφργθςαν αυτόνομα νοικοκυριά μζςα ςτθ περίοδο τθσ 

φφεςθσ. Η επιρροι ιταν τόςο προςωπικι και ςυναιςκθματικι που αντανακλάται ςτισ 

καταναλωτικζσ ςυνικειεσ των ςυμμετεχόντων. Κφριο χαρακτθριςτικό είναι ότι οι περιςςότεροι, 

πλζον, ακολουκοφν πιο πιςτά τθ λίςτα που ζχουν προετοιμάςει από το ςπίτι και όμωσ 

χαρακτθριςτικά αναφζρει μια κυρία «Εγϊ ςαν εργαηόμενθ ζκανα πάντα λίςτα. Δεν τθν 

ακολουκοφςα πάντα πιςτά, παλιότερα ξζφευγα πολφ από τθ λίςτα, τϊρα ελάχιςτα. Κάποτε 

μπορεί να κάναμε λίγο περιςςότερα ψϊνια, τϊρα περιοριηόμαςτε αρκετά». 
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Επιπλζον, ηθτικθκε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να αξιολογιςουν τθν ςυμπεριφορά του περίγυροφ 

τουσ ςαν καταναλωτζσ, και παρατιρθςαν πωσ ο κόςμοσ γφρω τουσ είναι πιο ςυγκρατθμζνοσ, 

πιο απότομοσ, αλλά ςυνάμα, και πιο ςκεπτικόσ. Χαρακτθριςτικά αναφζρκθκε πωσ «ο κόςμοσ 

ζχει μάκει πλζον να μετρά. Το κακό είναι πωσ, πλζον, μετροφν και τισ κουβζντεσ τουσ… και δεν 

εννοϊ το να ςκζφτεται κάποιοσ πριν μιλιςει… Εννοϊ το να τα κρατάνε όλα μζςα τουσ και από 

τθν πολφ ανάλυςθ και τθ φαςαρία που δθμιουργείται ςτο μυαλό τουσ, να κζλουν λίγθ θςυχία 

μζςα ςε αυτό όταν είναι με κόςμο». 

Σε ςχζςθ με το ερϊτθμα για το αν ο Ζλλθνασ καταναλωτισ ζχει αλλάξει ςυνικειεσ 

αναφζρκθκε από τουσ περιςςότερουσ ότι ςιμερα ζχουν αλλάξει, τόςο τισ αγοραςτικζσ τουσ 

ςυνικεισ τουσ, όςο και τον τρόπο διαςκζδαςισ τουσ. Τα ταξίδια, ο ρουχιςμόσ, τα καλλυντικά 

προϊόντα και οι ζξοδοι για διαςκζδαςθ ζχουν περιοριςτεί. Σε αυτό το ςθμείο, είναι άξιο 

αναφοράσ, θ ερϊτθςθ από κάποιον ςυμμετζχοντα απευκυνόμενο προσ τουσ υπόλοιπουσ με μία 

χροιά φωνισ χαριτολογϊντασ και ςοβαρολογϊντασ, «Πταν λζμε ζχουμε αλλάξει, όλοι δεν 

εννοοφμε ότι ζχουμε κόψει ι μόνο ςτθ δικι μου οικογζνεια ιςχφει;». Ενϊ κάποιοσ μεγαλφτεροσ 

ςυμμετζχοντασ ανζφερε «Η ζξοδοσ ζγινε μθνιαία, εκεί κάπου ςτθ πρϊτθ του κάκε μινα». 

Αντίκετα, ζνα μικρότερο ποςοςτό διλωςε ότι δεν άλλαξε κάτι και ο Ζλλθνασ κα καταναλϊςει, 

όπωσ και να ζχει με χαρακτθριςτικι γενικι αναφορά «Ο Ζλλθνασ πάντα βρίςκει και επιβιϊνει». 

Στθν ενότθτα τθσ ςυηιτθςθσ για τισ αγοραςτικζσ προτιμιςεισ, οι περιςςότεροι 

ςυμμετζχοντεσ ανζφεραν ότι πθγαίνουν για ψϊνια (εκτόσ ςοφπερ μάρκετ) μόνο όταν υπάρχει 

πραγματικι ανάγκθ. Ενϊ κάποιοι διλωςαν πωσ προτιμοφν να πθγαίνουν μόνοι τουσ, ζτςι ϊςτε 

να ψάχνουν τθν καλφτερθ προςφορά και όχι τθν καλφτερθ επωνυμία. Συγκεκριμζνα 

αναφζρκθκε «Ράω μόνθ μου και ψωνίηω από τα κινζηικα καταςτιματα, αλλά δε το λζω ςτο 

κφκλο μου. Ρθγαίνω με παρζα μόνο όταν πάω απλά να κοιτάξω βιτρίνεσ ι για να πάρω κάποιο 

δϊρο, που αναγκαςτικά κα είναι κάτι επϊνυμο», όπωσ και το «Αγοράηω ςυγκεκριμζνα 

προϊόντα από το LIDL που αρζςουν ςε όλθ τθν οικογζνεια, αλλά δεν το ξζρουν γιατί τα βάηω ςε 

noname κουτιά, κακαρά για τθ μερολθψία που υπάρχει.» 

Αναφορικά και ςυγκεκριμζνα για τισ αγορζσ ςτο ςοφπερ μάρκετ, οι 6 ςτουσ 8 

ςυμμετζχοντεσ κάκε ομάδασ διλωςαν ότι αφξθςαν τισ επιςκζψεισ τουσ ςτο ςοφπερ μάρκετ από 

ότι ζκαναν το 2008 και πριν. Συμφϊνθςαν μάλιςτα, ότι παλιότερα ιταν μία μορφι 

εβδομαδιαίασ οικογενειακισ βόλτασ, με τουσ μεγαλφτερουσ να ανακαλοφν ωραίεσ 

οικογενειακζσ ςτιγμζσ και τουσ μικρότερουσ να κυμοφνται τουσ γονείσ τουσ να τουσ αγοράηουν 

ςχεδόν ότι ηθτοφςαν. Αυτό το πρότυπο άλλαξε (1) με τον υπεφκυνο των αγορϊν του 
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νοικοκυριοφ να πθγαίνει και μζςα ςτθν εβδομάδα για να αναηθτιςει καλφτερεσ προςφορζσ και 

τιμζσ, (2) με τθν διεφρυνςθ των κατθγοριϊν των προϊόντων που υπιρχαν ςτο ςοφπερ μάρκετ, 

(3) με τθν αποφυγι τθσ ςυνοδείασ τθσ οικογζνειασ για τον περιοριςμό μόνο ςτα βαςικά 

προϊόντα και (4) με τθν επίςκεψθ περιςςότερων του ενόσ ςοφπερ μάρκετ. Όπωσ 

χαρακτθριςτικά ανζφερε μια κυρία: «Ραλιά ζπαιρνα παποφτςια από μαγαηί με υποδιματα, 

τϊρα όμωσ λόγω τθσ κρίςθσ βρίςκω ακριβά αυτά τα καταςτιματα και αγοράηω από το ςοφπερ 

μάρκετ. Άρα, μπορεί θ ςυχνότθτα τθσ επίςκεψθσ μου τελικά να ζχει αυξθκεί, με μικρότερο ποςό 

δαπάνθσ τθ κάκε φορά  αλλά το ςοφπερ μάρκετ παίρνει μεγαλφτερο μερίδιο του ειςοδιματόσ 

μου από παλιότερα. Αυτό δθλαδι που διζκετα  ςε άλλου είδουσ καταςτιματα και τϊρα τα 

αγοράηω από εκεί». 

Όςο για τθν ςφνδεςι των ςυμμετεχόντων με το βαςικό τουσ ςοφπερ μάρκετ, 

αναφζρκθκε πωσ άλλαξαν ι μείωςαν το ποςοςτό των αγορϊν τουσ από το ςοφπερ μάρκετ που 

επιςκεπτόταν πριν τθν ζλευςθ τθσ κρίςθσ. Ζνασ ςυμμετζχοντασ που μείωςε το ποςοςτό των 

αγορϊν του από το βαςικό του ςοφπερ μάρκετ ανζφερε, «Συνικιηα να πθγαίνω ςτο 

Βαςιλόπουλο που είχε βιολογικά και φρζςκα προϊόντα, αλλά από ότι ακοφγεται όλα τα 

προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ ζνασ προμθκευτισ τα κάνει και είναι όλα ίδια… οπότε πθγαίνω και 

ςτο Γαλαξία όταν βρίςκω προςφορζσ που είναι ςτο δρόμο μου για το ςπίτι». Ενϊ, ςφμφωνα με 

μια άλλθ κυρία ςυηθτικθκε το εξισ: «Δεν πάω ςε πάρα πολλά γιατί μου αρζςει ο Σκλαβενίτθσ. 

Ξζρω ότι ζχει καλι ποιότθτα, εξυπθρζτθςθ και είναι κοντά ςτον ςυνάνκρωπο και, γενικά, 

επιςκζπτομαι αυτό.  Άμα, όμωσ, ακοφςω από κάποια άλλθ φίλθ ότι κάποιο άλλο ςοφπερ μάρκετ 

είχε κάποια προςφορά, τότε κα πάω ςτο άλλο». 

Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με το αν το ςοφπερ μάρκετ που επιςκζπτονται ιταν ζνα γνωςτό/ 

επϊνυμο πρόςωπο, πριν τθ κρίςθ το παρουςίαηαν ςαν το Γιϊργο Παπαδάκθ και τθν Ελζνθ 

Μενεγάκθ, ενϊ ςτθν ίδια ερϊτθςθ για το πϊσ κα το προςωποποιιςουν τθ περίοδο τθσ κρίςθσ, 

θ πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων απάντθςε τθν Angela Merkel και τον Wolfgang Schäuble. Η 

απάντθςθ αυτι, βαςικά, παρουςιάηει ξεκάκαρα πωσ θ διαςκζδαςθ και θ οικειότθτα των 

αγορϊν του νοικοκυριοφ ζχει μετατραπεί ςε ςυναιςκθματικό ακοφςιο φόβο. Άλλωςτε, θ 

πλειοψθφία διλωςε ότι υπάρχει μεγάλθ αναςφάλεια και απαιςιοδοξία ςε ςχζςθ με το μζλλον. 

Σφμφωνα με το ςχόλιο ενόσ ςυμμετζχοντα: "… δεν ξζρω αν αφριο μου δίνουν 800 ι 500 ευρϊ. 

Πςο μεγαλϊνεισ νιϊκεισ αναςφαλισ γιατί δεν ζχεισ και προοπτικζσ...». Άλλωςτε, αυτά είναι και 

τα ςυναιςκιματα που επικράτθςαν όπωσ αναφζρονται παρακάτω. 
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Β3.5.2 Αποτελζςματα Εικόνων/ Κολάη 

Ο πίνακασ των ςυναιςκθμάτων λειτοφργθςε ωσ εφαλτιριο και εγγενισ ενεργοποίθςθ 

βακφτερων δεδομζνων και πλθροφοριϊν. Όπωσ ιταν αναμενόμενο, θ χριςθ εικόνων 

αποδείχκθκε πολφτιμθ για τθν αφξθςθ τθσ ενζργειασ τθσ ομάδασ, προκαλϊντασ ευρφτερεσ και 

ςε βάκοσ ςυηθτιςεισ (Donoghue, 2010). Οι εικόνεσ που εκφράηουν το ςυναίςκθμα του φόβου 

(επιλογι 2 και 9) επιλζχκθκαν από τουσ περιςςότερεσ ςυμμετζχοντεσ, ενϊ ακολουκοφςαν θ 

εικόνα που εκδθλϊνει ζντονο κυμό (επιλογι 7) και οι εικόνεσ που παρουςιάηουν το 

ςυναίςκθμα τθσ αναςφάλειασ και του προβλθματιςμοφ (επιλογι 12 και 17). Εκτόσ των εικόνων, 

ο κάκε ςυμμετζχοντασ ξεχωριςτά δθμιοφργθςε ζνα κολάη, όπωσ παρακζτονται ενδεικτικά ςτο 

Διάγραμμ Β3.5. 

Η δθμιουργία του κολάη δεν αποςκοποφςε μόνο ςτθν εκ βάκουσ εξιγθςθ του πωσ 

αντιλαμβάνονται τθ κρίςθ, αλλά επζτρεπε τθν ομάδα να αποβάλλει το άγχοσ. Δθμιουργϊντασ 

το κολάη  ςχολιαηόταν κάποιεσ εικόνεσ που ζβριςκαν ςτο διακζςιμο υλικό και ξεκινοφςε μεταξφ 

τουσ διάλογοσ αποκαλφπτοντασ νζεσ πτυχζσ των αγοραςτικϊν τουσ ςυνθκειϊν τθν περίοδο τθσ 

κρίςθσ.  

Η ενςωμάτωςθ ςτο κολάη τθσ εικόνα που μία κοπζλα μετράει με ζνα μζτρο τα χριματα 

παρατθρικθκε ςε όλεσ τισ ομάδεσ, άρα ςε όλεσ τισ θλικίεσ. Για κάκε θλικία το αίςκθμα τθσ 

αναςφάλειασ ςε ςχζςθ με τθν φπαρξθ εργαςίασ και τι μπορεί να ελλοχεφει το μζλλον προκαλεί 

άγχοσ και εξωτερικεφτθκε ζμμεςα ι υποςυνείδθτα με τθ χριςθ εικόνων που πρόβαλαν κλίψθ 

και αγωνία. Ωςτόςο, είναι φανερό ότι τα νεότερα άτομα ιταν πιο αιςιόδοξα ςε ςχζςθ με το 

μζλλον, ενϊ τα άτομα μεγαλφτερθσ θλικίασ που δυςκολεφονται με τισ ςυνκικεσ τθσ ςφνταξθσ 

ιταν περιςςότερο απογοθτευμζνοι. Η ομάδα με τουσ ςυνταξιοφχουσ ταυτίςτθκε  περιςςότερο 

με τθ χριςθ εικόνων με ερωτθματικά αλλά και με τθν ανάγκθ τθσ ηεςταςιά τθσ οικογζνειασ 

ξανά. Αρκετοί από αυτι τθν ομάδα χϊριςαν τθν ςελίδα ςε δφο μζρθ, με το τι κα ικελαν υλικά 

και το τι κα ικελαν ςε κζματα αξιϊν, όπωσ θ ανάγκθ καλπωρισ και αγάπθσ από τουσ γφρω 

τουσ. Ενϊ οι υπόλοιπεσ ομάδεσ επικεντρϊκθκαν ςτθν ζκφραςθ τθσ αναηιτθςθσ προςφορϊν, 

ςτθ κοφραςθ τθσ κακθμερινότθτασ, ςτθν ζλλειψθ πίςτθσ ςτισ επωνυμίεσ, αναρωτϊμενοι για αν 

το αφριο κα είναι καλφτερο. 
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Διάγραμμα Β3.5: Ενδεικτικι παράκεςθ κολάη 

   

   

 

 

Το ςυνολικό προφίλ των ομάδων που προζκυψε μζςα από τισ ςυμμετοχζσ των 

ερωτθκζντων, ιταν ότι θ κατάςταςθ ςε ςχζςθ με τον καταναλωτιςμό, ςαφϊσ ζχει αλλάξει προσ 

το χειρότερο και οι άνκρωποι προςπακοφν να διατθριςουν μια αξιοπρεπι διαβίωςθ 

προςδοκϊντασ ζνα καλφτερο αφριο που κα τουσ εξαςφαλίςει μια αςφαλζςτερθ διαβίωςθ 

δείχνοντασ πωσ περιμζνουν τθν ελπίδα. 
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Β3.6 Κφρια ςυμπεράςματα ζρευνασ 

Ολοκλθρϊνοντασ και ζχοντασ μελετιςει τισ ςυνεντεφξεισ  των ερωτθκζντων που 

ζλαβαν μζροσ ςτθν ζρευνα, ςυμπεραίνεται ότι οι καταναλωτικζσ ςυνικειεσ ζχουν αλλάξει 

ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια εξαιτίασ τθσ παρατεταμζνθσ οικονομικισ  κρίςθσ. Οι αγοραςτζσ 

ζχουν περιορίςει τισ δαπάνεσ τουσ για αγακά που δεν κεωροφν βαςικά και προςπακοφν να 

δϊςουν τθν μεγαλφτερθ δυνατι αξία ςτα χριματά με οποιαδιποτε εναλλακτικι λφςθ. Αυτό 

ςθμαίνει πωσ κφριο κριτιριο ςτισ επιλογζσ τουσ είναι το χρθματικό κόςτοσ, αψθφϊντασ άλλα 

κόςτθ που άλλοτε λάμβαναν υπόψθ, κόςτοσ ευκαιρίασ ι προςωπικό κόςτοσ. 

Αποτελεί εφρθμα τθσ παροφςασ ζρευνασ, το γεγονόσ ότι οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ 

ερωτιςεισ ςχετικά με τθν αγοραςτικι τουσ ςυμπεριφορά, διαχϊριηαν τισ απαντιςεισ τουσ 

μεταξφ τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ ςτο ςοφπερ μάρκετ και ςτα υπόλοιπα καταςτιματα. Δεδομζνου 

ότι το μοναδικό ζξοδο που δεν μποροφν να περιορίςουν, κακαρά για βιοποριςτικοφσ λόγουσ, 

είναι αυτό του ςοφπερ μάρκετ. Μζςα ςτθν περίοδο τθσ κρίςθσ οι καταναλωτζσ ζχουν 

περιορίςει τισ αγορζσ ςτα εμπορικά καταςτιματα και ωσ αναγκαίο «κακό» για αυτοφσ 

ςυνεχίηουν να επιςκζπτονται τα ςοφπερ μάρκετ με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα. Αυτό είναι 

απόρροια τθσ διεφρυνςθσ των κατθγορίεσ των προϊόντων που αγοράηουν, πλζον, από αυτό. 

Συνεπϊσ, το ςοφπερ μάρκετ κακίςταται το καλφτερο περιβάλλον μελζτθσ τθσ ςυμπεριφοράσ 

των καταναλωτϊν τθν περίοδο τθσ κρίςθσ, αφοφ είναι ο μοναδικόσ κλάδοσ που οι καταναλωτζσ 

ςυνεχίηουν να επιςκζπτονται και να ζχουν βιωματικζσ εμπειρίεσ. 

Ωςτόςο, θ αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ ςτο ςοφπερ μάρκετ και θ επαναλθψιμότθτα 

επιςκζψεων είναι αντικρουόμενθ με τθν πιςτότθτα που ζχουν με το βαςικό τουσ ςοφπερ 

μάρκετ. Οι καταναλωτζσ ςτθν προςπάκειά τουσ να διατθριςουν τθν ποιότθτα τθσ ηωισ που 

ςυνικιηαν να ζχουν τα προθγοφμενα ζτθ, απαρνοφνται τθν αγαπθμζνθ τουσ επωνυμία ςοφπερ 

μάρκετ πολφ πιο εφκολα και επιςκζπτονται κάποια άλλθ αν ενθμερωκοφν πωσ ζχει κάποιο 

προϊόν πιο φκθνά ι ςε προςφορά. Αυτι θ απάρνθςθ ςτο βαςικό τουσ ςοφπερ μάρκετ και θ 

επίςκεψθ ςε κάποιο άλλο ακολουκείται από ςυναιςκιματα απομυκοποίθςθσ του βαςικοφ τουσ 

ςοφπερ μάρκετ και, ζτςι, εξιςορροπείται ςτθν αντίλθψι του με τισ υπόλοιπεσ επωνυμίεσ. Αυτι 

θ αποςφνδεςθ του καταναλωτι από το βαςικό του ςοφπερ μάρκετ και απενοχοποίθςθ αυτισ 

τθσ αποςφνδεςθσ κα εξεταςτοφν βιβλιογραφικά περαιτζρω ςτα επόμενα κεφάλαια. 
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Β3.7 φνοψθ 

Στον παρακάτω πίνακα ςυνοψίηονται τα ςτοιχεία που περιλιφκθκαν ςτο ςχζδιο τθσ 

ποιοτικισ ζρευνασ. Τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ οδθγοφν ςτθν περαιτζρω μελζτθ 

τθσ αποςφνδεςθσ του καταναλωτι με τθν επωνυμία ςε ζνα περιβάλλον λιανεμπορίου και 

ςυγκεκριμζνα ςτα ςοφπερ μάρκετ. 

 

Πίνακασ Β3.2: Σχζδιο ποιοτικισ ζρευνασ 
 

Στοιχεία Σχεδίου Έρευνασ τοιχεία Παροφςασ Ζρευνασ 

Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων Συνδυαςμόσ παραγωγικισ και επαγωγικισ μεκόδου 

Ερευνθτικόσ ςκοπόσ Διερευνθτικι (exploratory) 

Περιγραφικι (descriptive-explanatory) 

Μζκοδοσ ςυλλογισ ςτοιχείων Πρωτογενισ  

Μζκοδοσ μζτρθςθσ και 
επεξεργαςίασ 

αποτελεςμάτων 

Ποιοτικι (qualitative research) με τθ χριςθ  

ομάδων εςτίαςθσ 

Χρονικόσ ορίηοντασ ζρευνασ  Δια κλαδικι ι Συγχρονικι (cross sectional) 

Παρζμβαςθ ερευνθτι Συντονιςτικι και Κακοδθγθτικι (guidance interfence) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β4. Σφνδεςη και Αποςφνδεςη Καταναλωτή 

 

 

Β4.1 Ειςαγωγή 

Η δθμιουργία ιςχυρϊν δεςμϊν μεταξφ των καταναλωτϊν και των εμπορικϊν ςθμάτων 

αποτελεί ςτόχοσ των εταιριϊν, κακϊσ οδθγεί ςε πολλαπλά οφζλθ, όπωσ κετικό ςχολιαςμό από 

ςτόμα-ςε ςτόμα (WOM), δζςμευςθ του πελάτθ, πίςτθ του καταναλωτι (Kim et al., 2005; Orth et 

al., 2010; Vlachos et al., 2010). Η κατανόθςθ πωσ δθμιουργοφνται και εντείνονται οι δεςμοί 

μεταξφ τθσ επωνυμίασ και του πελάτθ αποτελοφν μζςα επίτευξθσ επιτυχοφσ ςχζςεων 

μάρκετινγκ (Fournier, 1998; Thomson, 2006). Μολονότι, πρόςφατεσ ζρευνεσ αποκάλυψαν ότι θ 

ιςχυρι ςφνδεςθ και προςιλωςθ προσ ζνα εμπορικό ςιμα μπορεί να λειτουργιςει ωσ 

ρυκμιςτισ ακόμα και ςε μία ανικικθ ςυμπεριφορά μιασ επιχείρθςθσ (Schmalz & Orth, 2012), 

δεν οδθγοφν όλεσ οι ςχζςεισ ςε ακλόνθτουσ δεςμοφσ, όπωσ αποδείχτθκε ςτα προθγοφμενα 

κεφάλαια (Παράγραφοσ B2.4 και Β3.5). 

Κρίνοντασ από τον εξζχοντα ρόλο που διαδραματίηει θ ςφνδεςθ (attachment) του 

καταναλωτι με τθν επωνυμία (Hudson et al., 2015; Jang et al., 2015), είναι ηωτικισ ςθμαςίασ να 

γίνει κατανοθτι θ ςθμαντικότθτα τθσ ζννοιασ τθσ αποςφνδεςθσ από τθν επωνυμία και 

γενικότερα τθσ αποςφνδεςθσ του καταναλωτι από τθν αγοραςτικι διαδικαςία. Αυτό το 

κεφάλαιο αποςκοπεί να παρζχει βιβλιογραφικι κεμελίωςθ των εννοιϊν τθσ ςφνδεςθσ (brand 

attachment) και τθσ αποςφνδεςθσ (brand detachment) με μία επωνυμία, οι οποίεσ κακοδθγοφν 

το πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ. το πρϊτο μζροσ παρουςιάηεται θ εξζλιξθ τθσ Θεωρίασ τθσ 

φνδεςθσ, θ οποία λειτουργεί ωσ ακρογωνιαίοσ λίκοσ για τθν εννοιολογικι προςάρτθςθ τθσ 

αποςφνδεςθσ από τθν επωνυμία. Δεδομζνου ότι δεν μπορεί να υφίςταται θ ζννοια τθσ 

αποςφνδεςθσ αν κάποιοσ δεν είναι ιδθ ςυνδεδεμζνοσ με μία επωνυμία. υνεπϊσ, ςτο δεφτερο 

μζροσ γίνεται θ οροκζτθςθ τθσ αποςφνδεςθσ και παρουςιάηεται, ενδελεχϊσ, θ μεταφορά τθσ 

ζννοιασ από τθν Ψυχολογία ςτο Μάρκετινγκ, κακϊσ θ ζννοια τθσ αποςφνδεςθσ από μία 

επωνυμία ζχει μελετθκεί ςε ελάχιςτεσ ζρευνεσ ςτθ βιβλιογραφία. Ωσ εκ τοφτου, παρουςιάηεται 

μία διεπιςτθμονικι βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ ςχετικά με τθν ζννοια τθσ αποςφνδεςθσ, ϊςτε 

να γίνει αντιλθπτι θ υιοκζτθςι τθσ ςτο κλάδο του Μάρκετινγκ και ο διαχωριςμόσ τθσ από 

παρεμφερείσ ζννοιεσ.  
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Β4.2 Σφνδεςη (Attachment) Καταναλωτή 

 

B4.2.1 Η Θεωρία τησ Σφνδεςησ (Attachment1  Theory)  

Η ζννοια τθσ ςφνδεςθσ προζρχεται και ζχει μελετθκεί εκτενϊσ από τθν επιςτιμθ τθσ 

ψυχολογίασ. Ο βρετανόσ ψυχαναλυτισ και ερευνθτισ Bowlby (1958, 1959, 1969, 1973, 1980) 

υπιρξε πρωτοςτάτθσ τθσ ζρευνασ ςχετικά με τθ κεωρία τθσ φνδεςθσ (Attachment Theory) ςτα 

πλαίςια των ανκρϊπινων ςχζςεων, αφινοντασ το ερευνθτικό του αποτφπωμα και αποτζλεςε 

εμπνευςτισ ποικίλων μελετϊν. Ο Bowlby (1969), λοιπόν, εξιγθςε, ςτο πρϊτο τόμο τθσ 

τριλογίασ του Attachment and Loss, ότι θ φνδεςθ παρουςιάηεται ωσ ζνα ςφςτθμα τθσ 

ςυμπεριφοράσ με τθ δικι του μορφι και λειτουργία. Η κφρια κεϊρθςθ τθσ φνδεςθσ τθν 

παρουςιάηει ωσ ζνα επιλεκτικό ςυναιςκθματικό και αντιλθπτό δεςμό που υποςτθρίηει τθν 

ευθμερία και τθν εγγφτθτα ενόσ ατόμου για κάποιον άλλο (attachment figure), μζςω τθσ 

λειτουργίασ τθσ, θ οποία αποςκοπεί ςτθν μείωςθ τθσ διζγερςθσ ι του άγχουσ για τθν αίςκθςθ 

τθσ αςφάλειασ και τθσ ιςορροπίασ.  

Ο Bowlby (1958) χρειάςτθκε πολφ μεγάλθ προςπάκεια και δζχτθκε πολλζσ επικρίςεισ 

μζχρι να γίνει ςαφισ θ διάκριςθ μεταξφ τθσ παλαιάσ κεωρίασ τθσ Εξάρτθςθσ, θ οποία είχε 

υιοκετθκεί ςαν ζννοια τθσ κοινωνιολογίασ, και τθσ νζασ κεωρίασ, που πρότεινε, τθσ φνδεςθσ. 

Κφριο επιχείρθμα του διαχωριςμοφ των εννοιϊν αποτζλεςε το γεγονόσ ότι θ κεωρία τθσ 

φνδεςθσ δεν αποτελεί ζνδειξθ παλινδρόμθςθσ, αλλά εκτελεί μία φυςικι, υγιι λειτουργία 

ακόμα και ςτθν ενιλικθ ηωι. Μάλιςτα, υποςτιριξε ότι θ φνδεςθ των ανκρϊπων αποτελεί μια 

βαςικι, ζμφυτθ ανάγκθ, θ οποία μπορεί να επθρεάςει κακοριςτικά τθν ψυχολογικι ιςορροπία 

και τισ διαπροςωπικζσ τουσ ςχζςεισ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ. 

Η παραδοςιακι κεωρία τθσ φνδεςθσ αναπτφχκθκε με τθ μελζτθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ τθσ 

μθτζρασ και του βρζφουσ τθσ (Bowlby,1969). Σο ξεκίνθμα τθσ ςχζςθσ εγκφου-εμβρφου 

εκδθλϊνεται ωσ ζνασ ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ (emotional bond) μζςω τθσ γαλουχίασ τθσ 

μθτζρασ με το βρζφοσ και εξελίςςεται ςε ςφνδεςθ όςο το παιδί μεγαλϊνει μζχρι να γίνει 

ενιλικασ. Δεν προςδοκάται ζνα παιδί ςε βρεφικι και νθπιακι θλικία να ζχει αναπτφξει πλιρωσ 

όλεσ τισ λειτουργίεσ του, ςυνεπϊσ κατά τθ διάρκειά αυτισ τθσ φάςθσ εξαρτάται από τθ μθτζρα 

του. Εκείνθ προςανατολίηει το παιδί ςτο χϊρο, ςτο χρόνο και ςτο γενικότερο περιβάλλον του 

μζςω τθσ μφθςθσ για το τι πρζπει να τον επθρεάηει, να τον ικανοποιεί και τι πρζπει να 

                                                           
1 Η ερμθνεία τθσ λζξθσ Attachment ςφμφωνα με το Oxford English Dictionary (2016) ορίηεται ωσ  

«(1) An extra part or extension that is or may be attached to something to perform a particular function, 

(2) Affection, fondness, or sympathy for someone or something (3) Temporary secondment to an 

organization, (4) The action of attaching something.» 
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περιορίςει. Επομζνωσ, μζχρι εκείνθ τθν θλικία θ μθτζρα είναι το «Εγϊ» (ego) και το «Τπερεγϊ» 

(superego) του ατόμου (Bowlby, 1951). Με τθν πάροδο του χρόνου μακαίνει το ίδιο το άτομο 

αυτι τθ διαδικαςία και ςταδιακά μεταβιβάηεται αυτόσ ο ρόλοσ ςτον ίδιο. Αποτελεί μία αργι, 

λεπτι και ςυνεχι διαδικαςία, θ οποία όταν τελειϊςει το άτομο κα ζχει αναπτφξει το «Εγϊ» και 

το «Τπερεγϊ» του. Όντασ ενιλικασ με ολοκλθρωμζνθ προςωπικότθτα δθμιουργεί τθν επικυμία 

να δθμιουργιςει ςυναιςκθματικοφσ δεςμοφσ με άλλα άτομα, που κεωρεί πλζον ςθμαντικά. 

Ζτςι μπορεί να προκφψει μεταξφ των ενθλίκων μία ρομαντικι αγάπθ (Hazan & Shaver, 1987) ι 

δυνατζσ φιλίεσ (Trinke & Bartholomew, 1997).  

Κατά τθν άποψθ του Bowlby (1969), θ επιδίωξθ τθσ εγγφτθτασ είναι αυτό που προκαλεί 

ζνα άτομο να αναπτφξει ςυναιςκθματικοφσ δεςμοφσ με κάποιον άλλο. Ο δεςμόσ μεταξφ των 

ατόμων μπορεί να αναπτυχκεί, επειδι ζνα άτομο ανακαλφπτει ότι κάποιοσ άλλοσ του είναι 

απαραίτθτοσ και ςυνδζεται με αυτόν (ακόμα και ςτθν ακραία του μορφι, όπου θ μθτζρα 

απαραίτθτα είναι θ παροχι φαγθτοφ του παιδιοφ). Αργότερα, ο Bowlby (1973) ςυνοψίηει τθ 

κεωρία τθσ φνδεςθσ ςτισ ακόλουκεσ τρεισ προτάςεισ: 

1. Εάν ζνα άτομο ζχει τθν πεποίκθςθ ότι μπορεί να ςυνδεκεί με κάποιο άλλο άτομο 

(attachment figure), τότε το άτομο κα είναι λιγότερο επιρρεπισ ςτο φόβο. 

2. Η αίςκθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των ατόμων για τουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ χτίηεται 

από τθν παιδικι θλικία ζωσ τθν εφθβεία και τείνει να παραμζνει αμετάβλθτθ. 

3. Οι ποικίλεσ προςδοκίεσ ότι ζνα άτομο ζχει αναπτφξει τθ δυνατότθτα ανταπόκριςθσ 

ςτθ φνδεςθ ενόσ άλλου ατόμου αντανακλοφν τισ εμπειρίεσ του ατόμου. 

 

τθν ςφνδεςθ των ενθλίκων, οι  Hazan και Shaver (1987) υποςτθρίηουν ότι εμπλζκονται 

τόςο κετικά και όςο και αρνθτικά ςυναιςκιματα αποκαλφπτοντασ τθν ανάγκθ για αγάπθ, θ 

οποία εκπλθρϊνεται ωσ κοινωνικι και βιολογικι λειτουργία των ανκρϊπων. Η ανάπτυξθ τθσ 

κεωρίασ τθσ φνδεςθσ λειτουργεί με τισ βαςικζσ ανάγκεσ του ατόμου, θ οποία ςτο τζλοσ 

ενιςχφει τθ γενικι ευεξία του (Berman & Sperling, 1994). Η βαςικι διαφορά και θ εξζλιξθ τθσ 

κεωρίασ είναι το άλλο άτομο, με τθ ςφνδεςθ του βρζφουσ- μθτζρασ να είναι βιολογικά 

κακοδθγοφμενθ, ενϊ θ ςφνδεςθ των ενθλίκων να είναι από επιλογι (Hazan & Shaver, 1994). 

Περαιτζρω μελζτεσ κατζλθξαν, επίςθσ, ότι δεν είναι θ κατευκυνόμενθ ςχζςθ που ςτοχεφει θ 

ςφνδεςθ, αλλά θ εκπλιρωςθ τθσ πραγματικισ ι τθσ αντιλαμβανόμενθσ αίςκθςθσ προςταςίασ 

και αςφάλειασ (Shaver & Mikulincer, 2005). 

 Εκτόσ από τθ γειτνίαςθ τθσ αναηιτθςθσ και τθσ αντιλαμβανόμενθσ αίςκθςθσ τθσ 

ςιγουριάσ, θ κεωρία τθσ φνδεςθσ προχποκζτει ότι τα άτομα ςυνεχϊσ αναηθτοφν τθν αίςκθςθ 

τθσ αςφάλειασ μζςω τθσ ςφνδεςθσ με κάποιο άλλο άτομο. Ο Mikulincer et al. (2003) ανζπτυξε 
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ζνα πλαίςιο εργαςίασ ςτο οποίο απεικονίηει τισ ςτρατθγικζσ για να διαςφαλιςτεί θ αςφάλεια 

του ατόμου, δίνοντασ ζμφαςθ ςε χαρακτθριςτικά όπωσ θ αυτοπραγμάτωςθ, θ αυτονομία και θ 

ατομικότθτα. Προτείνοντασ δφο ςτάδια για τθ κεωρία τθσ φνδεςθσ, (1) τθν εδραίωςθ τθσ 

ςφνδεςθσ του ατόμου με το άλλο άτομο και (2) τθν εδραίωςθ τθσ ζννοιασ τθσ ανεξαρτθςίασ του 

ατόμου από το άλλο άτομο. 

Οι τρεισ μθχανιςμοί του Mikulincer et al. (2003), για να επιτευχκοφν τα παραπάνω 

ςτάδια, είναι (1) θ επζκταςθ των προοπτικϊν και των ικανοτιτων του ατόμου (2) θ επζκταςθ 

του εαυτοφ του και (3) οι εςωτερικζσ λειτουργίεσ και αναηθτιςεισ που αρχικά επιτυγχάνονται 

με τθν κακοδιγθςθ κάποιου άλλου (attachment figure). Όταν τα άτομα αιςκάνονται αςφάλεια 

λόγω τθσ φιγοφρασ ςφνδεςθσ, αρχίηουν να ενιςχφουν τθν αποτελεςματικότθτά και τθ 

δυναμικότθτά τουσ για να χειριςτοφν τισ δικζσ τουσ αγωνίεσ. Ζτςι τότε, το άλλο άτομο 

(attachment figure) κα πρζπει να κεωρείται επζκταςθ του εαυτοφ, θ οποία χριηει ιδιαίτερθσ 

διαχείριςθσ και κρίςθσ. Μετά από τθν αυτοκριτικι και τθν κρίςθ τθσ φιγοφρασ ςφνδεςθσ, το 

άτομο μπορεί να διαλζξει αν κα παραμείνει ςυνδεδεμζνοσ ι κα ξεκινιςει διαδικαςίεσ 

αποςφνδεςθσ (αυτι θ οπτικι τθσ κεωρίασ τθσ φνδεςθσ κα αναπτυχκεί ςτο Β4.3). 

Μία νζα οπτικι τθσ φνδεςθσ δόκθκε από τον ίδιο τον Bowlby (1979), ο οποίοσ 

διεφρυνε τθ κεωρία τθσ φνδεςθσ, κζτοντασ το ηιτθμα τθσ ςφνδεςθσ του ατόμου με κάποιο 

αντικείμενο, ορίηοντασ τθν εκ νζου ωσ «attachment is an emotion laden target-specific bond 

between a person and a specific object (ςελ. 87-88).» 

Ζκτοτε, θ ζννοια τθσ ςφνδεςθσ ζχει μελετθκεί ςε ποικίλα περιβάλλοντα, όπωσ ςτισ 

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ (Bowlby, 1979, 1980; Ainsworth et al., 1978; Main, 1991), ςτθν 

ψυχοκεραπεία (Holmes, 2001), ςτθν κατοχι υλικϊν αγακϊν (Belk, 1988; Bowlby, 1979; 

Wallendorf & Arnould, 1988), ςτθν εκπαίδευςθ (Jillapalli & Wilcox, 2010), ςε περιοχζσ/ 

τοποκεςίεσ (Brocato, Baker & Voorhees, 2015; Eisenhauer, Krannich & Blahna 2000; Rubenstein 

& Patricia, 1992), ςε εμπειρίεσ (Arnould & Price, 1993), ςτον τουριςμό και τθ διοίκθςθ 

τουριςτικϊν προοριςμϊν (Yuksel et al., 2010), ςε ςχζςεισ μεταξφ καταναλωτϊν και επωνυμιϊν 

(Schouten & McAlexander, 1995; Lacoeuilhe, 2000; Thomson et al., 2005; Louis & Lombart, 

2010; Belai & Behi, 2011) και ςε ςχζςεισ καταναλωτϊν με επϊνυμα άτομα (Loroz & Braig, 2015). 

Η υιοκζτθςθ τθσ κεωρίασ τθσ φνδεςθσ από τθν επιςτθμονικι αρκρογραφία του μάρκετινγκ 

είναι ςχετικά πρόςφατθ, τθν τελευταία δεκαετία (Pedeliento et al., 2015). φμφωνα με τουσ 

Thomson et al. (2005), πρόκειται για «μια ιςχυρι ςφνδεςθ, που χαρακτθρίηεται από τθν 

αντίλθψθ ότι το αντικείμενο/ υποκείμενο ςφνδεςθσ είναι αναντικατάςτατο».  
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Η λζξθ attachment ςτα ελλθνικά μπορεί να ερμθνευτεί ωσ προςκόλλθςθ, προςιλωςθ, 

αφοςίωςθ ι ςφνδεςθ. Η επιλογι τθσ χριςθσ τθσ λζξθσ «φνδεςθ» ςτθ παροφςα μελζτθ 

αντικατοπτρίηει τθν ερμθνεία τθσ λζξθσ attachment βάςει τθσ προαναφερόμενθσ 

βιβλιογραφίασ. Δθλαδι θ πρόκεςθ «υν» ολοκλθρϊνει τθν ζννοια του δεςίματοσ με τθν 

απαίτθςθ των δφο πλευρϊν. Από τθ μία πλευρά είναι το άτομο, ο καταναλωτισ ι το νοικοκυριό 

και από τθν άλλθ πλευρά είναι θ ζλξθ που λαμβάνει από άλλο άτομο, από ζνα εμπορικό ςιμα, 

από ζνα κατάςτθμα κα. 

 

Β4.2.2 Σφνδεςη ςτο Μάρκετινγκ 

Η φνδεςθ ςτθν Ψυχολογία περιγράφει το ςυναιςκθματικό δεςμό μεταξφ ενόσ ατόμου 

με άλλα ςθμαντικά πρόςωπα γι αυτόν, δθλαδι επικεντρϊνεται ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ. Η 

υιοκζτθςθ τθσ ζννοιασ τθσ φνδεςθσ ςτο Μάρκετινγκ ξεπερνά τισ ςυνδζςεισ μζςω 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων (πρόςωπο με πρόςωπο) και διερευνά τθ ςχζςθ του καταναλωτι με 

κάποιο αντικείμενο (Ball & Tasaki, 1992; Ferraro et al., 2011; Kleine & Baker, 2004; Richins, 

1994) ι με μία επωνυμία (Carroll & Ahuvia, 2006; Fournier, 1998; Park et al., 2010).  

Η ζννοια τθσ φνδεςθσ ςτο Μάρκετινγκ ςτθρίχκθκε, επιπλζον, ςε ζρευνεσ τθσ 

Ψυχολογίασ ςχετικά με τθν κατοχι υλικϊν αγακϊν (material possessions). Όπωσ αυτι των 

Schultz, Kleine και Kernan (1989), οι οποίοι ορίηουν τθ ςφνδεςθ ωσ «[…] a multidimensional 

property of a material object possession which represents the degree of linkage perceived by an 

individual between him/her self and a particular object (ςελ. 360)».  

Η φνδεςθ με ζνα υλικό αγακό είναι μια πολφπλευρθ ςχζςθ μεταξφ ενόσ ατόμου ι μιασ 

ομάδασ ατόμων με ζνα ςυγκεκριμζνο αγακό που ζχει «εγκρικεί» ψυχολογικά μζςω τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ του ατόμου και του αντικειμζνου (Kleine & Baker, 2004). Από αυτόν 

τον οριςμό ςυνάγεται ότι θ φνδεςθ απαιτεί μια διαδικαςία ψυχολογικισ «πίςτωςθσ», που 

ξεφεφγει από τα όρια τθσ υλικισ κατοχισ και αποτελεί ζνα είδοσ επζκταςθσ του «εγϊ» του 

ατόμου. Επίςθσ, το αντικείμενο με το οποίο υπάρχει θ ςφνδεςθ ζχει προςωπικό νόθμα και 

ςυμβολικι αξία για το άτομο, το οποίο κεωρεί το αντικείμενο ωσ ζνα βακμό αναντικατάςτατο. 

Βζβαια, θ ςχζςθ αυτι είναι δυναμικι και όχι ςτατικι, με τθν ζννοια ότι τα ςυμβολικά νοιματά 

τθσ εξελίςςονται, παράλλθλα με τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπου και διαμορφϊνονται ανάλογα. 

Κατά τουσ Belai και Behi (2011), δφο είναι οι κφριεσ προςεγγίςεισ που υποςτιριξαν τθ 

ςυςχζτιςθ τθσ φνδεςθσ με το Μάρκετινγκ: θ προςωπικότθτα και θ αφοςίωςθ.  

Η πρϊτθ προςζγγιςθ αφορά ςτθν εξζταςθ τθσ επωνυμίασ, θ οποία ςτθρίηεται ςτα 

ςυμβολικά οφζλθ, και διερευνάται μζςω τθσ προςωπικότθτασ τθσ επωνυμίασ (brand 

personality) και των ςυςχετίςεων με τθν επωνυμία. Κακϊσ, θ επωνυμία «προςωποποιείται» και 
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αποκτά ανκρϊπινα χαρακτθριςτικά, είναι εφικτό να δθμιουργθκοφν ςυναιςκθματικζσ 

αξιολογιςεισ και ςυνδζςεισ. Η δεφτερθ προςζγγιςθ εςτιάηει ςτον οριςμό τθσ αφοςίωςθσ ςε μια 

επωνυμία (brand commitment). Η εν λόγω αφοςίωςθ αποτελείται από δφο διαςτάςεισ: (1) τθ 

γνωςτικι, που ενςωματϊνει τον αντιλθπτό κίνδυνο και τα κόςτθ αλλαγισ και (2) τθ 

ςυναιςκθματικι, που εκφράηει ςυναιςκθματικοφσ δεςμοφσ που αναφζρονται ςτθ ςφνδεςθ. 

Ωσ εκ τοφτου, δεςμοί ςφνδεςθσ μποροφν να αναπτυχκοφν μεταξφ ενόσ ανκρϊπου και 

αντικειμζνων, κτθρίων, τοπίων, περιβαλλόντων, γειτονιϊν και πόλεων (Brocato, Baker & 

Voorhees, 2015; Cresswell, 2004; Proksch, Orth & Cornwell, 2015). Ενϊ, θ φνδεςθ μπορεί να 

διαφζρει ςε ζνταςθ, με τισ ιςχυρότερεσ προςκολλιςεισ να ςυςχετίηονται περιςςότερο με 

προκζςεισ επζνδυςθσ, κυςίασ και εντονότερα ςυναιςκιματα ςυςχετιςμοφ, πάκουσ, αγάπθσ και 

άλλων ςυναιςκθμάτων (Hazan & Shaver, 1994).  

 

Β.4.2.2.1 Σφνδεςη με μία Επωνυμία 

Σα κετικά ςυναιςκιματα για μία επωνυμία δεν είναι ο μόνοσ παράγοντασ για τθν 

δθμιουργία μίασ εισ βάκουσ ςχζςθσ μεταξφ του καταναλωτι και τθσ εν λόγω επωνυμίασ 

(Fournier, 1998). Οφτε  αντίκετα, θ ζνωςθ (connection) ενόσ καταναλωτι με ζνα εμπορικό ςιμα 

βαςίηεται και προχποκζτει ιςχυρι ςυναιςκθματικι ςφνδεςθ. Οι καταναλωτζσ χρθςιμοποιοφν 

τισ επωνυμίεσ για να καλφψουν τισ ανάγκεσ του «Εγϊ» τουσ, όπου οι επωνυμίεσ οικοδομοφν το 

καταςκεφαςμα ενόσ «Ιδανικοφ Σφπου» ι λειτουργοφν ωσ προβολζσ του «Εγϊ» του καταναλωτι 

(Escalas & Bettman , 2003). Επομζνωσ, όπου εμπλζκεται θ αυτό-εξακρίβωςθ (self-verification) ι 

θ αυτό- ανάδειξθ (self-enhancement) του καταναλωτι, μία ςφνδεςθ διαμορφϊνεται με τθν 

επωνυμία (Proksh, Orth & Cornwell, 2015). Η φνδεςθ με τθν επωνυμία ζχει κεντρίςει το 

ερευνθτικό ενδιαφζρον, κακϊσ είναι μία νζα ζννοια που εξθγεί ςε μεγάλο βακμό τθ 

ςυμπεριφορά και τθν ψυχολογία των καταναλωτϊν (Schmitt, 2012). 

φμφωνα με τον Schmitt (2012), θ φνδεςθ με τθν επωνυμία εκφράηει τον τρόπο που οι 

καταναλωτζσ ςυνδζονται με μία επωνυμία. Κατά τον Lacoeuilhe (2000), θ φνδεςθ με τθν 

Επωνυμία αποτελεί μια ψυχολογικι μεταβλθτι που αναφζρεται «ςε μακροχρόνιεσ και 

ςτακερζσ  ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ απζναντι ςτθν επωνυμία, που εκφράηουν ψυχολογικι 

εγγφτθτα». φμφωνα με αυτι τθν κεϊρθςθ, θ ςφνδεςθ με μια επωνυμία εκφράηει τθν επικυμία 

του καταναλωτι να διατθριςει, μζςω τθσ κατανάλωςθσ, μια νοςταλγικι ςχζςθ. Επιπρόςκετα, θ 

φνδεςθ είναι ιςχυρότερθ όταν θ επωνυμία ενιςχφει τθν ταυτότθτα του χριςτθ και όταν 

υπάρχουν ψυχολογικζσ ομοιότθτεσ, όπωσ κοινζσ πολιτιςμικζσ ι προςωπικζσ αξίεσ με τον 

καταναλωτι (Proksch, Orth & Cornwell, 2015). Εναλλακτικά, θ φνδεςθ με τθν επωνυμία 
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ορίηεται ωσ ζνασ μακροχρόνιοσ δεςμόσ που ςυνεπάγεται τθν αφοςίωςθ του καταναλωτι ςτθν 

επωνυμία (Esch et al., 2006; Kim et al., 2005; Thomson et al., 2005). Ο δεςμόσ αυτόσ μπορεί να 

αποτελεί ςτοιχείο πρόβλεψθσ τθσ προςιλωςθσ ςε αυτι (π.χ. αγοραςτικι προςιλωςθ) και τθσ 

προκυμίασ τουσ να κάνουν οικονομικζσ κυςίεσ προκειμζνου να τθν αποκτιςουν (π.χ. να 

πλθρϊςουν αυξθμζνο αντίτιμο) (Pedeliento et al., 2015). Κατά τουσ Thomson et al. (2005), οι 

τρεισ επιμζρουσ διαςτάςεισ τθσ φνδεςθσ με μια επωνυμία είναι θ ζνωςθ (connection), ο 

ςυναιςκθματιςμόσ (affection) και το πάκοσ (passion).  

Μετά από αυτι τθν κατθγοριοποίθςθ, ο οριςμόσ τθσ φνδεςθσ με τθν επωνυμία 

διευρφνκθκε και εκτόσ από το ςυναιςκθματικό δεςμό μεταξφ του Καταναλωτι και τθσ 

Επωνυμίασ ςυμπεριλαμβάνει το γνωςτικό ι αντιλαμβανόμενο δεςμό (Cognitive Bond). 

υνεπϊσ, θ φνδεςθ είναι μία ιδιαίτερθ ςχζςθ που περιγράφεται μζςω μιασ ιδιαίτερθσ οπτικισ, 

τθσ δφναμθσ του αντιλαμβανόμενου και του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ που ςυνδζει τθν 

επωνυμία με το «εγϊ» του καταναλωτι (Fedorikhin et al., 2008; Park et al., 2010). Ο 

αντιλαμβανόμενοσ δεςμόσ εμπλζκει τθ πλθροφόρθςθ, τα πιςτεφω, τισ πεποικιςεισ, τα 

χαρακτθριςτικά και τουσ υποκειμενικοφσ κανόνεσ (Park et al., 2010; Sia et al., 1999), ενϊ ο 

ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ εμπλζκει «ηεςτζσ ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ – hot affect», όπωσ θ 

επικυμία, θ ικανοποίθςθ, θ ελπίδα , θ απογοιτευςθ και ο φόβοσ (Park et al., 2006).  

 

B4.2.2.2 Διαχωριςμόσ τησ Σφνδεςησ με την Επωνυμία με άλλεσ μεταβλητζσ 

Η καταςκευαςτικι δομι τθσ μεταβλθτισ τθσ φνδεςθσ με μία Επωνυμία είναι αρκετά 

παρόμοια, και μερικζσ φορζσ επικαλφπτει κιόλασ, άλλεσ δομζσ μεταβλθτϊν (Ball & Tasaki, 1992; 

Thomson et al., 2005), όπωσ θ ςυναιςκθματικι ςφνδεςθ (Emotional Attachment), θ χζςθ 

Ποιότθτασ με τθν Επωνυμία (Brand Relationship Quality), θ χζςθ/ φνδεςθ Ατόμου με τθν 

Επωνυμία (Self-Brand Connection - SBC), θ Σαυτοποίθςθ Καταναλωτι - Επωνυμίασ (Consumer-

Brand Identification), θ Αγάπθ για τθν Επωνυμία (Brand Love) και θ Ανάμειξθ (Involvement). 

 

o Σφνδεςθ με τθν Επωνυμία και Συναιςκθματικι Σφνδεςθ (Emotional Attachment): Η 

διαφορά τθσ υναιςκθματικισ φνδεςθσ με τθ φνδεςθ είναι ότι ςτθ δεφτερθ 

ενςωματϊνονται εκτόσ από τα υναιςκιματα και οι Αξιολογιςεισ ενόσ Καταναλωτι 

(Fedorikhin et al., 2008; Thomson et al., 2005; Tsai, 2014). Η φνδεςθ είναι πιο 

διευρυμζνθ ζννοια ςυμπεριλαμβάνοντασ, τόςα τισ αντιλιψεισ, όςο και τα 

ςυναιςκιματα του καταναλωτι απζναντι ςτθν επωνυμία. 
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o Σφνδεςθ με τθ Επωνυμία και Σχζςθ Ποιότθτασ με τθν Επωνυμία (BRQ): Η BRQ 

αναφζρεται ςτο βακμό τθσ ςχζςθσ του καταναλωτι με το Εμπορικό ιμα ςε ςχζςθ με 

το βάκοσ, τθν ποιότθτα και τθ δφναμι τθσ (Fournier, 1998). Αντίκετα, ςφμφωνα με τουσ 

Park et al. (2010), θ φνδεςθ με τθν Επωνυμία δεν αναφζρεται ςτουσ τφπουσ των 

ςχζςεων, αλλά είναι ζνα καταςκεφαςμα (construct) που επικεντρϊνεται ςτθν δφναμθ 

τθσ ςχζςθσ καταναλωτι – επωνυμίασ. 

o φνδεςθ με τθ Επωνυμία και χζςθ/ φνδεςθ Ατόμου με τθν Επωνυμία (Self-Brand 

Connection - SBC): Η ςχζςθ ατόμου με τθν Επωνυμία αναφζρεται ςτο βακμό που ζνα 

εμπορικό ςιμα ζχει ενςωματωκεί ςτθν ζννοια του εγϊ (self concept) του Καταναλωτι 

(Escalas, 2004; Escalas & Bettman, 2003, 2005). υνεπϊσ διαφζρει, κακϊσ, προβάλει τθν 

ταυτότθτα του καταναλωτι και θ επωνυμία βοθκάει ςτθν επίτευξθ του επικυμθτοφ 

«Εγϊ». 

o Σφνδεςθ με τθ Επωνυμία και Ταυτοποίθςθ Καταναλωτι - Επωνυμίασ (Consumer-Brand 

Identification): Η CBI ορίηεται ωσ «as a consumer’s perceived state of oneness with a 

brand»  (Stokburger-sauer et al. 2012, ςελ. 407). Η διαφορά τθσ με τθν φνδεςθ με μία 

Επωνυμία είναι θ εξζχουςα κζςθ που ζχει ο Καταναλωτισ ςτο μυαλό του για τθν 

Επωνυμία (Park et al., 2010). 

o Σφνδεςθ με τθ Επωνυμία και Αγάπθ για τθν Επωνυμία (Brand Love): Οι Carroll & Ahuvia 

(2006, ςελ.81) ορίηουν τθν αγάπθ για τθν Επωνυμία ωσ «the degree of passionate 

emotional attachment a satisfied consumer has for a particular trade name». Η αγάπθ 

για μία επωνυμία είναι πολυδιάςτατθ  μεταβλθτι (Albert et al., 2008; Vlachos & 

Vrechopoulos, 2012), θ οποία ενςωματϊνει ςτθν ζννοιά τθσ το πάκοσ που οδθγεί τθ 

ςυμπεριφορά, τθ κετικι ςυναιςκθματικι ςφνδεςθ, τθ κετικι ςτάςθ, το ςκζνοσ, τθν 

εμπιςτοςφνθ και τθν προβλεπόμενθ αγωνία του διαχωριςμοφ (Batra et al., 2012). 

Οπότε θ αγάπθ για τθν Επωνυμία είναι μία ευρφτερθ ζννοια από ότι είναι θ φνδεςθ με 

τθν Επωνυμία.  

o Σφνδεςθ με τθν Επωνυμία και Ανάμειξθ (Involvement): Η ανάμειξθ ωσ καταςκεφαςμα 

(construct) εμφανίηεται παρόμοια ςτο μάρκετινγκ και ςτθ ςυμπεριφορά του 

καταναλωτι με τθ μεταβλθτι τθσ φνδεςθσ. Ωςτόςο οι δφο μεταβλθτζσ ζχουν 

ςθμαντικζσ εννοιολογικζσ διαφορζσ (Costley, 1988). Παρά το γεγονόσ ότι θ ανάμειξθ 

μπορεί να μεταφραςτεί ωσ εμπλοκι ι ςθμαςία, γενικά εκλαμβάνεται ωσ θ ςχζςθ του 

καταναλωτι με μία προϊοντικι κατθγορία που δεν είναι απαραίτθτο να ςθμαίνει και 

κατοχι προϊόντων (Ball & Tasaki, 1992). Με αποτζλεςμα θ ςυμπεριφορά και τα 

ςυναιςκιματα του καταναλωτι να διαφοροποιοφνται μεταξφ των δφο εννοιϊν. 
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Β4.2.4 Τφποσ Σφνδεςησ (Attachment Style) 

Οι Shaver και Mikulincer (2005) ορίηουν τον τφπο τθσ ςφνδεςθσ (attachment style) ωσ 

ζνα λειτουργικό μοτίβο που ςυνδυάηει τθ ςχζςθ των προςδοκιϊν, των ςυναιςκθμάτων και τθσ 

ςυμπεριφοράσ του ατόμου. Κάκε άτομο ζχει ζνα διαφορετικό τρόπο και διαφορετικό φφοσ 

ςφνδεςθσ, τα οποία οδθγοφν ςε ενεργοποίθςθ διαφορετικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ διαδικαςίασ 

ςφνδεςθσ. τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ που ζχουν αναπτυχκεί με τθ πάροδο του χρόνου και με 

βάςθ προθγοφμενων εμπειριϊν, ο τφποσ ςφνδεςθσ αποτυπϊνει ςυναιςκθματικζσ και 

ςυμπεριφορικζσ τάςεισ ενόσ ατόμου (Collins & Read, 1990). 

 Διαμζςου αρκετϊν ενδελεχϊν παρατθριςεων ςτθ ςχζςθ βρζφουσ και κθδεμόνα, ο 

τφποσ ςφνδεςθσ διαχωρίςτθκε ςε τρεισ διακριτζσ μορφζσ, οι οποίεσ ονομάςτθκαν αςφαλισ 

(secure), ανιςυχοσ (anxious) και αποφυγισ (avoidant) τφποσ ςφνδεςθσ (Ainsworth et al., 1978). 

Με βάςθ τθν εμβρικι ψυχολογικι μελζτθ ςε μία περίεργθ ι παράξενθ κατάςταςθ, τα βρζφθ με 

αςφαλι τφπο ςφνδεςθσ επιδιϊκουν εγγφτθτα, παρθγοροφνται εφκολα όταν είναι 

ςτεναχωρθμζνα, ενϊ παράλλθλα, υποδζχονται ζνκερμα τον κθδεμόνα τουσ μετά από ζνα 

χωριςμό τουσ. Σα βρζφθ με ανιςυχο τφπο ςφνδεςθσ παρουςιάηουν μία επιςφαλι 

ςυμπεριφορά προσ τθν κθδεμόνα τουσ, δεν παρθγοροφνται εφκολα, κακϊσ και δεν αιςκάνονται 

άνετα ςτθν επανζνωςθ μετά από το χωριςμό τουσ. Επιπλζον, τα βρζφθ με αποφευκτικό τφπο 

ςφνδεςθσ δείχνουν ςυμπεριφορζσ άρνθςθσ τθσ εγγφτθτασ και απαρνοφνται τουσ κθδεμόνεσ 

τουσ ζπειτα από ζνα χωριςμό τουσ. 

 Ζχοντασ ωσ πυρινα και ωσ ζμπνευςθ το διαχωριςμό του τφπου ςφνδεςθσ που 

πρότειναν οι Ainsworth et al. (1978), οι Hazan και Shaver (1987) υποςτθρίηουν ότι οι τρεισ τφποι 

ςφνδεςθσ μποροφν να διακρικοφν και ςτισ ςχζςεισ των ενθλίκων. Η προςαρμογι τουσ ςτα 

πλαίςια των ενθλίκων παρουςιάηεται ςτον Πίνακα Β4.1. Ο πίνακασ παρουςιάηει μία μόνο 

διάςταςθ τθσ μελζτθσ των Hazan και Shaver (1987) που ερμθνεφει τον τρόπο ςφνδεςθσ των 

ενιλικϊν ατόμων με τουσ ςυντρόφουσ τουσ. Ωςτόςο, θ ίδια μελζτθ αναφζρει πωσ τα βιϊματα 

που λαμβάνει το άτομο και ο τρόποσ με τον οποίο ζχει μάκει και ζχει καταφζρει να ςυνδζεται 

με τον κθδεμόνα του επθρεάηει το ςτυλ με το οποίο ςυνδζεται γενικότερα. Ανακαλοφνται οι 

παιδικζσ ιςτορίεσ και πατρονάρουν τθν ςυμπεριφορά του ενιλικα. 
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Πίνακασ Β4.1: Attachment Type Ενθλίκων  

Τφποσ Ερμηνεία 

Αςφαλήσ (secure) Άτομα που κεωροφν ςχετικά εφκολο και άνετο να ζρχονται κοντά 

ςτουσ άλλουσ, να εξαρτϊνται από αυτοφσ και οι άλλοι από αυτοφσ. 

Δεν ανθςυχοφν για τθν εγκατάλειψθ, οφτε αςφυκτιοφν όταν 

κάποιοσ είναι πολφ κοντά τουσ.   

Ανήςυχοσ (anxious) Άτομα που νοιϊκουν κάπωσ άβολα να είναι κοντά ςτουσ άλλουσ. 

Θεωροφν ότι είναι δφςκολο να εμπιςτευτοφν κάποιον εντελϊσ και 

να επιτρζψουν τον εαυτό τουσ να εξαρτάται από κάποιον άλλο. 

Είναι νευρικοί όταν κάποιοσ τουσ πλθςιάηει και θ αγάπθ που 

λαμβάνουν κζλουν να είναι πιο ζνκερμθ από τουσ ςυντρόφουσ 

τουσ.  

Αποφυγήσ (avoidant) Άτομα που κεωροφν ότι οι άλλοι είναι απρόκυμοι να ζρκουν τόςο 

κοντά όςο κα ικελαν οι ίδιοι. Ανθςυχοφν ςυχνά ότι οι γφρω τουσ ι 

ο ςφντροφόσ τουσ δεν τουσ αγαπάει πραγματικά και πωσ δεν 

κζλουν να μείνουν μαηί τουσ. Σα άτομα αυτά επικυμοφν να γίνουν 

ζνα με το ςφντροφό τουσ, με αποτζλεςμα αρκετζσ φορζσ αυτι θ 

επικυμία να φοβίηει τον περίγυρό τουσ. 

Πηγή: Hazan & Shaver (1987, ςελ.515) 

 

 

Ο Bartholomew (1990) προςπάκθςε να δθμιουργιςει ζνα εννοιολογικό πλαίςιο για τον 

τφπο ςφνδεςθσ των ατόμων, βαςιηόμενοσ ςτο διαχωριςμό των χαρακτθριςτικϊν που 

απορρζουν από το μοντζλο τθσ εικόνασ του ατόμου για τον εαυτό του και των χαρακτθριςτικϊν 

που απορρζουν από το μοντζλων τθσ εικόνασ του ατόμου για τουσ άλλουσ. Σο μοντζλο τθσ 

αυτό- εικόνασ (self-image, κετικι ι αρνθτικι) δθλϊνει κατά πόςο το άτομο αντιλαμβάνεται ότι 

είναι άξιο αγάπθσ και ςτιριξθσ, ενϊ το μοντζλο τθσ εικόνασ των άλλων (κετικι ι αρνθτικι) 

δθλϊνει κατά πόςο το άτομο αντιλαμβάνεται ότι οι άλλοι είναι ζμπιςτοι, αξιόπιςτοι και 

διακζςιμοι (Bartholomew & Horowitz, 1991). Με βάςθ αυτι τθν μελζτθ τζςςερισ τφποι 

ςφνδεςθσ εμφανίηονται: ο αςφαλισ (secure), ο απαςχολθμζνοσ (preoccuried), ο 

απορριπτόμενοσ (dismissing) και ο φοβιςμζνοσ (fearful) (Bartholomew, 1990; Bartholomew & 

Horowitz, 1991). 

Σα άτομα με αςφαλι τφπο ςφνδεςθσ είναι άνετα με τθν εγγφτθτα και τθν οικειότθτα, με 

ςχετικι ςιγουριά ςτισ ςχζςεισ τουσ για τθν αποδοχι και τθ διακεςιμότθτα των άλλων. Ζχουν 

δθλαδι μία κετικι εικόνα για τον εαυτό τουσ και για τουσ άλλουσ. Ενϊ, άτομα με 

απαςχολθμζνο τφπο ςφνδεςθσ ζχουν μία αρνθτικι εικόνα για τον εαυτό τουσ, κεωρϊντασ τον 

ανάξιο αγάπθσ και αποδοχισ με κετικι ςτάςθ, όμωσ, απζναντι ςτουσ άλλουσ. υνεπϊσ, είναι 
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διατεκειμζνοι για εγγφτθτα, αλλά ζχουν αμφιβολίεσ για τθν προκυμία και τθ διακεςιμότθτα 

των άλλων. Αντίκετα, τα άτομα με απορριπτικό τφπο ςφνδεςθσ  αντιλαμβάνονται τον εαυτό 

τουσ ωσ αξιαγάπθτο με αρνθτικζσ ςτάςεισ και πεποικιςεισ απζναντι ςτουσ άλλουσ. Επομζνωσ, 

αιςκάνονται άβολα με τθν ςωματικι και ψυχικι οικειότθτα με τουσ άλλουσ και θ εγκατάλειψθ 

δεν αποτελεί για αυτοφσ πρόβλθμα. Σζλοσ, τα άτομα με φοβιςμζνο τφπο ςφνδεςθσ εμφανίηουν 

ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ ςτουσ ίδιουσ τουσ, τουσ εαυτοφσ κεωρϊντασ και τουσ άλλουσ όμοιοφσ 

τουσ ωσ αναξιόπιςτουσ και απορριπτικοφσ. Με αποτζλεςμα αυτισ τθσ ςυμπεριφοράσ, να 

απζχουν από οποιαδιποτε είδοσ εγγφτθτασ με τουσ άλλουσ για να ελαχιςτοποιιςουν τισ 

πικανότθτεσ απογοιτευςθσ που πιςτεφουν πωσ κα λάβουν (Bartholomew & Horowitz, 1991). 

Αργότερα, οι Brennan et al. (1998) πρότειναν ζνα απλουςτευμζνο εννοιολογικό πλαίςιο 

για το τφπο τθσ ςφνδεςθσ, το οποίο βαςίςτθκε ςτισ διαςτάςεισ τθσ προθγοφμενθσ μελζτθσ με 

μικρζσ προςαρμογζσ. ε αυτι τθ μελζτθ μετράται το άγχοσ τθσ ςφνδεςθσ και θ αποφυγι τθσ 

ςφνδεςθσ. Σο άγχοσ τθσ ςφνδεςθσ κεωρείται ωσ ο βακμόσ ςτον οποίο ζνα άτομο ανθςυχεί ότι ο 

ςφντροφόσ του δεν κα είναι διακζςιμοσ ςε περιόδουσ ανάγκθσ, ότι οι γφρω του τον 

απορρίπτουν και ζχει υπερβολικι ανάγκθ για ζγκριςθ. Η αποφυγι τθσ ςφνδεςθσ κεωρείται ο 

βακμόσ ςτον οποίο το άτομο ζχει μία υπερβολικι ανάγκθ για αυτάρκεια, το φόβο που νοιϊκει 

αν χρειαςτεί να εξαρτθκεί από τουσ άλλουσ, ςτθ δυςπιςτία που δείχνει για τθν καλι κζλθςθ 

των ςυντρόφων του και ςτο βακμό που αγωνίηεται να επιτφχει μία ςυναιςκθματικι και 

αντιλαμβανόμενθ απόςταςθ από τουσ γφρο του.  

Για τθ μζτρθςθ του τφπου ςφνδεςθσ των ενθλίκων είναι καλφτερο να χρθςιμοποιοφνται 

οι διαςτάςεισ και όχι θ κατθγοριοποίθςθ του τφπου, κακϊσ οι διαςτάςεισ που 

προαναφζρκθκαν επιτρζπουν τθν ακρίβεια των μετριςεων (Obegi et al., 2004). Οι  Obegi et al. 

(2004) κατάφεραν να ενςωματϊςουν ςε ζνα μοντζλο, και ςυνεπϊσ ςε μία μζτρθςθ, τισ τζςςερισ 

κατθγορίεσ του τφπου ςφνδεςθσ του Bartholomew (1990). Ζτςι, ενςωματϊκθκαν ςτισ δφο 

διαςτάςεισ, το άγχοσ (από υψθλό ςε χαμθλό) και θ αποφυγι (από υψθλι ςε χαμθλι). 

υγκεντρωτικά, ςυμπεραίνεται ότι άτομα με αςφαλζσ τφπο ςφνδεςθσ ζχουν χαμθλό επίπεδο 

άγχουσ και χαμθλά αιςκιματα αποφυγισ, ενϊ τα άτομα με φοβιςμζνο τρόπο ςφνδεςθσ 

παρουςιάηουν υψθλό επίπεδο άγχουσ, όπωσ και υψθλό επίπεδο τθσ αίςκθςθσ για αποφυγι του 

περίγυροφ τουσ.  Αντίκετα, τα άτομα με απαςχολθμζνο τφπο ςφνδεςθσ εμφανίηουν υψθλό 

άγχοσ, αλλά χαμθλό επίπεδο αποφυγισ, ενϊ τα άτομα με απορριπτικό τρόπο ςφνδεςθσ 

δείχνουν χαμθλό επίπεδο άγχουσ με ζντονθ τθν αίςκθςθ για αποφυγι των ςυνανκρϊπων τουσ.  
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Β4.2.5 Τρόποσ Σφνδεςησ και Σφνδεςη με μία Επωνυμία 

 Ζρευνεσ ςτθν ψυχολογία ζχουν διερευνιςει τισ διαφορζσ ςτο τφπο ςφνδεςθσ ςε 

ςχζςθ με τα άτομα, ωσ δείκτθ πρόβλεψθσ των τελικϊν αποτελεςμάτων αρκετϊν ερευνϊν. 

Όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, με βάςθ τθν υπόκεςθ ότι τα άτομα αποκθκεφουν τισ 

πραγματικζσ τουσ αλλθλεπιδράςεισ με το κθδεμόνα τουσ με τθ μορφι των νοθτικϊν τουσ 

αναπαραςτάςεων, προκφπτουν δφο μοντζλα εικόνασ: (1)  το μοντζλο τθσ αυτό-εικόνασ και (2)  

το μοντζλο τθσ εικόνα που δθμιουργείται για τουσ άλλουσ (Bowlby, 1969). Η κεϊρθςθ αυτι 

αποτζλεςε εφαλτιριο ζρευνασ πζρα από τα όρια τθσ Ψυχολογίασ. Σα άτομα, δθλαδι, 

εςωτερικεφουν τισ εμπειρίεσ των ςχζςεϊν τουσ με ζνα τρόπο, κατά τον οποίο οι προθγοφμενεσ 

ςχζςεισ κα δθμιουργιςουν ζνα πρότυπο που πάνω ςε αυτό κα βαςιςτοφν οι μελλοντικζσ 

(Bartholomew & Horowitz, 1991; Bowlby, 1973). 

Αυτζσ οι ζννοιεσ των μοντζλων εξθγοφν ότι θ πραγματικι εμπειρία των ενιλικων 

ςχζςεων είναι οι κφριεσ ςυνιςτϊςεσ μαηί με τθν αντίλθψθ, τα αιςκιματα και τθ ςυμπεριφορά 

για το πϊσ κα διαχειριςτεί ζνα άτομο τισ ςχζςεισ του με τουσ ςυνανκρϊπουσ του ςτο μζλλον 

(Shaver & Mikullincer, 2005). υνεπϊσ, το άτομο μπορεί να δθμιουργιςει μελλοντικζσ ςχζςεισ 

μζςω του ςχεδιαςμοφ τθσ προςπάκειασ και τθσ προςζγγιςθσ νζων ατόμων χωρίσ τθν 

επανεξζταςθ των όρων των ςχζςεων από τθν αρχι (Shaver & Mikulincer, 2005; Bowlby, 1973). 

Ωσ επί των πλείςτων, από τθ ςκοπιά του Μάρκετινγκ όλα τα παραπάνω ςθμαίνουν πωσ 

το εςωτερικό μοντζλο και πρότυπο του ατόμου λειτουργεί ωσ οδθγόσ ςχζςθσ μεταξφ του 

καταναλωτι και τθσ επωνυμίασ (Proksch, Orth & Bethge, 2013; Proksch, Orth & Cornwell, 2015). 

Με απϊτερο ςκοπό, το εςωτερικό μοντζλο του ατόμου να αντικατοπτρίηει το φφοσ και το ςτυλ 

ςφνδεςισ του. Ο τφποσ ςφνδεςθσ του καταναλωτι διαμορφϊνεται από τθν εμπιςτοςφνθ που 

ζχει δείξει κατά καιροφσ ςε επωνυμίεσ και από τθν αποτίμθςθ των προθγοφμενων εμπειριϊν 

του δθμιουργείται ζνα μοτίβο, τα οποία μποροφν να αποφαςίςουν για το αν κα αναπτυχκεί μία 

νζα ςφνδεςθ με μία επωνυμία ι όχι. Σο μζγεκοσ αυτισ τθσ ςφνδεςθσ, παράλλθλα, μπορεί να 

εξεταςτεί από το ςυνδυαςμό των διαςτάςεων του άγχουσ και τθσ αποφυγισ του καταναλωτι. 
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Β4.3 Αποςφνδεςη Καταναλωτή 

 

Β4.3.1 Η ζννοια τησ Αποςφνδεςησ2 

Η κεωρία τθσ φνδεςθσ αναπτφχκθκε ςυν επικουρικά από τουσ John Bowlby και Mary 

Ainsworth (Ainsworth & Bowlby, 1991). Αντλϊντασ ζννοιεσ από τθν Ψυχολογία, τθν Ψυχιατρικι 

και τθν Ηκικι, ο Bowlby διατφπωςε τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ κεωρίασ. Αποτζλεςε εμπνευςτι τθσ 

ςκζψθσ τθσ ςφνδεςθσ τθσ μθτζρασ με το βρζφοσ και τθσ διατάραξθσ τθσ μζςω του 

διαχωριςμοφ, θ οποία επιφζρει ςτζρθςθ και πζνκοσ. Η καινοτόμα μεκοδολογία τθσ Ainsworth, 

όχι μόνο επζτρεψε τον εμπειρικό ζλεγχο τθσ κεωρίασ που είχε αναπτφξει ο Bowlby, αλλά 

παράλλθλα, βοικθςε τθν επζκταςθ τθσ ίδιασ τθσ κεωρίασ ςε νζεσ κατευκφνςεισ. Η Ainsworth 

ςυνζβαλλε ςτθν ζννοια του κθδεμόνα ι του ατόμου, γενικότερα, που ςυνδζεται κάποιοσ 

(attachment figure) ωσ μία βάςθ αςφαλείασ (secure base)3, από τθν οποία κάποιοσ εκ του 

αςφαλοφσ μπορεί να αντιμετωπίςει τισ όποιεσ δυςκολίεσ προκφψουν. Παρότι, ο Bowlby και θ 

Ainsworth εργάςτθκαν, παράλλθλα και ξεχωριςτά, ςτθν μελζτθ και ςτθν εξζλιξθ τθσ κεωρίασ 

τθσ φνδεςθσ και οι δφο ζχουν επιρροζσ από τον Freud. 

Ο Bowlby, τθν περίοδο του Β’ Παγκόςμιου Πολζμου, ςτα πλαίςια τθσ κεωρίασ τθσ 

φνδεςθσ μελζτθςε τθν αντίδραςθ των βρεφϊν ςε περιπτϊςεισ διαταραχισ τθσ ςχζςθσ τουσ με 

τθν κθδεμόνα τουσ ι ςε περιπτϊςεισ απϊλειασ του κθδεμόνα. υγκεκριμζνα, εξζταςε τθν 

διαχείριςθ τθσ απϊλειασ του γονζα ςε άςτεγα παιδιά, εμπλζκοντασ τισ προχπάρχουςεσ μελζτεσ 

των Spitz (1946) και Goldfarb (1943; 1945), οι οποίοι παρατθροφςαν (observation) τθ 

ςυμπεριφορά των νζων παιδιϊν. Κφριο ςυμπζραςμα τθσ μελζτθσ ιταν πωσ κατά τθν επιςτροφι 

τουσ ςτουσ γονείσ, ζπειτα από ζναν παρατεταμζνο χωριςμό, θ ζντονθ κατάκλιψθ, που είχαν 

βιϊςει όλθ τθν περίοδο που ιταν μόνοι τουσ, είχε ωσ αποτζλεςμα να μιςοφν τουσ κθδεμόνεσ 

τουσ, που τόςο πολφ αγάπθςαν και ακόμα χρειαηόταν (Bowlby, 1951, ςελ. 57). 

Παράλλθλα, ζχοντασ επιρροζσ από τον ιςχυριςμό του Freud ςχετικά με τθν 

επικινδυνότθτα  τθσ μθτρικισ αγάπθσ, ςυνειδθτοποίθςε ότι θ υπερβολικι αγάπθ και θ 

υπερπροςταςία τθσ μθτζρασ που προζρχεται από το υπερβολικό τθσ άγχοσ, μπορεί να 

                                                           
2
 Η ζννοια τθσ λζξθσ «Αποςφνδεςθ» (Detachment) ςφμφωνα με το Oxford English Dictionary (2016) 

ορίηεται ωσ « (1) The state of being objective or aloof, (2) A party of people separated from a larger group 

(3) The action or process of detaching; separation.» 

 
3 «Familial security in the early stages is of a dependent type and forms a basis from which the individual 

can work out gradually, forming new skills and interests in other fields. Where familial security is lacking, 

the individual is handicapped by the lack of what might be called a secure base italics added from which to 

work (Salter, 1940, ςελ. 45).» 
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μεταδϊςει μία υπερζνταςθ ςτο βρζφοσ (Bowlby, 1952). Αυτι θ αίςκθςθ του βρζφουσ μπορεί 

να το οδθγιςει ενςτικτωδϊσ ςε ςυμπεριφορζσ διαχωριςμοφ, ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί θ 

προςωπικι του ιςορροπία. Ενϊ όταν, δεν είναι διακζςιμοσ ο κθδεμόνασ ι το άτομο που 

νοιϊκει ςφνδεςθ κάποιοσ (attachment figure) τότε ενεργοποιείται το αίςκθμα του άγχουσ του 

διαχωριςμοφ (separation anxiety). Η υπερβολικι αίςκθςθ του άγχουσ του διαχωριςμοφ 

οφείλεται ςε δυςμενείσ οικογενειακζσ εμπειρίεσ, όπωσ οι επαναλαμβανόμενεσ απειλζσ 

εγκατάλειψθσ ι απόρριψθσ ι θ απϊλεια του κθδεμόνα λόγω αρρϊςτιασ ι κανάτου.  

τθν πιο αμφιλεγόμενθ μελζτθ του, ο Bowlby (1960), αμφιςβιτθςε ότι θ αντίδραςθ των 

βρεφϊν ςε καταςτάςεισ διαχωριςμοφ από τθ μθτζρα τουσ δεν εκδθλϊνονται ζντονα, κακϊσ 

δεν ζχει αναπτυχκεί το «Εγϊ» του ατόμου. Με αποτζλεςμα, αν βρεκεί μία φιγοφρα ςφνδεςθσ 

(attachment figure) ωσ υποκατάςτατο τθσ πραγματικισ μθτζρασ, τότε το βρζφοσ να μθν βιϊςει 

ζντονα το πζνκοσ και τθ κλίψθ του (Marris, 1958). Ωσ κεμελιωτισ τθσ κεωρίασ τθσ φνδεςθσ και 

τθσ Αποςφνδεςθσ υποςτιριξε ότι θ κλίψθ και το πζνκοσ ςε νιπια και ενιλικεσ εμφανίηονται 

κάκε φορά που οι ςυμπεριφορζσ ςφνδεςθσ ενεργοποιοφνται. Η αδυναμία δθμιουργίασ ενόσ 

δεςμοφ, όμωσ, με ζνα από τα δφο μζρθ να απουςιάηει ξεκινά τθ δθμιουργία τθσ διαδικαςίασ 

προσ τθ φάςθ τθσ αποςφνδεςθσ (Bowlby et al. 1956).   

Κατόπιν εμβρικισ μελζτθσ εντοπίςτθκαν τρεισ φάςεισ τθσ αντίδραςθσ του 

διαχωριςμοφ: (α) διαμαρτυρία (protest), θ οποία ςχετίηεται με το άγχοσ του αποχωριςμοφ, (β) 

απελπιςία  (despair), που ςχετίηεται με τθ κλίψθ και το πζνκοσ και (γ) άρνθςθ ι αποςφνδεςθ  

(denial or detachment), που ςχετίηονται με τουσ αμυντικοφσ μθχανιςμοφσ του ατόμου (Bowlby, 

1951,1952, 1958, 1959). Ο εμπειρικόσ ζλεγχοσ αυτϊν των φάςεων, ζγινε διαμζςου τθσ μελζτθσ 

τθσ Ainsworth (1963, 1967), ςτθν οποία επιβεβαιϊκθκαν οι τρείσ φάςεισ του διαχωριςμοφ με 

τρία παιδικά μοτίβα ςφνδεςθσ. Σα παιδιά αντιλαμβάνονται τισ μθτζρεσ τουσ ςαν ζνα αςφαλζσ 

καταφφγιο (safe haven) και διαμαρτφρονται όταν διαχωρίηονται, ζπειτα νοιϊκουν απελπιςία 

από το διαχωριςμό τουσ αλλά δεν χάνεται θ αίςκθςθ τθσ αςφάλειασ (secure attachment) και 

ςτθ τελευταία φάςθ, αιςκάνονται πλζον αναςφαλείσ (insecure attachment) και βιϊνουν τθν 

άρνθςθ του διαχωριςμοφ ι τθν αποςφνδεςθ (Bowlby, 1962a, 1962b). 

το δεφτερο (Separation) και ςτο τρίτο τόμο (Loss) τθσ τριλογίασ του Bowlby (1973, 

1980) αποδείχτθκαν εμπειρικά οι κεωρίεσ του και τα ςτάδια του διαχωριςμοφ, τα οποία είχαν 

άμεςθ εφαρμογι ςτθν Ψυχοκεραπεία. Με αποτζλεςμα να κυριαρχιςουν οι ζννοιεσ του 

Διαχωριςμοφ και τθσ Αποςφνδεςθσ. 
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Β4.3.2 Η Αποςφνδεςη ςτην Ψυχολογία 

Η ςφνδεςθ αποτυπϊνει τθν διαδικαςία τθσ ανάπτυξθσ ςχζςθσ μεταξφ του ατόμου με 

μία φιγοφρα ςφνδεςθσ (Collins & Reed, 1990). Η κεωρία τθσ φνδεςθσ μελετά τθν τάςθ των 

ανκρϊπων να ςχθματίηουν, να διατθροφν, ακόμα και να διαλφουν ςυναιςκθματικοφσ δεςμοφσ 

(Hazan & Shaver, 1994; Bartholomew & Horowitz, 1991). Η διαδικαςία ανάπτυξθσ αυτισ τθσ 

ςφνδεςθσ περιλαμβάνει το άγχοσ, τθν εγγφτθτα και τθν εξάρτθςθ (Collins & Read, 1990). Σο 

άγχοσ αναφζρεται ςτθν  κατάςταςθ κατά τθν οποία τα άτομα με αγωνία αιςκάνονται ότι δεν 

αγαπιοφνται ι ότι κα τουσ εγκαταλείψουν, ενϊ θ εξάρτθςθ αναφζρεται ςε άτομα που κάκε 

φορά που δεν μποροφν να ανταποκρικοφν ςε μία δφςκολθ κατάςταςθ ςτρζφονται ςε άλλουσ. 

Σζλοσ, θ εγγφτθτα αναφζρεται ςτθν κατάςταςθ κατά τθν οποία το άτομο αιςκάνεται άνετα και 

οικεία. Οι Berman και Sperling (1994) προςδιορίηουν αυτι τθν εγγφτθτα, μαηί με τθν αγωνία 

διαχωριςμοφ, το αίςκθμα τθσ αςφάλειασ και το πζνκοσ από μία απϊλεια ωσ ςθμάδια ιςχυρισ 

ςφνδεςθσ.  

Επομζνωσ, θ εξζλιξθ τθσ κεωρίασ τθσ φνδεςθσ είναι αυτι τθσ Αποςφνδεςθσ. Εκτόσ από 

τθ μελζτθ των Bowlby και Ainworth, που περιγράφθκαν αναλυτικά παραπάνω, ζγιναν και άλλεσ 

προςπάκειεσ για τθν προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ τθσ Αποςφνδεςθσ ςτθν Ψυχολογία. 

o Η Αποςφνδεςθ κατά τθ μελζτθ του Horney (1937, 1945) αποτελεί μία τεχνικι, θ οποία 

επιτρζπει να μειωκεί ο βαςικόσ φόβοσ ςε κάκε νεφρωςθ. τισ μελζτεσ του ο Horney, 

περιγράφει ακριβϊσ τισ εκδθλϊςεισ ενόσ τζτοιου προςανατολιςμοφ. Η Αποςφνδεςθ ι θ 

Αποκόλλθςθ είναι μία προςπάκεια για τθν επίλυςθ οριςμζνων από τισ εςωτερικζσ 

ςυγκροφςεισ και εκδθλϊνεται με τθ διατιρθςθ μιασ ςυναιςκθματικισ απόςταςθσ από 

τουσ άλλουσ. Κατά ςυνζπεια, το αποςυνδεδεμζνο άτομο προςπακεί να εξαλείψει κάκε 

είδουσ ςυναίςκθμα από τθ ηωι του, υιοκετϊντασ μία ςτάςθ ηωισ που χαρακτθρίηεται 

από ςυναιςκθματικι απουςία. Ο βαςικόσ ςκοπόσ του ατόμου είναι θ άρνθςθ τθσ 

δζςμευςθσ και τθσ ςυναιςκθματικισ εμπλοκισ με το περίγυρό του. Ωσ εκ τοφτου, θ 

αποςφνδεςθ του ατόμου αποτελεί λογικι ςυνζπεια τθσ ανάγκθσ να διατθρθκεί μία 

ςυναιςκθματικι απόςταςθ προσ τουσ άλλουσ, κακϊσ θ αςυνείδθτθ αίςκθςθ ενόσ 

μεγάλου ζρωτα ι ενόσ ιςχυροφ μίςουσ κα ιταν αντίκετα ωσ προσ τθ προςζγγιςι του. 

o Η Αποςφνδεςθ, βάςει τουσ Levenson και Gottman (1985), μελετά το διαχωριςμό 

(separation ) και τον χωριςμό (divorse). Παρότι, οι εννοιολογικζσ και εμπειρικζσ μελζτεσ 

ςε ςχζςθ με το διαχωριςμό είναι αρκετζσ, θ αποςφνδεςθ είναι μία ζννοια που 

επικεντρϊνεται ςτθ διερεφνθςθ τθσ επιδείνωςθσ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων και ζχει 

ενςωματωκεί ςε λίγεσ ζρευνεσ. Η ενςωμάτωςι τθσ ςτισ μελζτεσ κα εξζταηε τθν φπαρξθ 

μίασ ςυναιςκθματικισ αποςφνδεςθσ πριν επζλκει θ τελειωτικι ριξθ μιασ ςχζςθσ. Σα 
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αποςυνδεδεμζνα άτομα αιςκάνονται λιγότερά κετικά ςυναιςκιματα, και κυρίωσ 

λιγότερθ ςτοργι, προσ τθν αρχικι φιγοφρα ςφνδεςισ τουσ. υνεπϊσ, θ διαδικαςία 

αποςφνδεςθσ αρχίηει πολφ πριν από τον τελικό χωριςμό, κακϊσ πριν από τθν 

αναχϊρθςθ τα άτομα δθμιουργοφν ξεχωριςτι ςυναιςκθματικι ηωι και ςυμπεριφορά 

(Goode, 1956; Weiss, 1975). 

 

 

Β4.3.4 H Αποςφνδεςή από την Κοινωνία 

Σα άτομα που ζχουν αποςυνδεκεί με τθν κοινωνία είναι άνκρωποι που επικυμοφν 

ςυναιςκθματικι απόςταςθ από τον περίγυρό τουσ. Η ελευκερία από τισ κοινωνικζσ 

υποχρεϊςεισ, θ ανεξαρτθςία και θ προςωπικι αυτάρκεια είναι τα κφρια χαρακτθριςτικά που 

ευνοοφν τθν Κοινωνικι Αποςφνδεςθ (Cohen, 1967).  

Οι αποςυνδεδεμζνοι από τθν κοινωνία δεν δζχονται καμία επιρροι από τουσ γφρω 

τουσ, αλλά οφτε οι ίδιοι μοιράηονται τισ εμπειρίεσ τουσ, κεωρϊντασ οποιοδιποτε είδοσ 

κοινωνικισ ςυμμόρφωςθσ απωκθτικό. Κυριαρχεί θ νοθμοςφνθ και θ ςυλλογικι αξιολόγθςθ των 

καταςτάςεων, χωρίσ να εμπλζκεται το ςυναίςκθμα ςτισ ςυμπεριφορικζσ αποφάςεισ του 

ατόμου (Horney, 1937). Σα άτομα αυτά κεωροφν τουσ εαυτοφσ τουσ ωσ ξεχωριςτοφσ και 

προνομιοφχουσ που μποροφν να ζχουν μία πλθκϊρα ικανοτιτων, χωρίσ να ζχουν τθν ανάγκθ 

τθσ επίδειξισ τουσ ςτουσ άλλουσ και τθν ανάγκθ τθσ κοινωνικισ επιβεβαίωςθσ. Επιπλζον, τα 

άτομα που ζχουν αποςυνδεκεί με τθν κοινωνία είναι δφςπιςτοι απζναντι ςτουσ άλλουσ, χωρίσ 

προςπάκεια βιοπάλθσ.   

Ο Horney (1937) προτείνει ότι τα απογοθτευμζνα άτομα ι αυτά με επικετικζσ τάςεισ 

μποροφν κάλλιςτα να υιοκετιςουν τα χαρακτθριςτικά αυτϊν των κοινωνικά 

αποςυνδεδεμζνων. Οι προςωπικοί ςτόχοι και οι αξίεσ που ενιςχφουν τον ατομικιςτικό 

προςανατολιςμό αποτελεί κετικό χαρακτθριςτικό αν ςυμπεριλαμβάνουν ςε οποιαδιποτε 

βακμό τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ.  

Σα κοινωνικά αποςυνδεδεμζνα άτομα δεν ανθςυχοφν υπερβολικά για προϊόντα, 

αγορζσ ι για εμπορικά ςιματα που βοθκοφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ταυτότθτάσ τουσ, τθσ 

επζκταςθσ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ και ςτισ καλφτερεσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ ςτθν κοινωνία. 

Δεν προβάλουν τα προϊόντα, δεν μιλοφν για τισ αγορζσ τουσ, οφτε για τισ επωνυμίεσ που 

χρθςιμοποιοφν ςτθν  κακθμερινότθτά τουσ (Cohen, 1967). 
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Β4.3.5 Η εννοιολογική ςφλληψη τησ Αποςφνδεςησ ςτο Μάρκετινγκ 

 Η κεωρία τθσ φνδεςθσ ςτθν Ψυχολογία προβλζπει ότι τα άτομα που είναι 

ςυνδεδεμζνα με κάποιον είναι πολφ πικανό να επενδφςουν ςε αυτι τθ ςχζςθ, να κάνουν 

κυςίεσ και να δεςμευτοφν με τθ φιγοφρα τθσ ςφνδεςισ τουσ. Όπωσ επίςθσ, θ ςφνδεςθ με μία 

επωνυμία αναμζνεται να οδθγιςει ςε παρόμοιεσ αντιδράςεισ, δθλαδι επαναλαμβανόμενθ 

αγορά, πιςτότθτα και ςυναιςκθματικό δζςιμο. Αξιοποιϊντασ τθ βιβλιογραφία των 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων οι Fajer και Schouten (1995) αναγνϊριςαν τρεισ χαρακτθριςτικζσ 

μορφζσ τερματιςμοφ μίασ ςχζςθσ μεταξφ καταναλωτι και των επιλογϊν του: (α) φυςικόσ 

διαχωριςμόσ (β) αντικατάςταςθ με άλλθ και (γ)  αποξζνωςθ. 

 Οι διαταραχζσ τθσ ηωισ του ατόμου, όπωσ αλλαγι καταςτάςεων ι προςωπικότθτασ 

που προκαλοφνται από ςθμαντικά γεγονότα ηωισ προκαλοφν άγχοσ ςτα άτομα (Andreasen, 

1984; Mathur, Moschis & Lee, 2003; Schouten, 1991). Σα γεγονότα ηωισ, οι μεταβάςεισ του 

ρόλου του ατόμου και οι αλλαγζσ ςτθν κακθμερινότθτά του ςχετίηονται με ςθμαντικζσ αλλαγζσ 

ςτθν ςυμπεριφορά τουσ ωσ καταναλωτζσ εν γζνει. τθν ίδια ακριβϊσ λογικι, με τθν ζλευςθ τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ ανακατανζμονται οι ρόλοι των καταναλωτϊν ςτθν κοινωνία και το άγχοσ 

για τθ διευκζτθςθ των αγορϊν διαταράςςει τθ ηωι τουσ. Με κφριο αποτζλεςμα τθν 

Αποςφνδεςθ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία.  

 Οι νζεσ επιλογζσ βοθκοφν ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ αγωνίασ που βιϊνουν τα άτομα ςτουσ 

νζουσ ρόλουσ τουσ και γι αυτό εγκαταλείπονται οι παλιζσ ςυνικειεσ και νοοτροπίεσ.  Ωςτόςο, 

και οι αγαπθμζνεσ επιλογζσ του ατόμου μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ καταφφγιο ςε 

δυςμενισ καταςτάςεισ. υνεπϊσ, είναι αςαφζσ εάν και πότε ακριβϊσ, ζνα δυςάρεςτο γεγονόσ 

ζχει πράγματι αντίκτυπο ςτθν ςχζςθ μεταξφ του καταναλωτι και των επιλογϊν του. 

Οι Strandvik και Holmlund (2000) και Michalsky (2004) επιςθμαίνουν ότι θ διάλυςθ 

(dissolution) μιασ ςχζςθσ μπορεί να ςυμβεί από αντίξοεσ ςυμπεριφορζσ (γνωςτικζσ ι 

ςυναιςκθματικζσ) και / ι από αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά. Ωσ εκ τοφτου, μπορεί να υπάρχει μία 

κρυφι διάλυςθ (hidden dissolution) μιασ ςχζςθσ, όταν, δθλαδι, παρατθρείται μία αλλαγι 

ςτάςθσ, χωρίσ απαραίτθτα να ακολουκείται από αλλαγζσ ςτθν ςυμπεριφορά (Chen, Dooley & 

Rungtusanatham, 2016). Πράγματι, θ διάλυςθ ςχζςθσ είναι μία ςφνκετθ διαδικαςία που 

αποτελείται από ςτοιχεία γνωςτικά, ςυναιςκθματικά και ςυμπεριφοράσ (Duck, 1982; Roos, 

1999; Stewart, 1998; Strandvik & Hoimlund, 2000). Η κατανόθςθ τθσ διάλυςθσ των ςχζςεων 

βαςίηεται ςτθν κατανόθςθ για το πϊσ διαμορφϊνεται θ ςχζςθ ςτθν επόμενθ φάςθ τθσ.  

Παραλλθλίηοντασ τισ προςωπικζσ ςχζςεισ με τθ ςχζςθ καταναλωτι - εμπορικό ςιμα 

διερευνάται ο αντίκτυποσ και ο πικανόσ ρόλοσ τθσ αποςφνδεςθσ ςτθν διάλυςθ τθσ ςχζςθσ με το 

εμπορικό ςιμα. Όπωσ, θ αμοιβαία αποςφνδεςθ των ςυντρόφων ςθματοδοτεί τθν επιδείνωςθ 
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μιασ ςχζςθσ, ζτςι και θ αποςφνδεςθ με τθν επωνυμία αναμζνεται να οδθγιςει ςτθ διάλυςθ του 

δεςμοφ και τθσ εμπιςτοςφνθσ, που προχπιρχε. 

 

Β4.3.5.1 Ο Χωριςμόσ και η Αγάπη με μία Επωνυμία 

Ακόμθ και ςε περιπτϊςεισ, όπου θ εταιρεία ζχει προκαλζςει τον τερματιςμό τθσ 

ςχζςθσ, φαίνεται δφςκολο για τουσ καταναλωτζσ να αφιςουν τθν αγαπθμζνθσ τουσ επωνυμία. 

Αντίςτροφα, οι καταναλωτζσ μπορεί να χρειαςτοφν χρόνια για να περάςουν όλεσ τισ φάςεισ 

αποςφνδεςθσ και να φτάςουν ςτο ςτάδιο του τερματιςμοφ τθσ ςχζςθσ τουσ με τθν επωνυμία 

(Mai & Conti, 2007).  

Ο τερματιςμόσ τθσ ςχζςθσ του καταναλωτι με μία αγαπθμζνθ του επωνυμία είναι το 

κφριο αντικείμενο τθσ μελζτθσ των Hemetsberger et al. (2009). Ζνα από τα κυριότερα ευριματα 

τθσ εν λόγω μελζτθσ αποδεικνφει ότι οι καταναλωτζσ πρζπει να αποςυνδζουν τον εαυτό τουσ 

από τισ αγαπθμζνεσ τουσ επωνυμίεσ, είτε με γνωςτικι και αντιλαμβανόμενθ υποβάκμιςθ ι με 

ςυμπεριφορζσ ςφνδεςθσ με άλλθ παρόμοια επωνυμία, που του προςφζρει εναλλακτικι λφςθ, 

για αντίποινα. Αυτι θ διαδικαςία αποςφνδεςθσ ςυνοδεφεται από διφοροφμενα ςυναιςκιματα 

και ςυμπεριφορά (Coulter & Ligas, 2000). Όπωσ είναι φανερό, ο χωριςμόσ από μία αγαπθμζνθ 

επωνυμία παρουςιάηει ομοιότθτεσ με ζνα χωριςμό μιασ ιςχυρισ προςωπικισ ςχζςθσ 

(Hemetsberger et al., 2009).  

ε κάποιεσ περιπτϊςεισ οι καταναλωτζσ «ερωτεφονται» ζνα άλλο εμπορικό ςιμα, το 

οποίο είναι ποιοτικά διαφορετικό, και ο τερματιςμόσ τθσ ςχζςθσ είναι προβλζψιμοσ (Fournier, 

1998). Ενϊ ςε άλλεσ περιπτϊςεισ, απουςιάηει για μεγάλο χρονικό διάςτθμα θ ενεργθτικι 

επικοινωνία και ςυμπεριφορά ι ακόμα αποκαλφπτεται πωσ οι καταναλωτζσ δεν είναι 

διατεκειμζνοι να αποδεχτοφν τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ τθσ επωνυμίασ κατά τθ 

πάροδο των χρόνων (Hemetsberger et al., 2009). Από  τθν άλλθ πλευρά, ςε περίπτωςθ που θ 

διακοπι τθσ ςχζςθσ προκλθκεί από τθν επωνυμία, λόγω ςοβαρϊν παραβάςεων ποιότθτασ, 

τιμισ, εικόνασ ι θκικισ, προκαλοφνται ζντονεσ ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ ςτον καταναλωτι 

και θ διακοπι τθσ ςχζςθσ είναι ςταδιακι και μακροχρόνια, απομυκοποιϊντασ και 

αποκακθλϊνοντασ τθν επωνυμία από τθν περίοπτθ κζςθ που τθν είχε ο καταναλωτισ ςτο 

μυαλό του. Σα ςυναιςκιματα που εκδθλϊνονται ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ κυμαίνονται από 

κυμό ςε αιςκιματα προδοςίασ ι και ακόμα ςε αιςκιματα φόβου που τελικά οδθγοφν ςτο 

τερματιςμό τθσ ςχζςθσ ι και ςε αντίποινα (Grégoire & Fisher, 2008). Όςο πιο περίοπτθ κζςθ 

ζχει μία επωνυμία τόςο πιο ζντονα ςυναιςκιματα μπορεί να πυροδοτθκοφν ςε ζνα δυςάρεςτο 

γεγονόσ (Coulter & Ligas, 2000). 
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Ωςτόςο, από μία κετικι προοπτικι, τα εμπορικά ςιματα που ζχουν αγαπθκεί ζχουν 

κερδίςει μία δια βίου κετικι ςχζςθ αγάπθσ, και τα οποία χειρίηονται τθ ςχζςθ τουσ με τουσ 

καταναλωτζσ με ςεβαςμό και εκτίμθςθ. ε αρκετζσ τζτοιεσ περιπτϊςεισ, που θ επωνυμία 

καταπατά τουσ κανόνεσ αυτισ τθσ κεμελιωμζνθσ ςχζςθσ, οι καταναλωτζσ είναι απρόκυμοι να 

εγκαταλείψουν τθν αγαπθμζνθ τουσ ςυνικεια και υποςτθρίηουν το χρόνιο δεςμό τουσ. Ομοίωσ, 

θ μεταβατικι περίοδο παρουςιάηει νζεσ ευκαιρίεσ για τθ ςχζςθ καταναλωτι επωνυμία και 

εμβακφνει το δεςμό τουσ. Άλλωςτε, θ εικόνα τθσ επωνυμίασ ωσ ςτοιχείο προςωπικότθτασ του 

ατόμου, κα δθμιουργοφςε αντικρουόμενεσ πτυχζσ ςτθν ανάπτυξθ του εαυτοφ του καταναλωτι, 

αν δεν υποςτιριηε τθν αγαπθμζνθ του επωνυμία ςε μία δφςκολθ ςτιγμι (Ahuvia, 2005). 

 

Β4.3.5.2 Ο διαχωριςμόσ από την Επωνυμία 

Η διάλυςθ τθσ ςχζςθσ, γενικότερα, ζχει ςχετικά παραμελθκεί από τθ βιβλιογραφία 

υπζρ τθσ μελζτθσ τθσ ανάπτυξθσ τθσ ςχζςθσ μεταξφ καταναλωτι και διάφορων ςτοιχείων 

(Dwyer et al., 1987; Hocutt, 1998; Roos 1999). Βαςικά, θ ανάγκθ αναγνϊριςθσ και ανάδειξθσ 

των κακοριςτικϊν παραγόντων και τθσ διαδικαςίασ τθσ διάλυςθσ, φαίνεται πωσ αποκτά 

μεγαλφτερθ ςθμαςία για τα διοικθτικά ςτελζχθ ωσ προσ τθ διαχείριςθ τθσ πιςτότθτασ των 

καταναλωτϊν και τθ διατιρθςθ των ςχζςεων μαηί τουσ (Reichheld & Sasser 1990). Μία 

καλφτερθ κατανόθςθ τθσ διάλυςθσ, μπορεί να αποτρζψει τθν εμφάνιςι τθσ. Άλλωςτε, θ αξία 

των υφιςτάμενων πελατϊν ζχει αναγνωριςτεί, όπωσ επίςθσ και θ δυςκολία αντικατάςταςθσ 

αυτϊν που ζχουν χακεί. 

Η διάλυςθ τθσ ςχζςθσ ορίηεται ωσ ζνα φαινόμενο τθσ παφςθσ τθσ οικονομικισ 

υποςτιριξθσ ενόσ πελάτθ προσ ζναν ςυγκεκριμζνο προμθκευτι (Stewart, 1998) ι ωσ τθν 

πρόκεςθ εγκατάλειψθσ μιασ ςχζςθσ που ζχει ωσ πυλϊνα τθσ τθν ανταλλαγι (Ping, 1995). Η 

διάλυςθ τθσ ςχζςθσ αποκλειςτικά από τθν πλευρά του καταναλωτι ορίηεται ωσ μια διαδικαςία 

απόφαςθσ για τθν ςυντιρθςθ ι όχι μιασ ςχζςθσ με μία επιχείρθςθ ι επωνυμία, με αποτζλεςμα 

αυτισ τθσ διαδικαςίασ να βρίςκει το πελάτθ να τελειϊνει όλεσ τισ αλλθλεπιδράςεισ με τθν 

εταιρεία (Michalski, 2002).  

Η ςχζςθ των καταναλωτϊν με τισ επωνυμίεσ καταλιγει αρκετζσ φορζσ ςε διάλυςθ 

(Chen, Dooley & Rungtusanatham, 2016). Εάν και οι καταναλωτζσ είναι περιςςότερο ι λιγότερο 

πιςτοί με μία επωνυμία, ο τερματιςμόσ των ςχζςεϊν τουσ δεν είναι απλά μία παρορμθτικι 

αντίδραςθ, αλλά είναι μία βακφτερθ ςυναιςκθματικι επιλογι, οι ρίηεσ τθσ οποίασ ςχετίηονται 

με τθν αλλαγι ποιότθτασ τθσ ηωισ του καταναλωτι (Hemetsberger, Kittinger-Rosanelli & 

Friedmann, 2009). Οι ςυναιςκθματικζσ επιφορτίςεισ των καταναλωτϊν μποροφν, επίςθσ, να 

προκφψουν ωσ ζνα μζροσ τθσ διαδικαςίασ τθσ διάλυςθσ τθσ ςχζςθσ μεταξφ του καταναλωτι και 
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μιασ επωνυμίασ. υνεπϊσ, θ διάλυςθ τθσ ςχζςθσ κεωρείται το τελευταίο ςτάδιο μιασ 

περίπλοκθσ διαδικαςίασ, θ οποία περιλαμβάνει ποικίλα ςτάδια, άρα οι ςχζςεισ διαλφονται με 

ποικίλουσ τρόπουσ, ςε διαφορετικά επίπεδα και για πολλοφσ λόγουσ (Duck 1981, ςελ.14). 

Σα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ διάλυςθσ μιασ ςχζςθσ μεταξφ καταναλωτι και επωνυμίασ 

κζντριςαν το ερευνθτικό ενδιαφζρον τθ δεκαετία του 90, όπου παρουςιάηονται ποικίλεσ 

κατθγοριοποιιςεισ και οπτικζσ (Fajer & Schouten, 1995; Fournier, 1994, 1998). Η μελζτθ των 

Fajer και Schouten (1995), προςάρμοςε τθν κατθγοριοποίθςθ τθσ διάλυςθσ των 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων του Duck (1982), υιοκετϊντασ τα τζςςερα ςτάδιά και για τθ 

διαδικαςίασ διάλυςθσ τθσ ςχζςθσ καταναλωτι με τθν επωνυμία. Θεωρείται θ καλφτερα 

προςαρμοςμζνθ κατθγοριοποίθςθ για αυτι τθ ςχζςθ, κακϊσ κατάφερε να αποκρυπτογραφιςει 

τθ ςυμπεριφορά του καταναλωτι και να τθν εξθγιςει ανάλογα με το ςτάδιο διάλυςθσ: 

(1) Ριξθ (breakdown): Αναφζρεται ςτθν εξαςκζνθςθ τθσ ςχζςθσ, θ οποία απορρζει από 

εκοφςια ι εςκεμμζνθ διατάραξθ τθσ ςυμπεριφοράσ. τα πλαίςια των επωνφμων (person brand) 

θ ριξθ τθσ ςχζςθσ μπορεί να προκφπτει από ανεκπλιρωτεσ προςδοκίεσ.  

(2) Παρακμι (decline): Αναφζρεται ςε μία φκίνουςα πορεία τθσ οικειότθτα ι τθσ 

προτίμθςθσ τθσ επωνυμία.  τα πλαίςια των επωνφμων, θ παρακμι τθσ ςχζςθσ αναφζρεται ςε 

μία ςυναιςκθματικι μείωςθ τθσ αρζςκειασ ι τθσ πιςτότθτασ, θ οποία επιδεινϊνει τθ ςχζςθ.  

(3) Απεμπλοκι (disengage): Αναφζρεται ςτισ διεργαςίεσ τθσ επικοινωνίασ και τθσ 

ςυμπεριφοράσ που οδθγοφν ςτθν απομάκρυνςθ των μερϊν μιασ ςχζςθσ. ε ςχζςθ με το 

εμπορικό ςιμα, το ςτάδιο αυτό περιλαμβάνει ςυμπεριφορζσ, όπωσ θ επικοινωνία και θ 

ςτόχευςθ με άλλθ αγορά ςτόχο, θ αλλαγι τοποκζτθςθσ τθσ επωνυμίασ και θ εδραίωςθ άλλων 

όρων ςτθν επικοινωνία τθσ επωνυμίασ με τον πελάτθ.  

(4) Διάλυςθ (dissolution): Αναφζρεται ςτον τερματιςμό και ςτθν μόνιμθ αποχϊρθςθ 

από τθ ςχζςθ, είτε διαμζςου διαπραγματεφςεων, είτε με μονομερι αποχϊρθςθ. 

 

Οι μελζτθσ τθσ διαδικαςίασ διάλυςθσ μιασ ςχζςθσ ςυνζβαλαν ςθμαντικά ςτθν ενίςχυςθ 

τθσ κατανόθςθσ των ςταδίων απομάκρυνςθσ ενόσ καταναλωτι από το εμπορικό ςιμα τθσ 

επιλογισ του. Ωςτόςο, δεν αναφζρουν το ρόλο των ςυναιςκθματικϊν καταςτάςεων και πωσ 

αυτζσ μεταβάλλονται από ςτάδιο ςε ςτάδιο (Perrin-Martinenq, 2004). Ειδικότερα, θ 

ςυναιςκθματικι απόςπαςθ τείνει να προθγθκεί τθσ τελικισ διάλυςθσ μιασ διαπροςωπικισ 

ςχζςθσ (Levenson & Gottman, 1985). υνεπϊσ, δεν γίνεται να απαξιϊνεται ωσ παράγοντασ ςτισ 

ςχζςεισ των καταναλωτϊν, καταλιγοντασ πωσ χρειάηεται να προςτεκεί μία ζννοια πριν τθν 

διάλυςθ τθσ ςχζςθσ με τθν επωνυμία, θ οποία να είναι δυςδιάςτατθ (ςυμπεριφορικι και 

ςυναιςκθματικι), ϊςτε να καλφψει τα κενά που ζχουν εντοπιςτεί. 
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Όπωσ ςτθ Ψυχολογία, ζτςι και ςτον τομζα του μάρκετινγκ, θ αποςφνδεςθ κεωρείται 

μία ψυχολογικι κατάςταςθ που προθγείται τθσ τελικισ διάλυςθσ μιασ ςχζςθσ (Perrin-

Martinenq, 2002). Η αποςφνδεςθ κεωρείται ωσ μία ςυμπεριφορικι πτυχι (θ οποία βζβαια 

είναι και ςυναιςκθματικά φορτιςμζνθ) τθσ διαδικαςίασ τθσ επιδείνωςθσ οριςμζνων ςχζςεων 

και κα μποροφςε να αποτελζςει δείκτθ τθσ τάςθσ των καταναλωτϊν για τθν διάλυςθ τθσ 

ςχζςθσ με μία επωνυμία (Perrin-Martinenq, 2002).  

 

Β4.3.6 Η Αποςφνδεςη από την Επωνυμία 

 τα πλαίςια του μάρκετινγκ θ ζννοια τθσ αποςφνδεςθσ ζχει εξεταςτεί με τθν ζννοια που 

χρθςιμοποιείται ςτθν παροφςα μελζτθ ςε 4 ζρευνεσ4: Heilbrunn (2001, cited in Perrin- 

Martinenq, 2004), Perrin-Martinenq (2002, 2004) και Mai & Conti, (2007). Όλεσ οι μελζτεσ 

ςυμφωνοφν ότι θ αποςφνδεςθ αποδεικνφεται από τθ μείωςθ ι ακόμα και από τθν εξαφάνιςθ 

των ςυναιςκθματικϊν αντιδράςεων ςε μία ςχζςθ με ζνα από τα δφο μζρθ να ιταν 

ςυνδεδεμζνο με το άλλο, όπωσ επίςθσ, και τα ςτοιχεία που ενεργοποιοφνται κατά τθν 

αποςφνδεςθ από μία επωνυμία είναι ςυναιςκθματικά και ςυμπεριφορικά. 

 Ο Perrin-Martinenq (2004, ςελ. 1007) όριςε τθν αποςφνδεςθ από μία επωνυμία ωσ μία 

κατάςταςθ ψυχολογικισ απόςταςθσ ςε ςχζςθ με ζνα εμπορικό ςιμα, θ οποία ακολουκείται 

από αποδυνάμωςθ ι διάλυςθ των ςυναιςκθματικϊν δεςμϊν που διατθροφςε ο πελάτθσ για 

τθν επωνυμία. Όπωσ αναφζρεται ακριβϊσ «Brand detachment is a psychological state of 

distance towards the brand, following from the partial or complete dissolution of the affective 

bond maintained with it in the past.» Η εκδιλωςθ τθσ αποςφνδεςθσ από τθν επωνυμία 

εκφράηεται με μερικι ι ολικι απϊλεια των ςυναιςκθμάτων προσ ζνα εμπορικό ςιμα και με τθ 

δθμιουργία αμφιβολιϊν ςχετικά με τθν προνομιακι κζςθ τθσ επωνυμίασ ςτο μυαλό του 

πελάτθ. υνεπϊσ, θ αποςφνδεςθ είναι κατάςταςθ μετά τθν ςφνδεςθ.  

Πράγματι θ ετυμολογία του όρου «Αποςφνδεςθ» προζρχεται από τθν «φνδεςθ» με το 

πρόκεμα «Από» και ο οριςμόσ του αναφζρει το διαχωριςμό ςυνδεδεμζνων πραγμάτων. 

Επομζνωσ, για να αποςυνδεκεί κάποιοσ από κάποιον άλλον ι κάτι είναι απαραίτθτο να ζχει 

προθγουμζνωσ ςυνδεκεί (Perrin-Martinenq, 2004). Όταν ο καταναλωτισ είναι 

αποςυνδεδεμζνοσ, θ ςυναιςκθματικι ςφνδεςθ που τον ζνωνε με το εμπορικό ςιμα, κακϊσ και 

θ ψυχολογικι εγγφτθτα που τουσ ζδενε είναι πολφ αδφναμθ ι δεν υφίςταται πια. Η μάρκα από 

                                                           
4
 Η μελζτθ του Cohen (1967) αντιλαμβάνεται τθν αποςφνδεςθ ωσ ζνα χαρακτθριςτικό τθσ 

προςωπικότθτασ, θ οποία προςζγγιςθ υιοκετικθκε για τθν διερεφνθςθ τθσ Κοινωνικισ Αποςφνδεςθσ 

(Κεφάλαιο Β4.3.4). Γι αυτό το λόγο δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ αναφερόμενεσ ζρευνεσ.  
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τθν οποία αποςυνδζεται ο καταναλωτισ κα πρζπει να είναι λιγότερο ζντονθ ςτθ ςκζψθ του ι 

ακόμθ και κακόλου.  

Η αποςφνδεςθ, όπωσ ορίηεται ςτθν παροφςα μελζτθ, δεν αντιςτοιχεί ςε μία ιςχυρι 

αρνθτικι ςυναιςκθματικι κατάςταςθ απζναντι ςτθν επωνυμία, όπωσ θ απόρριψθ. Σο ότι δεν 

αρζςει ςε κάποιον και δεν προτιμά το ςυγκεκριμζνο εμπορικό ςιμα ςτισ αγοραςτικζσ του 

επιλογζσ, δεν ςθμαίνει ότι αιςκάνεται μίςοσ γι αυτό. Αν θ αποςφνδεςθ αποδεικνφεται από τθν 

μερικι ι ολικι απϊλεια των κετικϊν ςυναιςκθμάτων για τθν επωνυμία δεν ςυνεπάγεται ότι το 

άτομο τρζφει αρνθτικά ςυναιςκιματα γι αυτι. Σα αρνθτικά ςυναιςκιματα όπωσ το μίςοσ και θ 

απόρριψθ τθσ επωνυμίασ δθλϊνουν το αντίκετο τθσ ςφνδεςθσ (Mai & Conti, 2007; Perrin-

Martinenq, 2002). Άλλωςτε, με τθν αποςφνδεςθ δεν ςθμαίνει απαραιτιτωσ, ότι ο καταναλωτισ  

δεν εκτιμά πλζον κετικά τθν επωνυμία (Perrin-Martinenq, 2004). Σο άτομο λόγω κάποιου 

εξωτερικοφ δυςάρεςτου γεγονότοσ (όπωσ θ οικονομικι κρίςθ) είναι εφικτό να αποςυνδεκεί 

από τθν επωνυμία, αλλά να ςυνεχίςει να τθ κεωρεί αξιόλογθ, ακόμα και αν δεν τον προςελκφει 

πλζον. Για παράδειγμα, κάποιοσ καταναλωτισ προτιμά τον κλαβενίτθ για τισ αγορζσ του, αλλά 

ζπειτα από μία μετακόμιςθ δεν είναι βολικό να επιςκζπτεται τθ ςυγκεκριμζνθ επωνυμία, 

ωςτόςο ςυνεχίηει να εκτιμά τθ ςυγκεκριμζνθ εταιρία παρόλο που θ ςχζςθ τουσ ζχει περάςει 

ςτο ςτάδιο τθσ διάλυςθσ. Δθλαδι, θ αποςφνδεςθ είναι μία μεταβλθτι αυτόνομθ που 

παρουςιάηει τθν απομάκρυνςθ του ατόμου από τθν επωνυμία (Perrin-Martinenq, 2002, 2004).  

Η ανεξαρτθςία των κετικϊν και των αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων επιςθμαίνει ότι θ 

μείωςθ κάποιου δεν προκαλεί αναπόφευκτα τθν αφξθςθ του άλλου (Russell & Carroll, 1999).  Η 

ιςχυρι αίςκθςθ ςυναιςκθματικϊν εκδθλϊςεων προσ ζνα πρόςωπο ι ζνα πράγμα αποδεικνφει 

ιςχυρι ςφνδεςθ με αυτό. Ζτςι, ακόμα και το μίςοσ ι θ απόρριψθ είναι περιςςότερο 

χαρακτθριςτικά τθσ ςφνδεςθσ παρά τθσ αποςφνδεςθσ, κακϊσ μόνο κάποιοσ βακιά 

ςυνδεδεμζνοσ είναι πικανό να επθρεαςτεί τόςο πολφ (Xie, Bagozzi & Ostli, 2013). υνεπϊσ, 

ςυμπεραίνεται ότι θ ςφνδεςθ δεν είναι αντίκετο τθσ αποςφνδεςθσ, αλλά δφο διαφορετικζσ 

ζννοιεσ που θ μία διαδζχεται τθν άλλθ ςτθν ςυναιςκθματικι και τθ ςυμπεριφορικι ζκφραςθ 

τθσ προτίμθςθσ ι μθ του καταναλωτι προσ τθν αγαπθμζνθ του επωνυμία. 

Η Heilbrunn (2001), όπωσ παρουςιάςτθκε ςτθ μελζτθ του Perrin-Martinenq (2004), 

διακρίνει τθν αποςφνδεςθ ςε μερικι και ολικι αποςφνδεςθ. Η μερικι αποςφνδεςθ 

αντιπροςωπεφει μία επιδείνωςθ του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ που ενϊνει τον καταναλωτι με 

τθν επωνυμία και οδθγεί ςε μείωςθ τθσ ςυχνότθτασ αγοράσ και κατανάλωςθσ του εμπορικοφ 

ςιματοσ. Η ςυνζπεια αυτι πθγάηει είτε από τθν αλλαγι εικόνασ τθσ επωνυμίασ είτε γιατί ο 

καταναλωτισ απογοθτεφτθκε από αυτι. Από τθν άλλθ πλευρά, θ ολικι αποςφνδεςθ αντιςτοιχεί 

ςτθν πλιρθ διάλυςθ του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ που ενϊνει τον καταναλωτι με τθν 



Ενότθτα Β. Επιςκόπθςθ Βιβλιογραφίασ 

 

Διδακτορικι Διατριβι Ευαγγελίασ Χρ. Χατηοποφλου 126 

επωνυμία και οδθγεί ςε ριξθ τθσ εμπιςτοςφνθσ του προσ αυτι.  Ο πιο ςυνθκιςμζνοσ λόγοσ τθσ 

ολικισ αποςφνδεςθσ είναι θ αλλαγι τθσ εικόνασ τθσ επωνυμίασ που πλζον δεν ταιριάηει με τθ 

προςωπικότθτα του καταναλωτι, με αποτζλεςμα να ζχει εξαφανιςτεί οποιοδιποτε αίςκθςθ 

ςυναιςκθμάτων.  

 

Β4.3.6.1 Η διαδικαςία τησ Αποςφνδεςησ 

Η διαδικαςία τθσ Αποςφνδεςθσ όταν ενεργοποιείται φαντάηει μία δφςκολθ και 

πολφπλοκθ διαδικαςία. Βιβλιογραφικά δεν ζχει εντοπιςτεί κάποια μελζτθ που να προςδιορίηει 

ξεκάκαρα το ςτάδιο τθσ αποςφνδεςθσ του καταναλωτι από τθν επωνυμία (Mai & Conti, 2007). 

Ο Perrin-Martinenq (2004) ανακάλυψε, ωςτόςο, οριςμζνα ςτοιχεία και ςυγκεκριμζνα τρεισ 

μεταβλθτζσ που παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθ διαδικαςία αποςφνδεςθσ: τθν απογοιτευςθ, 

τθν κόπωςθ και τθν αςυμφωνία τθσ εικόνασ και των αξιϊν τθσ επωνυμίασ.  

o Η απογοιτευςθ ςχετίηεται με το ςυναίςκθμα τθσ απάτθσ που δθμιουργείται ςτον 

καταναλωτι από τθ διάψευςθ των προςδοκιϊν του. 

o Η κοφραςθ ςχετίηεται με μία κατάςταςθ κατιφειασ που αφορά τθ πλιξθ, τθν 

μελαγχολία, τθν ανία. 

o Η αςυμφωνία τθσ εικόνασ ςχετίηεται με μία αλλαγι τθσ εικόνασ που κζλει να 

επικοινωνιςει το άτομο για τον εαυτό του, με αποτζλεςμα να μθ ςυνάδει θ εικόνα τθσ 

επωνυμίασ με το επικυμθτό «Εγϊ» του. 

 

Υςτερα από τθν ενδελεχι μελζτθ τθσ βιβλιογραφία και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι κάκε 

περίπτωςθ κρίνεται ξεχωριςτά, κακϊσ κάκε άτομο βιϊνει ξεχωριςτά τα ςτάδια τθσ 

ςυναιςκθματικισ απομάκρυνςθσ, ζγινε μία προςπάκεια κατάταξθσ τθσ διαδικαςίασ τθσ 

αποςφνδεςθσ. Τιοκετϊντασ τθν κατθγοριοποίθςθ των φάςεων διαχωριςμοφ που προτείνονται 

από τον Bowlby (1951,1952) ςτθ Ψυχολογία , κα ιταν δυνατόν να καταταχκοφν τα ςτάδια 

αποςφνδεςθσ ςε διαμαρτυρία, απελπιςία, άρνθςθ ι αποςφνδεςθ: 

Α) Η διαμαρτυρία ςχετίηεται με τθν ςυνειδθτοποίθςθ τθσ κρίςθσ τθσ ςχζςθσ, κακϊσ με 

τθν πάροδο του χρόνου, το άτομο ςκζπτεται λιγότερο τθν επωνυμία και αιςκάνεται λιγότερο 

μζροσ τθσ προκαλϊντασ μία εςωτερικι αναταραχι ςτα ςυναιςκιματά του απζναντί τθσ. 

Β) Η απελπιςία ξεκινά όταν το άτομο εξετάηει εναλλακτικζσ επιλογζσ (καλφτερεσ ι 

υποδεζςτερεσ). 
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Γ) Η αποςφνδεςθ δεν επζρχεται αυτόματα με τθν αλλαγι τθσ επωνυμίασ. Όςο το άτομο 

νοιϊκει ενοχζσ από τθν επιλογι μιασ άλλθσ μάρκασ, ςυνεχίηει να βρίςκεται ςτο τελευταίο 

ςτάδιο τθσ άρνθςθσ ι τθσ αποςφνδεςθσ.  

 

Β4.3.6.2 Διαχωριςμόσ τησ Αποςφνδεςησ από την Επωνυμία με άλλεσ μεταβλητζσ 

 Η Αποςφνδεςθ από μία Επωνυμία διαφοροποιείται από άλλεσ ζννοιεσ όπωσ θ ςτάςθ 

(attitude) και θ αδιαφορία (indifference) απζναντι ςτθν επωνυμία. 

o Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία και Στάςθ απζναντι ςτθν Επωνυμία (Brand Attitude):  Η 

ςτάςθ του καταναλωτι απζναντι ςτθ μάρκα ορίηεται ωσ θ ςυνολικι αξιολόγθςθ ενόσ 

ατόμου για ζνα εμπορικό ςιμα (Eagly & Chaiken, 1993; Mitchell & Olson, 1981) και 

ςτακμίηεται με τθν εμπιςτοςφνθ ι τθ βεβαιότθτα. Παράλλθλα, θ ςτάςθ που εμφανίηουν 

οι καταναλωτζσ κάποια χρονικι ςτιγμι, δεν είναι απαραίτθτα θ ίδια με αυτι που κα 

εμφανίςουν ςε μία άλλθ χρονικι ςτιγμι, και επομζνωσ, θ εμφανιηόμενθ ςτάςθ κα 

εξαρτθκεί από το υποςφνολο των δεδομζνων ςτα οποία διακζτουν τθ δεδομζνθ 

χρονικι ςτιγμι (Wilson & Hodges, 1992).  

Η ςφνκεςθ τθσ ζννοιασ τθσ ςτάςθσ αποτελείται από τρία ςυςτατικά ςτοιχεία: το 

γνωςτικό ςτοιχείο, το ςυναιςκθματικό ςτοιχείο και το ςτοιχείο τθσ ςυμπεριφοράσ. 

Όπωσ, ζχει ιδθ αναφερκεί θ ςφνκεςθ τθσ ζννοιασ τθσ αποςφνδεςθσ αποτελείται μόνο 

από δφο ςυςτατικά μζρθ, τθ ςυναιςκθματικι και τθ ςυμπεριφορικι κατάςταςθ. 

Ωςτόςο, οι δφο ζννοιεσ δεν είναι ςυγκρίςιμεσ. Η ςιωπθρι γνωςτικι ςυνιςτϊςα τθσ 

αποςφνδεςθσ από τθν επωνυμία αναφζρεται ςτθν περίοπτθ κζςθ που ζχει θ επωνυμία 

ςτο μυαλό του καταναλωτι, ενϊ θ γνωςτικι ςυνιςτϊςα των ςτάςεων αναφζρεται ςτο 

ςφνολο των πεποικιςεων του ατόμου για το εμπορικό ςιμα (Fedorikhin, Park & 

Thomson, 2008; Peter, et al., 1999). Επιπλζον, θ ςυναιςκθματικι ςυνιςτϊςα τθσ 

αποςφνδεςθσ από τθν επωνυμία είναι πολφ μεγαλφτερθ ςε αφκονία και περιεκτικότθτα 

από εκείνθ τθσ ςτάςθσ, θ οποία κατευκφνεται ςε ζναν κετικό, αρνθτικό ι ουδζτερο 

προςανατολιςμό (Park et al., 2010). 

o Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία και Αδιαφορία (indifference):Η αποςφνδεςθ δεν πρζπει 

να ςυγχζεται με τθν ζννοια τθσ αδιαφορίασ. Κακϊσ, θ αδιαφορία εκφράηεται με τθν 

απάκεια απζναντι ςτθν επωνυμία, γεγονόσ που φανερϊνει ότι δεν ζχει ποτζ 

επθρεαςτεί ο καταναλωτισ από το ςυγκεκριμζνο εμπορικό ςιμα (Cohen 1967). Ενϊ 

αντίκετα, θ αποςφνδεςθ ζχει ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ να ζχει ςυνδεκεί ο 

καταναλωτισ με τθν επωνυμία, για να περάςει ςτθ φάςθ τθσ αποςφνδεςθσ (Pierrin-

Martineq, 2004). 
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B4.4 Συμπεράςματα 

 Η αυξανόμενθ ςθμαςία των ςυναιςκθματικϊν αντιδράςεων ςτθ ςυμπεριφορά των 

καταναλωτϊν ςε ςυνδυαςμό με τον δυνθτικό ρόλο αυτϊν των αντιδράςεων ςτθ διαδικαςία 

διάλυςθσ μιασ ςχζςθσ, ωκεί ςτθ ανάγκθ διερεφνθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ αποςφνδεςθσ ςτθ 

ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν απζναντι ςτθν επωνυμία. Με τον ίδιο τρόπο που μία 

αποςφνδεςθ από ζνα ςφντροφο μπορεί να επθρεάςει μία διαπροςωπικι ςχζςθ, φςτερα από 

μία προςτριβι, θ αποςφνδεςθ από μία επωνυμία κα μποροφςε να κεωρθκεί ωσ μία ζνδειξθ 

τάςθσ αλλαγισ ςυμπεριφοράσ, ακόμα και διάλυςθ ςχζςθσ, κατόπιν από μία δυςμενι 

οικονομικι κρίςθ. Η ποιοτικι ζρευνα ανζδειξε τθν ζννοια τθσ αποςφνδεςθσ ωσ μία 

ςυμπεριφορικι κατάςταςθ που βιϊνουν οι καταναλωτζσ, διαμζςου τθσ απομάκρυνςθσ τουσ 

από το εμπορικό ςιμα λιανεμπορίου. Ωςτόςο, θ διάλυςθ τθσ ςχζςθσ απαιτεί τθν αξιολόγθςθ 

των εναλλακτικϊν, αφινοντασ ερωτθματικά, αν τα άτομα ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν 

κάποια άλλθ επωνυμία για τθν αγορά των βαςικϊν τουσ αγακϊν. 



Ενότθτα Γ. Μεκοδολογία Ζρευνασ 

 

Διδακτορικι Διατριβι Ευαγγελίασ Χρ. Χατηοποφλου 129 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ1. Ερευνητικό Πλαίςιο 

 

Γ1.1 Ειςαγωγή 

Σο Κεφάλαιο Γ1 ζχει ωσ ςκοπό να παρουςιάςει το κεωρθτικό και ερευνθτικό πλαίςιο 

τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ. Σο πρϊτο κεφάλαιο τθσ Σρίτθσ Ενότθτασ αποτελεί τον 

κφριο ςυνδετικό κρίκο μεταξφ τθσ βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ, που παρουςιάςτθκε ςτθ 

Δεφτερθ Ενότθτα, και τθσ μεκοδολογίασ ζρευνασ που εφαρμόςτθκε για τθ διερεφνθςθ των 

ερευνθτικϊν ςτόχων.  

Η εμπειρικι ζρευνα ςχεδιάςτθκε ακολουκϊντασ το πλαίςιο ερευνθτικϊν βθμάτων, 

όπωσ προτείνεται από τθ Sekaran (2003), και παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα Γ1.1. Κάκε ζνα 

ςτάδιο ζγκειται ςε μία ξεχωριςτι, ςειριακι διαδικαςία αποφάςεων για τθν εδραίωςθ τθσ 

ποιότθτασ τθσ ζρευνασ.  Σα δφο πρϊτα ςτάδια τθσ μεκοδολογίασ, δθλαδι ο οριςμόσ του 

προβλιματοσ και ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ παρουςιάηονται ςτθ ςυνεχεία του Κεφαλαίου. 

 

 

Πηγή: Sekaran (2003) 
Διάγραμμα Γ1.1: τάδια Ερευνθτικισ Διαδικαςίασ  
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Γ1.2 Οριςμόσ του προβλήματοσ 

Ο κακζνασ αντιλαμβάνεται τθν κρίςθ και τθν αντιλαμβάνεται με ζναν δικό του 

ξεχωριςτό τρόπο. Υςτερα από 7 χρόνια παρατεταμζνθσ οικονομικισ κρίςθσ, οι καταναλωτζσ 

ζχουν αντιλθφκεί, και ιδθ, ζχουν κάνει μία προςωπικι αποτίμθςθ για τα αίτια και τισ 

ςυνζπειεσ που ζχει επιφζρει θ κρίςθ. Η αντίλθψι τθσ εξθγεί ςε ζνα βακμό τα ςυναιςκιματα 

των καταναλωτϊν  ͘ θ αναφορά του «ςε ζνα βακμό», γίνεται με επίγνωςθ ότι θ διάρκεια τθσ 

κρίςθσ είναι παρατεταμζνθ και δεν είναι εφικτό κάποιοσ για 7 ςυνεχόμενα χρόνια να είναι 

ςυναιςκθματικά επιφορτιςμζνοσ. Λόγω των ςυναιςκθμάτων του καταναλωτικοφ κοινοφ 

εξθγείται θ μεταβολι τθσ βαςικισ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ. Επομζνωσ, προκφπτει από τα 

παραπάνω, ότι το βαςικό μοντζλο τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ, είναι τρίπτυχο, κακϊσ 

αναφζρεται ςτο «κζπτομαι/ Αξιολογϊ – Νοιϊκω – Πράττω» (Think - Feel - Act). Δυςτυχϊσ, 

αυτό το μοντζλο ςε μία περίοδο δυςμενισ κρίςθσ δεν μπορεί να προβλζψει, πλιρωσ και 

αποτελεςματικά, τθν καταναλωτικι και αγοραςτικι ςυμπεριφορά, κακϊσ παρεμβάλλονται και 

άλλοι παράγοντεσ, που ςε περιπτϊςεισ οικονομικισ ςτακερότθτασ δεν χρειάηεται να λθφκοφν 

υπόψθ. Η παροφςα διδακτορικι διατριβι υποςτθρίηει, πωσ μία οικονομικι φφεςθ δθμιουργεί 

μία απομάκρυνςθ και αποξζνωςθ του καταναλωτι, τόςο από τθν αγοραςτικι διαδικαςία, όςο 

και από τισ επωνυμίεσ γενικότερα, θ οποία επθρεάηει τθν τελικι του ςυμπεριφορά. Ο ρόλοσ τθσ 

αποςφνδεςθσ ςε μία παρατεταμζνθ και δυςμενι κρίςθ μπορεί να αποτελζςει ςτοιχείο 

επιρροισ που να αντανακλάται ςτθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά, κακϊσ ςε μία κρίςθ μικρισ 

χρονικισ διάρκειασ ο καταναλωτισ δεν προλαβαίνει να νοιϊςει τθν δυςπραγία που 

προκαλείται από τθν οικονομικι φφεςθ, να αποτιμιςει τισ ςυνζπειεσ που προκαλοφνται ςτθ 

ςυμπεριφορά του, οφτε να ειςαχκεί ςε φάςεισ αποςφνδεςθσ.  

Με αποτζλεςμα, τα αναδφονται τα ακόλουκα ερωτιματα:  

(1) Ποια είναι θ ζννοια τθσ αποςφνδεςθσ και πωσ μπορεί να αποτιμθκεί ςτο μάρκετινγκ; 

(2) Τπάρχουν τμιματα καταναλωτϊν που ζχουν επθρεαςτεί με διαφορετικό τρόπο από 

τθν οικονομικι κρίςθ; Αν ναι, αυτό αποτυπϊνεται ςτθν καταναλωτικι τουσ ςυμπεριφορά;  και 

(3) Πωσ θ οικονομικι φφεςθ αλλάηει τα πρότυπα ςυμπεριφοράσ και πωσ ςυνδζεται θ 

αποςφνδεςθ με αυτι τθν αλλαγι; 

 

Γ1.3 κοπόσ τησ Ζρευνασ 

Ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ, λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω 

ορίηεται ωσ θ μελζτθ τθσ αλλαγισ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ, γενικότερα, και τθσ 
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αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ, ειδικότερα, ςε επωνυμίεσ λιανεμπορίου, μζςω τθσ εξζταςθσ τθσ 

ζννοιασ, του ρόλου και των εκφάνςεων τθσ αποςφνδεςθσ που βιϊνει το καταναλωτικό κοινό, 

μία δφςκολθ περίοδο παρατεταμζνθσ και ζντονθσ οικονομικισ κρίςθσ. 

Οι μελζτεσ μπορεί να είναι είτε διερευνθτικζσ ι περιγραφικζσ ι δφναται να διεξαχκεί 

ζλεγχοσ υποκζςεων (Sekaran, 2003). Η φφςθ τθσ μελζτθσ, εάν είναι διερευνθτικι, περιγραφικι, 

ι ζλεγχοσ υποκζςεων, εξαρτάται από το ςτάδιο ςτο οποίο ζχει προχωριςει θ γνϊςθ ςχετικά με 

το κζμα τθσ ζρευνασ (Churchill & Iacobucci, 2010). Οι ςχεδιαςτικζσ αποφάςεισ γίνονται πιο 

αυςτθρζσ, κακϊσ  από το διερευνθτικό ςτάδιο, όπου προςπακεί να διερευνιςει νζουσ τομείσ 

(Ritchie & Lewis, 2003), γίνεται θ μετάβαςθ ςτο περιγραφικό ςτάδιο, όπου περιγράφονται 

οριςμζνα χαρακτθριςτικά των φαινομζνων του κζντρου ενδιαφζροντοσ (Malhotra & Birks, 

2007), με τον ζλεγχο των υποκζςεων να καταλιγει ςτθν εξζταςθ κατά πόςον ι όχι οι 

εικαηόμενεσ ςχζςεισ τεκμθριϊνονται, απαντϊντασ ςτα κφρια ερωτιματα τθσ μελζτθσ (Sekaran, 

2003). 

Δεδομζνου ότι το επίκεντρο αυτισ τθσ ζρευνασ είναι να εξετάςει ζνα ςφνολο 

ερευνθτικϊν νζων ηθτθμάτων, που ςχετίηονται με τθ κεωρθτικι κεμελίωςθ των μεταβλθτϊν, ο 

ςκοπόσ αυτισ τθσ μελζτθσ ορίηεται ωσ διερευνθτικόσ.  Οι Malhotra και Birks (2007) 

επιςθμαίνουν ότι, ενϊ ζνα ερευνθτικό ερϊτθμα είναι διερευνθτικό, οι υποκζςεισ είναι 

δθλωτικζσ και μποροφν να ελεγχκοφν εμπειρικά, και ωσ εκ τοφτου θ τελευταία μπορεί να δϊςει 

μια απάντθςθ ςτο πρϊτο. Επεξθγθματικά, οι ςχζςεισ μεταξφ των ερευνθτικϊν προβλθμάτων, 

των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων και των υποκζςεων μαηί με τθν επιρροι του κεωρθτικοφ 

πλαιςίου και ερευνθτικό μοντζλο απεικονίηονται ςτο Διάγραμμα Γ1.2. 

  

 

 

 

 

 

Πηγή:  Malhotra & Birks (2007) 
Διάγραμμα Γ1.2: Ανάπτυξθ ερευνθτικϊν ερωτιςεων και υποκζςεων  

 

Σκοπός / Θεωρητικό 

Πλαίσιο 

Ερεσνητικό μοντέλο 

Ερεσνητικoί Στότοι 

Ερεσνητικές ερωτήσεις 

Σσνιστώσες τοσ ερεσνητικού 

προβλήματος 
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Γ1.4 Σο θεωρητικό μοντέλο 

Μετά τθν διεξαγωγι των ομάδων εςτίαςθσ και ολοκλθρϊνοντασ τθν ζρευνα τθσ 

βιβλιογραφίασ, μαηί με τον κακοριςμό του ςκοποφ τθσ παροφςασ μελζτθσ, είναι κρίςιμο να 

αναπτυχκεί ζνα κεωρθτικό πλαίςιο. Σο κεωρθτικό πλαίςιο είναι ζνα εννοιολογικό μοντζλο που 

παρουςιάηει τισ ςχζςεισ μεταξφ των παραγόντων που ζχουν προςδιοριςτεί ωσ ςθμαντικοί για 

τθν απάντθςθ ςτα ερωτιματα που ζχει τεκεί ςτον οριςμό του προβλιματοσ (Παράγραφοσ Γ1.2) 

(Sekaran & Bougie 2010). Η κεωρία αυτι απορρζει λογικά από τθν τεκμθρίωςθ τθσ 

προχπάρχουςασ βιβλιογραφίασ και ζρευνασ ςτθν περιοχι τθσ μελζτθσ. Ενϊ παράλλθλα, θ 

ενςωμάτωςθ των πεποικιςεων ενόσ ατόμου με τθ δθμοςιευμζνθ ζρευνα και λαμβάνοντασ 

υπόψθ τα όρια και τουσ περιοριςμοφσ μιασ κατάςταςθσ, είναι ηωτικισ ςθμαςίασ παράγοντεσ 

για τθν ανάπτυξθ μιασ επιςτθμονικισ βάςθσ ςτθν οποία κα διερευνθκεί ο ερευνθτικόσ ςκοπόσ 

(Bryman & Bell, 2011).  Εν ολίγοισ, το κεωρθτικό πλαίςιο ςυηθτά τισ αλλθλεξαρτιςεισ μεταξφ 

των υπό διερεφνθςθ εννοιϊν που κεωροφνται αναπόςπαςτο κομμάτι μιασ υπό μελζτθ 

κατάςταςθσ, γεγονόσ που βοθκάει να κατανοθκοφν οι ςχζςεισ και να διαπιςτωκοφν οι πρϊτεσ 

ερευνθτικζσ υποκζςεισ (Malhotra & Birks, 2007). 

Από το κεωρθτικό μοντζλο αναπτφχκθκαν ερευνθτικοί ςτόχοι προσ εξζταςθ. Αυτοί οι 

ερευνθτικοί ςτόχοι ελζγχκθκαν ςτθ ςυνζχεια μζςω κατάλλθλων ςτατιςτικϊν αναλφςεων. 

Δεδομζνου ότι το κεωρθτικό πλαίςιο προςφζρει τθ βάςθ για να προχωριςει θ ζρευνα και 

αποςκοπεί ςτο να παρουςιάςει τισ ςυνδζςεισ των μεταβλθτϊν που κεωροφνται ςθμαντικζσ για 

τθν εξζταςθ ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ και κατάςταςθσ, είναι ςθμαντικό να παρουςιαςτοφν 

οι μεταβλθτζσ που το ςυνκζτου και ο τφποσ τθσ εκάςτοτε μεταβλθτισ, που χρθςιμοποιικθκαν 

ςτθν παροφςα μελζτθ. Η γενικι κεωρθτικι ςφλλθψθ παρουςιάηεται ςτθν παρακάτω 

απεικόνιςθ. 

 

 

 

       

 
 

    

Διάγραμμα Γ1.3: Παρουςίαςθ κεωρθτικοφ υποδείγματοσ και εννοιϊν 

 

ΚΡΙΗ 
ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟΤΝΔΕΗ 

Μεταβλθτζσ 
Περιβάλλοντοσ 
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Γ1.4.1 Οι Ζννοιεσ 

Οι βαςικζσ ζννοιεσ που παρουςιάηονται ςτο Διάγραμμα Γ1.3 διακρίνονται ςτουσ 

παρακάτω τφπουσ, βάςει τθσ κατθγοριοποίθςθσ τθσ Sekaran (2003): 

1. Η εξαρτθμζνθ μεταβλθτι. 

2. Η ανεξάρτθτθ μεταβλθτι. 

3. Η ενδιάμεςθ μεταβλθτι. 

4. Η μεςολαβθτικι μεταβλθτι. 

Παρακάτω αναλφεται ο κάκε τφποσ ξεχωριςτά. 

 

Γ1.4.1.1 Η εξαρτημζνη μεταβλητή 

Η εξαρτθμζνθ μεταβλθτι είναι θ κυριότερθ μεταβλθτι του υποδείγματοσ, είναι ο πιο 

ηωτικισ ςθμαςίασ παράγοντασ τθσ ζρευνασ. τόχοσ είναι να γίνει κατανοθτι, να περιγράφει, να 

εξθγθκεί θ μεταβλθτότθτά τθσ ι να προβλεφκεί. Μζςα από τθν ανάλυςθ τθσ εξαρτθμζνθσ 

μεταβλθτισ είναι δυνατόν να βρεκοφν οι απαντιςεισ ςτα ερευνθτικά ερωτιματα (Sekaran & 

Bougie 2010). Για το ςκοπό αυτό, ο ερευνθτισ ενδιαφζρεται για τθν ποςοτικοποίθςθ και τθ 

μζτρθςθ τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ, κακϊσ και των άλλων μεταβλθτϊν που επθρεάηουν τθν 

εξαρτθμζνθ. 

τθν παροφςα ζρευνα θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι είναι θ υμπεριφορά του Καταναλωτι. 

Η τελικι απόφαςθ του καταναλωτι ςτθν τελικι του επιλογι για το κατάςτθμα που κα κάνει τισ 

αγορζσ του και τα προϊόντα που κα αγοράςει είναι μία πολυδιάςτατθ απόφαςθ. Η αλλαγι τθσ 

πρότυπθσ υμπεριφοράσ των Καταναλωτϊν αποτελεί κφριο ςτοιχείο τθσ παροφςασ μελζτθσ. Οι 

επιρροζσ που λαμβάνει τόςο από το μικρο-περιβάλλον του, όςο και από το μακρο-περιβάλλον 

του είναι ποικίλεσ. 

 

Γ1.4.1.2. Η ανεξάρτητη μεταβλητή 

Μία ανεξάρτθτθ μεταβλθτι είναι αυτι που επθρεάηει τθν εξαρτθμζνθ με κετικό ι 

αρνθτικό τρόπο (Sekaran & Bougie 2010). Με άλλα λόγια, θ διακφμανςθ τθσ εξαρτθμζνθσ 

μεταβλθτισ εξθγείται από τθν ανεξάρτθτθ. Ωςτόςο, για τθν διαπίςτωςθ ςχζςθ αιτιότθτασ, θ 

ανεξάρτθτθ μεταβλθτι χειραγωγείται (Bryman & Bell, 2011). 

Επομζνωσ, ωσ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι ςτθν παροφςα ζρευνα κεωρείται θ Οικονομικι 

Κρίςθ. Είναι ζνασ παράγοντασ που δεν μπορεί να προβλεφκεί, αλλά οφτε να επθρεαςτεί από 
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τουσ καταναλωτζσ. Είναι μία μεταβλθτι του Μάκρο-περιβάλλοντοσ τθσ αγοράσ και οι ςυνζπειεσ 

αυτισ ζχουν άμεςο αντίκτυπο ςτθν ηωι των καταναλωτϊν. 

 

 

  Ανεξάρτθτθ Μεταβλθτι                 Εξαρτθμζνθ Μεταβλθτι 

Διάγραμμα Γ1.4: Παρουςίαςθ ανεξάρτθτθσ και εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ 
 

 

Γ1.4.1.3 Η ενδιάμεση μεταβλητή 

Μία ενδιάμεςθ μεταβλθτι είναι αυτι που παρεμβαίνει μεταξφ τθσ ανεξάρτθτθσ και τθσ 

εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ. Οι ενδιάμεςθ μεταβλθτι βοθκάει ςτθν κατανόθςθ και ςτθν 

επεξιγθςθ τθσ επίδραςθσ τθσ ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ πάνω ςτθν εξαρτθμζνθ (Bryman & Bell, 

2011). 

τθ παροφςα μελζτθ αποςκοπείται θ εξζταςθ τθσ Επιρροισ τθσ Οικονομικισ Κρίςθσ ςτθ 

υμπεριφορά του Καταναλωτι μζςα από τθν Αποςφνδεςθ που ο ίδιοσ βιϊνει. Επομζνωσ, θ 

Αποςφνδεςθ κεωρείται θ ενδιάμεςθ μεταβλθτι. 

 

 

 

  Ανεξάρτθτθ Μεταβλθτι                    Εξαρτθμζνθ Μεταβλθτι 

    Ενδιάμεςθ Μεταβλθτι 

Διάγραμμα Γ1.5: Παρουςίαςθ ενδιάμεςθσ μεταβλθτισ 

 

 

Γ1.4.1.4 Η μεσολαβητική μεταβλητή  

Η μεςολαβθτικι μεταβλθτι είναι μία ιςχυρι επίδραςθ ςχζςθ μεταξφ τθσ εξαρτθμζνθσ- 

ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ. Δθλαδι, θ παρουςία τουσ πικανϊσ να τροποποιεί τθν αρχικι ςχζςθ 

και να εξθγείται καλφτερα θ επιρροι τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ (Sekaran, 2003). Οι 

μεςολαβθτικζσ μεταβλθτζσ μποροφν να είναι είτε μεταβλθτζσ ελζγχου, είτε moderator. 

ΚΡΙΗ 
ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

ΚΡΙΗ 
ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟΤΝΔΕΗ 
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τθ παροφςα μελζτθ παρουςιάηονται ωσ μεταβλθτζσ περιβάλλοντοσ, κακϊσ ο ρόλοσ 

τουσ είναι να απομονϊςουν τθν κατάςταςθ τθσ οικονομικισ δυςπραγίασ που βιϊνεται από το 

καταναλωτικό κοινό. υνακολοφκωσ, ο τρόποσ με τον οποίο κάποιο άτομο ςυνδζεται είτε με 

ανκρϊπουσ είτε με πράγματα είναι μία ρυκμιςτικι μεταβλθτι που μεςολαβεί ςτθ ςχζςθ τθσ 

Επιρροισ τθσ Κρίςθσ με τθν Αποςφνδεςθ. Όπωσ επίςθσ, θ ςτάςθ που ζχει κάποιοσ για το βαςικό 

του ςοφπερ μάρκετ ελζγχει τθν ςυμπεριφορά του απζναντι ςε αυτό. 

 

 

 

  Ανεξάρτθτθ Μεταβλθτι                    Εξαρτθμζνθ Μεταβλθτι 

    Ενδιάμεςθ Μεταβλθτι 

 
 

 

 

       

Μεςολαβθτικζσ Μεταβλθτζσ 

Διάγραμμα Γ1.6: Παρουςίαςθ μεςολαβθτικϊν μεταβλθτϊν 

 

 

Γ1.5 Σο ερευνητικό μοντέλο 

Σο κεωρθτικό υπόδειγμα που ανζδειξε θ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ και οι ομάδεσ 

εςτίαςθσ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που παρουςιάηεται ςτο Διάγραμμα Γ1.3, αναπτφςςεται 

ςε ζνα πρϊτο ερευνθτικό πλαίςιο (Διάγραμμα Γ1.7). Ωσ εκ τοφτου, θ ζννοια τθσ Κρίςθσ 

διαχωρίηεται ςτθν Γνωςτικι Εκτίμθςθ τθσ Οικονομικισ Υφεςθσ και ςτα υναιςκιματα που 

προκαλοφνται ςτο καταναλωτικό κοινό εν μζςω κρίςθσ. Η Αποςφνδεςθ, όπωσ παρουςιάςτθκε 

ςτο Κεφάλαιο Β4 διαχωρίηεται ςε τρείσ διαφορετικζσ εκφάνςεισ ςτθν Αποςφνδεςθ από τθν 

Αγοραςτικι Διαδικαςία, ςτθν Κοινωνικι Αποςφνδεςθ και ςτθν Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία. 

Η Καταναλωτικι υμπεριφορά εν μζςω κρίςθσ επικεντρϊνεται ςτθν αλλαγι που ζχουν 

επιφζρει οι επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ δυςπραγίασ, οι οποίεσ βιϊνονται από το καταναλωτικό 

κοινό. Λόγω τθσ ζντονθσ αλλαγισ του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ, οι υπόλοιπεσ μεταβλθτζσ 

ΚΡΙΗ 
ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟΤΝΔΕΗ 

-ΤΝΔΕΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

-ΣΤΠΟ ΤΝΔΕΗ 

-ΧΕΗ Μ-ΚΑΣ/ΣΗ 

-ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΡΙΗ 

-ΚΟΙΝ. ΑΠΟΤΝΔΕΗ 
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λειτουργοφν ωσ μεταβλθτζσ περιβάλλοντοσ, απομονϊνοντασ το πόςο ζχει επθρεάςει θ 

οικονομικι κρίςθ βάςει γεγονότων και χαρακτθριςτικϊν των ατόμων που περικλείουν τθ 

κατάςταςθ που μελετάται. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Διάγραμμα Γ1.7: Σο Ερευνθτικό Μοντζλο 

 

 

Γ1.6 Ερευνητικοί τόχοι 

Ο ερευνθτικόσ ςκοπόσ τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ διαμορφϊνεται ωσ: «Η 

μελζτθ τθσ αλλαγισ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ, γενικότερα, και τθσ αγοραςτικισ 

ςυμπεριφοράσ, ειδικότερα, ςε επωνυμίεσ λιανεμπορίου, μζςω τθσ εξζταςθσ τθσ ζννοιασ, του 

ρόλου και των εκφάνςεων τθσ αποςφνδεςθσ που βιϊνει το καταναλωτικό κοινό, μία δφςκολθ 

περίοδο παρατεταμζνθσ και ζντονθσ οικονομικισ κρίςθσ». 

Η φφςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ ακολουκεί τθν υποκετικό – αφαιρετικι μζκοδο 

(hypothetico - deductive method, HD) (Παράγραφοσ Α1.3). Η HD μζκοδοσ ςυνεπάγεται ότι θ 

ερευνθτικι διαδικαςία ακολουκεί ζνα κυκλικό πρότυπο, ςφμφωνα με το οποίο με κάκε 

απάντθςθ ςε ζνα ερευνθτικό ερϊτθμα, εξετάηονται εκ νζου τα δεδομζνα, δθμιουργϊντασ νζα 

ΓΝΩΣΙΚΗ 
ΕΚΣΙΜΗΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

ΑΠΟΤΝΔΕΗ 
ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

ΣΤΠΟ 
ΤΝΔΕΗ 

 

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΠΟΤΝΔΕΗ  

ΑΠΟΤΝΔΕΗ 
ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΑΓΟΡΑΣΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΒΑΘΜΟ 
ΕΠΙΡΡΟΗ 

ΚΡΙΗ 
 

ΤΝΔΕΗ 
ΜΕ ΣΗΝ 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ
 

ΧΕΗ Μ - 
ΚΑΣ/ΣΗ 
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ερωτιματα και ςτόχουσ. το ςθμείο αυτό παρουςιάηεται ο οριςμόσ των ερευνθτικϊν ςτόχων, 

που τζκθκαν προσ μελζτθ για τθ διερεφνθςθ του ερευνθτικοφ ςκοποφ. 

 

Ο 1οσ τόχοσ είναι η εμβριθήσ αναςκόπηςη τησ βιβλιογραφίασ που διενεργείται για τον 

εντοπιςμό τησ αλλαγήσ των καταναλωτικών προτφπων του καταναλωτικοφ κοινοφ την περίοδο 

τησ παρατεταμζνησ και ςφοδρήσ οικονομικήσ φφεςησ και την υιοθζτηςη τησ ζννοιασ τησ 

Αποςφνδεςησ ςτο μάρκετινγκ.  

τθ Δεφτερθ Ενότθτα παρουςιάςτθκε θ ενδελεχισ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ ςτθν 

ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν εν μζςω κρίςθσ και εξετάςτθκε θ δυνατότθτα μεταφοράσ τθσ 

ζννοιασ τθσ Αποςφνδεςθσ ςτο Μάρκετινγκ. Σα ευριματα τθσ Δεφτερθσ Ενότθτασ οδιγθςαν ςτθν 

οριοκζτθςθ του δεφτερου ςτόχου. 

Ο 2οσ τόχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι η ανάπτυξη ενόσ εννοιολογικοφ πλαιςίου με 

ςτόχο την διερεφνηςη του θεωρητικοφ προβληματιςμοφ και η παραμετροποίηςη του 

υποδείγματοσ και των επιμζρουσ μεταβλητών.  

Σο εννοιολογικό πλαίςιο που αναπτφχκθκε κακοδθγεί το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 

τθσ ζρευνασ. Επιπλζον, ςτο Κεφάλαιο Γ3 κα παρουςιαςτεί θ παραμετροποίθςθ των μεταβλθτϊν 

που παρουςιάςτθκαν ςτο ερευνθτικό υπόδειγμα (Διάγραμμα Γ1.7) 

Ο 3οσ τόχοσ είναι η ομαδοποίηςη των καταναλωτών βάςει τησ επιρροήσ τουσ από την 

κρίςη και το βαθμό αλλαγήσ τησ αγοραςτικήσ τουσ ςυμπεριφοράσ (Κεφάλαιο Δ3). 

Ο 4οσ τόχοσ είναι η εξζταςη του ερευνητικοφ μοντζλου  και των ςχζςεων των ςφνθετων 

μεταβλητών μεταξφ τουσ βάςει τησ κατηγοριοποίηςησ του καταναλωτικοφ κοινοφ (Κεφάλαιο 

Δ4). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ2.  Πιλοτική Ζρευνα 

 
 

Γ2.1 Ειςαγωγή 

Ζχοντασ ορίςει τουσ αντικειμενικοφσ ςτόχουσ, οι οποίοι κα εξεταςτοφν με τθν παροφςα 

ζρευνα, είναι αναγκαίο να επιβεβαιωκεί ότι ο τρόποσ διεξαγωγισ τθσ είναι ξεκάκαροσ και πωσ 

μπορεί να οδθγιςει ςε ζγκυρα αποτελζςματα (Hooley et al., 2004). Σε αυτό το μζροσ 

παρουςιάηεται θ μεκοδολογία τθσ πιλοτικισ ζρευνασ, που προθγικθκε τθσ τελικισ, ϊςτε να 

διαςφαλιςτεί η ορθή χρήςη των κφριων κλιμάκων τησ μζτρηςησ και να βρεθεί ο ρόλοσ τησ 

εκάςτοτε κλίμακασ ςτο ςχεδιαςμό του τελικοφ υποδείγματοσ. Το ερευνθτικό ςχζδιο βαςίςτθκε 

ςτα βιματα ζρευνασ που ζχουν προτακεί από τον Kotler & Armstrong (2016). Σε αυτό το 

Κεφάλαιο κα αναφερκεί θ επικοινωνία και ο τρόποσ ςυλλογισ των ςτοιχείων τθσ πιλοτικισ 

ζρευνασ. Τζλοσ, ςυμπεριλαμβάνεται μια αναφορά ςτα ςθμαντικότερα ευριματα τθσ παροφςασ 

ζρευνασ που χρθςιμοποιικθκαν αποκλειςτικά και μόνο ςτο ςχεδιαςμό τθσ κφριασ ζρευνασ. 

 

 

Γ2.2 Ανάπτυξη ςχεδίου ζρευνασ 

Δεδομζνου ότι θ πιλοτικι ζρευνα διενεργικθκε επικουρικά τθσ τελικισ, 

χρθςιμοποιικθκε το ςχζδιο ζρευνασ που προτείνεται από τουσ Kotler και Armstrong (2016), 

κακϊσ είναι απλουςτευμζνο, αλλά ςυνάμα περιεκτικό, καλφπτοντασ όλα τα καίρια ερευνθτικά 

ςτάδια. Τα βαςικά βιματα, παρουςιάηονται εν ςυνεχεία.  

 

 

1o. Σχεδιαςμόσ ζρευνασ  →  2o. Πηγή δεδομζνων   →   3o. Προςζγγιςη ζρευνασ  →  4o. 

Εργαλεία ζρευνασ   → 5o. Σχεδιαςμόσ δείγματοσ – Δειγματοληψία   →  6o. Μζθοδοσ 

επικοινωνίασ  → 

7o. Ανάλυςη δεδομζνων – Ζκθεςη αποτελεςμάτων 

 

 

Παράλλθλα, χρθςιμοποιοφνται κριτιρια εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ ϊςτε να 

επιβεβαιωκεί ότι εκπλθρϊνονται όλεσ οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ. 
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Γ2.2.1 Σχεδιαςμόσ ζρευνασ 

Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι να αναφζρει τι κα πρζπει να επιτευχκεί με τθ 

διεξαγωγι τθσ και με ποιο τρόπο τα αποτελζςματα τθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν (Yin, 

2003). Μια ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ είναι θ περιγραφικι ζρευνα (Kotler & 

Armstrong, 2016; Kotler & Keller, 2014 ). Θ περιγραφικι ζρευνα ζχει ωσ ςκοπό να απαντιςει ςε 

ςαφϊσ κακοριςμζνα ερευνθτικά ερωτιματα όπωσ Ποιοσ; Τι; Πότε; Ποφ; Γιατί; Πϊσ; Ι Πόςα; . 

Αυτόσ ο ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ ζχει ωσ ςτόχο να περιγράψει τισ μεταβλθτζσ των ερευνθτικϊν 

τθσ ςτόχων, προςδιορίηοντασ τα χαρακτθριςτικά των ανκρϊπων και τθν εκτίμθςθ εκείνων  

χρθςιμοποιϊντασ ςτοιχεία, πίνακεσ και γενικά ποςοτικϊν μεκόδων (Hester, 1995). Θ 

περιγραφικι ζρευνα χρθςιμοποιικθκε ςε αυτι τθ μελζτθ γιατί τα ευριματά τθσ απαντοφν 

ευκζωσ ςτουσ ςτόχουσ που τζκθκαν να επιτευχκοφν από αυτι τθν πιλοτικι ζρευνα. 

Γ2.2.2 Πηγζσ δεδομζνων 

Τα πρωτογενι δεδομζνα ςυλλζγονται από τον ερευνθτι για να δϊςουν λφςθ ςτο 

ςυγκεκριμζνο ςκοπό που ζχει τεκεί εξ αρχισ (Στακακόπουλοσ, 2005; Ψαρρου & 

Ηαφειροπουλοσ, 2004). Οι πλθροφορίεσ που ςυγκεντρϊκθκαν, δεν ιταν διακζςιμεσ από άλλθ 

ζρευνα και ζδωςαν μοναδικζσ λφςεισ ςτο ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα (Brassington & Pettitt, 2006) 

τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ.  

Γ2.2.3 Ερευνητική προςζγγιςη 

Υπάρχει μια μεγάλθ ποικιλία μεκόδων για τθ ςυλλογι των πρωτογενϊν δεδομζνων, όπωσ 

μζςω τθσ παρατιρθςθσ, τθσ ζρευνασ, των ςυμπεριφορικϊν μελετϊν και των πειραμάτων 

(Στακακόπουλοσ, 2005). 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ ποςοτικι μζκοδοσ χρίςτθκε ωσ καταλλθλότερθ για τθν 

διερεφνθςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των μετριςεων που αντλικθκαν από τθν Ψυχολογία και 

το Μάρκετινγκ, θ μζκοδοσ τθσ ζρευνασ κεωρείται ιδανικι. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι με 

τθν ζρευνα μελετϊνται διάφορα κζματα, ςτάςεισ και τάςεισ του κοινωνικοφ ςυνόλου (Kotler & 

Keller, 2014).  

Γ2.2.4 Όργανα ζρευνασ 

Το ερωτθματολόγιο αποτελεί τον πιο κοινό τρόπο για τθ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων και 

χρίηει ιδιαίτερθσ προςοχισ ο ςχεδιαςμόσ του (Brace, 2008). Το δομθμζνο ερωτθματολόγιο με 

ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν, διχοτόμων ερωτιςεων και κλίμακασ likert χρθςιμοποιικθκε 
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ςτθν παροφςα ζρευνα. Αυτι θ μορφι του ερωτθματολογίου κεωρικθκε θ πιο ταιριαςτι για να 

μπορζςει να ελεγχκεί θ ομαλι λειτουργία των υπό εξζταςθ μεταβλθτϊν και να εντοπιςτοφν 

πικανόν προβλιματα ςτθ μζτρθςι τουσ, ζτςι ϊςτε να αποφευχκοφν ςτθν τελικι μζτρθςθ 

(Javeau, 2000). Παράλλθλα, με αυτι τθ μορφι παρακινοφνται οι αποκρινόμενοι να 

ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα ζχοντασ ωσ κίνθτρο τθν ευκολία ςυμπλιρωςισ του (Brace, 2008). 

Από τθν άλλθ πλευρά, ιταν εφκολο για τον ερευνθτι να υπολογίςει τα ςτατιςτικά ποςοςτά, 

λόγω του  περιοριςμοφ που υπιρχε ςτο ςφνολο των απαντιςεων, κάνοντασ τθ διαδικαςία πιο 

απλοποιθμζνθ (Blythe, 2005). Παρόλα ταφτα, ςε κάποιεσ απαντιςεισ υπιρχε θ επιλογι «Άλλο» 

δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτουσ αποκρινόμενουσ να προςκζςουν οι ίδιοι κάποιεσ απαντιςεισ 

που πικανϊσ κεωροφςαν πιο κατάλλθλεσ και αντιπροςωπευτικζσ τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ. 

Απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ επιλογισ «άλλο» ιταν θ ευκαιρία εκμαίευςθσ περιςςότερων ςτοιχείων, 

που πικανϊσ δεν είχαν υπολογιςτεί εξ αρχισ ι δεν είχαν προβλεφκεί ςτθν υπάρχουςα 

βιβλιογραφία. 

Για τον ςχεδιαςμό του ερωτθματολογίου πραγματοποιικθκε ενδελεχι μελζτθ των 

χαρακτθριςτικϊν του δείγματοσ, τθσ βιβλιογραφίασ και των ερευνθτικϊν ςτόχων, που 

προζκυψαν από τα Κεφάλαια (Β2-Γ1) που προθγικθκαν. Το ερωτθματολόγιο ςχεδιάςτθκε, κατά 

τζτοιο τρόπο, ϊςτε να οδθγεί τουσ ερωτϊμενουσ ςταδιακά από τισ αγοραςτικζσ ςυνικειεσ του 

παρελκόντοσ ςτο ςιμερα και ςτθν επιρροι τθσ κρίςθσ. 

Συγκεκριμζνα, το ερωτθματολόγιο αποτελοφταν ςυνολικά από 62 ερωτιςεισ, οι οποίεσ κατά 

κφριο λόγο ιταν κλειςτοφ τφπου (7βακμθ κλίμακα likert και πολλαπλισ επιλογισ) και 

διαχωριηόταν ςτισ εξισ ενότθτεσ: 

Α. Σφνδεςθ με τθν επωνυμία 

Β. Φάςεισ Αποςφνδεςθσ με τθν επωνυμία 

Γ. Επιρροι Κρίςθσ 

Δ. Δθμογραφικζσ Ερωτιςεισ 

 

Το πρϊτο μζροσ βαςίςτθκε ςτθν ζρευνα των Ball & Tasaki (1992) και αποτελοφνταν από 8 

ερωτιςεισ για να εκτιμθκεί θ ςφνδεςθ των αποκρινόμενων με το ςοφπερ μάρκετ που 

επιςκζπτονται. Το δεφτερο μζροσ του ερωτθματολογίου, μετά από μία ςειρά ερωτιςεων 

ελζγχου, αποτελοφνταν από 30 ερωτιςεισ και βαςιηόταν ςτθν κλίμακα του Perren (2004), θ 

οποία είναι θ μοναδικι κλίμακα τθσ αποςφνδεςθσ που ζχει μεταφερκεί από τθν Ψυχολογία ςτθ 

Συμπεριφορά του Καταναλωτι. Κεωρικθκε ςκόπιμο, λοιπόν, να ελεγχκεί, παράλλθλα, θ δομικι 
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ςφςταςθ τθσ παροφςασ κλίμακασ και θ γενίκευςι τθσ ςτο καταναλωτικό κοινό μία περίοδο 

δυςμενοφσ οικονομικισ φφεςθσ.  Το τρίτο μζροσ του ερωτθματολογίου είχε 10 ερωτιςεισ που 

αφοροφςαν τθν επιρροι τθσ κρίςθσ ςτο νοικοκυριό, αποςκοπϊντασ να γίνει κατανοθτόσ ο 

τρόποσ με τον οποίο ζχει επθρεαςτεί θ ελλθνικι οικογζνεια τθν περίοδο τθσ φφεςθσ. Θ 

ςυγκεκριμζνθ κλίμακα βαςίςτθκε ςτθ μελζτθ των Fiszbein (2003). Στο τελευταίο μζροσ γίνεται 

μία προςπάκεια καταγραφισ του προφίλ των ερωτϊμενων, μζςω ερωτιςεων πολλαπλϊν 

επιλογϊν για τθ ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τα δθμογραφικά τουσ ςτοιχείων, όπωσ 

φφλο, θλικία, μορφωτικό επίπεδο κλπ. 

Γ2.2.5 Σχζδιο δειγματοληψίασ 

Υπάρχουν ποικίλοι και ςοβαροί λόγοι που επθρεάηουν τθ μζκοδο δειγματολθψίασ, όπωσ 

το κόςτοσ, θ ακρίβεια των αποτελεςμάτων, θ ταχφτθτα και ο χρονικόσ περιοριςμόσ για τθ 

ςυλλογι ςτοιχείων και θ διακεςιμότθτα του πλθκυςμοφ που κα επιλεχκεί (Cooper & Schindler, 

2003). Σφμφωνα με τον Lohr (2010), το ςχζδιο δειγματολθψίασ απαιτεί τρεισ πτυχζσ, 

προκειμζνου να αναλυκεί ολοκλθρωτικά. Αυτζσ είναι θ δειγματολθπτικι μονάδα, το μζγεκοσ 

του δείγματοσ και θ διαδικαςία δειγματολθψίασ. 

 

o Δειγματοληπτική Μονάδα 

Θ ζρευνα ζλαβε χϊρα ςτθν Ελλάδα, και πιο ςυγκεκριμζνα ςε περιβάλλον λιανεμπορίου/ 

ςοφπερ μάρκετ. Οι αποκρινόμενοι ζπρεπε να υπεφκυνοι για τθν διεξαγωγι των αγορϊν του 

οικογενειακοφ νοικοκυριοφ τουσ από το ςοφπερ μάρκετ. Επομζνωσ, θ δειγματολθπτικι μονάδα 

ορίηεται ωσ ακολοφκωσ, 

 Στοιχείο (element): Οι υπεφκυνοι για τισ αγορζσ του νοικοκυριοφ τουσ από το 

ςοφπερ μάρκετ  

 Μονάδα δειγματοληψίασ (sampling unit): Νοικοκυριά1 

 Έκταςη (extent): Ελλάδα 

 Χρόνοσ (time): Το χρονικό διάςτθμα Νοζμβριοσ 2015  – Λανουάριοσ 2016 

 

o Μζγεθοσ του Δείγματοσ 

Το μζγεκοσ του δείγματοσ δείχνει τον αρικμό των ερωτθκζντων που πρζπει να 

ςυμπλθρϊςει το ερωτθματολόγιο. Όςο μεγαλφτερο είναι το δείγμα, τόςο πιο αξιόπιςτα και 

ακριβι είναι τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ (Kotler & Keller, 2014). Δεν είναι απαραίτθτο για 

                                                           
1
 Νοικοκυριό: είναι το ςφνολο των ατόμων που διαμζνουν μόνιμα ςε μία κατοικία, είτε ζχουν ςυγγενικζσ 

ςχζςεισ είτε όχι 
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αυτιν τθν ζρευνα να βρεκεί το μεγαλφτερο δυνατό δείγμα. Υπάρχουν μζκοδοι και τφποι , από 

τθν ςτατιςτικι, οι οποίοι μποροφν να υπολογίςουν τον ακριβι αρικμό των ζγκυρων 

ςυλλεχκζντων ερωτθματολογίων, ζτςι ϊςτε τα αποτελζςματα να είναι ζγκυρα και πλιρωσ 

αξιοποιιςιμα. 

Συνεπϊσ, ςφμφωνα με το πλαίςιο εργαςίασ των Saunders et al. (2000, ςελ. 463), 

αναφζρεται μια εξίςωςθ που υπολογίηει το ελάχιςτο απαιτοφμενο μζγεκοσ του δείγματοσ: 

 

2

** 









e

z
qpn

 
 

Όπου,  n: το ελάχιςτο μζγεκοσ του δείγματοσ. 

                    p: το ποςοςτό που ανικει ςτθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία. 

                        q: το ποςοςτό που δεν ανικουν ςτθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία. 

                        z: θ αντίςτοιχθ τιμι για το επίπεδο τθσ εμπιςτοςφνθσ. 

                        e: το περικϊριο λάκουσ. 

 
Στα πλαίςια τθσ παροφςασ ζρευνασ, υπολογίηεται το περικϊριο λάκουσ ςτο 5%. Αυτό 

ςθμαίνει ότι θ τιμι τθσ μεταβλθτισ z υπολογίηεται ςτο 1,96. Το ποςοςτό που ανικει ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ κατθγορία  είναι 50% (Saunders et al., 2009, ςελ.  233).  

Συνοψίηοντασ, e = 0.05, z = 1,96, p = 0.50, q = 0.50. 

Τελικϊσ, το ελάχιςτο μζγεκοσ του δείγματοσ είναι 384 ςωςτά ςυμπλθρωμζνα ερωτηματολόγια. 

 

o Η Διαδικαςία Δειγματοληψίασ 

Στα πλαίςια των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν που περιγράφουν τθν εν λόγω ζρευνα 

πεδίου, κρίκθκε απαραίτθτο να εξεταςτεί θ αντιπροςωπευτικότθτα του δείγματοσ ζναντι του 

ςχετικοφ πλθκυςμοφ (Cooper & Schindler, 2001).  Επομζνωσ, θ ςυλλογι των δεδομζνων ζγινε 

με τθ χριςθ τθσ μεκόδου «δειγματολθψίασ ποςόςτωςθσ (quota sampling)». Θ δειγματολθψία 

αυτι ζδωςε ίςεσ ευκαιρίεσ να ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα, ςε όλουσ όςουσ δικαίωσ μποροφςαν 

να απαντιςουν ςτο αντίςτοιχο ερωτθματολόγιο (Fink, 2006). Θ επιλογι του δείγματοσ ζγινε 

ςτοχευόμενα ςε άτομα με ςυγκεκριμζνα δθμογραφικά κριτιρια, ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ 

αντιπροςωπευτικότθτα του δείγματοσ. 
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Γ2.2.6 Επικοινωνία και Μζθοδοσ Συλλογήσ Δεδομζνων 

Θ ζρευνα διεξιχκθ με τθ χριςθ δομθμζνου ερωτθματολογίου, το οποίο ςχεδιάςτθκε για 

να αξιολογιςει τθ ςφνδεςθ και τθν αποςφνδεςθ των καταναλωτϊν από τθν επωνυμία ςοφπερ 

μάρκετ που επιςκζπτονται ωσ βαςικό. Το ερωτθματολόγιο χωρίςτθκε ςε 4 μζρθ, προκειμζνου 

να είναι οργανωμζνο ανά κατθγορία ερωτιςεων, οφτωσ ϊςτε  να μπορεί ο αποκρινόμενοσ να 

απαντάει ςυγκεντρωμζνα και να αφιερϊνει τον αντίςτοιχο απαιτοφμενο χρόνο ςε κάκε 

ερϊτθςθ. Είχε μεταφραςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, προκειμζνου να διανεμθκεί και να 

ςυμπλθρωκεί από ελλθνικό καταναλωτικό κοινό. Στθ ςυνζχεια, μια δοκιμαςτικι διανομι ζλαβε 

χϊρα, μοιράηοντασ το ερωτθματολόγιο ςε 10 δυνθτικοφσ αποκρινόμενουσ και 5 ακαδθμαϊκοφσ 

ςτο κλάδο του Μάρκετινγκ, προκειμζνου να ελεγχκεί αν ο τρόποσ ζκφραςθσ κάκε ερϊτθςθσ 

είναι κατανοθτόσ για τουσ αποκρινόμενουσ και να λθφκεί ανατροφοδότθςθ για τθ ςυνολικι 

εικόνα αυτοφ. Επιπλζον, μζςω τθσ δοκιμαςτικισ ζρευνασ ζγινε ζλεγχοσ του χρόνου που 

χρειάςτθκε κάκε άτομο για τθ ςυμπλιρωςθ αυτοφ. Ο μζςοσ χρόνοσ που χρειαηόταν ζκαςτοσ 

προκειμζνου να απαντιςει ςτισ ερωτιςεισ, εκτιμικθκε περίπου 8 ζωσ 12 λεπτά. Μετά τισ 

απαραίτθτεσ αλλαγζσ, θ προςζγγιςθ των ερωτϊμενων του δείγματοσ πραγματοποιικθκε 

αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των αγορϊν τουσ ςτα ταμεία του ςοφπερ μάρκετ. 

Στθν πρϊτθ ςελίδα υπιρχε ζνα ειςαγωγικό ςθμείωμα που είχε ωσ ςκοπό να γνωςτοποιεί 

το ςτόχο τθσ ζρευνασ, να δϊςει ςτουσ ερωτϊμενουσ να καταλάβουν τθ ςθμαςία τθσ, να τουσ 

δϊςει διαβεβαιϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ και να ενκαρρφνει τισ αλθκινζσ απαντιςεισ τουσ. 

Διευκρινιηόταν, επίςθσ, το όνομα του φορζα και το όνομα του ατόμου που εκπονεί τθν ζρευνα 

ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ αξιοπιςτία τθσ ζρευνασ. 

 

Γ2.3 Αποτελζςματα απόκριςησ 

Τθν περίοδο μεταξφ Νοεμβρίου 2015 ζωσ μζςα Λανουαρίου 2016, προςεγγίςτθκαν άτομα 

που ζκαναν τισ αγορζσ τουσ ςτο τουσ ςοφπερ μάρκετ. Μετά τθν πρϊτθ επιςκόπθςθ των 

ερωτθματολογίων, 638 άτομα δζχτθκαν να ςυμπλθρϊςουν και να ςυμμετάςχουν ςτθν ζρευνα. 

Από αυτά τα 613 ερωτθματολόγια ςυμπλθρϊκθκαν ςωςτά και κεωρικθκαν ζγκυρα, ζνασ 

αρικμόσ που ξεπερνά τον ελάχιςτο απαιτοφμενο αρικμό (384), ζτςι ϊςτε να εξαχκοφν 

αξιόπιςτα ςυμπεράςματα. 
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Γ2.4 Μζςα χρήςησ για την ανάλυςη 

Μετά τθ ςυγκζντρωςθ των ερωτθματολογίων ακολοφκθςε θ κωδικοποίθςθ των 

μεταβλθτϊν και θ ειςαγωγι των δεδομζνων ςε ςτατιςτικά προγράμματα. Με τθ βοικεια του 

ςτατιςτικοφ πακζτου SPSS 21.0 (Statistical Package for Social Surveys), παρουςιάηονται αρχικά 

κάποιοι περιγραφικοί δείκτεσ των χαρακτθριςτικϊν ςτοιχείων των εξεταηόμενων μεταβλθτϊν 

και ςτθ ςυνζχεια γίνεται ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων που προζκυψαν από τα 

ερωτθματολόγια. Επιπλζον, θ επιβεβαιωτικι παραγοντικι ανάλυςθ (Exploratory Factor Analysis 

– EFA) και ο ζλεγχοσ ANOVA χρθςιμοποιικθκαν για να ελζγξουν τουσ ςτόχουσ που ζχουν ιδθ 

τεκεί. Όλο το κεωρθτικό υπόβακρο για τθν ανάλυςθ των δεδομζνων ζγινε με τθ κακοδιγθςθ 

των ςτατιςτικϊν βιβλίων των Hair et al. (2010) και των Render et al. (2006). 

 

Γ2.5 Αξιοπιςτία και εγκυρότητα 

Αυτι θ παράγραφοσ αναλφει τθν αξιοπιςτία και τθν εγκυρότθτα των μεκόδων ςυλλογισ 

δεδομζνων και των μεκόδων για τθν ανάλυςθ τουσ, οι οποίεσ χρθςιμοποιικθκαν ςτθν 

εκπόνθςθ αυτισ τθσ μελζτθσ. Εκ πρϊτθσ άποψθσ, θ εγκυρότθτα των μεκόδων ανάλυςθσ που 

εφαρμόςτθκαν ςτθν ζρευνα αυτι ζγινε δεκτι, από το γεγονόσ ότι παρόμοιεσ κλίμακεσ 

μζτρθςθσ και μζκοδοι ζχουν ιδθ χρθςιμοποιικθκε ςε ζρευνεσ με παραπλιςιουσ ςτόχουσ. Ο 

ςχεδιαςμόσ του ερωτθματολογίου και των ερωτιςεων βαςίςτθκε ςε ζγκυρεσ κλίμακεσ 

μζτρθςθσ *πχ. Ball & Tasaki (1992); Perren (2004); Fishbein (2003)], όπωσ ιδθ αναφζρκθκε 

παραπάνω (Παράγραφοσ Γ2.2.4).   

Παράλλθλα, ζχει γίνει μία ςειρά ελζγχων για να διαςφαλιςτεί θ αξιοπιςτία του 

ερωτθματολογίου, με εφαλτιριο τουσ πιλοτικοφσ ελζγχουσ του ερωτθματολογίου πριν τθν 

τελικι διανομι του (Saunders et al., 2000). Επιπλζον, ζγινε χριςθ τθσ μεκόδου EFA για να 

ομαδοποιιςει τισ ερωτιςεισ αλλά και για να διαςφαλίςει τθν αξιοπιςτία των παραγόντων που 

χρθςιμοποιικθκαν ςτο μοντζλο μζτρθςθσ. Θ μζτρθςθ Kaiser-Meyer-Olkin (K-M-O) 

χρθςιμοποιικθκε για να επιβεβαιϊςει ότι το υπόδειγμα και οι ςυντελεςτζσ που 

χρθςιμοποιικθκαν είναι κατάλλθλοι και καταμζτρθςε τθν επάρκεια του δείγματοσ, θ οποία κα 

ζπρεπε να είναι πάνω από 0,6 για να είναι ικανοποιθτικι θ παραγοντικι ανάλυςθ. Το Barlett’s 

Test καταμετρά τθν διακφμανςθ ανάμεςα ςτισ ερωτιςεισ και το βακμό ςθμαςίασ τθσ κάκε μίασ 

(Πίνακασ Γ2.1). Για τον ζλεγχο τθσ εςωτερικισ ςυνοχισ των ςτοιχείων του ερωτθματολογίου και 

για να επιβεβαιωκεί ότι οι ςφνκετεσ μεταβλθτζσ μετροφν το ίδιο ςτοιχείο (Howitt & Cramer, 

2006) χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ αξιοπιςτίασ Cronbach’s Alpha. Όπωσ προτείνουν οι Bagozzi 
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& Yi (1988) ζνα alpha που ξεπερνά το 0.7 μπορεί να κεωρθκεί ιςχυρό ςτοιχείο ςυγκλίνουςασ 

εγκυρότθτασ.  

 

Πίνακασ Γ2.1: Ζλεγχοι αξιοπιςτίασ 
Σύνθετες μεταβλητές Νο Cronbach’s 

Alpha 
Παράγο

-ντες 
ΚΜΟ Barlett’s Test 

Σφνδεςθ με Επωνυμία 8 0,931 1 0,918 1869,203;  
sig. 0,000 

Αποςφνδεςθ από τθν  
Επωνυμία 

7 0,836 2 0,710 665,489 ;   
sig. 0,000 

Φάςεισ Αποςφνδεςθσ2 23  

Κρίςθ 10 0,818 2 0,812 874,345; sig. 0,000 

 

Για τθ ςφνκετθ μεταβλθτι τθσ Σφνδεςθσ με τθν Επωνυμία, προζκυψε ζνασ παράγοντασ, ο 

οποίοσ επιβεβαιϊνει τθν υπάρχουςα βιβλιογραφία και εξθγεί το 67,70% τθσ διακφμανςθσ τθσ 

ςφνκετθσ μεταβλθτισ. 

 

Πίνακασ Γ2.2: Ζλεγχοσ Levene 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3,239 2 361 ,040 

 

Για τθν κλίμακα μζτρθςθσ τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν Επωνυμία, με τθ μζκοδο τθσ factor 

analysis προζκυψαν 2 παράγοντεσ. Αυτοί οι παράγοντεσ εξθγοφν το 60,54% τθσ διαςποράσ και 

είναι ζνα κεωρθτικά πολφ υψθλό ποςοςτό. Παράλλθλα, το Rotated component matrix ζγινε με 

τθ μζκοδο Varimax with Kaiser Normalization, ζτςι ϊςτε να μθν ζχουν ςχζςθ μεταξφ τουσ οι 

κατθγορίεσ για να μθν υπολογίηετε μία ερϊτθςθ ςε 2 ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ, όπωσ 

φαίνεται ςτουσ πίνακεσ Γ2.3 – Γ2.5. Ομαδοποιικθκαν οι ερωτιςεισ και κάκε ομάδα ονομάςτθκε 

ςφμφωνα με το περιεχόμενο των ερωτιςεων και τθν ονοματολογία που δίνεται από τθν 

υπάρχουςα βιβλιογραφία. Επομζνωσ, από τθ μία πλευρά υπάρχει θ κατθγορία του Λδανικοφ 

Εαυτοφ, δθλαδι αυτόν που δθμιουργεί ο καταναλωτισ όταν κάνει τισ αγορζσ του 

απομυκοποιϊντασ κάποιεσ επωνυμίεσ, πιςτεφοντασ ότι κάνει τισ καλφτερεσ αγορζσ και δίνει 

                                                           
2
 Θ ςφνκετθ μεταβλθτι «Φάςεισ Αποςφνδεςθσ» είναι δομικισ φφςεωσ και δεν υπόκειται ςε ελζγχουσ 

επιβεβαιωτικισ παραγοντικισ ανάλυςθσ και cronbach’s alpha 
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μεγαλφτερθ αξία ςτα χριματά του. Ενϊ από τθν άλλθ πλευρά είναι θ κατθγορία του Δθμόςιου 

Εαυτοφ, αυτόν, δθλαδι, που κζλει να προβάλλει ο καταναλωτισ ςτουσ γφρω του, κάνοντασ 

αγορζσ κάποιων επωνυμιϊν που πιςτεφει ότι ανεβάηει το κοινωνικό του γόθτρο.  

Ο Κ-Μ-Ο ζλεγχοσ που ζγινε (0,882) ζδειξε ότι το δείγμα είναι κατάλλθλο για να γίνουν 

περαιτζρω ζλεγχοι και μπορεί να γίνει ικανοποιθτικι παραγοντικι ανάλυςθ. Επιπλζον, το 

Barlett’s Test ζδειξε πωσ υπάρχει ςυνοχι μεταξφ των ερωτιςεων με επίπεδο ςθμαντικότθτασ 

0.000. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελζςματα τθσ Cronbach’s Alpha ανάλυςθσ που 

δείχνει ότι κάκε κατθγορία που προζκυψε από factor analysis μετρά το ίδιο κζμα.  

 

Πίνακασ Γ2.3: Φορτϊςεισ τθσ παραγοντικισ ανάλυςθσ τθσ αποςφνδεςθσ από τθν επωνυμία 

 1 2 

Δεν δίνω πλζον καμία ςθμαςία ςε αυτι τθν επωνυμία ,688  

Δεν ςκζφτομαι πλζον αυτι τθν επωνυμία. ,828  

Δεν προςελκφομαι πλζον από αυτι τθν επωνυμία. ,670  

Δεν δίνω πλζον καμία ιδιαίτερθ προςοχι ςε αυτι τθν επωνυμία. ,657  
Δεν μου αρζςει πλζον αυτι θ επωνυμία.  ,742  

Ενδιαφζρομαι για το τι ζχει αυτι θ επωνυμία να μου προςφζρει.   ,728 

Μου αρζςει ακόμα αυτι θ επωνυμία   ,833 

 
 
Πίνακασ Γ2.4: Conbach’s alpha για τουσ παράγοντεσ τθσ αποςφνδεςθσ από τθν επωνυμία 

Παράγοντεσ Νο Cronbach’s Alpha 

Αποςφνδεςθ λόγω εξιδανίκευςθσ του εγϊ (Ideal 

Self) 

5 0,765 

Αποςφνδεςθ λόγω δθμόςιασ προβολισ του εγϊ 

(Public Self) 

2 0,612 

 
 
Πίνακασ Γ2.5: Ζλεγχοσ Levene 

Test of Homogeneity of Variances 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Αποςφνδεςθ λόγω 

εξιδανίκευςθσ του εγϊ (Ideal 

Self) 

5,869 2 350 ,003 

Αποςφνδεςθ λόγω δθμόςιασ 

προβολισ του εγϊ (Public 

Self) 

3,333 2 350 ,037 
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Αντίςτοιχα, για τθν κλίμακα μζτρθςθσ τθσ κρίςθσ, με τθ μζκοδο τθσ factor analysis 

προζκυψαν 2 κατθγορίεσ. Αυτζσ οι 2 κατθγορίεσ εξθγοφν το 48,23% τθσ διαςποράσ και είναι ζνα 

κεωρθτικά πολφ υψθλό ποςοςτό. Ομαδοποιικθκαν οι ερωτιςεισ και κάκε ομάδα ονομάςτθκε 

ςφμφωνα με το περιεχόμενο των ερωτιςεων, ςτθ μία κατθγορία ςυμπεριλαμβάνονται οι 

ερωτιςεισ με το τι πιςτεφει ο αποκρινόμενοσ για τθν επιρροι από τθ κρίςθ και ςτθ δεφτερθ 

κατθγορία ςυμπεριλαμβάνονται οι ερωτιςεισ με τισ κινιςεισ/αλλαγζσ που ζχει φζρει θ κρίςθ 

ςτθν κακθμερινότθτά του (Πίνακεσ Γ2.6- Γ2.7).  

Ο Κ-Μ-Ο ζλεγχοσ που ζγινε ζδειξε ότι το δείγμα είναι κατάλλθλο για να γίνουν περαιτζρω 

ζλεγχοι και μπορεί να γίνει ικανοποιθτικι παραγοντικι ανάλυςθ. Επιπλζον, το Barlett’s Test 

ζδειξε πωσ υπάρχει ςυνοχι μεταξφ των ερωτιςεων με επίπεδο ςθμαντικότθτασ 0.000. Στον 

παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελζςματα τθσ Cronbach’s Alpha ανάλυςθσ που δείχνει ότι 

κάκε κατθγορία που προζκυψε από factor analysis μετρά το ίδιο κζμα.   

 

 

Πίνακασ Γ2.6: Φορτϊςεισ τθσ παραγοντικισ ανάλυςθσ τθσ επιρροισ τθσ κρίςθσ 

 1 2 

Ζχω επθρεαςτεί ςθμαντικά από τθν οικονομικι κρίςθ. 0,814  

Ζχω προβεί ςε αλλαγζσ ςτισ καταναλωτικζσ μου ςυνικειεσ, 
μειϊνοντασ τθν ποςότθτα των βαςικϊν αγακϊν που αγοράηω. 

0,819  

Ζχω προβεί ςε αλλαγζσ ςτισ καταναλωτικζσ μου ςυνικειεσ, ζχοντασ 
αντικαταςτιςει τα βαςικά αγακά με φκθνότερα υποκατάςτατα. 

0,627  

Ζχω αναβάλλει ι/και μειϊςει δαπάνεσ για μθ βαςικά αγακά. 0,765  
Χρθςιμοποιϊ τισ αποταμιεφςεισ παλιότερων χρόνων για να 
αντεπεξζλκω οικονομικά. 

0,473  

Κεωρϊ ότι το ειςόδθμά μου μειϊκθκε παραπάνω από ότι δείχνουν 
τα επίςθμα ςτοιχεία. 

0,610  

Για να αντεπεξζλκω ςτισ οικονομικζσ μου υποχρεϊςεισ εργάηομαι 
περιςςότερεσ ϊρεσ. 

 0,777 

Κακυςτερϊ τθν διευκζτθςθ των οικονομικϊν μου υποχρεϊςεων 
γιατί δεν μποροφςα να ανταπεξζλκω οικονομικά. 

 0,567 

Δυςκολεφομαι να προμθκευτϊ αναγκαία φάρμακα.  0,442 

Για να ανταπεξζλκουμε ςτισ οικονομικζσ μασ υποχρεϊςεισ 
τουλάχιςτον ζνα μζλοσ τθσ οικογενείασ μου εντάχκθκε ςτθν αγορά 
εργαςίασ. 

 0,727 

 
 
 
 
 
 



Ενότθτα Γ. Μεκοδολογία Ζρευνασ 

 

Διδακτορικι Διατριβι Ευαγγελίασ Χρ. Χατηοποφλου 148 

 

Πίνακασ Γ2.7: Conbach’s alpha για τουσ παράγοντεσ τθσ επιρροισ τθσ κρίςθσ 
 

Παράγοντεσ Νο Cronbach’s Alpha 

Τι πιςτεφω για τθν επιρροι τθσ κρίςθσ 

αναλογιηόμενοσ τα ζξοδα/ δαπάνεσ 

6 0,809 

Τι κάνω από τθν επιρροι τθσ κρίςθσ 

αναλογιηόμενοσ τα ζςοδα 

4 0,636 

 

 

Γ2.6 Αποτελζςματα 

Θ παροφςα ζρευνα είχε ωσ κφριο ςκοπό τθν καλφτερθ κατανόθςθ και τθν ανάδειξθ τθσ 

λειτουργικότθτασ (παραμετροποίθςθσ) των ςφνκετων μεταβλθτϊν. Ωσ εκ τοφτου, τα 

αποτελζςματά τθσ αναφζρονται μόνο ςτθ παροφςα ενότθτα, κακϊσ αποτελοφν, αποκλειςτικά 

και μόνο, ςτοιχεία για το ςχεδιαςμό τθσ τελικισ ζρευνασ. 

 

Γ2.6.1 Περιγραφή κφριων ςτοιχείων του δείγματοσ 

Το ςυνολικό δείγμα των αποκρινόμενων διαιρζκθκε ςε αυτοφσ που άλλαξαν τισ 

καταναλωτικζσ του ςυνικειεσ μετά τθν ζλευςθ τθσ κρίςθσ. Οι αναλφςεισ περιορίςτθκαν ςτουσ 

αποκρινόμενουσ που άλλαξαν ςοφπερ μάρκετ και ςυμπεριφορά μετά τθν ζλευςθ τθσ κρίςθ. 

Όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα Γ2.8, 241 αποκρινόμενοι δεν άλλαξαν το ςοφπερ μάρκετ 

που ςυνικιηαν να επιςκζπτονται αλλά μείωςαν το ποςοςτό των αγορϊν τουσ που ζκαναν ςε 

αυτό, μοιράηοντασ τισ αγορζσ τουσ ςε περιςςότερεσ επωνυμίεσ ςοφπερ μάρκετ. Παράλλθλα, θ 

πλειοψθφία του δείγματοσ (300 ςυμμετζχοντεσ) προχϊρθςε ςε αλλαγι ςοφπερ μάρκετ 

αποκλειςτικά και μόνο για οικονομικοφσ λόγουσ που προιλκαν από τθν κρίςθ και όχι επειδι 

διαδραματίςτθκε κάποιο δυςάρεςτο ςυμβάν. 

 

Πίνακασ Γ2.8: Ανάλυςθ του δείγματοσ που ζχει αποςυνδεκεί από τθν επωνυμία 

 Αλλαγι  

Α
ίτ

ιο
 

 Όχι* Ναι Σφνολο 
Κρίςθ 228 (Α) 72 (Β)  300 

Δυςάρεςτο Συμβάν ι άλλοσ λόγοσ 13 (Γ) 47  (Γ) 60 

Σφνολο 241 119 360 

*Μείωςε το ποςοςτό αγορϊν ςτο βαςικό ςοφπερ μάρκετ  
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o Ανάλυςη ANOVA 

Ο ζλεγχοσ ANOVA που διεξιχκθ αποςκοποφςε ςτθν εξζταςθ του ελζγχου τθσ επιρροισ των 

ςφνκετων μεταβλθτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ οικονομικισ φφεςθσ.  Ο ζλεγχοσ ANOVA διεξιχκθ 

μεταξφ των ομάδων Α, Β και Γ (όπωσ παρουςιάηονται ςτον πίνακα Γ2.8), με τθ Σφνδεςθ με τθν 

Επωνυμία, τθν Αποςφνδεςθ με τθν Επωνυμία και τθν Επιρροι από τθ Κρίςθ ωσ ανεξάρτθτεσ 

μεταβλθτζσ. Θ ομάδα Α αποτελείται από τουσ καταναλωτζσ, οι οποίοι επθρεάςτθκαν από τθν 

οικονομικι κρίςθ αλλά δεν άλλαξαν βαςικό ςοφπερ μάρκετ, θ ομάδα Β ςυγκεντρϊνει το 

καταναλωτικό κοινό που άλλαξε βαςικό ςοφπερ μάρκετ λόγω τθσ κρίςθσ, ενϊ θ ομάδα Γ άλλαξε 

μείωςε το ποςοςτό των αγορϊν τθσ ι άλλαξε το βαςικό ςοφπερ μάρκετ λόγω ενόσ δυςάρεςτου 

γεγονότοσ. Για τθ Σφνδεςθ με τθν Επωνυμία τα αποτελζςματα ζδειξα μθ-ςτατιςτικά ςθμαντικζσ 

διαφορζσ (F= 0.730, p<0.483), ενϊ για τθν Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία, τα αποτελζςματα 

απζδειξαν πωσ υπάρχουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ και ςτουσ δφο παράγοντεσ *F=19.09, 

p<0.000 για τον παράγοντα του «Public Self» και F=21.02,  p<0.000 για τον παράγοντα «Ideal 

Self». Παράλλθλα, διεξιχκθ ο ίδιοσ ζλεγχοσ για τθν ςφνκετθ μεταβλθτι τθσ Επιρροισ τθσ 

Κρίςθσ, με το αποτζλεςμα να δείχνει τθ ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα ανάμεςα ςτισ ομάδεσ 

(F=20.591, p<0.00). 

 

Πίνακασ Γ2.9: Αποτελζςματα ελζγχου ANOVA 

 F  Sig.  

Σφνδεςη με την επωνυμία 0,730  0,483  

Αποςφνδεςη λόγω δημόςιασ προβολήσ του εγϊ 

(Public Self) 

19.091  0,000  

Αποςφνδεςη λόγω ιδανικότητασ εγϊ (Ideal Self) 21.020  0,000  

Αποςφνδεςη με την επιρροή τησ κρίςη 20.591 0.00 

 

Γ2.6.2 Κφρια Ευρήματα 

1. Οι καταναλωτζσ τθν περίοδο τθσ κρίςθσ δεν ζχουν αλλάξει το βαςικό τουσ ςοφπερ 

μάρκετ, ωςτόςο, δεν είναι τόςο πιςτοί, όπωσ ςυνικιηαν και ζχουν μειϊςει το ποςοςτό 

των αγορϊν που κάνουν, μοιράηοντασ τισ αγορζσ τουσ ςε περιςςότερα ςοφπερ μάρκετ.  

2. Δφο παράγοντεσ τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν Επωνυμία επικράτθςαν.  Ο ζνασ 

χαρακτθρίςτθκε ωσ  Αποςφνδεςθ λόγω Λδανικότθτασ Εγϊ και ο άλλοσ ωσ Αποςφνδεςθ 

λόγω Δθμόςιασ προβολισ του Εγϊ. 
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3. Θ Αποςφνδεςθ (και με τουσ δυο παράγοντεσ) ζχει καλφτερθ ικανότθτα πρόβλεψθσ τθσ 

ςυμπεριφοράσ και των προκζςεων των καταναλωτϊν τθν περίοδο τθσ κρίςθσ από ότι θ 

Σφνδεςθ με τθν επωνυμία. 

 

Θ βιβλιογραφία τθσ Σφνδεςθσ και, ιδιαίτερα, τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν Επωνυμία είναι 

ςχετικά νζα ςτο κλάδο του μάρκετινγκ, αλλά φαίνεται να ζχει προςελκφςει αρκετό ενδιαφζρον 

τόςο ςτθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα όςο και ςτθ κοινότθτα των επιχειριςεων (Bergkvist & Bech-

Larsen, 2010; Proksch, Orth & Cornwell, 2015). Αυτι θ προκαταρκτικι και διερευνθτικι ζρευνα 

ςτοχεφει να ειςάγει τθν ζννοια τθσ αποςφνδεςθσ από τθν επωνυμία ωσ μζςο για τθν εξιγθςθ 

τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν τθν περίοδο μιασ δυςμενοφσ κρίςθσ. Θ ςυγκεκριμζνθ 

ζρευνα λαμβάνει χϊρα πρϊτθ φορά ςτθν βιβλιογραφία, για αυτό το λόγο χρειάςτθκε να 

εξεταςτεί, ο τρόποσ με τον οποίο λειτουργοφν οι κλίμακεσ μζτρθςθσ και ο τρόποσ με τον οποίο 

ςυνκζτονται οι ςφνκετεσ μεταβλθτζσ. 

Λδιαίτερα τθν περίοδο τθσ δυςμενοφσ κρίςθσ είναι ςθμαντικό εφρθμα ότι ο καταναλωτισ 

προςανατολίηεται προσ τθν Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία, θ οποία είναι πολφ πιο δυνατι 

από τθ Σφνδεςι του. Θ Αποςφνδεςθ του καταναλωτι από τθν Επωνυμία μπορεί να κεωρθκεί 

ωσ μία ςυμπεριφορικι πτυχι τθσ διαδικαςίασ τθσ υποβάκμιςθσ τθσ μεταξφ τουσ ςχζςθσ. 

Επομζνωσ, θ Αποςφνδεςθ αποτελεί μία ζνδειξθ τθσ τάςθσ του καταναλωτι να τελειϊςει τθ 

ςχζςθ, θ οποία αναδεικνφει τθν επίδραςθ που μποροφςε να ζχει ςτθν εμπιςτοςφνθ προσ τθν 

επωνυμία. 

  

Γ2.7 Συμπεράςματα 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουςιάηονται λεπτομερϊσ θ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ τθσ 

μεκοδολογίασ τθσ ζρευνασ. Συνεπϊσ, ςυμπεριζλαβε τθν ερευνθτικι προςζγγιςθ, τθν 

ςτρατθγικι που ακολουκικθκε για τθν ζρευνα, τθ μζκοδο επιλογισ του δείγματοσ, τισ 

μεκόδουσ ςυλλογισ δεδομζνων και τθν μζκοδο ανάλυςθσ δεδομζνων. Στο τζλοσ αυτισ τθσ 

ενότθτασ ςυηθτικθκαν τόςο θ εγκυρότθτα όςο και κζματα αξιοπιςτίασ, προκειμζνου 

αποδειχκεί θ ποιότθτα τθσ ζρευνασ. 

Για το ςκοπό αυτό ωσ καταλλθλότερο ερευνθτικό εργαλείο για τθ ςυγκζντρωςθ των 

πρωτογενϊν ςτοιχείων κρίκθκε το δομθμζνο ερωτθματολόγιο, το οποίο ςχεδιάςτθκε 

ςτθριηόμενο ςτθν υπάρχουςα βιβλιογραφία. Το ερωτθματολόγιο διανεμικθκε ςτουσ 

καταναλωτζσ που είναι υπεφκυνοι για τισ αγορζσ του νοικοκυριοφ τουσ. Πριν τθν ζναρξθ τθσ 
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ζρευνασ πεδίου διερευνικθκε πιλοτικι ζρευνα για τον εντοπιςμό προβλθμάτων ςτθ διεξαγωγι 

τθσ ζρευνασ αλλά και για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ερευνθτικοφ 

εργαλείου. 

Κφριο μζλθμα τθσ ζρευνασ ιταν ο ζλεγχοσ των κλίμακων μζτρθςθσ, οι οποίεσ 

λειτουργοφν βάςει των προδιαγραφϊν τθσ εγκυρότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ, και κφριο εφρθμα 

τθσ ζρευνασ αποτελεί θ υπερίςχυςθ τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν Επωνυμία ςε ςχζςθ με τθ 

Σφνδεςθ του καταναλωτι με αυτι τθν περίοδο τθσ κρίςθσ. Γνωρίηοντασ ότι θ διάλυςθ τθσ 

ςχζςθσ είναι το τελευταίο βιμα του πελάτθ (Prim, 2000) και τθσ αποςφνδεςθσ (Perren, 2004), 

ακολουκεί περαιτζρω ζρευνα και μοντελοποίθςθ με επίκεντρο τθν αποςφνδεςθ των πελατϊν, 

βάςει όλων των παραπάνω ευρθμάτων. 

 

Πίνακασ Γ2.10: Συγκεντρωτικόσ πίνακασ πιλοτικισ ζρευνασ 
Στοιχεία Σχεδίου Έρευνασ Στοιχεία Παροφςασ Ζρευνασ 

Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων Παραγωγικι (hypothetico-deductive) 

Ερευνθτικόσ ςκοπόσ Περιγραφικι ζρευνα (descriptive) 

Μζκοδοσ ςυλλογισ ςτοιχείων Πρωτογενισ  

Μζκοδοσ μζτρθςθσ και 

επεξεργαςίασ 

αποτελεςμάτων 

Ποςοτικι (quantitative research) με τθ χριςθ 

ερωτθματολογίου 

Χρονικόσ ορίηοντασ ζρευνασ  Δια κλαδικι ι Συγχρονικι (cross sectional) 

Παρζμβαςθ ερευνθτι Ελάχιςτθ (minimal interfence) 

Περιβάλλον ζρευνασ Φυςικό ι μθ καταςκευαςμζνο (Non- contrived) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ3. Ερευνθτικι Μεκοδολογία (Μζροσ Ι) 

 

Γ3.1 Ειςαγωγι 

Το κεφάλαιο Γ3 ζχει ωσ ςκοπό να παρουςιάςει τθν ερευνθτικι μεκοδολογία τθσ κφριασ 

ποςοτικισ ζρευνασ τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ. Μετά τθ διατφπωςθ των 

ερευνθτικϊν υποκζςεων, τθν πρόταςθ του μοντζλου ζρευνασ και τα αποτελζςματα τθσ 

πιλοτικισ ζρευνασ, ακολουκεί θ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ τθσ κφριασ ζρευνασ και θ εκτζλεςθ των 

βθμάτων τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ. Δεδομζνου των ερευνθτικϊν αναγκϊν και περιοριςμϊν, 

αποφαςίςτθκε θ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ να πραγματοποιθκεί ανάμεςα ςε ελλθνικά νοικοκυριά. 

Ζνα πλιρωσ δομθμζνο ερωτθματολόγιο χρθςιμοποιικθκε ωσ βαςικό ερευνθτικό εργαλείο και 

διανεμικθκε ςε υπεφκυνουσ των οικογενειακϊν αγορϊν. Θ εμπειρικι ζρευνα ςχεδιάςτθκε με 

βάςθ τα βαςικά βιματα διεξαγωγισ που προτείνονται από τθ Sekaran (2003), και 

παρουςιάηονται ςτθν παρακάτω εικόνα Γ3.1. 

 

 

 
 

Διάγραμμα Γ3.1: Σχεδιάγραμμα ερευνθτικισ μεκοδολογίασ βάςει Sekaran (2003) 
 

2. κοπόσ τθσ ζρευνασ 3. Σφποσ  
Μελζτθσ 

4. Unit of Analysis -  
Ανάλυςθ πλθκυςμοφ 

7. χεδιαςμόσ  
Δειγματολθψίασ 

10. Μζκοδοι  
βελτίωςθσ τθσ 
απόκριςθσ και  
επιπζδου λακϊν 

Διερεφνθςθ Σχζςθ αίτιου -  
αποτελζςματοσ 

Πληθυςμόσ :  
Νοικοκυριά Οριςμόσ πλθκυςμοφ 

Βελτίωςθ  
ποςοςτοφ  
απόκριςθσ 

Ρεριγραφι Συςχετίςεισ Κλάδοσ:  Λιανεμπόριο Ρλαίςιο  
δειγματολθψίασ 

Ρροςδιοριςμόσ  
ερευνθτικϊν  
λακϊν 

6 Υποκζςεισ Διαφορζσ  
ομάδων 

Τφποσ Καταςτήματοσ:  
Σοφπερ Μάρκετ 

Αντιπροςωπευτικό  
Δείγμα 7 

ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ  
ΕΕΥΝΑΣ Χϊρα:  Ελλάδα Μζγεκοσ Δείγματοσ ΑΝΑΛΥΣΘ  

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

5. χεδιαςμόσ  
Μελζτθσ 

6. Χρονικόσ  
Ορίηοντασ 

8. Ανάπτυξθ  
μετριςεων και  
χεδιαςμόσ  
ερωτθματολογίου 

9. Μζκοδοσ υλλογισ  
τοιχείων 

Non-contrived One-shot Επιλογι μετριςεων Διανομι  
ερωτθματολογίου  

Σχεδιαςμόσ  
ερωτθματολογίου 

ςτουσ υπεφκυνουσ  
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Θ ζρευνα είναι θ διαδικαςία τθσ απόκτθςθσ γνϊςεων για να βρεκοφν απαντιςεισ ςε 

ςυγκεκριμζνα προβλιματα προκειμζνου να παραχκεί καλφτερθ κατανόθςθ του κοινωνικοφ 

κόςμου (Matthews & Ross, 2010). Ο προςδιοριςμόσ τθσ φιλοςοφίασ τθσ ζρευνασ είναι 

εξαιρετικά ςθμαντικόσ, αφοφ περιζχει ςθμαντικζσ υποκζςεισ των ερευνθτϊν αναφορικά με τθ 

κεϊρθςθ που ζχουν για τον κόςμο (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Κα πρζπει να ςθμειωκεί 

ότι πζρα από τισ προςωπικζσ απόψεισ και επιδιϊξεισ των ερευνθτϊν, θ φιλοςοφία μιασ μελζτθσ 

επθρεάηεται ςε μεγάλο βακμό από το ερευνθτικό πρόβλθμα που καλείται να επιλφςει.  

Στθν κοινωνικι πραγματικότθτα τα μοντζλα ζρευνασ ταξινομοφνται ςε τρεισ 

κατθγορίεσ, δφο εκ των οποίων ακραίεσ τθν οντολογικι και τθν επιςτθμολογικι παραδοχι και 

τθν πιο κοινι, τθ μεκοδολογία (Guba & Lincoln, 1994; Saunders et al., 2012). Το βαςικό ςφνολο 

των πεποικιςεων ςκιαγραφείτε από τζςςερισ φιλοςοφικζσ παραδοχζσ: το κετικιςμό, τον αντι-

κετικιςμό, το ορκολογιςμό και το νομιναλιςμό. Θ παροφςα μελζτθ ζχει ςτοιχεία των 

φιλοςοφικϊν προςεγγίςεων του (λογικοφ) κετικιςμοφ και του κριτικοφ ορκολογιςμοφ.  

Θ προςζγγιςθ του κετικιςμοφ προχποκζτει τθ χριςθ τθσ υπάρχουςασ κεωρίασ για τθν 

ανάπτυξθ υποκζςεων, τθν υιοκζτθςθ μιασ εξαιρετικά δομθμζνθσ μεκοδολογίασ για τθ 

διευκόλυνςθ τθσ διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ, τον ςτατιςτικό ζλεγχο των υποκζςεων, τθν εξαγωγι 

γενικεφςεων υπό διερεφνθςθ από τον ερευνθτι και τον αποκλειςμό των προςωπικϊν αξιϊν 

του ερευνθτι από κάκε ςτάδιο τθσ μελζτθσ (Gill & Johnson, 2002; Saunders, Lewis & Thornhill, 

2009). Ραρόλο που θ παροφςα μελζτθ τείνει ςτθν υιοκζτθςθ μιασ εν γζνει κετικιςτικισ 

προςζγγιςθσ, υιοκετεί και οριςμζνα ςτοιχεία τθσ, γειτνιάηουςασ ςτο κετικιςμό, φιλοςοφίασ του 

κριτικοφ ορκολογιςμοφ. 

Δεδομζνθσ τθσ ευρφτερθσ ερευνθτικισ φιλοςοφίασ, κακορίηεται θ προςζγγιςθ με τθν 

οποία γίνεται θ ζρευνα.  Ο Baker & Foy (2008) αναφζρει ότι  

«This distinction rests basically on one’s personal philosophy concerning the conduct of 

research with positivists emphasising an inductive or hypothetico-deductive procedure to 

establish and explain patterns of behaviour while interpretivists seek to establish the motivations 

and actions that lead to these patterns of behaviour.» 

 

Γ3.2 Σφποσ μελζτθσ 

Μία μελζτθ βάςει τθ Sekaran (2003) μπορεί να είναι είτε αιτιολογικι (κακιζρωςθ μιασ 

ςχζςθσ αίτιου - αποτελζςματοσ), είτε ςυςχετικι (εντοπιςμόσ ςυςχζτιςθσ μεταξφ των 

μεταβλθτϊν). Στθ παροφςα ζρευνα αποςκοπείται θ οριοκζτθςθ δφο ςθμαντικϊν παραγόντων 
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που προκαλοφν τθν αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά των αγοραςτϊν εν μζςω κρίςθσ. Επομζνωσ, 

γίνεται κατανοθτό ότι θ εξζταςθ αιτιολογικϊν ςχζςεων αποτελεί κεντρικό ςθμείο τθσ παροφςασ 

μελζτθσ.  

Ραράλλθλα, δεδομζνου του χαρακτιρα των ερευνθτικϊν υποκζςεων, θ ζρευνα 

ακολοφκθςε τθν παραγωγικι προςζγγιςθ (hypothetico-deductive) (Hunt, 1991) και ςυνεπϊσ θ 

παροφςα μελζτθ ανικει ςτο χϊρο τθσ αιτιολογικισ ζρευνασ. Ραρόλα αυτά, θ απουςία 

παρόμοιων ερευνθτικϊν προςπακειϊν ςτο παρελκόν και ειδικότερα τθσ μζτρθςθσ τθσ 

ςφνδεςθσ και τθσ αποςφνδεςθσ των καταναλωτϊν με μία επωνυμία τθν περίοδο τθσ κρίςθσ, 

κακιςτά τθν ζρευνα αυτι και εν μζρει διερευνθτικι, ςτο βακμό που ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ 

των ερευνθτικϊν υποκζςεων ελζγχεται για πρϊτθ φορά ςτθ βιβλιογραφία (Bryman & Bell, 

2007). Επίςθσ, θ προαναφερκείςα ζλλειψθ ενόσ δοκιμαςμζνου κεωρθτικοφ πλαιςίου, το οποίο 

ςφμφωνα και με τον Bagozzi (1994) απαιτείται κατά τον ζλεγχο υποδειγμάτων SEM, ενιςχφει το 

διερευνθτικό χαρακτιρα τθσ μελζτθσ και τθ χριςθ του PLS. 

 

Γ3.3 υνκικεσ και ςχεδιαςμόσ τθσ μελζτθσ 

Χϊρα: Ελλάδα 

Κλάδοσ: Λιανεμπορίου 

Σφμφωνα με τον Malhotra (2010), ο κατάλλθλοσ τρόποσ για τθν διερεφνθςθ των 

αιτιολογικϊν ερευνϊν αποτελεί το πείραμα. Ωςτόςο, δεν είναι εφικτό να απομονωκεί θ κρίςθ 

είτε να αποκλειςτεί από τθ ςκζψθ των καταναλωτϊν και τισ αγοραςτικζσ τουσ αποφάςεισ ςε 

ζνα περιβάλλον προςομοίωςθσ. 

Συνεπϊσ, θ μελζτθ διενεργικθκε ςε καταςτιματα τφπου ςοφπερ μάρκετ, ςε φυςικό 

περιβάλλον λιανεμπορίου, δθλαδι μθ καταςκευαςμζνο ι τεχνθτό και χωρίσ καμία παρεμβολι. 

Αυτό το είδοσ τθσ μελζτθσ και οι ςυνκικεσ διεξαγωγισ τθσ, ςυχνά, αναφζρεται ωσ φυςικό πεδίο 

ζρευνασ (Neuman, 2014).  

Ραρότι αναφζρεται ότι «η ίδια η πράξη τησ μζτρηςησ ή τησ παρατήρηςησ των 

ανθρϊπων μπορεί να τουσ αναγκάςει να αλλάξουν ςυμπεριφορά» (Malhotra & Birks, 2007, ςελ. 

59) και θ παρζμβαςθ των ερευνθτϊν είναι αναπόφευκτα εγγενείσ ςτθν ζρευνα, παρόλα αυτά θ 

ζκταςθ τθσ παρεμβολισ του ερευνθτι ςτθ μελζτθ αυτι είναι εξαιρετικά ελάχιςτθ. Κακϊσ, τα 

δεδομζνα ςυλλζχκθκαν από τουσ αποκρινόμενουσ διαφορετικζσ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ και 

ϊρεσ τθσ θμζρασ ςτο φυςικό περιβάλλον του ςοφπερ μάρκετ, ακριβϊσ μετά το χϊρο του 
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ταμείου, και ωσ εκ τοφτου θ ζρευνα δεν επθρζαςε τθν αγοραςτικι ςυμπεριφορά και τθ 

ςυναιςκθματικι κατάςταςθ των αποκρινόμενων.  

Ωςτόςο, υπάρχει πάντα θ πικανότθτα ςτθν ζρευνα ςε μεμονωμζνα άτομα, οι 

αποκρινόμενοι να μθν αποδϊςουν όλθ τθν πραγματικότθτα ςτισ απαντιςεισ τουσ. Για να 

μειωκεί το ποςοςτό εμφάνιςθσ τζτοιων ανακριβειϊν και να ενιςχυκεί θ προςοχι και θ 

ςοβαρότθτα με τθν οποία αντιμετϊπιηαν τθν ζρευνα οι αποκρινόμενοι, ενθμερωνόταν ότι με 

τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν παροφςα ζρευνα κα ςυμβάλαν ςτθν διάκεςθ 0,25 ευρϊ ςτο Μθ 

Κερδοςκοπικό Οργανιςμό «Χαμόγελο του Ραιδιοφ» (Ραράρτθμα Α). Σε ςυνδυαςμό με τθν 

ενθμζρωςθ για το απόρρθτο των απαντιςεων, διαςφαλίςτθκε θ ακρίβεια των αποκρινόμενων.  

 

Γ3.4 Χρονικόσ ορίηοντασ 

Οι μελζτεσ μπορεί να είναι είτε δια-κλαδικζσ ζρευνεσ (cross sectional ι one-shot study) 

είτε διαχρονικζσ ζρευνεσ (longitudinal study). Στθν πρϊτθ περίπτωςθ τα δεδομζνα 

αντιπροςωπεφουν ζνα ςτιγμιότυπο των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων ςε ζνα μόνο ςθμείο ςτο 

χρόνο, ενϊ αντίκετα ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ τα δεδομζνα ςυλλζγονται ςε δφο ι περιςςότερα 

χρονικά ςθμεία (Sekaran, 2003). Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ κρίςθ δεν είναι  προγραμματιςμζνθ 

και δεν υπάρχει θ δυνατότθτα διεξαγωγισ ςυγκριτικισ ζρευνασ πριν και μετά, είχε ωσ 

αποτζλεςμα θ παροφςα μελζτθ να αποτελείται από μία δια-κλαδικι ζρευνα. 

Δεδομζνου των χρονικϊν και των οικονομικϊν περιοριςμϊν, τα πρωτογενι δεδομζνα τθσ 

κφριασ ζρευνασ ςυλλζχκθκαν μία φορά, αλλά ςε δφο φάςεισ, το χρονικό διάςτθμα μεταξφ 

Απριλίου και Λουνίου 2016.  

o Φάςθ 1 (Ερευνθτισ): Απρίλιοσ 2016 

o Φάςθ 2 (Φοιτθτζσ): Μάιοσ – Λοφνιοσ 2016 

 

Γ3.5 υλλογι δεδομζνων 

Τα δεδομζνα μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε πρωτογενι και δευτερογενι 

(Denscombe, 2003; Saunders et al., 2003). Το επίκεντρο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι τα 

πρωτογενι δεδομζνα, τα οποία ςυλλζγονται αποκλειςτικά και μόνο για τθν διερεφνθςθ των 

προαναφερόμενων ερευνθτικϊν ςτόχων (Κεφάλαιο Γ1) και τθν απάντθςθ των ςυγκεκριμζνων 

ερευνθτικϊν ερωτθμάτων. 
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Γ3.5.1 Μζκοδοσ ςυλλογισ πρωτογενϊν δεδομζνων 

Ανάλογα με τθν ζρευνα και τθ ςυνολικι ςτρατθγικι τθσ, υπάρχει διακζςιμθ μία 

ποικιλία μεκόδων ςυλλογισ δεδομζνων που διαχωρίηονται ςε επιλογζσ μεταξφ ποςοτικισ ι 

ποιοτικισ ζρευνασ (Denscombe, 2003; Malhotra & Birks, 2007; Neuman, 2014; Sekaran, 2003; 

Vanderstoep & Johnston, 2009). Ραρά το γεγονόσ ότι υπάρχει μία πλθκϊρα ερευνθτϊν (όπωσ οι 

Bryman & Bell, 2003; Saunders et al., 2003) που αμφιςβθτοφν τθ διάκριςθ που υπάρχει μεταξφ 

ποιοτικισ και ποςοτικισ ζρευνασ, αναγνωρίηεται θ χριςθ των ςυγκεκριμζνων όρων ωσ ζνασ 

τρόποσ ταξινόμθςθσ των διαφορετικϊν μεκόδων ζρευνασ. Με μία ευρφτερθ ζννοια, λοιπόν, οι 

διαφορζσ των δφο μεκόδων παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακασ Γ3.1: Διαφορζσ ποςοτικισ και ποιοτικισ ζρευνασ 

Ποιοτικι ζρευνα 
Μζκοδοι ςυλλογισ δεδομζνων:  

(1) Ομάδεσ Εςτίαςθσ (2) υνεντεφξεισ (3) 
Πείραμα 

Ποςοτικι ζρευνα 
Μζκοδοι ςυλλογισ δεδομζνων:  

(1) Παρατιρθςθ (2) Ζρευνα με χριςθ 
ερωτθματολογίου 

Βαςίηεται ςτισ ζννοιεσ που εκφράηονται 
λεκτικά 

Βαςίηεται ςτισ ζννοιεσ που εκφράηονται 
αρικμθτικά 

Η ςυλλογι των δεδομζνων αποτελείται 
από μθ τυποποιθμζνα δεδομζνα που 
απαιτοφν ταξινόμθςθ ςε κατθγορίεσ 

Θ ςυλλογι των δεδομζνων αποτελείται 
από αρικμθτικά και τυποποιθμζνα 
δεδομζνα 

Η ανάλυςθ διεξάγεται εννοιολογικά Θ ανάλυςθ διεξάγεται με τθ χριςθ 
ςτατιςτικισ και διαγραμμάτων 

Ρθγι: Saunders, Lewis & Thornhill (2003, ςελ.378) 
 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των εναλλακτικϊν μεκόδων ςυλλογισ δεδομζνων, και δεδομζνου 

ότι θ παροφςα ζρευνα (1) ζχει καλφψει κεωρθτικά τισ ζννοιεσ τθσ προχπάρχουςασ 

βιβλιογραφίασ, (2) ζχει ωσ ςτόχο να διερευνιςει τθν επιρροι τθσ κρίςθσ μζςω ενόσ 

ερευνθτικοφ μοντζλου που παρουςιάςτθκε ςτο Κεφάλαιο Γ1 και (3) θ χριςθ τθσ μεκόδου 

Partial Least Square για τθν ανάλυςθ τθσ διαδρομισ από τθν επιρροι τθσ κρίςθσ ςτθν τελικι 

ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν, θ ποςοτικι μζκοδοσ ςυλλογισ δεδομζνων πλθροί όλεσ τισ 

προχποκζςεισ.  

Στθν ποςοτικι ζρευνα ηθτείται από ςχετικά μεγάλο αρικμό καταναλωτϊν-

ςυμμετεχόντων ςε μια επιςκόπθςθ να απαντιςουν ςε ερωτιςεισ γφρω από τισ αγοραςτικζσ 

τουσ προτιμιςεισ, ϊςτε να εκμαιευτοφν οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (Vanderstoep & Johnston, 

2009; Σιϊμκοσ, 2002). Οι επιςκοπιςεισ μποροφν να πραγματοποιθκοφν προςωπικά, 

ταχυδρομικά, τθλεφωνικά ι και on-line. Οι επιςκοπιςεισ, γενικά, χρθςιμοποιοφν εργαλεία 
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ςυλλογισ ςτοιχείων ςε γραπτι μορφι (ερωτθματολόγια). Οι αποκρινόμενοι απαντοφν ςε ζνα 

προκακοριςμζνο ςφνολο ερωτιςεων (Cresswell, 2009). Ο τεράςτιοσ όγκοσ πλθροφοριϊν, που 

ςυλλζγεται επιδζχεται ςτατιςτικι ανάλυςθ. Συγκεκριμζνα, ςτθ παροφςα μελζτθ κρίκθκε θ 

ζρευνα με τθ χριςθ δομθμζνου ερωτθματολογίου ωσ θ καταλλθλότερθ μζκοδοσ, για τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ: 

o Ευκολία διαχείριςησ: Θ χριςθ του ερωτθματολογίου ευνοεί τθν ευκολία διαχείριςθσ, 

κωδικοποίθςθσ και ερμθνείασ των δεδομζνων. Οι αποκρινόμενοι ζχουν περιοριςμό ςτισ 

απαντιςεισ τουσ, με αποτζλεςμα θ μεταβλθτότθτα αυτϊν να είναι περιοριςμζνθ και 

ελεγχόμενθ (Malhotra & Birks, 2007). 

o Χαμηλό κόςτοσ: Σε ςφγκριςθ με άλλεσ μεκόδουσ ζρευνασ θ διανομι των 

ερωτθματολογίων είναι θ δεφτερθ πιο οικονομικι μζκοδοσ ςυγκζντρωςθσ δεδομζνων 

(θ πρϊτθ είναι θ online ςυγκζντρωςθ ερωτθματολογίων) (Frankfort-Nachmias & 

Nachmias, 1996). 

o Αντιπροςωπευτικό δείγμα: Με τθ χριςθ του ερωτθματολογίου ζχουν τθν δυνατότθτα 

να ςυμμετάςχουν ςτθν ζρευνα όλοι οι υπεφκυνοι των αγορϊν του νοικοκυριοφ ςε όλθ 

τθν Ελλάδα.  

o Ειλικρινείσ απαντήςεισ: Θ ανωνυμία επιτρζπει και ενκαρρφνει τουσ ςυμμετζχοντεσ να 

απαντιςουν ςε δυνθτικά ευαίςκθτεσ ερωτιςεισ με πλιρθ εμπιςτευτικότθτα, με 

αποτζλεςμα θ ποιότθτα των δεδομζνων να είναι καλφτερθ (Frankfort-Nachmias & 

Nachmias, 1996). 

o Θζματα ηθικήσ και ςυνεργαςίασ: Θ χριςθ τθσ ζρευνασ ερωτθματολογίων επιτρζπει 

ςτουσ δυνθτικοφσ αποκρινόμενουσ να αποφαςίςουν εάν κζλουν να ςυμμετάςχουν ςτθν 

ζρευνα ςε ελεφκερθ βοφλθςθ (Ritchie & Lewis, 2003). 

 

Γ3.5.2 Σρόποσ υλλογισ Πρωτογενϊν τοιχείων 

Θ ςυλλογι των πρωτογενϊν δεδομζνων ζγινε ςε δφο φάςεισ και με δφο τρόπουσ. Στθν 

πρϊτθ φάςθ ο ερευνθτισ ςυγκζντρωςε το 10% των ερωτθματολογίων με επιτόπια 

δειγματολθψία ςτουσ χϊρουσ του ςοφπερ μάρκετ, κακϊσ θ φυςικι παρουςία των 

ςυμμετεχόντων κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ επίςκεψισ τουσ οδθγεί ςε πιο ρεαλιςτικά 

αποτελζςματα. Οι ερωτϊμενοι είχαν νωπι τθν εμπειρία τουσ, τα ςυναιςκιματά τουσ από τθν 
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αγοραςτικι διαδικαςία, ηωντανζσ εντυπϊςεισ από τθν αγοραςτικι διαδικαςία και τθν 

αξιολόγθςθ τουσ για τθν επωνυμία. 

Στθν δεφτερθ φάςθ ηθτικθκε να ςυμμετάςχουν φοιτθτζσ που ςτο ςφνολό τουσ ιταν 

προπτυχιακοί του Τμιματοσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Ρανεπιςτθμίου 

φοιτθτϊν. Οι φοιτθτζσ διλωςαν εκελοντικά ςυμμετοχι, ζχοντασ τεκεί το κριτιριο ότι όλοι 

είχαν διδαχκεί, κατανοιςει και μελετιςει εκ βάκουσ το ρόλο που ζχει ο ερευνθτισ και τθ 

ςθμαντικότθτα μιασ ποςοςτικισ ζρευνασ. Ραράλλθλα, ςυνεκτιμικθκε θ εμπειρία που είχε 

αποκτθκεί από τθν πιλοτικι ζρευνα και δόκθκε προτεραιότθτα ςε φοιτθτζσ που είχαν ιδθ 

ςυμμετάςχει, ςε κάποια ερευνθτικι δραςτθριότθτα. 

Αξιοποιϊντασ επιπλζον, τθν προςωπικι εμπειρία που αποκτικθκε από τθν ςυλλογι 

δεδομζνων από τον ερευνθτι υπιρχε πλιρθσ εικόνα για το πϊσ αντιδροφν και τι ςυνικωσ 

ρωτοφν οι ερωτϊμενοι, με αποτζλεςμα να κατευκυνκοφν ςτοχευόμενα οι φοιτθτζσ. 

Ρροκειμζνου να προετοιμαςτεί κατάλλθλα θ διαδικαςία τθσ ςυλλογισ των ποςοτικϊν 

δεδομζνων, πραγματοποιικθκε μια ενδελεχι ενθμζρωςθ, το περιεχόμενό τθσ περιείχε 

πλθροφόρθςθ για το πλαίςιο τθσ ζρευνασ, ανάλυςθ και επεξιγθςθ κάκε ενότθτασ του 

ερωτθματολογίου τθσ ζρευνασ, ο προςδιοριςμόσ του δειγματολθπτικοφ πλαιςίου, του 

χρονοδιαγράμματοσ, κακϊσ και θ παροχι πλθροφοριϊν για κζματα οργανωτικισ φφςεωσ. 

Αφοφ ςυγκεντρϊκθκε ο κατάλλθλοσ αρικμόσ των φοιτθτϊν επιμελικθκε θ απρόςκοπτθ 

προμικεια των υλικϊν για τθ διεξαγωγισ τθσ και τουσ δόκθκε το κατάλλθλο υλικό ςτον κακζνα, 

το οποίο ςυμπεριελάμβανε 15 booklet ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ, 5 αςπρόμαυρα ςε Α4 και ςτυλό. 

Οι ερευνθτζσ χαιρετοφςαν και μιλοφςαν ευγενικά τουσ δυνθτικοφσ ςυμμετζχοντεσ. 

Τουσ ενθμζρωναν για τθν διενζργεια τθσ ζρευνασ παρουςιάηοντασ ότι ιταν εκ μζρουσ του 

Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ και τουσ ρωτοφςαν αν κάνουν οι ίδιοι αγορζσ ςε κάποιο ςοφπερ 

μάρκετ για το νοικοκυριό τουσ, αν είναι υπεφκυνοι οι ίδιοι γι αυτζσ και αν ζχει χρόνο διακζςιμο 

για να ςυμμετάςχει ςτθ ζρευνα. Σε περίπτωςθ που οι απαντιςεισ ιταν κετικζσ, οι ερευνθτζσ 

τουσ καλοφςαν να ςυμμετάςχουν ςτθν ζρευνα. Ο λόγοσ τθσ αρχικισ αυτισ ερϊτθςθσ διαλογισ 

(screening question), ιταν να διαςφαλιςτεί πωσ οι ςυμμετζχοντεσ ανικαν ςτθν πραγματικότθτα 

ςτον πλθκυςμό τθσ ζρευνασ. Δεδομζνου πωσ πολλοί κάνουν αγορζσ χωρίσ να είναι υπεφκυνοι 

για ολόκλθρο το νοικοκυριό τουσ, τα άτομα αυτά κα ζπρεπε να αποκλειςτοφν από τθν ζρευνα. 

Επιπλζον, θ ζρευνα απευκυνόταν ςτουσ ενιλικεσ, επομζνωσ όπου κρινόταν απαραίτθτο, οι 

ερευνθτζσ ρωτοφςαν τουσ ερωτϊμενουσ αν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. 
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Εφόςον οι επιςκζπτεσ δζχονταν να ςυμμετάςχουν ςτθν ζρευνα, οι ερευνθτζσ τουσ 

προςζφεραν το ερωτθματολόγιο, μία βάςθ για τθ διευκόλυνςθ τθσ ςυμπλιρωςθσ και ζνα 

ςτυλό. Οι ερευνθτζσ πρότειναν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να κακίςουν για να ςυμπλθρϊςουν το 

ερωτθματολόγιο με άνεςθ και τουσ διαβεβαίωναν πϊσ μποροφςαν να ζχουν όςο χρόνο κα 

ικελαν ςτθ διάκεςθ τουσ. Το ερωτθματολόγιο ςυμπλθρωνόταν από τουσ ίδιουσ τουσ 

ςυμμετζχοντεσ. Οι ερευνθτζσ φρόντιηαν να βρίςκονται ςε ςχετικά κοντινι απόςταςθ, ϊςτε να 

μποροφν να απαντιςουν τυχόν ερωτιςεισ που κα τουσ απευκφνονταν. Ταυτόχρονα, 

μεριμνοφςαν για τθ διαφφλαξθ τθσ ιδιωτικότθτασ των ςυμμετεχόντων, ϊςτε οι απαντιςεισ τουσ 

να είναι ελεφκερεσ και ανεπθρζαςτεσ από τθν παρουςία τουσ. 

Θ επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ τθν περίοδο διανομισ των ερωτθματολογίων ιταν 

ςυνεχόμενθ και διευκετοφταν άμεςα τυχόν ερωτιςεισ και απρόβλεπτων προβλθμάτων. Τισ 

περιςςότερεσ φορζσ μεταφερόταν, επιπλζον ςτοιχεία από τουσ ςυμμετζχοντεσ που άδραξαν 

τθν ευκαιρία να εκφράςουν τθ γνϊμθ τουσ για ζνα φλζγον γι’ αυτοφσ κζμα, τθν οποία τθν 

ακοφει και τθν λαμβάνει κάποιοσ υπόωθ. Στο τζλοσ κάκε εβδομάδασ γινόταν θ ςυλλογι των 

ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων. Ζτςι, ςταδιακά γινόταν θ ειςαγωγι των δεδομζνων 

κωδικοποιθμζνα ςτθ βάςθ δεδομζνων μζχρι τζλθ Λουνίου 2016, που ολοκλθρϊκθκε όλθ θ 

διαδικαςία. Θ διαδικαςία τθσ δειγματολθψίασ γινόταν με ςτοχευόμενθ προςζγγιςθ ςε άτομα 

που πλθροφςαν μία ςειρά ςυγκεκριμζνων κριτθρίων.  

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ λογικι τθσ επαγωγικισ ςτατιςτικισ που χρθςιμοποιείται για 

τθν ανάλυςθ των δεδομζνων μιασ ποςοτικισ ζρευνασ, υποκζτει ότι όλα τα μζλθ του αρχικοφ 

δείγματοσ δζχονται να ςυμμετάςχουν ςτθν ζρευνα, ςυμπλθρϊνοντασ και επιςτρζφοντασ τα 

ερωτθματολόγια που τουσ δίδονται. Ωςτόςο, ςτθν πραγματικότθτα αυτό δε ςυμβαίνει ςχεδόν 

ποτζ, γεγονόσ που ανάγει τθν απόκλιςθ των απαντιςεων (response bias) ςε ςθμαντικό 

παράγοντα. Θ επίτευξθ ενόσ υψθλοφ ποςοςτοφ απόκριςθσ ςυνεπάγεται μικρότερθ πικανότθτα 

ςθμαντικισ απόκλιςθσ των απαντιςεων ςε ςφγκριςθ με ζνα χαμθλό ποςοςτό απόκριςθσ 

(Groves, 2004). Στθν παροφςα ζρευνα, ο υπολογιςμόσ των ποςοςτϊν απόκριςθσ δεν μπόρεςε 

να πραγματοποιθκεί και να μετρθκεί με ακρίβεια ο αρικμόσ των ερωτϊμενων που 

προςεγγίςτθκαν και αρνικθκαν να ςυμμετάςχουν ςτθν ζρευνα. 
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Γ3.5.3 Επικοινωνιακι Μζκοδοσ 

 

o Βακμόσ Δόμθςθσ: Θ διανομι του ερωτθματολογίου ζγινε με μια δομθμζνθ – 

απροκάλυπτθ μζκοδο επικοινωνίασ, ςτθν οποία μποροφςε δυνθτικά να ςυμμετζχει 

οποιοςδιποτε ηει ςτθν Ελλάδα και είναι υπεφκυνοσ για τισ αγορζσ του νοικοκυριοφ του.  

Αναφορικά με το βακμό τυποποίθςθσ που υιοκετικθκε ςτθν καταςκευι του 

ερωτθματολογίου, ακολουκικθκε μία εξαιρετικά δομθμζνθ προςζγγιςθ, επιτρζποντασ 

τον αυςτθρό κακοριςμό εκ των προτζρων το εφρουσ των «επιτρεπτϊν» απαντιςεων 

(Churchill, 1997).  

Τζλοσ, τα δομθμζνα γραπτά ερωτθματολόγια μειϊνουν τθν μερολθψία των ερευνθτϊν 

επειδι υπάρχει ομοιόμορφθ παρουςίαςθ κάκε ερϊτθςθσ (Brace, 2008). Ρολλοί 

επικριτζσ αναφζρουν ότι οι χροιά και οι ιδιομορφίεσ ςτθ φωνι των ερευνθτϊν μποροφν 

να προκαταλάβουν τισ απαντιςεισ των ερωτϊμενων (Willis, 2015). Οι 

αυτοςυμπλθροφμενεσ ζρευνεσ δεν υπόκεινται ςε αυτιν τθν μερολθψία επειδι δεν 

υπάρχει κανζνασ ερευνθτισ. Αφ' ετζρου, τα δομθμζνα ερωτθματολόγια χάνουν επειδι 

οι ερωτϊμενοι κζλουν ςυχνά να είναι ςωςτοί και κατάλλθλοι ςτισ απαντιςεισ τουσ 

(Saris & Gallhofer, 2014). Αυτό διαςφαλίηεται με ερωτιςεισ ελζγχου που αξιολογοφν το 

δείγμα που απαντά το ερωτθματολόγιο και τθν προςοχι που δίνει ςτισ απαντιςεισ του 

ο κάκε αποκρινόμενοσ.  

Με βάςθ τθν παραπάνω επιχειρθματολογία και το ςκοπό τθσ ζρευνασ που απαιτεί ζνα 

ενιαίο εργαλείο μζτρθςθσ, το ερωτθματολόγιο δομικθκε με κλειςτζσ ερωτιςεισ για 

λόγουσ αποφυγισ τυχαίων και ςυςτθματικϊν ςφαλμάτων κατά τθ μζτρθςθ και για 

ευκολία ςτθν επεξεργαςία των δεδομζνων. 

o Βακμόσ Απόκρυψθσ: Αναφζρεται ςτο βακμό ςτον οποίο οι ςυμμετζχοντεσ γνϊριηαν το 

βαςικό ςκοπό τθσ ζρευνασ εξ αρχισ (Churchill & Iacobucci, 2005; Tull & Hawkins 1993). 

Εκρίκθ ότι δεν υπιρχε ιδιαίτεροσ λόγοσ για τθν απόκρυψθ του ςκοποφ τθσ ζρευνασ, 

ενϊ αντικζτωσ θ από τθν αρχι και ξεκάκαρθ αναφορά του ςκοποφ οδιγθςε ςτθν 

ακριβζςτερθ ςυμπλιρωςθ των ερωτιςεων. Συνεπϊσ, οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊκθκαν 

για τουσ ςτόχουσ αλλά και τον ακαδθμαϊκό ςκοπό τθσ ζρευνασ πριν τθν ςυμπλιρωςθ 

των ερωτιςεων, τόςο προφορικά όςο και γραπτά. Συγκεκριμζνα, πάνω ςτο 

ερωτθματολόγιο αναγραφόταν: 

o Ο ςκοπόσ τθσ μελζτθσ και θ ςθμαςία των απαντιςεων των ερωτθκζντων 
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o Το λογότυπο του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ και θ αναφορά ςτο Τμιμα 

Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων  

o Τα ονόματα και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ, τόςο του ερευνθτι όςο και του 

επιβλζποντα κακθγθτι, ςε περίπτωςθ που οι ερωτθκζντεσ επικυμοφν να 

εκφράςουν κάποιο ερϊτθμα ι παράπονο/ανθςυχία ςχετικά με τθν ζρευνα 

o Θ εμπιςτευτικι φφςθ τθσ ζρευνασ, εξαςφαλίηοντασ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθν 

πλιρθ ανωνυμία τουσ.  

o Τθν χριςθ των αποτελεςμάτων αποκλειςτικά και μόνο ςτα πλαίςια τθσ 

ακαδθμαϊκισ ζρευνασ. 

o Το κίνθτρο για τθ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου, με τθ μορφι τθσ 

φιλανκρωπίασ. Στθ πρϊτθ ςελίδα του ερωτθματολογίου υπιρχε το λογότυπο 

του «Χαμόγελου του Ραιδιοφ» και δίπλα αναγραφόταν  

«Για κάθε ςυμπληρωμζνο ερωτηματολόγιο ςεβόμενοι το χρόνο ςασ, θα 

διαθζτουμε και εμείσ το ποςό των 0,25 ευρϊ ςτο Χαμόγελο του Παιδιοφ» 

Αποφαςίςτθκε ότι θ ζνδειξθ καλισ κζλθςθσ από τον ερευνθτι να προςφζρει 

ζνα ποςό ςε ζνα γνωςτό Μθ Κερδοςκοπικό Οργανιςμό κα ενκάρρυνε τουσ 

αποκρινόμενουσ να αφιερϊςουν ευχάριςτα το χρόνο τουσ και να δϊςουν τθν 

αρμόηουςα προςοχι ςτθν ςυμπλιρωςι του. 

 

  

Γ3.6 Επιλογι και προςαρμογι των κλιμάκων/ μετριςεων 

Για τθν επιλογι και τθν προςαρμογι των κλιμάκων μζτρθςθσ για τον ςχεδιαςμό του 

τελικοφ ερωτθματολογίου χρθςιμοποιικθκε θ μεκοδολογία που προτείνεται από τον Churchill 

(1979), προςαρμοςμζνθ ανάλογα. 

 

Πίνακασ Γ3.2: Βιματα επιλογισ και προςαρμογισ μετριςεων 

Μ
ΕΣ

Ρ
Η

Ε
Ι

 

1ο Βιμα Ρροςδιοριςμόσ του πεδίου των ερευνθτικϊν εννοιϊν 

2ο Βιμα Επιλογι εννοιϊν προσ μζτρθςθ 

3ο Βιμα Μετάφραςθ ςυλλεχκζντων ερωτιςεων 

4ο Βιμα Επαναπροςδιοριςμόσ των ερωτιςεων και τθσ μορφισ τουσ 

5ο Βιμα Εγκυρότθτα περιεχομζνου 
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o 1ο Βιμα: Προςδιοριςμόσ του πεδίου των ερευνθτικών εννοιών 

Θ δυςμενισ οικονομικι ςυγκυρία που ζχει πλιξει τα τελευταία χρόνια τθ χϊρα και το 

ςυνεχόμενο ερευνθτικό ενδιαφζρον των ςυνεπειϊν τθσ επιρροισ τθσ κρίςθσ κακόριςαν 

τθ βάςθ για τον προςδιοριςμό, τθν περαιτζρω ανάλυςθ και ερμθνεία τθσ 

ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο. 

o 2ο Βιμα: Επιλογι εννοιών προσ μζτρθςθ 

Θ υιοκζτθςθ των εννοιϊν από το κλάδο τθσ ψυχολογίασ εδραίωςε το εννοιολογικό 

πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ. Ο ςυνδυαςμόσ των εννοιϊν τθσ Σφνδεςθσ και τθσ 

Αποςφνδεςθσ με μία επωνυμία και τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθ με τθ ςυμπεριφορά των 

καταναλωτϊν προζκυψε από τισ ομάδεσ εςτίαςθσ (focus groups), που ζλαβαν χϊρα ςτα 

πλαίςια τθσ διερεφνθςθσ τθσ επιρροισ τθσ κρίςθσ ςτθν ςυμπεριφορά των 

καταναλωτϊν. Σε μετζπειτα ςτάδιο θ διεξαγωγι τθσ πιλοτικισ ζρευνασ ενίςχυςε τισ 

αναφορζσ τθσ υπάρχουςασ βιβλιογραφίασ και οδιγθςε ςτθν επικζντρωςθ τθσ ζννοιασ 

τθσ Αποςφνδεςθσ, κακϊσ προζκυψε ότι είναι απόρροια τθσ ςφνδεςθσ του πελάτθ με 

τθν επωνυμία λιανεμπορίου τθν περίοδο τθσ κρίςθσ. 

Θ ενδελεχισ μελζτθ τθσ βιβλιογραφίασ οδιγθςε ςτθν εφρεςθ των μετριςεων εννοιϊν 

που ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε διάφορουσ κλάδουσ, όπωσ ψυχολογία, κοινωνιολογία 

κ.α. Το επόμενο βιμα από τθ ςυγκζντρωςθ όλων αυτϊν ιταν θ αξιολόγθςι τουσ με 

βάςθ τθν δυνατότθτα προςαρμογισ τουσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ μελζτθσ και ο 

ζλεγχοσ τθσ πλθρότθτασ τουσ. 

o 3ο Βιμα: Μετάφραςθ ςυλλεχκζντων κλιμάκων/ ερωτιςεων 

Θ προχπάρχουςα βιβλιογραφία, κακϊσ και οι κλίμακεσ μζτρθςθσ των μεταβλθτϊν 

αυτισ, είναι ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Ο ςτόχοσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ είναι να επιτευχκεί 

διαφορετικι γλωςςικι εκδοχι των αγγλικϊν κλιμάκων μζτρθςθσ και να δθμιουργθκεί 

ζνα εννοιολογικά ιςοδφναμο ερωτθματολόγιο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Για τθν επίτευξθ 

αυτοφ του ςτόχου, χρθςιμοποιικθκε μία κακιερωμζνθ μζκοδοσ μετάφραςθσ, θ 

μετάφραςθ των ερωτιςεων και θ αντίςτροφθ μετάφραςθ αυτϊν «forward and back 

translation» (Θarkness, Pennell & Schoua-Glusberg, 2004). Θ αναπαραγωγι αυτισ τθσ 

μεκόδου απαιτεί τισ ακόλουκεσ διαδικαςίεσ που εφαρμόςτθκαν. Ειδικότερα, ςε πρϊτο 

ςτάδιο θ μετάφραςθ ζγινε εκ παραλλιλου από τον ςυγγραφζα, ζναν επαγγελματία 

μάρκετινγκ εξοικειωμζνο με τθν ορολογία τθσ ζρευνασ και δφο υποψιφιουσ 
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διδάκτορεσ, εκ των οποίων ζνασ του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ και ζνασ του 

Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Θ μετάφραςθ ςτόχευε ςτθν εννοιολογικι 

ιςοδυναμία των ερωτιςεων και όχι ςτθ λζξθ-προσ-λζξθ τοποκζτθςθ, με τθ χριςθ 

φυςικισ και αποδεκτισ χριςθ τθσ γλϊςςασ για το ευρφτερο κοινό. Με αποτζλεςμα οι 

ερωτιςεισ να είναι απλζσ, ςαφείσ και ςυνοπτικζσ χωρίσ τεχνικοφσ όρουσ. Σε δεφτερο 

ςτάδιο, χρθςιμοποιϊντασ τθν  ίδια προςζγγιςθ, όπωσ περιγράφτθκε ςτο προθγοφμενο 

ςτάδιο, το ερωτθματολόγιο μεταφράςτθκε ςτα αγγλικά (Douglas & Craig, 2007) από 

δφο ακαδθμαϊκοφσ, εκ των οποίων ο ζνασ ηει και εργάηεται ςτθν Μεγάλθ Βρετανία. Οι 

εννοιολογικζσ διαφορζσ που εντοπίςτθκαν ςυηθτικθκαν και προςαρμόςτθκαν 

ανάλογα. 

Τα κυριότερα προβλιματα που αντιμετωπίςκθκαν κατά τθ διάρκεια των δφο ςταδίων 

τθσ μετάφραςθσ αφοροφςαν τθ δομι των δφο γλωςςϊν και τθν ακριβι αντιςτοιχία 

οριςμζνων όρων, οι οποίοι δφςκολα μποροφν να αποδοκοφν επακριβϊσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. Ρεραιτζρω βελτιϊςεισ και αποςαφινιςθ των ερωτιςεων ζλαβαν χϊρα κατά 

τθ διάρκεια του προ-ελζγχου (pre-test), από τον οποίο ζγινε λιψθ ανατροφοδότθςθσ 

(feedback) από δυνθτικοφσ αποκρινόμενουσ τθσ ζρευνασ. 

o 4ο Βιμα: Επαναπροςδιοριςμόσ των ερωτιςεων και τθσ μορφισ τουσ 

Θ τελικι λίςτα των ερωτιςεων τθσ τελικισ μορφισ του ερωτθματολογίου ελζγχκθκε ςε 

βάκοσ, μζςω τθσ ςτοχευμζνθσ ανάλυςθσ των ερευνθτικϊν υποκζςεων τθσ μελζτθσ. 

Ραράλλθλα, ερωτιςεισ που επαναλαμβανόταν ςε πολλζσ κλίμακεσ (για παράδειγμα θ 

ερϊτθςθ «Μου αρζςει αυτό το κατάςτθμα» περιλαμβανόταν ςτθν κλίμακα “Σφνδεςθ 

με τθν επωνυμία”, “Συναιςκθματικι ςφνδεςθ με τθν επωνυμία” και “Αποςφνδεςθ από 

τθν επωνυμία“), αποφαςίςτθκε να ςυμμετζχουν ςτθ τελικι μορφι του 

ερωτθματολογίου μία μόνο φορά. 

o 5ο Βιμα: Εγκυρότθτα περιεχομζνου 

Θ ςχολαςτικότθτα με τθν οποία διεξιχκθ θ μελζτθ τθσ βιβλιογραφίασ, θ ανάλυςθ τθσ 

ανατροφοδότθςθσ του προ-ελζγχου και θ υιοκζτθςθ ζγκυρων διαδικαςιϊν  τόςο κατά 

τθν επιλογι των μετριςεων, όςο και κατά τον ςχεδιαςμό του ερωτθματολογίου, 

κεωρείτε ότι είχε ωσ αποτζλεςμα ερωτιςεισ οι οποίεσ διαςφαλίηουν εγκυρότθτα 

περιεχομζνου (content & face validity). Ωςτόςο, όλοι οι άλλοι ζλεγχοι εγκυρότθτασ και 

αξιοπιςτίασ όπωσ εγκυρότθτα δομϊν – εργαλείου (construct validity) και εςωτερικισ 
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αξιοπιςτίασ (internal – consistency reliability) πραγματοποιικθκαν μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ςυλλογισ των ςτοιχείων (Κεφάλαιο Δ1). 

 

Γ3.7 χεδιαςμόσ Ερωτθματολογίου 

 

Θ διαδικαςία τθσ μζτρθςθσ γεφυρϊνει το κεωρθτικό-εννοιολογικό πλαίςιο με το 

ερευνθτικό/ εμπειρικό πλαίςιο. Ο ςχεδιαςμόσ ενόσ ερωτθματολογίου (questionnaire design) 

είναι μία διαδικαςία που μπορεί κατά προςζγγιςθ να ακολουκεί τα ςτάδια που παρουςιάηονται 

ςτον παρακάτω πίνακα (Tull & Hawkins, 1993). 

 

Πίνακασ Γ3.3: Βιματα ςχεδιαςμοφ ερωτθματολογίου 
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1ο 

Βιμα 

Δθμιουργία ερωτθματολογίου 

- Ρεριεχόμενο ερωτιςεων 

- Μορφι ερωτιςεων 

- Σειρά ερωτιςεων 

- Δομι και μορφι ερωτθματολογίου 

2ο 

Βιμα 

Ριλοτικό ερωτθματολόγιο και προ-ζλεγχοσ 

 

 

Γ3.7.1 Δθμιουργία ερωτθματολογίου 

 

o Περιεχόμενο ερωτθματολογίου 

Οι αποφάςεισ ςχετικά με το περιεχόμενο των ερωτιςεων αφοροφν περιςςότερο τισ 

πλθροφορίεσ που κα ςυλλεχκοφν παρά το φφοσ τθσ κάκε ερϊτθςθσ ξεχωριςτά. Ζνα 

ερωτθματολόγιο είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκεί για να ςυγκεντρωκοφν πλθροφορίεσ 

τριϊν ομάδων (Oppenheim, 1992): α) τα χαρακτθριςτικά των αποκρινόμενων («ποιοσ»), 

β) τισ επιρροζσ που ζχουν («τι»), και γ) τισ ςυμπεριφορζσ και τα κίνθτρα αυτϊν 

(«γιατί»). Ριο ςυγκεκριμζνα, το είδοσ των πλθροφοριϊν που μπορεί να ςτοχεφει μια 

ζρευνα είναι (Krosnick, 1991): 
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1. τα προςωπικά χαρακτθριςτικά (personal attributes) των αποκρινόμενων: 

περιλαμβάνει δθμογραφικά, κοινωνικο-οικονομικά και άλλα προςωπικά 

χαρακτθριςτικά 

2. οι γνωςτικζσ πλθροφορίεσ (cognitive attributes): πλθροφορίεσ για τα πράγματα που 

οι ερωτϊμενοι γνωρίηουν, αντιλαμβάνονται και γενικά για τισ πεποικιςεισ τουσ 

3. ςυναιςκθματικζσ πλθροφορίεσ (affective attributes): αφορά, κυρίωσ, πλθροφορίεσ 

για τα ςυναιςκιματα, τισ ςτάςεισ και τισ τοποκετιςεισ/ αξιολογιςεισ των ερωτϊμενων, 

και τζλοσ 

4. ςυμπεριφορικζσ πλθροφορίεσ (behavioural attributes): πλθροφορίεσ για τθ 

ςυμπεριφορά τουσ (παρελκοντικι, παροφςα και ςφγκριςθ αυτϊν, ϊςτε να προβλεφκεί 

θ μελλοντικι). 

Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ ζρευνασ το ερευνθτικό εργαλείο ςχεδιάςτθκε για να 

ςυγκεντρϊνει πλθροφορίεσ και από τα τζςςερα είδθ, ζτςι ϊςτε να διερευνθκοφν οι 

υπό εξζταςθ μεταβλθτζσ. Οι ερωτιςεισ αυτζσ δομικθκαν ςε τζςςερεσ βαςικζσ ενότθτεσ 

όπωσ παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα. Ο διαχωριςμόσ ςε κεματικζσ ενότθτεσ 

επιλζχκθκε λόγω του πλεονεκτιματοσ πωσ με τον τρόπο αυτό γίνεται ςαφζσ ςτουσ 

ερωτϊμενουσ το τι ακριβϊσ ερευνάται (Converse & Presser, 1986).  

 

Πίνακασ Γ3.4: Ραρουςίαςθ περιεχόμενου ερωτθματολογίου 

Ενότθτα Στόχοσ Ενότθτασ 

Α Αξιολόγθςθ τθσ κρίςθσ τόςο ςε προςωπικό όςο και ςε 
οικογενειακό επίπεδο 

Β Αξιολόγθςθ και ςφνδεςθ με το βαςικοφ ςοφπερ μάρκετ 

Γ Αξιολόγθςθ αγοραςτικισ και κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ των 
ςυμμετεχόντων 

Δ Διερεφνθςθ το προφίλ των αποκρινόμενων για τθ διαςφάλιςθ 
τθσ αντιπροςωπευτικότθτασ του δείγματοσ 

 

o Μορφι ερωτιςεων 

Θ φφςθ των μεταβλθτϊν επζβαλαν τθν καταςκευι ενόσ ερωτθματολογίου το οποίο 

περιείχε ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου, όπωσ πολλαπλισ επιλογισ, κλίμακα Σθμαντικοφ 

Διαφορικοφ (Semantic Differentiation Scale) και 5-likert point κλίμακα. Ρροκειμζνου, 

μάλιςτα, να μθν χακοφν απαντιςεισ κεωρικθκε ςκόπιμο – όπου κρινόταν απαραίτθτο- 
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να περιλθφκεί και θ εναλλακτικι απάντθςθ «άλλο», που ζδινε τθ δυνατότθτα ςε όςουσ 

επικυμοφςαν να δϊςουν διαφορετικι απάντθςθ να μποροφν να τθ ςυμπλθρϊςουν. 

Σχεδόν όλεσ οι κλίμακεσ μζτρθςθσ που χρθςιμοποιικθκαν ςτο ερωτθματολόγιο ιταν 

ιςορροπημζνεσ, μονζσ και αναγκαςτικζσ. Ιςορροπημζνεσ γιατί είναι ίςοσ ο αρικμόσ των 

ευνοϊκϊν και δυςμενϊν κατθγοριϊν απαντιςεων, μονζσ γιατί υπάρχει ζνα μεςαίο 

ςθμείο ςτθν κλίμακα που υποδθλϊνει ουδετερότθτα και αναγκαςτικζσ γιατί απαιτεί 

από τον ερωτϊμενο να εκφζρει γνϊμθ (Στακακόπουλοσ, 2005). Σε μόνο μία κλίμακα 

κρίκθκε πωσ κα ζπρεπε να υπάρχει μία ανιςορροπία των απαντιςεων, ςχετικά με το 

βακμό επιρροισ τθσ κρίςθσ ςε προςωπικό επίπεδο. Δεδομζνου ότι όλεσ οι ζρευνεσ που 

ζχουν ιδθ γίνει δείχνουν πωσ οι πολίτεσ ζχουν επθρεαςτεί από τθν ζλευςθ τθσ κρίςθσ, 

υπιρχε θ ςκοπιμότθτα τθσ εφρεςθσ του πόςο πολφ ζχουν επθρεαςτεί από αυτι. 

Επομζνωσ, θ κλίμακα ιταν διερευνθτικά ςτραμμζνθ ςτισ επιλογζσ τθσ επιρροισ, 

ανοίγοντασ τθ ψαλίδα των απαντιςεων των αποκρινόμενων προσ αυτι τθν 

κατεφκυνςθ. Σε αυτι τθν κλίμακα οι απαντιςεισ ιταν «Κακόλου/Ελάχιςτα – Αρκετά – 

Ρολφ – Ράρα Ρολφ – Απόλυτα». 

Ραράλλθλα, ςτθν περίπτωςθ που οι ερωτϊμενοι δεν είχαν γνϊμθ για κάποιεσ 

ερωτιςεισ άφθςαν αναπάντθτθ τθν ερϊτθςθ (δεν διλωςαν ουδετερότθτα), 

προκειμζνου να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ παραποίθςθσ των ςτατιςτικϊν αναλφςεων. 

 

o Κλίμακα θμαντικοφ Διαφορικοφ 

Θ κλίμακα ςθμαντικοφ διαφορικοφ χρθςιμοποιικθκε με ςκοπό τθ ςφγκριςθ κατά 

ηεφγθ (Osgood, Suci & Tannenbaum, 1957). Το εργαλείο μζτρθςθσ αυτοφ του τφπου 

αποτελείται από ζναν αρικμό κλιμάκων που τα δφο άκρα τουσ αποτελοφνται από 

ηεφγθ αντίκετων επικετικϊν προςδιοριςμϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ αξιολογοφν τθν υπό 

μελζτθ ζννοια μεταξφ αυτϊν των λζξεων ι φράςεων. 

 Οι ερωτϊμενοι κλικθκαν να επιλζξουν το ςθμείο εκείνο που αντιπροςωπεφει τθ 

γνϊμθ τουσ ανάμεςα ςε δυο διπολικά - αντίκετα ςυναιςκιματα, προκειμζνου να 

αποτυπϊςουν το τι νοιϊκουν αυτι τθν περίοδο τθσ κρίςθσ. 

 

o 5βακμθ κλίμακα likert 

Ππου υπιρχαν κλίμακεσ μζτρθςθσ τφπου Likert επιλζχκθκε κατά βάςθ θ χριςθ τθσ 

5βακμθσ κλίμακασ Likert. Αρκετζσ ζρευνεσ ζχουν γίνει αναφορικά με τισ διαφορζσ 
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των αποτελεςμάτων που προκφπτουν εάν οι ζρευνεσ χρθςιμοποιοφν 5, 7 ι 

περιςςότερουσ βακμοφσ μιασ κλίμακασ. Σφμφωνα με τουσ Moser και Kalton (1989, 

ςελ. 359) εάν θ κλίμακα διαιρείται ςε πολλά ςθμεία οι ερωτϊμενοι κα είναι 

ανίκανοι να τοποκετιςουν τθν δικι τουσ άποψθ ι ςτάςθ, ενϊ αν θ κλίμακα 

διαιρείται ςε πολφ λίγα ςθμεία δεν κα υπάρχει επαρκισ διαφοροποίθςθ μεταξφ 

αυτϊν. Από τθν άλλθ οι Schutz και Rucker (1975) αναφζρουν ότι ο αρικμόσ (εφροσ) 

των εναλλακτικϊν απαντιςεων δεν φαίνεται να επθρεάηει τα αποτελζςματα που 

προκφπτουν. 

Υπάρχει διαμάχθ ςτθ βιβλιογραφία για τθν αποτελεςματικότθτα των βακμϊν μια 

κλίμακασ τφπου likert. Ωςτόςο, ςτθν παροφςα ζρευνα, θ επιλογι τθσ χριςθσ 5-

βάκμιασ κλίμακασ ιταν απόρροια από τα αποτελζςματα τθσ πιλοτικισ ζρευνασ 

(Κεφάλαιο Γ2). Στθν πιλοτικι ζρευνα χρθςιμοποιικθκε 7βακμθ κλίμακα, από τθν 

οποία προζκυψε πωσ δεν υπιρχαν μεγάλεσ διαφορζσ ςτθν διακφμανςθ των 

απαντιςεων των αποκρινόμενων,  με αποτζλεςμα τθσ προςαρμογισ των 

απαντιςεων ςε 5 βάκμια κλίμακα. Κακϊσ, α) ο αρικμόσ των πζντε επιλογϊν 

κρίκθκε επαρκισ για να καλφψει τθν απάντθςι των αποκρινόμενων και δεν 

χρειαηόταν περιςςότερεσ επιλογζσ από τισ απαραίτθτεσ, β) το ερωτθματολόγιο ιταν 

πιο εφχρθςτο, και τελικά γ) το μεςαίο ςθμείο ιταν ευδιάκριτο (Saris & Gallhofer, 

2014). 

Επομζνωσ, οι αποκρινόμενοι κλικθκαν να δϊςουν τισ απαντιςεισ τουσ, 

επιλζγοντασ α) το βακμό διαφωνίασ τουσ ι ςυμφωνίασ (όπου το (1) αντιπροςϊπευε 

το Διαφωνϊ Απολφτωσ και το (5) το Συμφωνϊ Απολφτωσ), β) το βακμό 

δυςαρζςκειασ ι ευχαρίςτθςθσ (όπου (1) αντιπροςϊπευε το Ρολφ δυςάρεςτο και το 

(5) το Ρολφ Ευχάριςτο), και τζλοσ γ) τθν αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ (όπου το 

(1) αντιπροςϊπευε το Λιγότερεσ Φορζσ και το (5) το Ρεριςςότερεσ Φορζσ). Αυτό 

ςθμαίνει ότι όλεσ οι κετικζσ απόψεισ είναι ςτο 4 και ςτο 5 τθσ κλίμακασ και όλεσ οι 

αρνθτικζσ απόψεισ από το 1 και το 2 τθσ κλίμακασ. 

 

o ειρά ερωτιςεων 

Αφοφ αποφαςίςτθκε το περιεχόμενο και θ μορφι τθσ κάκε ερϊτθςθσ, ςτθ ςυνζχεια 

διερευνικθκε θ ςειρά με τθν οποία πρζπει να τοποκετθκοφν οι ερωτιςεισ ςτο 

ερωτθματολόγιο. Θ ςειρά των ερωτιςεων είναι πολφ κρίςιμθ μιασ που επθρεάηει τθν 



Ενότθτα Γ. Μεκοδολογία Ζρευνασ 

 

Διδακτορικι Διατριβι Ευαγγελίασ Χρ. Χατηοποφλου 168 

 

ποιότθτα των απαντιςεων, και ςυνεπϊσ, τθν επιτυχία τθσ ζρευνασ (Tourangeau & Yan, 

2007). 

Το ερωτθματολόγιο ακολοφκθςε μία λογικι πρόοδο, δομθμζνο ςε ενότθτεσ που από 

τθν αξιολόγθςθ τθσ κρίςθσ και τισ επιπτϊςεισ αυτισ ςτθν κακθμερινότθτα των 

καταναλωτϊν, προχωράει ςτθν αγοραςτικι τουσ διαδικαςία. Οι πρϊτεσ ερωτιςεισ του 

ερωτθματολογίου είναι πολφ ςθμαντικζσ και ςπουδαίεσ για τθ γνϊμθ που κα 

ςχθματίςει ο ερωτϊμενοσ για τθν ζρευνα. Επομζνωσ, επιλζχκθκαν καίριεσ και απλζσ 

ερωτιςεισ για τθν επιρροι τθσ κρίςθσ, με ςκοπό να προκαλζςουν περιζργεια και να 

τραβιξουν το ενδιαφζρον του ερωτϊμενου να ςυνεχίςει τθ ςυμπλιρωςθ του 

ερωτθματολογίου.  Κυμίηοντασ τουσ ςυμμετζχοντασ τισ αλλαγζσ που ζχει επιφζρει θ 

κρίςθ ςτθ ηωι τουσ, διερευνά τθν ςφνδεςθ που ζχουν οι αποκρινόμενοι με το βαςικό 

τουσ ςοφπερ μάρκετ και τθν φάςθ αποςφνδεςθσ που βρίςκονται από αυτό. Στθν τρίτθ 

ενότθτα, ζχοντασ κερδίςει τθν εμπιςτοςφνθ του ςυμμετζχοντα, ζχουν τοποκετθκεί οι 

ερωτιςεισ που αγγίηουν τισ προςωπικζσ του πτυχζσ για τον τρόπο με τον οποίο ζχουν 

επθρεαςτεί οι διαπροςωπικζσ του ςχζςεισ με το περίγυρό του από τθν ζλευςθ τθσ 

κρίςθσ και ζπειτα. Τα δθμογραφικά ςτοιχεία τοποκετικθκαν ςτο τζλοσ του 

ερωτθματολογίου, ωσ πιο ευαίςκθτεσ και προςωπικζσ ερωτιςεισ (Στακακόπουλοσ, 

2005). 

 

o Δομι και μορφι ερωτθματολογίου 

Το ερωτθματολόγιο χωρίςτθκε ςε κεματικζσ ενότθτεσ και υπό-ενότθτεσ. Θ περιγραφι 

τθσ δομισ του ερωτθματολογίου παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα (Ρίνακασ Γ3.5). 

 

 

Πίνακασ Γ3.5: Αναλυτικά θ δομι του ερωτθματολογίου 

Ενότθτα Περιγραφι Στόχοσ 

Α  ΚΡΙΗ  
 Α.1 Επιρροι τθσ Κρίςθσ  Κατανόθςθ του βακμοφ επιρροισ των 

νοικοκυριϊν από τθν κρίςθ 
 Α.2 Επιπτϊςεισ τθσ Κρίςθσ  Κατανόθςθ των ςυνεπειϊν που ζχει 

επιφζρει θ κρίςθ ςτα νοικοκυριά 
 Α.3 Εκτίμθςθ τθσ Κρίςθσ  Αξιολόγθςθ τθσ κρίςθσ ςε προςωπικό 

επίπεδο 
 Α.4 Συναιςκθματικι 

επιρροι τθσ Κρίςθσ 
Ανάδειξθ των ςυναιςκθμάτων που ζχει 
επιφζρει θ κρίςθ ςε προςωπικό επίπεδο 
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 Α.5 Συμπεριφορικι επιρροι 
τθσ Κρίςθσ 

Σφγκριςθ τθσ τωρινισ ςυμπεριφοράσ με 
τα χρόνια πριν τθν ζλευςθ τθσ κρίςθσ και 
καταγραφι των αλλαγϊν αυτϊν 

Β  ΒΑΙΚΟ Μ  

 Β.1 Επίςκεψθ ςτο ΣΜ Διερεφνθςθ των αιτιϊν και τθ ςυχνότθτα 
επίςκεψθσ ςτο βαςικό ΣΜ 

 Β.2 Αποςφνδεςθ από τθν 
Αγοραςτικι Διαδικαςία 

Κατανόθςθ των αλλαγϊν που ζχει 
επιφζρει θ κρίςθ ςτθν αγοραςτικι 
ςυμπεριφορά ςτο ΣΜ 

 Β.3 Σφνδεςθ/ Αποςφνδεςθ 
από το ΣΜ 

Αξιολόγθςθ τθσ φάςθσ αποςφνδεςθσ που 
βρίςκεται ο αποκρινόμενοσ με το βαςικό 
του ΣΜ  

Γ  ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΟ Μ 

 

 Γ.1 Αλλαγι ςυμπεριφοράσ Σφγκριςθ αλλαγισ ςυμπεριφορϊν 
αφοςίωςθσ & αυκορμθτιςμοφ για το 
βαςικό ΣΜ 

 Γ.2 Ζλεγχοσ αγορϊν ςτο ΣΜ Ζλεγχοσ και διαςκζδαςθ αγοραςτικισ 
διαδικαςίασ μζςα ςτο βαςικό ΣΜ 

 Γ.3 Σχζςθ ΣΜ – Ρελάτθ Αξιολόγθςθ τθσ ςχζςθσ πελάτθ με το 
βαςικό του ΣΜ 

 Γ.4 Κοινωνικι επιρροι Διερεφνθςθ κοινωνικισ επιρροισ τθσ 
κρίςθσ ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ 

Δ  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

 

 

Σε κάκε ενότθτα υπιρχε μία μικρι παράγραφοσ που προλόγιηε το ςκοπό τθσ ομάδασ 

των ερωτιςεων που περιλαμβανόταν ςε εκείνο το κζμα. Επιπλζον, ςε κάκε ερϊτθςθ 

υπιρξε ξεκάκαρθ κακοδιγθςθ για τθν ςυμπλιρωςι τθσ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλιςκεί θ 

κατανόθςι τθσ και, ςυνεπακόλουκα, θ ςωςτι ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου. Για 

παράδειγμα, ςτθν κλίμακα ςθμαντικοφ διαφορικοφ που ιταν διαφορετικι από τισ 

υπόλοιπεσ κλίμακεσ και πιο εξειδικευμζνθ παρουςιάςτθκε ζνα παράδειγμα από τθν 

κακθμερινότθτα των αποκρινόμενων μετά τισ οδθγίεσ για τον τρόπο ςυμπλιρωςθσ 

τουσ. Ραράλλθλα, ςτισ ερωτιςεισ πολλαπλϊν απαντιςεων αναφερόταν ςτθν εκφϊνθςθ 

εμφανϊσ θ δυνατότθτα δφο ι περιςςότερων απαντιςεων, ςε αντίκεςθ με τθ 

γενικότερθ οδθγία ςυμπλιρωςθ με ζνα «√» τθ ςωςτι απάντθςθ. 
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o Μζγεκοσ ερωτθματολογίου και Χρόνοσ ςυμπλιρωςθσ 

Μζχρι πρόςφατα υπιρχε το ςτερεότυπο πωσ τα μακροςκελι ερωτθματολόγια 

λαμβάνουν χαμθλότερα ποςοςτά απάντθςθσ από τα πιο ςφντομα ερωτθματολόγια 

(Leslie 1972). Ωςτόςο, αρκετζσ ζρευνεσ ζχουν δείξει πωσ το μικοσ ενόσ 

ερωτθματολογίου δεν ζχει απαραιτιτωσ επιπτϊςεισ ςτα ποςοςτά απόκριςθσ (Layne & 

Thompson, 1981). Κακϊσ, το ςθμαντικότερο από το μικοσ του ερωτθματολογίου είναι 

το κζμα του και το περιεχόμενο των ερωτιςεων (Brace, 2008; Javeau, 2000) δθλαδι, 

ζνα ενδιαφζρον κζμα είναι πικανότερο να προκαλζςει μεγαλφτερα ποςοςτά απόκριςθσ 

(Churchill & Iacobucci, 2005). Θ ζκταςθ του ερωτθματολογίου δεν πρζπει να λειτουργεί 

ςε βάροσ των ςτόχων τθσ ζρευνασ (deVaus, 2002). 

Το διανεμόμενο ερωτθματολόγιο αποτελοφνταν από 8 ςελίδεσ με μζςο χρόνο 

ςυμπλιρωςθσ ςτα 15 με 20 λεπτά. Αν και το μακροςκελι του μζγεκοσ αποτζλεςε 

αναςταλτικό παράγοντα ςε κάποιουσ να δεχτοφν κετικά τθ ςυμπλιρωςι του, το κζμα 

τουσ παρότρυνε να το ςυμπλθρϊςουν υπομονετικά. Ενδεικτικά, κάποιοι ςυμμετζχοντεσ 

ςτθν ζρευνα διλωςαν πωσ «το θζμα τουσ άγγιξε να ςυμμετάςχουν ςτην ζρευνα και να 

ςυμβάλλουν ςε αυτή τη μελζτη, κάποιοι θζληςαν να πληροφορηθοφν για τα 

αποτελζςματα που θα προκφψουν,  και κάποιοι μάλιςτα υποςτήριξαν πωσ ήθελαν 

κάπου να πουν αυτά που βιϊνουν λόγω τησ κρίςησ».  

 

Γ3.7.2 Προ-ζλεγχοσ και πιλοτικι ζρευνα 

Το αρχικό ςχζδιο του ερωτθματολογίου ανακεωρικθκε και εξετάςτθκε ωσ προσ όλθ τθν 

ακολουκοφμενθ διαδικαςία ανάπτυξθσ του ερωτθματολογίου, τθ γλωςςικι ςαφινεια και τθν 

εγκυρότθτα περιεχομζνου (face  & content validity) των ςτοιχείων τθσ κάκε χρθςιμοποιοφμενθσ 

κλίμακασ. Ο προ-ζλεγχοσ ζγινε από δφο κακθγθτζσ και πζντε ερευνθτζσ οι οποίοι ζκαναν μια 

ςχολαςτικι και κριτικι ανάγνωςθ. Ραράλλθλα, ςε βάκοσ ςυνεντεφξεισ πραγματοποιικθκαν με 

10 άτομα από το δείγμα των δυνθτικϊν ςυμμετεχόντων. Στα πλαίςια τθσ ςυνζντευξθσ ηθτικθκε 

από τουσ ςυμμετζχοντεσ να διατυπϊνουν τισ ςκζψεισ τουσ φωναχτά, κακϊσ ςυμπλιρωναν το 

ερωτθματολόγιο (ανάλυςθ πρωτοκόλλου), κακϊσ επίςθσ να περιγράφουν το νόημα κάκε 

ερϊτθςθσ και να αναφζρουν τυχόν προβλιματα που ςυναντοφςαν (ανάλυςθ debriefing). Θ 

ανατροφοδότθςθ από τισ προ-ελζγχου ανακεωριςεισ ενςωματϊκθκε ςτο ανακεωρθμζνο 

ερωτθματολόγιο που χρθςιμοποιικθκε για τθ πιλοτικι ζρευνα. 
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Το ανακεωρθμζνο ερωτθματολόγιο υπόκειται ςε ζνα δεφτερο προζλεγχο με ζνα μικρό 

δείγμα ερωτϊμενων, όμοιων προσ το τελικό δείγμα , αυτι τθ φορά όμωσ ακολουκικθκε θ 

μζκοδοσ που χρθςιμοποιικθκε ςτθν τελικι ςυλλογι των ςτοιχείων (Hunt et al., 1982). Το 

ερωτθματολόγιο διανεμικθκε ςε 108 υπεφκυνουσ των οικογενειακϊν αγορϊν από το ςοφπερ 

μάρκετ, οι οποίοι πλθροφςαν όλα τα κριτιρια ςυμμετοχισ ςτθν τελικι ζρευνα. Τα ςτοιχεία 

αυτισ τθσ ζρευνασ επεξεργάςτθκαν και αναλφκθκαν, με αποτζλεςμα να ελεγχκεί αν 

παρζχονται οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ και απαντϊνται τα ερευνθτικά ερωτιματα τθσ 

παροφςασ μελζτθσ.  

 

 

Γ3.8 Παραμετροποίθςθ/ Κλίμακεσ μζτρθςθσ 

Στθν ενότθτα αυτι παρατίκενται θ παραμετροποίθςθ (operationalisation) των ερευνθτικϊν 

μεταβλθτϊν και οι κλίμακεσ μζτρθςισ τουσ. Οι κλίμακεσ μζτρθςθσ αναπτφςςονται για να 

μετριςουν φαινόμενα που κεωρείται πωσ υπάρχουν βάςει κεωρθτικισ υποςτιριξθσ ι 

παρατιρθςθσ. Θ παραμετροποίθςθ δίνει ςυγκεκριμζνο νόθμα ςτισ εννοιολογικζσ μεταβλθτζσ 

(constructs), ωσ προσ το πϊσ να μετρθκοφν ι ςτο πϊσ να υλοποιθκεί θ πειραματικι διαχείριςθ 

αυτϊν (DeVellis, 1991). Κατά ςυνζπεια, θ διαδικαςία αυτι επιτρζπει τθν ποςοτικοποίθςθ των 

κεωρθτικϊν αντικείμενων, γεγονότων ι αιςκθτϊν φαινόμενων. 

 

Κλίμακα: Κρίςθ 

Λειτουργικόσ Οριςμόσ - Περιγραφι: Κατά τθ διάρκεια μιασ οικονομικισ φφεςθσ, οι 

καταναλωτζσ αιςκάνονται αβεβαιότθτα για το μζλλον και άγχοσ για το πϊσ κα 

επθρεάςει θ οικονομικι κρίςθ τουσ ίδιουσ και το νοικοκυριό τουσ (Marjanovic et al., 

2013). Με αποτζλεςμα να αιςκάνονται απειλι για τθ ςτακερότθτα και τθν αςφάλεια 

των προςωπικϊν τουσ οικονομιϊν. Εν μζςω κρίςθσ, οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ, όπωσ θ 

εργαςιακι αναςφάλεια, αυξθμζνα χρζθ, επενδυτικζσ ηθμίεσ (Deaton, 2012) ι ακόμα και 

αδυναμία αγοράσ φαρμάκων και αςφαλειϊν υγείασ (Hill, 2012; Marlar, 2012), ζχουν 

ιδθ επθρεάςει πλθκϊρα νοικοκυριϊν. Στισ κοινωνικοοικονομικζσ μελζτεσ είναι ευρζωσ 

γνωςτό ότι οι επιρροζσ εξαρτϊνται από τθ δομι του νοικοκυριοφ και τα χαρακτθριςτικά 

τθσ οικογζνειασ (Fizsbein, 2003). Οι προςαρμοςτικζσ ςτρατθγικζσ των νοικοκυριϊν 

περιγράφονται βάςει τθσ ανταπόκριςθσ ςτθν κρίςθ διαμζςου τθσ αλλαγισ των 

πρότυπων κατανάλωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου και τισ υπθρεςίεσ) και τθσ ανάδυςθσ 
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νζων αξιϊν, ενϊ οι ενεργζσ ςτρατθγικζσ των νοικοκυριϊν περιλαμβάνουν τθ ςταδιακι 

εξζταςθ των διακζςιμων πόρων του νοικοκυριοφ, ςυμπεριλαμβάνοντασ περιςςότερεσ 

ϊρεσ εργαςίασ ι ζνταξθ ςτθ εργαςία ζνα νζο μζλοσ (Roche, Ducasse & Liao, 2011; 

Westbrook, 2012). Σκοπόσ τθσ χριςθσ τθσ παροφςασ κλίμακασ είναι ο εντοπιςμόσ του 

βακμοφ επιρροισ τθσ κρίςθσ των νοικοκυριϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

προςαρμοςτικζσ και τισ ενεργζσ αντιδράςεισ των νοικοκυριϊν για να επιβιϊςουν από 

τθν οικονομικι δυςπραγία. 

Κλίμακα Μζτρθςθσ: Fiszbein (2003) 

Σφποσ Κλίμακασ: Δομικι (Formative) 

Κωδικόσ αρικμόσ: (1) Διαφωνϊ Απόλυτα (2) Διαφωνϊ (3) Οφτε ςυμφωνϊ Οφτε 

διαφωνϊ (4) Συμφωνϊ (5) Συμφωνϊ Απόλυτα 

Ζχουμε επθρεαςτεί ςθμαντικά από τθν οικονομικι κρίςθ.  
Ζχουμε μειϊςει τθν ποςότθτα των βαςικϊν αγακϊν που αγοράηουμε.  
Ζχουμε αντικαταςτιςει κάποια από τα  βαςικά αγακά με άλλα φκθνότερα.  
Ζχουμε μειϊςει ι/και αναβάλλει δαπάνεσ για αγακά που δεν είναι βαςικά.  
Χρθςιμοποιοφμε τισ αποταμιεφςεισ παλαιότερων χρόνων για να ανταπεξζλκουμε ςτισ 
οικονομικζσ μασ υποχρεϊςεισ.  
Για να ανταπεξζλκουμε ςτισ οικονομικζσ μασ υποχρεϊςεισ κάποιο μζλοσ τθσ 
οικογζνειασ εργάηεται περιςςότερεσ ϊρεσ.  
Κακυςτεροφμε τθν διευκζτθςθ των οικονομικϊν μασ υποχρεϊςεων γιατί δεν 
μποροφμε να ανταπεξζλκουμε.  
Κεωροφμε ότι το οικογενειακό μασ ειςόδθμα μειϊκθκε παραπάνω από ότι δείχνουν 
τα επίςθμα ςτοιχεία.  
Δυςκολευόμαςτε να προμθκευτοφμε τα αναγκαία φάρμακα.  
Για να ανταπεξζλκουμε ςτισ οικονομικζσ μασ υποχρεϊςεισ ζνα επιπλζον μζλοσ τθσ 
οικογενείασ εντάχκθκε ςτθν αγορά εργαςίασ.  
Ζνα μζλοσ τθσ οικογζνειασ μου ζχει μετακινθκεί ςε άλλθ πόλθ λόγω τθσ κρίςθσ. 
Για να ανταπεξζλκουμε ςτισ οικονομικζσ μασ υποχρεϊςεισ πουλιςαμε ι βάλαμε 
ενζχυρο κάποιο από τα υπάρχοντά μασ. 
Λαμβάνουμε υποςτιριξθ από ανκρϊπουσ ι φορείσ εκτόσ τθσ οικογζνειάσ μασ. 

 

Κλίμακα: Γνωςτικι Εκτίμθςθ (Cognitive Appraisal) 

Λειτουργικόσ Οριςμόσ - Περιγραφι: Θ Γνωςτικι Εκτίμθςθ αναφζρεται ςτθν ψυχικι 

αξιολόγθςθ μιασ κατάςταςθσ (Lazarus, 1991, 1993; Smith & Ellsworth, 1985; Roseman, 

Spindel, & Jose, 1990). Θ ζννοια τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ, προςαρμόςτθκε ζτςι ϊςτε να 

παρουςιάηει  τθν γνωςτικι διαδικαςία τθσ επεξεργαςίασ τθσ κρίςθσ και ομαδοποιικθκε 

εκ των προτζρων, βάςει των ευρθμάτων από τισ ομάδεσ εςτίαςθσ (Κεφάλαιο Β3). 

Σφμφωνα με τισ ομάδεσ εςτίαςθσ, οι εκτιμιςεισ των καταναλωτϊν ςε μία περίοδο 

οικονομικισ κρίςθσ κατθγοριοποιοφνται ςε μία ομάδα που εκτιμά πωσ φταίνε όλοι οι 

άλλοι για τθν ζλευςθ τθσ κρίςθσ, μία ομάδα που εκτιμά ότι φταίει ο ίδιοσ ο 
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καταναλωτισ και μία τρίτθ ομάδα, θ οποία απλά καταβάλλει προςπάκειεσ για τθν 

πλιρθ κατανόθςθ τθσ κατάςταςθσ, χωρίσ να αςχολείται περαιτζρω και να αναλϊνεται 

με το ποιοσ φταίει, αγωνιϊντασ, κυρίωσ, για ζνα καλφτερο αφριο.  

Δεν υπάρχει μία κοινι ςτάςθ που υποκρφπτεται και να κυριαρχεί ςε όλα τα τμιματα 

του πλθκυςμοφ, αφοφ υπάρχουν διαφορετικζσ αντιλιψεισ, πεποικιςεισ και δράςεισ, 

τόςο μεταξφ των ατόμων, όςο και με τθν πάροδο του χρόνου (Ellsworth & Tong, 2006). 

Επομζνωσ, δεδομζνου ότι θ αντίλθψθ αλλάηει, θ διαδικαςία επεξεργαςίασ αλλάηει, θ 

ςτάςθ αλλάηει ακόμα και θ ικανότθτα επεξεργαςίασ αλλάηει (Ellsworth & Scherer, 2003) 

δεν μπορεί να κεωρθκεί θ Γνωςτικι Εκτίμθςθ ωσ μεταβλθτι μοριακισ φφςεωσ. Ο 

κακζνασ αντιλαμβάνεται τθν κρίςθ και τθν αντιλαμβάνεται με ζναν δικό του ξεχωριςτό 

τρόπο. 

Κλίμακα Μζτρθςθσ: Ruth, Brunel & Otnes (2002) 

Σφποσ Κλίμακασ: Δομικι (Formative) 

Κωδικόσ αρικμόσ: (1) Κακόλου/Ελάχιςτα (2) Αρκετά (3) Ρολφ (4) Ράρα Ρολφ (5) 

Απόλυτα 

Αναμενόμενθ 
Δραςτθριότθτα 

Ρόςθ, επιπλζον, προςπάκεια (πνευματικι ι ςωματικι) ζχετε καταβάλει 
μζχρι τϊρα, λόγω τθσ κρίςθσ; 

Αναμενόμενθ 
Δραςτθριότθτα 

Σε ποιο βακμό αιςκάνεςτε  τθν ανάγκθ να δράςετε ο ίδιοσ για να 
αντιμετωπιςτεί θ κρίςθ; 

Προςιλωςθ 
ςτθ Δράςθ 

Σε ποιο βακμό προβλθματίηεςτε για τα γεγονότα που ςυμβαίνουν λόγω 
τθσ κρίςθσ; 

Προςιλωςθ 
ςτθ Δράςθ 

Σε ποιο βακμό προςπακείτε να ςκεφτείτε λεπτομερϊσ τισ επιπτϊςεισ από 
τθν κρίςθ; 

Βεβαιότθτα Ρόςο ςίγουροσ/θ αιςκάνεςτε ότι ζχετε κατανοιςει τα αίτια τθσ κρίςθσ 
μζχρι ςιμερα; 

Άλλοσ Ρόςο υπεφκυνοσ/θ πιςτεφετε ότι είναι κάποιοσ άλλοσ (και όχι εςείσ ι 
κάποιοσ από τθν οικογζνειά ςασ) για τα ςυναιςκιματα που ςασ ζχει 
δθμιουργιςει θ κρίςθ; 

Άλλοσ Σε ποιο βακμό αιςκάνεςτε ότι κάποιοσ άλλοσ, εκτόσ από εςάσ και τθν 
οικογζνειά ςασ, ελζγχει το τι ςυμβαίνει με τθν κρίςθ και τα αποτελζςματά 
τθσ; 

Ο ίδιοσ Ρόςο υπεφκυνοσ/θ νοιϊκετε για τθν κρίςθ; 
Ο ίδιοσ Σε ποιο βακμό αιςκάνεςτε ότι ζχετε επθρεάςει  με τθν ςυμπεριφορά ςασ 

τθν ζλευςθ τθσ κρίςθσ; 
Δικαιοςφνθ Ρόςο δίκαιο είναι αυτό που ςυμβαίνει ςε εςάσ λόγω τθσ κρίςθσ; 
Δικαιοςφνθ Σε ποιο βακμό αιςκάνεςτε εξαπατθμζνοσ/θ ι αδικθμζνοσ/θ λόγω τθσ 

κρίςθσ; 
Περιςταςιακόσ 
Ζλεγχοσ 

Σε ποιο βακμό αιςκάνεςτε ότι οι ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ είναι πζρα από τον 
ζλεγχο του κακενόσ; 

Αντιλθπτό 
Εμπόδιο 

Σε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι υπάρχουν εμπόδια που πρζπει να λυκοφν 
πριν μπορζςετε να ιςορροπιςετε ςτθν κρίςθ; 

Αντιλθπτό 
Εμπόδιο 

Σε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι υπάρχουν εμπόδια που ςτζκονται ανάμεςα 
ςε εςάσ και ςτθν επίτευξθ των ςτόχων ςασ ςιμερα; 
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Κλίμακα: υναίςκθμα 

Λειτουργικόσ Οριςμόσ - Περιγραφι:  Τα ςυναιςκιματα είναι ονόματα υποκειμενικϊν 

αιςκθτικϊν καταςτάςεων που χρθςιμοποιοφνται για να εξθγθκεί μία εμπειρία που 

εμπλζκει αιςκιματα μεταξφ δφο πλευρϊν (Damasio, 1999; Richins, 1997). Στθν 

παροφςα μελζτθ, τα ςυναιςκιματα χρθςιμοποιικθκαν ωσ αναφορά των 

ςυμμετεχόντων για το πϊσ αιςκάνονται λόγω ενόσ δυςάρεςτου γεγονότοσ (Scherer, 

2009; Smith & Ellsworth, 1985), δθλαδι λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ. 

Οι πιο ευρζωσ χρθςιμοποιθμζνεσ κλίμακεσ μζτρθςθσ των ςυναιςκθμάτων ςτο 

μάρκετινγκ είναι θ PANAS  και θ PAD (Ραράγραφοσ Β1.3.2). Θ πρϊτθ αποτελείται από 

μία λίςτα κετικϊν και αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων, ζχοντασ ωςτόςο, ζνα ςθμαντικό 

μειονζκτθμα. Το μείηον μειονζκτθμα αυτισ τθσ διάκριςθσ είναι ότι οι διαφοροποιιςεισ 

μεταξφ των κετικϊν και των αρνθτικϊν ςυναιςκθματικϊν επιδράςεων εξαφανίηονται 

(Lerner & Keltner, 2001). Συνεπϊσ, θ ακριβισ πλθροφόρθςθ για τα ςυναιςκιματα των 

καταναλωτϊν χάνεται (Bagozzi et al., 1999). Από τθν άλλθ πλευρά, θ κλίμακα PAD 

μετρά τρεισ διαςτάςεισ των ςυναιςκθμάτων, τθν Ευχαρίςτθςθ, τθ Διζγερςθ και τθν 

Κυριαρχία. Σε μία μελζτθ ςχετικά με τθν οικονομικι κρίςθ είναι ιδιαίτερα ενδιαφζρον, 

να ελεγχκεί ο διαχωριςμόσ των ςυναιςκθματιϊν φορτίςεων του καταναλωτικοφ κοινοφ, 

με τθν εξζταςθ ποιασ κατθγορίασ ςυναιςκθμάτων επικρατεί.  

Κλίμακα Μζτρθςθσ: PAD - Mehrabian – Ruchell 

Σφποσ Κλίμακασ:  Μοριακι (Reflective) 

Κωδικόσ αρικμόσ: Σθμαντικοφ Διαφορικοφ 

Ευχαρίςτθςθ Δυςτυχισ Ευτυχισ 

 Ενοχλθμζνοσ Ευχαριςτθμζνοσ 

 Ανικανοποίθτοσ Λκανοποιθμζνοσ 

 Μελαγχολικόσ Χαροφμενοσ 

 Απαιςιόδοξοσ Αιςιόδοξοσ 

 Κουραςμζνοσ Ξεκοφραςτοσ 

 Αγανακτιςμζνοσ Ιρεμοσ 

Εξζγερςθ  Χαλαρόσ Σε ζνταςθ 

 Ρράοσ Αναςτατωμζνοσ 

 Ρλθκτικόσ Ηωντανόσ 

 Βραδφσ Ξζφρενοσ 

 Ναρκωμζνοσ Σε εγριγορςθ 

Κυριαρχία Ελεγχόμενοσ Ελζγχων 

   Υποταγμζνοσ Κυρίαρχοσ 

 Επθρεαςμζνοσ Επθρεάηων 

 Κακοδθγοφμενοσ Αυτόνομοσ 

 Με Ελζγχουν Με νοιάηονται 

 Αςιμαντοσ Σθμαντικόσ 
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Κλίμακα: Αποςφνδεςθ από μία Επωνυμία 

Λειτουργικόσ Οριςμόσ - Περιγραφι: Θ ελλθνικι κρίςθ μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ ζνα 

εξωτερικό αντικειμενικό γεγονόσ που αφορά και επθρεάηει όλο το ςφνολο του 

πλθκυςμοφ με διαφορετικό τρόπο (Walton & Manuelyan, 1998). Οι ςυνζπειεσ που ζχει 

επιφζρει, οικονομικζσ και προςωπικζσ, ζχουν άμεςο αντίκτυπο ςτο τρόπο που πλζον το 

καταναλωτικό κοινό δζνεται ςυναιςκθματικά, τόςο ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, όςο 

και ςτισ ςχζςεισ με μία επωνυμία (Thomson et al., 2005; Tsai, 2014). 

Θ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ ςυνιγαγε ότι θ αποςφνδεςθ αποδεικνφεται από τθ 

μείωςθ ι/και από τθν εξαφάνιςθ των ςυναιςκθματικϊν αντιδράςεων ςε ςχζςθ με ζνα 

πρόςωπο ςφνδεςθσ (ςτο οποίο δθλαδι ο ζνασ τουλάχιςτον ιταν ςυνδεδεμζνοσ) 

(Bowlby, 1951). Στο μάρκετινγκ, θ αποςφνδεςθ από μία επωνυμία, ςτθν οποία ο 

καταναλωτισ ιταν ςτο παρελκόν ςυνδεδεμζνοσ, αναφζρεται ςτθν εξαςκζνθςθ αυτισ 

τθσ ςχζςθσ του καταναλωτι με τθν ςυγκεκριμζνθ επωνυμία και τθ χφτευςθ αμφιβολιϊν 

για τθν προνομιακι κζςθ που είχε θ επωνυμία ςτο μυαλό του (Ραράγραφοσ Β4.3.5). 

Επομζνωσ, οι κετικοί ςυναιςκθματικοί δεςμοί, που άλλοτε ενδυνάμωναν τθ ςχζςθ του 

καταναλωτι με τθν επωνυμία, ζχουν μερικϊσ ι πλιρωσ εξαλειφκεί. Ο πελάτθσ δεν 

δείχνει, πλζον, το ίδιο ενδιαφζρον και ενκουςιαςμό με τθν επιλογι τθσ επωνυμίασ, 

αλλά οφτε τθν ίδια απογοιτευςθ όταν προβαίνει ςε εναλλακτικζσ επιλογζσ (Fajer 

&Schouten 1995; Levenson & Gottman, 1985). Ο Perrin-Martinenq (2004, ςελ. 1007) 

ορίηει τθν Αποςφνδεςθ από μία Επωνυμία ωσ μία κατάςταςθ ψυχολογικισ απόςταςθσ 

ςε ςχζςθ με ζνα εμπορικό ςιμα, θ οποία ακολουκείται από αποδυνάμωςθ ι διάλυςθ 

των ςυναιςκθματικϊν δεςμϊν που διατθροφςε ο πελάτθσ για τθν επωνυμία. Ωσ εκ 

τοφτου, για τθν εκδιλωςθ τθσ Αποςφνδεςθσ από μία Επωνυμία, είναι απαραίτθτο ο 

καταναλωτισ ςτο παρελκόν να είχε ςυνδεκεί με τθ ςυγκεκριμζνθ επωνυμία, ζτςι ϊςτε 

να εξαλειφκεί θ προ υπάρχουςα ςυναιςκθματικι και θ ψυχολογικι εγγφτθτα. 

Κλίμακα Μζτρθςθσ: Perrin Martinenq (2004) 

Σφποσ Κλίμακασ: Μοριακι (Reflective) 

Κωδικόσ αρικμόσ: (1) Διαφωνϊ Απόλυτα (2) Διαφωνϊ (3) Οφτε ςυμφωνϊ Οφτε 
διαφωνϊ (4) Συμφωνϊ (5) Συμφωνϊ Απόλυτα 

Πςο περιςςότερο διαρκεί θ κρίςθ, τόςο λιγότερο ςκζπτομαι το βαςικό μου ςοφπερ 
μάρκετ. 
Δεν ςκζφτομαι πλζον αποκλειςτικά και μόνο αυτό το ςοφπερ μάρκετ. 
Δεν προςελκφομαι πλζον αποκλειςτικά από αυτό το ςοφπερ μάρκετ. 
Δεν δίνω πλζον καμία ιδιαίτερθ ςθμαςία ςε αυτό το ςοφπερ μάρκετ. 
Ενδιαφζρομαι για τισ προςφορζσ αυτοφ του ςοφπερ μάρκετ (r). 
Δεν μου αρζςει πλζον αρκετά αυτό το ςοφπερ μάρκετ. 
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Κλίμακα: Αποςφνδεςθ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία 

Λειτουργικόσ Οριςμόσ - Περιγραφι: Θ μετάβαςθ από το shopping therapy ςε shopping 

remorse λόγω των ςυνεπειϊν τθσ οικονομικισ κρίςθσ, όπωσ παρουςιάςτθκε ςτο 

Κεφάλαιο Β2,  οδιγθςε ςτθν γενικότερθ Αποςφνδεςθ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία. 

Θ αποςφνδεςθ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία ορίηεται ωσ θ αποςτροφι των 

καταναλωτϊν προσ τα αγοραςτικά ταξίδια εν γζνει, λόγω τθσ αλλαγισ των 

επιχειριςεων, αλλά και τθσ γενικότερθσ αλλαγισ των ίδιων των καταναλωτϊν. Θ 

κυριότερθ αιτία τθσ αλλαγισ ζγκειται ςτθν αςυμφωνία τθσ εικόνασ, κακϊσ το άτομο 

κεωρεί ότι θ εικόνα των επιχειριςεων δεν ταυτίηεται πλζον με τθν εικόνα που είχαν 

πριν τθν ζλευςθ τθσ κρίςθσ.  

Στθν πραγματικότθτα, πολλοί παράγοντεσ ςυμφυείσ με τθν επωνυμία μποροφν να 

ενεργοποιιςουν τθ διαδικαςία τθσ αποκόλλθςθσ προσ τθν αγοραςτικι διαδικαςία 

(Coulter & Ligas, 2000; Mai & Conti, 2007). Θ αλλαγι του ςτυλ τθσ επιχείρθςθσ, θ 

αλλαγι τθσ αγοράσ-ςτόχου του, θ προςαρμογι του ι θ ζλλειψθ προςαρμογισ του ςτισ 

αλλαγζσ του οικογενειακοφ καλακιοφ, θ αλλαγι τθσ ποιότθτασ ι τθσ τιμισ μπορεί να 

μθν ανταποκρικοφν ςτθ ηιτθςθ του υφιςτάμενου καταναλωτικοφ κοινοφ (Chen, Dooley 

& Rungtusanatham, 2016). Αντίςτοιχα, θ αλλαγι του οικογενειακοφ ειςοδιματοσ ςε 

ςυνδυαςμό με τισ αλλαγζσ τθσ προςωπικότθτασ των καταναλωτϊν λόγω τθσ κρίςθσ 

τείνουν να προςδοκοφν να εξιςορροπιςουν τισ ανάγκεσ με τισ επικυμίεσ τουσ, 

επαναπροςδιορίηοντασ τθν αγοραςτικι τουσ δραςτθριότθτα (Deleersnyder et al., 2004), 

θ ρίηα τθσ οποίασ ςχετίηεται με τθν αλλαγι ποιότθτασ τθσ ηωισ του καταναλωτι. 

Κλίμακα Μζτρθςθσ: Perrin Martinenq (2002) 

Σφποσ Κλίμακασ: Δομικι (Formative) 

Κωδικόσ αρικμόσ: (1) Διαφωνϊ Απόλυτα (2) Διαφωνϊ (3) Οφτε ςυμφωνϊ Οφτε 

διαφωνϊ (4) Συμφωνϊ (5) Συμφωνϊ Απόλυτα 

Οι αγοραςτικζσ μου προτιμιςεισ ζχουν αλλάξει. 
Οι καταναλωτικζσ μου ανάγκεσ ζχουν αλλάξει. 
Ζχω τθν εντφπωςθ ότι το βαςικό μου ςοφπερ μάρκετ δεν απευκφνεται πλζον ςε 
άτομα ςαν εμζνα. 
Κεωρϊ ότι θ ποιότθτα των περιςςότερων προϊόντων των ςοφπερ μάρκετ είναι 
κατϊτερθ από αυτι που ιταν παλαιότερα. 
Αντιμετϊπιςα ζνα ι περιςςότερα προβλιματα με τθν ποιότθτα των προϊόντων του 
βαςικοφ μου ςοφπερ μάρκετ. 
Συγκρατϊ τον εαυτό μου να μθν αγοράηει όπωσ παλαιότερα. 
Κεωρϊ ότι οι τιμζσ των προϊόντων ζχουν αυξθκεί ςτθν κρίςθ. 
Κεωρϊ ότι το βαςικό μου ςοφπερ μάρκετ από το οποίο αγοράηω, άλλαξε με τζτοιο 
τρόπο, που δεν ταιριάηει πλιρωσ ςτισ προτιμιςεισ μου. 
Επιλζγω να μθν πθγαίνω μόνο ςτο βαςικό μου ςοφπερ μάρκετ για τισ αγορζσ μου. 
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Κλίμακα: Φάςεισ Αποςφνδεςθσ 

Λειτουργικόσ Οριςμόσ - Περιγραφι: Θ ενεργοποίθςθ τθσ διαδικαςία αποςφνδεςθσ από 

μία επωνυμία, όπωσ παρουςιάςτθκε παραπάνω, δεν εφαρμόηεται παρευκφσ. Θ 

διαδικαςία αποςφνδεςθσ είναι πολφπλοκθ και χριηει ιδιαίτερθσ προςοχισ ο 

προςδιοριςμόσ των φάςεων τθσ αποςφνδεςθσ (Lacoeuilhe, 2000). Οι παράγοντεσ που 

εμπλζκονται άμεςα είναι θ απογοιτευςθ, θ κόπωςθ του καταναλωτι και θ αςυνζπεια 

των αξιϊν που πρεςβεφει θ επωνυμία (Perrin Martinenq, 2002). Ωςτόςο, οποιαδιποτε 

διαδικαςία αποςφνδεςθσ δεν προχποκζτει τθν ςυνφπαρξθ των τριϊν παραγόντων, 

όπωσ παρουςιάςτθκε ςτθν παράγραφο Β4.3.5.2. Θ ζντονθ οικονομικι δυςπραγία ζχει 

προκαλζςει τθν απογοιτευςθ του καταναλωτικοφ κοινοφ ωσ προσ τθν επωνυμία του 

βαςικοφ του ςοφπερ μάρκετ και τθν κοφραςθ του προκαλϊντασ κατιφεια ωσ προσ τθν 

ςυνεχόμενθ αναηιτθςθ τθσ καλφτερθσ επιλογισ (Estelami, Lehmann & Holden, 2001; 

Wakefield & Inman, 1993). Συνεπϊσ, αυτοί οι παράγοντεσ αποτελοφν εφαλτιριο τθσ 

διαδικαςίασ αποςφνδεςθσ και αποτελοφν ςθμάδια του πρϊτου ςταδίου απομάκρυνςθσ 

από τθν επωνυμία. Θ απομυκοποίθςθ τθσ ςχζςθσ και θ εξζταςθ εναλλακτικϊν 

επιλογϊν χωρίσ ενοχι αποτελοφν επόμενα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ αποςφνδεςθσ (Mai 

& Conti, 2007). 

Οι φάςεισ αποςφνδεςθσ και ο χρόνο παραμονισ του ατόμου ςε κάκε ζνα ςτάδιο αυτϊν 

εξαρτϊνται από τθν παρουςία εναλλακτικϊν λφςεων (Duck 1981; Fournier 1998). Θ 

δυνατότθτα εφρεςθσ εναλλακτικισ επιλογισ παρεμβαίνει ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ 

αποςφνδεςθσ μετριάηοντασ τθ ςχζςθ του καταναλωτι με τθν επωνυμία. Θ κατθγορία 

του λιανεμπορίου που εξετάηεται, ςε ςυνδυαςμό με τθν παρατεταμζνθ οικονομικι 

φφεςθ, δεν δίνει ςτα νοικοκυριά τθν δυνατότθτα αρκετϊν εναλλακτικϊν επιλογϊν. 

Κλίμακα Μζτρθςθσ: Mai & Conti (2007) 

Σφποσ Κλίμακασ: Δομικι (Formative) 

Κωδικόσ αρικμόσ: (1) Διαφωνϊ Απόλυτα (2) Διαφωνϊ (3) Οφτε ςυμφωνϊ Οφτε 

διαφωνϊ (4) Συμφωνϊ (5) Συμφωνϊ Απόλυτα 

Πςο περιςςότερο διαρκεί θ κρίςθ, τόςο λιγότερο ςκζπτομαι το βαςικό μου ςοφπερ 
μάρκετ. 
Μετά από τθν ζλευςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, ζνιωςα πωσ θ ςχζςθ μου με το 
ςοφπερ μάρκετ διαταράχτθκε. 
Δεν είχα ςκεφτεί να αλλάξω το βαςικό μου ςοφπερ μάρκετ ι να κάνω τισ αγορζσ 
μου και από άλλεσ αλυςίδεσ, πριν από τθν ζλευςθ τθσ κρίςθσ. 
Μετά από τθν ζλευςθ τθσ κρίςθσ, άλλαξα ςοφπερ μάρκετ. 
Αιςκάνκθκα ζνοχα όταν ξεκίνθςα να αγοράηω και από άλλθ αλυςίδα ςοφπερ 
μάρκετ εκτόσ από το βαςικό μου. 
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Κλίμακα: φνδεςθ με μία επωνυμία 

Λειτουργικόσ Οριςμόσ - Περιγραφι: H Σφνδεςθ ςτθν επωνυμία ορίηεται ωσ ζνασ 

μακροχρόνιοσ δεςμόσ που ςυνεπάγεται τθν αφοςίωςθ του καταναλωτι ςτθν επωνυμία 

(Esch et al., 2006; Japutra et al., 2014 ; Thomson et al., 2005). Θ ζνταςθ του δεςμοφ, 

που ζχει δθμιουργθκεί μεταξφ τθσ επωνυμίασ  και του καταναλωτι, είναι δυναμικι και 

αποτελεί ςθμαντικό δείκτθ τθσ πιςτότθτασ του καταναλωτι. Συνεπϊσ, θ Σφνδεςθ είναι 

μία ιδιαίτερθ ςχζςθ που περιγράφεται μζςω μιασ ιδιαίτερθσ οπτικισ, τθσ δφναμθσ του 

αντιλαμβανόμενου και του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ που ςυνδζει τθν επωνυμία με το 

«εγϊ» του καταναλωτι (Fedorikhin et al., 2008). Ωςτόςο, οι οικονομικζσ ςυγκυρίεσ και 

οι μειϊςεισ του οικογενειακοφ ειςοδιματοσ άλλαξαν τισ ιςορροπίεσ ςε αυτό δεςμό, με 

τουσ καταναλωτζσ να αναηθτοφν τθν απόδοςθ τθσ μεγαλφτερθσ αξίασ ςτα χριματά τουσ 

(Grewal et al., 2009) και τα ςοφπερ μάρκετ να προςπακοφν να προςελκφςουν ολοζνα 

και περιςςότερουσ καταναλωτζσ με βραχυχρόνιεσ ςτρατθγικζσ.  

Θ ανεξαρτθςία μεταξφ τθσ ςφνδεςθσ και τθσ αποςφνδεςθσ αποδεικνφει ότι θ αφξθςθ 

τθσ αποςφνδεςθσ δεν προκαλεί αναπόφευκτα τθν μείωςθ τθσ ςφνδεςθσ (Perrin 

Martinenq, 2004). Θ απομάκρυνςθ, δθλαδι, δεν ςθμαίνει κατ’ ανάγκθν ότι ο 

καταναλωτισ εκτιμά τθν επωνυμία λιγότερο ι ότι δεν προςελκφεται από αυτι (Park et 

al., 2010), αλλά δεν δφναται να μελετθκεί θ αποςφνδεςθ χωρίσ να εξεταςτεί θ ςφνδεςθ 

που υπάρχει (Perrin Martinenq, 2002). Κακϊσ, όταν θ επωνυμία δεν ζχει πλζον τθν 

προνομιακι κζςθ που είχε άλλοτε ςτο μυαλό του καταναλωτι, θ ζλλειψθ 

ςυνταιριάςματοσ του ςοφπερ μάρκετ με τθ τρζχουςα φάςθ του καταναλωτι δεν 

καταλιγει απαραίτθτα ςε αποςφνδεςθ. Ωσ εκ τοφτου είναι απαραίτθτο να εξεταςτεί ο 

βακμόσ ςφνδεςθσ του καταναλωτικοφ κοινοφ με τθν επωνυμία, ςε ςυνδυαςμό με τον 

τρόπο ςφνδεςθσ του εκάςτοτε καταναλωτι. 

Κλίμακα Μζτρθςθσ: Aaker, Fournier, & Brasel, 2004; Escalas, 2004; Japutra et al., 2014 

Σφποσ Κλίμακασ: Δομικι (Formative) 

Κωδικόσ αρικμόσ: (1) Διαφωνϊ Απόλυτα (2) Διαφωνϊ (3) Οφτε ςυμφωνϊ Οφτε 
διαφωνϊ (4) Συμφωνϊ (5) Συμφωνϊ Απόλυτα 

Μζςω των αγορϊν μου από αυτό το ςοφπερ μάρκετ, μου επιτρζπεται να είμαι 
μζροσ μιασ κοινότθτασ καταναλωτϊν. 
Νοιϊκω περιφανα να δείχνω τισ αγοραςτικζσ μου επιλογζσ από αυτό το 
ςοφπερ μάρκετ. 
Αυτό το ςοφπερ μάρκετ  ταιριάηει με τθ τρζχουςα φάςθ τθσ ηωισ μου. 
Αιςκάνομαι μία ιδιαίτερθ ςφνδεςθ με αυτό το ςοφπερ μάρκετ. 
Ζχω κάρτα μζλουσ από το βαςικό μου ςοφπερ μάρκετ. 
Αιςκάνομαι ότι ανικω ςτουσ πελάτεσ αυτοφ του ςοφπερ μάρκετ. 
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Κλίμακα: Σφποσ φνδεςθσ (Attachment Style) 

Λειτουργικόσ Οριςμόσ - Περιγραφι: Θ Σφνδεςθ απαιτεί μια διαδικαςία ψυχολογικισ 

«πίςτωςθσ», που ξεφεφγει από τα όρια τθσ υλικισ κατοχισ και αποτελεί ζνα είδοσ 

επζκταςθσ του «εγϊ» του ατόμου (Ραράγραφοσ Β4.2.4). Ο τφποσ ςφνδεςθσ 

(attachment style) ορίηεται ωσ ζνα λειτουργικό μοτίβο που ςυνδυάηει τθ ςχζςθ των 

προςδοκιϊν, των ςυναιςκθμάτων και τθσ ςυμπεριφοράσ του ατόμου (Shaver & 

Mikulincer, 2005). Κάκε άτομο ζχει ζνα διαφορετικό τρόπο και διαφορετικό φφοσ 

ςφνδεςθσ, τα οποία οδθγοφν ςε ενεργοποίθςθ διαφορετικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ 

διαδικαςίασ ςφνδεςθσ. Στισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ που ζχουν αναπτυχκεί με τθ 

πάροδο του χρόνου ζχουν εντοπιςτεί τρεισ διακριτζσ  μορφζσ, θ αςφάλεια, θ αποφυγι 

και θ ανθςυχία (Ainsworth et al., 1978; Hazan & Shaver, 1987). 

Θ εξζταςθ του τρόπου με τον οποίο ςυνδζεται ο κάκε ζνα αποκρινόμενοσ  

χρθςιμοποιικθκε θ προςαρμοςμζνθ κλίμακα μζτρθςθσ των δφο διαςτάςεων: τθσ 

αποφυγισ και τθσ ανθςυχίασ. Συγκεντρωτικά, όπωσ παρουςιάςτθκε ςτθν Ραράγραφο 

Β4.2.4, αποδεικνφεται βιβλιογραφικά ότι άτομα με αςφαλζσ τφπο ςφνδεςθσ ζχουν 

χαμθλό επίπεδο άγχουσ και χαμθλά αιςκιματα αποφυγισ, ενϊ τα άτομα με φοβιςμζνο 

τρόπο ςφνδεςθσ παρουςιάηουν υψθλό επίπεδο άγχουσ, όπωσ και υψθλό επίπεδο τθσ 

αίςκθςθσ για αποφυγι του περίγυροφ τουσ (Bartholomew, 1990).  Αντίκετα, τα άτομα 

με απαςχολθμζνο τφπο ςφνδεςθσ εμφανίηουν υψθλό άγχοσ, αλλά χαμθλό επίπεδο 

αποφυγισ, ενϊ τα άτομα με απορριπτικό τρόπο ςφνδεςθσ δείχνουν χαμθλό επίπεδο 

άγχουσ με ζντονθ τθν αίςκθςθ για αποφυγι των ςυνανκρϊπων τουσ (Bartholomew & 

Horowitz, 1991; Brennan et al., 1998). 

Κλίμακα Μζτρθςθσ: Obegi et al. (2004), Thompson, Joddie & Johnson (2012) 

Σφποσ Κλίμακασ: Δομικι (Formative) 

Κωδικόσ αρικμόσ: (1) Ρολφ δυςάρεςτο (2) Δυςάρεςτο (3) Ουδζτερο (4) Ευχάριςτο (5) 

Ρολφ Ευχάριςτο 

Αποφυγι Το να ανοίγομαι ςτα άτομα που ζχω ςχζςθ μαηί τουσ είναι… 

 Το να ζρχεται ο ςφντροφόσ μου πολφ κοντά μου είναι… 

 Πταν εμπλζκομαι ςε μία μακροχρόνια ςχζςθ είναι… 

Ανθςυχία Θ επικυμία μου να είμαι πολφ κοντά ςε κάποιον είναι… 

 Θ ανθςυχία μου να ζχω καλζσ ςχζςεισ με τουσ γφρω μου είναι… (r) 
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Κλίμακα: Αγορά 

Λειτουργικόσ Οριςμόσ - Περιγραφι:  Το αγοραςτικό ταξίδι αντανακλά τθ νζα τάξθ των 

πραγμάτων ςτο λιανεμπόριο με τουσ πλθγζντεσ καταναλωτζσ από τθν κρίςθ να ζχουν 

ςτραφεί ςτθν αγορά πιο φκθνϊν προϊόντων (ΕλΣτατ, 2016β; Ζρευνα ΟΡΑ, 2014; Focus 

Bari, 2012; Lamey et al., 2007). Ππωσ παράλλθλα, θ προςπάκεια απόςπαςθσ μζγιςτθσ 

αξίασ των χρθμάτων τουσ ςε κάκε αγορά γίνεται ο ςκοπόσ των αγοραςτικοφσ ταξιδιϊν 

ςτο ςοφπερ μάρκετ (Roche, Ducasse & Liao, 2011). Οι καταναλωτζσ τα τελευταία χρόνια 

τθσ οικονομικισ κρίςθσ αξιολογοφν όλο και πιο κετικά τθν παρεχόμενθ αξία ςε ςχζςθ 

με τθν τιμι που λαμβάνουν ςτισ αγορζσ τουσ από τισ επωνυμίεσ ςουπερ μάρκετ. 

Επομζνωσ, θ ευκφνθ του καταναλωτι για τθν καλφτερθ επιλογι ζχει ςυνζπειεσ ςτθ 

διαςκζδαςθ των αγορϊν, θ οποία ζχει μετατραπεί ςε αγοραςτικό κυνιγι προςφορϊν 

και ρουτίνα, που εμπλζκει τθν επίςκεψθ περιςςότερων από ζνα ςοφπερ μάρκετ.  

Ο καταναλωτισ δεν μπορεί να αποφφγει τθν αγορά των βαςικϊν ειδϊν διατροφισ του 

είτε τισ αντιλαμβάνεται ωσ ευχάριςτεσ είτε ωσ μθ διαςκεδαςτικζσ (Lysonski & 

Durvasula, 2013). Θ μελζτθ των Aylott και Mitchell (1998) υποςτθρίηει ότι οι 

καταναλωτζσ τισ αγορζσ των ειδϊν διατροφισ τισ αντιλαμβάνονται ωσ αγορζσ ρουτίνασ, 

οι οποίεσ παίρνουν τθ μορφι τθσ διαδικαςτικισ «αγγαρείασ», μθ ςυναρπαςτικζσ, κατά 

τθ διάρκεια των οποίων αιςκάνονται άγχοσ, λόγω τθσ πίεςθσ του χρόνου και τθσ 

πολυκοςμίασ. 

Κλίμακα Μζτρθςθσ: Lysonski & Durvasula (2013) 

Σφποσ Κλίμακασ: Δομικι (Formative) 

Κωδικόσ αρικμόσ: (1) Διαφωνϊ Απόλυτα (2) Διαφωνϊ (3) Οφτε ςυμφωνϊ Οφτε 

διαφωνϊ (4) Συμφωνϊ (5) Συμφωνϊ Απόλυτα 

Ζλεγχοσ 
Αγορϊν 

Ωσ καταναλωτισ  χρειάηεται αρκετι προςπάκεια για να μπορζςω να 
αποςπάςω τθν μζγιςτθ αξία για τα χριματα που ξοδεφω. 

 Μακροπρόκεςμα, ωσ καταναλωτισ είμαι ο κφριοσ υπεφκυνοσ για 
να δϊςω αξία ςτα χριματά μου. 

 Λαμβάνοντασ ενεργά μζροσ ςτθ διαδικαςία των αγορϊν, ζχω τθ 
δυνατότθτα να αςκϊ ιδιαίτερθ επιρροι ωσ καταναλωτισ (r). 

Διαςκζδαςθ 
Αγορϊν 

Το να πθγαίνω για ψϊνια ςτο ςοφπερ μάρκετ είναι πολφ 
διαςκεδαςτικό. 

 Σχεδιάηω οι επιςκζψεισ μου ςτο ςοφπερ μάρκετ να είναι πολφ 
γριγορεσ (r). 

 Οι αγορζσ ςτο ςοφπερ μάρκετ είναι δυςάρεςτθ δραςτθριότθτα για 
μζνα (r). 

 Ο επιμεριςμόσ των αγορϊν μου ςε πολλά ςοφπερ μάρκετ ςπαταλά 
το χρόνο μου (r). 

 Τα ψϊνια ςτο ςοφπερ μάρκετ είναι μία εκτόνωςθ/ εβδομαδιαία 
ζξοδοσ. 
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Κλίμακα: χζςθ Μ - Καταναλωτι 

Λειτουργικόσ Οριςμόσ - Περιγραφι: Τα χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ του 

καταναλωτι και οι προδιακζςεισ του ζχουν επιπτϊςεισ ςτθν ατομικι του ςυμπεριφορά 

(Harris & Ogbonna, 2006; Sutherland & Shepherd, 2002). Ρζρα από τθ ςυμπεριφορά 

ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, ζχει επθρεαςτεί θ καταναλωτικι ςυμπεριφορά των 

ατόμων. Θ οικονομικι κρίςθ ζχει αλλάξει ςθμαντικά τθν αγοραςτικι ςυμπεριφορά του 

καταναλωτικοφ κοινοφ και ζχει επθρεάςει τθ ςχζςθ που είχε αναπτυχκεί με το ςοφπερ 

μάρκετ.  

Θ ςχζςθ του ςοφπερ μάρκετ με τον καταναλωτι διαμορφϊνεται από τθν εμπιςτοςφνθ 

και τθ ςτάςθ των καταναλωτϊν απζναντι ςε αυτά (Proksch, Orth & Cornwell, 2015). Τα 

χαρακτθριςτικά που ςυνκζτουν τθν εμπιςτοςφνθ ποικίλουν ανάλογα τον τφπο του 

καταςτιματοσ και τθσ επωνυμίασ, ενϊ οι προτεραιότθτεσ ςτθν εξυπθρζτθςθ που κζτει 

ο ίδιοσ ο καταναλωτισ διαμορφϊνονται ανάλογα τθ διάκεςι του, το χαρακτιρα του κα. 

Επομζνωσ, θ κλίμακα κεωρείτε δομικισ φφςεωσ λόγω τθσ διαφορετικότθτασ των 

πικανϊν απαντιςεων από το καταναλωτικό κοινό, όπωσ ορίςτθκε από τουσ Daunt & 

Harris (2011). 

Κλίμακα Μζτρθςθσ: Daunt & Harris (2011) 

Σφποσ Κλίμακασ: Δομικι (Formative) 

Κωδικόσ αρικμόσ: (1) Διαφωνϊ Απόλυτα (2) Διαφωνϊ (3) Οφτε ςυμφωνϊ Οφτε 

διαφωνϊ (4) Συμφωνϊ (5) Συμφωνϊ Απόλυτα 

Οι αγοραςτζσ δεν είναι πολφ ςθμαντικοί για τα περιςςότερα ςοφπερ μάρκετ. 

Οι αγορζσ ςτο ςοφπερ μάρκετ μετατρζπονται ςε μία δυςάρεςτθ εμπειρία. 

Οι αγοραςτζσ πρζπει να είναι πρόκυμοι να ανεχκοφν κακζσ υπθρεςίεσ από τα 

περιςςότερα ςοφπερ μάρκετ. 

Τα ςοφπερ μάρκετ δεν είναι ειλικρινι ςτισ ςχζςεισ τουσ με τουσ πελάτεσ. 

Τιμά τα ςοφπερ μάρκετ το να προςφζρουν εγγυθμζνα προϊόντα και υπθρεςίεσ (r). 

Τα ςοφπερ μάρκετ νοιάηονται για τουσ πελάτεσ τουσ (r). 

 

 

Κλίμακα: Κοινωνικι Αποςφνδεςθ 

Λειτουργικόσ Οριςμόσ - Περιγραφι: Τα άτομα που ζχουν αποςυνδεκεί με τθν κοινωνία 

είναι άνκρωποι που επικυμοφν ςυναιςκθματικι απόςταςθ από τον περίγυρό τουσ 

(Cohen, 1967). Οι αποςυνδεδεμζνοι από τθν κοινωνία δεν δζχονται καμία επιρροι από 

τουσ γφρω τουσ, αλλά οφτε οι ίδιοι μοιράηονται τισ εμπειρίεσ τουσ, κεωρϊντασ 

οποιοδιποτε είδοσ κοινωνικισ ςυμμόρφωςθσ απωκθτικό (Horney, 1937).  
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Θ παρατεταμζνθ οικονομικι φφεςθ, όπωσ παρουςιάςτθκε ςτισ παραγράφουσ Β4.3.4-5, 

οδιγθςε τα άτομα ςτθν ψυχολογικι και ςυνεπϊσ ςτθ διαπροςωπικι αποςφνδεςθ από 

το περίγυρό τουσ. Ωσ εκ τοφτου, θ ζλλειψθ των κοινωνικϊν ςυναναςτροφϊν 

δθμιουργεί άτομα που δεν ανθςυχοφν υπερβολικά για προϊόντα, αγορζσ ι για 

εμπορικά ςιματα, που κα βοθκοφςαν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ταυτότθτάσ τουσ, τθσ 

επζκταςθσ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ και ςτισ καλφτερεσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ ςτθν 

κοινωνία. Θ κοινωνικι αποςφνδεςθ κεωρείται πωσ επθρεάηει, ποικιλοτρόπωσ, τθ ςχζςθ 

του ατόμου με τθν αγοραςτικι δραςτθριότθτα. 

Κλίμακα Μζτρθςθσ: Cohen (1967) 

Σφποσ Κλίμακασ: Δομικι (Formative) 

Κωδικόσ αρικμόσ: (1) Ρολφ δυςάρεςτο (2) Δυςάρεςτο (3) Ουδζτερο (4) Ευχάριςτο (5) 

Ρολφ Ευχάριςτο 

Το να είμαι απαλλαγμζνοσ από ςυναιςκθματικοφσ δεςμοφσ με άλλουσ είναι… 

Το να δίνω λίγθ ςθμαςία για το τι ςκζφτονται οι άλλοι για μζνα φαίνεται… 

Το να μζνω ολομόναχοσ ςε μία καλφβα ςτο δάςοσ ι ςε βουνό είναι… 

Σχεδιάηοντασ να είμαι ολομόναχοσ χωρίσ άλλουσ είναι… 

Το να αποφεφγω καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ άλλοι μποροφν να με επθρεάςουν 

είναι… 

Για μζνα το να εργάηομαι μόνοσ είναι… 

Το να είμαι ικανόσ να δουλεφω ςκλθρά ενϊ ξζρω ότι άλλοι είναι κάπου που 

διαςκεδάηουν είναι… 

Το να είμαι απαλλαγμζνοσ από κοινωνικζσ υποχρεϊςεισ είναι… 

 

 

Κλίμακα: Αλλαγι υμπεριφοράσ Καταναλωτϊν 

Λειτουργικόσ Οριςμόσ - Περιγραφι: Θ ελλθνικι οικονομικι κρίςθ εκδθλϊκθκε ωσ 

απόρροια τθσ διεκνοφσ φφεςθσ, θ οποία ανζδειξε τα προβλιματα που υπιρχαν και τθν 

αςτάκεια που ελλόχευε ςτθν ελλθνικι οικονομία (Economou et al., 2013). Θ ζλευςθ τθσ 

ελλθνικισ φφεςθσ δεν άφθςε ανεπθρζαςτουσ τουσ ζλλθνεσ καταναλωτζσ (ΛΝΕ ΓΣΕΕ, 

2016). Ππωσ αναλφκθκε εκτενϊσ ςτισ παραγράφουσ Β1.2.3.1 και Β2.2, οι ςυνζπειεσ τθσ 

κρίςθσ ςτο διακζςιμο οικογενειακό ειςόδθμα, οδιγθςε ςτθν αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ 

των καταναλωτϊν. Θ προςπάκεια εξιςορρόπθςθσ και προςαρμογισ ςτισ νζεσ 

οικονομικζσ ςυνκικεσ δθμιουργεί αναπροςαρμογζσ ςτθν επιλογι επωνυμιϊν και 

επιχειριςεων (Focus Bari, 2013), λαμβάνονται υπόψθ τθ μελλοντικι ζλλειψθ πόρων για 

τθν διευκζτθςθ των οικογενειακϊν τουσ αγορϊν (Eurostat, 2016; Brackey, Williams, & 

Maines, 2010). 
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Κλίμακα Μζτρθςθσ: ΛΕΛΚΑ (2016) 

Σφποσ Κλίμακασ: Δομικι (Formative) 

Κωδικόσ αρικμόσ: (1) Λιγότερεσ φορζσ (2) Λιγότερεσ προσ ίςεσ φορζσ (3) Μςεσ φορζσ (4) 

Μςεσ προσ Ρεριςςότερεσ φορζσ (5) Ρεριςςότερεσ φορζσ 

Επιλζγω προςφορζσ 
Συγκρίνω  τισ τιμζσ 
Αγοράηω ελλθνικά προϊόντα 
Χρθςιμοποιϊ λίςτα αγορϊν 
Αγοράηω μόνο τα απαραίτθτα προϊόντα 
Ρροτιμϊ τα φκθνότερα προϊόντα 
Αγοράηω οικονομικζσ ςυςκευαςίεσ 
Αλλάηω τθ μάρκα τθσ επιλογισ μου αν βρω άλλθ φκθνότερθ 
Ψάχνω τισ προςφορζσ ςτα φυλλάδια και ςτο ίντερνετ 

 

 

Κλίμακα: Αγοραςτικι υμπεριφορά  

Λειτουργικόσ Οριςμόσ - Περιγραφι:  Οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ των ελλθνικϊν 

νοικοκυριϊν ζχουν άμεςα επθρεαςτεί από τθν εφαρμογι των προγραμμάτων λιτότθτασ 

και μακροοικονομικοφ ςχθματιςμοφ (ΛΝΕ ΓΣΕΕ, 2016). Θ ζννοια που ςυμβάλει 

ςθμαντικά ςτθν κατανόθςθ τθσ μεταβολισ τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ, είναι θ 

αντιλαμβανόμενθ αξία των αγορϊν, όπωσ αυτι, βζβαια, προςδιορίηεται από τα 

αντιλαμβανόμενα κόςτθ και οφζλθ μιασ αγοράσ (Zeithaml, 1988). Θ αντιλαμβανόμενθ 

αξία εξαρτάται από τθν ευρφτερθ κατάςταςθ αφοφ οι αξιολογιςεισ των καταναλωτϊν 

επθρεάηονται από το γενικότερο αγοραςτικό πλαίςιο (Holbrook, 1996). Επομζνωσ, το 

μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον ζχει επιδράςει ςτον τρόπο με τον οποίο οι 

καταναλωτζσ αξιολογοφν τα οφζλθ που λαμβάνουν από μία αγορά και υπολογίηουν τα 

κόςτθ τουσ, που πλζον ςυμπεριλαμβάνουν και το κόςτοσ ευκαιρίασ ςε αυτά. 

 Οι μελζτεσ τθσ κατανάλωςθσ και τθσ ευτυχίασ δείχνουν ότι οι καταναλωτζσ δεν 

βιϊνουν πλζον τθν αγοραςτικι εμπειρία με τθν ίδια ευτυχία που άλλοτε απολάμβαναν 

(Srinivasan, Lilien & Sridhar, 2011). Δεν είναι λίγεσ οι φορζσ όπου το αγοραςτικό καλάκι 

ςυρρικνϊνεται ι ακόμα και αναβάλλεται αν είναι δυνατόν (Lamey et al., 2007). Θ 

μεταβολι τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ εν μζςω κρίςθσ παρουςιάηεται ενδελεχϊσ 

ςτθν παράγραφο Β2.3  

Κλίμακα Μζτρθςθσ: Ailawadi, Neslin & Gedenk (2001); Lysonski & Durvasula (2013) 

Σφποσ Κλίμακασ: Δομικι (Formative) 

Κωδικόσ αρικμόσ: (1) Λιγότερεσ φορζσ (2) Λιγότερεσ προσ ίςεσ φορζσ (3) Μςεσ φορζσ (4) 

Μςεσ προσ Ρεριςςότερεσ φορζσ (5) Ρεριςςότερεσ φορζσ 
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διακζτω χρόνο για να ελζγξω τισ εναλλακτικζσ επιλογζσ ςτο βαςικό ςοφπερ μάρκετ... (r) 
είμαι παρορμθτικόσ όταν κάνω τισ αγορζσ μου ςτο ςοφπερ μάρκετ… 
κάνω απρογραμμάτιςτεσ αγορζσ ςτο ςοφπερ μάρκετ και μετά εφχομαι να μθν τισ είχα 
κάνει… 
αφιερϊνω χρόνο ςτο να κάνω προςεκτικά τισ καλφτερεσ αγορζσ από το ςοφπερ 
μάρκετ… (r) 
παρακολουκϊ προςεκτικά πόςα ξοδεφω ςτο ςοφπερ μάρκετ… (r) 
είμαι βιαςτικόσ ςτισ αγορζσ μου ςτο βαςικό μου ςοφπερ μάρκετ… 
ςχεδιάηω προςεκτικά τισ αγορζσ μου μζςα ςτο ςοφπερ μάρκετ…     
ζχω πολφ ελεφκερο χρόνο για τισ αγορζσ μου ςτο ςοφπερ μάρκετ… (r) 

 

Κλίμακα: Ζλλειψθ Πιςτότθτασ (Disloyalty)  

Λειτουργικόσ Οριςμόσ - Περιγραφι: Θ πιςτότθτα των πελατϊν είναι ζνα από τα 

ςθμαντικότερα ςτοιχεία που αναηθτοφν οι επιχειριςεισ (Chen, 2015). Θ Ριςτότθτα είναι 

μία βακιά παγιωμζνθ δζςμευςθ που προμθνφει τθν ςυνεπι επαναγορά ι 

επανεπιλεξιμότθτα (repatronage) ενόσ προϊόντοσ ι μιασ υπθρεςίασ ςτο μζλλον, παρά 

τισ περιςταςιακζσ επιρροζσ και προςπάκειεσ του μάρκετινγκ για τθν αλλαγι αυτισ τθσ 

πατροναριςμζνθσ ςυμπεριφοράσ (Oliver, 1999, ςελ. 30). Ωςτόςο, ο αντίκτυποσ τθσ 

οικονομικισ φφεςθσ προκαλεί φόβο και αβεβαιότθτα για το μζλλον, ςτουσ 

περιςςότερουσ καταναλωτζσ, γι αυτό το λόγο αναηθτοφν τθν καλφτερθ δυνατι αξία και 

διαχείριςθ των χρθμάτων τουσ, ςε βάροσ τθσ επανεπιλεξιμότθτασ και τθσ πιςτότθτασ 

μιασ επωνυμίασ (Ραράγραφοσ Β2.4). Οι ευαιςκθτοποιθμζνοι ωσ προσ τθν τιμι 

καταναλωτζσ ζχουν μετατραπεί ςε κυνθγοί προςφορϊν αναηθτϊντασ τθν καλφτερθ 

«value for money» επιλογι χωρίσ να ζχουν ωσ αποκλειςτικό κριτιριο τθν επωνυμία, 

χαρακτθριςτικά τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν, που υποδθλϊνουν τθν ζλλειψθ 

πιςτότθτασ ι τθ δυςκολία να ακολουκιςουν πιςτά μία επωνυμία (Vlachos & 

Skoumpopoulou, 2014) 

Κλίμακα Μζτρθςθσ: ΛΕΛΚΑ (2016); Ailawadi, Neslin & Gedenk (2001); Beatty & Ferrell 

(1998) 

Σφποσ Κλίμακασ: Δομικι (Formative)  

Κωδικόσ αρικμόσ: (1) Λιγότερεσ φορζσ (2) Λιγότερεσ προσ ίςεσ φορζσ (3) Μςεσ φορζσ (4) 

Μςεσ προσ Ρεριςςότερεσ φορζσ (5) Ρεριςςότερεσ φορζσ 

επιςκζπτομαι το ςοφπερ μάρκετ 
κάνω μικρισ αξίασ επιςκζψεισ ςτο ςοφπερ μάρκετ 
αγοράηω προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ/ επωνυμίασ του ςοφπερ μάρκετ 
επιςκζπτομαι περιςςότερεσ αλυςίδεσ ςοφπερ μάρκετ 
επιςκζπτομαι το βαςικό μου ςοφπερ μάρκετ… 
κάνω αγορζσ ςτο βαςικό μου ςοφπερ μάρκετ…. 
διακζτω τον ελεφκερο μου χρόνο ςτθν επίςκεψθ ςτο βαςικό μου ςοφπερ μάρκετ... (r) 
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Κλίμακα: Από ςτόμα ςε ςτόμα (WOM)  

Λειτουργικόσ Οριςμόσ - Περιγραφι: Ραρόλα ταφτα, ςε μία εταιρεία λιανεμπορίου, 

ειδικά ςε μία περίοδο φφεςθσ, θ επαναλαμβανόμενθ αγορά ι θ επανειλθμμζνθ επίςκεψθ δεν 

αποτελεί ξεκάκαρο κριτιριο για τθν αξιολόγθςθ τθσ πιςτότθτασ του πελάτθ (Bloemer et al., 

1998). Επομζνωσ, μια υψθλι επιςκεψιμότθτα μπορεί να δείχνει πιςτότθτα, ενϊ μία χαμθλι 

επιςκεψιμότθτα κα μποροφςε να ςθμαίνει ότι ο πελάτθσ δεν χρειάηεται ι δεν μπορεί να αντζξει 

οικονομικά να αγοράςει άλλο προϊόν (πχ. υποδιματα πολυτελείασ) (Shukla, Banerjee & Singh, 

2016). Θ ιςχυρι επίδραςθ τθσ ικανοποίθςθσ που δθλϊνει πιςτότθτα ςχετίηεται με τθ ςφςταςθ 

τθσ εταιρείασ ςε δυνθτικοφσ πελάτεσ (File & Prince (1992). Πςο υψθλότερθ είναι θ πρόκεςθ του 

πελάτθ να αγοράςει από μία εταιρεία και ταυτίηεται με αυτι τθν εταιρεία, τόςο μεγαλφτερθ 

είναι θ προκυμία του και θ ανάγκθ να υποςτθρίξει τθν επιλογι του κάνοντασ αναφορζσ ςτο 

περίγυρό του και παραπζμποντασ δυνθτικοφσ πελάτεσ (Ewing, 2000).  

Από τθν πλευρά των παραλθπτϊν τθσ πρακτικι του WOM είναι αποτελεςματικι, κακϊσ 

κεωροφνται πιο ζμπιςτεσ οι προςωπικζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ και επθρεάηει περιςςότερο θ 

από ςτόμα-ςε-ςτόμα προβολι (Ferguson, 2008; Herr, Kardes, & Kim, 1991; Murray, 1991). 

Κλίμακα Μζτρθςθσ: Carroll & Ahuvia (2006) 

Σφποσ Κλίμακασ: Μοριακι (Reflective) 

Κωδικόσ αρικμόσ: (1) Λιγότερεσ φορζσ (2) Λιγότερεσ προσ ίςεσ φορζσ (3) Μςεσ φορζσ (4) 

Μςεσ προσ Ρεριςςότερεσ φορζσ (5) Ρεριςςότερεσ φορζσ 

 

Ρροτείνω το βαςικό μου ςοφπερ μάρκετ ςε πολλοφσ… 

Μιλάω ςτουσ φίλουσ/ γνωςτοφσ μου για το βαςικό μου ςοφπερ μάρκετ… 

Σχολιάηω κετικά το βαςικό μου ςοφπερ μάρκετ… 
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Γ3.9 υμπεράςματα 

 Στον παρακάτω πίνακα ζχουν ςυγκεντρωκεί ςυνοπτικά όλα τα περιγραφικά ςτοιχεία 

ςχεδίου τθσ παροφςασ ζρευνασ. 

 

Πίνακασ Γ3. Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ περιγραφισ τθσ βαςικϊν ςτοιχείων τθσ ζρευνασ 
Στοιχεία Σχεδίου Ζρευνασ τοιχεία Παροφςασ Ζρευνασ 

Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων Ραραγωγικι (hypothetico-deductive) 

Ερευνθτικόσ ςκοπόσ Διερευνθτικι (exploratory) 

Μζκοδοσ ςυλλογισ ςτοιχείων Ρρωτογενισ  

Μζκοδοσ μζτρθςθσ και 

επεξεργαςίασ 

αποτελεςμάτων 

Ροςοτικι (quantitative research) με τθ χριςθ 

ερωτθματολογίου 

Χρονικόσ ορίηοντασ ζρευνασ  Δια κλαδικι ι Συγχρονικι (cross sectional) 

Παρζμβαςθ ερευνθτι Ελάχιςτθ (minimal interfence) 

Περιβάλλον ζρευνασ Φυςικό ι μθ καταςκευαςμζνο (Non- contrived) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ4. Ερευνθτικι Μεκοδολογία (Μζροσ ΙΙ) 

 

Γ4.1 Ειςαγωγι 

ε ςυνζχεια του Κεφαλαίου Γ3, ςτο παρόν κεφάλαιο παρουςιάηεται το δεφτερο μζροσ 

τθσ ερευνθτικισ μεκοδολογίασ. Αρχικϊσ, κα περιγραφεί θ δειγματολθψία τθσ ζρευνασ και ςε 

επόμενο ςτάδιο ο προςδιοριςμόσ του ερευνθτικοφ ςφάλματοσ. 

Σο Κεφάλαιο ολοκλθρϊνεται με τθν περιγραφι τθσ διαςφάλιςθσ τθσ εγκυρότθτασ και 

τθσ αξιοπιςτίασ τθσ ζρευνασ, διαμζςου μίασ ςφντομθ παρουςίαςθσ των δεδομζνων και το 

προφίλ των αποκρινόμενων. Για τον ζλεγχο τθσ ιςχφοσ του κεωρθτικοφ μοντζλου 

χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ τθσ ανάλυςθσ δομικϊν εξιςϊςεων (SEM - Structural Equation 

Modeling), και ςυγκεκριμζνα o αλγόρικμοσ PLS (Partial Least Square).  

 

 

Διάγραμμα Γ4.1: Ερευνθτικι Μεκοδολογία Κεφαλαίου Γ4 

2. κοπόσ τθσ ζρευνασ 3. Σφποσ  
Μελζτθσ 

4. Unit of Analysis -  
Ανάλυςθ πλθκυςμοφ 

7. χεδιαςμόσ  
Δειγματολθψίασ 

10. Μζκοδοι  
βελτίωςθσ τθσ 
απόκριςθσ και  
επιπζδου λακϊν 

Διερεφνθςθ χζςθ αίτιου -  
αποτελζςματοσ 

Πληθυςμόσ :  
Νοικοκυριά Οριςμόσ πλθκυςμοφ 

Βελτίωςθ  
ποςοςτοφ  
απόκριςθσ 

Περιγραφι υςχετίςεισ Κλάδοσ:  Λιανεμπόριο Πλαίςιο  
δειγματολθψίασ 

Προςδιοριςμόσ  
ερευνθτικϊν  
λακϊν 

6 Τποκζςεισ Διαφορζσ  
ομάδων 

Τφποσ Καταςτήματοσ:  
οφπερ Μάρκετ 

Αντιπροςωπευτικό  
Δείγμα 7 

ΧΕΔΙΑΜΟ  
ΕΡΕΤΝΑ Χϊρα:  Ελλάδα Μζγεκοσ Δείγματοσ ΑΝΑΛΤΗ  

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

5. χεδιαςμόσ  
Μελζτθσ 

6. Χρονικόσ  
Ορίηοντασ 

8. Ανάπτυξθ  
μετριςεων και  
χεδιαςμόσ  
ερωτθματολογίου 

9. Μζκοδοσ υλλογισ  
τοιχείων 

Non-contrived One-shot Επιλογι μετριςεων Διανομι  
ερωτθματολογίου  

χεδιαςμόσ  
ερωτθματολογίου 

ςτουσ υπεφκυνουσ  
των αγορϊν του  
νοικοκυριοφ 

Πιλοτικι ζρευνα και  
pre-test 

1 
. 
Ο 
Ρ 
Ι 
 
Μ 
Ο 
 
  
Π 
Ρ 
Ο 
Β 
Λ 
Η 
Μ 
Α 
Σ 
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Γ4.2 Μονάδα Ανάλυςθσ και Δειγματολθψία 

“The sampling is largely a matter of economics, balancing the size and cost implications of the 

possible sampling errors against the costs of full data collection and analysis” (Ehrenberg, 1978; 

ςελ.285). 

Οι αποφάςεισ για τθ δειγματολθψία αφοροφν τθν αναγνϊριςθ του τμιματοσ ι του 

υποςυνόλου του πλθκυςμοφ που επιλζγεται για τθν διεξαγωγι τθσ ζρευνασ (Bryman & Bell, 

2007). Η διαδικαςία δειγματολθψίασ αποτελείται από ζξι ςτάδια (Churchill, 1992). τον Πίνακα 

Γ4.1 παρουςιάηεται θ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ δειγματολθψίασ . το πρϊτο ςτάδιο ορίηεται ο 

πλθκυςμόσ για τον οποίο επικυμείται να εξαχκοφν τα ςυμπεράςματα. τθ ςυνζχεια, 

προςδιορίηονται οι πθγζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για να γίνει θ επιλογι του δείγματοσ. το 

τρίτο ςτάδιο ορίηεται ποια μζλθ αποτελοφν το δείγμα τθσ ζρευνασ. το τζταρτο ςτάδιο, 

ακολουκεί, θ επιλογι τθσ μεκόδου που χρθςιμοποιείται για τθν επιλογι του δείγματοσ, ενϊ 

ςτο επόμενο ςτάδιο κακορίηεται το μζγεκοσ του δείγματοσ. Σζλοσ, ςυλλζγονται τα ςτοιχεία από 

εκείνουσ τουσ ερωτϊμενουσ που ζχουν προςδιοριςτεί μζςω τθσ παραπάνω διαδικαςίασ. τθ 

ςυνζχεια γίνεται αναλυτικι αναφορά για το τι εφαρμόςτθκε ςε κάκε ζνα ςτάδιο ξεχωριςτά. 

  

Πίνακασ Γ4.1: Διαδικαςία ςχεδιαςμοφ δειγματολθψίασ 

1ο τάδιο Οριςμόσ πλθκυςμοφ 

   2ο τάδιο    Κακοριςμόσ δειγματολθπτικοφ πλαιςίου 

      3ο τάδιο       Επιλογι διαδικαςίασ δειγματολθψίασ 

         4ο τάδιο          Κακοριςμόσ μεκόδου δειγματολθψίασ 

            5ο τάδιο             Κακοριςμόσ μεγζκουσ δείγματοσ 

               6ο τάδιο                Επιλογι δείγματοσ 

 Πηγή: Churchill & Iacobucci (2005, p. 323) 
 
 

o 1ο τάδιο: Οριςμόσ πλθκυςμοφ 

Σο πρϊτο βιμα ςτθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ δειγματολθψίασ είναι να κακοριςτεί ο 

ςτοχευμζνοσ πλθκυςμόσ. Ο πλθκυςμόσ είναι το ςφνολο όλων των πικανϊν 

ερωτθκζντων, από τουσ οποίοσ το δείγμα ζχει ςχεδιαςτεί προκειμζνου να επιτευχκοφν 

οι ςτόχοι τθσ παροφςασ ζρευνασ. Βάςει των όςων ζχουν προαναφερκεί, θ μελζτθ 

εςτιάηει ςτουσ υπεφκυνουσ για τισ αγορζσ του νοικοκυριοφ. Ζχοντασ υποκζςει ότι ςε 
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κάκε νοικοκυριό ζνα άτομο είναι ο κφριοσ υπεφκυνοσ για τθν διεξαγωγι των 

κακθμερινϊν αγορϊν ςε ςοφπερ μάρκετ, ο πλθκυςμόσ είναι το ςφνολο των ελλθνικϊν 

νοικοκυριϊν. φμφωνα με τθν Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (Ελτατ, 2011β) τα ελλθνικά 

νοικοκυριά αρικμοφν 4.134.540.  Ωσ εκ τοφτου, ο πλθκυςμόσ ορίηεται ωσ ακολοφκωσ: 

 Στοιχείο (element): Οι υπεφκυνοι για τισ αγορζσ του νοικοκυριοφ τουσ από το 

ςοφπερ μάρκετ  

 Μονάδα δειγματοληψίασ (sampling unit): Νοικοκυριά1 

 Ζκταςη (extent): Ελλάδα 

 Χρόνοσ (time): Σο χρονικό διάςτθμα Απρίλιοσ  – Ιοφνιοσ 2016 

 

Ζνα καλό δείγμα είναι αρκετό για να δϊςει ζγκυρεσ απαντιςεισ, ανεξάρτθτα τουσ 

ςκοποφσ μιασ μελζτθσ. Αλλά όχι ζνα οποιοδιποτε δείγμα, ζνα αντιπροςωπευτικό του 

πλθκυςμοφ που γίνεται θ μελζτθ (Ehrenberg, 1978).  Δεδομζνου ότι όλοι οι πολίτεσ 

επιςκζπτονται περιςταςιακά το ςοφπερ μάρκετ, ηθτικθκε να ςυμπλθρωκεί το 

ερωτθματολόγιο αποκλειςτικά και μόνο από τον υπεφκυνο των οικογενειακϊν αγορϊν. 

Δεδομζνου ότι θ παροφςα ζρευνα μελετά τθ φάςθ αποςφνδεςθσ των πελατϊν από το 

βαςικό τουσ ςοφπερ μάρκετ, ζπρεπε να διαςφαλιςτεί ότι απευκφνεται ςε άτομα που 

είναι ιδθ ςυνδεδεμζνο με αυτό. Ζχει ιδθ αναφερκεί, το γεγονόσ ότι για να ξεκινιςει θ 

φάςθ αποςφνδεςθσ κάποιου από μία επωνυμία πρζπει πρϊτα να ζχει ςυνδεκεί με 

αυτι. 

 

o 2ο τάδιο: Κακοριςμόσ δειγματολθπτικοφ πλαιςίου  

Λαμβάνοντασ υπόψθ το πλθκυςμό τθσ μελζτθσ, μζςω των ςτοιχείων που αντλικθκαν 

από τθν Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι, δεν χρειάςτθκε να χρθςιμοποιθκεί κάποιο άλλο 

δειγματολογικό πλαίςιο για τθν ζρευνα, κακϊσ θ τεχνικι δειγματολθψία που 

ακολουκικθκε είναι μθ – πικανότθτασ (πικανοτικι). 

 

                                                           
1
 Νοικοκυριό: είναι το ςφνολο των ατόμων που διαμζνουν μόνιμα ςε μία κατοικία, είτε ζχουν ςυγγενικζσ 

ςχζςεισ είτε όχι 
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o 3ο τάδιο: Επιλογι διαδικαςίασ δειγματολθψίασ  

Σο τρίτο βιμα περιλαμβάνει τθν επιλογι τθσ τεχνικισ δειγματολθψίασ. Η απόφαςθ 

αυτι ςχετίηεται με το αν το δείγμα λάβει τθ μορφι ενόσ δείγματοσ πικανότθτασ ι μθ 

πικανότθτασ. τθν πρϊτθ περίπτωςθ, όλα τα ςτοιχεία του πλθκυςμοφ ζχουν κάποια 

γνωςτι και μθ μθδενικι, αλλά όχι κατ’ ανάγκθ ίςθ, πικανότθτα να επιλεγοφν ωσ 

ςυμμετζχοντεσ του δείγματοσ. τθν δεφτερθ περίπτωςθ, τα ςτοιχεία του πλθκυςμοφ 

δεν ζχουν γνωςτι ι προκακοριςμζνθ πικανότθτα να επιλεγοφν και αντ’ αυτοφ 

επιλζγονται από τθν προςωπικι κρίςθ του ερευνθτι. 

το ςχιμα απεικονίηεται μία ταξινόμθςθ των τεχνικϊν δειγματολθψίασ  

 

Διάγραμμα Γ4.2: Σεχνικζσ δειγματολθψίασ 
 

 

τθ παροφςα ζρευνα θ τεχνικι των δειγμάτων που δεν είναι πιθανοτήτων κρίκθκε ωσ 

καλφτερθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φιλοδοξία τθσ διεξαγωγισ μιασ δειγματολθπτικισ 

ζρευνασ που κα είναι ςτατιςτικά αντιπροςωπευτικι και ςυνάμα τουσ περιοριςμοφσ των 

πόρων και του δειγματολθπτικοφ πλαιςίου. 

 

o 4ο τάδιο: Κακοριςμόσ μεκόδου δειγματολθψίασ 

Η πιο αςφαλισ μζκοδο για τθν επιλογι δείγματοσ είναι θ τυχαία επιλογι. Αλλά όπωσ 

αναφζρει ο Ehrenberg (1978, ςελ. 286) “no one would dream of putting all the items in a 

hat, shuffling them and pulling out the required number”, κακϊσ, θ τυχαία επιλογι δεν 

ζχει ςτατιςτικι εγκυρότθτα και δεν διαςφαλίηει τθν αντιπροςωπευτικότθτα όλου του 

πλθκυςμοφ. 

Σεχνικζσ Δειγματολθψίασ 

Μθ-πικανότθτασ Πικανότθτασ 

Ευκολίασ 

κόπιμθ Δειγματολθψία 

Δειγματοληψία μεριδίου/ quota 

Δειγματολθψία Χιονοςτιβάδασ 

Απλι Συχαία Δειγματολθψίαα 

υςτθματικι Δειγματολθψία 

τρωματοποιθμζνθ 

Δειγματολθψία κατά ομάδεσ 

Άλλεσ τεχνικζσ 
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Η μζκοδοσ δειγματολθψίασ που ακολουκεί το δείγμα είναι θ δειγματοληψία 

ποςοςτϊςεων ή μεριδίου (quota). Η ςτρατθγικι αυτισ τθσ μεκόδου είναι να επιτευχκεί 

θ αντιπροςωπευτικότθτα του δείγματοσ από τα διάφορα ςτοιχεία του πλθκυςμοφ, ςτισ 

ςχετικζσ αναλογίεσ με τισ οποίεσ ςυναντϊνται ςτον πλθκυςμό. Ωσ εκ τοφτου, τζκθκαν 

ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ ςτθ μζκοδο τθσ δειγματολθψίασ, ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί 

θ αντιπροςωπευτικότθτα του δείγματοσ και να ςκιαγραφεί το προφίλ των ελλθνικϊν 

νοικοκυριϊν. 

 

o 5ο τάδιο: Κακοριςμόσ μεγζκουσ του δείγματοσ 

το πζμπτο βιμα ακολουκείται ο προςδιοριςμόσ του μεγζκουσ του δείγματοσ, το οποίο 

αναφζρεται ςτον αρικμό των ςτοιχειϊν που κα πρζπει να μελετθκοφν με ςκοπό τθν 

απόκτθςθ ακριβείσ και επαρκϊσ αξιόπιςτεσ απαντιςεισ ςτα πλαίςια των περιοριςμϊν 

που υπάρχουν (Churchill & Iacobucci, 2005; Bryman & Bell, 2003). Μία ςειρά 

παραγόντων που επθρεάηουν τον κακοριςμό του μεγζκουσ του δείγματοσ είναι α) ο 

βακμόσ ακρίβειασ που απαιτείται, β) θ απαίτθςθ γενίκευςθσ των αποτελεςμάτων, γ) θ 

τεχνικι ανάλυςθσ των αποτελεςμάτων, δ) θ φφςθ του πλθκυςμοφ που ςτοχεφει θ 

ζρευνα, ε) θ μζκοδοσ ςυλλογισ ςτοιχείων και ςτ) εάν υπάρχει ανάγκθ εξζταςθσ και 

ςφγκριςθσ δειγμάτων (Malhotra & Birks, 2007; Saunders et al., 2003; Sekaran, 2009). Η 

τιμι «n» του απαιτοφμενου δείγματοσ κα πρζπει, προφανϊσ, να εξαρτάται από τον 

βακμό ακρίβειασ με τθν οποία επικυμείται να εκτιμθκεί θ οποιαδιποτε παράμετροσ 

του πλθκυςμοφ (Barlett, Kortrlik & Higgins, 2001; Κουρεμζνοσ, 1996). Σο ελάχιςτο 

μζγεκοσ δείγματοσ δίνεται από τον ακόλουκο τφπο (Krejcie & Morgan, 1970: p 607):  

 

n = [X2 * N * P (1-P)] / [ME2 * (N-1) + (X2 * P (1-P)] 

Όπου, n =    Σο ελάχιςτο δείγμα 
            X2  = Επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 
            Ν = Μζγεκοσ Πλθκυςμοφ  
            Ρ = Η αναλογία των απαντιςεων που ζχουν το πλθκυςμιακό χαρακτθριςτικό 
            ΜΕ% =  Σο περικϊριο ςφάλματοσ που απαιτείται 
 

   

τισ περιςςότερεσ μελζτεσ διοίκθςθσ επιχειριςεων, επιλζγεται 95% διάςτθμα 

εμπιςτοςφνθσ και το περικϊριο ςφάλματοσ κυμαίνεται μεταξφ +/- 3% ζωσ +/- 5% 
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(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, ςελ. 219). τθν παροφςα ζρευνα, λοιπόν, 

επιλζχκθκε διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ 95% και περικϊριο ςφάλματοσ 3,5%. Επίςθσ, 

επιλζχκθκε θ τιμι p = 50% αναφορικά με τθ μεταβλθτότθτα των πλθκυςμιακϊν 

χαρακτθριςτικϊν που ερευνϊνται ζτςι ϊςτε να αυςτθροποιθκοφν τα κριτιρια 

προςδιοριςμοφ ελάχιςτου δείγματοσ (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Με βάςθ τα 

προθγοφμενα, το ελάχιςτο απαιτοφμενο δείγμα για τθν διεξαγωγι ζγκυρων 

ςυμπεραςμάτων, προςδιορίςτθκε ςε 784 ςυμμετζχοντεσ (Πίνακασ Γ4.2).  

Εμπειρικοί κανόνεσ αναφζρουν ότι ςτθν Ελλάδα οι ζρευνεσ αγοράσ που εξετάηουν 

δείγμα από όλθ τθ χϊρα κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνουν περίπου 1.600 άτομα, 

ωςτόςο αν το δείγμα εξετάηει μόνο αποκρινόμενουσ από τθν περιοχι τθσ Αττικισ 

μπορεί να αποτελείται από 750 άτομα περίπου (Μάλλιαρθσ, 2012).  

 

Πίνακασ Γ4.2: Απαιτοφμενο μζγεκοσ δείγματοσ 

Απαιτοφμενο Μζγεκοσ Δείγματοσ 
 

 Διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ = 95% Διάςτθμα Εμπιςτοςφνθσ = 99% 

Πλθκυςμόσ Περικϊριο φάλματοσ Περικϊριο φάλματοσ 

 5% 3,5% 2,5% 1% 5% 3,5% 2,5% 1% 

1,000,000 384 783 1534 9512 663 1352 2647 16317 

2,500,000 384 784 1536 9567 663 1353 2651 16478 

10,000,000 384 784 1536 9594 663 1354 2653 16560 

100,000,000 384 784 1537 9603 663 1354 2654 16584 

300,000,000 384 784 1537 9603 663 1354 2654 16586 

 

o 6ο τάδιο: Επιλογι δείγματοσ 

Λόγω τθσ φφςθ τθσ μελζτθσ και, ςυνακόλουκα, τθσ ανάγκθσ να ελζγχεται θ διαδικαςία 

ςυλλογισ δεδομζνων εκ του ςφνεγγυσ, επιλζχκθκαν τυχαία 100 φοιτθτζσ του τμιματοσ 

Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ για να 

ςυμμετάςχουν ςτθ ςυλλογι δεδομζνων. τουσ φοιτθτζσ που ςυμμετείχαν ςτθ 

διεξαγωγι τθσ ζρευνασ δόκθκαν ςαφείσ οδθγίεσ, τόςο για το ςκοπό και τθ 

ςθμαντικότθτα τθσ ζρευνασ, όςο και για τθν δομι και τισ ερωτιςεισ του 

ερωτθματολογίου.  

ε κάκε φοιτθτι δόκθκαν 20 ερωτθματολόγια (ςε μορφι booklet ζγχρωμα εκτυπωμζνα 

από τον ερευνθτι) για να τα διανζμει ςε 20 καταναλωτζσ που είναι υπεφκυνοι για τισ 

αγορζσ του οφπερ Μάρκετ του νοικοκυριοφ τουσ, ςε αναλογία  
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- 5 απαντιςεισ νοικοκυριϊν με 1 άτομο,  
- 5 απαντιςεισ νοικοκυριϊν 2 ατόμων και  
- 10 απαντιςεισ οικογενειϊν με 2 άτομα και πάνω. 

 
Εκ των οποίων, παράλλθλα,  να πλθροφν τον αρικμό των ερωτθματολογίων βάςει τθσ 

παρακάτω θλικιακισ κλίμακασ. 

 

Ετϊν     Ερωτθματολόγια 

20-29 5 

30-39 5 

40-49 4 

50+ 6 

 

Ζτςι, επιτεφχκθκε θ ςυμφωνία του προφίλ του δείγματοσ με τα ςτοιχεία που 

ςυλλζχκθκαν από τθν Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι. Ενϊ, παράλλθλα, με τθ ςυμμετοχι 

φοιτθτϊν από διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ ζδωςε τθ δυνατότθτα ςυγκζντρωςθσ 

πανελλαδικοφ δείγματοσ.  

 

Γ4.3 υλλογι Δεδομζνων 

Σα δεδομζνα μαηεφτθκαν ςτθν Ελλάδα μεταξφ των μθνϊν Απριλίου – Ιουνίου 2016 και 

ακολουκικθκε μια προςζγγιςθ δφο φάςεων. Ο ερευνθτισ ςυγκζντρωςε ςε πρϊτθ φάςθ 

(Απρίλιο 2016) 107 ερωτθματολόγια διανζμοντάσ τα ςε αντιπροςωπευτικό δείγμα του 

πλθκυςμοφ, ζτςι ϊςτε να υπάρχει ζνα ςυγκριτικό δείγμα ερωτθματολογίων με αυτά που 

ςυγκζντρωςαν οι φοιτθτζσ. ε επόμενο ςτάδιο το Μάιο – Ιοφνιο 2017 οι φοιτθτζσ 

ςυγκζντρωςαν 1679 ερωτθματολόγια. Από αυτά τα 9 περιείχαν ςθμαντικό αρικμό κενϊν 

απαντιςεων ϊςτε να κεωρθκοφν θμιτελι εξ αρχισ και να μθν προςμετρθκοφν ςτον τελικό 

αρικμό ςυγκεντρωμζνων απαντιςεων. Επομζνωσ, το τελικό ςυγκεντρωμζνο δείγμα περιείχε 

1777 (107 και 1670) ερωτθματολόγια. 

 

Γ4.4 Ζλεγχοσ φαλμάτων 

Η παροφςα ενότθτα ςχετίηεται με τθν ποιότθτα των δεδομζνων που λαμβάνονται ςτθν 

διεξαγωγι τθσ ζρευνασ ςε ςχζςθ με τα λάκθ και τουσ τρόπουσ ελαχιςτοποίθςισ τουσ. Όλα αυτά 

τα μζςα ςυλλογισ δειγμάτων ποςοςτϊςεων υπόκεινται ςε πικανζσ μερολθψίεσ. Ο προςεκτικόσ 

ςχεδιαςμόσ, θ εμπειρία και θ επιμονι μποροφν να βοθκιςουν ςτθν αντιμετϊπιςθ των 

προφανϊν μερολθψιϊν (Hair, Bush & Ortinau, 2002). Σα ςφάλματα είναι εγγενείσ ςτθ ςυλλογι 
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δεδομζνων και ςτισ μετριςεισ κατά τθ διεξαγωγι μιασ ζρευνασ (de Vaus, 2001; Malhotra & 

Birks, 2007; Saunders et al., 2003). 

Σα ςφάλματα μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν, γενικά, ςε ςυςτθματικά ςφάλματα 

(systematic error) και ςε τυχαία ςφάλματα (random error). Σα ςυςτθματικά ςφάλματα 

πρόκειται για εκείνα που ςχετίηονται με τθν αξιοπιςτία μιασ μζτρθςθσ και μπορεί να οφείλονται 

ςτθν κακι βακμονόμθςθ των μεταβλθτϊν ι ςτθ λανκαςμζνθ χριςθ τουσ, που μπορεί να 

αλλάξουν τα αποτελζςματα. Σα ςυςτθματικά ςφάλματα τείνουν να μετατοπίςουν όλεσ τισ 

μετριςεισ με ςυςτθματικό τρόπο, ζτςι ϊςτε, θ μζςθ τιμι να είναι μετατοπιςμζνθ προσ μία 

διεφκυνςθ. Σα τυχαία ςφάλματα πρόκειται για εκείνα που ςχετίηονται με τθν ακρίβεια μιασ 

μζτρθςθσ και δείχνουν τισ διακυμάνςεισ που ζχουν οι μετριςεισ που γίνονται κάτω από τισ 

ίδιεσ φαινομενικά ςυνκικεσ και τα οποία οδθγοφν ςτθν κατανομι των αποτελεςμάτων γφρω 

από μία μζςθ τιμι. Οφείλονται ςε παροδικοφσ παράγοντεσ όπωσ, οι αλλαγζσ ι οι διαφορζσ 

μεταξφ των ςυμμετεχόντων ι ςτισ ςυνκικεσ που ζγινε θ ζρευνα (Churchill & Iacobucci, 2005; 

Malhotra & Birks, 2007). 

Η μακθματικι εξίςωςθ που παρουςιάηει ςε ζνα πλαίςιο τθν κατανόθςθ τθσ ακρίβεια 

των μετριςεων λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςυςτθματικά και τα τυχαία ςφάλματα παρουςιάηεται 

παρακάτω. 

 

Πίνακασ Γ4.3: Εξίςωςθ Ακρίβειασ μετριςεων και ςφαλμάτων 

Πηγή: Malhotra & Birks (2007, ςελ. 312) 
 

Γ4.4.1. υςτθματικά φάλματα 

Μία μζτρθςθ παρουςιάηει μερικά χαρακτθριςτικά κάποιων μεταβλθτϊν αρικμθτικά, με 

αποτζλεςμα μία μζτρθςθ να μθν είναι θ πραγματικι αξία του εν λόγω χαρακτθριςτικοφ αλλά 

μια παρατιρθςθ από αυτι. Σο ςφάλμα μζτρθςθσ, λοιπόν, μπορεί να ςυμβεί λόγω μιασ 

πλθκϊρασ παραγόντων που προκφπτουν αν θ μζτρθςθ τθσ παρατθροφμενθσ μεταβλθτισ είναι 

διαφορετικι από τθν πραγματικι (Hair et al., 2010). 

 

XO = XT + XS + XR 

Όπου,       XO =  παρατθροφμενο ςκορ (observed score) ι θ μζτρθςθ 
                  XT =  πραγματικό ςκορ (true score) του χαρακτθριςτικοφ που μετριζται  

                         XS =  ςυςτθματικό ςφάλμα (systematic  error) 

                         XR =  τυχαίο ςφάλμα (random error) 

 

Ζτςι, υνολικό φάλμα = (XS + XR) 
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Πηγή: McDaniel & Gates (2002, ςελ.165) 
Διάγραμμα Γ4.3: Σφποι ςυςτθματικϊν ςφαλμάτων 
 

o Σφάλμα απόκριςησ (Response Error): Σο ςφάλμα απόκριςθσ προκφπτει, κυρίωσ, από 

ερωτθκζντεσ που δίνουν ανακριβείσ απαντιςεισ ι αδυνατοφν να απαντιςουν ςε 

μερικζσ από τισ ερωτιςεισ άλλοτε εκελθμζνα και άλλοτε άκελά τουσ. τα πλαίςια τθσ 

αποφυγισ αυτοφ του είδουσ ςφαλμάτων λιφκθκαν μζτρα μζςα από μία αυςτθρι 

προςζγγιςθ ςτο ςχεδιαςμό του ερωτθματολογίου, ςφμφωνα με τισ ορκζσ πρακτικζσ για 

τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ αναγνωςιμότθτασ και τθσ απόκριςθσ. Η πιλοτικι ζρευνα πριν από 

τθν τελικι διανομι του ερωτθματολογίου (Κεφάλαιο Γ2), ζδωςε τθν τελικι δομι και 

μορφι του ερωτθματολογίου. Επιπλζον, θ επικοινωνιακι μζκοδοσ του 

ερωτθματολογίου (Παράγραφοσ Γ3.5.3) επιβεβαίωςε τθ νομιμότθτα και τθ ςθμαςία τθσ 

ζρευνασ και τθν αποκλειςτικι χριςθ των απαντιςεων τουσ για τθν εκπλιρωςθ των 

ακαδθμαϊκϊν ςκοπϊν τθσ, διαβεβαιϊνοντασ τουσ ςυμμετζχοντεσ για τθν ανωνυμία 

τουσ, με αποτζλεςμα τθν παρακίνθςθ των ςυμμετεχόντων να δϊςουν ζγκυρεσ 

απαντιςεισ. Ωςτόςο, ακολουκικθκε ζλεγχοσ για τισ ελλιπζσ απαντιςεισ, όπωσ κα 

παρουςιαςτεί παρακάτω (Παράγραφοσ Γ4.5.1). 

o Σφάλμα μη απόκριςησ (Non-response error): Σο ςφάλμα μθ απόκριςθσ ςυμβαίνει όταν 

κάποιοι δεν ανταποκρίνονται είτε ςτθν απάντθςθ ςυγκεκριμζνθσ ςειράσ ερωτιςεων 

είτε ςτθν ςυμμετοχι τουσ ςε όλθ τθν ζρευνα (Hair et al., 2010). Η διανομι των 

ερωτθματολογίων  πρόςωπο με πρόςωπο χρθςίμευςε για να βελτιϊςει το ποςοςτό 

απόκριςθσ. Επιπλζον, οι ερωτθκζντεσ ιταν ενιμεροι για τθ ςθμαντικότθτα των 

απαντιςεϊν τουσ και τον τρόπο ςυμπλιρωςισ τουσ, τόςο ςτισ γραπτζσ όςο και ςτισ 

προφορικζσ οδθγίεσ που τουσ δόκθκαν, με αποτζλεςμα τθν ελαχιςτοποίθςθ αυτοφ του 

υςτθματικό φάλμα 

φάλμα Μζτρθςθσ φάλμα ςχεδιαςμοφ 

δειγματολθψίασ 

φάλμα επιλογισ 

 

φάλμα πλαιςίου 

δειγματολθψίασ 

φάλμα προςδιοριςμοφ 

πλθκυςμοφ 

φάλμα Απόκριςθσ φάλμα ςυλλογισ 

ςτοιχείων 

φάλμα περιοχισ 

αποκρινόμενων 

φάλμα μθ απόκριςθσ 

Μερολθψία 

αποκρινόμενων 

φάλμα επεξεργαςίασ 

φάλμα μζςου 

φάλμα ερευνθτι 

Τπόρρθτο ςφάλμα 

πλθροφοριϊν 
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ςφάλματοσ. Παράλλθλα, για τθν ελαχιςτοποίθςθ αυτοφ του τφπου ςφάλματοσ 

ακολουκικθκε μια ςτρατθγικι παρακίνθςθσ των ερωτϊμενων, όπωσ παρουςιάςτθκε 

ςτθν Παράγραφο Γ3.5. 

o Σφάλμα επεξεργαςίασ (Office processing error): Σο ςφάλμα επεξεργαςίασ εμφανίηεται 

όταν ο ερευνθτισ κάνει λάκοσ ςτθν επεξεργαςία, κωδικοποίθςθ, ειςαγωγι, ταξινόμθςθ 

ι ανάλυςθ των δεδομζνων (Churchill & Iacobucci, 2005). Σα δεδομζνα αυτισ τθσ 

ζρευνασ χειρίςτθκαν αποκλειςτικά από τον ερευνθτι, ο οποίοσ κατζβαλε τθ δζουςα 

επιμζλεια και προςοχι κατά τθν επεξεργαςία τουσ. Η ενδελεχισ μελζτθ τθσ 

βιβλιογραφίασ για τθν ανάλυςθ των δεδομζνων οδιγθςε ςτθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ 

τεχνικισ ανάλυςθσ για τα δεδομζνα, θ οποία εξαςφάλιςε τθν ελαχιςτοποίθςθ τζτοιων 

ςφαλμάτων. 

Επιπλζον, τυχαίοι ζλεγχοι για τθν ορκότθτα τθσ καταγραφισ των απαντιςεων ςτθ βάςθ 

απαντιςεων ζγινε από τον ερευνθτι και ζναν ακόμα υποψιφιο διδάκτορα του 

τμιματοσ ΟΔΕ. Όταν υπιρχε, ζςτω ωσ υπόνοια, ότι καταγράφθκαν λάκοσ εκ 

παραδερομισ οι απαντιςεισ ι είχαν ςυμπλθρϊκει οι κενζσ απαντιςεισ από άλλα 

άτομα, τα ερωτθματολόγια αποςφρκθκαν εξ ολοκλιρου από το τελικό δείγμα. 

o Σφάλμα μζςου (Instrument error): Σο ςφάλμα μζςου αναφζρεται ςτθν μερολθψία του 

ερωτθματολογίου να ςτρζφει τον ςυμμετζχοντα τθσ ζρευνασ ςε ςυγκεκριμζνεσ 

απαντιςεισ, κακϊσ και ςτθν ζλλειψθ ςαφϊν οδθγιϊν για τον τρόπο ςυμπλιρωςισ του 

(ΜcDaniel & Gates, 2002). Όπωσ ιδθ αναφζρκθκε (Παράγραφοσ Γ3.7), ο αυςτθρόσ 

ςχεδιαςμόσ και ο πιλοτικόσ ζλεγχόσ του ερωτθματολογίου εξάλειψε κάκε πικανότθτα 

αυτοφ του ςφάλματοσ. 

o Σφάλμα ερευνητή (Interviewer error): Σο ςφάλμα ερευνθτι επζρχεται όταν 

καταγράφονται ανακριβείσ απαντιςεισ που οφείλονται αποκλειςτικά και μόνο από το 

ςφάλμα του ερευνθτι. Για να διαςφαλιςτεί θ ποιότθτα των δεδομζνων και των 

απαντιςεων που κα κατζγραφαν οι φοιτθτζσ, τουσ δόκθκαν ςαφείσ οδθγίεσ για τον 

τρόπο με τον οποίο κα διεξιγαγαν τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα. Είχε ζντονα τονιςτεί ότι θ 

εμπλοκι του φοιτθτι ςτθν ςυμπλιρωςθ των απαντιςεων κα ζπρεπε να είναι 

υποςτθρικτικι και όχι κακευκυνόμενθ, και ο κφριοσ ρόλοσ του είναι θ διανομι αυτϊν. 

υνάμα, για τθν ςυμμετοχι ενόσ φοιτθτι ςτθν παροφςα ζρευνα είχε τεκεί το κριτιριο 
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να ζχουν κατανοιςει και μελετιςει εκ βάκουσ το ρόλο που ζχει ο ερευνθτισ και τθ 

ςθμαςία τθσ ςυλλογισ ζγκυρων απαντιςεων. 

Προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί το ςφάλμα ςυγκζντρωςθσ δεδομζνων, ζγινε ζλεγχοσ 

ωσ προσ τον τρόπο ςυμπλιρωςθσ των ερωτθματολογίων ανά φοιτθτι που τα 

ςυγκζντρωνε. Εξετάςτθκαν όλα τα ερωτθματολόγια για πικανότθτα αυτοςυμπλιρωςθσ, 

ελζγχοντασ το γραφικό χαρακτιρα, τον τρόπο με τον οποίο ςθμειωνόταν θ απάντθςθ 

και τθ γραφικι φλθ (ςτυλό/μολφβι) που χρθςιμοποιικθκε για τθ ςυμπλιρωςθ του 

ερωτθματολογίου. Παράλλθλα, για κάκε ςετ απαντιςεων ανά φοιτθτι ζγινε ζλεγχοσ 

για διπλότυπεσ περιπτϊςεισ (duplicate cases) και για αςυνικθςτεσ περιπτϊςεισ 

(unusual cases). 

o Συνολικό ςφάλμα πληροφοριϊν (Surrogate information error): Αυτό το είδοσ 

ςφάλματοσ λαμβάνει χϊρα όταν υπάρχει απόκλιςθ μεταξφ των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για να απαντθκεί το ερευνθτικό πρόβλθμα και ςτισ πλθροφορίεσ που 

τελικά ςυλλζγονται (Hair et al., 2010; Tull & Hawkins, 1993 ). Η ενδελεχισ αναςκόπθςθ 

τθσ βιβλιογραφίασ, θ υιοκζτθςθ εννοιολογικϊν οριςμϊν που ταιριάηουν, ακριβϊσ, 

ςτουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ ζρευνασ και ο πιλοτικόσ ζλεγχοσ του ερωτθματολογίου 

εξαςφάλθςε τθ ςυλλογι δεδομζνων που απαντοφν αποκλειςτικά και μόνο ςτα 

ερευνθτικά ερωτιματα, εξαλείφοντασ κάκε ςυνολικό ςφάλμα πλθροφοριϊν. 

 

τθ διαδικαςία δειγματολθψίασ ελοχεφουν διάφοροι κίνδυνοι, ςτουσ οποίουσ μπορεί να 

υποπζςει, να προβλζψει και να αποφφγει κάποιοσ ερευνθτισ (Malhotra & Birks, 2007). 

o Σφάλμα προςδιοριςμοφ πληθυςμοφ (Population specification error): Σο ςυγκεκριμζνο 

λάκοσ ξεκινά από τον απροςδιόριςτο ι λανκαςμζνο κακοριςμό του πλθκυςμοφ του 

δείγματοσ. Η δζουςα προςοχι κατά τον ςχεδιαςμό τθσ δειγματολθψίασ και θ ςαφισ 

οριοκζτθςθ του πλθκυςμοφ ςτόχου δεν αφινει περικϊρια ανθςυχίασ και ςφαλμάτων. 

o Σφάλμα πλαιςίου δειγματοληψίασ (Sampling frame): Σο ςφάλμα δειγματολθπτικοφ 

πλαιςίου προκφπτει όταν ζνα δείγμα προζρχεται από ανακριβείσ ι ακατάλλθλεσ πθγζσ 

(Churchill & Iacobucci, 2005). Ζνα τζτοιο πλαίςιο δεν χρθςιμοποιικθκε ςτθ παροφςα 

ζρευνα, οπότε δεν διατρζχεται κανζνασ κίνδυνοσ ςφάλματοσ. 

o Σφάλμα επιλογήσ (Selection error): Σο ςφάλμα επιλογισ παρουςιάηεται ςτισ 

περιπτϊςεισ όπου θ διαδικαςία δειγματολθψίασ είναι ελλιπισ, ακατάλλθλθ ι ζχει 
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εφαρμοςτεί λανκαςμζνα (ΜcDaniel & Gates, 2002). Η ςυςτθματικι προςζγγιςθ που 

ακολουκικθκε για τθ δειγματολθψία, θ οποία περιγράφεται ςτο Γ4.2 μετριάηει τθν 

πικανότθτα τζτοιου είδουσ ςφάλματοσ. 

 

Γ4.4.2 Συχαία ςφάλματα 

Όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, παράλλθλα με τα ςυςτθματικά ςφάλματα ςυνυπάρχουν και 

τα τυχαία ςφάλματα, τα οποία δεν είναι ςτακερά και απορρζουν από παραδικοφσ παράγοντεσ. 

Ζτςι, το τυχαίο ςφάλμα επθρεάηει το παρατθροφμενο ςκορ (observed score) με διαφορετικοφσ 

τρόπουσ για κάκε χρονικι ςτιγμι (McDaniel & Gates, 2002).  

 

 

Πηγή: McDaniel & Gates (2002, ςελ.165) 
Διάγραμμα Γ4.4: Σφποι τυχαίων ςφαλμάτων 

 

o Τυχαίο δειγματοληπτικό ςφάλμα (Random sampling error): Σο τυχαίο 

δειγματολθπτικό ςφάλμα παρουςιάηεται όταν το επιλεγμζνο δείγμα δεν 

αντιπροςωπεφει με ακρίβεια τον πλθκυςμό που ςτοχεφει θ ζρευνα και ορίηεται ωσ «the 

variation between the true mean value for the population and the true mean value for 

the original sample» (Malhotra & Birks, 2007, ςελ. 74). Αυτό το είδοσ ςφάλματοσ 

μειϊνεται, κακϊσ αυξάνεται το μζγεκοσ τουσ δείγματοσ (Churchill & Iacobucci, 2005), 

με αποτζλεςμα να ζχει ελαχιςτοποιθκεί ςτο μζγιςτό βακμό του ςτθν παροφςα ζρευνα.  

o Τυχαίο μη δειγματοληπτικό ςφάλμα (Random non sampling error): Αυτό το είδοσ 

ςφάλματοσ είναι μθ ςυςτθματικό που προκφπτει από άλλουσ παράγοντεσ εκτόσ από τθ 

δειγματολθψία, οι οποίοι επθρεάηουν τουσ αποκρινόμενουσ κατά τθν διάρκεια τθσ 

ςυμμετοχισ τουσ ςτθν ζρευνα (πχ. θ διάκεςθ). Αυτοί οι παράγοντεσ είναι πζρα από τον 

ζλεγχο του ερευνθτι και δεν μποροφν να προβλεφκοφν, ϊςτε να εξαλειφκοφν πικανά 

ςφάλματα. 

 

Συχαίο φάλμα 

Συχαίο δειγματολθπτικό ςφάλμα Συχαίο μθ δειγματολθπτικό 

ςφάλμα 
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Γ4.5 Ανάλυςθ Δεδομζνων 

Μετά τθν ςυλλογι των δεδομζνων, το επόμενο βιμα είναι θ διενζργεια αναλφςεων, 

προκειμζνου να πραγματοποιθκεί ο ζλεγχοσ των ερευνθτικϊν υποκζςεων. Αρχικά, κα πρζπει 

να διαςφαλιςτεί ότι τα δεδομζνα πλθροφν τισ προχποκζςεισ για περαιτζρω ανάλυςθ (Sekaran 

& Bougie, 2010), να καταςταλάξει το τελικό δείγμα τθσ ζρευνασ και να βρεκεί θ κατάλλθλθ 

τεχνικι για τθν ανάλυςι του.  

 

Γ4.5.1 Ανάλυςθ των Ελλιπϊν Απαντιςεισ (Missing Values) 

Πριν από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων, επιδιϊχκθκε να διαςφαλιςτεί θ ποιότθτα και θ 

ακεραιότθτα των δεδομζνων, και μζςω του ελζγχου των περιπτϊςεων που δεν ζχουν 

ςυμπλθρϊςει όλεσ τισ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου. Αρχικά ςε πρϊτεσ αξιολογιςεισ του 

δείγματοσ, θ Ανάλυςθ των Ελλιπϊν Απαντιςεων (ΑτΕΑ) ζδειξε ότι ζνασ μικρόσ αρικμόσ 

ερωτϊμενων παρζλειψε αρκετζσ ερωτιςεισ. Αυτό, ςε ζνα μεγάλο και για μερικοφσ δφςκολο 

ερωτθματολόγιο ιταν αναμενόμενο. υνεπϊσ, υπιρχαν 21 ερωτθματολόγια τα οποία 

εμφάνιηαν ποςοςτό αναπάντθτων ερωτιςεων μεγαλφτερο του 30% ι δεν είχαν δϊςει 

απαντιςεισ ςτισ κφριεσ μεταβλθτζσ τθσ ζρευνασ. Για εφλογουσ λόγουσ κεωρικθκε ότι ζπρεπε 

να αποςυρκοφν ςε αυτό το ςτάδιο από κάκε περαιτζρω ανάλυςθ. 

Αναλφοντασ περαιτζρω τισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ωσ προσ τισ ελλιπείσ 

απαντιςεισ, παρατθρικθκε ότι οριςμζνεσ ερωτιςεισ από τθ φφςθ τουσ επζτρεπαν τθν 

κωδικοποίθςθ των αςυμπλιρωτων μεταβλθτϊν, κατά τθν ειςαγωγι των ςτοιχείων ςτο SPSS. 

Ειδικότερα, ςτθν ενότθτα Β.1 τοκ ερωτθματολογίου, όςα ςοφπερ μάρκετ δεν ςυμπλθρϊκθκαν 

κεωρικθκε ότι δεν τα επιςκζπτεται ο ερωτϊμενοσ. Όπωσ αντίςτοιχα, και ςτθν ερϊτθςθ ςχετικά 

για «ποιο λόγο προτιμοφν οι ερωτϊμενοι το ςυγκεκριμζνο ςοφπερ μάρκετ». υνεπϊσ, οι 

ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ δεν ςυμπεριλιφκθκαν ςτθν ανάλυςθ ελλιπϊν απαντιςεων.  

Επιπλζον, ςτθν ερϊτθςθ «ποιο ςοφπερ μάρκετ αποτελεί το βαςικό ςασ» (Ενότθτα 

ερωτθματολογίου Β.1.2), παρατθρικθκε ότι κάποιοι δεν απάντθςαν. Αυτι θ κατθγορία των 

ςυμμετεχόντων απάντθςαν ζνα ςοφπερ μάρκετ ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ (ποιο ςοφπερ 

μάρκετ επιςκζπτεςτε) και είναι πικανό να κεϊρθςαν ότι θ ερϊτθςθ αποτελεί τμιμα τθσ 

προθγοφμενθσ που δεν χρειαηόταν να διευκρινίςουν περαιτζρω. 
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Γ4.5.1.1 Εξζταςη του Βαθμοφ Τυχαιότητασ των Ελλιπϊν Απαντήςεων 

Σο δεφτερο ςτάδιο ςτθν ανάλυςθ των ελλιπϊν απαντιςεων είναι θ διερεφνθςθ του 

βακμοφ τυχαιότθτασ και θ πικανότθτα φπαρξθσ προτφπων μθ απόκριςθσ ςε κάποιεσ 

μεταβλθτζσ. τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίηεται θ τυχαιότθτα των ελλιπϊν απαντιςεων 

ςτο δείγμα ςτισ μεταβλθτζσ που ςχετίηονται με τθν Επιρροι τθσ Κρίςθσ και τθν Αποςφνδεςθ του 

καταναλωτι από το βαςικό του ςοφπερ μάρκετ. 

 

 
Διάγραμμα  Γ4.5: Missing values patterns 
 

 
Διάγραμμα Γ4.6: Missing values patterns 
 

 

φμφωνα με αυτό τον ζλεγχο βρζκθκαν 15 ερωτθματολόγια που πικανϊσ 

ακολουκοφςαν τον ίδιο τρόπο μθ απάντθςθσ και ςυνεπϊσ εξαλείφκθκαν από το τελικό δείγμα. 

Οπότε, όλεσ οι ελλιπζσ απαντιςεισ τθσ ζρευνασ κακορίηονται από ςυνκικεσ πλιρουσ 
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τυχαιότθτασ, οι οποίεσ με τθ τεχνικι τθσ μεκόδου ανάλυςθσ που επιλζχκθκε δεν μποροφν να 

επθρεάςουν τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. 

 

Γ4.5.1.2 Μζθοδοσ διαχείριςησ ελλιπϊν απαντήςεων  

τθν ανάλυςθ των δεδομζνων χρθςιμοποιικθκαν δφο μζκοδοι διαχείριςθσ ελλιπϊν 

απαντιςεων θ μζςη αντικατάςταςη (mean replacement) και θ διαγραφή μεμονωμζνων 

περιπτϊςεων (casewise delection).  

Με τθ χριςθσ τθσ μζςησ αντικατάςταςησ αντικαταςτάκθκαν όλα τα ελλείποντα ςθμεία 

με τθ μζςθ τιμι όλων των υπόλοιπων δεδομζνων ανά ςτιλθ (δθλαδι του υπό εξζταςθ δείκτθ ι 

τθσ μεταβλθτισ). Σο πλεονζκτθμα αυτισ τθσ μεκόδου είναι ότι δεν αλλάηει το μζγεκοσ του 

δείγματοσ και δεν αλλάηει θ μζςθ τιμι των μεταβλθτϊν. Ωςτόςο επθρεάηεται θ διακφμανςθ 

των μεταβλθτϊν του δείγματοσ, με αποτζλεςμα να μθν είναι κατάλλθλθ μζκοδοσ για να 

χρθςιμοποιθκεί ςτθν μοντελοποίθςθ του δείγματοσ, κακϊσ κα είχε άμεςθ επιρροι ςτουσ 

ςυντελεςτζσ ςχζςθσ (path coefficients) των μεταβλθτϊν (Allison, 2001; Barlandi & Enders, 2010; 

Little & Rubin, 1987). 

Εναλλακτικά, λοιπόν, εφαρμόςτθκε θ μζθοδοσ διαγραφήσ μεμονωμζνων περιπτϊςεων, 

ςφμφωνα με τθν οποία διαγράφεται κάκε περίπτωςθ (απάντθςθ) που δεν περιζχει τιμι (Little 

& Rubin, 1987; Hair et al., 2017). Αυτι θ μζκοδοσ, ςαφϊσ, μειϊνει το μζγεκοσ του δείγματοσ, 

αλλά δεδομζνου ότι το δείγμα ιταν μεγαλφτερο από το ελάχιςτο προτεινόμενο δεν 

δθμιουργικθκε κάποιο πρόβλθμα κατά τθ διάρκεια των αναλφςεων. 

 

Γ4.5.1.3 Ζλεγχοσ παρουςίασ ακραίων τιμϊν ςτο δείγμα (Outliers)  

Ο ζλεγχοσ αυτόσ κρίνεται απαραίτθτοσ, κακϊσ μζςω αυτοφ επιχειρείται ο εντοπιςμόσ 

των ακραίων τιμϊν ςτα ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια, που ενδεχομζνωσ να δθμιουργοφςαν 

πρόβλθμα ςτθν ανάλυςθ των δεδομζνων και ςτο ςχολιαςμό των αποτελεςμάτων. 

Με τθ μζκοδο τθσ cluster analysis και το dendrogram εντοπίςτθκαν και αφαιρζκθκαν 12 

ερωτθματολόγια, που οι απαντιςεισ τουσ ςτο ςφνολο χαρακτθρίςτθκαν “outliers” και δεν 

αντιπροςϊπευαν κάποιο ςυγκεκριμζνο πρότυπο ςυμπεριφοράσ. 
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Γ4.5.2 Επικφρωςθ τελικοφ δείγματοσ 

Όςο αφορά τθν κατάλθξθ ςτο τελικό δείγμα προσ ανάλυςθ πάρκθκαν κάποιεσ 

αποφάςεισ βάςει των ερωτιςεων ελζγχου που είχε το ερωτθματολόγιο και τουσ ςκοποφσ τθσ 

ζρευνασ. 

- Εξαλείφκθκαν από το τελικό δείγμα 40 ερωτθματολόγια, των οποίων οι αποκρινόμενοι 

κατοικοφν ςτθν Κφπρο, δεδομζνου ότι ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ είναι να επικεντρωκεί ςε ζνα 

αντιπροςωπευτικό δείγμα τθσ Ελλάδασ.  

- Παράλλθλα, άλλο ζνα ποςοςτό των απαντιςεων αποκλείςτθκε από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν 

τελικι ανάλυςθ μετά από τον ζλεγχο τθσ ερϊτθςθσ ελζγχου (control question), ςχετικά με το αν 

ο ερωτϊμενοσ είναι ο κφριοσ υπεφκυνοσ για τισ αγορζσ του νοικοκυριοφ του. Αυτό είχε ωσ 

αποτζλεςμα να απομακρφνκθκαν, επιπλζον, 211 ερωτθματολόγια πριν από τθν ανάλυςθ των 

δεδομζνων. 

- Άλλθ μία ερϊτθςθ ελζγχου ιταν για το ποςοςτό των αγορϊν των ςυμμετεχόντων από το 

βαςικό τουσ ςοφπερ μάρκετ. Θα ιταν άδικο και άτοπο να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν ανάλυςθ των 

δεδομζνων οι αποκρινόμενοι που απαντιςαν ότι ςτο βαςικό τουσ ςοφπερ μάρκετ 

καταναλϊνουν το 0 - 20% των οικογενειακϊν τουσ αγορϊν του ςοφπερ μάρκετ. υνακολοφκωσ, 

εξαιρζκθκαν 14 ερωτθματολόγια 

- Όπωσ αναφζρκθκε, παραπάνω, 159 ερωτθματολόγια αφαιρζκθκαν, αφοφ υπιρχε υπόνοια 

ςφαλμάτων των φοιτθτϊν (Παράγραφοσ Γ4.4). και 15 ερωτθματολόγια που είχαν ελλιπείσ 

απαντιςεισ (Παράγραφοσ Γ4.5.1). 

- Προκειμζνου να δθμιουργθκεί ζνα άρτιο δείγμα δεδομζνων, εξαλείφκθκαν 24 

ερωτθματολόγια μετά από περαιτζρω ανάλυςθ, τα οποία χαρακτθρίςτθκαν ωσ αςυνικιςτεσ και 

ακραίεσ περιπτϊςεισ (outliers και unusual cases). 

υνοπτικά, ο τελικόσ αρικμόσ ερωτθματολογίων τα οποία προχϊρθςαν ςτο επόμενο ςτάδιο τθσ 

ανάλυςθσ των δεδομζνων είναι 1314. 
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Πίνακασ Γ4.4: Σελικό δείγμα προσ ανάλυςθ  
Συνολικά ςυγκεντρωμζνα ερωτηματολόγια 1777 

Αιτία Εξάλειψησ:  

Άλλοσ υπεφθυνοσ για τισ οικογενειακζσ αγορζσ 211 

Ποςοςτό αγορϊν από το βαςικό Σοφπερ 

Μάρκετ μικρότερο από 20% 
 

14 

Τόποσ κατοικίασ, Κφπροσ 40 

Ελλιπείσ Απαντήςεισ 15 

Πιθανότητα ςφάλματοσ ςυμπλήρωςησ  159 

Outliers 24 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1314 

 

Γ4.5.3 Σεχνικι μεκόδου ανάλυςθσ 

Βάςει των απαιτιςεων του ςκοποφ τθσ παροφςασ ζρευνασ, θ ανάλυςθ των δεδομζνων 

διεξάχκθκε  μζςω τθσ χριςθ δφο ςτατιςτικϊν προγραμμάτων, το SPSS Statistics 21 και το smart 

PLS v.3.2.4 (Ringle, Wende & Becker, 2015).  

Η αναλυτικι τεχνικι, θ οποία εφαρμόηεται ϊςτε να μελετθκοφν οι δομικζσ ςχζςεισ 

είναι θ μοντελοποίθςθ των δομικϊν εξιςϊςεων (Structural Equation Modelling- SEM). Η SEM 

βαςίηεται ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ςυνόλου ςχζςεων αιτιότθτασ (Hair et al.,1998). φμφωνα με τον 

Chin (1998) και τον Fornell (1987), οι τεχνικζσ SEM είναι παραδείγματα τθσ δεφτερθσ γενιάσ 

πολυμεταβλθτισ ανάλυςθσ, θ οποία προςφζρει ςτουσ ερευνθτζσ μεγαλφτερθ ευελιξία ςε 

ςφγκριςθ με τισ τεχνικζσ πρϊτθσ γενιάσ, όπωσ είναι θ πολλαπλι παλινδρόμθςθ, θ ανάλυςθ 

παραγόντων κ.λπ.  

Ζχουν αναπτυχκεί δφο τφπο SEM, θ μοντελοποίθςθ δομικϊν εξιςϊςεων βάςει 

ςυνδιακφμανςθσ (Convarianced Based Structural Equation Modelling), χάριν ςυντομίασ θ CB-

SEM και θ μοντελοποίθςθ βάςει μερικϊν ελάχιςτων τετραγϊνων (Partial Least Square 

Modeling), θ οποία κα αναφζρεται ωσ PLS – SEM (Hair et al., 2010; Hair, Ringle & Sarstedt, 

2011; Hair et al., 2012). Η CB-SEM χρθςιμοποιείται, κυρίωσ, για να επιβεβαιϊςει (ι να 

απορρίψει) κεωρίεσ, δθλαδι ζνα ςφνολο ςυςτθματικϊν ςχζςεων μεταξφ πολλαπλϊν 

μεταβλθτϊν (Hair, Ringle & Sarstedt, 2011). Η επίτευξθ αυτοφ του ςκοποφ πραγματοποιείται με 

τθν εξζταςθ του προτεινόμενου μοντζλου βάςει τθσ ςυνδιακφμανςθσ του δείγματοσ που 

εξετάηεται τθν εκάςτοτε ςτιγμι. Εναλλακτικι προςζγγιςθ ςε αυτι τθσ ςυνδιακφμανςθσ 

αποτελεί θ PLS – SEM, κακϊσ ςτθρίηεται ςτθν εξζταςθ τθσ διακφμανςθσ ςτισ εξαρτθμζνεσ 

μεταβλθτζσ κατά τθν εξζταςθ του μοντζλου. Παράλλθλα, μεταφζρει τον προςανατολιςμό και το 
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βάροσ από τον ζλεγχο των αιτιακϊν υποδειγμάτων - κεωριϊν ςε προβλεπτικά υποδείγματα 

πολλαπλϊν ςφνκετων μεταβλθτϊν και ιδιαίτερων χαραξτθριςτικϊν. Δθλαδι, αντί να 

επικεντρϊνεται ςτθν ανάπτυξθ υποδειγμάτων τα οποία προςπακοφν να εξθγιςουν τθ 

ςυνδιακφμανςθ όλων των παρατθροφμενων μεταβλθτϊν, ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ ανάλυςθσ PLS 

είναι θ πρόβλεψθ (Chin & Newsted 1999; Hair, Ringle & Sarstedt, 2011; Hair, et al., 2017). Η πιο 

ςθμαντικι και κρίςιμθ διαφορά των δφο αυτϊν μεκόδων δθλαδι είναι ο τρόποσ με τον οποίο 

εξετάηουν τισ λανκάνουςεσ μεταβλθτζσ (latent variables) μζςα ςτο υπό εξζταςθ μοντζλο.  

φμφωνα με τα κριτιρια που κζτουν οι Hair et al. (2012), για το ποια μζκοδοσ είναι θ 

καταλλθλότερθ, βάςει τουσ ερευνθτικοφσ ςτόχουσ τθσ παροφςασ ζρευνασ, των 

χαρακτθριςτικϊν του δείγματοσ, τα χαρακτθριςτικά του μοντζλου κρίκθκε κατάλλθλθ, θ χριςθ 

του  αλγορίκμου PLS – SEM. τον πίνακα (Γ4.5) παρουςιάηονται αναλυτικά τα προαναφερόμενα 

χαρακτθριςτικά. 

Κατά ςυνζπεια το PLS-SEM παρζχει μεγαλφτερθ ευελιξία ςτον προςδιοριςμό και ςτθν 

μζτρθςθ των μεταβλθτϊν και αποφεφγει τα προβλιματα που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ τθσ 

ςυνδιαςποράσ, «inadmissible solutions and factor indeterminacy» (Chin, 1998). Για τθν ανάλυςθ 

των αποτελεςμάτων ζχει υιοκετθκεί θ προςζγγιςθ των δφο ςταδίων  

 

Α) ε πρϊτο ςτάδιο αξιολογείται θ ςυνζπεια του μοντζλου μζτρθςθσ με τον ζλεγχο 

αξιοπιςτίασ και εγκυρότθτασ (Κεφάλαιο Δ1) των μεταβλθτϊν και πολυςυγγραμικότθτασ των 

μεταβλθτϊν δομικισ φφςεωσ. Η αξιοπιςτία εξετάςτθκε με τον ζλεγχο εςωτερικισ ςυνοχισ 

(Fornell & Larcker, 1981), αξιολογϊντασ τα φορτία (loadings) του κάκε δείκτθ (indicator) και τθν 

αξιοπιςτία τθσ κλίμακασ (Composite Reliability) ςυνολικά. H εγκυρότθτα ςφγκλιςθσ (Convergent 

validity) εξετάςτθκε μζςω του ελζγχου τθσ μζςθσ διακφμανςθσ (average variance extracted - 

AVE) και θ εγκυρότθτα διαχωριςμοφ (discriminant validity) εξετάςτθκε μζςω τθσ εκτίμθςθσ τθσ 

τετραγωνικισ ρίηασ του AVE τθσ μεταβλθτισ. Οι μετριςεισ αυτζσ διαςπάςτθκαν ςτο SPSS και 

ςτο smart PLS3, αξιοποιϊντασ το κατάλλθλο μζςο ςτθν εκάςτοτε περίπτωςθ. 

 

Β) ε δεφτερο ςτάδιο αξιολογείται το ερευνθτικό μοντζλο με τον ζλεγχο των ςχζςεων 

μεταξφ των μεταβλθτϊν (Κεφάλαιο Δ3). Όλθ θ μοντελοποίθςθ ζλαβε χϊρα ςτο ςτατιςτικό 

πρόγραμμα smart PLS3. 
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Πίνακασ Γ4.5: Χαρακτθριςτικά SEM-PLS 
Χαρακτθριςτικά Δείγματοσ 

Μζγεκοσ δείγματοσ Δυνατότθτα υπολογιςμοφ υποδειγμάτων βαςιςμζνα ςε δείγματα μικρά 
(ζωσ και 30 παρατθριςεων) 

Κατανομι Δεν τίκεται προχπόκεςθ πολυμεταβλθτισ κανονικότθτασ 

Ελλιπείσ Απαντιςεισ Αξιόπιςτθ (high robust) ανάλυςθ όταν οι ελλιπείσ απαντιςεισ είναι ςε 
λογικά πλαίςια 

Κλίμακα μζτρθςθσ Σαυτόχρονθ διαχείριςθ τόςο μεταβλθτϊν λόγου και διαςτιματοσ, όςο και 
ονοματικϊν μεταβλθτϊν 

Χαρακτθριςτικά Μοντζλου 

Αρικμόσ ερωτιςεων 
ςε κάκε μεταβλθτι 

Διαχειρίηεται εφρυκμα τόςο τισ μεταβλθτζσ με μία ερϊτθςθ όςο και τισ 
μεταβλθτζσ με πολλζσ ερωτιςεισ  

χζςθ μεταξφ τθσ 
μεταβλθτισ και του 
δείκτθ τθσ 

Μζςα ςτο ίδιο υπόδειγμα μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν λανκάνουςεσ 
μεταβλθτζσ τόςο μοριακισ φφςεωσ (reflective), όςο και δομικισ (formative). 

Πολυπλοκότθτα 
μοντζλου 

Διαχειρίηεται πολφπλοκα μοντζλα με περίπλοκεσ δομικζσ ςχζςεισ 

Σφποσ μοντζλου Δεν υπάρχουν βρόχοι αιτιότθτασ (μθ κυκλικι ςχζςθ) 

PLS –SEM ιδιότθτεσ 

Αντικειμενικότθτα Ελαχιςτοποιεί τθν τον αρικμό τθσ απρόβλεπτθσ διακφμανςθσ 

Αποδοτικότθτα - υγκλίνει προσ τθ βζλτιςτθ λφςθ (ακόμα και ςε πολφπλοκα μοντζλα ι ςε 
μεγάλα δείγματα) 
- Αποδοτικόσ αλγόρικμοσ 

Φφςθ μεταβλθτϊν Θεωρείται κατάλλθλθ ςτθν εξζταςθ λανκανουςϊν εννοιϊν 

κορ μεταβλθτϊν - Ο γραμμικόσ ςυνδυαςμόσ των δεικτϊν είναι κακοριςμζνοσ 
- Χρθςιμοποιείται για πρόβλεψθ 
- Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε αρχικό ςτάδιο των αναλφςεων 
- Δεν επθρεάηεται από τυχόν ανεπάρκεια των δεδομζνων 

Εκτιμιςεισ 
παραμζτρων 

- ε μεγάλο βακμό είναι ςυνεπζσ 
- Ζχει υψθλά επίπεδα ςτατιςτικισ αξιοπιςτίασ  

Αξιολόγθςθ μοντζλου 

Αποτίμθςθ 
ολόκλθρου 
μοντζλου 

Δεν ζχει κακιερωκεί κάποιο παγκόςμιο κριτιριο ελζγχου καλισ 
προςαρμογισ (goodness of fit) 

Αξιολόγθςθ 
μοντζλου μζτρθςθσ 

- Μοντελοποίθςθ μοριακισ (reflective) φφςθσ: Αποτίμθςθ εγκυρότθτασ και 
αξιοπιςτίασ με πλθκϊρα κριτθρίων 
- Μοντελοποίθςθ δομικισ (formative) φφςθσ: Αποτίμθςθ εγκυρότθτασ, 
ςθμαντικότθτασ και ςυνοχισ μζςω τθσ βαρφτθτασ του κάκε δείκτθ, ζλεγχοσ 
ςυγγραμικότθτασ δεικτϊν 

Αξιολόγθςθ δομικοφ 
μοντζλου 

Ζλεγχοσ ςυγγραμικότθτασ μεταξφ των μεταβλθτϊν, ςτατιςτικι 
ςθμαντικότθτα των ςχζςεων των μεταβλιτϊν (path coefficient), αξιολόγθςθ 
των κριτθρίων για τθ δυνατότθτα πρόβλεψθσ του μοντζλου 

Πρόςκετεσ 
αναλφςεισ 

- Ανάλυςθ μθτρϊν 
- Λαμβάνει υπόψθ τθν επιρροι μεςολαβθτικϊν (mediator) και 
παρεμβατικϊν (moderator) μεταβλθτϊν  
- Ανάλυςθ πολλϊν ομάδων (multigroup analysis) 
- Hierarchical component model 
- Uncovering and treating unobserved heterogeneity 
- Measurement model invariance 

Πηγή: Hair, Hult, Ringle & Sarstedt (2017,  ςελ.19-20) 
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Γ4.6 Προφίλ Καταναλωτϊν 

Η ενότθτα αυτι, αν και περιλαμβάνει τισ απλοφςτερεσ ςτατιςτικζσ αναλφςεισ των 

δεδομζνων, αποτελεί μια επαρκι βάςθ ϊςτε να δοκεί θ γενικι εικόνα για τα χαρακτθριςτικά 

του δείγματοσ. Ειδικότερα, παρουςιάηονται λεκτικά και διαγραμματικά τα αποτελζςματα τθσ 

ςτατιςτικισ ανάλυςθσ που αφοροφςαν τα κοινωνικοοικονομικά και δθμογραφικά 

χαρακτθριςτικά του δείγματοσ, όπωσ απαντικθκαν με βάςθ τισ ερωτιςεισ τθσ ενότθτασ Δ του 

ερωτθματολογίου. Ειδικότερα, αναλφονται τα δεδομζνα φφλου και οικογενειακισ κατάςταςθσ, 

θ θλικιακι και ειςοδθματικι κατθγορία ςτθν οποία ανικουν οι αποκρινόμενοι, το επίπεδο 

εκπαίδευςθσ και το είδοσ τθσ απαςχόλθςθσ τουσ και παρουςιάηονται ςυγκεντρωμζνα ςτον 

πίνακα Γ4.6. 

 

Φφλο: Σα δθμογραφικά ςτοιχεία αποκαλφπτουν ότι τθ διευκζτθςθ των οικογενειακϊν 

αγορϊν είναι ευκφνθ γζνουσ κθλυκοφ. Η πλειοψθφία του δείγματοσ αποτελείται από γυναίκεσ 

ζναντι 35% του δείγματοσ που απαρτίηεται από άντρεσ. 

 

Ηλικία: χεδόν το 50% των αποκρινόμενων ανικουν ςτθν θλικιακι ομάδα 31-50, με το 

25,1% να είναι 31 με 40 χρονϊν και το 23,9% να είναι 41 με 50. Σρίτθ θλικιακι ομάδα ςτθ ςειρά 

είναι αυτι των 51 με 60 που μοιράηονται τθ κζςθ τουσ με τουσ νζουσ 18-30, δεδομζνου ότι 

ακροιςτικά ςυμπλθρϊνουν περίπου το 23%. Ενϊ ςε χαμθλότερα ποςοςτό ςυμμετοχισ είναι 

άτομα θλικία από 61 ετϊν και πάνω, ποςοςτό που μπορεί να εξθγθκεί πολλαπλά: (1) άτομα 

μεγαλφτερθσ θλικίασ χριηουν βοικειασ να μεταφζρουν τισ αγορζσ τουσ και αναλαμβάνει να 

τουσ βοθκιςει κάποιοσ από το κοντινό τουσ περιβάλλον, (2) λόγω τθσ κρίςθσ ζχουν αλλάξει τα 

πρότυπα οικογζνειασ και πολλζσ οικογζνειεσ μζνουν μαηί με τουσ θλικιωμζνουσ, και (3) ακόμα 

μπορεί να εξθγθκεί ότι άτομα μεγαλφτερθσ θλικίασ δεν είναι εξοικειωμζνοι με τθν ζννοια και τθ 

ςθμαντικότθτα τθσ ζρευνασ, ϊςτε να είναι κετικοί ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτι. Κφριο 

ςυμπζραςμα είναι πωσ το ενεργό δυναμικό του νοικοκυριοφ είναι αυτό που αναλαμβάνει, 

παράλλθλα, τισ αγορζσ του ςπιτιοφ.  

Αναλογικά και κατά αφξοντα αρικμό οι θλικιακζσ ομάδεσ ακολουκοφν το ποςοςτό του 

πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ βάςει των ςτοιχείων τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ (2011). 

 

Φφλο και Ηλικία: το διάγραμμα Γ4.7 παρουςιάηονται ςυγκριτικά οι θλικιακζσ κλίμακεσ 

με το φφλο των αποκρινόμενων. Από το διάγραμμα φαίνεται ότι θ θλικιακι κλίμακα των 



Ενότθτα Γ. Μεκοδολογία Ζρευνασ 

 

Διδακτορικι Διατριβι Ευαγγελίασ Χρ. Χατηοποφλου 207 

 

γυναικϊν που κατά πλειοψθφία ζχουν αναλάβει τισ οικογενειακζσ τουσ αγορζσ είναι 31 με 49, 

ενϊ αντίκετα για τουσ άντρεσ οι επικρατοφςεσ θλικιακζσ κλίμακεσ είναι 31 με 40 και 51 με 60. 

 

Διάγραμμα Γ4.7: Περιγραφι Φφλου βάςει Ηλικίασ  
 

 

Εκπαίδευςη: Ακροιςτικά το μεγαλφτερο ποςοςτό των ςυμμετεχόντων ςυνζχιςαν τισ 

ςπουδζσ τουσ μετά τθν αποφοίτθςι τουσ από το λφκειο. υγκεκριμζνα, το 21,4% αποφοίτθςε 

από ΙΕΚ ι ΣΕΙ και ζνα μεγαλφτερο ποςοςτό 27,4% ζχει πτυχίο πανεπιςτθμίου. Λιγότεροι από 

τουσ μιςοφσ (154 με ποςοςτό 11,7%) είναι το ποςοςτό των ερωτθκζντων που ζχουν πτυχίο 

μεταπτυχιακοφ επιπζδου ι διδακτορικοφ επιπζδου. Ενκαρρυντικό είναι το γεγονόσ ότι 83 

ςυμμετζχοντεσ (6,3%), οι οποίοι ζχουν λάβει μόνο τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ δζχτθκαν και 

ςυμπλιρωςαν το ερωτθματολόγιο, παρόλεσ τισ πικανζσ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςαν. 

 

Επάγγελμα: Από τον οικονομικά ενεργό πλθκυςμό ςτθν Ελλάδα οι 3.727.633 είναι 

ιδιωτικοί υπάλλθλοι (Ελτατ, 2011) ζνα ποςοςτό που ςυμπίπτει με το ποςοςτό των ιδιωτικϊν 

υπαλλιλων που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα, δθλαδι 33,9%. Σο ποςοςτό των δθμοςίων 

υπαλλιλων ανζρχεται ςτο 18,1% και ςχεδόν 200 αποκρινόμενοι εργάηονται ωσ ελεφκεροι 

επαγγελματίεσ, ςυγκεντρϊνοντασ περίπου το 15% του δείγματοσ.  

Σο ποςοςτό των ατόμων που διλωςαν άνεργοι ι οικιακά υπολογίςτθκε περίπου 22% 

και αντιςτοιχεί ςε 289 ςυμμετζχοντεσ. Ενϊ αντίςτοιχα το ποςοςτό τθσ ανεργίασ ςφμφωνα με τισ 

μετριςεισ τθσ Ελτατ (2016) για το Μάιο 2016 ςτθν Ελλάδα ανζρχεται ςτο 23,2%, ζνα ποςοςτό 

που επιβεβαιϊνει τθν αντιπροςωπευτικότθτα του δείγματοσ. Γίνεται ςφγκριςθ και αναφορά 
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ςτο επίπεδο ανεργίασ ςυγκεκριμζνα τον Μάιο, κακϊσ είναι ο μινασ διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ , 

ϊςτε θ ςφγκριςθ να μθν επθρεάηεται από τθν μεταβολι που ζχει το ποςοςτό τθσ ανεργίασ 

λόγω εποχικότθτασ κάποιων επαγγελμάτων.  

 

Ειςόδημα: Η πλειοψθφία των ερωτϊμενων (23%) διλωςαν πωσ το οικογενειακό τουσ 

ειςόδθμα είναι μεταξφ 900 με 1200 ευρϊ, με επόμενθ επιλογι (19,8%) τθν κλίμακα των 

ειςοδθμάτων μεταξφ 601 με 900 ευρϊ. Περίπου 200 ςυμμετζχοντεσ λαμβάνουν 1201 με 1500 

ευρϊ και άλλοι τόςοι πάνω από 2001 ευρϊ. Επιπλζον, τα ποςοςτά γενικότερα ςχεδόν ίςο 

μοιράηονται ςε όλεσ τισ οικονομικζσ κλίμακεσ με ζνα ποςοςτό 13,7% να αμείβεται με λιγότερα 

από 600 ευρϊ και το μικρότερο ποςοςτό των ςυμμετεχόντων να αμείβεται με 1501 ζωσ 2000 

ευρϊ. Ελάχιςτοι ςυμμετζχοντεσ, ςτον αρικμό 33, κεϊρθςαν πωσ θ ερϊτθςθ του ειςοδιματοσ 

είναι ευαίςκθτο προςωπικό δεδομζνο και δεν απάντθςαν. 

Σα προαναφερκζν ποςοςτά είναι χαρακτθριςτικά τθσ ελλθνικισ πραγματικότθτασ, 

ςφμφωνα με τθν οποία ζχουν μειωκεί τα μιςκολογικά κλιμάκια για τθν χαμθλά και τθν μεςαία 

ειςοδθματικι τάξθ, ενϊ αντίκετα τα υψθλά ειςοδιματα δζχτθκαν περικοπζσ αλλά όχι τόςο για 

να φτάςουν ςτα μεςαία οικονομικά επίπεδα. Ζτςι, παρατθρείται από το δείγμα τθσ παροφςασ 

ζρευνα ότι θ μεςαία ειςοδθματικι τάξθ ζχει αποδυναμωκεί λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ και 

των νζων μιςκολογικϊν ςυνκθκϊν (μείωςθ ορίου του κατϊτατου μιςκοφ). 

 

 

Διάγραμμα Γ4.8.: Περιγραφι Φφλου βάςει ειςοδιματοσ 
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Άξιο αναφοράσ είναι οι διαφορζσ ςτο οικογενειακό ειςόδθμα των ανδρϊν ερωτϊμενων 

με τισ γυναίκεσ και ειδικότερα το αυξθμζνο ποςοςτό των ανδρϊν που δθλϊνουν υψθλό 

οικογενειακό ειςόδθμα. φμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία οι άντρεσ είναι πιο υψθλά 

αμειβόμενοι από τισ γυναίκεσ, γεγονόσ που δικαιολογεί αυτι τθν ανιςότθτα (Ελτατ, 2016). 

Επιπροςκζτωσ, από τθν οπτικι τθσ οικογζνειασ το αποτζλεςμα αυτό παρουςιάηει τθν 

πικανότθτα να αναλαμβάνει ο άντρασ κάποιεσ αρμοδιότθτεσ του νοικοκυριοφ και ειδικά αυτζσ 

των αγορϊν ςτα νοικοκυριά όπου εργάηονται περιςςότερα από ζνα άτομα (πλειοψθφία 

δθλωμζνου ειςοδιματοσ πάνω από 2001 ευρϊ),  

 

Τόποσ Διαμονήσ: Η ςυντριπτικι πλειοψθφία του δείγματοσ, δθλαδι περίπου 70%, μζνει 

ςτο νομό τθσ Αττικισ με 903 ςυμμετζχοντεσ, ενϊ οι υπόλοιποι ςυμμετζχοντεσ (397) 

προζρχονται και διαμζνουν ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα. Άλλωςτε θ ςυγκζντρωςθ τθσ πλειοψθφίασ 

του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ (περίπου 50%) μζνει ςτο νομό Αττικισ, οπότε δικαιολογείται αυτι θ 

διάρκρωςθ του δείγματοσ. Η ζλλειψθ αντιπροςωπευτικότθτασ, δθλαδι, του τόπου διανομισ 

αποτελεί περιοριςμό τθσ παροφςασ ζρευνασ. 
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Πίνακασ Γ4.6: Η κατανομι των δθμογραφικϊν ςτοιχείων των ερωτϊμενων 
Κριτήριο Στοιχείο Συχνότητα Ποςοςτό 

Δείγματοσ 

Φφλο Άντρασ 456 34,7% 

 Γυναίκα 858 65,3% 

Ηλικία 18-24 139 12,9% 

 25-30 132 10,0% 

 31-40 329 25,1% 

 41-50 314 23,9% 

 51-60 238 18,1% 

 61-70 88 6,7% 

 71+ 44 3,4% 

Εκπαίδευςη Τποχρεωτικι Εκπαίδευςθ 83 6,3% 

 Απόφοιτοσ Λυκείου 435 33,1% 

 Απόφοιτοσ ΙΕΚ/ΣΕΙ 281 21,4% 

 Απόφοιτοσ ΑΕΙ 360 27,4% 

 Κάτοχοσ Master/ PhD 154 11,7% 

Επάγγελμα Ιδιωτικόσ Τπάλλθλοσ 444 33,9% 

 Δθμόςιοσ Τπάλλθλοσ 237 18,1% 

 Ελ. Επαγγελματίασ 195 14,8% 

 υνταξιοφχοσ 149 11,3% 

 Οικιακά/Άνεργοσ 289 21,9% 

Ειςόδημα Ζωσ 600 176 13,7% 

 601-900 254 19,8% 

 901-1200 295 23,0% 

 1201-1500 206 16,1% 

 1501-2000 159 12,4% 

 Πάνω από 2001 191 14,9% 

Τόποσ 

Διαμονήσ 

Αττικι 903 69,46% 

Άλλο 397 30,54% 
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Νοικοκυριά: Σα ςτοιχεία τθσ διάρκρωςθσ του νοικοκυριοφ των ςυμμετεχόντων 

επιβεβαιϊνουν και ακολουκοφν τα πρότυπα νοικοκυριϊν που υπάρχουν ςτθν ελλθνικι 

οικογζνεια, όπωσ παρουςιάηονται από τθν απογραφι του 2011 και παρουςιάηονται από τθν 

Ελτατ (2011). Σο ποςοςτό των παντρεμζνων (52,9%) ταυτίηεται με το ποςοςτό των 

νοικοκυριϊν που ζχουν παιδιά (53,9%). Ζνα ποςοςτό που επιβεβαιϊνεται επιπλζον από τον 

αρικμό των μελϊν τθσ οικογζνειασ, πάνω από 3 μζλθ ζχει το 51% του δείγματοσ. 

Αντίκετα, το χαμθλό ποςοςτό των ερωτϊμενων που είναι είτε διαηευγμζνοι (4,6%) είτε 

ςε διάςταςθ (1,3%), ταυτίηεται με τα ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ, 

ςφμφωνα με το οποίο παρατθρείται πωσ θ ςυντθρθτικι άποψθ περί διαηυγίων και ακόμα 

περιςςότερο ο ιςχυρόσ κεςμόσ τθσ οικογζνειασ δεν ζχει επιτρζψει να ταραχκεί θ αρχι τθσ 

οικογζνειασ.  

Από τουσ ςυμμετζχοντεσ οι 371 είναι ελεφκεροι αποτελϊντασ το 28,6% του δείγματοσ και 

ζνα μικρότερο ποςοςτό (7,9%) βρίςκεται ςε ςυμβίωςθ. Επομζνωσ, το υπόλοιπο του δείγματοσ 

που αποτελείται από ζνα ι δφο μζλθ αποτελείται από νοικοκυριά που δεν ζχουν παιδιά και 

από άτομα που είναι είτε ελεφκεροι, είτε ςε ςυμβίωςθ ι χιροι. 

 

Πίνακασ Γ4.7: Περιγραφικά ςτοιχεία Νοικοκυριϊν  
Κριτήριο Στοιχείο Συχνότητα Ποςοςτό 

Δείγματοσ 
Ποςοςτό 

Πληθυςμοφ 

Αριθμόσ 

μελϊν 

οικογζνειασ 

1 306 23,6%  

2 324 25,0%  

3 263 20,3%  

4 315 24,3%  

5+ 88 6,8%  

Οικογενειακή 

Κατάςταςη 

Ελεφκεροσ 371 28,6%  

ε ςυμβίωςθ 103 7,9%  

Παντρεμζνοσ 686 52,9%  

 Διαηευγμζνοσ 60 4,6%  

 Χιροσ 61 4,7%  

 ε διάςταςθ 17 1,3%  

Παιδιά Όχι 606 46,1%  

 Ναι 708 53,9%  
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Γ4.7 φνοψθ 

Όλεσ οι κεωριςεισ και τα ςτοιχεία του παρόντοσ κεφαλαίου, ςε ςυνδυαςμό με τα 

Κεφάλαια Γ2 και Γ3 αποςκοποφν ςτο να παρουςιαςτεί θ ςυςτθματικι διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων, θ οποία βαςίηεται ςε αξιόπιςτεσ και ζγκυρεσ πρακτικζσ τθσ βιβλιογραφικισ 

επιςκόπθςθσ τθσ μεκοδολογίασ ζρευνασ. Η κεωρθτικι πλαιςίωςθ τθσ μεκοδολογίασ που 

ακολουκικθκε ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν παραδοχι ενόσ πλιρουσ και ςυνεκτικοφ ςχεδίου για 

τθν επίτευξθ του ςκοποφ και των ςτόχων τθσ παροφςασ ζρευνασ.  

Σο κφριο προφίλ του δείγματοσ, άρα και του κφριου επιςκζπτθ για τισ οικογενειακζσ 

αγορζσ ςτο ςοφπερ μάρκετ περιγράφεται ωσ μία γυναίκα, παντρεμζνθ, μεταξφ 31 ζωσ 40 

χρόνϊν, θ οποία μζνει ςτθν Αττικι εργάηεται ωσ ιδιωτικι υπάλλθλοσ και οι οικογενειακεσ 

απολαβζσ είναι 900 με 1200 ευρϊ. 

τθν Ενότθτα Δ, λοιπόν, ακολουκεί μια λεπτομερι παράκεςθ τθσ ανάλυςθσ των 

δεδομζνων που ςυλλζχκθκαν από τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ1. Εγκυρότθτα - Αξιοπιςτία 

 

 

Δ1.1 Ειςαγωγι 

Κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ μιασ μζτρθςθσ κα πρζπει να διακρίνονται δφο 

βαςικζσ ιδιότθτεσ, θ αξιοπιςτία και θ εγκυρότθτά, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται πωσ το 

αποτζλεςμα τθσ μζτρθςθσ ανταποκρίνεται πλιρωσ ςε αυτό που μετράται (Hair et al., 2009; 

Στακακόπουλοσ, 2005). Αναλυτικότερα, το επόμενο ςτάδιο μετά τθ δειγματολθψία είναι θ 

εφαρμογι ςυγκεκριμζνων μορφϊν επεξεργαςίασ ςτοιχείων, για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ και τθσ εγκυρότθτασ των μετριςεων. Ωσ εκ τοφτου, πρϊτα πρζπει να κεμελιϊνεται 

θ ηωτικι ιδιότθτα τθσ αξιοπιςτίασ των μετριςεων και, ςτθ ςυνζχεια, να διερευνάται θ 

εγκυρότθτα των κλιμάκων των μεταβλθτϊν.  

 

Δ1.2 Ζλεγχοσ αξιοπιςτίασ 

Ο ζλεγχοσ αξιοπιςτίασ αφορά τουσ ελζγχουσ περί ςτακερότθτασ και ςυνοχισ μιασ 

ςφνκετθσ μεταβλθτισ, ϊςτε να παραχκοφν ςυνεπι αποτελζςματα (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2009). Θ διαςφάλιςθ ερευνθτικισ αξιοπιςτίασ είναι εξαιρετικισ ςθμαςίασ και για τθν ανάλυςθ 

τθσ ποιότθτασ των δεδομζνων, ενϊ, κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο ζλεγχοσ αξιοπιςτίασ των 

μετριςεων είναι μία από τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν ερευνθτικι εγκυρότθτα (Burns, 

Bush & Sinha, 2014).  

Μια ςειρά από προςεγγίςεισ ζχουν προτακεί από τθν βιβλιογραφία για τον ζλεγχο και 

τθν εξακρίβωςθ των μετριςεων. Οι ζλεγχοι αξιοπιςτίασ των μετριςεων ςτα πλαίςια τθσ 

παροφςασ ζρευνασ βαςίηονται ςτουσ κφριουσ παράγοντεσ που αναφζρουν οι Sarstedt & Mooi 

(2014) και οι Saunders, Lewis & Thornhill (2009), δθλαδι ςτον  ζλεγχο ςταθερότητασ τησ μζςησ 

τιμήσ των απαντήςεων (stability of the measurement mean), ςτον ζλεγχο αξιοπιςτίασ μεταξφ 

των αξιολογητϊν (inter-rater reliability), ςτθν αξιοπιςτία ελζγχου και επανελζγχου (test – retest 

reliability), ςτθν αξιοπιςτία εναλλακτικϊν μορφϊν (alternative form reliability) και ςτον ζλεγχο 

αξιοπιςτίασ εςωτερικήσ ςυνοχήσ (internal consistency reliability). 

 

 



Ενότθτα Δ. Ανάλυςθ Δεδομζνων 

 

Διδακτορικι Διατριβι Ευαγγελίασ Χρ. Χατηοποφλου 214 

 

Δ1.2.1 Ζλεγχοσ ςτακερότθτασ τθσ μζςθσ τιμισ των απαντιςεων  

Οι Saunders et al. (2003) επιςθμαίνουν ότι ςκοπόσ του ςυγκεκριμζνου ελζγχου είναι ο 

εντοπιςμόσ των ερωτθματολογίων με ελλιπείσ απαντιςεισ και ο ζλεγχοσ των ποςοςτϊν 

διακφμανςθσ ςτισ τιμζσ των μεταβλθτϊν, απορρίπτοντασ εκείνεσ που δεν πλθροφν τα κριτιρια. 

Στο πλαίςιο τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ των μετριςεων διενεργικθκε ζλεγχοσ 

μεταβλθτότθτασ των απαντιςεων, υπολογίηοντασ τισ μζςεσ τιμζσ των μεταβλθτϊν και 

εξετάηοντασ τισ ςυχνότθτεσ, αναφορικά με τισ μεταβλθτζσ που ςυμπεριλιφκθκαν ςτο 

ερευνθτικό και κεωρθτικό υπόδειγμα. H εξαςφάλιςθ επαρκοφσ μεταβλθτότθτασ, ςε όλεσ τισ 

κλίμακεσ μζτρθςθσ, υπζδειξε τθ ςωςτι χριςθ τουσ, ςχετικά με τα υπό εξζταςθ ηθτιματα. Θ 

μεταβλθτότθτα των κλιμάκων ιταν επαρκισ και δε χρειάςτθκε να αποβλθκοφν. 

Σε αυτό τον ζλεγχο ςυνζβαλε ςθμαντικά, θ προεξζταςθ του δείγματοσ ωσ προσ τισ 

ακραίεσ τιμζσ (outliers) (Ραράγραφοσ Γ4.5.1.3) και θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιικθκε για τθ 

διαχείριςθ των περιπτϊςεων με ελλιπείσ απαντιςεισ (Ραράγραφοι Γ4.5.1.1-2). Κακϊσ, με τισ εν 

λόγω ενζργειεσ, βελτιϊκθκε θ ποιότθτα του δείγματοσ, δεν δθμιουργικθκαν αμφιςβθτιςεισ 

που να χρίηουν περαιτζρω αποβολζσ.   

 

Δ1.2.2 Ζλεγχοσ αξιοπιςτίασ μεταξφ των αξιολογθτών (inter-rater reliability) 

Ο ζλεγχοσ αξιοπιςτίασ μεταξφ των αξιολογθτϊν (inter-rater reliability) απαιτείται όταν θ 

ανάλυςθ περιλαμβάνει υποκειμενικζσ αξιολογιςεισ περιςςότερων του ενόσ ερευνθτϊν. 

Δεδομζνου ότι τα ςτοιχεία ςυγκεντρϊκθκαν μζςω ενόσ δομθμζνου ερωτθματολογίου με 

ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου και επεξεργάςτθκαν από τον ερευνθτι, θ αξιοπιςτία αυτι τθσ 

μζτρθςθσ δεν υπόκειται ςε αυτό τον ζλεγχο. 

Ωςτόςο, θ ςυλλογι των δεδομζνων από τον ερευνθτι και από τουσ φοιτθτζσ 

δθμιοφργθςε τθν δυνατότθτα τθσ ςφγκριςθσ των αποτελεςμάτων μεταξφ τουσ. Για τθ διεξαγωγι 

του ςυγκεκριμζνου ελζγχου δθμιουργικθκαν 3 δείγματα, από 100 τυχαία επιλεγμζνεσ 

περιπτϊςεισ, μζςω του ςτατιςτικοφ προγράμματοσ SPSS, τα οποία ςυγκρίκθκαν, το κακζνα 

ξεχωριςτά και άμεςα, με το δείγμα των 100 περιπτϊςεων που ςυνζλλεξε ο ερευνθτισ. Θ μθ 

ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα τθσ διαφοράσ των δειγμάτων επιβεβαιϊνεται από τα αποτελζςματα 

τθσ ανάλυςθσ διακφμανςθσ (ANOVA) με bootstrapping 500, τα οποία δείχνουν τισ τιμζσ τθσ 

δφναμθσ F ςε χαμθλά επίπεδα (κάτω από 3,500) και το ςυντελεςτι ςθμαντικότθτασ sig. να είναι 

μεγαλφτεροσ από 0,05, ζχοντασ κζςει το επίπεδο ςθμαντικότθτασ ςτο 95%. Σε μία μόνο 
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περίπτωςθ που βρζκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά με F= 3,993, Sig.=  0,047, κεωρικθκε 

πωσ είναι ςτα όρια των μετριςεων θ τιμι τθσ ςτατιςτικά ςθμαντικισ διαφοράσ και λιφκθκαν 

υπόψθ οι μετριςεισ από τα άλλα δφο τυχαία δείγματα. Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ 

παρουςιάηονται αναλυτικότερα ςτο πίνακα Δ1.1 που ακολουκεί. 

 

Πίνακασ Δ1.1: Σφγκριςθ τυχαίων υπο-δειγμάτων  

 Sub- Sample1 Sub- Sample2 Sub- Sample3 
Επιρροή τησ Κρίςησ F= 3,126, Sig.=  0,077 F= 1,478, Sig.=  0,226 F= 1,402, Sig.=  0,238 

Συνζπειεσ τησ Κρίςησ F= 2,158, Sig.=  0,158 F= 0,151, Sig.= 0,689 F= 0,811, Sig.=  0,369 

Καταναλωτική Συμπεριφορά F= 3,105, Sig.=  0,080 F= 2,410, Sig.=  0,123 F= 0,268, Sig.=  0,605 

Γνωςτική Εκτίμηςη F= 2,593, Sig.=  0,247 F= 0,449, Sig.=  0,504 F= 3,993, Sig.=  0,047 

Συναιςθήματα F= 0,000, Sig.=  0,989 F= 0,004, Sig.=  0,953 F= 0,001, Sig.=  0,978 
Αποςφνδεςη από την 
αγοραςτική διαδικαςία  

F= 0,162, Sig.=  0,677 F= 0,100, Sig.=  0,920 F= 0,444, Sig.=  0,506 

Κοινωνική αποςφνδεςη F= 0,519, Sig.=  0,472 F= 0,064, Sig.=  0,800 F= 1,097, Sig.=  0,293 

Φάςη αποςφνδεςησ F= 1,567, Sig.=  0,160 F= 1,935, Sig.=  0,166 F= 1,688, Sig.=  0,195 

Αποςφνδεςη από το ΣΜ F= 0,161, Sig.=  0,688 F= 0,643, Sig.=  0,424 F= 0,000, Sig.=  0,995 

Σφνδεςη με το ΣΜ F= 0,930, Sig.=  0,336 F= 0,001, Sig.=  0,978 F= 0,676, Sig.=  0,412 

Τφποσ Σφνδεςησ F= 1,885, Sig.=  0,171 F= 2,447. Sig.=  0,120 F= 0,449, Sig.=  0,504 

Σχζςη Καταναλωτή – ΣΜ F= 0,726, Sig.=  0,395 F= 2,973. Sig.=  0,871 F= 2,814, Sig.=  0,095 

 

Δ1.2.3 Αξιοπιςτία ελζγχου και επανελζγχου (Test-Retest reliability) 

Στον ζλεγχο αξιοπιςτίασ, ελζγχου και επανελζγχου, θ ςυνζπεια εξετάηεται μζςω ενόσ 

ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ που ελζγχει τθν ομοιότθτα των απαντιςεων ενόσ αποκρινόμενου ςε 

πανομοιότυπεσ ερωτιςεισ ςε δφο διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ. Συνικωσ, το χρονικό 

διάςτθμα που ςυνιςτάται από τθν βιβλιογραφία είναι δφο με τζςςερισ εβδομάδεσ (Churchill & 

Iacobucci, 2010; Malhotra & Birks, 2007). Πςο υψθλότερθ είναι θ ςυςχζτιςθ που εντοπίηεται 

ςτισ απαντιςεισ, τόςο υψθλότερθ κεωρείται θ αξιοπιςτία τθσ μζτρθςθσ.  

Ωςτόςο, ο Churchill (1979) αμφιςβθτεί τθ χρθςιμότθτα αυτοφ του ελζγχου, 

ιςχυριηόμενοσ ότι οι ερωτθκζντεσ τθ δεφτερθ φορά τείνουν να απαντοφν με τον ίδιο τρόπο, 

ακόμα και αν δεν βρίςκονται ςτθν ίδια κατάςταςθ, όπωσ ςτθ πρϊτθ προςζγγιςθ. Ωσ εκ τοφτου, 

οι απαντιςεισ παρουςιάηουν υψθλζσ ςυςχετίςεισ, αλλά χωρίσ να είναι αντιπροςωπευτικζσ οι 
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απαντιςεισ των αποκρινόμενων. Επιπρόςκετα, οι Malhotra και Birks (2007) επιςθμαίνουν ότι 

τα αποτελζςματα των απαντιςεων ςε μετριςεισ με χρονικι διαφορά κζτουν κζματα 

ευαιςκθςίασ ωσ προσ τθ μνιμθ των αποκρινόμενων (όπωσ, όςο μεγαλφτερο είναι το διάςτθμα 

μεταξφ των δφο μετριςεων, τόςο μειϊνεται θ αξιοπιςτία του ελζγχου, κακϊσ παρεμβάλλονται 

τρζχοντα γεγονότα). Λαμβάνοντασ υπόψθ τα προαναφερόμενα ςε ςυνδυαςμό με το χρονικό 

περιοριςμό, ο ςυγκεκριμζνο ζλεγχοσ αξιοπιςτίασ δεν εφαρμόςτθκε ςτθν παροφςα μελζτθ. 

 

Δ1.2.4 Εναλλακτικζσ μορφζσ αξιοπιςτίασ (Alternative forms) 

 Στθν εναλλακτικι μορφι αξιοπιςτίασ δίνονται ερωτιςεισ (indicators) ςτουσ ίδιουσ 

ςυμμετζχοντεσ, από δφο διαφορετικζσ μετριςεισ (scales), που μετροφν τθν ίδια ζννοια 

(construct), ιδανικά ςε δφο ξεχωριςτζσ χρονικζσ ςτιγμζσ, ςε ςυνκικεσ όςο το δυνατόν 

πανομοιότυπεσ (Saunders et al., 2003). Ωςτόςο, αυτι θ μζκοδοσ ελζγχου αξιοπιςτίασ 

εμπεριζχει ςθμαντικά προβλιματα ςτθν εκτζλεςι τθσ, όπωσ ο χρονικόσ περιοριςμόσ ςτθ 

δθμιουργία πανομοιότυπων εναλλακτικϊν κλιμάκων, και ςτθν ανάλυςι τθσ, κακϊσ οι ίδιοι 

μζςοι, οι ίδιεσ διακυμάνςεισ και οι ίδιεσ ςυςχετίςεισ, μπορεί να μθν είναι ιςοδφναμεσ ωσ προσ 

το περιεχόμενο και ωσ εκ τοφτου οι χαμθλζσ ςυςχετίςεισ μεταξφ των δφο εναλλακτικϊν μορφϊν 

να είναι αποτζλεςμα, είτε λόγω αναξιόπιςτθσ κλίμακασ, είτε λόγω μθ ιςοδφναμθσ μορφισ 

(Malhotra & Birks, 2007). Για τουσ παραπάνω περιοριςμοφσ δεν κρίκθκε ςκόπιμο να 

πραγματοποιθκεί θ διενζργεια μετριςεων και ελζγχων με τθ χριςθ αυτισ τθσ μεκόδου. 

 

Δ1.2.5 Ζλεγχοσ εςωτερικι ςυνοχισ (internal validity) 

Ο ζλεγχοσ εςωτερικισ ςυνοχισ ερευνά τθν ομοιογζνεια των δεικτϊν (indicators) ςε μία 

ςφνκετθ μεταβλθτι (construct) και κατά πόςο ςυγκεραίνουν όλεσ οι ερωτιςεισ μαηί ωσ ςφνολο 

«hang together as a set» (Sekaran, 2009; ςελ. 205). Ραρακάτω παρουςιάηονται αναλυτικά όλοι 

οι ζλεγχοι που ζγιναν για τθ διαςφάλιςθ τθσ εςωτερικισ ςυνοχισ των μετριςεων ωσ προσ τθν 

ανάλυςθ. 
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 Cronbach’s a ανάλυςθ  

Θ τεχνικι του Cronbach’s alpha, που εμπνεφςτθκε ο Cronbach το 1951, υπερνικά τισ όποιεσ 

δυςκολίεσ και χρίηει ευκολότερο τον υπολογιςμό τθσ ςυνάφειασ των ερωτιςεων μιασ ςφνκετθσ 

μεταβλθτισ. Ο ςυντελεςτισ του κυμαίνεται από το 0 (δθλαδι, χωρίσ κακόλου αξιοπιςτία) ζωσ 

το 1 (δθλαδι, απόλυτθ αξιοπιςτία). Τα όρια μεταξφ αποδεκτισ ι μθ τιμισ ποικίλουν ςτθ 

βιβλιογραφία, με τον Nunnally (1978) να ςυνιςτά αποδεκτζσ τισ τιμζσ πάνω από 0.5, οι 

Malhotra & Birks (2007) και ο  Loewenthal (2004) προτείνουν το 0.6 ζωσ ελάχιςτθ αποδεκτι 

τιμι, ενϊ ο Hair et al. (2009) αναφζρει ότι δζχονται ωσ κατϊτερο όριο τθν τιμι 0.7, θ οποία 

μειϊνεται ςε 0.6 όταν πρόκειται για διερευνθτικό τφπο ζρευνασ. Ωςτόςο, οι Tavakol & Dennick 

(2011) κζτουν το 0.9 ωσ ανϊτερο επιτρεπτό όριο αποδεικνφοντασ πωσ οι μεταβλθτζσ με 

Cronbach’s a μεγαλφτερο από το 0.900 ζχουν υπερβολικά υψθλζσ ςυςχετίςεισ που κακιςτοφν 

ςχεδόν ταυτόςθμουσ τουσ δείκτεσ. Στθν παροφςα ζρευνα που ζχει διερευνθτικό χαρακτιρα 

υιοκετείται θ υποςτιριξθ του Hair et al. (2009) και ςυνάμα των Tavakol & Dennick (2011), 

κζτοντασ ωσ κατϊτερη αποδεκτή τιμή το 0.6 και ανϊτερη αποδεκτή τιμή το 0.9. Αν οι τιμζσ ιταν 

κάτω από το αποδεκτό όριο εξεταηόταν θ απόςυρςθ κάποιων ερωτιςεων, ζτςι ϊςτε να 

βελτιωκεί θ τιμι του Cronbach’a, άρα και θ ςυνοχι τθσ ςφνκετθσ μεταβλθτισ. 

Ο ζλεγχοσ εςωτερικισ ςυνοχισ μίασ ςειράσ ερωτιςεων ζχει ενδιαφζρον μόνο για 

μεταβλθτζσ μοριακισ φφςεωσ (reflective), με αποτζλεςμα ςτον παρακάτω πίνακα που 

ακολουκεί να παρουςιάηονται αναλυτικά οι τιμζσ του Cronbach’s a μόνο για αυτισ τθσ 

κατθγορίασ μεταβλθτϊν. 

 

 

Πίνακασ Δ1.2: Συντελεςτισ εςωτερικισ ςυνοχισ μοριακισ φφςεωσ μεταβλθτϊν 
Σφνθετη Μεταβλητή Αρ. 

Ερωτήςεων 
Cronbach’s α 

Pleasure 7 0,840 
Arousal 3 0,700 

Dominance 6 0,805 

Brand Detachment Public Self 3 0,661 

Brand Detachment Ideal Self 2 0,612 

Word-Of-Mouth 3 0,786 
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 Διερευνθτικι ανάλυςθ παραγόντων (Exploratory Factor Analysis) 

Θ αξιοπιςτία των ςφνκετων μεταβλθτϊν που, τελικϊσ, περιζχουν πάνω από τρεισ 

ερωτιςεισ, πρζπει να ελζγχεται εκ νζου με τθ μζκοδο τθσ Διερευνθτικισ Ανάλυςθσ 

Ραραγόντων (Exploratory Factor Analysis - EFA), όπωσ προτείνεται από πολλοφσ ςυγγραφείσ τθσ 

προχπάρχουςασ βιβλιογραφίασ (Burt, 1973; Cattell, 1978; Dabholkar et al., 1996). Απαιτεί να 

κακοριςτοφν εκ των προτζρων οι ερωτιςεισ που δθμιουργοφν τθ ςφνκετθ μεταβλθτι, ωσ εκ 

τοφτου θ EFA δρα διερευνθτικά ωσ προσ τθν ομαδοποίθςθ των ερωτιςεων ςε περαιτζρω 

παράγοντεσ για τθ ςωςτισ λειτουργία τθσ ςφνκετθσ μεταβλθτισ (Hair et al., 2009). Δφο δείκτεσ 

τθσ EFA χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο τθσ αξιοπιςτίασ, όπωσ προτείνεται από τουσ 

Dabholkar et al. (1996), (1) θ τιμι goodness-of-fit (GFI), κζτοντασ ωσ όριο αναφοράσ το 0.9 και 

(2) οι τιμζσ item regression loading value, οι οποίεσ κεωρικθκαν ωσ δείκτεσ τθσ ςχζςθσ μεταξφ 

ατομικϊν ερωτιςεων και τθσ κλίμακασ με επίπεδο ςθμαντικότθτα τουλάχιςτον 0.05. 

Στθν παροφςα ζρευνα διενεργικθκε ο ζλεγχοσ τθσ EFA μόνο ςτθ ςφνκετθ μεταβλθτι των 

ςυναιςκθμάτων που ζχρθηαν περαιτζρω διερεφνθςθσ, κακϊσ το πρόγραμμα SmartPLS που 

χρθςιμοποιικθκε για τθν ανάλυςθ των δεδομζνων παρζχει τα αποτελζςματα μιασ ιςοδφναμθσ 

μζτρθςθσ αξιοπιςτίασ, τθ ςφνκετθ αξιοπιςτία (CR), θ οποία παρουςιάηεται αναλυτικά 

παρακάτω. 

 

 φνκετθ μεταβλθτι: υναιςκιματα  

 Θ αποκρυςτάλλωςθ των ςυναιςκθμάτων μετά από μία διαρκι και δυςμενι 

κρίςθ ακολουκεί ζνα ςυγκεκριμζνο πρότυπο ζκφραςθσ, με τθν κατθγοριοποίθςθ των 

ςυναιςκθμάτων να ακολουκεί μία ςτακερι δομι μζςα ςτα δείγματα. Οι 

ςυναιςκθματικζσ εκφάνςεισ μζςα ςε μία κρίςθ που διαρκεί τόςα χρόνια, δεν είναι 

ςίγουρο για τον τρόπο με τον οποίο μποροφν να δομθκοφν. Για το λόγο αυτό 

εξετάςτθκαν με τθ χριςθ τθσ διερευνθτικισ παραγοντικισ ανάλυςθσ (exploratory factor 

analysis), αποςκοπϊντασ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ εςωτερικισ δομισ τθσ ςφνκετθσ 

μεταβλθτισ. Με αυτό τον τρόπο, προςδιορίηεται εάν θ ςφνκετθ μεταβλθτι των 

ςυναιςκθμάτων ανταποκρίνεται ςτθ κεωρθτικι δομι των αντίςτοιχων κεωρθτικϊν 

καταςκευαςμάτων που ςχεδιάςτθκαν για να μετροφν και να ομαδοποιοφν τα 

ςυναιςκιματα, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ κατθγοριοποίθςθ πρζπει να εμπεριζχει τθν 

ιδιαιτερότθτα του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ ςε ςυνδυαςμό με τισ υποκειμενικζσ 

αξιολογιςεισ των αποκρινόμενων. 
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Στθν παροφςα ζρευνα θ διερευνθτικι παραγοντικι ανάλυςθ 

πραγματοποιικθκε με τθ μζκοδο ανάλυςθσ των Κφριων Συνιςτωςϊν (Principal 

Components Analysis, PCA) (Afifi, May & Clark, 2003). Ο αρικμόσ των εξαγόμενων 

παραγόντων προςδιορίςτθκε με τθ βοικεια δφο κριτθρίων, όπωσ: (1) Το κριτιριο τθσ 

ιδιοτιμισ (eigenvalue), ςφμφωνα με το οποίο ςυμπεριλιφκθκαν παράγοντεσ με 

ιδιοτιμζσ που ξεπερνοφν το 1, και (2) το κριτιριο τθσ διακφμανςθσ, ςφμφωνα με το 

οποίο κα πρζπει να διατθρείται ζνασ ικανοποιθτικόσ αρικμόσ παραγόντων που 

ακροιςτικά εξθγεί ποςοςτό τθσ διακφμανςθσ μεγαλφτερο του 50% (Hair et al., 2010) και 

για τθν ακρίβεια 57%.  

Τθ διαδικαςία εξαγωγισ των παραγόντων ςυνοδεφει ο υπολογιςμόσ του πίνακα 

εταιρικοτιτων (communalities) και ο υπολογιςμόσ τθσ μιτρασ παραγόντων (component 

matrix). Οι εταιρικότθτεσ υποδθλϊνουν το ποςοςτό ςτο οποίο τα δεδομζνα του 

δείγματοσ ταιριάηουν ςτον παράγοντα που προκφπτει από τθ διεξαγωγι τθσ ανάλυςθσ. 

Θ ελάχιςτθ τιμι εταιρικοτιτασ που μπορεί να κεωρθκεί επαρκισ για τθν διατιρθςθ 

μιασ παρατθροφμενθσ μεταβλθτισ είναι θ τιμι 0.4 (Costello & Osborne, 2005). Γι αυτό 

το λόγο, δφο ηευγάρια ςυναιςκθμάτων κρίκθκε ςκόπιμο να αφαιρεκοφν από το τελικό 

μοντζλο και δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ ςυνζχεια των αναλφςεων, κακϊσ είχαν 

χαμθλζσ εταιρικότθτεσ (communalities). Τα ηευγάρια αυτά ιταν Ρλθκτικόσ – Ηωντανόσ 

με εταιρικότθτα 0.291 και Επθρεαςμζνοσ – Επθρεάηων με εταιρικότθτα 0.363.  

Στθ μιτρα παραγόντων εμφανίηονται οι φορτϊςεισ (loadings) των 

παρατθροφμενων μεταβλθτϊν. Σφμφωνα με τον Stevens (2009), φορτϊςεισ με 

απόλυτεσ τιμζσ που υπερβαίνουν το 0.4 κεωροφνται αποδεκτζσ για τθν ανάλυςθ. Πλεσ 

οι τιμζσ των ηευγαριϊν των ςυναιςκθμάτων ξεπζραςαν το όριο και ςυμμετζχουν ςτθ 

ςυνζχεια των αναλφςεων.  

Πταν θ διερευνθτικι παραγοντικι ανάλυςθ προςδιορίςει περιςςότερουσ από 

ζναν παράγοντεσ, θ περιςτροφι (rotation) των παραγόντων δφναται να προςφζρει μια 

πιο ολοκλθρωμζνθ κατανόθςθ τθσ δομισ του κεωρθτικοφ καταςκευάςματοσ. Θ 

περιςτροφι Varimax κρίκθκε κατάλλθλθ για αυτι τθν ζρευνα, κακϊσ ζχει ςαν ςτόχο 

τθν απλοποίθςθ των παραγόντων, μεγιςτοποιϊντασ τθ διαςπορά των φορτίων ςτουσ 

παράγοντεσ. Επομζνωσ, θ τεχνικι Varimax «φορτϊνει» ςθμαντικά ζνα μικρό αρικμό 

μεταβλθτϊν ςε κάκε παράγοντα δθμιουργϊντασ ζνα ξεκάκαρο ςφνολο παραγόντων το 

οποίο μπορεί να ερμθνευτεί με ευκολία (Tabachnick & Fidell, 2007; Field, 2009). Θ 
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παραγοντικι δομι κεωρικθκε ιδανικι, κακϊσ όλεσ οι μεταβλθτζσ εμφανίηουν φορτία 

ςε ζνα και μόνο παράγοντα (Hair et al., 2010). 

Μετά τθν αφαίρεςθ των δφο ηευγϊν, διενεργικθκε ξανά ανάλυςθ παραγόντων 

για τα υπόλοιπα 16 ηεφγθ. Ππωσ παρατθρείται ςτον πίνακα Δ1.3, διαπιςτϊκθκε θ 

καταλλθλότθτα των δεδομζνων με τον υπολογιςμό του μζτρου δειγματολθπτικισ 

επάρκειασ των Kaiser – Meyer – Olkin (ΚΜΟ) να είναι 0,914 (>0,500). Το μζτρο ΚΜΟ 

αναπαριςτά τθν αναλογία του τετραγϊνου τθσ ςυςχζτιςθσ μεταξφ των μεταβλθτϊν δια 

το τετράγωνο των μερικϊν ςυςχετίςεων (partial correlations) μεταξφ των μεταβλθτϊν. 

Το εφροσ τιμϊν του είναι από 0 ζωσ 1, με υψθλζσ τιμζσ να υποδθλϊνουν ζναν 

παγιωμζνο μθχανιςμό ςυςχετίςεων, ο οποίοσ δφναται να οδθγιςει ςτθν αποκάλυψθ 

διακριτϊν και αξιόπιςτων παραγόντων (Field, 2009). Σφμφωνα με τουσ Hutchenson & 

Sofroniou (1999), τιμζσ που κυμαίνονται από 0.50 -0.70 κρίνονται ωσ αποδεκτζσ, ενϊ 

τιμζσ μεγαλφτερεσ του 0.90, όπωσ ιςχφει ςτθν εξεταηόμενθ περίπτωςθ, μποροφν να 

κεωρθκοφν ωσ ιδανικζσ. 

Ραράλλθλα, θ υπόκεςθ του ελζγχου Bartlett επιςθμαίνει πωσ θ μιτρα 

ςυςχζτιςθσ του πλθκυςμοφ είναι διαφορετικι ςε δεδομζνο επίπεδο ςθμαντικότθτασ 

από τθν μιτρα ταυτότθτασ (Field, 2009). Γίνεται λοιπόν ςαφζσ, πωσ επικυμθτό για τθ 

ςυνζχιςθ τθσ ανάλυςθσ είναι ζνα ςτατιςτικά ςθμαντικό αποτζλεςμα. Ο ζλεγχοσ 

ςφαιρικότθτασ του Barlett είναι ςτατιςτικά ςθμαντικόσ (sig. 0.000 <0.05) γεγονόσ που 

επιβεβαιϊνει τθν επάρκεια και τθν καταλλθλόλθτα των δεδομζνων (Field, 2009; Hair et 

al., 2010). 

 

Πίνακασ Δ1.3: ΚΜΟ και Barlett Test για τθ ςφνκετθ μεταβλθτι «Συναιςκιματα» 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,914 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 8120,888 

Df 136 

Sig. ,000 
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Πίνακασ Δ1.4: Φορτϊςεισ των ςτοιχείων ςτουσ παράγοντεσ των Συναιςκθμάτων 

Rotated Component Matrix
a
 

 
Παπάγονηερ 

Δηαιπικόηηηα 
communalities 

1 2 3 

Γςζηςσήρ – Δςηςσήρ   ,649   0,536 

Δνοσλημένορ – Δςσαπιζηημένορ  ,672    0,531 

Ανικανοποίηηορ - Ικανοποιημένορ   ,711   0,561 

Μελαγσολικόρ – Χαπούμενορ   ,746   0,667 

Απαιζιόδοξορ – Αιζιόδοξορ   ,654   0,564 

Κοςπαζμένορ – Ξεκούπαζηορ   ,793   0,665 

Αγανακηιζμένορ – Ήπεμορ   ,776   0,668 

Χαλαπόρ - Σε ένηαζη     ,787 0,629 

Ππάορ – Αναζηαηωμένορ     ,793 0,656 

Βπαδύρ – Ξέθπενορ ,539     0,515 

Ναπκωμένορ - Σε εγπήγοπζη     ,712 0,587 

Δλεγσόμενορ – Δλέγσων ,652     0,492 

Υποηαγμένορ – Κςπίαπσορ ,730     0,587 

Καθοδηγούμενορ - Αςηόνομορ ,748     0,594 

Με ελέγσοςν - Με νοιάζονηαι ,621     0,513 

Αζήμανηορ – Σημανηικόρ ,654     0,567 

Ποζοζηό διακύμανζηρ 24,28% 19,77% 12,88%  

Ιδιοηιμή (Eigen value) 5,895 1,731 1,483  

Σύνολο Ποζοζηού Γιακύμανζηρ        56,94%  

 

Θ μζκοδοσ περιςτροφισ “Varimax” ανζδειξε τθν φπαρξθ 3 παραγόντων, θ 

οποία ερμθνεφει το 57% τθσ μεταβλθτότθτασ των ερωτιςεων, ζνα ποςοςτό που 

κρίνεται ικανοποιθτικό (Hair et al., 2010). Ωςτόςο, παρατθρείται το γεγονόσ ότι 

υπάρχουν δφο ηεφγθ ςυναιςκθμάτων του ςυμπεριλαμβάνονται ςε διαφορετικζσ 

κατθγορίεσ από αυτζσ που προβλζπεται από τθ βιβλιογραφία (Ρίνακασ Δ1.4). Το 

ηευγάρι ςυναιςκθμάτων Αγανακτιςμζνοσ – Ιρεμοσ ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν Ευτυχία 

και αυτό δικαιολογείται από τθν φπαρξθ του κινιματοσ των αγανακτιςμζνων που 

αναδείχκθκε τθν περίοδο τθσ κρίςθσ. Ζτςι, οι καταναλωτζσ αντιλιφκθκαν το 

ςυγκεκριμζνο ςυναίςκθμα ότι πθγάηει από τθν δυςαρζςκεια που ζχουν λόγω τθσ 

κρίςθσ. Επιπλζον, το ηευγάρι ςυναιςκθμάτων Βραδφσ – Ξζφρενοσ ςυμπεριλαμβάνεται 

ςτθν Κυριαρχία, διότι το επίκετο ξζφρενοσ ζγινε αντιλθπτό ωσ ζλλειψθ ελζγχου τθσ 

ςυμπεριφοράσ.  
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Θ κατθγοριοποίθςθ αυτι παρατθρικθκε ότι ιταν ςτακερι και αξιόπιςτθ με τθ 

διενζργεια όλων των απαραίτθτων ελζγχων, και επομζνωσ χρθςιμοποιικθκε ςε όλο το 

δείγμα, κακϊσ και ςτισ επιμζρουσ κατθγορίεσ αυτοφ. Ραράλλθλα, θ χριςθ αυτισ τθσ 

δομισ των ςυναιςκθμάτων υιοκετικθκε, διότι είναι πλθςιζςτερθ ςτισ ιδιαιτερότθτεσ 

του υπό μελζτθ δείγματοσ, δθλαδι ςε ζνα πλθκυςμό που ζχει υποςτεί ζντονα 

ςυναιςκθματικζσ φορτϊςεισ  τα τελευταία 6 με 7 χρόνια. 

 

 

Διάγραμμα Δ1.1: Αρικμόσ παραγόντων και ιδιοτιμθ για τα «Συναιςκιματα» 
 

 

 Ζλεγχοσ ατομικισ ανάλυςθσ αξιοπιςτίασ (Individual Item Reliability) 

Ο ζλεγχοσ ατομικισ ανάλυςθ τθσ αξιοπιςτίασ αναφζρεται ςτισ φορτϊςεισ (loadings) των 

ερωτιςεων (items/ indicators) μιασ μεταβλθτισ μοριακισ φφςεωσ (reflective variable) ι ςτα 

βάρθ (weights) των ερωτιςεων μιασ μεταβλθτισ δομικισ φφςεωσ (formative variable). 

Αναλυτικότερα, ςε κάκε μία ερϊτθςθ ελζγχεται θ ςυςχζτιςθ των ερωτιςεων μιασ ςφνκετθσ 

μεταβλθτισ, είτε δομικισ, είτε μοριακισ φφςεωσ. Για τισ μεταβλθτζσ μοριακισ φφςεωσ που 

ζχουν φορτϊςεισ με τιμι πάνω από 0.50 και είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διατθροφνται ςτο 

επόμενο ςτάδιο των αναλφςεων, αντικζτωσ, όμωσ, δεν υπάρχει ανάγκθ να διαγραφοφν 

ςτατιςτικά μθ ςθμαντικζσ ερωτιςεισ δομικισ φφςεωσ (Mathieson et al., 2001). Στθν επόμενθ 
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υπο-ενότθτα «Σφνκετθ αξιοπιςτία» κα αναλυκοφν εκτενζςτερα, και παράλλθλα με τον υπό 

εξζταςθ ζλεγχο, οι ατομικζσ φορτϊςεισ  των μοριακϊν φφςεωσ μεταβλθτϊν. 

 

 Σφνθετη αξιοπιςτία (Composite reliability) 

Σφμφωνα με τουσ Hair et al. (2017), θ μζτρθςθ τθσ αξιοπιςτίασ με τθ μζκοδο του Cronbach’s 

a, ςτθ μοντελοποίθςθ, ζχει κάποιουσ περιοριςμοφσ και κάποιεσ υποκζςεισ που δεν ταιριάηουν 

ςτθν ανάλυςθ με το λογιςμικό του SmartPLS 3. Επομζνωσ, χρειάηεται περαιτζρω ανάλυςθ με τθ 

μζκοδο ςφνκετθσ αξιοπιςτίασ (Composite Reliability). 

«Cronbach’s alpha assumes that all indicators are equally reliable (i.e, all indicators have equal 
outer loadings on the construct). But PLS prioritizes the indicators according to their individual 

reliability. As such, in may be used as a more conservative measure of internal consistency 
reliability. Due to Cronbach’s alpha limitations, it is technically more appropriate to apply a 

different measure of internal consistency reliability – the composite reliability, because it takes 
into account the different outer loadings of the indicator variables (Hair et al., 2017)». 

 

Σφμφωνα με τον Chin (1998), τον Hulland (1999), τουσ Fornell και Larcker’s (1981a) θ 

μζκοδοσ τθσ ςφνκετθσ αξιοπιςτίασ (composite reliability ι εςωτερικι ςυνοχι όπωσ αλλιϊσ 

ονομάηεται) είναι πιο ιςχυρι από τθ μζκοδο του Cronbach’s a. Σφμφωνα με τθ μζκοδο 

Cronbach’s a κάκε ερϊτθςθ ςυμβάλλει εξίςου ςτθ ςυνολικι μζτρθςθ τθσ ςυνοχισ τθσ ςφνκετθσ 

μεταβλθτισ, ενϊ αντίκετα ςτθ μζτρθςθ τθσ ςφνκετθσ μεταβλθτισ με τθ μζκοδο τθσ ςφνκετθσ 

αξιοπιςτίασ μετράται θ δφναμθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των ερωτιςεων και οι φορτϊςεισ (loadings) 

τουσ. Με αποτζλεςμα θ μζτρθςθ  τθσ αξιοπιςτίασ τθσ ςφνκετθσ μεταβλθτισ να μθν επθρεάηεται 

από τον αρικμό των ερωτιςεων που βρίςκονται ςτθ ςφνκετθ μεταβλθτι (κακϊσ, όςο πιο 

πολλζσ ερωτιςεισ ςυγκεντρϊνονται τόςο μεγαλφτερο τείνει να είναι το Cronbach’s a).  

Οι γενικοί κανόνεσ που ζχουν υιοκετθκεί από πολλοφσ ερευνθτζσ (πχ. Barclay et al., 1995; 

Hulland, 1999), είναι ότι θ αξιοπιςτία επιβεβαιϊνεται όταν ςυντρζχουν δφο προχποκζςεισ:  

1. Θ φόρτωςθ από κάκε ερϊτθςθ είναι μεγαλφτερθ από 0.6 (γεγονόσ που υποδθλϊνει ότι 

το μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ διακφμανςθσ μοιράηεται μεταξφ τθσ ςφνκετθσ μεταβλθτισ 

και τθσ μζτρθςθσ τθσ διακφμανςθσ του ςφάλματοσ) και είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι.  

2. Θ τιμι τθσ μζτρθςθσ τθσ κλίμακασ τθσ ςφνκετθσ αξιοπιςτίασ είναι μεγαλφτερθ από 0.7. 

Θ μζκοδοσ τθσ ςφνκετθσ αξιοπιςτίασ μελετικθκε ςτθν παροφςα ζρευνα για να προςφζρει 

μια ολοκλθρωμζνθ και ςφαιρικι αξιολόγθςθ τθσ αξιοπιςτίασ των ςφνκετων μεταβλθτϊν 

μοριακισ φφςεωσ.  
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Ο πίνακασ Δ1.5  παρουςιάηει τισ φορτϊςεισ και αποδεικνφει ότι μόνο ζνασ πολφ μικρόσ 

αρικμόσ απλϊν μεταβλθτϊν (εμφανίηονται με ζντονθ γραφι) είναι οριακά κάτω από το όριο 

0.600. Στθν εξζταςθ για το αν αυτζσ οι μεταβλθτζσ πρζπει να διατθρθκοφν ι να αφαιρεκοφν 

ςτρζφεται θ προςοχι ςτισ μελζτεσ των  Barclay et al. (1995) και Hulland (1999), οι οποίοι 

εξετάηουν τα ςυνικθ χαρακτθριςτικά των χαμθλϊν φορτϊςεων για τυποποιθμζνεσ ι νζεσ 

κλίμακεσ που ςυμμετζχουν ςε αιτιϊδθ μοντελοποίθςθ. Οι λόγοι αποδίδονται ςε κακϊσ 

διατυπωμζνεσ ερωτιςεισ, ςε ακατάλλθλο ςθμείο τοποκετθμζνεσ (ι παρατίκενται με λάκοσ 

ςειρά) ςτο ερωτθματολόγιο ι ςε προςαρμογι ςε περιβάλλον που δεν ταιριάηουν. Οι Barclay et 

al. (1995) προτείνουν τθν προςεκτικι εξζταςθ των δεικτϊν με χαμθλζσ φορτϊςεισ, δεδομζνου 

ότι θ λογικι διατιρθςισ τουσ κα πρζπει να βαςίηεται ςε κεωρθτικά και μεκοδολογικά 

επιχειριματα. Ο Hulland (1999) εμβακφνει τθ ςυγκεκριμζνθ ανάλυςθ και αναφζρει ςτοιχεία 

από ζρευνεσ που εφαρμόηουν χαμθλότερα όρια αποδοχισ, ενϊ ενκαρρφνει τθν αφαίρεςθ των 

δεικτϊν που ζχουν φορτϊςεισ από 0.400 ι 0.500 και κάτω. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω, λιφκθκε θ απόφαςθ να διατθρθκοφν οι δείκτεσ, 

δεδομζνου ότι: (1) οι τιμζσ τουσ είναι οριακά κάτω από το όριο 0.600 , (2) οι ερωτιςεισ 

αφοροφν διαφορετικζσ ςφνκετεσ μεταβλθτζσ και διαφορετικζσ ενότθτεσ του ερωτθματολογίου 

και δεν δείχνουν κάποιο εμφανζσ μοτίβο το οποίο να υποδθλϊνει κακι διατφπωςθ ι 

ακατάλλθλθ ενςωμάτωςθ, (3) οι κλίμακεσ ζχουν ελεγχκεί ωσ προσ τθν αξιοπιςτία ςε 

προθγοφμενεσ ζρευνεσ και (4) οι τιμζσ τθσ ςφνκετθσ αξιοπιςτίασ των ςφνκετων μεταβλθτϊν 

είναι μεγαλφτερεσ από το 0.700, υποδεικνφοντασ ςυνοχι του περιεχομζνου τθσ ςφνκετθσ 

μεταβλθτισ.  

Συνεπϊσ, διατθρικθκαν όλοι οι δείκτεσ εκτόσ από τα ηεφγθ των ςυναιςκθμάτων Ρλθκτικόσ -

Ηωντανόσ και Επθρεαςμζνοσ – Επθρεάηων, τα οποία είχαν λάβει τιμζσ πολφ παρακάτω από το 

όριο του 0.600 και παρουςιάηονται με ζντονθ γραφι. Με αυτό τον τρόπο επιβεβαιϊνεται θ 

ορκι απόφαςθ αφαίρεςθσ των δφο αυτϊν ηευγϊν ςυναιςκθμάτων από τθν παραγοντικι 

ανάλυςθ, όπωσ παρουςιάςτθκε παραπάνω.  
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Πίνακασ Δ1.5: Φορτϊςεισ ερωτιςεων ςτισ ςφνκετεσ μεταβλθτζσ 

Σύνθετη 
Μεταβλητή 

Ερωτήσεις Φορτώσεις 

Pleasure  CR= 0,879 
 Δυςτυχισ – Ευτυχισ 0,691 

 Ενοχλθμζνοσ – Ευχαριςτθμζνοσ 0,630 
 Ανικανοποίθτοσ – Λκανοποιθμζνοσ 0,628 
 Μελαγχολικόσ – Χαροφμενοσ 0,800 
 Απαιςιόδοξοσ – Αιςιόδοξοσ 0,745 
 Κουραςμζνοσ – Ξεκοφραςτοσ 0,726 
 Αγανακτιςμζνοσ – Ιρεμοσ 0,764 

Arousal  CR= 0,738 
 Χαλαρόσ - Σε ζνταςθ 0,598 
 Ρράοσ – Αναςτατωμζνοσ 0,565 
 Πλθκτικόσ – Ηωντανόσ 0,371* 
 Ναρκωμζνοσ - Σε εγριγορςθ 0,976 

Dominance  CR=0,861 
 Βραδφσ – Ξζφρενοσ 0,534 
 Ελεγχόμενοσ – Ελζγχων 0,740 
 Υποταγμζνοσ – Κυρίαρχοσ 0,788 
 Επθρεαςμζνοσ – Επθρεάηων 0,357* 
 Κακοδθγοφμενοσ – Αυτόνομοσ 0,731 
 Με Ελζγχουν - Με νοιάηονται 0,726 
 Αςιμαντοσ – Σθμαντικόσ 0,747 

Brand Detachment  CR=0,709 
Public Self Δεν δίνω ιδιαίτερθ ςθμαςία 0,572 

 Ενδιαφζρομαι για το ΣΜ 0,801 
 Δεν μου αρζςει 0,589 

 
Brand Detachment  CR= 0,836 

Ideal Self Δεν ςκζφτομαι το ΣΜ  0,817 
 Δεν προςελκφομαι από το ΣΜ 0,878 

WOM  CR=0,875 
 Ρροτείνω ςε άλλουσ 0,820 
 Μιλάω ςε άλλουσ για το ΣΜ 0,825 
 Εκκειάηω  ςε όλουσ το ΣΜ  0,865 

                            *Οι ερωτιςεισ αφαιρζκθκαν από τθν τελικι μοντελοποίθςθ 

 

Από τα ανϊτερα μπορεί να ςυναχκεί το ςυμπζραςμα ότι όλεσ οι μοριακισ φφςεωσ 

ςφνκετεσ μεταβλθτζσ παρουςιάηουν ςθμαντικι αξιοπιςτία, με φορτϊςεισ πάνω ι πολφ κοντά 

ςτο 0.600 . Πλεσ οι φορτϊςεισ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ, ενϊ θ ςφνκετθ αξιοπιςτία ξεπερνά 

το 0.700 ςε όλεσ τισ ςφνκετεσ μεταβλθτζσ που δθμιουργικθκαν. 
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Δ1.3 Ζλεγχοσ εγκυρότθτασ δεδομζνων 

Θ αξιοπιςτία είναι αναγκαία αλλά, όχι απαραίτθτα αναγκαία ςυνκικθ που υποδθλϊνει 

τθν εγκυρότθτα των μετριςεων, όπωσ αναφζρουν οι Malhotra & Birks (2007, ςελ. 316) 

«reliability is a necessary, but not sufficient, condition of validity». Επομζνωσ, ο ζλεγχοσ τθσ 

εγκυρότθτασ ακολουκεί τον ζλεγχο τθσ αξιοπιςτίασ (Sekaran, 2003). Κατά τον Cronbach (1984), 

το βαςικό κριτιριο για τθν επιλογι μιασ κλίμακασ είναι θ εγκυρότθτά τθσ. Θ εγκυρότθτα αφορά 

ςτο βακμό ςτον οποίο οι μετριςεισ μετροφν αυτό για το οποίο χρθςιμοποιοφνται και 

αποτρζπει τθν φπαρξθ ςυςτθματικοφ μθ δειγματολθπτικοφ ςφάλματοσ (Hair et al., 2009). Στθν 

βιβλιογραφία αναφζρονται τρία κφρια είδθ ι τφποι μζτρθςθσ εγκυρότθτασ: θ εγκυρότθτα 

περιεχομζνου (Content Related Validity), θ εγκυρότθτα βάςει κριτθρίου (Criterion Related 

Validity) και θ κεωρθτικι εγκυρότθτα ι εγκυρότθτα δομικισ μεταβλθτισ (Construct Validity).  

 

Δ1.3.1 Εγκυρότθτα ζκφραςθσ ι φαινομενικι εγκυρότθτα (Face Validity)  

Θ εγκυρότθτα ζκφραςθσ αναφζρεται ςτο βακμό ςτον οποίο οι ερευνθτικζσ μετριςεισ 

αντικατοπτρίηουν τθν ουςία των χαρακτθριςτικϊν των μεταβλθτϊν προσ μζτρθςθ (Churchill, 

1997). Ππωσ αναφζρεται από τουσ Hardesty and Bearden (2004, ςελ. 99), θ εγκυρότθτα 

ζκφραςθσ ορίηεται ωσ «…the extent to which a measure reflects what it is intended to reflect». 

Ουςιαςτικά, αφορά ςτθν εμφάνιςθ και ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ ερωτθματολογίου και αξιολογεί 

εάν μια ερϊτθςθ ζχει νόθμα να ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ερωτθματολόγιο βάςει τόςο του 

νοιματοσ των ενοτιτων, όςο και τθσ ροισ του ερωτθματολογίου (Lee & Hooley 2005). 

Στθν παροφςα ζρευνα, θ διαδικαςία είχε ωσ αφετθρία μία όςο το δυνατόν λεπτομερι 

και ενδελεχι ζρευνα του υπό μελζτθ κζματοσ, ϊςτε να αποκτθκεί μια ςτακερι και ςίγουρθ 

κατανόθςθ του, θ οποία παρουςιάηεται μζςω τθσ εκτενοφσ ανάλυςθσ των προθγοφμενων 

μελετϊν και τθσ κεωρθτικισ βιβλιογραφίασ. Θ πλειοψθφία των κλιμάκων μζτρθςθσ που 

υιοκετικθκαν ςτθν παροφςα ζρευνα βαςίςτθκε ςε ερωτιςεισ που διαμορφϊκθκαν από 

ερευνθτζσ ςε προγενζςτερο ςχετικό ερευνθτικό ζργο και είτε ςυμπεριλιφκθκαν αυτοφςιεσ 

ςτθν ζρευνα, είτε προςαρμόςτθκαν μετά από τθν πιλοτικι ζρευνα για να ταιριάηουν ςτο 

ςυγκεκριμζνο πεδίο ζρευνασ. Μια πρόςκετθ μζκοδοσ που ζλαβε χϊρα ιταν ο προζλεγχοσ 

(Stevens, 1946; Στακακόπουλοσ, 2005) προκειμζνου να ελεγχκεί θ καταλλθλότθτα και 

πλθρότθτα του ερευνθτικοφ οργάνου (Κεφάλαιο Γ4). Θ διαδικαςία αυτι, κεωρείται ότι 

αποτελεί ςαφι και επαρκι ζνδειξθ τθσ εγκυρότθτασ ζκφραςθσ των ερευνθτικϊν μεταβλθτϊν 

(Diamantopoulos, 2005).  
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Δ1.3.2 Εγκυρότθτα Περιεχομζνου (Content Validity) 

Θ εγκυρότθτα του περιεχομζνου είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τθν εγκυρότθτα ζκφραςθσ 

και ςυχνά διακρίνεται ςφγχυςθ ςτθν οριοκζτθςι τουσ (Hardesty & Bearden, 2004), με τθν 

πρϊτθ να χαρακτθρίηεται ωσ πιο τυποποιθμζνθ και επίςθμθ. Θ ανάλυςθ τθσ εγκυρότθτασ 

ζκφραςθσ είναι απαραίτθτθ, αλλά όχι επαρκισ προχπόκεςθ για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

εγκυρότθτασ του περιεχομζνου (Malhotra & Birks, 2007). Θ εγκυρότθτα περιεχομζνου «αφορά 

ςτο βακμό ςτον οποίο οι ερωτιςεισ ι υποερωτιςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ μζτρθςθ 

αντιςτοιχοφν ςτα δεδομζνα τθσ τρζχουςασ πρακτικισ ι επιςτθμονικισ – εξειδικευμζνθσ 

άποψθσ ςχετικά με τισ ςυνιςτϊςεσ του αντικείμενου αυτοφ» (Κουρεμζνοσ, 2008: ςελ. 181; 

Clark-Carter, 1997).  

Θ εγκυρότθτα περιεχομζνου, ουςιαςτικά, αφορά τισ ερωτιςεισ που επιλζγονται να 

ςυμπεριλθφκοφν ςε ζνα ερωτθματολόγιο για τθ μζτρθςθ μιασ ζννοιασ (Higgins & Straub, 2006; 

Sekaran, 2003). Τα ςτοιχεία αυτά δθμιουργοφνται από τον ερευνθτι με βάςθ τθν εμπειρία του, 

τισ γνϊςεισ του και βζβαια τθν κατάλλθλθ ςυςτθματικι βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ, 

αναφορικά με τθν ζννοια που επικυμείται να μετρθκεί. 

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ εγκυρότθτασ του περιεχομζνου, χρειάςτθκε να αναλυκοφν οι 

οριςμοί των μεταβλθτϊν και να ςχολιαςτεί τι περιλαμβάνει ο οριςμόσ και τι αφινει να 

εννοθκεί (Churchill & Iacobucci, 2005), τόςο από τον ερευνθτι όςο και από ειδικοφσ του υπό 

μελζτθ κζματοσ. Για παράδειγμα, ο οριςμόσ τθσ Αποςφνδεςθσ αναφζρει τθν απομάκρυνςθ του 

καταναλωτι από τθν επωνυμία. Αυτόσ ο οριςμόσ δείχνει ξεκάκαρα τι πρζπει να αναφζρεται 

ςτισ ερωτιςεισ που χρθςιμοποιοφνται για τθ μζτρθςι του (αρζςκεια και δυςαρζςκεια). Ζπειτα, 

χρειάςτθκε να γίνει αντιςτοιχία των ερωτιςεων που εκμαιεφονται από τον οριςμό και αυτϊν 

που χρθςιμοποιοφνται ςτθν προχπάρχουςα βιβλιογραφία. Συνεπϊσ, θ εγκυρότθτα 

περιεχομζνου ωσ επί των πλείςτων επιτεφχκθκε πριν από τθν πραγματικι μζτρθςθ. 

Θ εγκυρότθτα περιεχομζνου, όπωσ και θ εγκυρότθτα ζκφραςθσ, είναι δφςκολο να 

επιτευχκοφν πλιρωσ, κακϊσ αφοροφν υποκειμενικζσ εκτιμιςεισ. Ωςτόςο, θ εμπλοκι, όπου 

ιταν δυνατόν, εκτόσ από τον ερευνθτι, ακαδθμαϊκϊν και ειδικϊν του υπό μελζτθ κζματοσ 

(όπωσ παρουςιάςτθκε ςτα Κεφάλαια Γ3 & Γ4), εξαςφάλιςε τθν ελαχιςτοποίθςθ πικανϊν 

ςφαλμάτων και τθν διαςφάλιςθ τθσ εγκυρότθτασ τθσ ζκφραςθσ και του περιεχομζνου. 
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Δ1.3.3 Δομικι Εγκυρότθτα ι Εγκυρότθτα φνκετθσ Μεταβλθτισ (Construct Validity) 

Σφμφωνα με τουσ Churchill και Iacobucci (2005, ςελ. 294) ςτθν ζρευνα μάρκετινγκ 

«construct validity lies at the very heart of scientific and pragmatic progress», δεδομζνου ότι 

είναι ςθμαντικι για τθν εξιγθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ αγοράσ ςτο Μάρκετινγκ. Θ εγκυρότθτα1 

ςφνκετθσ μεταβλθτισ είναι ζνασ γενικόσ όροσ που ςχετίηεται με το πϊσ μια ςφνκετθ μεταβλθτι 

ορίηεται εννοιολογικά και αξιολογεί αν οι δείκτεσ μετροφν ακριβϊσ το πραγματικό κεωρθτικό 

νόθμα των εννοιϊν, με τον καταλλθλότερο τρόπο ι κλίμακα. Θ εγκυρότθτα ςφνκετθσ 

μεταβλθτισ όπωσ αναφζρεται από το Hair et al. (2017, ςελ.57) «it relates to the correspondence 

between a measure at the conceptual level and a purported measure». Για τθν διαςφάλιςθ 

αυτισ τθσ μορφισ εγκυρότθτασ ακολουκικθκαν τα βιματα που ζχουν εδραιωκεί από τον 

Houston (2002). 

– Καταρχάσ, κακορίςτθκε ο κεωρθτικόσ οριςμόσ των ςφνκετων μεταβλθτϊν 

(Ραράγραφοσ Γ3.8).   

– Δεφτερον, ςυγκρίκθκε θ προτεινόμενθ κλίμακα μζτρθςθσ με τον κεωρθτικό οριςμό. 

Από εννοιολογικισ άποψθσ οι ερωτιςεισ ταίριαηαν ςτενά μεταξφ τουσ.  

–  Τρίτον, αξιολογικθκε εάν αυτζσ οι ερωτιςεισ είχαν νομολογικι ιςχφ. Για παράδειγμα 

θ αποςφνδεςθσ τθσ επωνυμίασ κακοδθγεί τθ ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν. 

 

Θ δομικι εγκυρότθτα περιγράφεται από τρεισ διαφορετικοφσ τφπουσ, τθ νομολογικι 

(nomological), τθ ςυγκλίνουςα (convergent) και τθ διακρίνουςα (discriminant) εγκυρότθτα, οι 

οποίοι κα αναλυκοφν εκτενϊσ παρακάτω. Σε αυτό το ςθμείο κα ιταν ςκόπιμο, να αναφερκεί 

ότι οι ςφνκετεσ μεταβλθτζσ δομικισ φφςεωσ (FLV) περιζχουν αςυςχζτιςτουσ δείκτεσ με 

αποτζλεςμα ο ζλεγχοσ για ςυγκλίνουςα και διακριτικι εγκυρότθτα να λάβει χϊρα μόνο για τισ 

ςφνκετεσ μεταβλθτζσ μοριακισ φφςεωσ (RLV) (Bagozzi, 1994; Diamantopoulos, 1999). 

 

 Νομολογικι εγκυρότθτα (Nomological validity) 

Θ νομολογικι εγκυρότθτα αςχολείται με το βακμό ςτον οποίο ςυςχετίηονται 

μεταξφ τουσ οι ςφνκετεσ μεταβλθτζσ, ςφμφωνα με τα κεωρθτικά πλαίςια που ζχουν 

                                                           
1
 Ακολουκεί τθσ ομαδοποίθςθσ των ερωτιςεων που επικυμείται να ςυμπεριλθφκοφν ςε μία ςφνκετθ 

μεταβλθτι  . 
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μελετθκεί ςτθ βιβλιογραφία. Δεδομζνου ότι τι κεωρθτικό και ερευνθτικό πλαίςιο τθσ 

παροφςασ μελζτθσ ζχει κεμελιωκεί και τεκμθριωκεί, παρουςιάηοντασ αναλυτικά τθ 

λογικι ροι του τρόπου με τον οποίο ςχεδιάςτθκε ςτο Κεφάλαιο Γ1, θ ιςχφσ τθσ 

νομολογικισ εγκυρότθτασ ζχει επιβεβαιωκεί. 

 

 υγκλίνουςα εγκυρότθτα (Convergent validity) 

Θ ςυγκλίνουςα εγκυρότθτα αξιολογεί το βακμό ςτον οποίο δφο ι περιςςότεροι 

δείκτεσ μοιράηονται τθν ίδια διακφμανςθ, δθλαδι αξιολογεί το βακμό με τον οποίο 

ςυςχετίηονται οι ερωτιςεισ μεταξφ τουσ ςε μία κλίμακα μζτρθςθσ μιασ ςφνκετθσ 

μεταβλθτισ. Θ μζκοδοσ που κα χρθςιμοποιθκεί γι αυτό τον ζλεγχο είναι θ μζςθ 

εξαγόμενθ διακφμανςθ (average variance extracted - AVE), θ οποία προτείνεται από 

τουσ Fornell και Larcker’s (1981). Το κατϊτερο κριτιριο αναφοράσ αυτισ τθσ μζτρθςθσ 

είναι το 0.500, δθλαδι το λιγότερο το 50% τθσ διακφμανςθσ των δεικτϊν αποτιμάται ι 

μοιράηεται μεταξφ τουσ (Malhotra, 2010). Στον πίνακα Δ1.6 παρουςιάηονται αναλυτικά 

οι τιμζσ τθσ AVE για τισ μεταβλθτζσ μοριακισ φφςεωσ να ξεπερνοφν τθ τιμι του 0.500 

και, επομζνωσ, θ ςυγκλίνουςα εγκυρότθτα επιβεβαιϊνεται. 

 

Πίνακασ Δ1.6: Μζςθ εξαγόμενθ διακφμανςθ για ςφνκετεσ μεταβλθτζσ μοριακισ φφςεωσ  
Σφνθετη Μεταβλητή Αρ. 

Ερωτήςεων 
AVE 

Pleasure 7 0,511 
Arousal 3 0,508 

Dominance 6 0,512 

Brand Detachment Public Self 3 0,503 

Brand Detachment Ideal Self 2 0,719 

Word-Of-Mouth 3 0,700 

 

 

Μία ακόμα μζκοδοσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυγκλίνουςασ εγκυρότθτασ είναι θ 

διερευνθτικι παραγοντικι ανάλυςθ (exploratory factor analysis), θ οποία αποτελεί 

εργαλείο για τον κακοριςμό των παραγόντων που χρειάηεται να διαχωριςτοφν τα 

δεδομζνα, ζτςι ϊςτε να εκπροςωποφν κατάλλθλα οι δείκτεσ τισ ζννοιεσ και τισ 

υποκατθγορίεσ των ςφνκετων μεταβλθτϊν. Το SmartPLS 3 παρζχει μία ιςοδφναμθ 

μζκοδο ελζγχου τθν εξζταςθ ενόσ theta matrix, ο οποίοσ υιοκετικθκε ςτθν παροφςα 
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ζρευνα. Θ αρχι του ςυγκεκριμζνου ελζγχου ςτθρίηεται ςτο ότι οι φορτϊςεισ ενόσ 

δείκτθ πρζπει να είναι υψθλότερα ςτθ ςφνκετθ μεταβλθτι ςτθν οποία εμπεριζχονται 

ςτο μοντζλο. Στον πίνακα Δ1.7 αποδεικνφεται πωσ οι εγκάρςιεσ φορτϊςεισ είναι 

ςθμαντικά μεγαλφτερεσ ςτθν ςφνκετθ μεταβλθτι ςτθν οποία εντάχκθκαν, ζτςι θ 

ςυγκλίνουςα εγκυρότθτα επιβεβαιϊνεται, εκ νζου για όλεσ τθσ μοριακισ φφςεωσ 

μεταβλθτζσ ςτο μοντζλο ζρευνασ. 

  

Πίνακασ Δ1.7: Cross loadings για τον ζλεγχο ςυγκλίνουςασ εγκυρότθτασ 
  Pleasure Arousal Dominance BD 

(Ideal Self) 
BD 
(Public Self) 

WOM 

BrandDetach_SM2 -0,125 -0,008 -0,130 0,817 0,043 -0,082 

BrandDetach_SM3 -0,039 0,008 -0,058 0,878 0,110 -0,138 

BrandDetach_SM4 -0,014 0,011 -0,021 0,227 0,572 -0,206 

BrandDetach_SM5r 0,157 0,059 0,192 -0,111 0,801 -0,155 

BrandDetach_SM6 -0,042 -0,024 -0,047 0,251 0,589 -0,210 

Emot1 0,691 0,319 0,206 -0,055 0,069 0,053 

Emot11 0,285 0,093 0,534 -0,079 0,100 -0,037 

Emot12 0,315 0,976 0,360 -0,006 0,032 0,013 

Emot13 0,502 0,275 0,740 -0,107 0,091 0,049 

Emot14 0,530 0,218 0,788 -0,106 0,120 0,054 

Emot16 0,506 0,273 0,731 -0,048 0,085 0,067 

Emot17 0,526 0,352 0,726 -0,048 0,058 0,026 

Emot18 0,539 0,371 0,747 -0,058 0,026 0,067 

Emot2 0,630 0,072 0,552 -0,106 0,106 0,076 

Emot3 0,628 0,276 0,324 -0,012 -0,006 0,004 

Emot4 0,800 0,294 0,487 -0,055 0,086 0,020 

Emot5 0,745 0,223 0,496 -0,073 0,070 0,044 

Emot6 0,726 0,231 0,394 -0,059 0,032 0,058 

Emot7 0,764 0,169 0,448 -0,078 0,075 0,047 

Emot8 0,158 0,598 0,217 0,026 0,036 0,042 

Emot9 0,200 0,464 0,174 -0,003 -0,056 0,056 

WOM1 0,048 0,015 0,027 -0,153 -0,286 0,820 

WOM2 0,013 0,016 0,039 -0,059 -0,131 0,825 

WOM3 0,094 0,022 0,069 -0,117 -0,237 0,865 
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 Διακρίνουςα εγκυρότθτα (Discriminant validity) 

Θ διακρίνουςα εγκυρότθτα αξιολογεί το βακμό ςτον οποίο ζνασ δείκτθσ δεν 

ζχει υψθλι ςυςχζτιςθ με δείκτεσ από άλλεσ ςφνκετεσ μεταβλθτζσ. Συνεπϊσ, μια 

ζνδειξθ τθσ επαρκοφσ εγκυρότθτασ είναι ότι ζνασ δείκτθσ μοιράηεται μεγαλφτερθ 

διακφμανςθ με τουσ δείκτεσ τθσ ςφνκετθσ μεταβλθτισ που ανικει από ότι με όλουσ 

τουσ υπόλοιπουσ δείκτεσ. Για να επιτευχκεί θ διακρίνουςα εγκυρότθτα ςυγκρίνεται θ 

AVE με το τετράγωνο των ςυςχετίςεων. Σφμφωνα με τουσ Fornell και Larcker (1981), αν 

το τετράγωνο των ςυςχετίςεων είναι μικρότερο από τθν AVE για κάκε ςφνκετθ 

μεταβλθτι, θ διακρίνουςα εγκυρότθτα αποδεικνφεται.  

Θ διακρίνουςα εγκυρότθτα εξετάςτθκε για όλεσ τισ μεταβλθτζσ μοριακισ 

φφςεωσ του εξεταηόμενου μοντζλου. Τα αποτελζςματα εμφανίηονται ςτουσ παρακάτω 

πίνακεσ Δ1.8, αποδεικνφοντασ ότι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ θ τετραγωνικι ρίηα του AVE 

είναι ςτατιςτικά μεγαλφτερθ από τουσ διμεταβλθτοφσ ςυςχετιςμοφσ. 

 

Πίνακασ Δ1.8: Fornell-Larcker κριτιριο διακρίνουςασ εγκυρότθτασ 
  Arousal Brand 

Detachment 
(Ideal Self) 

Brand 
Detachment 
(Public Self) 

Dominance Pleasure WOM 

Arousal 0,713      

Brand 
Detachment 

(Ideal Self) 

0,001 0,848     

Brand 
Detachment 
(Public Self) 

0,038 0,093 0,702    

Dominance 0,368 -0,107 0,114 0,716   

Pleasure 0,314 -0,091 0,093 0,678 0,715  

WOM 0,021 -0,133 -0,263 0,054 0,063 0,837 

 

Ραράλλθλα, ζνα νζο κριτιριο αξιολόγθςθσ  τθσ  διακρίνουςασ εγκυρότθτασ ζχει 

αναδειχκεί τα τελευταία χρόνια, το HTMT. Οι  Henseler, Ringle και Sarstedt (2015) 

ζδειξαν με τθν βοικεια μιασ μελζτθσ προςομοίωςθσ ότι οι κλαςικζσ προςεγγίςεισ (πχ. 

το κριτιριο Fornell-Larcker και τα cross-loadings), δεν ανιχνεφουν αξιόπιςτα τθν 

ζλλειψθ τθσ διακρίνουςασ εγκυρότθτασ ςε κοινζσ ερευνθτικζσ καταςτάςεισ. Ωσ εκ 

τοφτου, προτείνεται μία εναλλακτικι προςζγγιςθ που βαςίηεται ςτθ multitrait-

multimethod matrix, τον αρικμοδείκτθ heterotrait-monotrait των ςυςχετιςμϊν (HTMT). 
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Οι  Henseler, Ringle και Sarstedt (2015) καταδεικνφουν τθν ανϊτερθ απόδοςθ αυτισ τθσ 

προςζγγιςθσ με τθ χριςθ μιασ μελζτθσ προςομοίωςθσ Monte Carlo, ςτθν οποία 

ςυγκρίνονται τα αποτελζςματα τθσ νζασ μεκόδου με τισ παλαιότερεσ προςεγγίςεισ. Εάν 

το αποτζλεςμα του αρικμοδείκτθ HTMT είναι μικρότερο από 0,9 επιβεβαιϊνεται θ 

διακρίνουςα εγκυρότθτα μεταξφ δφο ςφνκετων μεταβλθτϊν μοριακισ φφςεωσ. Ππωσ 

παρουςιάηεται ςτον πίνακα Δ1.9 και ςτο διάγραμμα Δ1.6, θ διακρίνουςα εγκυρότθτα 

ζχει επιτευχκεί. 

 

Πίνακασ Δ1.9: Αποτελζςματα αρικμοδείκτθ Heterotrait – Monotrait  
 Arousal Brand 

Detachment 
(Ideal Self) 

Brand 
Detachment 
(Public Self) 

Crisis 
Impact 

Dominance Pleasure WOM 

Arousal        

Brand Detachment 
(Ideal Self) 

0,027       

Brand Detachment 
(Public Self) 

0,113 0,557      

Crisis Impact 0,081 0,133 0,133     

Dominance 0,426 0,155 0,218 0,187    

Pleasure 0,379 0,133 0,175 0,163 0,803   

WOM 0,063 0,185 0,475 0,018 0,087 0,085  

 

 

Διάγραμμα Δ1.2: Σχζςεισ των RLV βάςει του αρικμοδείκτθ ΘΤΜΤ 



Ενότθτα Δ. Ανάλυςθ Δεδομζνων 

 

Διδακτορικι Διατριβι Ευαγγελίασ Χρ. Χατηοποφλου 233 

 

Δ1.3.4 Εγκυρότθτα Κριτθρίου 

Θ εγκυρότθτα κριτθρίου εφαρμόηεται όταν μία ςφνκετθ μεταβλθτι αποδίδει βάςει των 

προςδοκιϊν που ζχουν οριςτεί ςε ςχζςθ με ζνα ςυγκεκριμζνο κριτιριο. Θ εγκυρότθτα 

κριτθρίου ςυνκζτεται από δφο ςυςτατικά ςτοιχεία, τθν εγκυρότθτα ταυτοςθμίασ (Concurrent 

Validity) και τθν εγκυρότθτα πρόβλεψθσ (Predictive Validity) (Malhotra & Birks, 2007).  

 

Δ1.3.5 Εγκυρότθτα Σαυτοςθμίασ (Concurrent Validity) 

Θ εξακρίβωςθ τθσ εγκυρότθτασ ταυτοςθμίασ απαιτεί τον ζλεγχο μίασ μζτρθςθσ ςε 

αντιδιαςτολι με τθ μζτρθςθ τθσ ίδιασ μεταβλθτισ με τθ χριςθ ενόσ οργάνου 

(ερωτθματολογίου ι άλλο), το οποίο αποτελεί τον κακιερωμζνο ι «χρυςό κανόνα» για τθν 

μζτρθςθ αυτι (Malhotra & Birks, 2007). Στο μάρκετινγκ ςυνικωσ ωσ χρυςοί κανόνεσ 

χρθςιμοποιοφνται είτε δθμοςιευμζνεσ ψυχομετρικζσ κλίμακεσ είτε δθμοςιευμζνα δευτερογενι 

ςτοιχεία (DeVellis, 1991; Bearden et al., 1993; Bruner & Hensel 1994). Ο ζλεγχοσ τθσ 

εγκυρότθτασ γίνεται με τθ χριςθ ενόσ κατάλλθλου ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ ανάμεςα ςτισ δφο 

μετριςεισ. Στθν παροφςα μελζτθ, κα χρθςιμοποιθκοφν ωσ χρυςοί κανόνεσ, δευτερογενι, 

κυρίωσ ςτοιχεία για τθ κρίςθ ςτθν Ελλάδα και τα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία μεριδίων αγορϊν των 

ςοφπερ μάρκετ. 

 

Δ1.3.5.1 Επιρροή τησ κρίςησ 

 Στα πλαίςια του ελζγχου εγκυρότθτασ ταυτοςθμίασ εξετάςτθκε θ ςχζςθ μεταξφ του 

ειςοδιματοσ που λαμβάνουν οι ςυμμετζχοντεσ και τθν μείωςθ ι όχι του οικογενειακοφ 

τουσ ειςοδιματοσ από το 2009 και ζπειτα. Υπάρχει ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα (pearson 

chi-square = 12,153, sig. 0,033) μεταξφ του ειςοδιματοσ και τθσ μείωςθσ του 

οικογενειακοφ ειςοδιματοσ. Αναλφοντασ περαιτζρω τισ ςυςχετίςεισ προκφπτει ότι 

μειϊκθκε λιγότερο ςτουσ ερωτϊμενουσ  που διλωςαν ειςόδθμα λιγότερο από 600 

ευρϊ και περιςςότερο ςε αυτοφσ που διλωςαν πάνω από 2000 ευρϊ. Αυτι θ 

αναλυτικι παρουςίαςθ απεικονίηεται ςτο διάγραμμα Δ1.3 και ερμθνεφεται από τον 

πίνακα Δ1.10 όπου θ προβλεπόμενθ μζτρθςθ διαφζρει πολφ από τθν τελικι παραδοχι 

των ερωτϊμενων. Με αποτζλεςμα να προκφπτει και να επιβεβαιϊνεται ο κανόνασ ότι 



Ενότθτα Δ. Ανάλυςθ Δεδομζνων 

 

Διδακτορικι Διατριβι Ευαγγελίασ Χρ. Χατηοποφλου 234 

 

τα χαμθλά ειςοδιματα δεν μποροφςαν εξ οριςμοφ να ζχουν ριηικζσ ειςοδθματικζσ 

αλλαγζσ ςε ςχζςθ με τα άτομα που ςυνικιηαν να λαμβάνουν υψθλό ειςόδθμα,  

 
 

 

Διάγραμμα Δ1.3: Σχζςθ μείωςθ του οικογενειακοφ ειςοδιματοσ με το οικογενειακό ειςόδθμα  
 

Πίνακασ Δ1.10: Crosstabulation Μείωςθ Οικογενειακοφ Ειςοδιματοσ - Ειςόδθμα 

 

Διζόδημα 

Total 

Έωρ 

600 € 

601-

900 € 

901-

1200 € 

1201-

1500 € 

1501-

2000 € < 2001 € 

Μείωζη 

Οικογενεια-

κού 

Διζοδήμα-

ηορ 

Όσι Count 8 18 17 21 12 24 100 

Expected 

Count 

13,7 19,8 23,0 16,1 12,4 14,9 100,0 

Ναι Count 168 236 278 185 147 167 1181 

Expected 

Count 

162,3 234,2 272,0 189,9 146,6 176,1 1181,0 

Total Count 176 254 295 206 159 191 1281 

Expected 

Count 

176,0 254,0 295,0 206,0 159,0 191,0 1281,0 

 
 

 Επιπλζον, θ εγκυρότθτα ταυτοςθμίασ ςτθν παροφςα μελζτθ παρατθρείται και ςτθν 

ερϊτθςθ «ςε ςχζςθ με το 2009 ζχει επζλκει ςτθν οικογζνειά ςασ κάποια από τισ 

αναφερόμενεσ ςυνζπειεσ λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ». Θ επιλογι των ερωτϊμενων 
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ιταν Ναι ι Πχι για μία ςειρά ςυνεπειϊν που ζχει φζρει θ ζλευςθ τθσ κρίςθσ ςτθν ηωι 

τουσ. 

 

Θ εξζταςθ τθσ εγκυρότθτασ ταυτοςθμίασ είναι διττι και παρουςιάηονται ενδείξεισ και 

για τα δφο κριτιρια, ςτον πίνακα Δ1.11. Ραρουςιάηει μία λογικι ςειρά βθμάτων που 

ακολουκεί κάποιοσ όταν ζχει οικονομικζσ δυςκολίεσ και επιπλζον, μποροφν να ςυγκρικοφν 

τα δεδομζνα με μία ζρευνα τθσ Focus Bari. Θ ζρευνα τθσ Focus Bari διενεργικθκε το 

Δεκζμβριο 2013 με κφριο ςκοπό τθν καταγραφεί του πωσ ο Ζλλθνασ καταναλωτισ 

αντιμετωπίηει τθν οικονομικι κρίςθ και τισ ςυνζπειζσ τθσ ςτθν κακθμερινι του ηωι. Το 

δείγμα τθσ ζρευνασ ιταν 11.000 καταναλωτζσ ςε όλθ τθν Ελλάδα θλικίασ 18 με 70.  

Αν ταξινομθκοφν οι απαντιςεισ των ατόμων περί ςυνεπειϊν από τθν οικονομικι 

φφεςθ, προκφπτει ότι υπάρχει μία λογικι ςειρά των ςυμβάντων που ξεκινά με τθν 

αντιλθπτι μείωςθ του μιςκοφ, ςτθ επόμενθ κζςθ είναι θ απϊλεια εργαςίασ, ζπειτα θ 

πϊλθςθ κάποιων ςτοιχείων, αν ςυνεχίςουν να υπάρχουν οικονομικζσ δυςκολίεσ επζρχεται 

θ αλλαγι κατοικίασ και τελευταία κατατάςςετε θ ςυνζπεια τθσ πϊλθςθσ κατοικίασ. 

Τα ποςοςτά που ζχουν παρουςιαςτεί από τθ Focus Bari κατατάςςουν τισ ςυνζπειεσ με 

τθν ίδια ςειρά. Θ περίπτωςθ τθσ πϊλθςθσ άλλων ςτοιχείων εξαιρείται κακϊσ είναι 

διαφορετικά εκφραςμζνθ ςτισ δφο ζρευνεσ, ενϊ θ διαφορά τθσ ζνταςθσ των ποςοςτϊν 

δικαιολογείται από το χρονικό διάςτθμα που διεξιχκθ θ ζρευνα. Από το 2013 μζχρι το 2016 

θ ςυνεχόμενθ δυςμενισ κρίςθ ζχει οδθγιςει πολλά άτομα να λάβουν πιο επίπονα μζτρα 

για να μπορζςουν να ανταπεξζλκουν ςτθν κακθμερινότθτά τουσ. Γι αυτό το λόγο τα 

ποςοςτά είναι αυξθμζνα ςτθ παροφςα ζρευνα. Αξιοςθμείωτο είναι το ποςοςτό τθσ 

απϊλειασ εργαςίασ (26,1%), το οποίο είναι πολφ κοντά ςτο επίπεδο τθσ ανεργίασ. 

 

Πίνακασ Δ1.11: Κατάταξθ ςυνεπειϊν τθσ οικονομικισ κρίςθσ 
Συνέπεια Focus Bari Παρούςα Έρευνα 

1) μείωςη μιςθού 90,1% 92,2% 

2) απώλεια εργαςίασ 29,8% 26,1% 

3) πώληςη άλλων ςτοιχείων 
(περιουςιακών ςτη FocusBari) 

2,7% 15,1% 

4) αλλαγή κατοικίασ 6,1% 12,7% 

5) πώληςη κατοικίασ 1,6% 9,1% 
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Δ1.3.5.2 Μερίδια αγοράσ Σοφπερ Μάρκετ 

Στο οργανωμζνο λιανεμπόριο και ειδικότερα ςτθν κατθγορία των ςοφπερ μάρκετ ζχουν 

ςυντελεςτεί ραγδαίεσ ανακατατάξεισ, από τισ αρχζσ του 2016, μζςα από δφο ςθμαντικζσ 

εξαγορζσ - ςυγχωνεφςεισ, αυτιν τθσ κοινισ εταιρείασ Μαρινόπουλου - Σκλαβενίτθ και τθσ 

εξαγοράσ του Βερόπουλου από τθ Metro AEBE. Με αποτζλεςμα τθν ανακατάταξθ τθσ πίτασ των 

μεριδίων αγοράσ. Θ διαμάχθ ανάμεςα ςτθν ΑΒ Βαςιλόπουλοσ και ςτον Μαρινόπουλο για τθν 

πρωτιά ζβγαλε τθν ΑΒ Βαςιλόπουλοσ νικθτι. Κακϊσ, θ ΑΒ Βαςιλόπουλοσ ενιςχφεται ςυνεχϊσ, 

ποντάροντασ τα τελευταία χρόνια ςτθν επικετικι πολιτικι τιμϊν και ςτθ διεφρυνςθ τθσ 

παρουςίασ τθσ πανελλαδικά, μζςω τθσ εξαγοράσ πολλϊν μικρϊν, περιφερειακϊν αλυςίδων.  

Θ κρίςθ, λοιπόν, ζριξε κάποιουσ και ανζβαςε άλλουσ, με τον Σκλαβενίτθ και τθ Metro 

AEBE να αποτελοφν τισ δφο ανερχόμενεσ δυνάμεισ του κλάδου. Οι πρϊτεσ κινιςεισ του 

Σκλαβενίτθ ζγιναν το 2014, όταν εξαγόραςε το 60% τθσ κρθτικισ αλυςίδασ Χαλκιαδάκθσ, 

ςυμμετοχι που είχε ζωσ τότε ο Βερόπουλοσ, κάνοντασ ουςιαςτικά το πρϊτο βιμα εκτόσ 

Αττικισ. Ακολοφκθςε θ εξαγορά τθσ Makro Hellas, που ιταν το πρϊτο βιμα ςτθν κατθγορία του 

cash & carry, και πλζον, με τθν ανάλθψθ του ελζγχου των 33 υπερμάρκετ του Μαρινόπουλου, 

αποκτά πρόςβαςθ ςτθν αγορά και των λοιπϊν μεγάλων αςτικϊν κζντρων τθσ χϊρασ, και 

μάλιςτα μζςω μεγάλων, υπερςφγχρονων καταςτθμάτων. Κακοριςτικόσ παράγοντασ ςτισ 

εξελίξεισ είναι θ Lidl, με ανοδικι πορεία και αφξθςθ μεριδίων, κακϊσ αξιοποιεί τθν οικονομικι 

κρίςθ και τθ δυνατότθτα που ζχει να παρζχει τα προϊόντα τθσ ςε πολφ χαμθλζσ τιμζσ. Ο 

Βερόπουλοσ, μία από τισ πιο παραδοςιακζσ επιχειριςεισ ςοφπερ μάρκετ ςτθν Ελλάδα, ζχαςε 

ςταδιακά το τηίρο του και το μερίδιο αγοράσ που κατείχε, καταλιγοντασ ςτθν Metro AEBE, θ 

οποία μετατράπθκε ςε ανερχόμενθ δφναμθ, κακϊσ διπλαςίαςε τθν παρουςία τθσ ςτθν αγορά. 

όλο ςτον νζο χάρτθ που διαμορφϊνεται επιδιϊκει και θ αλυςίδα ςοφπερ Μαςοφτθσ, θ οποία, 

αν και ζχει παρουςία κυρίωσ ςτθ Βόρεια Ελλάδα, ςχεδιάηει τθν κάκοδό τθσ ςτθν πρωτεφουςα 

και ςε ςυνζχεια τθν πανελλαδικι τθσ ανάπτυξθ. 

Δεδομζνου ότι το τοπίο του λιανεμπορίου τροφίμων, ςτθν παροφςα φάςθ ςτθν 

Ελλάδα, είναι ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο τα μερίδια αγοράσ των ςοφπερ μάρκετ αλλάηουν 

διαρκϊσ. Κζτοντασ ωσ κριτιριο το τηίρο του 2015 που ζχει επίςθμα δθμοςιευτεί και τθν πορεία 

τουσ το 2016 (δθλαδι αν ζχει εξαγοραςτεί ι ςυγχωνευτεί), κατατάχκθκαν και παρουςιάηονται 

ςτον πίνακα Δ1.12. 

Ραράλλθλα, υπολογίςτθκε το μερίδιο αγορϊν των ςοφπερ μάρκετ βάςει των 

απαντιςεων που δόκθκε από τουσ αποκρινόμενουσ τθσ παροφςασ ζρευνασ. Σε πρϊτο χρόνο 
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υπολογίςτθκε το ποςοςτό των ςυμμετεχόντων των ςοφπερ μάρκετ που είχαν δθλϊςει 

(αναφζρεται ςτον πίνακα Δ1.2.5 ωσ δθλωκζν %). Επόμενο βιμα αποτζλεςε ο υπολογιςμόσ του 

ποςοςτοφ που είχε δθλϊςει ωσ βαςικό ςοφπερ μάρκετ και το υπόλοιπο ποςοςτό επιμερίςτθκε 

ςτα ςοφπερ μάρκετ, που είχε δθλϊςει ο κάκε αποκρινόμενοσ ότι επιςκζπτεται αλλά δεν 

αποτελοφν βαςικό του ςοφπερ μάρκετ. Ωσ ακόλουκο αυτϊν, προκφπτουν τα μερίδια αγοράσ 

των ςοφπερ μάρκετ, όπωσ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα, τα οποία ταιριάηουν με τα 

ςτοιχεία που αναφζρκθκαν παραπάνω. 

 

Πίνακασ Δ1.12: Μεριδίων Αγοράσ ςοφπερ μάρκετ 

Α/Α ΟΤΠΕΡ ΜΑΡΚΕΣ ΔΘΛΩΘΕΝ 

%  

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑ 

ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

ΚΑΣΑΣΑΞΘ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΘ 

ΣΗΙΡΟ 

(ΔΙ) 

1 ΑΒ Βαςιλόπουλοσ 19% 20,63% 1 1,95 

2 Σκλαβενίτθσ 23,59% 20,41% 2 1,75 

3 Μαρινόπουλοσ 2,77% 12,04% -- 1,4 

4 LIDL 2,81% 10,62% 3 1,7 

5 Γαλαξίασ 4% 6,88% Ν/Α  

6 My Market 3,38% 6,38% 4 1,3 

7 Βερόπουλοσ 1,45% 4,65% 

8 Μαςοφτθσ 1,85% 2,91% 5 0,75 

Πηγή: ethnos.gr (2016), Επεξεργαςία ςτοιχείων από ερευνητή 

 

Δ1.3.5.3 Αντιπροςωπευτικότθτα δείγματοσ  

 Αγοραςτικι ςυμπεριφορά 

Θ επίδραςθ τθσ οικονομικισ φφεςθσ δεν είναι μόνο γνωςτικι και ςυναιςκθματικι, αλλά και 

ςυμπεριφορικι.  Από τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ προκφπτει ο βακμόσ ςτον οποίο θ κρίςθ ζχει 

επθρεάςει εν τζλει τθν αγοραςτικι ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν. Θ μζτρθςθ που 

χρθςιμοποιικθκε για τθν εκτίμθςθ τθσ αλλαγισ τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ προιλκε από 

ςτοιχεία που ζχουν εξεταςτεί ςε ζρευνεσ καταναλωτϊν ςτθν Ελλάδα.  

Για τθν διαςφάλιςθ τθσ εγκυρότθτασ ταυτοςθμίασ ςυγκρίνονται τα αποτελζςματα τθσ 

παροφςασ ζρευνα με μία δθμοςιευμζνθ του Λνςτιτοφτου Ζρευνασ Λιανεμπορίου 

Καταναλωτικϊν Αγακϊν (ΛΕΛΚΑ) και παρουςιάηονται ςτον πίνακα Δ1.13. Θ ζρευνα του ΛΕΛΚΑ 

είχε διεξαχκεί ςε δείγμα 2.000 (αντίςτοιχο δείγμα τθσ παροφςασ ζρευνασ) Καταναλωτϊν 

πελατϊν ςοφπερ μάρκετ από καταςτιματα ςε όλθ τθν Ελλάδα και εςτίαηε ςτθν κατανόθςθ τθσ 
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επίδραςθσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ ςτισ καταναλωτικζσ τάςεισ. Οι υπό εξζταςθ ερωτιςεισ 

απαντικθκαν ςτθν υπό ανάλυςθ ζρευνα με μία πενταβάκμια κλίμακα ςφγκριςθσ 

ςυμπεριφοράσ πριν και μετά τθν ζλευςθ τθσ κρίςθσ από το (1) λιγότερεσ φορζσ ζωσ (5) 

περιςςότερεσ φορζσ. Το ποςοςτό τθσ ζρευνασ που ςυμπεριλαμβάνεται ςτον πίνακα Δ1.13 

προζρχεται από τισ απαντιςεισ (4) ίδιεσ προσ περιςςότερεσ φορζσ και (5) περιςςότερεσ φορζσ. 

 

Πίνακασ Δ1.13: Σφγκριςθ ζρευνασ ΛΕΛΚΑ με δεδομζνα τθσ παροφςασ ζρευνασ 

Στοιχείο ΙΕΛΚΑ Παρούσα Έρευνα 

Επιλζγω προςφορζσ 82% 84,40% 
Συγκρίνω τιμζσ 80% 85,10% 

Χρήςη λίςτα αγορϊν 74% 70,9% 
Αγορά βαςικϊν προϊόντων 71% 67,5% 

Αγορά φθηνότερων προϊόντων 70% 65,3% 
Αλλαγή μάρκασ 65% 61% 

Συχνότερη επίςκεψη ςτο ΣΜ και 
Μικρότερη αξίασ αγορϊν ςτο ΣΜ 

64% 67,6% 

 
 

Ραράλλθλα, και οι δφο ζρευνεσ ζχουν ωσ εφρθμα ότι το 91% των καταναλωτϊν τθσ 

ζρευνασ του ΛΕΛΚΑ και 92,2% των καταναλωτϊν τθσ παροφςασ ζρευνασ ζχουν δθλϊςει πωσ ζχει 

μειωκεί το ειςόδθμά τουσ λόγω τθσ οικονομικισ φφεςθσ. Τα ευριματα τθσ ζρευνασ του ΛΕΛΚΑ 

είναι ςχεδόν ταυτόςθμα με αυτά τθσ παροφςασ ζρευνασ επιβεβαιϊνοντασ τθν εγκυρότθτα των 

δεδομζνων. 

 

Δ1.3.6 Προβλεπτικι εγκυρότθτα (Predictive validity) 

H προβλεπτικι εγκυρότθτα αφορά ςτο βακμό ςτον οποίο, θ μζτρθςθ μπορεί να 

προβλζψει μελλοντικά γεγονότα ι φαινόμενα (Malhotra & Birks, 2007). Στθν περίπτωςθ αυτι, 

διερευνάται εάν τα αποτελζςματα μίασ ζρευνασ μποροφν να προβλζψουν τα αποτελζςματα 

μιασ νζασ ζρευνασ ι ενόσ φαινομζνου. 

 

Δ1.3.6.1 Δείκτησ Καταναλωτικήσ Εμπιςτοςφνησ 

Νζα επιδείνωςθ ςτθν εμπιςτοςφνθ των καταναλωτϊν ςτο χαμθλότερο επίπεδο των 

τελευταίων 2,5 ετϊν. Το ποςοςτό επίδραςθσ τθσ κρίςθσ του δείγματοσ ζχει υπολογιςτεί ςε 

ποςοςτό 32,7% που ςυνάδει με το ποςό τθσ απϊλειασ εμπιςτοςφνθσ των καταναλωτϊν 30%. 

Ζνα χαρακτθριςτικό που μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ δείκτθσ καταναλωτικισ εμπιςτοςφνθσ και 
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ζχει μεγάλθ ςθμαςία, γιατί δείχνει με ποιεσ ςκζψεισ και προδιάκεςθ ο καταναλωτισ ξεκινά να 

επιςκεφκεί ζνα κατάςτθμα. 

 

Δ1.3.6.2 Μζςη ςταθμιςμζνη αντιληπτή μείωςη ειςοδήματοσ 

Για τον υπολογιςμό του δείκτθ του υπολογιςμοφ τθσ αντίλθψθσ μείωςθσ ειςοδιματοσ 

χρθςιμοποιικθκαν τα παρακάτω ςτοιχεία από τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ. 

 Το 92,2% των καταναλωτϊν δθλϊνει ότι ζχει μειωκεί το ειςόδθμα του 

 Το 73,6% ότι ζχει μειωκεί πάνω από ότι δείχνουν τα επίςθμα ςτοιχεία 

 Το 55,4% ότι ζχει αυξιςει τισ ϊρεσ εργαςίασ 

 Στο 44,7% των νοικοκυριϊν δεν ζχει εντάξει μζλοσ τθσ ςτθν αγορά εργαςίασ 

 

Με βάςθ τα ςτοιχεία αυτά, θ μζςθ ςτακμιςμζνθ αντιλθπτι μείωςθ ειςοδιματοσ για το 

δείγμα τθσ ζρευνασ εκτιμάται ςε 34%. Ο ςυνδυαςμόσ των ανωτζρω ςτοιχείων και των 

ποςοςτϊν με τισ δεδομζνεσ πικανότθτεσ, κάποιοσ μπορεί να υποςτεί παραπάνω από τα 

ανϊτερα χαρακτθριςτικά, οδιγθςε ςτθν εκτίμθςθ ότι είναι 34%, ζνα ποςοςτό το οποίο 

πλθςιάηει αρκετά ςτο 30% του προβλεπόμενου. Θ αντιλθπτι μείωςθ ειςοδιματοσ, ακόμα και 

αν δεν ιςοφται με τθν πραγματικι, ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία, διότι οι καταναλωτζσ ζχουν τθν 

αίςκθςθ των περικοπϊν και αλλάηουν ςυνειδθτά τθν αγοραςτικι τουσ ςυμπεριφορά. Ρρακτικά, 

θ αντιλθπτι δραςτικι αυτι μείωςθ των ειςοδθμάτων οδθγεί ςε επιδείνωςθ του ςυνολικοφ 

καταναλωτικοφ κλίματοσ. 

 

 

Δ1.4 Πολυςυγγραμικότθτα 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί παραπάνω, οι ςυμβατικοί ζλεγχοι για τθν εςωτερικι 

αξιοπιςτία, τθν ςυγκλίνουςα εγκυρότθτα και τθ διακρίνουςα εγκυρότθτα δεν είναι κατάλλθλα 

για τισ δομικισ φφςεωσ ςφνκετεσ μεταβλθτζσ, διότι οι δείκτεσ τουσ είναι αςυςχζτιςτοι μεταξφ 

τουσ (Diamantopoulos & Winklhofer, 2001). Ρράγματι, ο Bagozzi (1994, ςελ. 333) αναφζρει 

«...reliability in the internal consistency sense and construct validity in terms of convergent and 

discriminant validity are not meaningful when indexes are formed as a linear sum of 

measurements», προτείνοντασ τθ χριςθ εναλλακτικϊν μεκόδων ελζγχου ποιότθτασ των 

δεδομζνων. 
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Σφμφωνα με τουσ Diamantopoulos και Winklhofer (2001), θ πολυςυγγραμικότθτα είναι 

ζνασ βαςικόσ δείκτθσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των μετριςεων.  Οι ερωτιςεισ δομικισ 

φφςεωσ ελζγχονται για πολυςυγγραμικότθτα ανάμεςα ςτισ ερωτιςεισ των ςφνκετων 

μεταβλθτϊν. Ο ζλεγχοσ ζγινε με τθ χριςθ του παράγοντα variance inflation (VIF), ερμθνεφοντασ 

τθν αντιςτροφι τθσ ανοχισ (tolerance), θ οποία δθλϊνει το ποςοςτό τθσ διακφμανςθσ τθσ 

εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ που δεν εξθγείται από άλλεσ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ. Ωσ οριακι 

τιμι, θ οποία υιοκετικθκε, προτείνεται από τουσ Hair et al. (1998) είναι 10 (δθλαδι να μθν 

εξθγείται λόγω τθσ ςυγγραμμικότθτασ περιςςότερο από το 10% κάποιασ ανεξάρτθτθσ 

μεταβλθτισ). Θ ανάλυςθ δεν αποκάλυψε προβλιματα πολυςυγγραμμικότθτασ ςε καμία 

ςφνκετθ μεταβλθτι δομικισ φφςεωσ, όπωσ παρουςιάηεται ςτο παρακάτω διάγραμμα. 

 

 

Πίνακασ Δ1.14:Αποτελζςματα πολυςυγγραμικότθτασ για δομικισ φφςεωσ ςφνκετεσ μεταβλθτζσ 
 VIF  VIF  VIF  VIF 

Attach_SM5 1,432 Cog.Ap.8_F1 1,171 Cris_Beh7 1,645 Detach_Social7 1,042 

Attach_SM1 1,710 Cog.Ap.9_F2 1,317 Cris_Beh8 1,552 Detach_Social8 1,182 

Attach_SM2 1,601 Cog.Ap.7_S2 1,629 Cris_Beh9 1,189 FreqVis1 2,773 

Attach_SM3 1,145 ConsSM1 1,150 Cris_Cons_All 1,000 FreqVis2 2,699 

Attach_SM4 1,463 ConsSM2 1,227 Detach_ShopProc1 1,778 Impulse1r 1,239 

AttachStyle_A1 1,161 ConsSM3 1,122 Detach_ShopProc2 1,675 Impulse2r 1,398 

AttachStyle_A2 1,218 ConsSM4 1,316 Detach_ShopProc3 1,065 Impulse3r 1,319 

AttachStyle_A3 1,147 ConsSM5r 1,117 Detach_ShopProc4 1,594 Impulse4r 1,603 

Cog.Ap.10_SC1 1,385 ConsSM6r 1,303 Detach_ShopProc5 1,690 Impulse5r 1,550 

Cog.Ap.11_PO1 1,580 Cris_Beh1 1,957 Detach_ShopProc6 1,272 TimePres1r 1,177 

Cog.Ap.12_PO2 1,584 Cris_Beh10 1,136 Detach_ShopProc7 1,043 TimePres2 1,040 

Cog.Ap.13_OA2 1,195 Cris_Beh11 1,139 Detach_ShopProc8 1,521 TimePres3r 1,317 

Cog.Ap.14_AA2 1,102 Cris_Beh12 1,126 Detach_ShopProc9 1,468 TimePres4r 1,059 

Cog.Ap.15_C1 1,100 Cris_Beh13 1,176 Detach_Social1 1,167   

Cog.Ap.2_AA1 1,248 Cris_Beh2 2,083 Detach_Social2 1,150   

Cog.Ap.3_AA1 1,702 Cris_Beh3 1,205 Detach_Social3 1,483   

Cog.Ap.4_AA2 1,616 Cris_Beh4 1,347 Detach_Social4 1,514   

Cog.Ap.5_OA1 1,174 Cris_Beh5 1,582 Detach_Social5 1,101   

Cog.Ap.6_SA1 1,576 Cris_Beh6 1,654 Detach_Social6 1,187   
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Δ1.5 υμπεράςματα 

Στο πρϊτο κεφάλαιο τθσ ανάλυςθσ κεμελιϊκθκε θ ποιότθτα των δεδομζνων, θ οποία 

εξαςφαλίςτθκε με τθν αξιοπιςτία και τθν εγκυρότθτα των δεδομζνων και των ςφνκετων 

μεταβλθτϊν που δθμιουργικθκαν. Συνεπϊσ, ςτθ ςυνζχεια κα ακολουκιςει μία ςφντομθ 

μονομεταβλθτι περιγραφι των ερευνθτικϊν μεταβλθτϊν, θ ανάλυςθ του προφίλ του 

δείγματοσ και θ ομαδοποίθςθ αυτοφ βάςει τθσ επιρροισ των καταναλωτϊν από τθν κρίςθ 

οικονομικά και ςυμπεριφορικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ2. Περιγραφική Βασικών Συμπεριφορών 

 

Δ2. 1 Εισαγωγή 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του δείγματος και 

των σύνθετων μεταβλητών της έρευνας με βάση το δείγμα των 1.314, που θεωρήθηκε άρτιο και 

ακολουθεί όλες τις προϋποθέσεις εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Στην παράγραφο Δ2.2 

παρουσιάζονται οι σύνθετες μεταβλητές που έχουν δημιουργηθεί (Παράγραφος Γ3.8) και έχουν 

εξεταστεί (Κεφάλαιο Δ1) ως προς την ποιότητά τους, συνοδευόμενες από μέτρα τάσης και 

διασποράς . Στη συνέχεια γίνεται η περιγραφή του αγοραστικού προφίλ των καταναλωτών. Η 

περιγραφή είναι δίπτυχη, καθώς παρουσιάζονται τα αγοραστικά χαρακτηριστικά των 

καταναλωτών και, έπειτα, παρουσιάζεται η αξιολόγησή τους για το βασικό τους σούπερ 

μάρκετ. Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η διερεύνηση σε βάθος των δεδομένων, 

προκειμένου να προχωρήσει περαιτέρω η ανάλυση τους. 

 

 

Δ2.2 Σύντομη μονομεταβλητή περιγραφή σύνθετων μεταβλητών 

Μετά τον έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων και με την έκβαση του τελικού 

δείγματος προς ανάλυση, το επόμενο βήμα είναι η περιγραφή του. Θεωρείται συνετό για τις 

μεταβλητές μοριακής φύσεως να παρουσιάζονται (1) η κατανομή των συχνοτήτων, (2) η μέση 

τιμή, η τυπική απόκλιση και η διακύμανση και (3) μία μήτρα συσχετισμού1 των μεταβλητών, 

ανεξάρτητα εάν οι υποθέσεις έχουν άμεση σχέση με αυτές τις αναλύσεις (Sekaran, 2003).  

Μία, πρώτη, αίσθηση των δεδομένων δίνεται από τον έλεγχο της κεντρικής τάσης, τη 

διασπορά και τη συμμετρία των μεταβλητών (απλών και σύνθετων μοριακής φύσης). Τα πιο 

σημαντικά μέτρα κεντρικής τάσης είναι η μέση τιμή, η διάμεσος και η επικρατούσα τιμή, τα πιο 

σημαντικά μέτρα διασποράς είναι η τυπική απόκλιση, η διασπορά και το εύρος, ενώ τα μέτρα 

ασυμμετρίας περιλαμβάνουν τη λοξότητα και την κύρτωση (Salkind, 2014). Με άλλα λόγια, η 

εξέταση του μέτρου της κεντρικής τάσης και πως συγκεντρώνονται ή διασκορπίζονται οι 

                                                           
1 Η μήτρα συσχέτισης δίνει μία ένδειξη για το πόσο στενά είναι συνδεδεμένες οι μεταβλητές που 
εξετάζονται. Εάν η συσχέτιση μεταξύ των σύνθετων μεταβλητών είναι υψηλή (πάνω από 0,75), 
δημιουργούνται ερωτηματικά για το αν είναι δύο ξεχωριστές έννοιες ή εάν πρόκειται για μέτρηση της 
ίδιας έννοιας (Sekaran, 2003)  



Ενότητα Δ. Ανάλυση Δεδομένων 

 

Διδακτορική Διατριβή Ευαγγελίας Χ. Χατζοπούλου 243 

 

μεταβλητές εξηγεί το πόσο καλά τα στοιχεία που ομαδοποιούνται εξηγούν την έννοια που 

εξετάζεται (Sekaran, 2003). Επιπλέον, ο έλεγχος κανονικότητας είναι προαπαιτούμενος (Hair et 

al., 2010) και με την γραφική απεικόνισή της να πρέπει να ακολουθεί την καμπύλη 

κανονικότητας. H κατανομή κάθε σύνθετης μεταβλητής, μπορεί να αποκλίνει από την 

κανονικότητα με δυο τρόπους: Την ασυμμετρία/ λοξότητα (skewness) και την κύρτωση 

(kyrtosis). Για το λόγο αυτό, υπολογίζονται οι τιμές της ασυμμετρίας και της κύρτωσης για κάθε 

μεταβλητή, όπως επίσης και ο λόγος της τιμής του μη τυποποιημένου δείκτη λοξότητας ή 

κύρτωσης δια του τυπικού σφάλματος (standard error). Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται 

ένας τυποποιημένος δείκτης που ερμηνεύεται ως ένας έλεγχος z (z-test) της μηδενικής 

υπόθεσης, σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται λοξότητα ή κύρτωση στην υπό εξέταση 

σύνθετη μεταβλητή (Kline, 2015). Μία κατανομή θεωρείται κανονική όταν η τιμή της 

ασυμμετρίας και της κύρτωσης κυμαίνονται μεταξύ -1,96 έως +1,96 για επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 5% (Field, 2009; Marcoulides & Hershberger, 1997). 

Παράλληλα, για τις μεταβλητές της δομικής φύσης των σύνθετων μεταβλητών (Chin, 

2000) δεν αρμόζει η περιγραφή τους με την παραδοσιακή (Ehrenberg, 1975) παραμετρική ή μη-

παραμετρική στατιστική ανάλυση, καθώς δεν είναι απαραίτητο να ακολουθούν την κανονική 

κατανομή. Ωστόσο, στις ακόλουθες υποενότητες  περιγράφονται σύντομα οι σύνθετες 

μεταβλητές και η παρουσίαση των στοιχείων τους βάσει της φύσης τους. 

 

Δ2.2.1 Σύνθετες μεταβλητές σχετικά με την Κρίση 

o Επιρροή της Κρίσης 

Τα βασικά περιγραφικά στοιχεία της σύνθετης μεταβλητής «Επιρροή από την Κρίση» 

παρουσιάζονται στον πίνακα Δ2.1. Η σύνθετη μεταβλητή συμπεριλαμβάνει 13 ερωτήσεις 

πενταβάθμιας κλίμακας (από Διαφωνώ απόλυτα σε Συμφωνώ απόλυτα), με χαμηλότερη 

δυνατή τιμή το 13 και υψηλότερη δυνατή τιμή το 65. Η μέση τιμή των απαντήσεων είναι 42,92 , 

ελάχιστα πάνω, περίπου 8%, από το μέσο όρο της μέτρησης (39,0), υποδηλώνοντας ότι η 

πλειοψηφία των απαντήσεων έχει συμφωνήσει πως έχει επηρεαστεί από την κρίση. Ο μέσος 

όρος των τετραγώνων των αποκλίσεων όλων των τιμών είναι 70,140 .  

Η «Επιρροή από την Κρίση» χαρακτηρίστηκε ως δομικής φύσεως μεταβλητή, οπότε δεν 

χρειάζεται να γίνει παράθεση της μήτρας συσχετίσεων των στοιχείων που εμπεριέχονται σε 

αυτή. Επιπρόσθετα, όπως φαίνεται στον πίνακα και στο διάγραμμα Δ2.1, οι δείκτες για την 

ασυμμετρία (skewness) και την κύρτωση (kurtosis) δηλώνουν ότι η σύνθετη μεταβλητή έχει τη 
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μορφή κανονικής κατανομής (παρότι δεν προ απαιτείται λόγω της φύσης της), ελαφρώς 

μετατοπισμένη προς τα αριστερά. Ωστόσο, η παράθεση των τεταρτημόριων δείχνουν τα σημεία 

που χωρίζουν την κατανομή σε τέσσερα ίσα μέρη και γίνεται κατανοητό πως η καμπύλη 

κανονικότητας είναι άρτια σχεδιασμένη σε φάρδος και ύψος. 

 

 

Πίνακας Δ2.1: Περιγραφή δεδομένων για τη μέτρηση της σύνθετης μεταβλητής «Επιρροή 
Κρίσης» 
Πλήθος Απαντήσεων 1292 

Ελλιπές Απαντήσεις 22 

Μέσος 42,9241 

Διακύμανση 70,140 

Τυπική Απόκλιση 8,37495 

Ασυμμετρία (Skewness) -0,100 

Κύρτωση 0,174 

Εκατοστημόρια (Percentile)  

25 38,0000 

50 43,0000 

5 48,0000 

Διάγραμμα Δ2.1: Καμπύλη Κανονικότητας  

«Επιρροή Κρίσης» 

 

Είναι φανερό ότι η επιρροή της κρίσης έχει πλήξει τα ελληνικά νοικοκυριά, όπως 

παρουσιάζεται στα αποτελέσματα στον Πίνακα Δ2.2. Στην ερώτηση για το αν το νοικοκυριό των 

ερωτώμενων έχει επηρεαστεί από την κρίση ο μέσος όρος των απαντήσεων είναι 4,39 σε μία 

πενταβάθμια κλίμακα. Γεγονός που αποδεικνύεται και από τη μικρή διακύμανση (0,52) και 

σημαίνει ότι σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν συμφωνώ και συμφωνώ απόλυτα. Ενώ 

ακόμη, άξιο αναφοράς των περιγραφικών στοιχείων των μεταβλητών είναι η απάντηση στην 

ερώτηση σχετικά την μείωση του εισοδήματος βάσει των δημοσιευμένων στοιχείων. Η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων (Μέσος όρος (μ.ο), 4,00) αντιλαμβάνεται πως το εισόδημά 

τους έχει περικοπεί περισσότερο από ότι αναφέρεται και παρουσιάζεται στα μέσα, πιστεύοντας 

πως η δική τους κατηγορία έχει πιο πληγεί από τις υπόλοιπες εισοδηματικές κατηγορίες (ΙΟΒΕ, 

2016).  
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Αν χωριζόταν οι ερωτήσεις σε δύο κατηγορίες θα ήταν η μία «τι μου έχει συμβεί» και η 

άλλη «τι κάνω γι αυτό». Η αξιολόγηση της αρνητικής επίδρασης της κρίσης και η αναγνώριση 

της αλλαγής που έχει φέρει στην καθημερινότητα των νοικοκυριών είναι εμφανής με τους 

υψηλούς μέσους όρους και τις χαμηλές τιμές των διακυμάνσεων. Διακρίνεται η πλήρης 

συνειδητοποίηση της κατάστασης και η επιβολή αλλαγών στην καθημερινότητά των 

νοικοκυριών κρίνεται αναγκαία. Αλλά, ωστόσο, εκτιμώντας τους μέσους όρους και τις 

διακυμάνσεις στις τελευταίες ερωτήσεις που παρουσιάζουν τι κάνουν τα νοικοκυριά για να 

ανταπεξέλθουν οικονομικά, φαίνεται ότι προσπαθούν να μην χάσουν την ποιότητα της ζωής 

τους είτε με τη χρήση αποταμιεύσεων προηγούμενων χρόνων (μέσος όρος 3,76, μεγαλύτερη 

συχνότητα στις απαντήσεις  Συμφωνώ και Συμφωνώ απολύτως), είτε με την καθυστέρηση 

διευθέτησης οικονομικών τους υποχρεώσεων (μ.ο. 3,27, με την υψηλότερη διακύμανση 

απαντήσεων 1,56, καθώς είναι ένα γεγονός που δε χρήζει αμφισβήτησης, οπότε οι απαντήσεις 

ήταν στην πλειοψηφία τους στο Συμφωνώ Απόλυτα και έπειτα ακολουθούσε το Συμφωνώ). 

 

 

Πίνακας Δ2.2: Παράθεση περιγραφικών στοιχείων των μεταβλητών της «Επιρροής της Κρίσης» 

Μεταβλητές N Mean SD Var.* Skew* Kyrt* 

Επιρροή Οικονομικής Κρίσης στο 

νοικοκυριό 

1313 4,39 0,72 0,52 -1,18 1,59 

Μείωση/ Αναβολή Δαπανών για μη 

βασικά αγαθά 

1313 4,24 0,81 0,65 -1,18 1,75 

Μείωση εισοδήματος παραπάνω 

από ότι δείχνουν 

1313 4 0,96 0,94 -0,81 0,09 

Αντικατάσταση βασικών αγαθών 1313 3,97 0,91 0,832 -0,86 0,48 

Μείωση ποσότητας βασικών αγαθών 1314 3,82 0,99 0,97 -0,67 -0,17 

Χρήση αποταμιεύσεων 1312 3,76 1,08 1,16 -0,65 -0,3 

Περισσότερες ώρες εργασίας 1310 3,5 1,2 1,43 -0,44 -0,77 

Καθυστερήσεις σε πληρωμές 1314 3,27 1,25 1,56 -0,21 -1,03 

Ένταξη στην αγορά εργασίας 1307 2,81 1,2 1,44 0,17 -0,97 

Δυσκολία αγοράς φαρμάκων 1310 2,69 1,14 1,3 0,28 -0,71 

Μετακίνηση σε άλλη πόλη 1310 2,26 1,21 1,46 0,85 -0,2 

Υποστήριξη από φορείς 1310 2,17 1,19 1,43 0,88 -0,21 

Πώληση ή ενεχυρίαση υπαρχόντων 1309 2,09 1,14 1,29 1,01 0,18 

*Var= Variance, Skew= Skewness, Kyrt=Kyrtosis 
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o Γνωστική Εκτίμηση 

Η σύνθετη μεταβλητή της Γνωστικής Εκτίμησης αποτελείται από 15 ερωτήσεις 

πενταβάθμιας κλίμακας, δυνατότητα απάντησης από το καθόλου έως το πάρα πολύ. Στο 

πίνακα Δ2.3 παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία, τα οποία βασίζονται σε πλήθος 1270 

απαντήσεων.  

Ειδικότερα, η κατανομή των απαντήσεων ακολουθεί την κανονική κατανομή  αλλά με 

αμελητέα δεξιά μετατόπιση (η κορυφή των απαντήσεων είναι στο 47 έναντι του 45 που είναι ο 

μέσος όρος απαντήσεων), ενώ χαρακτηρίζεται ως πλατύκυρτη (-0.135) (Διάγραμμα Δ2.2). Η 

πλατύκυρτη κατανομή δηλώνει τη συμφωνία των ατόμων για την αναγκαιότητα της 

κατανόησης (Εσωτερικά και Εξωτερικά) και της αποτίμησης της κρίσης, με στόχο της 

προσπάθειας δράσης των ίδιων των ερωτώμενων. 

 

 

Πίνακας Δ2.3: Περιγραφή δεδομένων για τη μέτρηση της μεταβλητής «Γνωστική Εκτίμηση» 

Πλήθος Απαντήσεων 1270 

Ελλιπές Απαντήσεις 44 

Μέσος 46,983 

Διάμεσος 47,000 

Τυπική Απόκλιση 8,753 

Ασυμμετρία (Skewness) -0,122 

Κύρτωση -0,135 

Εκατοστημόρια (Percentile)  

25 41,000 

50 47,000 

5 53,000 

ΔιάγραμμαΔ2.2: Καμπύλη Κανονικότητας 

«Γνωστική Εκτίμηση» 

 

 

Οι τρεις κατηγορίες που διαχωρίστηκαν οι ερωτήσεις της Γνωστικής Εκτίμησης 

παρουσιάζονται στον πίνακα Δ2.4, μαζί με τα περιγραφικά στοιχεία κάθε μεταβλητής. Η 

ερώτηση για το πόσο δυσάρεστη είναι η κρίση δεν συμπεριλήφθηκε τελικά σε καμία κατηγορία 
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της Γνωστικής Εκτίμησης, επειδή θεωρήθηκε συναισθηματικά προσανατολισμένη ερώτηση. 

Δεδομένου ότι τα συναισθήματα μετριούνται σε ξεχωριστή κλίμακα στην παρούσα έρευνα, 

κρίθηκε σωστό να αφαιρεθεί από τη σύνθεση της Γνωστικής Εκτίμησης.  

 Οι μεταβλητές, οι οποίες διερευνούν της εσωτερικής προέλευσης εκτιμήσεις για την 

κρίση, έχουν τους χαμηλότερους μέσους όρους απαντήσεων, που σημαίνει ότι τα άτομα δεν 

επιρρίπτουν τις ευθύνες στον εαυτό τους (μ.ο. 1,67 και περίπου 1 διακύμανση) αλλά θεωρούν 

ότι δεν είναι δίκαιο (μ.ο. 1,47) αυτό που τους συμβαίνει. Άλλωστε, η αίσθηση αδικίας 

παρουσιάζεται και στην ερώτηση σχετικά με την έλλειψη δικαιοσύνης (μ.ο. 3,59), καθώς 

πιστεύεται πως πρέπει να επιρριφτούν οι ευθύνες και να πληρώσουν το τίμημα οι ιθύνοντες. 

Από την άλλη πλευρά, οι μεταβλητές που διερευνούν τις εκτιμήσεις εξωτερικής προέλευσης, 

εμφανίζουν ιδιαίτερα αυξημένες τιμές και άρα παρουσιάζουν την προδιάθεση μη ανάληψης 

ευθυνών από τους ίδιους. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την αναγκαιότητα καταβολής, επιπλέον, 

γνωστικής προσπάθειας, πιστεύεται σε μεγάλο βαθμό πως πρέπει να κατανοηθούν πλήρως τα 

αίτια και οι συνέπειες της κρίσης (μ.ο. 3,91, Διακύμανση 0,97), έτσι ώστε να υπάρχει 

επιτυχημένη δράση των ατόμων ενάντια σε αυτά (μ.ο 3,23). 

 

 

Πίνακας Δ2.4: Παράθεση περιγραφικών στοιχείων των μεταβλητών της «Γνωστικής Εκτίμησης» 

Μεταβλητές N Mean SD Variance Skewness Kyrtosis 

Δυσαρέσκεια από τη κρίση 1310 4,09 0,94 0,88 -0,85 -0,02 

External Attribution        

Αίσθηση χάσιμο ελέγχου 1307 3,67 1,15 1,37 -0,58 -0,58 

Αίσθηση έλλειψης δικαιοσύνης 1311 3,59 1,26 1,59 -0,49 -0,9 

Ύπαρξη προσωπικών εμποδίων 1312 3,54 1,07 1,15 -0,35 -0,76 

Αίσθηση ελέγχου της κρίσης από άλλους 1308 3,53 1,33 1,76 -0,5 -0,95 

Ύπαρξη εμποδίων 1308 3,39 1,09 1,2 -0,16 -0,89 

Cognitive Efforts       

Προβληματισμός για τη κρίση 1311 3,91 0,99 0,97 -0,72 -0,08 

Σκέψη στις επιπτώσεις της κρίσης 1311 3,47 1,09 1,19 -0,38 -0,62 

Ανάγκη δράσης ο ίδιος 1313 3,23 1,17 1,37 -0,12 -0,89 

Internal Attribution       

Καταβολή επιπλέον προσπάθειας 1310 3,33 1,09 1,19 -0,28 -0,7 

Αίσθηση κατανόηση των αιτιών 1313 3,15 1,25 1,56 -0,05 -1,08 

Αίσθηση επιρροής του ίδιου 1307 1,74 1,04 1,08 1,39 1,13 

Αίσθηση ευθύνης του ίδιου 1313 1,67 0,98 0,96 1,55 1,88 

Δίκαιο αυτό που μου συμβαίνει 1309 1,47 0,95 0,9 2,19 4,16 
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o Συναισθήματα 

Για την κατηγοριοποίηση και την διερεύνηση των συναισθημάτων με βάση την θεωρία 

του PAD (Mehrabian & Russel, 1974), έχουν επιλεγεί να χρησιμοποιηθούν 16 ζεύγη 

συναισθημάτων από τα 18 της βιβλιογραφίας (αποκλεισμός 2 ζευγών συναισθημάτων μετά την 

παραγοντική ανάλυση Κεφάλαιο Δ1). Ειδικότερα,  η μέση τιμή των απαντήσεων είναι 39,54 , 

εμφανώς κάτω από το μέσο όρο της μέτρησης (48,0), υποδηλώνοντας ότι η πλειοψηφία των 

απαντήσεων εκφράζει την αρνητική έκφανση των ζευγαριών των συναισθημάτων (Πίνακας 

Δ2.5).  

Η κατηγορία των συναισθημάτων χαρακτηρίζεται ως μοριακής φύσεως μεταβλητή, 

οπότε η κανονικότητα της κατανομής είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Οι τιμές της ασυμμετρίας 

και της κύρτωσης που τείνουν προς το μηδέν επιβεβαιώνουν την κανονική κατανομή του 

δείγματος, όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα Δ2.3. Απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο είναι 

και η παρουσίαση (πίνακας Δ2.6) της μήτρας συσχετίσεων όλων των μεταβλητών που 

δημιουργούν τη σύνθετη μεταβλητή «Συναισθήματα». Όπως παρατηρείται όλες οι τιμές είναι 

κάτω από  0,750 γεγονός που επαληθεύει πως δεν τίθεται κανένας προβληματισμός για τη 

σύνθεση της μέτρησης. 

 

 

Πίνακας  Δ2.5: Περιγραφή δεδομένων για τη μέτρηση της μεταβλητής «Συναισθήματα» 

Πλήθος Απαντήσεων 1234 

Ελλιπές Απαντήσεις 80 

Μέσος 39,540 

Διακύμανση 97,95 

Τυπική Απόκλιση 9,799 

Ασυμμετρία (Skewness) -0,016 

Κύρτωση -0,093 

Εκατοστημόρια (Percentile)  

25 33,000 

50 40,000 

75 46,000 

Διάγραμμα Δ2.3: Καμπύλη Κανονικότητας  

«Συναισθήματα» 
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 Ειδικότερα η σύνθετη μεταβλητή «Συναισθήματα» κατανέμεται σε τρεις κατηγορίες. 

Στη πρώτη κατηγορία περιγράφονται συναισθήματα που αφορούν την «Ευχαρίστηση», στην 

οποία παρατηρείται πως υπάρχει μία αναμενόμενη τάση προς τις αρνητικές εκφάνσεις των 

συναισθημάτων. Το σύνολο των μέσων όρων αυτής της κατηγορίας είναι κάτω από το 3, που 

αποτελεί τη μέση. Το αποτέλεσμα αυτό αποτυπώνεται, παράλληλα, από τις τιμές της 

κανονικότητας όπου η λοξότητα δείχνει εμφανώς μετατοπισμένη αριστερά την καμπύλη 

κατανομής, με λεπτή προς μέση κύρτωση. Στην επόμενη κατηγορία , περιγράφονται τα 

συναισθήματα που αφορούν την «Εξέγερση», στην οποία κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η 

ένταση που εκπέμπουν. Είναι η μοναδική κατηγορία που παρουσιάζει την θετική έκφανση των 

συναισθημάτων με μέσο όρο 2,96 , 3,35 και 3,02 στα 5. Αυτό υποδηλώνει την αρνητική 

ενέργεια που έχουν συσσωρευμένη μέσα τους τα άτομα, η οποία δημιουργεί έντονη επιθυμία 

για δράση.  Η καμπύλη κανονικότητας αυτής της κατηγορίας θα περιγράφονταν ως πλατύκυρτη 

με ελαφρώς αρνητική λοξότητα. Η τελευταία κατηγορία της σύνθετης μεταβλητής 

«Συναισθήματα» εμπεριέχει συναισθήματα που εκφράζουν κυριαρχία. Αυτή η κατηγορία 

ακολουθεί το πατρόν της πρώτης κατηγορίας με την επικράτηση σε όλα τα ζεύγη η αρνητική 

έκφανση. Επομένως, έρχεται σε συμφωνία με όσα αναφέρθηκαν στην μεταβλητή «Γνωστική 

Εκτίμηση», όπου τα άτομα θεωρούν πως δεν είναι οι ιθύνοντες της κατάστασης και, μάλιστα, 

φαίνεται πως αντιλαμβάνονται ό,τι κάποιος άλλος κινεί τα νήματα και τους κυριαρχεί. Η 

έλλειψη ελέγχου από τους ίδιους οδηγεί σε χαμηλούς μέσους όρους με την διακύμανση να 

κυμαίνεται σε όλες τις ερωτήσεις περίπου στο ένα. Η καμπύλη κανονικότητας όπως και στην 

πρώτη κατηγορία έχει θετική ασυμμετρία και χαρακτηρίζεται ως μεσόκυρτη, επιβεβαιώνοντας 

την κανονική κατανομή της μέτρησης. 
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Πίνακας Δ2.6: Μήτρα συσχετίσεων των μεταβλητών της μεταβλητής «Συναισθήματα» 

 

 Δυς/χης- 

Ευτ/χής 

Ενοχλ. – 

Ευχ/νος 

Ανικ/τος – 

Ικαν/νος 

Μελ/κός – 

Χαρ/νος 

Απ/ξος - 

Αις/ξος 

Κ/νος – 

Ξεκ/στος 

Αγ/νος 

- Ήρεμ 

Χαλαρ- 

Ενταση 

Πράος – 

Αν/νος 

Βραδύς 

– Ξέφρ. 

Ναρ/νος -  

Εγρήγ. 

Ελε/νος - 

Ελέγχων 

Υποτ/νος – 

Κυρ/ρχος 

Καθ/νος 

– Αυτόν. 

Ελέγχ. -  

Νοιάζ. 

Ας/ντος – 

Σημ/κός 

Δυστυχής – 

Ευτυχής 

Pearson Corr. 1 ,448** ,321** ,437** ,422** ,341** ,357** ,168** ,140** ,274** ,320** ,435** ,387** ,497** ,555** ,473** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ενοχλημένος – 

Ευχαριστημένος 

Pearson  Corr. ,448** 1 ,243** ,345** ,351** ,256** ,372** ,023 ,000 ,239** ,076** ,389** ,512** ,487** ,347** ,385** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,411 ,996 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ανικ/τος – 

Ικανοποιημένος 

Pearson  Corr. ,321** ,243** 1 ,479** ,376** ,471** ,489** ,140** ,238** ,039 ,281** ,259** ,221** ,216** ,318** ,336** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,157 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Μελαγχολικός – 

Χαρούμενος 

Pearson  Corr. ,437** ,345** ,479** 1 ,594** ,573** ,577** ,158** ,217** ,230** ,296** ,387** ,377** ,322** ,372** ,393** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Απαισιόδοξος – 

Αισιόδοξος 

Pearson  Corr. ,422** ,351** ,376** ,594** 1 ,515** ,486** ,126** ,128** ,195** ,222** ,361** ,408** ,393** ,337** ,436** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Κουρασμένος – 

Ξεκούραστος 

Pearson Corr. ,341** ,256** ,471** ,573** ,515** 1 ,581** ,127** ,199** ,186** ,232** ,303** ,320** ,250** ,311** ,314** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Αγανακτισμένος 

– Ήρεμος 

Pearson Corr. ,357** ,372** ,489** ,577** ,486** ,581** 1 ,065* ,135** ,201** ,177** ,336** ,375** ,298** ,362** ,336** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,020 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Χαλαρός - Σε 

ένταση 

Pearson Corr. ,168** ,023 ,140** ,158** ,126** ,127** ,065* 1 ,505** ,097** ,410** ,144** ,126** ,174** ,172** ,231** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,411 ,000 ,000 ,000 ,000 ,020  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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  Δυς/χης- 

Ευτ/χής 

Ενοχλ. – 

Ευχ/νος 

Ανικ/τος – 

Ικαν/νος 

Μελ/κός – 

Χαρ/νος 

Απ/ξος - 

Αις/ξος 

Κ/νος – 

Ξεκ/στος 

Αγ/νος 

- Ήρεμ 

Χαλαρ- 

Ενταση 

Πράος – 

Αν/νος 

Βραδύς 

– Ξέφρ. 

Ναρ/νος 

-  Εγρήγ. 

Ελε/νος - 

Ελέγχων 

Υποτ/νος – 

Κυρ/ρχος 

Καθ/νος 

– Αυτόν. 

Ελέγχ. -  

Νοιάζ. 

Ας/ντος – 

Σημ/κός 

Πράος – 

Αναστατωμένος 

Pearson Corr. ,140** ,000 ,238** ,217** ,128** ,199** ,135** ,505** 1 -,003 ,406** ,129** ,080** ,141** ,194** ,214** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,996 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,919 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 

Βραδύς – 

Ξέφρενος 

Pearson Corr. ,274** ,239** ,039 ,230** ,195** ,186** ,201** ,097** -,003 1 ,079** ,232** ,356** ,268** ,243** ,262** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,157 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,919  ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ναρκωμένος - 

Σε εγρήγορση 

Pearson Corr. ,320** ,076** ,281** ,296** ,222** ,232** ,177** ,410** ,406** ,079** 1 ,275** ,216** ,266** ,356** ,363** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ελεγχόμενος - 

Ελέγχων 

Pearson Corr. ,435** ,389** ,259** ,387** ,361** ,303** ,336** ,144** ,129** ,232** ,275** 1 ,513** ,466** ,456** ,452** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

Υποταγμένος - 

Κυρίαρχος 

Pearson Corr. ,387** ,512** ,221** ,377** ,408** ,320** ,375** ,126** ,080** ,356** ,216** ,513** 1 ,509** ,415** ,493** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

Καθοδ/μενος - 

Αυτόνομος 

Pearson Corr. ,497** ,487** ,216** ,322** ,393** ,250** ,298** ,174** ,141** ,268** ,266** ,466** ,509** 1 ,450** ,495** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

Με ελέγχουν - 

Με νοιάζονται 

Pearson Corr. ,555** ,347** ,318** ,372** ,337** ,311** ,362** ,172** ,194** ,243** ,356** ,456** ,415** ,450** 1 ,545** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

Ασήμαντος - 

Σημαντικός 

Pearson Corr. ,473** ,385** ,336** ,393** ,436** ,314** ,336** ,231** ,214** ,262** ,363** ,452** ,493** ,495** ,545** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Πίνακας Δ2.7: Παράθεση περιγραφικών στοιχείων των μεταβλητών της σύνθετης μεταβλητής 

«Συναισθήματα» 

Μεταβλητές N Mean SD Variance Skewness Kyrtosis 

Pleasure       

Ανικανοποίητος – Ικανοποιημένος 1296 2,79 1,2 1,44 0,11 -0,75 

Κουρασμένος – Ξεκούραστος 1298 2,51 1,14 1,3 0,35 -0,66 

Μελαγχολικός – Χαρούμενος 1306 2,45 1,04 1,09 0,25 -0,52 

Δυστυχής – Ευτυχής 1304 2,42 0,89 0,8 -0,01 -0,34 

Απαισιόδοξος – Αισιόδοξος 1306 2,27 1,04 1,07 0,48 -0,4 

Αγανακτισμένος – Ήρεμος 1305 2,2 1,12 1,25 0,67 -0,3 

Ενοχλημένος – Ευχαριστημένος 1310 1,8 0,95 0,91 1,2 1,07 

Arousal       

Πράος – Αναστατωμένος 1304 3,35 1,08 1,16 -0,29 -0,38 

Ναρκωμένος - Σε εγρήγορση 1298 3,02 1,04 1,07 -0,14 -0,22 

Χαλαρός - Σε ένταση 1302 2,96 0,99 0,97 0,03 0,12 

Dominance       

Ασήμαντος – Σημαντικός 1306 2,46 1,14 1,3 0,34 -0,73 

Με ελέγχουν - Με νοιάζονται 1304 2,42 0,99 0,98 0,21 -0,45 

Βραδύς – Ξέφρενος 1302 2,41 1,06 1,12 0,28 -0,45 

Καθοδηγούμενος – Αυτόνομος 1301 2,21 0,96 0,93 0,42 -0,36 

Ελεγχόμενος – Ελέγχων 1305 2,2 0,97 0,94 0,37 -0,53 

Υποταγμένος – Κυρίαρχος 1305 2,01 1,09 1,19 0,88 -0,02 

 

 

Δ2.2.2 Σύνθετες μεταβλητές σχετικά με την Αποσύνδεση  

 

o Αποσύνδεση από την Αγοραστική Διαδικασία 

Το σύνολο των μεταβλητών που συνθέτουν την μεταβλητή «Αποσύνδεση από την 

αγοραστική διαδικασία» προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις αγορές που έχουν 

σχηματίσει πλέον οι καταναλωτές. Η σύνθετη μεταβλητή που δημιουργήθηκε χαρακτηρίζεται 

ως δομικής φύσεως, καθώς οι ερωτήσεις αφορούν την ίδια θεματολογία αλλά δεν είναι 

απαραίτητο ένας καταναλωτής να έχει αλλάξει σε όλα όσα αναφέρονται.  

Οι 9 ερωτήσεις πενταβάθμιας κλίμακας (από διαφωνώ απόλυτα σε συμφωνώ απόλυτα) 

έχουν μέσο όρο 27,97 με τυπική απόκλιση 4,76 (Πίνακας Δ2.8) και αποδεικνύουν ότι οι 

καταναλωτές κατά σύνολο, έχουν αλλάξει την έννοια του shopping therapy, που είχαν στο 

μυαλό τους παλιότερα. Η ευχάριστη διαδικασία των αγορών, πλέον, δεν είναι και τόσο 

διασκεδαστική όπως ήταν άλλοτε. Συγκεκριμένα, οι αγορές στο σούπερ μάρκετ, ξεπέρασαν την 

οικογενειακή δραστηριότητα του Σαββάτου, και μετατράπηκε σε μια τυπική και αναγκαία 
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διαδικασία. Η αντίληψη αυτή αναπαριστάται διαγραμματικά (Διάγραμμα Δ2.4) δείχνοντας την 

κανονική κατανομή της σύνθετης μεταβλητής με αμελητέα ασυμμετρία και λεπτόκυρτη 

απεικόνιση. 

 

Πίνακας Δ2.8: Περιγραφή δεδομένων για τη μέτρηση της μεταβλητής «Αποσύνδεση 

Αγοραστικής Διαδικασίας» 

Πλήθος Απαντήσεων 1297 

Ελλιπές Απαντήσεις 17 

Μέσος 27,972 

Διάμεσος 28,000 

Τυπική Απόκλιση 4,764 

Ασυμμετρία (Skewness) -0,036 

Κύρτωση 0,702 

Εκατοστημόρια (Percentile)  

25 25,000 

50 28,000 

75 31,000 

Διάγραμμα Δ2.4: Καμπύλη Κανονικότητας 

 «Αποσύνδεση Αγοραστικής Διαδικασίας» 

 

Η σύνθετη μεταβλητή «Αποσύνδεση από την αγοραστική διαδικασία» έχει χωριστεί σε 

δύο παράγοντες: στην αποσύνδεση γιατί άλλαξε ο ίδιος ο καταναλωτής και στην αποσύνδεση 

γιατί άλλαξαν οι λιανέμποροι. Στην πρώτη κατηγορία παρουσιάζεται η μαρτυρία των 

καταναλωτών ότι έχουν αλλάξει οι ίδιοι είτε προτιμήσεις, είτε καταναλωτικές συνήθειες, είτε 

ψυχολογικά και αυτό τους έχει αποστρέψει από την ευχαρίστηση των αγορών. Δύο σημαντικά 

ευρήματα παρουσιάζονται σε αυτή την κατηγορία, (1) η αποδοχή ότι έχουν αλλάξει οι 

καταναλωτικές ανάγκες των ατόμων (μ.ο. 3,60 με 0,97 διακύμανση) και (2) η συγκράτηση πλέον 

των αγοραστικών επιλογών τους (μ.ο. 3,97 με διακύμανση 0,77).  

Στην δεύτερη κατηγορία παρουσιάζεται η αντίληψη των καταναλωτών για τις αλλαγές 

των λιανέμπορων, οι οποίοι είτε δεν έκαναν καλές συμφωνίες ή άλλαξαν οι όροι συνεργασίας 

με τους προμηθευτές τους είτε γιατί εκμεταλλεύτηκαν την δυσμενή κατάσταση θυσιάζοντας 

στο βωμό της κρίσης την ταυτότητά τους. Ως συνέπεια αυτών, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η 
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αύξηση των τιμών (μ.ο. 3,97 με τυπική απόκλιση 0,89), είναι αντιληπτή στους καταναλωτές και 

τους δημιουργεί αποσύνδεση από την αγοραστική διαδικασία. Ωστόσο, ο μικρός μέσος όρος 

στην αλλαγή του σούπερ μάρκετ που παρατηρείται (Πίνακας Δ2.9) οφείλεται στο γεγονός ό,τι 

οι καταναλωτές πιστεύουν πως σε όλα τα σούπερ μάρκετ κατά γενικό κανόνα είναι 

παραπλήσιες οι τιμές, και αφού δεν έχουν προβλήματα ποιότητας προϊόντων (Μείωση 

ποιότητας: μ.ο. 2,75 και προβλήματα ποιότητα: 2,32) σε αυτό που επισκέπτονται δεν υπάρχει 

λόγος να ρισκάρουν να αλλάξουν την επιλογή τους και να προτιμήσουν κάποιο άλλο σούπερ 

μάρκετ.  

 

 

Πίνακας Δ2.9: Παράθεση περιγραφικών στοιχείων των μεταβλητών της «Αποσύνδεσης Αγορ. 

Διαδικασίας» 

Μεταβλητές N Mean SD Variance Skewness Kyrtosis 

I change       

Συγκράτηση αγοραστικών επιλογών 1313 3,97 0,88 0,77 -0,91 0,99 

Αλλαγή καταναλωτικών αναγκών  1310 3,6 0,99 0,97 -0,54 -0,27 

Αλλαγή αγοραστικών προτιμήσεων 1314 3,59 0,93 0,87 -0,43 -0,15 

Επίσκεψη και σε άλλα ΣΜ 1312 3,26 1,1 1,22 -0,37 -0,63 

They change       

Αύξηση τιμών 1307 3,97 0,89 0,79 -0,73 0,42 

Μείωση ποιότητας προϊόντων ΣΜ 1314 2,75 0,99 0,98 0,26 -0,33 

Πρόβλημα ποιότητας προϊόντων ΣΜ 1313 2,32 0,92 0,85 0,6 0,15 

Άλλαξε το ΣΜ 1312 2,29 0,88 0,78 0,63 0,45 

Αλλαγή στόχευσης του ΣΜ 1312 2,25 0,9 0,8 0,57 0,33 

 

 

o Αποσύνδεση από την Επωνυμία 

Τα βασικά περιγραφικά στοιχεία της σύνθετης μεταβλητής «Αποσύνδεση από την 

Επωνυμία» παρουσιάζονται στον πίνακα Δ2.10. Η σύνθετη μεταβλητή συμπεριλαμβάνει 5 

ερωτήσεις πενταβάθμιας κλίμακας (από Διαφωνώ απόλυτα σε Συμφωνώ απόλυτα), με 

χαμηλότερη δυνατή τιμή το 5 και υψηλότερη δυνατή τιμή το 25. Η μέση τιμή των απαντήσεων 

είναι 12,97 κάνω από το μέσο όρο της μέτρησης (15,0), ενώ η τυπική απόκλιση έχει υπολογιστεί 

2,573.  

H «Αποσύνδεση από την Επωνυμία» χαρακτηρίστηκε ως μοριακής φύσεως μεταβλητή, 

οπότε γίνεται παράθεση της μήτρας συσχετίσεων των στοιχείων που εμπεριέχονται σε αυτή 
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(Πίνακας Δ2.12). Σύμφωνα με την μήτρα συσχετίσεων είναι ξεκάθαρο πως η σύνθετη 

μεταβλητή είναι άρτιο κατασκεύασμα βάσει των συνιστωσών της. 

Επιπρόσθετα, όπως φαίνεται στον πίνακα και στο διάγραμμα Δ2.5, οι δείκτες για την 

ασυμμετρία (skewness) και την κύρτωση (kurtosis) δηλώνουν ότι η σύνθετη μεταβλητή έχει τη 

μορφή κανονικής κατανομής, ελαφρώς μετατοπισμένη προς τα αριστερά. Παράλληλα, η 

εξέταση των τεταρτημόριων δείχνει τα σημεία που χωρίζουν την κατανομή σε τέσσερα ίσα 

μέρη, κατανοώντας πως η καμπύλη κανονικότητας έχει αμελητέα αρνητική λοξότητα ενώ η 

θετική τιμή της κύρτωσης παρουσιάζει μεσόκυρτη απεικόνιση. 

 

Πίνακας Δ2.10: Περιγραφή δεδομένων για τη μέτρηση της μεταβλητής «Αποσύνδεση 
Επωνυμίας» 
Πλήθος Απαντήσεων 1298 

Ελλιπές Απαντήσεις 16 

Μέσος 12,979 

Διάμεσος 13,000 

Τυπική Απόκλιση 2,573 

Ασυμμετρία (Skewness) -0,260 

Κύρτωση 0,136 

Εκατοστημόρια (Percentile)  

25 11,000 

50 13,000 

75 15,000 

Διάγραμμα Δ2.5: Καμπύλη Κανονικότητας  
«Αποσύνδεση Επωνυμίας» 

 

 Η παραγοντική ανάλυση της σύνθετης μεταβλητής «Αποσύνδεση από την Επωνυμία» 

παρουσίασε 2 παράγοντες, οι οποίοι ονομάστηκαν βάσει της βιβλιογραφίας (Perrin-Martinenq, 

2004), ως «Ιδανικό Εγώ» και «Δημόσιο Εγώ». Ο πρώτος παράγοντας, που αναφέρεται στο 

Ιδανικό εγώ, σχετίζεται με το πώς πιστεύει ο καταναλωτής ότι λειτουργεί για το δικό του 

συμφέρον. Σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται ότι εσωτερικά είναι πεπεισμένος ότι δεν έχει 

απομακρυνθεί από την εικόνα που είχε παλιότερα για το βασικό του σούπερ μάρκετ, 

δεδομένου ότι οι απαντήσεις του για την αποσύνδεση από το βασικό σούπερ μάρκετ είναι 

αρκετά πάνω από το μέσο όρο.  
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 Αντίθετα, ο δεύτερο παράγοντας που σχετίζεται με το πώς θέλει ο καταναλωτής να 

δείχνει δημόσια, αποκαλύπτει ότι δεν προβάλει δημόσια το ενδιαφέρον του για τις προσφορές 

που έχει το βασικό του σούπερ μάρκετ, ενώ για την αρέσκειά και την προσοχή που δίνει 

δημόσια παρατηρείται μια ουδέτερη στάση. Οι απαντήσεις της δεύτερης κατηγορίας των 

ερωτήσεων έχουν χαμηλή διακύμανση, η κατανομή των απαντήσεων είναι ακριβώς αντίθετα 

από το πρώτο παράγοντα. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές έχουν δύο 

πτυχές, και έχει ενδιαφέρον να εξεταστούν ξεχωριστά οι δύο κατηγορίες (Πίνακας Δ2.11). 

 

Πίνακας Δ2.11: Παράθεση περιγραφικών στοιχείων των μεταβλητών της Αποσύνδεσης 
Επωνυμίας 

Μεταβλητές N Mean SD Variance    Skewness     Kyrtosis 

Ideal Self       

Έλλειψη αποκλειστικής σκέψης του ΒΣΜ 1307 3,32 0,94 0,88 -0,42 -0,1 

Έλλειψη αποκλειστικής προσέλκυσης ΒΣΜ  1312 3,1 0,99 0,98 -0,16 -0,58 

       
Μεταβλητές N Mean SD Variance  Skewness  Kyrtosis 

Public Self       

Έλλειψη προσοχής στο ΒΣΜ 1312 2,3 0,87 0,75 0,49 0,28 

Δεν μου αρέσει πλέον το ΒΣΜ 1309 2,27 0,84 0,7 0,61 0,52 

Ενδιαφέρον για τις προσφορές του ΒΣΜ 1312 1,98 0,81 0,65 1,01 1,82 

 

 

Πίνακας Δ2.12: Μήτρα συσχετίσεων των μεταβλητών της μεταβλητής «Αποσύνδεσης 
Επωνυμίας»  

Συσχετίσεις 

 

Έλλειψη 

αποκλειστικής 

προσέλκυσης 

από το ΒΣΜ 

Έλλειψη 

προσοχής 

στο ΒΣΜ 

Ενδιαφέρον 

για τις 

προσφορές 

του ΒΣΜ 

Έλλειψη 

αποκλειστικής 

σκέψης του 

ΒΣΜ 

Δεν μου 

αρέσει 

πλέον το 

ΒΣΜ 

Έλλειψη 

αποκλειστικής 

προσέλκυσης από 

το ΒΣΜ 

Pearson Corr. 1 ,219** -,084** ,442** ,252** 

Sig. (2-tailed) 

 
,000 ,002 ,000 ,000 

Έλλειψη προσοχής 

στο ΒΣΜ 

Pearson Corr. ,219** 1 ,089** ,164** ,382** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,001 ,000 ,000 

Ενδιαφέρον για τις 

προσφορές του 

ΒΣΜ 

Pearson Corr. -,084** ,089** 1 -,107** ,129** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,001  ,000 ,000 

Έλλειψη 

αποκλειστικής 

σκέψης του ΒΣΜ 

Pearson Corr. ,442** ,164** -,107** 1 ,169** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

Δεν μου αρέσει 

πλέον το ΒΣΜ 

Pearson Corr. ,252** ,382** ,129** ,169** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
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Συσχετίσεις 

 

Έλλειψη 

αποκλειστικής 

προσέλκυσης 

από το ΒΣΜ 

Έλλειψη 

προσοχής 

στο ΒΣΜ 

Ενδιαφέρον 

για τις 

προσφορές 

του ΒΣΜ 

Έλλειψη 

αποκλειστικής 

σκέψης του 

ΒΣΜ 

Δεν μου 

αρέσει 

πλέον το 

ΒΣΜ 

Έλλειψη 

αποκλειστικής 

προσέλκυσης από 

το ΒΣΜ 

Pearson Corr. 1 ,219** -,084** ,442** ,252** 

Sig. (2-tailed) 

 
,000 ,002 ,000 ,000 

Έλλειψη προσοχής 

στο ΒΣΜ 

Pearson Corr. ,219** 1 ,089** ,164** ,382** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,001 ,000 ,000 

Ενδιαφέρον για τις 

προσφορές του 

ΒΣΜ 

Pearson Corr. -,084** ,089** 1 -,107** ,129** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,001  ,000 ,000 

Έλλειψη 

αποκλειστικής 

σκέψης του ΒΣΜ 

Pearson Corr. ,442** ,164** -,107** 1 ,169** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

Δεν μου αρέσει 

πλέον το ΒΣΜ 

Pearson Corr. ,252** ,382** ,129** ,169** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

o Κοινωνική Αποσύνδεση 

Για την εξέταση της σύνθετης μεταβλητής της Κοινωνικής Αποσύνδεσης έχουν επιλεγεί να 

χρησιμοποιηθούν 8 ερωτήσεις που μετρήθηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα με το 1 να 

αντιπροσωπεύει το πολύ δυσάρεστο και το 5 το πολύ ευχάριστο. Ειδικότερα,  η μέση τιμή των 

απαντήσεων είναι 21,30 , ελάχιστα κάτω από το μέσο όρο της μέτρησης (22,50) και με την 

τυπική απόκλιση να κυμαίνεται στο 4,126 (Πίνακας Δ2.13). 

Η σύνθετη μεταβλητή της Κοινωνικής Αποσύνδεσης έχει χαρακτηριστεί ως δομικής φύσεως 

μεταβλητής και παρόλο που η κανονικότητα δεν είναι απαραίτητη παρατηρείται ότι είναι 

επαληθεύεται.  Η ασυμμετρία παρατηρείται διαγραμματικά και ποσοτικά ότι έχει αριστερή 

λοξότητα, ενώ το πρόσημο της κύρτωσης αποδεικνύει μία λεπτό κυρτή κατανομή.  

 

Πίνακας Δ2.13: Περιγραφή δεδομένων για τη μέτρηση της μεταβλητής «Κοινωνική 
Αποσύνδεση» 
Πλήθος Απαντήσεων 1294 

Ελλιπές Απαντήσεις 20 

Μέσος 21,309 

Διάμεσος 21,000 

Τυπική Απόκλιση 4,126 
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Ασυμμετρία (Skewness) 0,410 

Κύρτωση      0,809 

Εκατοστημόρια (Percentile)  

25 19,000 

50 21,000 

75 24,000 

Διάγραμμα Δ2.6: Καμπύλη Κανονικότητας  
   «Κοινωνική Αποσύνδεση» 
 

Η οικονομική κρίση δεν είχε μόνο οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, αλλά έχει 

επηρεάσει κα την κοινωνική συμπεριφορά των ατόμων και αυτό διερευνάται στις ερωτήσεις 

αυτές. Η κοινωνική αποσύνδεση των ερωτώμενων περιγράφεται από την απόσταση που 

θέλουν να κρατούν τα άτομα από το περίγυρο τους. Όπως φαίνεται στο Πίνακα Δ2.14 η 

κοινωνική αποξένωση δεν είναι ευχάριστη στους ερωτώμενους (μ.ο. 2,05 και μ.ο 1,98) αλλά 

ωστόσο για την απαλλαγή των κοινωνικών υποχρεώσεων είναι πιο θετικοί (μ.ο. 2,91). Σε μία 

οικονομικά δυσμενής εποχή οι καταναλωτές κάνουν εκπτώσεις στις αγοραστικές τους επιλογές, 

αλλά στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου τους δεν θέλουν να ξοδεύεται σε κοινωνικές 

υποχρεώσεις. Για αυτό δίνουν λίγη σημασία στο τι σκέφτονται οι άλλοι (μ.ο. 3,16), όταν 

μπορούν τα θέλω τους να πραγματοποιηθούν και παράλληλα τους είναι ευχάριστο να έχουν 

συναισθηματικού δεσμούς, ελπίζοντας πως οι ανθρώπινες σχέσεις δεν μπορούν να κλονισθούν 

εύκολα από μία κρίση.  

 

Πίνακας Δ2.14: Παράθεση περιγραφικών στοιχείων των μεταβλητών της Κοινωνικής 

Αποσύνδεσης 

Μεταβλητές N Mean  SD Variance Skewness Kyrtosis 

Αποφυγή καταστάσεων που 

επηρεάζομαι 
1309 3,37 0,89 0,79 -0,24 -0,05 

Λίγη σημασία στο τι σκέφτονται οι 

άλλοι 
1309 3,16 1,04 1,07 -0,06 -0,52 

Απαλλαγή από κοινωνικές 

υποχρεώσεις 
1310 2,91 1,04 1,08 0,14 -0,5 

Μοναχική εργασία 1313 2,9 1,01 1,01 0,2 -0,513 

Συγκεντρωμένη εργασία 1311 2,7 0,96 0,84 0,13 -0,06 

Απαλλαγή από συναισθηματικούς 

δεσμούς 
1308 2,24 0,86 0,74 0,53 0,19 

Απομονωμένη ζωή 1312 2,05 1,01 1 0,85 0,21 

Απομονωμένη ζωή σε απόμερο 

μέρος 
1310 1,98 1,05 1,1 1,02 0,4 
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o Σύνδεση με την Επωνυμία 

Το σύνολο των μεταβλητών που συνθέτουν την μεταβλητή «Σύνδεση με την Επωνυμία» 

προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το βαθμό σύνδεσης που έχουν οι καταναλωτές με 

το βασικό τους σούπερ μάρκετ. Η σύνθετη μεταβλητή που δημιουργήθηκε χαρακτηρίζεται ως 

μοριακής φύσεως, καθώς όλες οι ερωτήσεις είναι προσανατολισμένες για το πόσο πολύ ο 

ερωτώμενος είναι προσκολλημένος με την επωνυμία. Η μήτρα συσχετίσεων παρουσιάζεται 

στον πίνακα Δ2.15. 

Οι 6 ερωτήσεις πενταβάθμιας κλίμακας (από διαφωνώ απόλυτα σε συμφωνώ απόλυτα) 

έχουν μέσο όρο 19,50 με τυπική απόκλιση 3,70 (Πίνακας Δ2.16) και αποδεικνύουν ότι οι 

καταναλωτές κατά σύνολο έχουν μία αρέσκεια στο βασικό τους σούπερ μάρκετ. Δεδομένου, ότι 

βάσει της βιβλιογραφίας (Perrin-Martinenq, 2004) για να μπορέσει κάποιος να αποσυνδεθεί 

από κάποιον ή κάτι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει δεθεί πρώτα μαζί του, το 

αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο. Η καμπύλη κανονικότητας ακολουθεί την κανονική κατανομή 

με αμελητέα κύρτωση και μηδενική ασυμμετρία. 

Πίνακας Δ2.15: Μήτρα συσχετίσεων μεταβλητών της σύνθετης μεταβλητής «Σύνδεση με την 
Επωνυμία» 

Συσχετίσεις 

 

 

 

Μου 

ταιριάζει 

το ΒΣΜ 

Αίσθηση 

ανήκειν στο 

ΒΣΜ 

Αίσθηση 

μέρους της 

κοινότητας 

του ΒΣΜ 

Περίφανη 

επίδειξη των 

αγορών από 

το ΒΣΜ 

Αίσθηση 

σύνδεσης 

με το ΒΣΜ 

Κατοχή 

κάρτας 

μέλους 

Μου ταιριάζει 

το ΒΣΜ 

Pearson Corr. 1 0,282** 0,239** 0,265** 0,273** 0,011 

Sig. (2-tailed)  0,000 0,000 0,000 0,000 0,691 

Αίσθηση 

ανήκειν στο 

ΒΣΜ 

Pearson Corr. 0,282** 1 0,507** 0,326** 0,370** 0,113** 

Sig. (2-tailed) 0,000 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Αίσθηση 

μέρους της 

κοινότητας του 

ΒΣΜ 

Pearson Corr. 0,239** 0,507** 1 0,529** 0,430** 0,165** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 

 

0,000 0,000 0,000 

Περίφανη 

επίδειξη των 

αγορών από το 

ΒΣΜ 

Pearson Corr. 0,265** 0,326** 0,529** 1 0,498** 0,098** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 

 

0,000 0,000 

Αίσθηση 

σύνδεσης με το 

ΒΣΜ 

Pearson Corr. 0,273** 0,370** 0,430** 0,498** 1 0,072** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

0,009 

Κατοχή κάρτας 

μέλους 

Pearson Corr. 0,011 0,113** 0,165** 0,098** 0,072** 1 

Sig. (2-tailed) 0,691 0,000 0,000 0,000 0,009  
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Συσχετίσεις 

 

 

 

Μου 

ταιριάζει 

το ΒΣΜ 

Αίσθηση 

ανήκειν στο 

ΒΣΜ 

Αίσθηση 

μέρους της 

κοινότητας 

του ΒΣΜ 

Περίφανη 

επίδειξη των 

αγορών από 

το ΒΣΜ 

Αίσθηση 

σύνδεσης 

με το ΒΣΜ 

Κατοχή 

κάρτας 

μέλους 

Μου ταιριάζει 

το ΒΣΜ 

Pearson Corr. 1 0,282** 0,239** 0,265** 0,273** 0,011 

Sig. (2-tailed)  0,000 0,000 0,000 0,000 0,691 

Αίσθηση 

ανήκειν στο 

ΒΣΜ 

Pearson Corr. 0,282** 1 0,507** 0,326** 0,370** 0,113** 

Sig. (2-tailed) 0,000 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Αίσθηση 

μέρους της 

κοινότητας του 

ΒΣΜ 

Pearson Corr. 0,239** 0,507** 1 0,529** 0,430** 0,165** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 

 

0,000 0,000 0,000 

Περίφανη 

επίδειξη των 

αγορών από το 

ΒΣΜ 

Pearson Corr. 0,265** 0,326** 0,529** 1 0,498** 0,098** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 

 

0,000 0,000 

Αίσθηση 

σύνδεσης με το 

ΒΣΜ 

Pearson Corr. 0,273** 0,370** 0,430** 0,498** 1 0,072** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

0,009 

Κατοχή κάρτας 

μέλους 

Pearson Corr. 0,011 0,113** 0,165** 0,098** 0,072** 1 

Sig. (2-tailed) 0,691 0,000 0,000 0,000 0,009  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
Πίνακας Δ2.16: Περιγραφή δεδομένων για τη μέτρηση της μεταβλητής «Σύνδεση με την 
Επωνυμία» 
Πλήθος Απαντήσεων 1297 

Ελλιπές Απαντήσεις 17 

Μέσος 19,501 

Διάμεσος 20,000 

Τυπική Απόκλιση 3,730 

Ασυμμετρία (Skewness) 0,001 

Κύρτωση 0,296 

Εκατοστημόρια (Percentile)  

25 17,000 

50 20,000 

75 22,000 

Διάγραμμα Δ2.7: Καμπύλη Κανονικότητας  
«Σύνδεση με την Επωνυμία» 

Η σύνθετή μεταβλητή «Σύνδεση με την Επωνυμία» εξετάζει κατά πόσο οι 

αποκρινόμενοι αισθάνονται ότι ανήκουν στην ευρύτερη κοινότητα του βασικού τους σούπερ 
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μάρκετ και κατά πόσο είναι προσκολλημένοι σε αυτό. Παρόλο που στην απευθείας ερώτηση 

για το αν είναι συνδεδεμένοι με το βασικός τους σούπερ μάρκετ ήταν φειδωλοί στη 

βαθμολογία τους (μ.ο. 2,84 με την μεγαλύτερη διακύμανση 1,12), στις περαιτέρω ερωτήσεις 

για την αίσθηση ότι είναι μέλη της κοινότητας του σούπερ μάρκετ οι απαντήσεις ήταν πιο 

δοτικές (μ.ο. 3,82 και μ.ο. 3,32). Καθώς, οι ερωτώμενοι δήλωσαν πως το βασικό τους σούπερ 

μάρκετ τους ταιριάζει (μ.ο. 3,29 , διακύμανση 0,77) είτε γιατί βρίσκουν τα προϊόντα που 

χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους είτε γιατί ο περιβάλλοντας χώρος ταιριάζει με την 

προσωπικότητα τους. Η κατοχή κάρτα πελάτη δεν χρησιμοποιήθηκε στην περαιτέρω ανάλυση 

καθώς δεν αποτελεί στοιχείο σύνδεσης, δεδομένου ότι πλέον στην ελληνική πραγματικότητα η 

πλειοψηφία έχει κάρτα πελάτη είτε είναι συχνοί πελάτες είτε όχι, επομένως δεν εκπληρώνει το 

σκοπό της ως κριτήριο πιστότητας.  

 

Πίνακας Δ2.17: Παράθεση περιγραφικών στοιχείων των μεταβλητών της «Σύνδεσης με την 
Επωνυμία» 

Μεταβλητές           N Mean     SD Variance Skewness Kyrtosis 

Αίσθηση ανήκειν στο ΒΣΜ 1313 3,82 0,83 0,69 -0,6 0,508 

Αίσθηση μέρους της κοινότητας του ΒΣΜ 1312 3,32 0,94 0,88 -0,26 -0,083 

Μου ταιριάζει το ΒΣΜ 1308 3,29 0,88 0,77 -0,27 0,328 

Κατοχή κάρτας μέλους 1309 3,28 1,34 1,8 -0,34 -1,144 

Περήφανη επίδειξη των αγορών από το ΒΣΜ 1311 2,94 0,98 0,96 -0,13 -0,071 

Αίσθηση σύνδεσης με το ΒΣΜ 1311 2,84 1,06 1,12 -0,04 -0,46 

 

o Τύπος Σύνδεσης 

Οι μεταβλητές που συνθέτουν το «Τύπο Σύνδεσης» προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα 

για τον τρόπο με τον οποίο οι αποκρινόμενοι συνδέονται με τον περίγυρό τους. Η αξιολόγηση 

του τρόπου με τον οποίο κάποιος συνδέεται με τους συνανθρώπους του αποτελεί πρότυπο 

σύνδεσης, έτσι ώστε να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται με το βασικό του σούπερ 

μάρκετ. Η σύνθετη μεταβλητή που δημιουργήθηκε χαρακτηρίζεται ως δομικής φύσεως και δε 

χρειάζεται να γίνει παράθεση μήτρας συσχετίσεων.  

Οι 5 ερωτήσεις πενταβάθμιας κλίμακας (από πολύ δυσάρεστο σε πολύ ευχάριστο) 

έχουν μέσο όρο 19,82 με χαμηλή τυπική απόκλιση 2,47 (Πίνακας Δ2.18) και αποδεικνύουν ότι 

οι καταναλωτές κατά σύνολο, έχουν μικρές διακυμάνσεις για την ένταση με την οποία 

δηλώνουν δεμένοι με τους συνανθρώπους τους. Η ευχαρίστηση και η ανάγκη για στενότερη και 

σε βάθος επαφή φαίνεται από την δεξιά μετατοπισμένη καμπύλη κανονικότητας. Η αντίληψη 
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αυτή αναπαριστάται διαγραμματικά (Δ2.8) δείχνοντας την κατανομή της σύνθετης μεταβλητής 

με αρνητική λοξότητα και λεπτόκυρτη απεικόνιση. 

 

Πίνακας Δ2.18: Περιγραφή δεδομένων για τη μέτρηση της μεταβλητής «Στυλ Σύνδεσης» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα Δ2.8: Καμπύλη Κανονικότητας  
            «Στυλ Σύνδεσης» 

 

Ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται κάποιος με τους συνανθρώπους του, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, είναι μία ένδειξή για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συνδεθεί και, συνεπώς, 

και να απομακρυνθεί από μία επωνυμία. Όπως φαίνεται στις επιμέρους απαντήσεις των 

συμμετεχόντων έχουν υψηλή θέληση για την διατήρηση καλών σχέσεων με τους γύρω τους 

(μ.ο. μεγαλύτερο από 4), ενώ η διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων και η ανησυχία για την 

διατήρηση αυτών των σχέσεων είναι λίγο δευτερεύουσας σημασίας, αλλά όχι αμελητέα 

χαρακτηριστικά (μ.ο. 3,98 και 3,32 με διακύμανση κάτω από 1).  

 

 

Πίνακας Δ2.19: Παράθεση περιγραφικών στοιχείων των μεταβλητών του Στυλ Σύνδεσης 

Μεταβλητές           N Mean     SD Variance Skewness Kyrtosis 

Κοντά με το σύντροφό μου 1309 4,37 0,76 0,58 -1,45 3,09 

Επιθυμία να είμαι πολύ κοντά σε κάποιον  1310 4,12 0,68 0,46 -0,65 1,25 

Δέσιμο με τα άτομα που έχω σχέση 1311 4,02 0,73 0,54 -0,78 1,45 

Μακροχρόνια σχέση 1306 3,98 0,83 0,69 -0,89 1,4 

Ανησυχία για καλές σχέσεις με το περίγυρο 1307 3,32 0,92 0,84 -0,07 -0,37 

o Φάση Αποσύνδεσης 

Πλήθος Απαντήσεων 1296 

Ελλιπές Απαντήσεις 18 

Μέσος 19,824 

Διάμεσος 20,000 

Τυπική Απόκλιση 2,471 

Ασυμμετρία (Skewness) -0,654 

Κύρτωση      1,741 

Εκατοστημόρια (Percentile)  

25 19,000 

50 21,000 

75 24,000 
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Η σύνθετη μεταβλητή της των φάσεων αποσύνδεσης αποτελείται από 5 ερωτήσεις – 

παραδοχές, οι οποίες αξιολογήθηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα από το διαφωνώ απόλυτα έως 

το συμφωνώ απόλυτα. Στο πίνακα Δ2.20 παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία, τα οποία 

βασίζονται σε πλήθος 1305 απαντήσεων (σχεδόν πληρότητα απαντήσεων). Ειδικότερα, η 

κατανομή των απαντήσεων ακολουθεί την κανονική κατανομή αλλά με ελαφρώς αριστερή 

μετατόπιση (λοξότητα 0,090 - η κορυφή των απαντήσεων είναι στο 13 έναντι του 15 που είναι ο 

μέσος όρος απαντήσεων), ενώ χαρακτηρίζεται ως μεσόκυρτη (0.158) (Διάγραμμα Δ2.2). Η 

κορυφή της κατανομής είναι μία ένδειξη για την φάση αποσύνδεσης, στην οποία βρίσκονται οι 

καταναλωτές την τρέχουσα περίοδο και αναλύεται παρακάτω. 

 

Πίνακας Δ2.20: Περιγραφή δεδομένων για τη μέτρηση της μεταβλητής «Φάση Αποσύνδεσης» 

 

Πλήθος Απαντήσεων 1305 

Ελλιπές Απαντήσεις 9 

Μέσος 12,943 

Διάμεσος 13,000 

Τυπική Απόκλιση 2,877 

Ασυμμετρία (Skewness) 0,090 

Κύρτωση 0,158 

Εκατοστημόρια (Percentile)  

25 11,000 

50 13,000 

75 15,000 

Διάγραμμα Δ2.9: Καμπύλη Κανονικότητας  
«Φάση Αποσύνδεσης» 

  

Τα στάδια που περνάει ένας πελάτης για να αποσυνδεθεί τελείως από μία επωνυμία και να 

σταματήσει να του αποσπά την προσοχή είναι 5, τα οποία παρουσιάζονται με φθίνουσα σειρά 

στον πίνακα Δ2.21. Όπως παρατηρείται από τις απαντήσεις των αποκρινόμενων η φάση στην 

οποία βρίσκονται οι σημερινοί καταναλωτές είναι στην διαταραχή της σχέσης τους με το 

βασικό τους σούπερ μάρκετ. Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε από το μέσο όρο της 

συγκεκριμένης φάσης (μ.ο. 2,59 με διακύμανση 0,95). Η πλειοψηφία των αποκρινόμενων έχουν 

σκεφτεί να αλλάξουν βασικό σούπερ μάρκετ (μ.ο 3,08) και για αυτό πέρασαν στο επόμενο 
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στάδιο να σκέφτονται όλο και λιγότερο το βασικό τους σούπερ μάρκετ με την πάροδο του 

χρόνου (μ.ο. 2,85). Αντίθετα, η μειοψηφία των συμμετεχόντων έχει ήδη αλλάξει σούπερ μάρκετ 

(μ.ο. 2,37) και ελάχιστοι έχουν φτάσει στο πέμπτο στάδιο να νοιώθουν ενοχή για τις αγορές 

τους από άλλο σούπερ μάρκετ (μ.ο. 2,05).    

 

Πίνακας Δ2.21: Παράθεση περιγραφικών στοιχείων των μεταβλητών της «Φάσης 
Αποσύνδεσης» 

Μεταβλητές           N Mean     SD Variance Skewness Kyrtosis 

5. Ενοχή στην αγορά από άλλο ΣΜ 1311 2,05 0,98 0,97 0,73 -0,04 

4. Αλλαγή ΣΜ  1312 2,37 0,99 0,97 0,66 -0,01 

3. Διαταραχή σχέσης με το ΒΣΜ 1312 2,59 0,97 0,95 0,16 -0,46 

2. Λιγότερη σκέψη του ΒΣΜ, με τη πάροδο 

του χρόνου 

1313 2,85 0,95 0,90 0,12 -0,19 

1. Δεν είχα σκεφτεί να αλλάξω ΒΣΜ (r) 1312 3,08 1,01 1,02 -0,11 -0,46 

 

 

Δ2.2.3 Σύνθετες μεταβλητές σχετικά με την Καταναλωτική Συμπεριφορά 

 

o Αλλαγή Συμπεριφοράς Καταναλωτών 

Όσο αφορά τη σύνθετη μεταβλητή  «Αλλαγή Συμπεριφοράς Καταναλωτών», τα 

περιγραφικά της στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα Δ2.22. Το τελικό πλήθος των 

απαντήσεων εξαιρώντας τις ελλιπείς απαντήσεις σε αυτή τη μεταβλητή είναι 1294. Οι 9 

ερωτήσεις που συμπεριλήφθηκαν στη σύνθετη μεταβλητή η κλίμακα, αξιολογούσαν την 

συμπεριφορά των καταναλωτών με πενταβάθμια κλίμακα από το λιγότερες φορές έως το 

περισσότερες φορές από την έλευση της κρίσης. 

Ο μέσος όρος των απαντήσεων υπολογίστηκε 35,71 αρκετά μεγαλύτερος από τη μέση τιμή 

των απαντήσεων που είναι 27 και η τυπική απόκλιση υπολογίστηκε 5,91. Το αποτέλεσμα αυτό 

σε συνδυασμό με τις τιμές της κυρτότητας (0,755) και της λοξότητας (-0,698) φανερώνει την 

ολική αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών, καθώς η πλειοψηφία των αποκρινόμενων 

δήλωσαν πως εφαρμόζουν περισσότερες φορές διαφορετικά πρότυπα συμπεριφοράς  μετά την 

έλευση της κρίσης. 
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 Πίνακας  Δ2.22: Περιγραφή δεδομένων για τη μέτρηση της μεταβλητής «Αλλαγή 
Συμπεριφοράς Καταναλωτών» 
Πλήθος Απαντήσεων 1294 

Ελλιπές Απαντήσεις 20 

Μέσος 35,710 

Τυπική Απόκλιση 5,910 

Ασυμμετρία (Skewness) -0,698 

Κύρτωση 0,755 

Εκατοστημόρια (Percentile)  

25 32,000 

50 36,000 

75 40,000 

Διάγραμμα Δ2.10: Καμπύλη Κανονικότητας  
«Αλλαγή Συμπεριφοράς Καταναλωτών» 

 

 Οι συνέπειες της έλευσης της οικονομικής κρίσης έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αλλαγή 

της καταναλωτικής και αγοραστικής συμπεριφοράς. Με την μεσαία επιλογή να εκπροσωπεί την 

ίδια αγοραστική διαδικασία, οι μέσοι όροι όλων των απαντήσεων παρουσιάζουν θετική 

απόκριση ως προς την αλλαγή (Πίνακας Δ2.23). Αποδεικνύεται ότι οι καταναλωτές περισσότερο 

από κάθε άλλη φορά επιλέγουν προσφορές (μ.ο. 4,41), συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων 

(μ.ο. 4,43) και αγοράζουν οικονομικές συσκευασίες (μ.ο. 4,15). Στην μέτρηση της αλλαγής της 

συμπεριφοράς των αγοραστών σε σχέση με την περίοδο πριν την κρίση, οι απαντήσεις 

απέδειξαν ότι οι καταναλωτές ακολουθούν πλέον μία σειρά ενεργειών εξερεύνησης και 

αναζήτησης της καλύτερης επιλογής με στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων και τον περιορισμό 

της αγοράς των μη βασικών προϊόντων (FocusBari, 2013).    

 

Πίνακας Δ2.23: Παράθεση περιγραφικών στοιχείων των μεταβλητών της «Αλλαγή 
Συμπεριφοράς Καταναλωτών» 
 

Μεταβλητές N Mean      SD        Variance Skewness Kyrtosis 

Συγκρίνω τιμές 1310 4,43 0,86 0,73 -1,63 2,59 

Επιλέγω προσφορές 1313 4,41 0,9 0,8 -1,69 2,83 

Αγοράζω οικονομικές συσκευασίες 1311 4,15 0,97 0,94 -1,03 0,58 

Αγοράζω τα απαραίτητα 1313 3,97 1,01 1,01 -0,73 0,02 

Αγοράζω ελληνικά προϊόντα 1310 3,91 1,05 1,1 -0,63 -0,22 

Χρησιμοποιώ λίστα αγορών 1312 3,87 1,11 1,24 -0,7 -0,17 

Προτιμώ φθηνότερα προϊόντα 1309 3,83 1,09 1,18 -0,8 0,15 

Αλλάζω τη βασική μάρκα προϊόντων 1310 3,72 1,19 1,42 -0,73 -0,27 

Ψάχνω προσφορές εκτός ΣΜ 1309 3,39 1,36 1,85 -0,43 -0,9 

o Αλλαγή Αγοραστικής Συμπεριφοράς στο ΣΜ 
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Για την εξέταση της σύνθετης μεταβλητής «Αλλαγή αγοραστικής συμπεριφοράς στο ΣΜ» 

έχουν επιλεγεί να χρησιμοποιηθούν 8 ερωτήσεις που μετρήθηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα με 

το 1 να αντιπροσωπεύει το λιγότερες φορές και το 5 το περισσότερες φορές. Ειδικότερα,  η 

μέση τιμή των απαντήσεων είναι 27,91 , αρκετά πάνω από το μέσο όρο της μέτρησης (22,50) 

και με την τυπική απόκλιση να κυμαίνεται στο 4,08 (Πίνακας Δ2.24). 

Η σύνθετη μεταβλητή έχει χαρακτηριστεί ως δομικής φύσεως μεταβλητής, καθώς οι 

καταναλωτές μπορούν να μην έχουν αλλάξει συμπεριφορά σε όλες τις δράσεις που 

αναφερόταν. Συνεπώς, η κανονικότητα της κατανομής δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση.  Η 

ασυμμετρία παρουσιάζεται διαγραμματικά και ποσοτικά ότι έχει αμελητέα δεξιά λοξότητα, ενώ 

το πρόσημο της κύρτωσης αποδεικνύει μία λεπτόκυρτη κατανομή (Διάγραμμα Δ2.11).  

 

 
 Πίνακας Δ2.24: Περιγραφή δεδομένων για τη μέτρηση της μεταβλητής «Αλλαγής Αγοραστικής 
Συμπεριφοράς στο ΣΜ»  
Πλήθος Απαντήσεων 1286 

Ελλιπές Απαντήσεις 28 

Μέσος 27,913 

Τυπική Απόκλιση 4,076 

Ασυμμετρία (Skewness) -0,075 

Κύρτωση 0,413 

Εκατοστημόρια (Percentile)  

25 25,000 

50 28,000 

75 31,000 

Διάγραμμα Δ2.11: Καμπύλη Κανονικότητας  
«Αλλαγή Αγοραστικής Συμπεριφοράς» 

  

Σε σύγκριση με την προαναφερόμενη αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών, 

παρατηρείται ότι η αλλαγή της αγοραστικής συμπεριφοράς στο σούπερ μάρκετ δεν είναι τόσο 

έντονη, αλλά τείνει εξίσου ως προς την θετική αλλαγή και την εφαρμογή κάποιων ενεργειών 

περισσότερες φορές. Η μεγαλύτερη αλλαγή παρατηρήθηκε στο μετάνιωμα των 

απρογραμμάτιστων και αυθόρμητων αγορών (μ.ο. 3,93), στον προσεκτικό υπολογισμό του 
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ποσού που δαπανάται σε κάθε αγορά στο σούπερ μάρκετ (μ.o. 3,91) και στην μείωση των 

παρορμητικών αγορών (μ.ο. 3,88) 

 

 

Πίνακας Δ2.25: Παράθεση περιγραφικών στοιχείων των μεταβλητών της «Αλλαγή Αγοραστικής 
Συμπεριφοράς στο ΣΜ» 

Μεταβλητές           N Mean SD  Variance Skewness Kyrtosis 

Απρογραμμάτιστες αγορές που μετανιώνω στο 

ΒΣΜ 

1313 3,93 1,08 1,18 -0,75 -0,25 

Προσεκτικός υπολογισμός του ποσού αγορών 

στο ΒΣΜ 

1310 3,91 0,98 0,96 -0,66 0,03 

Παρορμητικές αγορές στο ΒΣΜ (r) 1308 3,88 1,05 1,09 -0,66 -0,27 

Αναζητώ προσεκτικά τις καλύτερες επιλογές 

στο ΒΣΜ 

1311 3,6 0,99 0,99 -0,49 0,06 

Προσεκτικός σχεδιασμός των αγορών μέσα στο 

ΒΣΜ 

1309 3,6 0,98 0,96 -0,43 0,13 

Διάθεση χρόνου για αξιολόγηση εναλλακτικών 

στο ΒΣΜ 

1305 3,48 1,05 1,09 -0,36 -0,2 

Βιασύνη στις αγορές στο ΒΣΜ (r)  1311 3,03 1,02 1,05 -0,09 -0,06 

Αφιερώνω πολύ χρόνο στο ΒΣΜ (r) 1314 2,47 1,08 1,18 0,26 -0,4 

 

 

o Έλλειψη πιστότητας (Disloyalty) 

Η σύνθετη μεταβλητή «Έλλειψη πιστότητας» βασίζεται σε 7 ερωτήσεις, οι οποίες  

αξιολογούν την αλλαγή της αφοσίωσης των καταναλωτών λόγω της κρίσης. Το πλήθος των 

απαντήσεων που αναλύεται είναι 1286, ενώ η μέτρηση ήταν πενταβάθμιας κλίμακας με το 1 να 

αντιπροσωπεύει το λιγότερες φορές και το 5 το περισσότερες φορές. Ο μέσος όρος των 

συμμετεχόντων υπολογίστηκε 22,21, που είναι αμελητέα μεγαλύτερος από το 21 της κλίμακας. 

Όπως αμελητέα είναι και η ασυμμετρία (0,285) και η κύρτωση (0,375) της σύνθετης 

μεταβλητής, που φανερώνουν μία καμπύλη κανονικής κατανομής (Διάγραμμα Δ2.12). 
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Πίνακας Δ2.26: Περιγραφή δεδομένων για τη μέτρηση της μεταβλητής «Έλλειψη Πιστότητας» 

Πλήθος Απαντήσεων 1286 

Ελλιπές Απαντήσεις 28 

Μέσος 22,211 

Τυπική Απόκλιση 4,197 

Ασυμμετρία (Skewness) 0,285 

Κύρτωση 0,375 

Εκατοστημόρια (Percentile)  

25 19,000 

50 22,000 

75 25,000 

Διάγραμμα Δ2.12: Καμπύλη Κανονικότητας  

            «Έλλειψη Πιστότητας» 

 

Τα περιγραφικά στοιχεία κάθε μεταβλητής παρουσιάζονται στον πίνακα Δ2.27.  Οι 

μεταβλητές, οι οποίες διερευνούν τη συχνότητα επίσκεψης των ερωτώμενων στο σούπερ 

μάρκετ, έχουν υψηλούς μέσους όρους απαντήσεων, που σημαίνει ότι τα άτομα δεν έχουν 

μειώσει την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζουν, αλλά μοιράζουν τις αγορές τους σε 

συχνές (μ.ο. 3,22 και 3,09) και μικρής αξίας (μ.ο. 3,43) επισκέψεις. Άλλωστε, όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω, οι αγορές δεν θεωρούνται πλέον μία εβδομαδιαία οικογενειακή έξοδος, οπότε 

συνάδουν τα αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά, ο μέσος όρος των απαντήσεων για την 

επίσκεψη σε περισσότερα από ένα σούπερ μάρκετ (μ.ο. 3,09), δηλώνει ότι όλο και 

περισσότερες φορές οι αγοραστές επισκέπτονται και άλλα σούπερ μάρκετ εκτός από το βασικό 

τους. Ιδιαίτερα, ο μειωμένος μέσος όρος για την διάθεση του ελεύθερου χρόνου στο βασικό 

σούπερ μάρκετ παρουσιάζει ότι η σχέση των πελατών με τις αγορές κλονίζεται, με την 

εμπιστοσύνη και την πιστότητα να διαταράζονται. 
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Πίνακας Δ2.27: Παράθεση περιγραφικών στοιχείων των μεταβλητών της «Έλλειψη Πιστότητας» 

Μεταβλητές           N Mean     SD Variance Skewness Kyrtosis 

Αγοράζω προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 1307 3,49 1,2 1,44 -0,46 -0,53 

Κάνω μικρής αξίας επισκέψεις στο ΣΜ 1309 3,43 1,16 1,36 -0,37 -0,49 

Επισκέπτομαι περισσότερα ΣΜ 1310 3,31 1,25 1,57 -0,31 -0,73 

Επισκέπτομαι το ΣΜ 1309 3,22 1,16 1,34 0 -0,5 

Συχνότητα αγορών στο ΒΣΜ 1306 3,13 0,98 0,96 0,02 0,12 

Συχνότητα επίσκεψης στο ΒΣΜ 1314 3,09 0,98 0,97 0,06 0,2 

Διάθεση ελεύθερου χρόνου στο ΒΣΜ (r) 1307 2,53 1,05 1,11 0,1 -0,42 

 

o Από στόμα σε στόμα προβολή (WOM) 

Το σύνολο των μεταβλητών που συνθέτουν την «Προβολή από στόμα σε στόμα» 

προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το βαθμό στον οποίο οι καταναλωτές προβάλουν 

στο περίγυρό τους την προτίμησή τους για το βασικό τους σούπερ μάρκετ. Η σύνθετη 

μεταβλητή που δημιουργήθηκε χαρακτηρίζεται ως μοριακής φύσεως και η μήτρα συσχετίσεων 

παρουσιάζεται στον πίνακα Δ2.29. Όλες οι συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων είναι στο 

αποδεκτό επίπεδο (κάτω από 0,75) και δε χρήζει ανάγκης παρέμβασης. 

Οι 3 ερωτήσεις πενταβάθμιας κλίμακας (από διαφωνώ απόλυτα σε συμφωνώ απόλυτα) 

έχουν μέσο όρο 9,17 με τυπική απόκλιση 2,49 (Πίνακας Δ2.28) και αποδεικνύουν ότι οι 

καταναλωτές κατά σύνολο προτείνουν το βασικό τους σούπερ μάρκετ φειδωλά. Η καμπύλη 

κανονικότητας είναι στατιστικά σημαντική και ακολουθεί την κανονική κατανομή με αμελητέα 

λοξότητα και ως προς την κύρτωση χαρακτηρίζεται μεσό-λεπτόκυρτη. 

 

Πίνακας Δ2.28: Περιγραφή δεδομένων για τη μέτρηση της μεταβλητής «WOM» 

Πλήθος Απαντήσεων 1307 

Ελλιπές Απαντήσεις 7 

Μέσος 9,171 

Διάμεσος 9,000 

Τυπική Απόκλιση 2,486 

Ασυμμετρία (Skewness) 0,061 

Κύρτωση 0,726 

Εκατοστημόρια (Percentile)  

25 8,000 

50 9,000 

75 10,000 

   Διάγραμμα Δ2.13: Καμπύλη Κανονικότητας  
                        «WOM» 
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Πίνακας Δ2.29: Μήτρα συσχετίσεων μεταβλητών της σύνθετης μεταβλητής «WOM» 

Συσχετίσεις 

 
Μιλάω σε 

γνωστούς για το 

ΒΣΜ 

Θετικός 

σχολιασμός για το 

ΒΣΜ 

Πρόταση του 

ΒΣΜ σε 

πολλούς 

Μιλάω σε γνωστούς 

για το ΒΣΜ 

Pearson Correlation 1 ,611** ,492** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

Θετικός σχολιασμός 

για το ΒΣΜ 

Pearson Correlation ,611** 1 ,554** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

Πρόταση του ΒΣΜ σε 

πολλούς 

Pearson Correlation ,492** ,554** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

  

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις για την πιθανότητα σύστασης της επωνυμίας του βασικού 

σούπερ μάρκετ στο κοντινό περίγυρο των αποκρινόμενων είναι πάνω από το μέσο όρο. Όπως 

παρατηρείται από τους μέσους όρους είναι πιο πιθανό να αναφέρουν το βασικό τους σούπερ 

μάρκετ ως πρόταση σε κάποιον γνωστό ή φίλο (μ.ο. 3,16; sd 0,95), είτε για να επιβραβεύσουν 

μια σωστή ενέργεια (μ.ο. 3,17; sd 0,96).  Ενώ λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν να μιλήσουν για 

το βασικό τους σούπερ μάρκετ, απλά για να επιδείξουν την αγοραστική τους προτίμηση σε 

γνωστούς και φίλους (μ.ο. 2,85; sd 1,06). 

Πίνακας Δ2.30: Παράθεση περιγραφικών στοιχείων των μεταβλητών της «WOM» 

 

Μεταβλητές           N Mean     SD Variance Skewness Kyrtosis 

Θετικός σχολιασμός για το ΒΣΜ 1309 3,17 0,96 0,92 -0,2 0,49 

Πρόταση του ΒΣΜ σε πολλούς 1313 3,16 0,95 0,9 -0,03 0,58 

Μιλάω σε γνωστούς για το ΒΣΜ 1311 2,85 1,06 1,12 -0,07 -0,08 

 

 
o Έλεγχος Αγορών 

Η εξέταση της σύνθετης μεταβλητής «Έλεγχος αγορών» παρουσίασε τη μέση τιμή των 

απαντήσεων (μ.ο. 10,05), ακριβώς στο μέσο όρο της μέτρησης (μ.ο. 10,0), υποδηλώνοντας την 

άριστη λοξότητα της καμπύλης κανονικότητας (Πίνακας Δ2.31). Εξετάζοντας την κύρτωση της 

μεταβλητής παρουσιάζεται θετική, και με την περαιτέρω εξέταση της διαγραμματικής 

απεικόνισης, χαρακτηρίζεται ως λεπτόκυρτη κατανομή. Η σύνθεση του Ελέγχου Αγορών 

χαρακτηρίζεται ως δομικής φύσεως μεταβλητή, οπότε η κανονικότητα της κατανομής δεν είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση. 
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Πίνακας Δ2.31: Περιγραφή δεδομένων για τη μέτρηση της μεταβλητής «Έλεγχος Αγορών» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα Δ2.14: Καμπύλη Κανονικότητας  
                    «Έλεγχος Αγορών» 

  

 

Το μεγαλύτερο βάρος των αγορών το επωμίζεται ο καταναλωτής θεωρώντας τον εαυτό 

του υπεύθυνο για να δώσει όση μεγαλύτερη αξία μπορεί στα χρήματά του (μ.ο. 3,82). Ο 

υψηλός μέσος όρος αυτής της ερώτησης επιβεβαιώνεται από την δεξιά λοξότητα και την 

λεπτόκυρτη κατανομή που έχει επαληθεύοντας ότι οι περισσότεροι καταναλωτές συμφώνησαν 

με αυτή τη δήλωση. Ωστόσο, πιστεύει πως δεν χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να βρει την 

καλύτερη γι αυτόν επιλογή (μ.ο 2,40). Επιπλέον, θετικό αποτελεί η αναγνώριση της δύναμης 

που έχουν οι καταναλωτές με την παραδοχή ότι οι ίδιοι ασκούν επιρροή και μπορούν να 

πιέσουν τις επωνυμίες για να δώσουν μεγαλύτερη αξία στα χρήματά τους (μ.ο. 3,37 

ακολουθώντας την κανονική κατανομή).  

 

 

Πίνακας Δ2.32: Παράθεση περιγραφικών στοιχείων των μεταβλητών της «Έλεγχος Αγορών» 

Μεταβλητές           N Mean     SD Variance Skewness Kyrtosis 

Υπεύθυνος για να δώσω αξία στα χρήματα 1311 3,82 0,82 0,68 -0,73 0,91 

Άσκηση επιρροής ως καταναλωτής 1312 3,37 0,88 0,77 -0,39 0,22 

Προσπάθεια για την απόσπαση αξία των 

χρημάτων 

1311 2,4 0,87 0,76 0,41 0,19 

 

 

Πλήθος Απαντήσεων 1307 

Ελλιπές Απαντήσεις 7 

Μέσος 10,051 

Διάμεσος 10,000 

Τυπική Απόκλιση 1,340 

Ασυμμετρία (Skewness) 0,059 

Κύρτωση     0,884  

Εκατοστημόρια (Percentile)  

25 9,000 

50 10,000 

75 11,000 
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o Στυλ Αγορών 

Τα βασικά περιγραφικά στοιχεία της σύνθετης μεταβλητής «Στυλ Αγορών» παρουσιάζονται 

στον πίνακα Δ2.33. Η σύνθετη μεταβλητή συμπεριλαμβάνει 5 ερωτήσεις πενταβάθμιας 

κλίμακας (από Διαφωνώ απόλυτα σε Συμφωνώ απόλυτα), με χαμηλότερη δυνατή τιμή το 5 και 

υψηλότερη δυνατή τιμή το 25. Η μέση τιμή των απαντήσεων είναι 15,26 , ακριβώς όσο ο μέσος 

όρος της μέτρησης (15,0), υποδηλώνοντας ότι η πλειοψηφία των απαντήσεων εκφράζει ένα 

άγχος για τις αγορές.  

Το «Στυλ των Αγορών» χαρακτηρίστηκε ως δομικής φύσεως μεταβλητή, οπότε δεν 

χρειάζεται να γίνει παράθεση της μήτρας συσχετίσεων των στοιχείων που εμπεριέχονται σε 

αυτή. Επιπρόσθετα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα Δ2.15, οι δείκτες για την ασυμμετρία 

(skewness) και την κύρτωση (kurtosis) δηλώνουν ότι η σύνθετη μεταβλητή έχει τη μορφή 

κανονικής κατανομής (παρότι δεν προ απαιτείται λόγω της φύσης της). Επιπροσθέτως, η 

παράθεση των τεταρτημόριων δείχνουν τα σημεία που χωρίζουν την κατανομή σε τέσσερα ίσα 

μέρη και γίνεται κατανοητό πως η καμπύλη κανονικότητας είναι άρτια σχεδιασμένη σε φάρδος 

και ύψος. 

 

 

Πίνακας Δ2.33: Περιγραφή δεδομένων για τη μέτρηση της μεταβλητής «Στυλ Αγορών» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα Δ2.15: Καμπύλη Κανονικότητας  
                    «Στυλ Αγορών» 

 

Πλήθος Απαντήσεων 1305 

Ελλιπές Απαντήσεις 9 

Μέσος 15,264 

Διάμεσος 15,000 

Τυπική Απόκλιση 2,798 

Ασυμμετρία (Skewness) 0,121 

Κύρτωση     0,386 

Εκατοστημόρια (Percentile)  

25 13,000 

50 15,000 

75 17,000 
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 Οι μεταβλητές, οι οποίες διερευνούν το στυλ αγορών, διαμορφώνουν μέσους όρους 

απαντήσεων, οι οποίοι εκφράζουν τη δυσάρεστη έκφανση των αγορών και το ενδόμυχο άγχος 

για την οικονομική διευθέτηση των οικογενειακών υποχρεώσεων (Πίνακας Δ2.34). Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, η εβδομαδιαία οικογενειακή διασκέδαση στο σούπερ μάρκετ (μ.ο. 

2,66) έχει μετατραπεί σε δυσάρεστη εμπειρία (μ.ο. 3,56 με αρνητική λοξότητα και πλατύκυρτη 

κατανομή) που δεν είναι τόσο διασκεδαστική όσο συνήθιζε να είναι πριν την έλευση της κρίσης 

(μ.ο. 2,91). Πάρα ταύτα, είναι άξιο αναφοράς η πεποίθηση ότι η διενέργεια αγορών σε πολλά 

σούπερ μάρκετ δεν εξοικονομεί χρήματα στους καταναλωτές αλλά την αντιλαμβάνονται ως 

σπατάλη (μ.ο. 3,42). Άλλωστε, την σύγχρονη εποχή οι καταναλωτές μπορούν να διακρίνουν τη 

χρηματική σπατάλη από την κατασπατάληση χρόνου μέσω του κόστους ευκαιρίας και να 

αξιολογήσουν το πραγματικό κόστος των αγορών τους και όχι μόνο το ονομαστικό. Έτσι, 

αιτιολογείται πως ο επιμερισμός των αγορών σε περισσότερα καταστήματα μπορεί να φέρει 

κάποιο χρηματικό όφελος, αλλά δεν ισοσταθμίζεται από τα περαιτέρω κόστη. 

  

 

Πίνακας Δ2.34: Παράθεση περιγραφικών στοιχείων των μεταβλητών «Στυλ Αγορών» 

Μεταβλητές           N Mean     SD Variance Skewness Kyrtosis 

Δυσάρεστη εμπειρία οι αγορές 1312 3,56 0,89 0,81 -0,21 -0,22 

Σπατάλη η επίσκεψη σε πολλά ΣΜ 1311 3,42 1 1 -0,4 -0,41 

Διασκέδαση τα ψώνια (r) 1312 2,91 0,92 0,85 -0,02 -0,11 

Γρήγορα σχεδιασμένες αγορές 1313 2,7 0,89 0,81 0,19 -0,38 

Εβδομαδιαία εκτόνωση οι αγορές(r) 1312 2,66 1,11 1,24 0,22 -0,71 

 

 

o Σχέση ΣΜ – Καταναλωτή 

Η σύνθετη μεταβλητή που περιγράφει τη σχέση του καταναλωτή με το σούπερ μάρκετ 

αποτελείται από 6 ερωτήσεις πενταβάθμιας κλίμακας, ερμηνεύοντας το 1 ως διαφωνώ 

απόλυτα και το 5 ως συμφωνώ απόλυτα. Στο πίνακα Δ2.35 παρουσιάζονται τα περιγραφικά 

στοιχεία, τα οποία βασίζονται σε πλήθος 1295 απαντήσεων. Ειδικότερα, η μέση τιμή των 

απαντήσεων (13,28) είναι αρκετά μικρότερη από τη μέση τιμή της κλίμακας (17,5), ενώ η 

τυπική απόκλιση πλησιάζει στο 3. Οι τιμές αντιπροσωπεύουν μία θετική λοξότητα, η οποία 

είναι ορατή διαγραμματικά (Δ2.16). Η σύνθετη μεταβλητή έχει χαρακτηριστεί ως δομικής 

φύσεως, με αποτέλεσμα η κανονική κατανομή και η παρουσίαση της μήτρας συσχετίσεων να 

μην αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση  
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 Πίνακας Δ2.35: Περιγραφή δεδομένων της μεταβλητής «Σχέση ΣΜ – Καταναλωτή» 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα Δ2.16: Καμπύλη Κανονικότητας  

                 «Σχέση ΣΜ - καταναλωτή» 

 

Η φάση της αποσύνδεσης του καταναλωτή με το βασικό του σούπερ μάρκετ παρουσίασε 

ότι υπάρχει διαταραχή στη μεταξύ τους σχέση. Ο καταναλωτής θεωρεί ότι το σούπερ μάρκετ 

είναι ανειλικρινές (μ.ο. 2,84 με κανονική κατανομή) απέναντί του και το ενδιαφέρον του για 

τους πελάτες χαρακτηρίζεται αδιάφορο (μ.ο. 2,64 και 2,18). Επομένως, πιστεύεται πως δεν 

πρέπει να θέτετε η τιμή ως το μοναδικό κριτήριο για την άριστη σχέση μεταξύ πελάτη - 

επωνυμίας, καθώς δεν υπάρχει ανέχειά στις κακές υπηρεσίες (μ.ο. 1,70) θυσιάζοντας την καλή 

εξυπηρέτηση στο βωμό της κρίσης. Οι καταναλωτές δεν θεωρούν ότι τιμά ένα σούπερ μάρκετ 

να προσφέρει εγγυημένα προϊόντα, ίσως γιατί οι καταναλωτές να θεωρούν ότι η προσφορά 

αυτή να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση της λειτουργίας ενός σούπερ μάρκετ (μ.ο. 1,63) και θα 

ήταν περισσότερο ευχαριστημένοι με τις αγορές τους αν απλά αυτό εφαρμοζόταν (μ.ο. 2,39). O 

καταναλωτής, δηλαδή, αναζητά πλέον την ικανοποίηση περισσότερο στην εξοικονόμηση 

χρήματος και την άριστη εξυπηρέτηση και λιγότερο στην κατεξοχήν διαδικασία απόκτησης 

αγαθών. 

 

Πίνακας Δ2.36: Παράθεση περιγραφικών στοιχείων των μεταβλητών της «Σχέση ΣΜ-
Καταναλωτή» 

Μεταβλητές           N Mean     SD Variance Skewness Kyrtosis 

Ανελικρινείς τα ΣΜ 1309 2,84 0,89 0,81 0,11 -0,02 

Τα ΣΜ νοιάζονται για τους πελάτες τους. 1309 2,64 0,81 0,66 0,31 0,39 

Δυσαρέσκεια στις αγορές 1308 2,39 0,83 0,68 0,45 0,34 

Οι αγοραστές είναι σημαντικοί 1309 2,18 0,99 0,97 0,87 0,49 

Ανέχεια στις κακές υπηρεσίες 1308 1,7 0,88 0,78 1,42 1,98 

Τιμή η προσφορά εγγυημένων προϊόντων 1307 1,63 0,72 0,51 1,19 1,97 

Πλήθος Απαντήσεων 1295 

Ελλιπές Απαντήσεις 19 

Μέσος 13,378 

Διάμεσος 13,000 

Τυπική Απόκλιση 2,964 

Ασυμμετρία (Skewness) 0,279 

Κύρτωση     0,493 

Εκατοστημόρια (Percentile)  

25 11,000 

50 13,000 

75 15,000 
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Δ2.3 Αγοραστικό Προφίλ Καταναλωτών 

Η ενότητα αυτή, αν και περιλαμβάνει τις απλούστερες στατιστικές αναλύσεις των 

δεδομένων, αποτελεί μια επαρκή βάση ώστε να δοθεί η γενική εικόνα για τα αγοραστικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος. Επομένως εξετάζονται οι απαντήσεις της ενότητας Β1 του 

ερωτηματολογίου, που αφορούν την αξιολόγηση του βασικού σούπερ μάρκετ βάσει του 

ποσοστού των αγορών από το βασικό σούπερ μάρκετ, τη συχνότητα των επισκέψεών των 

αποκρινόμενων, καθώς και το λόγο προτίμησης του συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ. Επίσης, 

αναλύονται οι απαντήσεις για το αν η έλευση της οικονομικής κρίσης οδήγησε στην αλλαγή του 

βασικού σούπερ μάρκετ ή όχι και παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον πίνακα Δ2.39. 

 

Βασικό Σούπερ Μάρκετ: Στην ενότητα Δ1.2.5.2 έγινε αντιπαράθεση των δηλωθέντων 

σούπερ μάρκετ με τα μερίδια αγοράς τους. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην 

κατάταξη τους, αν εξεταστούν αποκλειστικά και μόνο αυτά που δηλώθηκαν ως βασική επιλογή. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό αποδίδεται στο Σκλαβενίτη, ενώ δεύτερο στην κατάταξη έρχεται η ΑΒ 

Βασιλόπουλος. Έπειτα ακολουθούν με μικρές διαφορές το My Market, ο Γαλαξίας, το Lidl και ο 

Μαρινόπουλος (Διάγραμμα Δ2.17). Αν ληφθεί υπόψη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

αποκρινόμενων μένει στην Αθήνα δικαιολογείται η πρώτη θέση του Σκλαβενίτη. 

 

Διάγραμμα Δ2.17: Δηλωθέν Βασικό Σούπερ Μάρκετ 
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Ποσοστό αγορών από το βασικό σούπερ μάρκετ: Η πλειοψηφία των αποκρινόμενων 

(39,1%) δηλώνει ότι στο βασικό τους σούπερ μάρκετ διενεργούν το 61 με 80% των αγορών τους 

μοιράζοντας το υπόλοιπο ποσοστό στη λαϊκή και στο κρεοπωλέιο. Ενώ το 23% του δείγματος 

επισκέπτεται το βασικό του σούπερ μάρκετ για όλες τις αγορές του, αφού το ποσοστό από το 

81% φτάνει έως και το 100% των αγορών.   

Στην ανάλυση ποιότητας των δεδομένων αφαιρέθηκαν εξ αρχής όλα τα 

ερωτηματολόγια, τα οποία είχαν απαντήσει πως στο βασικό τους σούπερ μάρκετ 

διεκπαιρεώνουν από 0% έως 20% των αγορών τους. Οι απαντήσεις εξετάστηκαν ως προς τη 

συσχέτισή τους με τον τόπο διανομής και άλλων στοιχείων, και δεν επαληθεύτηκε. Δεδομένου, 

λοιπόν, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γινόταν σε έναν άλλο χώρο δημιουργούντας 

ερωτηματικά για το κατά πόσο αποτελούσε όντως το βασικό σούπερ μάρκετ των 

αποκρινόμενων και κατά πόσο θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι απαντήσεις ως αξιόπιστες. 

 

Συχνότητα επίσκεψης στο βασικό σούπερ μάρκετ: Μελετώντας τη συχνότητα επίσκεψης 

των ερωτώμενων στο βασικό τους σούπερ μάρκετ είναι άξιο αναφοράς ότι σχεδόν το μισό 

δείγμα (595 αποκρινόμενοι – 45,3%) το επισκέπτεται μία φορά την εβδομάδα.Επιπλέον, είναι 

εξίσου σημαντικό το ποσοστό που δηλώνει μεγαλύτερη συχνότητα επίσκεψης, δηλαδή δύο ή 

περισσότερες φορές την εβδομάδα.Το ποσοστό αυτό που αγγίζει το 40% περίπου επιβεβαιώνει 

την γενική παραδοχή, αλλά και τα προαναφερόμενα στοιχεία, ότι οι καταναλωτές μετά την 

έλευση της κρίσης έχουν στραφεί στα συχνά, μικρής διάρκειας και μικρού καλαθιού ταξίδια.   

 

Λόγοι επιλογής: Οι ερωτώμενοι είχαν την δυνατότητα να επιλέγξουν από μία λίστα 

επιλογών τους τρεις σημαντικότερους λόγους, για τους οποίους επισκέπτονται το βασικό τους 

σούπερ μάρκετ.Στην πρώτη θέση, με μεγάλη διαφορά παρατηρείται η εγκύτητα στο σπίτι των 

καταναλωτών (64,9%), ενώ η εγγύτητα στο χώρο εργασίας έρχεται προ τελευαία στη λίστα με 

ποσοστό 8%. Στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν με 642 απαντήσεις, έκαστως, οι χαμηλές τιμές και 

οι εύρεση προσφορών. Λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυσκολίες των καταναλωτών μετά 

την έλευση της κρίσης, η στροφή στην εύρεση συμφέρουσων προϊόντικών λύσεων είναι 

φανερή. Ενώ στη τρίτη θέση στη κατάταξη των σημαντικότερων λόγων επιλογής του νασικού 

σούπερ μάρκετ βρίσεται η καλή εξυπηρέτηση με 505 απαντήσεις (38,4%). Αυτό αποδεικνύει ότι 

η χαμηλή τιμή δεν είναι υποκατάστατο της καλής εξυπηρέτησης, αλλά θεωρούνται και τα δύο 

κύρια συστατικά της ικανοποίησης των πελατών. 
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Ίδιο βασικό σούπερ μάρκετ:Στην ερώτηση σχετικά με το εάν οι συμμετέχοντες άλλαξαν 

βασικό σούπερ μάρκετ μετά την έλευση της κρίσης η απάντησή τους ήταν αρνητική. Η 

συντριπτική πλειοψηφία  (73,8%) συνέχιζε να επισκέπτεται το ίδιο βασικό σούπερ μάρκετ κατά 

την πάροδο του χρόνου (πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης). Ένα εύρημα που έρχεται σε 

ταύτιση με τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας (Κεφάλαιο Γ2).   

 

Ίδιο βασικό σούπερ μάρκετ και εισόδημα:Αντιπαραθέτωντας την αλλαγή του βασικού 

σούπερ μάρκετ με τις εισοδηματικές κλίμακες των νοικοκυριών παρατηρείται ότι η μεγαλύτερη 

αλλαγή είναι στην χαμηλότερη εισοδηματική τάξη του έως 600 ευρώ. Όλες οι υπόλοιπες 

επιλογές ακολουθούν και στις δύο περιπτώσεις τις αναμενόμενες διακυμάνσεις και 

καταμερισμούς. 

 

 

 

Διάγραμμα Δ2.18: Περιγραφή αλλαγής ΒΣΜ σε σχέση με το εισόδημα των νοικοκυριών 
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Πίνακας Δ2.37: Περιγραφικά στοιχεία Βασικού Σούπερ Μάρκετ 

 

Κριτήριο Στοιχείο Συχνότητα Ποσοστό 

Δείγματος 

Ποσοστό 

αγορών από 

το ΒΣΜ 

0% - 20% -- -- 

21% - 40% 116 8,8% 

41% - 60% 385 29,3% 

61% - 80% 514 39,1% 

81% - 100% 299 22,8% 

Συχνότητα 

επίσκεψης στο 

ΒΣΜ 

2 ή περισσότερες  

φορές την εβδομάδα 

511 38,9% 

1 φορά την εβδομάδα 595 45,3% 

Κάθε 2 βδομάδες 147 11,2% 

 Μία φορά το μήνα 54 4,1% 

 Πιο σπάνια 7 0,5% 

Κριτήριο Στοιχείο Συχνότητα Ποσοστό 

Δείγματος 

Λόγοι 

επιλογής 

Καλή εξυπηρέτηση 505 38,4% 

Κοντά στο σπίτι 853 64,9% 

 Κοντά στη δουλειά 106 8,1% 

 Εύκολη πρόσβαση 412 31,4% 

 Χαμηλές τιμές 642 48,9% 

 Εξοικείωση με το χώρο  324 24,7% 

 Έχει προσφορές 642 48,9% 

 Εργάζεται γνωστός 45 3,4% 

Ίδιο ΒΣΜ Όχι 256 19,5% 

 Ναι 970 73,8% 
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Δ2.4 Συμπεράσματα 

Στη παρούσα ενότητα παρουσιάστηκαν περιγραφικά όλες οι ερωτήσεις που είχαν 

συμπερριληφθεί στο ερωτηματολόγιο της κύριας έρευνας με ένα κριτικό σχολιασμό αυτών. Η 

επιρροή της κρίσης, οι συνέπειές της και το εισόδημα των καταναλωτών αποτελούν τα κριτήρια 

που σκιαγραφούν τον τρόπο με τον οποίο έχουν αντιδράσει, και έχει αποτυπωθεί αυτή η 

αντίδραση, των αποκρινόμενων στην αγοραστική τους συμπεριφορά. Η χαρά στις αγορές 

προέρχεται όχι πλέον από το ταξίδι της, αλλά από την αντίληψη ότι εξοικονομήθηκε χρήμα και 

χρόνος και ότι κερδίθηκε σεβασμός κατά τη συναλλαγή. 

Ως εκ τούτου, συνδυάζοντας τα δεδομένα με τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών που 

παρουσιάστηκαν στην Παράγραφο Γ4.6, το κύριο προφίλ του επισκέπτη περιγράφτηκε ως μία 

γυναίκα, παντρεμένη, μεταξύ 31 έως 40 χρόνών, η οποία μένει στην Αττική εργάζεται ως 

ιδιωτική υπάλληλος και οι οικογενειακες απολαβές είναι 900 με 1200 ευρώ. Επιπλέον, το 

αγοραστικό της προφίλ συμπληρώνεται με την έλευση της κρίσης να συνεχίζει να επισκέπτεται 

το ίδιο σούπερ μάρκετ μία φορά την εβδομάδα για το 60 με 80% των αγορών του νοικοκυριού 

της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ3. Διαφοροποίηςη Καταναλωτϊν ςτην Κρίςη 

 

Δ3.1 Ειςαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο τθσ ανάλυςθσ των αποτελεςμάτων, παρουςιάηεται θ ανάλυςθ 

ομάδων  (cluster analysis) των καταναλωτϊν που ςυμμετείχαν ςτθν παροφςα ζρευνα. Η 

διαφορετικότθτα με τθν οποία θ επιρροι τθσ κρίςθσ ζχει πλιξει τουσ καταναλωτζσ, δθμιουργεί 

τθν ανάγκθ διερεφνθςθσ τθσ φπαρξθσ τυχόν ομάδων νοικοκυριϊν, οι οποίεσ πικανϊσ 

λειτουργοφν και  αντιλαμβάνονται διαφορετικά τθν κρίςθ και τισ ςυνζπειζσ τθσ. Στθ ςυνζχεια 

παρουςιάηεται θ ανάλυςθ ομαδοποίθςθσ και τα αποτελζςματα αυτισ, κακϊσ και μία 

περιγραφι (profiling) των προκυπτουςϊν ομάδων, επειδι οι ομάδεσ των καταναλωτϊν που 

αντιλαμβάνονται και ζχουν βιϊςει διαφορετικά τθν κρίςθ αναμζνεται να ζχουν και 

διαφορετικι αγοραςτικι ςυμπεριφορά. Αν θ ανάλυςθ πραγματοποιθκεί για το ςφνολο του 

δείγματοσ και όχι για κάκε ομάδα ξεχωριςτά είναι πικανό να ςυςκοτιςτεί μζροσ τθσ 

πλθροφορίασ και τθσ διακφμανςθσ. 

 

Δ3.2 Ανάλυςη ομαδοποίηςησ καταναλωτϊν 

Η ανάλυςθ ομάδων διευκετεί ζνα ςφνολο παρατθριςεων ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ, οι 

οποίεσ διακζτουν κοινά χαρακτθριςτικά, ευκρινϊσ διαφοροποιθμζνα από εκείνα των άλλων 

ομάδων (Everitt et al., 2011). Η ανάλυςθ ομάδων πραγματοποιείται με τθ χριςθ πολυάρικμων 

αλγορίκμων με τελείωσ διαφορετικζσ ιδιότθτεσ μεταξφ τουσ ωσ προσ τον τρόπο λειτουργίασ και 

το βακμό απόδοςισ τουσ και επεξεργάηεται ομάδεσ οι οποίεσ εννοιολογικά δθλϊνουν 

αποςτάςεισ μεταξφ των ςτοιχείων, πυκνζσ περιοχζσ με ςθμεία ςτο χϊρο, ειδικζσ κατανομζσ 

ςτοιχείων κτλ (Hair et al., 2010). Η διαλογι των ςτοιχείων ςτισ ομάδεσ γίνεται με τζτοιο τρόπο, 

ϊςτε θ ςφνδεςθ μεταξφ δφο ςτοιχείων να μεγιςτοποιείται ςτθν περίπτωςθ που ανικουν ςτθν 

ίδια ομάδα, ειδάλλωσ να ελαχιςτοποιείται. Με τον τρόπο αυτόν θ ανάλυςθ ομάδων προάγει 

τθν ανεφρεςθ ειδικϊν ςχζςεων μεταξφ των ςτοιχείων, χωρίσ να παρζχει ανάλογεσ εξθγιςεισ ι 

ερμθνείεσ, χωρίσ δθλαδι να εξθγεί τθν φπαρξθ ςχζςεων. Ζνα άλλο χαρακτθριςτικό τθσ μεκόδου 

είναι ότι δεν απαιτεί να κακοριςτεί εκ των προτζρων κάποια υπόκεςθ για να ξεκινιςει τθ 

διερευνθτικι διαδικαςία ςτα ςτοιχεία, γι’ αυτό και δεν απαιτείται θ εφαρμογι ςτατιςτικϊν 

ελζγχων για τθ ςθμαντικότθτα των αποτελεςμάτων που εξάγονται. 
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Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται τα βιματα τθσ ανάλυςθσ ομαδοποίθςθσ, ακολουκϊντασ τα 

ςτάδια που προτείνονται από τουσ Hair et al. (2010). 

 

1ο βήμα: Στόχοσ ανάλυςησ ομαδοποίηςησ 

Η ανάλυςθ ομάδων, είναι θ καλφτερθ μεκοδολογία για τθν ομαδοποίθςθ των 

καταναλωτϊν, κακϊσ είναι θ διαδικαςία κατά τθν οποία ζνα ςφνολο δεδομζνων ομαδοποιείται 

με βάςθ κάποιο μζτρο ομοιότθτασ. Ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ είναι να κατατάξει ςε τμιματα τισ 

απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων, χρθςιμοποιϊντασ τθν πλθροφορία που υπάρχει ςε κάποια 

μεταβλθτι (Aldenderfer & Blashfield, 1984, ςελ.88; Everitt et al., 2011). Στθν παροφςα ζρευνα, 

οι μεταβλθτζσ αυτζσ είναι θ Επιρροι τθσ Κρίςθσ με δφο διαφορετικζσ πτυχζσ: κατά πόςο οι 

καταναλωτζσ Αιςκάνκθκαν ότι Επθρεάηονται τα νοικοκυριά τουσ από τθν Κρίςθ και κατά πόςο 

τουσ Άλλαξε αυτι θ Επιρροι τθ Συμπεριφορά τουσ. Η επιλογι αυτι βαςίςτθκε ςε κεμελιωμζνα 

χαρακτθριςτικά τα οποία με τθν πάροδο του χρόνου κα ςυνεχίςουν να διαμορφϊνουν τθν 

αγοραςτικι και καταναλωτικι ςυμπεριφορά και κα μποροφν να προβλζπονται εξετάηοντασ τισ 

ομάδεσ που κα προκφψουν. Δθλαδι, εξετάηεται πόςο όμοια ζχουν επθρεαςτεί από τθν κρίςθ 

κάποια νοικοκυριά, των οποίων οι απαντιςεισ ςυγκλίνουν ςε ςχζςθ με κάποιουσ άλλουσ και 

κατά πόςο ςυνάδει θ Αλλαγι τθσ Συμπεριφοράσ με το βακμό Επιρροισ από τθν Κρίςθ. 

Αυτό επιτυγχάνεται με τθν επιςταμζνθ επιλογι και τθν διευκζτθςθ των ςτοιχείων ςε 

ομάδεσ με παρόμοια χαρακτθριςτικά, ωσ προσ τον τρόπο που επθρεάςτθκε από τθ κρίςθ, και 

με τισ ακόλουκεσ ιδιότθτεσ (Punj & Stewart, 1983): 

 Κάκε ομάδα διακζτει ομοειδι ςφςταςθ ςε ςχζςθ με τθν επιρροι τθσ κρίςθσ, δθλαδι οι 

παρατθριςεισ ςε αυτζσ ζχουν τιμζσ παρεμφερείσ μεταξφ τουσ, και  

 Κάκε ομάδα οφείλει να διαφζρει από τισ υπόλοιπεσ ωσ προσ ίδια χαρακτθριςτικά, 

δθλαδι οι τιμζσ μιασ ομάδασ κα πρζπει να διαφζρουν ςε μζγεκοσ κλίμακασ από τισ 

τιμζσ άλλων ομάδων. 

 

2ο βήμα: Ερευνητικόσ ςχεδιαςμόσ τησ ανάλυςησ ομαδοποίηςησ 

Το πρϊτο και ςθμαντικότερο βιμα κατά τθ διαδικαςία τθσ ανάλυςθσ ομάδων είναι θ 

περιγραφι των δεδομζνων και θ επιλογι των κατάλλθλων χαρακτθριςτικϊν (όπωσ 

παρουςιάςτθκε ςτθ Παράγραφο Δ2.2). Στθ ςυνζχεια, πρζπει να οριςτεί το μζτρο ομοιότθτασ με 

το οποίο κα γίνονται οι ςυγκρίςεισ μεταξφ των παρατθριςεων. Η μζτρθςθσ τθσ ομοιότθτασ, που 
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χρθςιμοποιικθκε είναι θ τετραγωνιςμζνθ Ευκλείδεια απόςταςθ (squared Euclidean distance), 

κακϊσ είναι ο πιο άμεςοσ τρόποσ για τον υπολογιςμό των αποςτάςεων μεταξφ των 

απαντιςεων ςε ζνα πολυδιάςτατο διάςτθμα, με προοδευτικά μεγαλφτερο βάροσ ςτισ 

απαντιςεισ που είναι απομακρυςμζνεσ μεταξφ τουσ. Η απόςταςθ ςτθν ανάλυςθ των ομάδων 

αποτελεί το μζτρο εγγφτθτασ που ποςοτικοποιεί τθν ομοιότθτα ι τθν ανομοιότθτα μεταξφ δφο, 

κάκε φορά, παρατθριςεων ςτα δεδομζνα. 

 

3ο βήμα: Παραδοχζσ για την ανάλυςη ομαδοποίηςησ 

Μία από τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ για τθν αξιόπιςτθ ανάλυςθ ομάδων είναι θ 

αντιπροςωπευτικότθτα του δείγματοσ ςε ζνα ςφνολο πλθκυςμοφ (Hair et al., 2010). Στθν 

ενότθτα Δ2.3, ςχετικά με το προφίλ των ςυμμετεχόντων, εξαςφαλίηεται ότι το δείγμα είναι 

αντιπροςωπευτικό των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν. Επίςθσ, ςτο κεφάλαιο Δ1 εξετάηεται θ φπαρξθ 

πολυςυγγραμικότθτασ με το αποτζλεςμα να είναι αρνθτικό. 

 

4ο βήμα: Προςδιοριςμόσ των ομάδων και τησ ςυνολικήσ καταλληλότητασ (overall fit)  

Τζλοσ, πρζπει να επιλεγεί θ μζκοδοσ ομαδοποίθςθσ που ακολουκείται για τθν τελικι 

παραγωγι των ομάδων. Ανάλογα με τθν επιλογι του μζτρου ομοιότθτασ και τθσ μεκόδου 

ομαδοποίθςθσ, οι ομάδεσ που προκφπτουν είναι διαφορετικζσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ 

των δεδομζνων και το πρόβλθμα που εξετάηεται επιλζχκθκε θ εφαρμογι μιασ μεκοδολογίασ 

δφο βθμάτων (Blashfield, 1976), θ οποία δίνει τθν δυνατότθτα ςε πρϊτο ςτάδιο τθν εφρεςθ των 

αρικμϊν των ομάδων (ιεραρχικι ανάλυςθ ομαδοποίθςθσ) και ςε επόμενο ςτάδιο το 

διαχωριςμό τουσ (k-means analysis) (Hair, 2011). 

 

o Ιεραρχική Ανάλυςη Ομαδοποίηςησ 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ κάκε παρατιρθςθ αποτελεί μια ομάδα ξεχωριςτι. 

Ελζγχονται οι αποςτάςεισ μεταξφ των παρατθριςεων και ενϊνονται ςε κάκε βιμα οι 

δφο πιο κοντινζσ (μικρότερθ απόςταςθ) παρατθριςεισ. Αν ζχουν ενωκεί δφο 

παρατθριςεισ ςε προθγοφμενο βιμα, ενϊνονται ςε μια ομάδα που υπιρχε από πριν με 

μια παρατιρθςθ μζχρι να καταςκευαςτεί μια ομάδα (Pallant, 2013). 

Ο αλγόρικμοσ του Ward, χρθςιμοποιικθκε ςτθν ανάλυςθ, επειδι ελαχιςτοποιεί 

τθ διακφμανςθ μζςα ςτισ ομάδεσ, εξαςφαλίηει ομάδεσ με παρόμοιο αρικμό 
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παρατθριςεων και παράγει αποτελζςματα με πολφ καλζσ ιδιότθτεσ. Δεν δόκθκε 

περιοριςμόσ ςτον επικυμθτό αρικμό διαχϊριςθσ των ομάδων και με τθ χριςθ του 

agglomeration coefficient προζκυψαν 4 ομάδεσ ωσ θ καλφτερθ λφςθ. Στον πίνακα Δ3.1 

εμφανίηονται τα Agglomeration Coefficients από τθν ανάλυςθ και το ποςοςτό 

μεταβολισ του δείκτθ ςε κάκε επίπεδο αρικμοφ ομάδων.  

 

Πίνακασ Δ3.1: Clustering - Agglomeration Coefficients 

 

 

 

 

o Μζθοδοσ Κ-Μean 

Εφόςον κακορίςτθκαν οι ομάδεσ από τθν ιεραρχικι ανάλυςθ τθσ 

ομαδοποίθςθσ, και ο αρικμόσ των ομάδων είναι πρωτογενϊσ γνωςτόσ, με ζναν 

επαναλθπτικό αλγόρικμο τοποκετοφνται οι παρατθριςεισ ςτισ ομάδεσ ςφμφωνα με το 

ποιά ομάδα είναι πιο κοντά ςε κάκε παρατιρθςθ.  

Με τθν ανάλυςθ του δενδρογράμματοσ επιβεβαιϊκθκε θ ομαδοποίθςθ των 4 

κατθγοριϊν. Οι πλθροφορίεσ που υπάρχουν ςτο ςυςςωρευτικό ςχζδιο αποτυπϊνονται 

ςτο δενδρόγραμμα με τισ αποςτάςεισ-ςυντελεςτζσ να επανακλιμακϊνονται ςε κλίμακα 

εφρουσ 0-25. Σε αυτό οι κάκετεσ γραμμζσ δθλϊνουν ςυνδυαςμοφσ ομάδων 

παρατθριςεων, ενϊ το μικοσ κάκε γραμμισ δθλϊνει τθν απόςταςθ κατά τθν οποία οι 

ομάδεσ ςυνδυάηονται. Μία διαφορετικι ομάδα ςχθματίηεται όταν εμφανίηεται κενό 

ςτο δενδρόγραμμα και θ απόςταςθ είναι μικρότερθ ι ίςθ μιασ τιμισ “κατωφλίου” όπωσ 

ονομάηεται. Στθ ςυγκεκριμζνθ ανάλυςθ κεωρικθκε θ τιμι 4 του δενδρογράμματοσ ωσ 
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τιμι κακοριςτικι για τον ςχθματιςμό ομάδων, μια και μετά από αυτι τθν τιμι οι 

αποςτάςεισ-ςυντελεςτζσ είναι μεγάλοι. 

 

Πίνακασ Δ3.2: Τελικά Κζντρα τησ κάθε ομάδασ (Final Cluster Centers) 

 Cluster 

1 2 3 4 

Επιρροι τθσ κρίςθσ 
(Αξιολόγθςθ)  0,38491 -2,08859 -0,46069 0,81364 

Επιρροι τθσ κρίςθσ (Τι 
κάνω) 1,11006 0,15973 -0,39373 -0,75497 

 

Πίνακασ Δ3.3: Αποςτάςεισ μεταξφ των κζντρων τησ κάθε ομάδασ (Distances between Final 
Cluster Centers) 

Cluster 1 2 3 4 

1  2,650 1,725 1,914 

2 2,650  1,719 3,043 

3 1,725 1,719  1,325 

4 1,914 3,043 1,325  

 
Πίνακασ Δ3.4: Ζλεγχοσ ΑNOVA για τη ςφγκριςη των ομάδων που προζκυψαν 

ANOVA 

 
Cluster Error 

F Sig. Mean Square df Mean Square df 

Επιρροι τθσ κρίςθσ 
(Αξιολόγθςθ)  

310,547 3 ,279 1288 1113,054 ,000 

Επιρροι τθσ κρίςθσ (Τι 
κάνω) 

250,029 3 ,420 1288 595,360 ,000 

 
 
Πίνακασ Δ3.5: Αριθμόσ περιπτϊςεων ανά ομάδα (Number of Cases in each Cluster) 

 

 Ομάδα Νο 

1 382,000 

2 124,000 

3 414,000 

4 372,000 

Ζγκυρα 1292,000 

Ελλιπείσ τιμζσ 22,000 
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5ο βήμα: Ονοματολογία ομάδων 

Από τθν ανάλυςθ του βακμοφ επιρροισ από τθ κρίςθ και τθσ ςυμπεριφορικισ 

αντίδραςθσ των νοικοκυριϊν προζκυψαν τζςςερισ διακριτζσ ομάδεσ.  

o Η πρϊτθ ομάδα ονομάςτθκε «Δυςπραγοφντεσ», κακϊσ αποτελείται από 

καταναλωτζσ με υψθλι επιρροι από τθ κρίςθ και ζντονεσ αλλαγζσ ςτθν 

ςυμπεριφορά τουσ. 

o Η δεφτερθ ομάδα ονομάςτθκε «Τροχιοδρομοφντεσ», αφοφ απαρτίηεται από 

καταναλωτζσ που δεν επθρεάςτθκαν αιςκθτά από τθ κρίςθ αλλά άλλαξαν τθ 

ςυμπεριφορά τουσ. 

o Η τρίτθ ομάδα ονομάςτθκε «Εφποροι», δεδομζνου ότι θ ςφςταςι τθσ περιζχει 

καταναλωτζσ που δεν επθρεάςτθκαν ζντονα από τθ κρίςθ, με αποτζλεςμα να 

μθν αλλάξουν τθ ςυμπεριφορά τουσ. 

o Τζλοσ, θ τζταρτθ ομάδα ονομάςτθκε «Στάςιμοι», κακϊσ οι καταναλωτζσ τθσ 

χαρακτθρίηονται από μία ςτάςιμθ πλειοψθφία ςτο ςφνολο του δείγματοσ. Σε 

αυτι τθν κατθγορία, δθλαδι, μία μζτρια επιρροι από τθν κρίςθ οδιγθςε ςε μία 

μζτρια αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ. 

 

6ο βήμα: Περιγραφή των ομάδων 

Στουσ πίνακεσ Δ3.6, Δ3.7 και Δ3.8 αντιπαρακζτονται αναλυτικά τα δθμογραφικά 

ςτοιχεία τθσ κάκε ομάδασ ξεχωριςτά. Επιπλζον, παρουςιάηεται θ αγοραςτικι ρουτίνα 

και προτίμθςθ τθσ κάκε ομάδασ για το βαςικό ςοφπερ μάρκετ που ζχει επιλζξει. Στθν 

τελευταία ςτιλθ του εκάςτοτε πίνακα παρουςιάηεται θ ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα για 

τον ζλεγχο διαφορϊν μεταξφ των ομάδων. Η ςκιαγράφθςθ του προφίλ τθσ κάκε 

ομάδασ παρουςιάηεται ςτθν επόμενθ παράγραφο Δ3.3. 
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Πίνακασ Δ3.6: Δθμογραφικά ςτοιχεία ανά ομάδα καταναλωτϊν με τον ζλεγχο χ2  

 

Κριτήριο Στοιχείο Δυσ/ντεσ Τροχ/ντεσ Εφποροι Στάςιμοι Χ2 Sig. 

Φφλο Άντρασ 32,20% (123) 33,06% (41) 37,53% (155) 34,50% (128) 0,446 

 Γυναίκα 67,80% (259) 66,94% (83) 62,47% (258) 65,50% (243)  

Ηλικία 18-24 8,66% (33) 14,52% (18) 20,77% (86) 8,33% (31) 0,000 

 25-30 9,71% (37) 14,52% (18) 10,39% (43) 8,60% (32)  

 31-40 26,77% (102) 29,03% (36) 24,40% (101) 23,39% (87)  

 41-50 27,56% (105) 16,94% (21) 20,29% (84) 26,08% (97)  

 51-60 18,64% (71) 12,90% (16) 16,18% (67) 20,70% (77)  

 61-70 7,35% (28) 9,68% (12) 4,83% (20) 6,99% (26)  

 71+ 1,31% (5) 2,42% (3) 3,14% (13) 5,91% (22)  

Εκπαίδευςη Υποχρεωτικι 
Εκπαίδευςθ 

8,18% (31) 4,84% (6) 3,87% (16) 7,82% (29) 0,000 

 Απόφοιτοσ 
Λυκείου 

37,20% (141) 34,68% (43) 32,93% (136) 28,30% (105)  

 Απόφοιτοσ 
ΙΕΚ/ΤΕΙ 

25,86% (98) 18,55% (23) 17,19% (71) 22,91% (85)  

 Απόφοιτοσ 
ΑΕΙ 

20,58% (78) 25,81%  (32) 33,90% (140) 28,03% (104)  

 Κάτοχοσ 
Master/ PhD 

8,18% (31) 16,13%  (20) 12,11% (50) 12,94% (48)  

Επάγγελμα Ιδιωτικόσ 
Υπάλλθλοσ 

35,00% (133) 35,77% (44) 32,52% (134) 34,32% (127) 0,000 

 Δθμόςιοσ 
Υπάλλθλοσ 

19,47% (74) 20,33% (25) 16,99% (70) 17,30% (64)  

 Ελ. Επαγγελ. 14,21% (54) 14,63%  (18) 14,32% (59) 15,41% (57)  

 Συνταξιοφχοσ 9,21% (35) 8,94% (11) 10,19% (42) 14,59% (54)  

 Οικιακά/ 
Άνεργοσ 

22,11% (84) 20,33 (25) 25,97% (107) 18,38% (68)  

Ειςόδημα Ζωσ 600 16,13% (60) 13,11%  (16) 14,85% (60) 10,22% (37) 0,000 

 601-900 25,27% (94) 16,39% (20) 18,07% (73) 18,23% (66)  

 901-1200 26,88% (100) 21,31% (26) 20,54% (83) 21,82% (79)  

 1201-1500 13,98% (52) 18,03% (22) 13,86% (56) 19,89% (72)  

 1501-2000 11,02% (41) 11,48% (14) 10,89% (44) 15,47% (56)  

 Πάνω από 

2001 

6,72% (25) 19,67% (24) 21,78% (88) 14,36% (52)  
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Πίνακασ Δ3.7: Στοιχεία των νοικοκυριϊν ανά ομάδα καταναλωτϊν με τον ζλεγχο χ2  

Κριτήριο Στοιχείο Δυσ/ντεσ Τροχ/ντεσ Εφποροι Στάςιμοι x
2
 sig. 

Αριθμόσ  1 22,99% (86) 26,61% (33) 25,37% (104) 21,58% (79) 0,229 

μελϊν  2 22,73% (85) 22,58% (28) 26,83% (110) 25,68% (94)  

Οικογζνειασ 3 25,40% (95) 17,74% (22) 17,80% (73) 18,85% (69)  

 4 21,93% (82) 25,00% (31) 22,93% (94) 28,42% (104)  

 5+ 6,95% (26) 8,06% (10) 7,07% (29) 5,46% (20)  

Οικογενειακή  Ελεφκεροσ 25,40% (96) 35,25% (43) 33,82% (138) 23,91% (88) 0,029 

Κατάςταςη Παντρεμζνοσ  55,56% (210) 43,44% (53) 49,75% (203) 57,07% (210)  

 Σε ςυμβίωςθ 4,76% (18) 4,92% (6) 3,43% (14) 5,16% (19)  

 Διαη/μζνοσ 4,76% (18) 4,92% (6) 2,94% (12) 6,79% (25)  

 Χιροσ 7,94% (30) 10,66% (13) 9,07% (37) 5,71% (21)  

 Σε διάςταςθ 1,59% (6) 0,82% (1) 0,98% (4) 1,36% (5)  

Παιδιά Όχι 40,53% (152) 53,23% (66) 52,81% (216) 39,56% (144) 0,000 

 Ναι 59,47% (223) 46,77% (58) 47,19% (193) 60,44% (220)  

 

Πίνακασ Δ3.8: Στοιχεία Βαςικοφ Σοφπερ Μάρκετ ανά ομάδα καταναλωτϊν με τον ζλεγχο χ2  

Κριτήριο Στοιχείο Δυσ/ντεσ Τροχ/ντεσ Εφποροι Στάςιμοι x
2
 sig. 

Ποςοςτό  

αγορϊν  

από το  

ΒΣΜ 

21% - 40% 9,16% (35) 12,90% (16) 7,25% (30) 9,14% (34) 0,159 

41% - 60% 32,98% (126) 21,77% (27) 29,23% (121) 27,42% (102)  

61% - 80% 39,01% (149) 37,10% (46) 39,61% (164) 39,25% (146)  

81% - 100% 18,85% (72) 28,23% (35) 23,91% (99) 24,19% (90)  

Συχνότητα  

επίςκεψησ  

ςτο ΒΣΜ 

Πολλζσ  
φορζσ τθν 
εβδομάδα 

34,74% (132) 45,90% (56) 37,25% (152) 39,46% (146) 0,014 

1 φορά τθν 
εβδομάδα 

42,37% (161) 40,16% (49) 50,25% (205) 46,76% (173)  

Κάκε 2 βδομάδεσ 15,79% (60) 9,02% (11) 9,80% (40) 9,73% (36)  

 Μία φορά το μινα 6,32% (24) 4,10% (5) 2,21% (9) 3,78% (14)  

 Πιο ςπάνια 0,79% (3) 0,82% (1) 0,49% (2) 0,27% (1)  

Λόγοι  Καλι εξυπθρζτθςθ 34,82% (133) 40,32% (50) 40,10% (166) 38,44% (143) 0,436 

Επιλογήσ Κοντά ςτο ςπίτι 63,35% (242) 61,29% (76) 68,36% (283) 62,63% (233) 0,258 

 Κοντά ςτθ δουλειά 8,90% (34) 8,06% (10) 7,73% (32) 7,80% (29) 0,930 

 Εφκολθ πρόςβαςθ 29,84% (114) 38,71% (48) 30,43% (126) 31,72% (118) 0,296 

 Χαμθλζσ τιμζσ 53,14% (203) 43,55% (54) 44,69% (185) 52,15% (194) 0,035 

 Εξοικείωςθ με το 
χϊρο  

20,42% (78) 20,97% (26) 27,54% (114) 26,61% (99) 0,065 

 Ζχει προςφορζσ 54,97% (210) 39,52% (49) 43,96% (182) 51,88% (193) 0,002 

 Εργάηεται γνωςτόσ 4,19% (16) 5,65% (7) 3,38% (14) 2,15% (8) 0,234 

Ίδιο ΒΣΜ Όχι 23,30% (82) 12,50% (15) 19,69% (76) 22,64% (79) 0,062 

 Ναι 76,70% (270) 87,5% (105) 80,31% (310) 77,36% (270)  
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Δ3.3 Προφίλ ομάδων καταναλωτϊν 

Μία από τισ ςθμαντικότερεσ πτυχζσ τθσ ανάλυςθσ αφορά ςτθν κατθγοριοποίθςθ των 

Ελλινων καταναλωτϊν ςε ομάδεσ, ανάλογα με τθν επιρροι τουσ από τθ κρίςθ και τθν 

αντίδραςι τουσ ςε αυτι τθν επιρροι, θ οποία βοθκάει να κατανοθκεί καλφτερα θ αγοραςτικι 

ςυμπεριφορά του Ζλλθνα καταναλωτι. Σφμφωνα με τθν ανάλυςθ, καταγράφονται 4 διακριτζσ 

ομάδεσ καταναλωτϊν: Οι «Δυςπραγοφντεσ» που αντιπροςωπεφουν το 29,61% του δείγματοσ, 

οι  «Τροχιοδρομοφντεσ» που αντιπροςωπεφουν το 9,61% του δείγματοσ, οι «Εφποροι» και οι 

«Στάςιμοι» που αντιπροςωπεφουν αντίςτοιχα το 32,02% και το 28,76% του δείγματοσ. Παρότι 

με τθν πάροδο του χρόνου και τθσ ζνταςθσ τθσ κρίςθσ οι ομάδεσ αυτζσ αλλάηουν με γριγορουσ 

ρυκμοφσ, θ αλλαγι περιορίηεται ςτο ποςοςτό που αντιπροςωπεφει κάκε ομάδα, κακϊσ γίνεται 

ανακατανομι τθσ τθσ επιρροισ και τθσ αντίλθψισ τθσ. Επομζνωσ, με τα κριτιρια διαχωριςμοφ 

των ομάδων παγιϊνεται το προφίλ των ομάδων και αποκρυςταλλϊνεται θ αγοραςτικι τουσ 

ςυμπεριφορά. 

 

Δ3.3.1 Δυςπραγοφντεσ 

Η πρϊτθ ομάδα περιλαμβάνει τουσ πιο οικονομικά αδφναμουσ και τουσ περιςςότερο 

πλθγζντεσ από τθν κρίςθ. Οι καταναλωτζσ αυτισ τθσ κατθγορίασ, ζχουν υποςτεί τισ 

περιςςότερεσ και ςοβαρότερεσ ςυνζπειεσ από τθν ζλευςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και ζχουν 

προβεί ςτισ πιο ςφοδρζσ αλλαγζσ ςτο νοικοκυριό τουσ. Οι «Δυςπραγοφντεσ» είναι οι 

καταναλωτζσ, οι οποίοι εκτόσ από τισ οικονομικζσ μειϊςεισ ςτο μθνιαίο ατομικό ειςόδθμα των 

μελϊν του νοικοκυριοφ, κάποιο μζλοσ τθσ οικογζνειάσ τουσ ζχαςε τθν εργαςία του. Ωσ 

επακόλουκο, θ αδυναμία τουσ να ανταπεξζλκουν ςτα νζα δεδομζνα του ραγδαία οικονομικά 

μεταβαλλόμενου περιβάλλοντοσ τουσ οδιγθςε ςε εκτεταμζνεσ αλλαγζσ, όπωσ θ αλλαγι 

κατοικίασ και θ προςφυγι ακόμα και ςτα ενεχυροδανειςτιρια για να μπορζςουν να 

ρευςτοποιιςουν κάποια από τα υπάρχοντά τουσ. Η ςυμπεριφορά τουσ ωσ αγοραςτζσ του 

ςοφπερ μάρκετ, τουσ χαρακτθρίηει ωσ κυνθγοφσ προςφορϊν και των χαμθλότερων τιμϊν. Είναι 

οι καταναλωτζσ που κφριο κριτιριο επιλογισ ζχουν τθν τιμι του προϊόντοσ, κυςιάηοντασ τόςο 

τθν ποιότθτα των προϊόντων, όςο και τθν ςφνδεςθ και τθ πιςτότθτά τουσ με κάποια επωνυμία 

ςοφπερ μάρκετ (Πίνακεσ Δ3.6-Δ3.7). Σχετικά με τθν ποιότθτα των προϊόντων, αυτι θ κατθγορία 

των καταναλωτϊν ζχει καταφζρει να υιοκετιςει τθν αντίλθψθ ότι όλα τα προϊόντα (είτε 

επϊνυμα είτε ιδιωτικισ ετικζτασ είτε υποκατάςτατα αυτϊν) είναι ακριβϊσ τα ίδια και πωσ όλεσ 

οι εταιρίεσ εν μζςω κρίςθσ ζχουν χαμθλϊςει τα επίπεδα ποιότθτασ των προϊόντων τουσ. Ενϊ, θ 
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περίςςια τιμι τουσ ςχετίηεται με τισ ςτρατθγικζσ προβολισ που εφαρμόηουν τα επϊνυμα 

προϊόντα, ζτςι απενεχοποιοφν τον εαυτό τουσ για τθν αγορά ανϊνυμων προϊόντων. Επιπλζον, 

οι «Δυςπραγοφντεσ», όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω ωσ αναηθτθτζσ τθσ καλφτερθσ προςφοράσ 

και τθσ χαμθλότερθσ τιμισ δεν περιορίηονται ςτθν αγορά ενόσ μόνο ςοφπερ μάρκετ, με 

αποτζλεςμα το επίπεδο ςφνδεςθσ με το βαςικό τουσ ςοφπερ μάρκετ να είναι εξαιρετικά 

χαμθλό.  

 

Δ3.3.2  Τροχιοδρομοφντεσ 

Η ομάδα των «Τροχιοδρομοφντων» είναι θ μικρότερθ ομάδα καταναλωτϊν του 

δείγματοσ, ωςτόςο θ ςθμαντικότθτά τθσ είναι μεγάλθ. Βάςει τθσ ζρευνασ των Quelch και Josz, 

(2009) περί τθσ ομαδοποίθςθσ των καταναλωτϊν τθν περίοδο τθσ φφεςθσ αναφζρεται πωσ ζχει 

αναδειχκεί μία νζα κατθγορία καταναλωτϊν οι «Transitions». Αυτι θ αναδεικνυόμενθ 

κατθγορία των καταναλωτϊν φζρει όλα τα ςτοιχεία τθσ ομάδασ των «Τροχιοδρομοφντων». Οι 

«Τροχιοδρομοφντεσ» αποτελοφνται από νοικοκυριά που ανικουν ςε μζτρια ζωσ υψθλι 

οικονομικι κατάςταςθ, με τισ ςυνζπειεσ τισ κρίςθσ να μθν τουσ ζχει επθρεάςει παρά μόνο με 

ελάχιςτθ μείωςθ του οικογενειακοφ ειςοδιματοσ. Ωςτόςο, αυτι θ κατθγορία των 

καταναλωτϊν ζχει αλλάξει ςθμαντικά τθν αγοραςτικι τουσ ςυμπεριφορά. Κφριοι παράγοντεσ 

τθσ αλλαγισ διαδραμάτιςαν ο φόβοσ και θ αίςκθςθ τθσ αναςφάλειασ για το μζλλον, κακϊσ και 

θ μιμθτικι τάςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του περίγυροφ τουσ. Γι’ αυτό το λόγο ςτρζφονται προσ τθν 

αποταμίευςθ, κακϊσ ζχουν μειϊςει και τθν αγορά μθ βαςικϊν αγακϊν, και κυρίωσ, ειδϊν 

πολυτελείασ. Ζτςι, επιτυγχάνουν τθν ενίςχυςθ τθσ αίςκθςθσ τθσ αςφάλειασ και διαςφαλίςουν 

τθν ίδια ποιότθτα ηωισ για το μζλλον, ενϊ παράλλθλα, δεν προκαλοφν τον περίγυρό τουσ 

επιδεικνφοντασ τθν οικονομικι τουσ άνεςθ. Σχετικά με τθν επιλογι του ςοφπερ μάρκετ, δεν 

ζχουν προβεί ςε ακραίεσ αλλαγζσ, ςυνεχίηουν να επιςκζπτονται με τθν ίδια ςυχνότθτα, το ίδιο 

βαςικό ςοφπερ μάρκετ με κφριο κριτιριο πλζον τθν εγγφτθτα ςτο ςπίτι τουσ. Ωςτόςο, ζχουν 

ςτραφεί ςτθν αγορά ελλθνικϊν προϊόντων και ςτθν προςπάκεια απόςπαςθσ μεγαλφτερθσ αξίασ 

ςτα χριματά τουσ. Ζτςι, δεν είναι λίγεσ φορζσ όπου τα αγοραςτικά τουσ ταξίδια διακρίνονται 

από τθν αγορά μεγάλων ποςοτιτων διαρκϊν επϊνυμων αγακϊν όταν βρίςκονται ςε προςφορά 

ι τα βρουν ςε χαμθλότερθ τιμι. Θεωροφν τουσ εαυτοφσ τουσ υπεφκυνουσ για να δϊςουν αξία 

ςτα χριματά τουσ, γι αυτό αναηθτοφν τθν καλφτερθ value for money επιλογι. Οι 

«Τροχιοδρομοφντεσ» χαρακτθρίηονται ωσ πιςτοί αγοραςτζσ, αλλά δεν κα προβοφν ςε 

ςυςτάςεισ για τισ αγορζσ τουσ ςτο ςοφπερ μάρκετ. Αυτι θ ομάδα καταναλωτϊν προςπακεί με 
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δυςκολία να χαλιναγωγιςει τθν αγοραςτικι τθσ επικυμία, και αναμζνουν με τθν πρϊτθ ζνδειξθ 

τθσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ να επιςτρζψουν ςτισ αγοραςτικζσ τουσ ςυνικειεσ που είχαν πριν 

τθν ζλευςθ τθσ κρίςθσ. 

 

Δ3.3.3 Εφποροι 

Η τρίτθ ομάδα των καταναλωτϊν είναι οι «Εφποροι», θ οποία περιλαμβάνει τουσ 

καταναλωτζσ που βρίςκονται ςτθν υψθλότερθ οικονομικι κλίμακα με εμφανείσ επιπτϊςεισ τθσ 

κρίςθσ ςτον τρόπο ηωισ τουσ. Οι ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ είναι παρόμοιεσ με αυτζσ τθσ ομάδασ 

των «Τροχιοδρομοφντων» αλλά πιο ζντονεσ, με περιςςότερθ αντιλαμβανόμενθ μείωςθ του 

οικογενειακοφ τουσ ειςοδιματοσ και με παραπάνω απϊλεια τθσ εργαςίασ κάποιο μζλοσ του 

νοικοκυριοφ. Οι «Εφποροι» δεν ζχουν μειϊςει τισ αγορζσ τουσ και τα προϊόντα που αγόραηαν 

από το ςοφπερ μάρκετ, αλλά ζχουν εςτιάςει ςε «ζξυπνουσ» τρόπουσ για να εξοικονόμθςθ 

πόρων χωρίσ να αποχωριςτοφν τισ αγαπθμζνεσ τουσ επωνυμίεσ. Πρόκειται για αγοραςτζσ που 

δεν επικυμοφν ι δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να μπουν ςτθ διαδικαςία να μειϊςουν τισ «ανάγκεσ» 

τουσ και καταφεφγουν ςε άλλουσ τρόπουσ εξοικονόμθςθσ χρθμάτων, που δεν επθρεάηουν τθ 

ςυνολικι κάλυψθ του εφρουσ των αγορϊν τουσ. Με αποτζλεςμα, αυτι θ κατθγορία των 

καταναλωτϊν να ζχουν μετατρζψει τθν αγοραςτικι τάςθ του shopping therapy που εφάρμοηαν 

παλιότερα ςε smart shopping. Οι «Εφποροι» καταναλωτζσ, δθλαδι, αναηθτοφν, πλζον, τθν 

ικανοποίθςθ περιςςότερο ςτθν εξοικονόμθςθ χριματοσ και λιγότερο ςτθν κατεξοχιν 

διαδικαςία απόκτθςθσ αγακϊν.  

 

Δ3.3.4  Στάςιμοι  

Η ομάδα των «Στάςιμων» καταναλωτϊν ςυγκροτείται κατά πλειοψθφία από 

νοικοκυριά μεςαίασ οικονομικισ κατάςταςθσ με μετριαςμζνθ αίςκθςθ τθσ επιρροισ τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ. Πρόκειται δθλαδι για αγοραςτζσ, που το μόνο που κάνουν για να 

αντιμετωπίςουν τθ μείωςθ του ειςοδιματόσ τουσ είναι να μειϊνουν ανάλογα τισ αγορζσ τουσ. 

Είναι θ ομάδα, που απλϊσ ζχει μειϊςει τθν αξία των αγορϊν τθσ αγοράηοντασ ςυνολικά 

λιγότερο, χωρίσ να επθρεάςει τθν καταναλωτικι τθσ ςυμπεριφορά με κάποιο άλλο τρόπο. Οι 

«Στάςιμοι», ζχουν αλλάξει μόνο ωσ προσ τθν επιλογι περιςςότερων προςφορϊν και 

περιςςότερων οικονομικϊν ςυςκευαςιϊν. Παρότι ςυνεχίηουν να επιλζγουν το ίδιο βαςικό 
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ςοφπερ μάρκετ για τισ αγορζσ τουσ δεν είναι ςυνδεδεμζνοι με αυτό, ωςτόςο κεωροφν ότι ζχουν 

επιλζξει τθν πιο οικονομικι επωνυμία ςοφπερ μάρκετ και δεν ζχουν περικϊρια αλλαγισ. 

 

 

Πίνακασ Δ3.9: Το ειςόδθμα ανά ομάδα καταναλωτϊν 

 Ομάδες Σύνολο 

1 2 3 4 

Ειζόδημα Έως 600 € Count 60 16 60 37 173 

Expected Count 51,1 16,8 55,5 49,7 173,0 

601-900 € Count 94 20 73 66 253 

Expected Count 74,7 24,5 81,1 72,7 253,0 

901-1200 € Count 100 26 83 79 288 

Expected Count 85,0 27,9 92,3 82,7 288,0 

1201-1500 

€ 

Count 52 22 56 72 202 

Expected Count 59,6 19,6 64,8 58,0 202,0 

1501-2000 

€ 

Count 41 14 44 56 155 

Expected Count 45,8 15,0 49,7 44,5 155,0 

Πάνω από 

2001 € 

Count 25 24 88 52 189 

Expected Count 55,8 18,3 60,6 54,3 189,0 

Σύνολο Count 372 122 404 362 1260 

Expected Count 372 122 404 362 1260 

 
 

 

Πίνακασ Δ3.10: Η επιλογι χαμθλϊν τιμϊν ανά ομάδα καταναλωτϊν 

 Ομάδες Σύνολο 

1 2 3 4 

Χαμηλές 

ηιμές 

Ότι Count 179 70 229 178 656 

Expected Count 194,0 63,0 210,2 188,9 656,0 

Ναι Count 203 54 185 194 636 

Expected Count 188,0 61,0 203,8 183,1 636,0 

Σύνολο Count 382 124 414 372 1292 

Expected Count 382,0 124,0 414,0 372,0 1292,0 
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Πίνακασ Δ3.11: Η επιλογι προςφορϊν ανά ομάδα καταναλωτϊν 

 Ομάδες Σύνολο 

1 2 3 4 

Έτει 

προζθορές 

Ότι Count 172 75 232 179 658 

Expected Count 194,5 63,2 210,8 189,5 658,0 

Ναι Count 210 49 182 193 634 

Expected Count 187,5 60,8 203,2 182,5 634,0 

Σύνολο Count 382 124 414 372 1292 

Expected Count 382,0 124,0 414,0 372,0 1292,0 

 

 

 

Πίνακασ Δ3.12: Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ανά ομάδα καταναλωτϊν  

 Ομάδες Σύνολο 

1 2 3 4 

Σσνέπειες 

ηης 

Κρίζης 

Καμία Count 9 31 25 10 75 

Expected Count 22,2 7,2 24,0 21,6 75,0 

Μείωζη 

Μιζθού 

Count 141 70 260 220 691 

Expected Count 204,3 66,3 221,4 199,0 691,0 

Απώλεια 

Εργαζίας 

Count 110 16 98 106 330 

Expected Count 97,6 31,7 105,7 95,0 330,0 

Αλλαγή 

Καηοικίας 

Count 84 3 27 28 142 

Expected Count 42,0 13,6 45,5 40,9 142,0 

Πώληζη 

Ακινήηοσ 

Count 26 4 4 6 40 

Expected Count 11,8 3,8 12,8 11,5 40,0 

Πώληζη 

Ανηικειμ. 

Count 12 0 0 2 14 

Expected Count 4,1 1,3 4,5 4,0 14,0 

Σύνολο Count 382 124 414 372 1292 

Expected Count 382,0 124,0 414,0 372,0 1292,0 
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Δ3.4 Συμπεράςματα 

 Το ςφνολο του ελλθνικοφ καταναλωτικοφ κοινοφ διαχωρίηεται ςε τζςςερισ διακριτζσ 

ομάδεσ βάςει τθσ αξιολόγθςθσ του βακμοφ τθσ επιρροισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και τθσ 

αλλαγισ ςτθ ςυμπεριφορά τουσ λόγω αυτισ τθσ επιρροισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Οι ομάδεσ 

είναι οι «Δυςπραγοφντεσ», οι «Τροχιοδρομοφντεσ», οι «Εφποροι» και οι «Στάςιμοι». Κάκε μία 

ομάδα ζχει ζνα ιδιαίτερο προφίλ, τόςο δθμογραφικά, όςο και ςυμπεριφορικά.  

Ο πίνακασ Δ3.13 παρουςιάηει τθν διαφορετικότθτα των ομάδων ςε κφρια κριτιρια που 

αφοροφν αυτι τθ μελζτθ. Η διαφορετικότθτά τουσ ςε αυτά τα κριτιρια, οδθγεί ςτθ μελζτθ του 

ερευνθτικοφ υποδείγματοσ κάκε μίασ ομάδασ ξεχωριςτά, θ οποία παρουςιάηεται αναλυτικά 

ςτο επόμενο Κεφάλαιο Δ4.    

 

 

Πίνακασ Δ3.13: Ζλεγχοσ Chi square για τθ διαφορετικότθτα των ομάδων των καταναλωτϊν ςε 

κυριότερα κριτιρια διαχωριςμοφ 

Κριτήριο Chi Square sig. 

   

Συνζπειεσ τησ Κρίςησ 242,141 0,000 

Καταναλωτική Συμπεριφορά 405,386 0,000 

Αίςθηςη Οικονομικήσ Απειλήσ 349,817 0,000 

Συναιςθήματα Χαράσ 163,647 0,000 

Συναιςθήματα Διζγερςησ 135,152 0,000 

Συναιςθήματα Κυριαρχίασ 205,071 0,000 

Αποςφνδεςη από την Αγορ. Διαδικαςία 302,158 0,000 

Κοινωνική Αποςφνδεςη 130,684 0,000 

Αποςφνδεςη από την Επωνυμία 71,623 0,000 

Φάςη Αποςφνδεςησ 107,872 0,000 

Σφνδεςη με τη επωνυμία 103,080 0,002 

Τφποσ Σφνδεςησ 80,031 0,012 

Εικόνα Καταςτήματοσ 78,650 0,001 

Σχζςη ΣΜ-Καταναλωτή 105,285 0,000 

Στυλ Αγορϊν 75,450 0,029 

Ζλεγχοσ Αγορϊν 46,419 0,028 

Σπατάλη η επίςκεψη ςε πολλά ΣΜ 12,814 0,383 

Εβδομαδιαία εκτόνωςη οι αγορζσ 48,026 0,000 

Δυςάρεςτη εμπειρία οι αγορζσ 22,529 0,032 

Διαςκζδαςη τα ψϊνια 23,780 0,022 

Γρήγορα ςχεδιαςμζνεσ αγορζσ 38,200 0,000 

Προςπάθεια για την απόςπαςη αξία των 

χρημάτων 
78,683 0,000 
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Υπεφθυνοσ για να δϊςω αξία ςτα χρήματα 21,529 0,043 

Άςκηςη επιρροήσ ωσ καταναλωτήσ 35,305 0,000 

Οι αγοραςτζσ είναι ςημαντικοί 50,367 0,000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ4. Ερευνητικό Υπόδειγμα 

 

 

Δ4.1 Ειςαγωγή 

Η δθμιουργία ενόσ δομικοφ υποδείγματοσ (structural model) διαφζρει από ζνα απλό 

υπόδειγμα μζτρθςθσ (measurement model) (Byrne, 2001). Ζνα υπόδειγμα μζτρθςθσ 

(measurement model) αςχολείται με το πόςο καλά οι παρατθροφμενοι δείκτεσ (indicators) είναι 

ςε κζςθ να μετριςουν τισ λανκάνουςεσ δομζσ (latent constructs) και επιτρζπει τθν εκτίμθςθ 

τθσ εγκυρότθτασ περιεχομζνου. Κακορίηει, δθλαδι, πωσ οι παρατθροφμενεσ μεταβλθτζσ 

εξθγοφν τισ υποκετικζσ δομζσ που προτείνονται από τθν κεωρία και λειτουργεί ωσ μοντζλο 

επιβεβαιωτικισ ανάλυςθσ παραγόντων (Hoyle, 1995). Γι αυτό το λόγο, υπάρχουν τρεισ 

ςθμαντικζσ πτυχζσ αξιολόγθςθσ ενόσ υποδείγματοσ μζτρθςθσ: θ διάςταςθ (dimensionality), θ 

εγκυρότθτα και θ αξιοπιςτία. 

Ζνα δομικό υπόδειγμα είναι θ ςυνιςτϊςα τθσ γενικισ μοντελοποίθςθσ που κακορίηει τισ 

ςχζςεισ μεταξφ ενόσ προτεινόμενου ςυνόλου από λανκάνουςεσ (αφανείσ) μεταβλθτζσ (Bollen, 

1989; Hoyle, 1995) και ζτςι προςδιορίηει τον τρόπο με τον οποίο ςυγκεκριμζνεσ λανκάνουςεσ 

μεταβλθτζσ άμεςα ι ζμμεςα επθρεάηουν (π.χ. προκαλοφν) αλλαγζσ ςτισ τιμζσ κάποιων άλλων 

λανκανουςϊν μεταβλθτϊν του υποδείγματοσ (Ullman, 2007; Byrne, 2010). Σε αντίκεςθ με το 

υπόδειγμα μζτρθςθσ, το δομικό υπόδειγμα δεν αςχολείται με το πϊσ φορτϊνει ζνασ δείκτθσ ςε 

ζναν παράγοντα, αλλά με το πϊσ οι λανκάνουςεσ δομζσ επθρεάηουν θ μία τθν άλλθ, άμεςα ι 

ζμμεςα, με βάςθ τθ κεωρία (Byrne, 2001; Hair et al., 2017).  

Λαμβάνοντασ υπόψθ πωσ το δομικό μζροσ του ολοκλθρωμζνου μοντζλου δομικϊν 

εξιςϊςεων περιλαμβάνει αποκλειςτικά ςχζςεισ μεταξφ λανκανουςϊν μεταβλθτϊν, γίνεται 

ςαφζσ πωσ πρωταρχικόσ ςκοπόσ του είναι θ αξιολόγθςθ του βακμοφ, ςτον οποίο οι εν λόγω 

ςχζςεισ είναι ζγκυρεσ. Ωσ εκ τοφτου, θ καταλλθλότθτα τθσ μζτρθςθσ των μεταβλθτϊν χριηει 

ιδιαίτερθσ προςοχισ. Επομζνωσ, θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του μοντζλου μζτρθςθσ αποτελεί 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ, ζτςι ϊςτε θ ανάλυςθ μπορεί να ςυνεχιςτεί ςτθν αξιολόγθςθ του 

δομικοφ μζρουσ του μοντζλου (Byrne, 2010; Kline, 2015).  

Η προετοιμαςία και ο ζλεγχοσ των δεδομζνων (θ οποία περιελάβανε τθ διαχείριςθ των 

ελλιπϊν απαντιςεων, outliers και τισ υποκζςεισ κανονικότθτασ) διεξιχκθ και παρουςιάςτθκαν 

ςτο κεφάλαιο Δ1 και Δ2. Αφοφ διαπιςτϊκθκαν οι κατθγορίεσ των καταναλωτϊν (Κεφάλαιο Δ3) 

που κα εξεταςτοφν περαιτζρω, θ ενότθτα αυτι αποςκοπεί να κάνει Εκτίμθςθ του μοντζλου τθσ 
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ζρευνασ με τθν εξζταςθ ενόσ δομικοφ υποδείγματοσ. Η διαςφάλιςθ τθσ εγκυρότθτασ του 

υποδείγματοσ μζτρθςθσ αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ, ϊςτε θ ανάλυςθ να προχωριςει 

ςτθν αξιολόγθςθ του δομικοφ μζρουσ του μοντζλου (Byrne, 2010; Kline, 2015).  Το επίκεντρο 

του κεφαλαίου Δ4 είναι θ δθμιουργία του εξεταηόμενου δομικοφ υποδείγματοσ βιμα-βιμα και 

πωσ διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν κατθγορία των καταναλωτϊν που εξετάηεται. 

 

 

Δ4.2 Προςζγγιςη Ερευνητικοφ Υποδείγματοσ 

Τα δομικά μοντζλα εξιςϊςεων (Structure Equation Models) αποτελοφν μια μεκοδολογία 

ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ που επιτρζπει τθ διερεφνθςθ πολφπλοκων και πολυδιάςτατων 

ςχζςεων μεταξφ των μεταβλθτϊν και αποτελεί τθν μοναδικι μζκοδο ανάλυςθσ που μπορεί να 

πραγματοποιιςει πλιρθ και ταυτόχρονο ζλεγχο όλων των ςχζςεων (Ullman, 2007). Όπωσ ιδθ 

αναφζρκθκε ςτθν παράγραφο Γ4.5.3, θ μζκοδοσ ανάλυςθσ που υιοκετικθκε ςτθν παροφςα 

ζρευνα είναι θ PLS - SEM (Μερικϊσ Ελαχίςτων Τετραγϊνων), μία μζκοδοσ που δεν βαςίηεται ςε 

παραδοςιακζσ παραμετρικζσ προςεγγίςεισ ελζγχου. Αντ’ αυτϊν, ςυςτινεται (Chin, 1998) θ 

χριςθ μθ παραμετρικϊν ελζγχων, όπωσ θ R2  για τθν εξαρτθμζνθ ςφνκετθ μεταβλθτι «Αλλαγι 

Συμπεριφοράσ Καταναλωτι» και διαδικαςίεσ επαναλθπτικϊν δειγματολθψιϊν (bootstrapping1 

and jackknife) για τον ζλεγχο τθσ ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ των ςυντελεςτϊν.  Ωσ εκ τοφτου, 

θ PLS δεν προςφζρει μία μοναδικι μζτρθςθ του ςυντελεςτι goodness-of-fit (GOF) για ολόκλθρο 

το δομικό υπόδειγμα, αλλά εξετάηεται μία ςειρά από δείκτεσ και από επιμζρουσ ελζγχουσ.  

 

Δ4.2.1 Ζλεγχοσ καλήσ προςαρμογήσ του υποδείγματοσ 

Το τελικό μοντζλο που προζκυψε για όλο το δείγμα χρειάηεται αξιολόγθςθ, ζτςι ϊςτε να 

ζχει ςτατιςτικά ςθμαντικι εφαρμογι και να μπορεί να προςαρμοςτεί, να εξεταςτεί και να 

ςυγκρικεί ςτισ επιμζρουσ κατθγορίεσ των καταναλωτϊν. Ζνασ ςθμαντικόσ ζλεγχοσ, διότι 

εξετάηεται θ λειτουργικότθτα του προτεινόμενου υποδείγματοσ και υπάρχει θ δυνατότθτα εκ 

των προτζρων να προβλεφκοφν και να διορκωκοφν ςθμαντικζσ αδυναμίεσ ι παραλείψεισ. 

Όπωσ αναφζρουν οι Hair et al. (2017, ςελ. 193-194) «Model fit indices enable judging how well a 

hypothesized model structure fits the empirical data and, thus, help to identify model 

                                                           
1
 «Bootstrapping is a nonparametric procedure that allows testing the statistical significance of 

various PLS-SEM results such path coefficients, Cronbach’s alpha, HTMT, and R² values» (Ringle, Wende & 

Becker, 2015). 
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misspecifications. […] Initial simulation results suggest that the SRMR, RMStheta, and exact fit 

test are capable of identifying a range of model misspecifications (Dijkstra & Henseler, 2015; 

Henseler et al., 2014) ». 

Στον ζλεγχο προςαρμογισ του μοντζλου μζτρθςθσ  αναηθτοφνται προςεκτικά οι ενδείξεισ 

ςυγκλίνουςασ εγκυρότθτασ (Hair et al., 2010; Kline, 2015). Επομζνωσ, ο ζλεγχοσ των 

αποτελεςμάτων γίνεται με βάςθ κάποιουσ δείκτεσ ςφγκλιςθσ, θ μελζτθ των οποίων οδθγεί ςε 

ςυμπεράςματα για τθν ςφγκλιςθ του μοντζλου με τα δεδομζνα. Κατά τον ζλεγχο προςαρμογισ, 

ζνα μοντζλο (saturated model) ςυγκρίνεται ςτα πραγματικά δεδομζνα του δείγματοσ και 

αξιολογεί το βακμό ςτον οποίο τα δεδομζνα ταιριάηουν ςε αυτι τθν προκακοριςμζνθ δομι 

(Byrne, 2010). Για τον ζλεγχο προςαρμογισ, ο ερευνθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςει 

ποικίλα κριτιρια αξιολόγθςθσ και δείκτεσ προςαρμογισ (fit indices). Ενϊ παράλλθλα, οι δείκτεσ 

ςφγκλιςθσ βαςίηονται ςε κάποιουσ εμπειρικοφσ κανόνεσ που οριοκετοφν τισ ελάχιςτεσ τιμζσ 

ςφγκλιςθσ των δομικϊν μοντζλων.  

Σε κάκε δείκτθ ςφγκλιςθσ το μοντζλο ςυγκρίνεται με ζνα κορεςμζνο μοντζλο (saturated 

model) και ζνα μοντζλο ανεξαρτθςίασ (independence model) (Sarstedt et al., 2014). Το 

κορεςμζνο μοντζλο περιζχει τόςεσ παραμζτρουσ εκτίμθςθσ όςεσ είναι και οι διακζςιμοι βακμοί 

ελευκερίασ, ενϊ ζχει τουσ λιγότερουσ δυνατοφσ περιοριςμοφσ. Αντίκετα, το ανεξάρτθτο ζχει 

τουσ περιςςότερο δυνατοφσ περιοριςμοφσ για να υπολογίςει το PLS τθ ςφγκλιςθ, δθλαδι 

περιλαμβάνει εκτιμιςεισ διακυμάνςεων μόνο των εμφανϊν μεταβλθτϊν (Lohmoller, 1989). 

Επομζνωσ, το ανεξάρτθτο μοντζλο υποκζτει ότι όλεσ οι ςχζςεισ μεταξφ των εμφανϊν 

μεταβλθτϊν είναι μθδζν. Συνεπϊσ, ςυγκρίνονται τα μοντζλα μεταξφ τουσ και οι δείκτεσ 

παρουςιάηουν, αν ζχει γίνει καλι προςαρμογι του μοντζλου ςτα δεδομζνα που εξετάηονται. 

Σφμφωνα με τουσ Hooper et al. (2008) και Hair et al. (2010), οι δείκτεσ προςαρμογισ 

μποροφν να ομαδοποιθκοφν ςε τρεισ κατθγορίεσ: Στουσ απόλυτουσ δείκτεσ προςαρμογισ 

(absolute fit indices), ςτουσ οριακοφσ δείκτεσ προςαρμογισ (incremental fit indices) και ςτουσ 

δείκτεσ προςαρμογισ φειδωλότθτασ (parsimony fit indices). Στουσ απόλυτουσ δείκτεσ 

προςαρμογισ ςυγκαταλζγονται το ςτατιςτικό μζγεκοσ Χ², θ κανονικοποιθμζνθ ςτατιςτικι Χ²/df 

(Normed Chi square), ο δείκτθσ καλισ προςαρμογισ GFI (Goodness-of Fit Index), ο δείκτθσ 

RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) και οι δείκτεσ Root Mean Square - RMS  και 

SRMR (Standardized Root Mean Square Residual). Στθ δεφτερθ κατθγορία ανικουν οι δείκτεσ 

οριακισ ι ςυγκριτικισ προςαρμογισ (Incremental or Comparative Fit Indices). Οι εν λόγω 

δείκτεσ πραγματοποιοφν ςφγκριςθ του προτεινόμενου υποδείγματοσ με ζνα μθδενικό 

(baseline) (Byrne, 2010; Kline, 2015). Στθν κατθγορία αυτι ανικουν οι δείκτεσ NFI (Normed Fit 
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Index), CFI (Comparative Fit Index), ο δείκτθσ Tucker-Lewis (TLI) ι NNFI, RFI (Relative Fit Index), 

IFI (Incremental Index of Fit) και ο δείκτθσ μθ-κεντρικότθτασ RNI (Relative Non-Centrality Index). 

Τζλοσ, ςτθν κατθγορία των δεικτϊν προςαρμογισ φειδωλότθτασ περιλαμβάνονται οι δείκτεσ 

PGFI (Parsimony Goodness-of-Fit Index) και PCFI (Parsimony Comparative Fit Index) 

Για να εκτιμθκεί θ καταλλθλόλθτα προςαρμογισ του τελικοφ δομικοφ υποδείγματοσ, που 

προζκυψε, δεδομζνου ότι ςυνδυάηει μεταβλθτζσ μοριακισ και δομικισ φφςεωσ, ςυνολικά 

τζςςερισ δείκτεσ απόλυτθσ και ςυγκριτικισ προςαρμογισ επιλζχκθκαν: 

 Chi-square (χ2) / βακμοφσ ελευκερίασ 

Πρόκειται για το πρϊτο ςτατιςτικό μζγεκοσ που παρουςιάηεται ςτα αποτελζςματα 

και αφορά ςτο ςτατιςτικό τεςτ πικανότθτασ χ2, το οποίο χρθςιμοποιείται 

παραδοςιακά για να ελζγξει το βακμό ςτον οποίο προςαρμόηεται ο πίνακασ 

ςυνδιακφμανςθσ ενόσ μθ προςαρμοςμζνου δείγματοσ, ςτον αντίςτοιχο πίνακα ενόσ 

προςαρμοςμζνου δείγματοσ. Δθλαδι, ο δείκτθσ χ2 αξιολογεί τθ διαφορά ανάμεςα 

ςτον υποτικζμενο πίνακα ςυνδιακυμάνςεων και τον πίνακα ςυνδιακυμάνςεων του 

δείγματοσ, όπου το ςτατιςτικϊσ ςθμαντικό αποτζλεςμα ςθμαίνει μία μθ 

ικανοποιθτικι προςαρμογι του μοντζλου (Bagozzi & Yi, 2012).  

Το χ2 του υπό εξζταςθ υποδείγματοσ ζχει υπολογιςτεί 14960 με βακμοφσ ελευκερίασ 

16 με ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα μεγαλφτερθ από 0,05 * χ2(16,Ν=1314)=4,960, 

p.=0.77]. Η μθ ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα είναι επικυμθτι και δείχνει ότι το μοντζλο 

ζχει καλι προςαρμογι ςτα δεδομζνα. 

Όμωσ, ςε μεγάλα δείγματα, αυτόσ ο δείκτθσ αποτελεί ζνα πολφ ςυντθρθτικό δείκτθ 

προςαρμογισ του μοντζλου (Byrne, 2006). Εξαιτίασ των περιοριςμόσ που ζχει ο 

ζλεγχοσ χ2  εξετάςτθκαν και άλλοι δείκτεσ καλισ προςαρμογισ που κεωροφνται 

περιςςότερο ρεαλιςτικοί. 

 

 Κανονικοποιθμζνοσ δείκτθσ μζςθσ τετραγωνικισ ρίηασ των καταλοίπων (Standarized 

Root Mean Square Residual - SRMR) 

Η μζτρθςθ SRMS είναι ζνασ δείκτθσ που αναφζρεται ςτθ ςτακμιςμζνθ διαφορά 

μεταξφ τθσ παρατιρθςισ ςυςχζτιςθσ και τθσ αναμενόμενθσ ςυςχζτιςθσ των 

ςτοιχείων  (Bentler, 1995). Ο SRMS αντιπροςωπεφει τθ μζςθ τιμι όλων των 

τυποποιθμζνων καταλοίπων (standardized residuals) και κυμαίνεται μεταξφ των 

τιμϊν 0,00 και 1,0 με τθν μθδενικι τιμι να υποδεικνφει τζλεια προςαρμογι. 

Δεδομζνου, ότι παρουςιάηει μεγάλθ αμερολθψία ςε μεγάλα δείγματα ι ςε μεγάλουσ 
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βακμοφσ ελευκερίασ κωρείται κατάλλθλοσ δείκτθσ ελζγχου. Οι Henseler et al. (2014) 

ειςιγαγαν τθν μζτρθςθ του δείκτθ SRMR ωσ δείκτθ καλι προςαρμογισ του μοντζλου 

ςτο PLS για τθν αποφυγι δθμιουργίασ μοντζλων μθ ορκισ εξειδίκευςθσ. 

Η τιμι που ζχει λάβει ο δείκτθσ SRMS για το υπό εξζταςθ μοντζλο είναι 0,088 και 

παρουςιάηει τθν καλι προςαρμογι του μοντζλου, κακϊσ οι τιμζσ κάτω από 0,09 

δθλϊνουν άριςτθ προςαρμογι ςφμφωνα με τουσ Hu και Bentler (1999). 

 

 Δείκτθσ προςαρμογισ μοντζλου (Normed Fit Index - NFI) 

Για ςχεδόν μια δεκαετία ο δείκτθσ NFI των Bentler και Bonett (1980) ιταν το πιο 

πρακτικό κριτιριο επιλογισ ενόσ μοντζλου. Ο δείκτθσ NFI ζχει αποδειχτεί ότι 

υποεκτιμά τθν προςαρμογι ςε περιπτϊςεισ μικρϊν δειγμάτων (Bentler, 1990), 

δεδομζνο που δεν επθρεάηει τθν εκτίμθςθ τθσ παροφςασ ζρευνασ, κακϊσ το δείγμα 

κεωρείται μεγάλο. 

Οι τιμζσ τόςο του NFI κυμαίνονται μεταξφ 0,0 και 1,0 και όςο πιο κοντά ςτο 1,0 

βρίςκεται ο δείκτθσ, τόςο καλφτερθ προςαρμογι ζχει το μοντζλο ςτα δεδομζνα. 

Τιμζσ άνω του 0,8 υποδεικνφουν άριςτθ προςαρμογι ςτα δεδομζνα (Bentler, 1995). 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το μεγαλφτερο μειονζκτθμα αυτοφ του δείκτθ είναι να 

μειϊνει τθ τιμι του όςο πιο πολφπλοκο είναι το μοντζλο που εκτιμάται Lohmοller 

(1989) , θ τιμι 0,70 που ζχει λάβει το υπό εξζταςθ μοντζλο κεωρείται καλι. 

 

 Ρίηα του μζςου τετραγώνου (Root Mean Square - RMS Theta) 

Ο δείκτθσ RMS Theta είναι θ ρίηα του μζςου τετραγϊνου τθσ μιτρα ςυνδιακφμαςθσ 

των εξωτερικϊν καταλοίπων του υποδείγματοσ (Lohmοller, 1989). Παρότι 

ενδείκνυται μόνο για μοντζλα που περιλαμβάνουν μεταβλθτζσ μοριακισ φφςεωσ, 

χρθςιμοποιείται και ςτα υποδείγματα που ςυνδυάηουν μεταβλθτζσ μοριακισ και 

δομικισ φφςεωσ. Ο δείκτθσ RMS Theta αξιολογεί το βακμό ςτον οποίο ςυςχετίηονται 

τα εξωτερικά κατάλοιπα του υποδείγματοσ. Ο δείκτθσ πρζπει να είναι κοντά ςτο 0,00 

για να αποδειχτεί μία άριςτθ προςαρμογι του υποδείγματοσ, που κα ςθμαίνει 

δθλαδι, ότι θ ςυςχζτιςθ των καταλοίπων είναι πολφ μικρι.  

Οι τιμζσ πάνω από 0,12 για μοριακισ φφςεωσ μοντζλο και πάνω από 0,15 για μικτό 

μοντζλο δείχνουν ζλλειψθ προςαρμογισ (Henseler et al., 2014). Η τιμι 0,126 που 

ζχει ο δείκτθσ για το εξεταηόμενο μοντζλο υποδεικνφει ζνα πολφ καλά 

προςαρμοςμζνο υπόδειγμα. 
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Οι δείκτεσ ςφγκλιςθσ ςτθν προςαρμογι του μοντζλου (model fit) είναι ίςωσ τα πιο 

ςθμαντικά αποτελζςματα των αναλφςεων, κακϊσ φαίνεται αν το εναλλακτικό (saturated 

model) μοντζλο ςυγκλίνει ι όχι. Αυτοί οι δείκτεσ ζχουν παρουςιαςτεί από διάφορουσ 

ερευνθτζσ και εκφράηουν ςθμάδια ςφγκλιςθσ μοντζλου – δεδομζνων (Πίνακασ Δ4.1). Οι δείκτεσ 

του δομικοφ μοντζλου είναι: χ2(16,Ν=1314)=4,960, p.=0.77, SRMR= 0,88, NFI = 0.70, RMSTheta= 

0,126 . Λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ παραπάνω μετριςεισ, ςυμπεραίνεται ότι το τελικό 

υπόδειγμα όλου του δείγματοσ είναι άρτιο και μπορεί να αναλυκεί περαιτζρω. 

 

 

Πίνακασ Δ4.1: Συγκεντρωτικόσ πίνακασ καλισ προςαρμογισ υποδείγματοσ 

 

Δείκτησ Τιμή Κριτήριο καλήσ προςαρμογήσ 

X²/ df 4,960, 

sig. 0,77 

≤ 3.0 ≤ X²/ df ≤5 (Carmines &Mclver, 1981)  

≤ 5.0 (Wheaton et al., 1977;  

Carmines &Mclver, 1981)  

Sig. μθ ςτατιςτικά ςθμαντικι  

(Carmines & Mclver, 1981; Kline, 2015; 

Lohmοller, 1989) 

SRMR 0,088 
≤ 0,1 (Hu & Bentler, 1999)  

≤ 0,09 (Henseler et al. (2014) 

NFI 0,70 

≥ 0,9 (Lohmοller, 1989) 

≥ 0,7 (Bentler, 1995) 

≥0,6 (Hair et al., 2017)  

RMSTheta 0,126 
≤ 0,15 (Henseler et al., 2014) 

Close to zero (Hu & Bentler, 1998) 
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Δ4.2.2 Αναλυτική προςζγγιςη ξεχωριςτών υποδειγμάτων 

Με βάςθ τα όςα αναφζρουν οι Chin (1998) και Hair et al. (2017), για τθν αποδοχι των 

διαδρομών και των ςχζςεων των ςφνκετων μεταβλθτών ενόσ υποδείγματοσ που ελζγχεται με 

PLS, πρζπει να εξετάηονται τα παρακάτω: 

 Στατιςτικι ςθμαντικότθτα  

Μετά τθν εκτζλεςθ του αλγόρικμου PLS-SEM λαμβάνονται εκτιμιςεισ για τισ 

διαρκρωτικζσ ςχζςεισ του μοντζλου (πχ. pathway coefficients - ςυντελεςτζσ 

διαδρομισ), οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν τισ ςχζςεισ μεταξφ των ςφνκετων μεταβλθτϊν 

(Hair et al., 2017).  Οι ςυντελεςτζσ διαδρομισ λαμβάνουν τιμζσ μεταξφ -1 και 1. Οι 

εκτιμιςεισ κοντά ςτο +1 αντιπροςωπεφουν ιςχυρζσ κετικζσ ςχζςεισ (και το αντίςτροφο 

για τισ αρνθτικζσ τιμζσ), που ςχεδόν πάντα είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ. Ενϊ όςο πιο 

κοντά είναι οι εκτιμιςεισ ςτο 0 τόςο αςκενζςτερθ είναι θ ςχζςθ μεταξφ των 

μεταβλθτϊν και ςυνικωσ βρίςκεται μθ ςτατιςτικά ςθμαντικι. 

Για να εκτιμθκεί (αρικμθτικά και όχι εμπειρικά) θ ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα των 

φορτίςεων, των βαρϊν και των ςυντελεςτϊν διαδρομισ (pathway coefficients) 

χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ bootstrapping analysis (Mathieson et al., 2001) με τθ 

χριςθ 500 δειγμάτων, με μζγιςτο αρικμό επαναλιψεων (max number of iterations) 300 

και stop criterion 7. Με βάςθ τθσ μελζτθσ του Chin (1998) επιλζχκθκε θ χριςθ του 

bootstrapping αντί τθσ αντίςτοιχθσ μεκόδου jack-knife. Η χριςθ των πινάκων για τισ 

τιμζσ τθσ Student t-value με n-1 βακμοφσ ελευκερίασ (όπου n είναι ο αρικμόσ των 

δειγμάτων) παρζχει κριτικζσ τιμζσ για ζλεγχο διπλισ ουράσ (two-tail). Οι τιμζσ 1.65, 

1.96 και 2.57 αντιςτοιχοφν ςε επίπεδα ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ 10%, 5% και 1% 

(Hair et al., 2017). 

 

 Συντελεςτισ προςδιοριςμοφ R2  

Ο πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενοσ ζλεγχοσ αξιολόγθςθσ ενόσ δομικοφ μοντζλου είναι ο 

ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ (R2). Ο ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ είναι ζνα μζτρο τθσ 

προγνωςτικισ ακρίβειασ του υποδείγματοσ και υπολογίηεται ωσ το τετράγωνο τθσ 

ςυςχζτιςθσ μεταξφ πραγματικισ και προβλεπόμενθσ τιμισ μιασ ςφνκετθσ μεταβλθτισ 

(Hair, Ringle & Sarstedt, 2011). Η ερμθνεία του  ελζγχου R2 είναι παραπλιςια με εκείνθ 

που χρθςιμοποιείται ςτα πλαίςιο τθσ ανάλυςθσ τθσ παραδοςιακισ πολλαπλισ 

παλινδρόμθςθσ, δθλαδι δείχνει το ποςό τθσ διακφμανςθσ που εξθγείται (Henseler et 

al., 2009). Παριςτάνει το ποςοςτό τθσ ολικισ μεταβλθτότθτασ των κριτθρίων των 
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λανκανουςϊν ενδογενϊν ι εξωγενϊν μεταβλθτϊν από τισ αντίςτοιχεσ ενδογενείσ ι 

εξωγενείσ μετριςιμεσ μεταβλθτζσ, κακϊσ και το ποςοςτό τθσ ολικισ μεταβλθτότθτασ 

των κριτθρίων των λανκανουςϊν ενδογενϊν μεταβλθτϊν από τισ λανκάνουςεσ 

εξωγενείσ μεταβλθτζσ (Hair et al., 2010). Οι τιμζσ που παίρνει θ R2 αναφζρουν, δθλαδι, 

το ποςό τθσ διακφμανςθσ τθσ εξαρτθμζνθσ ςφνκετθσ μεταβλθτισ που εξθγείται από τισ 

ανεξάρτθτεσ ςφνκετεσ μεταβλθτζσ και κατά ςφνολο από τισ μεταβλθτζσ του 

υποδείγματοσ (Hair, Ringle & Sarstedt, 2011).  

Όπωσ και ςτθν πολλαπλι παλινδρόμθςθ, θ προςαρμοςμζνθ τιμι του Radj
2 (adjusted R2), 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ κριτιριο για τθν αποφυγι μερολθψίασ προσ τα 

πολφπλοκα μοντζλα. Ο ζλεγχοσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί για να λαμβάνει υπόψθ τον 

αρικμό των εξωγενϊν ςφνκετων μεταβλθτϊν ςε ςχζςθ με το μζγεκοσ του δείγματοσ 

(Sarstedt et al., 2013). Ζχοντασ, όμωσ, ο Radj
2 ςαν περιοριςμό τθν αδυναμία ερμθνείασ 

των αποτελεςμάτων με τθν ακρίβεια που δίνονται από το R2 , κα παρουςιαςτεί ςτισ 

αναλφςεισ ο ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ R2. 

Η ςυμβολι του R2 ςφμφωνα με τουσ Tenenhaus et al. (2005; ςελ. 178-179) είναι:  

«…The value of multiple R2. In the case of standardized variables, may be decomposed in 

terms of the multiple regression coefficients and correlations between the dependent 

variable and the explanatory ones…». 

 

 Επίδραςθ f2 

Εκτόσ από τθν αξιολόγθςθ των τιμϊν του R2 όλων των εξαρτθμζνων ςφνκετων 

μεταβλθτϊν, γίνεται μελζτθ του βακμοφ αλλαγισ του R2. Η μεταβολι τθσ τιμισ R2 

προζρχεται από τθν παράλειψθ (ι προςκικθ) μιασ ςφνκετθσ μεταβλθτισ από το 

υπόδειγμα, αξιολογϊντασ κατά πόςο θ παραλθφκείςα (ι προςτικζμενθ) μεταβλθτι 

ζχει ουςιαςτικά αντίκτυπο ςτισ ςφνκετεσ μεταβλθτζσ (Hair et al., 2017). Συνεπϊσ, 

ςυμβάλλει ςτθν εξιγθςθ του κατά πόςο μία ανεξάρτθτθ ςφνκετθ μεταβλθτι επθρεάηει 

μία ςυγκεκριμζνθ εξαρτθμζνθ. Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ f2 , 

κάνοντασ χριςθ των ςυμβουλϊν του Cohen (1988), αποδεικνφουν ότι όταν θ  f2 

λαμβάνει τιμζσ 0,02, 0,15 και 0,35 αντιπροςωπεφουν μικρζσ, μεςαίεσ και μεγάλεσ 

επιπτϊςεισ ςτθν εξαρτθμζνθ μεταβλθτι (Hair et al., 2017). 
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 Προβλεπτικι ικανότθτα Q2 

Για να μπορζςει το R2 να χαρακτθριςτεί ωσ κριτιριο πρόβλεψθσ πρζπει να εξεταςτεί θ 

Stone-Geisser's Q2 (Geisser, 1974; Stone, 1974). Η προβλεπτικι ικανότθτα ςχετίηεται με 

τθν τεχνικι τθσ προβλεπτικισ επαναχρθςιμοποίθςθσ του υποδείγματοσ (Hair et al., 

2017) θ οποία αποτελεί ςφνκεςθ cross-validation και function fitting. Στθν ανάλυςθ PLS 

αυτό μπορεί να επιτευχκεί με μία διαδικαςία blindfolding2, ςτθν οποία επιλζχκθκαν 

μζγιςτοσ αρικμόσ επαναλιψεων (max number of iterations) 300 και stop criterion 7.  

Εξετάηοντασ τισ τιμζσ που διακυμαίνεται θ Q2, παρουςιάηεται ζνα υπόδειγμα με 

προβλεπτικι ικανότθτα όταν είναι μεγαλφτερο του μθδενόσ, ενϊ ιςχφει το αντίκετο 

όταν οι τιμζσ του Q2 είναι αρνθτικζσ (χαμθλότερεσ του μθδενόσ) (Chin, 1998). Η 

μζτρθςθ τθσ Q2 επικεντρϊνεται ςτισ μοριακισ φφςεωσ μεταβλθτζσ (Ηair et al., 2017). 

Στθν παροφςα μελζτθ, δεδομζνου ότι ςυμπεριλαμβάνονται δομικισ και μοριακισ 

φφςεωσ μεταβλθτζσ, κα χρθςιμοποιθκεί ςε όποιεσ ςχζςεισ μεταβλθτϊν κεωρείται άξια 

αναφοράσ. Επιπλζον, βάςει τθσ δίπτυχθσ επικζντρωςθσ τθσ ζρευνασ ςτισ εξαρτθμζνεσ 

και ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ θ κατάλλθλθ προςζγγιςθ τθσ προβλεπτικισ ικανότθτασ 

είναι θ cross-validated redundancy Q2 (Hair et al., 2017).  

  

Δεδομζνου ότι οι κάκε μεταβλθτι που προςτίκενται ςτο δομικό υπόδειγμα ελεγχόταν για το 

ςφνολο του δείγματοσ, ζνα ςφνολο από ζντεκα (11) υποδείγματα, για κάκε μία ομάδα 

καταναλωτϊν, εξετάςτθκαν, ϊςτε να προκφψει το τελικό. Ωςτόςο, κα παρουςιαςτοφν και κα 

εξεταςτοφν για κάκε μία κατθγορία καταναλωτι τρία υποδείγματα (3): (Α) το βαςικό, (Β) το 

ενδιάμεςο με τθν προςκικθ τθσ «Αποςφνδεςθσ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία» και (Γ) το 

τελικό. Η προςζγγιςθ που υιοκετικθκε ςτθν ανάλυςθ είναι θ εφαρμογι του κακενόσ 

υποδείγματοσ ξεχωριςτά για κάκε μια κατθγορία καταναλωτϊν και θ ςφγκριςθ των 

αποτελεςμάτων. Παράλλθλα, αναφζρεται θ ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα ανά κατθγορία 

καταναλωτι βάςει τθσ ροισ των υποδειγμάτων από το Α ςτο Γ. Επομζνωσ, θ ακολουκία του 

κεφαλαίου είναι 

 

                                                           
2 «Blindfolding is a sample reuse technique that omits every dth data point in the endogenous 
construct's indicators and estimates the parameters with the remaining data points. […] 
Blindfolding is an iterative process that repeats until each data point has been omitted and the 
model reestimated» (Hair et al., 2017, ςελ. 178). 
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o Στθν ενότθτα Δ4.3 εξετάηεται ο ρόλοσ τθσ ςφνκετθσ μεταβλθτισ «Κοινωνικι 

Αποςφνδεςθ» ωσ μεςολαβθτισ 

o Στθν ενότθτα Δ4.4 παρουςιάηονται τα αποτελζςματα του Υποδείγματοσ Α για τισ 

τζςςερισ κατθγορίεσ καταναλωτϊν 

o Στθν ενότθτα Δ4.5 παρουςιάηονται τα αποτελζςματα του Υποδείγματοσ Β και γίνεται 

ςφγκριςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του υποδείγματοσ με το υπόδειγμα Α 

o Στθν ενότθτα Δ4.6 παρουςιάηονται τα αποτελζςματα του τελικοφ Υποδείγματοσ Γ και 

γίνεται ςφγκριςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του με το Υπόδειγμα Α και Β 

 

 

Δ4. 3 Ζλεγχοσ τησ μεςολαβητικήσ φφςησ τησ «Κοινωνικήσ Αποςφνδεςησ» 

Στθ βιβλιογραφία ςχετικά με τθν μοντελοποίθςθ μζςω του PLS, προτείνονται τζςςερισ 

διαφορετικζσ προςεγγίςεισ για τθν ανάλυςθ των αλλθλεπιδράςεων/ μεςολάβθςθσ μεταξφ των 

μεταβλθτϊν. Η προςζγγιςθ του Chin et al. (1996, 2003) ανζπτυξε τθν αποκαλοφμενθ product 

indicator approach. Εξζλιξθ αυτισ τθσ προςζγγιςθσ προτάκθκε από τουσ Henseler and Fassott 

(2010) και από τουσ Chin et al. (2003), θ οποία υπολογίηει τθν αλλθλεπίδραςθ δομικισ και 

μοριακισ φφςεωσ μεταβλθτϊν ςε μία διαδικαςία δφο ςταδίων. Ζτςι πιρε το όνομά τθσ two-

stage approach. Τθν τρίτθ προςζγγιςθ τθν εμπνεφςτθκε ο ιδρυτισ του PLS, Wold (1982), θ 

οποία χαρακτθρίηεται ωσ υβριδικι προςζγγιςθ (hybrid approach) και θ τζταρτθ προιλκε από 

τουσ Little et al. (2006), οι οποίοι προτείνουν μία ορκολογικι προςζγγιςθ (orthogonalizing 

approach) που επικεντρϊνεται ςτισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των λανκανουςϊν μεταβλθτϊν, 

Η προςζγγιςθ που εφαρμόςτθκε για τθν αξιολόγθςθ τθσ επιρροισ τθσ μεςολάβθςθσ με τθ 

χριςθ του PLS βαςίςτθκε ςε αυτι των δφο ςταδίων (two-stage approach), κακϊσ αναγνωρίηει 

και λαμβάνει υπόψθ τθν ανάμικτθ φφςθ (δομικι και μοριακι) των μεταβλθτϊν που 

μελετϊνται. Η επιλογι τθσ δφο-ςταδίων προςζγγιςθ ζναντι τθσ product indicator βαςίςτθκε 

ςτισ αναφορζσ του Chin et al. (2003) «Since formative indicators are not assumed to reflect the 

same underlying construct (i.e., can be independent of one another and measuring different 

factors), the product indicators between two sets of formative indicators will not necessarily tap 

into the same underlying interaction effect (Chin et al., 2003)». Η διαδικαςία που προτείνεται 

από τουσ Henseler και Chin (2003), και ακολουκικθκε είναι θ εξισ: 
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Στάδιο 1: Στο πρϊτο ςτάδιο εκτελείται το κφριο μοντζλο με τον αλγόρικμο του PLS για τθν 

απόκτθςθ των εκτιμιςεων των λανκανουςϊν μεταβλθτϊν. Οι εκτιμιςεισ αυτζσ αποκθκεφονται 

για να χρθςιμοποιθκοφν ςτο δεφτερο ςτάδιο  

Στάδιο 2: Στο δεφτερο ςτάδιο θ μεςολαβθτικι επιρροι διαμορφϊνεται από τισ 

λανκάνουςεσ μεταβλθτζσ τθσ ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ (exogenous variable) με τθν 

μεςολαβθτικι μεταβλθτι (moderator variable). Αυτι θ αλλθλεπίδραςθ απεικονίηεται και 

ελζγχεται με τθ δθμιουργία μίασ νζασ μεταβλθτισ (interaction term), θ οποία μετρά τθν 

επιρροι μεςολάβθςθσ (moderation effect). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα Δ4.1: Η προςζγγιςθ των δφο ςταδίων για τον ζλεγχο μεςολάβθςθσ (moderation) 

 

Για να εξεταςτεί θ επιρροι τθσ μεςολάβθςθσ (moderation effect) τθσ κοινωνικισ 

αποςφνδεςθσ ςτθ ςχζςθ των ςυναιςκθμάτων με τθν αποςφνδεςθ από τθν αγοραςτικι 

διαδικαςία υιοκετικθκε θ προςζγγιςθ που ζχει προτακεί από τουσ Sharma et al. (1981). Εν 

ςυντομία, δθμιουργοφνται τρία δομικά υποδείγματα:  

(1) ζνα χωρίσ τθν μεςολαβθτικι μεταβλθτι (moderator variable), δθλαδι τα ςυναιςκιματα 

επθρεάηουν άμεςα τθν αποςφνδεςθ από τθν αγοραςτικι διαδικαςία, το οποίο λειτουργεί ωσ 

ςθμείο αναφοράσ, 

(2) ζνα που θ κοινωνικι αποςφνδεςθ ζχει άμεςθ επιρροι ςτθν κοινωνικι αποςφνδεςθ και 
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(3) ζνα που εκτόσ από τθν άμεςθ επιρροι τθσ κοινωνικισ αποςφνδεςθσ ςτθν αποςφνδεςθ 

τθσ αγοραςτικισ διαδικαςίασ ςυμπεριλαμβάνονται και όλεσ οι μεςολαβθτικζσ επιδράςεισ 

(interaction terms).  

 

Η ςυμπεριφορά τθσ ςθμαντικότθτασ των κακοριςτικϊν παραγόντων είναι αυτι που 

αξιολογείται ςφμφωνα με τα παρακάτω κριτιρια:  

1. Εάν το τρίτο υπόδειγμα δεν είναι ςτατιςτικά διαφορετικό από το δεφτερο (οι 

ςυντελεςτζσ τθσ μεςολαβθτικισ επίδραςθσ είναι μθδενικοί, ενϊ οι ςυντελεςτζσ των κφριων 

επιπτϊςεων είναι διαφορετικοί από το μθδζν), τότε εξάγεται το ςυμπζραςμα ότι θ 

«Κοινωνικι Αποςφνδεςθ» δεν είναι μεςολαβθτικι μεταβλθτι αλλά ζνασ κακοριςτικόσ 

παράγοντασ (determinant indicator). 

2. Εάν το τρίτο υπόδειγμα είναι ςτατιςτικό διαφορετικό από το δεφτερο (δθλαδι ο 

ςυντελεςτισ τθσ «Κοινωνικισ Αποςφνδεςθσ» είναι μθδζν, αλλά οι ςυντελεςτζσ τθσ 

μεςολαβθτικισ επίδραςθσ δεν είναι μθδζν), τότε εξάγεται το ςυμπζραςμα ότι θ «Κοινωνικι 

Αποςφνδεςθ» είναι κακαρόσ ςυντονιςτισ/ διαμεςολαβθτισ (pure moderator). 

3.  Τζλοσ, αν το δεφτερο και το τρίτο υπόδειγμα είναι τελείωσ διαφορετικά μεταξφ τουσ (οι 

ςυντελεςτζσ των παραγόντων και των αλλθλεπιδράςεων δεν είναι όλοι μθδζν) ςυνάγεται το 

ςυμπζραςμα ότι θ «Κοινωνικι Αποςφνδεςθ» είναι οιονεί - ςυντονιςτισ/ διαμεςολαβθτισ 

(quasi moderator). 

 

Στον πίνακα Δ4.2 ςυνοψίηονται τα αποτελζςματα για όλο το δείγμα, ζτςι ϊςτε να 

υιοκετθκεί ζνα γενικό κοινό μοντζλο προσ εξζταςθ για όλεσ τισ ομάδεσ των καταναλωτϊν.  

Στο δεφτερο και ςτο τρίτο υπόδειγμα θ Κοινωνικι Αποςφνδεςθ δεν παρουςιάηει 

ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι ςχζςθ με τθν «Αποςφνδεςθ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία», αλλά θ 

εξαρτθμζνθ μεταβλθτι επθρεάηεται από τισ μεςολαβθτικζσ επιδράςεισ (interaction terms). 

Επιπλζον, θ προςκικθ τθσ μεταβλθτισ  «Κοινωνικι Αποςφνδεςθ» ςτο δεφτερο υπόδειγμα δεν 

ζφερε ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτουσ ςυντελεςτζσ διαδρομισ, με το R2 και f2 να παραμζνουν 

ςχεδόν αμετάβλθτα. Ενϊ αντίκετα με τθν προςκικθ των μεςολαβθτικϊν επιδράςεων ςτο τρίτο 

υπόδειγμα, θ εξιγθςθ τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ ςχεδόν διπλαςιάςτθκε.  

Από τα παραπάνω ςυμπεραίνεται ότι και για τουσ δφο παράγοντεσ τθσ «Αποςφνδεςθσ από 

τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία», θ μεταβλθτι «Κοινωνικι Αποςφνδεςθ» είναι ζνασ κακαρόσ 

ρυκμιςτισ (pure moderator). 
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Πίνακασ Δ4.2: Αποτελζςματα διερεφνθςθσ τθσ ρυκμιςτικισ φφςθσ τθσ Κοινωνικισ 

Αποςφνδεςθσ 

Αποςφνδεςη από την αγοραςτική διαδικαςία γιατί Άλλαξα εγώ 
(I changedd) 

Άλλαξαν οι άλλοι 
(They Changedd) 

 Path Coef. Path Coef. 

Υπόδειγμα 1 R2=10,9% R2=6,3% 
Chi square: 6.951,52   

Pleasure -> ShopDetachment -0,102 -0,083 

Arousal -> ShopDetachment -0,023  0,015 

Dominance  -> ShopDetachment -0,243b -0,193a 

Υπόδειγμα 2 R2=11,7% R2=7% 
chi square: 10.495,74 f2= 0,073* f2=0,111* 

Pleasure -> ShopDetachment -0,100 -0,082 

Arousal -> ShopDetachment -0,027 0,011 

Dominance  -> ShopDetachment -0,237b -0,183a 

SocDetachment -> ShopDetachment -0,096 -0,095 

Υπόδειγμα 3 R2=21% R2=15,1% 
chi square: 14.960,48 f2= 0,794*** f2=1,157*** 

Pleasure -> ShopDetachment -0,076 -0,075 

Arousal -> ShopDetachment -0,020  0,010 

Dominance  -> ShopDetachment -,218b -0,172a 

SocDetachment -> ShopDetachment -0,071 -0,065 

Pleasure*SocDetachment -> ShopDetachment -0,164a -0,161a 

Arousal*SocDetachment-> ShopDetachment -0,117a -0,114a 

Dominance*SocDetachment-> ShopDetachment 0,166a -0,143a 

Η T-statistics είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι: a = p<0.05;  b = p<0.01;  c = p<0.001 
Η f2 δθλϊνει *μικρι αλλαγι **μεςαία αλλαγι ***μεγάλθ αλλαγι 
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Δ4.4 Αποτελζςματα Υποδείγματοσ Α’ 

Το βαςικό υπόδειγμα που δθμιουργικθκε, αρχικά, περιελάμβανε μία κυρίωσ εξαρτθμζνθ 

ςφνκετθ μεταβλθτι τθν «Αλλαγι ςτθν Συμπεριφορά Καταναλωτι» (Changing Consumer 

Behavior), αλλά και τρείσ ζμμεςεσ απόρροιεσ τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ τθν «Ζλλειψθ 

Πιςτότθτασ» (Disloyalty), τθν «Αγοραςτικι Συμπεριφορά ςτο ΣΜ» (Buying Behavior in SM) και 

τθν «Από Στόμα ςε Στόμα αναφορά» (WOM). Η μεταβλθτι «Βακμόσ Επιρροισ τθσ Κρίςθσ» 

(Degree of Crisis Impact) ζχει ρόλο μεταβλθτισ ελζγχου (control variable) ςτακμίηοντασ τισ 

απαντιςεισ, προκειμζνου να μετρθκεί θ πραγματικι επίδραςθ ςτθν εξαρτθμζνθ μεταβλθτι που 

προζρχεται από τισ μεταβλθτζσ του υποδείγματοσ. Συμπεριλαμβάνονται, επιπλζον, τρεισ 

ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ που προζρχονται από τθν Γνωςτικι Εκτίμθςθ, θ «Εξωτερικι Απόδοςθ» 

(External Attribution), θ «Εςωτερικι Απόδοςθ» (Internal Attribution) και θ «Γνωςτικι 

Προςπάκεια» (Cognitive Efforts). Οι ςφνκετεσ μεταβλθτζσ των ςυναιςκθμάτων {«Ευχαρίςτθςθ» 

(Pleasure), «Διζγερςθ» (Arousal), «Κυριαρχία» (Dominance)} είναι οι ενδιάμεςεσ μεταβλθτζσ. Η 

γραφικι απεικόνιςθ του υποδείγματοσ ακολουκεί τθ μορφι παρουςίαςθσ του PLS. 

 

 

 

Διάγραμμα Δ4.2: Γραφικι Απεικόνιςθ του Υποδείγματοσ Α 
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Δ4.4.1 Αποτελζςματα Υποδείγματοσ Α’:  Δυςπραγοφντεσ 

Το δομικό υπόδειγμα Α αποτελείται από τισ ςυνδζςεισ των ςφνκετων μεταβλθτϊν που 

παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα Δ4.2. Στθν πρϊτθ κατθγορία των καταναλωτϊν ο ζλεγχοσ του 

υποδείγματοσ υποςτιριξε τισ 12 από τισ 16 αρχικζσ διαδρομζσ (paths). Η επιρροι τθσ 

Ευχαρίςτθςθσ ι τθσ δυςαρζςκειασ των καταναλωτϊν (λαμβάνεται υπόψθ το αρνθτικό πρόςθμο 

τθσ επιρροισ) είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι ςε αντίκεςθ με τθν ζλλειψθ ςτατιςτικι 

ςθμαντικότθτασ των άλλων δφο κατθγοριϊν των ςυναιςκθμάτων. Επιπλζον, οι διαδρομζσ τθσ 

«Γνωςτικισ προςπάκειασ» εκτίμθςθσ τθσ κρίςθσ και τθσ «Εςωτερικισ απόδοςθσ» τθσ ςτθν 

«Ευχαρίςτθςθ» και τθν «Διζγερςθ» αντίςτοιχα δεν βρζκθκαν ςτατιςτικϊσ ςθμαντικζσ. Εν 

τοφτοισ, όλεσ οι υπόλοιπεσ διαδρομζσ βρζκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςε επίπεδο ςτατιςτικισ 

ςθμαντικότθτασ 0,05 και 0,01. 

Η Γνωςτικι και θ Συναιςκθματικι επιρροι τθσ κρίςθσ εξθγεί το 10,1% τθσ Αλλαγι τθσ 

Συμπεριφοράσ τθσ ομάδασ των Δυςπραγοφντων. Ωςτόςο, το ποςοςτό τθσ «Ζλλειψθσ 

Πιςτότθτασ» και τθσ «Αγοραςτικισ Συμπεριφοράσ ςτο Σοφπερ Μάρκετ» που εξθγείται από τθν 

Αλλαγι τθσ Συμπεριφοράσ των Καταναλωτϊν υπολογίςτθκε 22,6% και 15,1% αντίςτοιχα. 

 

Δ4.4.2 Αποτελζςματα Υποδείγματοσ Α’: Τροχιοδρομοφντεσ 

Στθν δεφτερθ ομάδα καταναλωτϊν επιβεβαιϊνονται, 11 από τισ 16 αρχικζσ διαδρομζσ, 

δεν είναι ωςτόςο οι ίδιεσ ακολουκίεσ με τθν προθγοφμενθ ομάδα. Σε αυτι τθν ομάδα οι 

διαδρομζσ τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ προσ τθν «Διζγερςθ» δεν βρζκθκαν ςτατιςτικϊσ 

ςθμαντικζσ. Εντοφτοισ, θ ςφνδεςθ μεταξφ του ςυναιςκιματοσ τθσ «Κυριαρχίασ» με τθν «Αλλαγι 

τθσ Αγοραςτικισ Συμπεριφοράσ» είναι θ κυριότερθ και μοναδικι (από τθν κατθγορία των 

ςυναιςκθμάτων) που είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι. 

Σθμαντικό εφρθμα τθσ ομάδα τροχιοδρομοφντων είναι ότι λίγο παραπάνω από το 50% 

τθσ «Ζλλειψθσ τθσ πιςτότθτασ» αυτισ τθσ ομάδασ καταναλωτϊν εξθγείται από τθν αλλαγι τθσ 

ςυμπεριφοράσ τουσ. Παράλλθλα, το 23% τθσ «Αλλαγισ τθσ Αγοραςτικισ Συμπεριφοράσ ςτο 

Σοφπερ Μάρκετ» εξθγείται από τθν γενικότερθ αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν. 

Ενϊ ςυνακολοφκωσ, το 12,9% αυτισ τθσ αλλαγισ ςυμπεριφοράσ τθσ ομάδασ των 

τροχιοδρομοφντων εξθγείται από τθν Γνωςτικι και Συναιςκθματικι εκτίμθςθ τθσ κρίςθσ. 

 
Δ4.4.3 Αποτελζςματα Υποδείγματοσ Α’: Εφποροι 

Η τρίτθ κατθγορία καταναλωτϊν αντιπροςωπεφει τουσ εφπορουσ, με τθν «Αλλαγι τθσ 

Συμπεριφοράσ» τουσ ωσ αγοραςτζσ να εξθγείται 9,4% από τθν επιρροι τθσ κρίςθσ Γνωςτικά και 
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Συναιςκθματικά. Ωσ επί τω πλείςτων, το ςυναίςκθμα τθσ «Κυριαρχίασ» ζχει ςτατιςτικά 

ςθμαντικι επιρροι ςτθν «Αλλαγι τθσ Καταναλωτισ Συμπεριφοράσ», ςε επίπεδο ςτατιςτικισ 

ςθμαντικότθτασ 0,05, ενϊ ςτατιςτικά ςθμαντικι είναι και θ επιρροι τθσ «Ευχαρίςτθςθσ» ςτθν 

«Αλλαγι τθσ Καταναλωτικισ Συμπεριφοράσ» με μικρότερο, όμωσ, ςυντελεςτι διαδρομισ. Σε 

αυτό το υπόδειγμα οι διαδρομζσ τθσ «Εςωτερικι Απόδοςθσ» προσ τα Συναιςκιματα, θ 

«Εξωτερικι Απόδοςθ» προσ τθν «Διζγερςθ» και από τθν «Διζγερςθ» προσ τθν «Αλλαγι 

Αγοραςτικισ Συμπεριφοράσ» δεν βρζκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ. Όλεσ οι υπόλοιπεσ 

διαδρομζσ βρζκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςε επίπεδο ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ 0,05, 0,01 

και 0,001. 

Επιπλζον, θ «Ζλλειψθ Πιςτότθτασ» εξθγείται 30,6% και θ «Αλλαγι Αγοραςτικισ 

Συμπεριφοράσ ςτο Σοφπερ Μάρκετ» εξθγείται 29,3% από τθν «Αλλαγι τθσ Συμπεριφοράσ». Οι 

δφο προαναφερόμενεσ διαδρομζσ ζχουν πολφ υψθλό ςυντελεςτι διαδρομϊν και t-value. Ενϊ, 

αυτι θ ομάδα ζχει τθν χαμθλότερθ «Από Στόμα ςε Στόμα αναφορά» για το ςοφπερ μάρκετ που 

επιςκζπτεται.  

 

Δ4.4.4  Αποτελζςματα Υποδείγματοσ Α’: Στάςιμοι 

Στο αρχικό υπόδειγμα για τθν τζταρτθ ομάδα καταναλωτϊν, από τισ 16 ςυνδζςεισ 

διαδρομϊν υποςτθρίηονται μόνο οι μιςζσ. Όλεσ οι διαδρομζσ από τισ μεταβλθτζσ που 

ςυνκζτουν τθν Γνωςτικι Εκτίμθςθ προσ τθν Κυριαρχία είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ (εξθγϊντασ 

το 14,2% του αίςκθςθσ τθσ Κυριαρχίασ), και μόνο θ «Εξωτερικι Απόδοςθ» προσ τθν 

Ευχαρίςτθςθ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 0,05. Από τα 

Συναιςκιματα προσ τθν «Αλλαγι τθσ Συμπεριφοράσ των Καταναλωτϊν», μόνο θ «Διζγερςθ» 

επθρεάηει τθν τελευταία με ςυντελεςτι διαδρομισ -0,201. Άξιο αναφοράσ είναι πωσ μόνο ςε 

αυτι τθν κατθγορία καταναλωτϊν ο βακμόσ επιρροισ τθσ κρίςθσ δεν λειτουργεί ςτατιςτικά 

ςθμαντικά προσ τθν «Αλλαγι τθσ Καταναλωτικισ Συμπεριφοράσ». 

Το προτεινόμενο μοντζλο εξθγεί μόνο το 5,4% τθσ διακφμανςθσ τθσ «Αλλαγισ τθσ 

Συμπεριφοράσ» τθσ ομάδασ των ςτάςιμων. Δεδομζνου τθσ μικρισ επιρροισ, το ποςοςτό 

εξιγθςθσ τθσ «Ζλλειψθσ Πιςτότθτασ» 28,7% και τθσ «Αγοραςτικισ Συμπεριφοράσ ςτο Σοφπερ 

Μάρκετ» 16,4%, κρίνονται ωσ ικανοποιθτικά. 

Στον πίνακα Δ4.3 παρουςιάηονται για όλεσ τισ κατθγορίεσ των καταναλωτϊν οι 

ςυντελεςτζσ διαδρομισ (path coefficients), οι τιμζσ τθσ t-statistics με επιςιμανςθ τθ ςτατιςτικι 

ςθμαντικότθτα τθσ κάκε ςχζςθσ και ο ςυντελεςτισ προοριςμοφ (R2). 
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Πίνακασ Δ4.3: Αποτελζςματα Υποδείγματοσ Α για όλεσ τισ κατθγορίεσ καταναλωτϊν (Διαγράμματα με path και R2) 

  Δυςπραγούντεσ Τροχιοδρομούντεσ Εύποροι Στάςιμοι 

Model A Path t-stat Path t-stat path t-stat path t-stat 

External Attribution -> Pleasure -0,163 2,638
b
 -0,206 1,915

a
 -0,195 3,523

c
 -0,179 2,843

b
 

External Attribution -> Arousal -0,119 1,770
a
 -0,056 1,050 -0,009 0,135 -0,041 1,014 

External Attribution -> Dominance -0,207 3,762
c
 -0,365 2,514

b
 -0,170 2,971

b
 -0,145 2,182

b
 

Cognitive Effort -> Pleasure -0,072 1,235 -0,192 1,658
a
 -0,153 2,508

b
 -0,075 1,136 

Cognitive Effort -> Arousal -0,113 1,826
b
 -0,021 0,146 0,192 2,548

b
 0,003 0,022 

Cognitive Effort -> Dominance -0,158 2,763
c
 -0,160 1,656

a
 -0,215 3,891

c
 -0,151 2,775

b
 

Internal Attribution -> Pleasure -0,109 1,849
a
 -0,213 1,782

a
 -0,166 1,100 -0,096 1,264 

Internal Attribution -> Arousal -0,016 0,173 -0,236 1,050 -0,160 1,082 -0,090 1,014 

Internal Attribution -> Dominance -0,109 1,920
a
 -0,249 2,514

b
 -0,142 1,286 -0,209 2,182

b
 

Pleasure -> Changing Consumer Behavior -0,264 2,801
b
 -0,082 0,438 -0,103 1,345 -0,059 0,845 

Arousal -> Changing Consumer Behavior -0,076 1,152 -0,013 0,080 0,091 1,449 -0,201 2,981
b
 

Dominance -> Changing Consumer Behavior 0,030 0,260 -0,185 0,191
a
 -0,162 2,179

a
 -0,007 0,081 

Crisis Impact -> Changing Consumer Behavior 0,132 2,471
b
 0,260 2,435

b
 0,168 3,155

b
 0,028 0,378 

Changing Consumer Behavior -> Disloyalty 0,475 10,067
c
 0,730 13,976

c
 0,553 15,136

c
 0,536 10,951

c
 

Changing Consumer Behavior -> SM Buying Beh 0,389 5,265
c
 0,481 4,704

c
 0,541 12,450

c
 0,405 6,717

c
 

SM Buying Beh -> WOM 0,336 4,862
c
 0,519 5,998

c
 0,173 2,588

b
 0,289 4,233

c
 

Pleasure R
2
 7,8%  19,2%  14,3%  7,2% 

Arousal  4,4%  6,9%  4,7%  1,2% 

Dominance  14,8%  32,8%  15,2%  14,2% 

Changing Consumer Behavior  10,1%  12,9%  9,4%  5,4% 

Disloyalty  22,6%  53,3%  30,6%  28,7% 

SM Buying Beh  15,1%  23,1%  29,3%  16,4% 

WOM  11,3%  27%  3,6%  8,4% 

Η T-statistics είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι: a = p<0.05= 1,66;  b = p<0.01= 2,37;  c = p<0.001= 3,20 
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Δ4.5 Αποτελζςματα Υποδείγματοσ Β’ 

Το δεφτερο υπόδειγμα που μελετάται, περιλαμβάνει όλεσ τισ ςφνκετεσ μεταβλθτζσ που 

εξετάςτθκαν ςτο υπόδειγμα Α’, διατθρϊντασ τθν ίδια εξαρτθμζνθ ςφνκετθ μεταβλθτι, τθν 

«Αλλαγι ςτθν Συμπεριφορά Καταναλωτι» (Changing Consumer Behavior), μαηί με τθν 

«Αγοραςτικι Συμπεριφορά ςτο ΣΜ» (Buying Behavior in SM). Σε αυτό το υπόδειγμα 

προςτζκθκε θ μεταβλθτι «Σχζςθ ΣΜ-Καταναλωτι» (Consumer-SM Relationship), ωσ 

μεταβλθτι ελζγχου τθσ «Αγοραςτικισ Συμπεριφοράσ ςτο Σοφπερ Μάρκετ». 

Μεταξφ των πρότερων (antecedent) μεταβλθτϊν και του αποτζλεςματοσ (outcome) 

αυτϊν, προςτζκθκε θ Αποςφνδεςθ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία. Η Αποςφνδεςθ από τθν 

Αγοραςτικι Διαδικαςία διακρίνεται ςε δφο παράγοντεσ «Αποςφνδεςθ γιατί άλλαξα» 

(Shopping Detachment – I changedd) και «Αποςφνδεςθ γιατί άλλαξαν» (Shopping Detachment 

– they changedd) και ο ρόλοσ τουσ ςτο υπόδειγμα χαρακτθρίηεται ωσ ενδιάμεςεσ μεταβλθτζσ. 

Τζλοσ, ο ρόλοσ τθσ μεταβλθτισ «Κοινωνικισ Αποςφνδεςθσ», εξετάςτθκε ςτθν προθγοφμενθ 

ενότθτα (Δ4.3), επομζνωσ ζχει προςτεκεί ωσ ρυκμιςτισ μαηί με τισ μεςολαβθτικζσ επιδράςεισ 

του. Η γραφικι απεικόνιςθ του υποδείγματοσ ακολουκεί τθ μορφι παρουςίαςθσ του PLS. 

 

 

Διάγραμμα Δ4.3: Γραφικι Απεικόνιςθ του Υποδείγματοσ Β’ 
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Δ4.5.1 Αποτελζςματα Υποδείγματοσ Β’: Δυςπραγοφντεσ 

Το δομικό υπόδειγμα Β αποτελείται από 26 ςυνδζςεισ ςφνκετων μεταβλθτϊν και 6 

μεςολαβθτικζσ επιδράςεισ (moderation effects) που παρουςιάηονται αναλυτικά ςτο 

διάγραμμα Δ4.3. Στθν πρϊτθ κατθγορία καταναλωτϊν ο ζλεγχοσ του υποδείγματοσ 

υποςτιριξε τισ 22 από τισ ςυνολικά 32 αρχικζσ διαδρομζσ (paths).  

Οι τρεισ παράγοντεσ που περιγράφουν τθν Γνωςτικι Εκτίμθςθ τθσ κρίςθσ εξθγοφν το 8% 

του ςυναιςκιματοσ τθσ «Ευχαρίςτθςθσ», το 4,5% του ςυναιςκιματοσ τθσ «Διζγερςθσ» και 

14,6% του ςυναιςκιματοσ τθσ «Κυριαρχίασ».  Μόνο δφο διαδρομζσ ςε αυτζσ τισ ςυνδζςεισ 

βρζκθκαν μθ ςτατιςτικά ςθμαντικζσ («Γνωςτικι Προςπάκεια -> Ευχαρίςτθςθ» και «Εςωτερικι 

Απόδοςθ -> Διζγερςθ»). Η αίςκθςθσ τθσ «Κυριαρχίασ» των καταναλωτϊν είναι το μοναδικό 

ςυναίςκθμα που επθρεάηει ςτατιςτικά ςθμαντικά τθν Αποςφνδεςθ από τθν Αγοραςτικι 

Διαδικαςία ςε επίπεδο ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ 0,01 ςτθν «Αποςφνδεςθ γιατί εγϊ 

Άλλαξα» και 0,05 ςτθν «Αποςφνδεςθ γιατί οι άλλοι Άλλαξαν». Το ποςοςτό τθσ εξιγθςθσ τθσ 

Αποςφνδεςθσ από τθν Αγοραςτικι Συμπεριφορά και ςτουσ δφο παράγοντεσ είναι 33%, με τθν 

«Κοινωνικι Αποςφνδεςθ» να ζχει ρόλο κακαροφ ρυκμιςτι. Η μόνθ αλλθλεπίδραςθ που δεν 

βρζκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι είναι θ κατθγορία των ςυναιςκθμάτων «Διζγερςθσ» με 

ρυκμιςτι τθν «Κοινωνικι Αποςφνδεςθ» ςτθν «Αποςφνδεςθ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία 

γιατί εγϊ Άλλαξα». 

Η μεςολάβθςθ τθσ «Αποςφνδεςθσ από τθν Αγοραςτικι Συμπεριφορά» εξθγεί πλζον το 

27,8% τθσ «Αλλαγι τθσ Συμπεριφοράσ» τθσ ομάδασ των Δυςπραγοφντων. Η μεςολάβθςθ 

αυτι, δθλαδι, αφξθςε περίπου ςτο τριπλάςιο τθν εξιγθςθ τθσ «Αλλαγισ τθσ Συμπεριφοράσ 

των Καταναλωτϊν». Όπωσ, επίςθσ, διπλαςιάςτθκε το ποςοςτό εξιγθςθσ τθσ «Αγοραςτικισ 

Συμπεριφοράσ ςτο Σοφπερ Μάρκετ» λόγω τθσ «Αλλαγισ τθσ Συμπεριφοράσ» και τθσ 

«Αποςφνδεςθσ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία», θ οποίο υπολογίςτθκε 34,6% με μεταβλθτι 

ελζγχου τθν «Σχζςθ του ςοφπερ μάρκετ με τον Καταναλωτι». Ωςτόςο, το ποςοςτό τθσ 

«Ζλλειψθσ Πιςτότθτασ» που εξθγείται από τθν «Αλλαγι τθσ Συμπεριφοράσ των 

Καταναλωτϊν» μειϊκθκε ελάχιςτα (νζοσ ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ 21,6%), ενϊ το 

ποςοςτό εξιγθςθσ τθσ «Από Στόμα ςε Στόμα αναφοράσ» μειϊκθκε κατά 50%, με τθν τιμι του 

να υπολογίηεται 5,4%. Όμωσ, και οι δυο προαναφερόμενεσ διαδρομζσ παραμζνουν ςτατιςτικά 

ςθμαντικζσ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 0,001. 

 



Ενότθτα Δ. Ανάλυςθ Δεδομζνων 

 

Διδακτορικι Διατριβι Ευαγγελίασ Χ. Χατηοποφλου  314 

 

Δ4.5.2 Αποτελζςματα Υποδείγματοσ Β’: Τροχιοδρομοφντεσ 

Όςο αφορά τθν κατθγορία Τροχιοδρομοφντων καταναλωτϊν ο ζλεγχοσ του 

υποδείγματοσ υποςτιριξε τισ 20 από τισ ςυνολικά 32 αρχικζσ διαδρομζσ (paths). Οι τρεισ 

παράγοντεσ που περιγράφουν τθν γνωςτικι Εκτίμθςθ τθσ κρίςθσ εξθγοφν το 18,8% τθσ 

«Ευχαρίςτθςθσ», το 6,6% τθσ «Διζγερςθσ» και 32,8% του ςυναιςκιματοσ τθσ «Κυριαρχίασ».  

Οι διαδρομζσ των μεταβλθτϊν τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ προσ το ςυναίςκθμα τθσ «Διζγερςθσ» 

δεν βρζκθκαν ςτατιςτικϊσ ςθμαντικζσ. Η αίςκθςθσ τθσ «Ευχαρίςτθςθσ» των καταναλωτϊν 

είναι το μοναδικό ςυναίςκθμα που επθρεάηει ςτατιςτικά ςθμαντικά (sig. 0.05) τθν 

Αποςφνδεςθ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία ςτον παράγοντα «γιατί Εγϊ Άλλαξα». Το 

ποςοςτό τθσ εξιγθςθσ τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία είναι 60% για τθν 

«Αποςφνδεςθ γιατί Εγϊ Άλλαξα» και 71,6% για τθν «Αποςφνδεςθ γιατί οι Άλλοι Άλλαξαν». Το 

υψθλό αυτό ποςοςτό εξιγθςθσ τθσ «Αποςφνδεςισ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία» πθγάηει 

από το ρόλο του κακαροφ ρυκμιςτι που ζχει θ «Κοινωνικι Αποςφνδεςθ». Η μόνθ 

αλλθλεπίδραςθ που δεν βρζκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι (t-value 0,301) είναι θ κατθγορία των 

ςυναιςκθμάτων «Διζγερςθσ» με ρυκμιςτι τθν «Κοινωνικι Αποςφνδεςθ» ςτθν «Αποςφνδεςθ 

από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία γιατί Άλλαξαν». 

Η μεςολάβθςθ τθσ αποςφνδεςθσ από τθν αγοραςτικι ςυμπεριφορά εξθγεί πλζον το 

31,2% τθσ «Αλλαγι τθσ Συμπεριφοράσ» τθσ ομάδασ των Τροχιοδρομοφντων. Η μεςολάβθςθ 

αυτι, δθλαδι, αφξθςε περίπου ςτο διπλάςιο τθν εξιγθςθ τθσ «Αλλαγισ τθσ Συμπεριφορά των 

Καταναλωτϊν». Όπωσ, επίςθσ, αυξικθκε το ποςοςτό εξιγθςθσ τθσ «Αγοραςτικισ 

Συμπεριφοράσ ςτο Σοφπερ Μάρκετ» λόγω τθσ «Αλλαγισ τθσ Συμπεριφοράσ» και τθσ 

Αποςφνδεςθσ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία, θ οποίο υπολογίςτθκε 33,1% με μεταβλθτι 

ελζγχου τθ «Σχζςθ του Σοφπερ Μάρκετ με τον Καταναλωτι». Ωςτόςο, το ποςοςτό τθσ 

«Ζλλειψθσ Πιςτότθτασ» που εξθγείται από τθν «Αλλαγι τθσ Συμπεριφοράσ των 

Καταναλωτϊν» αυξικθκε αιςκθτά (νζοσ ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ 51,3%), ενϊ το ποςοςτό 

εξιγθςθσ τθσ «Από Στόμα ςε Στόμα αναφοράσ» μειϊκθκε ελάχιςτα με τθν τιμι του να 

υπολογίηεται 25,9%. Όμωσ, και οι δυο προαναφερόμενεσ διαδρομζσ παραμζνουν ςτατιςτικά 

ςθμαντικζσ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 0,001.  
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Δ4.5.3 Αποτελζςματα Υποδείγματοσ Β’: Εφποροι 

Ο ζλεγχοσ του υποδείγματοσ Β’ για τθν ομάδα των «Εφπορων» καταναλωτϊν 

υποςτιριξε τισ 21 από τισ ςυνολικά 32 αρχικζσ διαδρομζσ (paths). Οι τρεισ παράγοντεσ που 

περιγράφουν τθν γνωςτικι Εκτίμθςθ τθσ κρίςθσ εξθγοφν το 14% τθσ «Ευχαρίςτθςθσ», το 4,8% 

τθσ «Διζγερςθσ» και 15,1% του ςυναιςκιματοσ τθσ «Κυριαρχίασ».  Οι διαδρομζσ των 

μεταβλθτϊν τθσ «Εςωτερικισ Απόδοςθσ» και τθσ «Γνωςτικισ Προςπάκειασ» είναι ςτατιςτικά 

ςθμαντικζσ προσ όλα τα Συναιςκιματα, ενϊ θ «Εξωτερικι Απόδοςθ» επθρεάηει τθν 

«Κυριαρχία» και τθν «Ευχαρίςτθςθ». Η αίςκθςθ τθσ «Κυριαρχίασ» των καταναλωτϊν είναι το 

μοναδικό ςυναίςκθμα που επθρεάηει ςτατιςτικά ςθμαντικά (sig. 0.05) τθν Αποςφνδεςθ από 

τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία ςτον παράγοντα «γιατί Εγϊ Άλλαξα». Το ποςοςτό τθσ εξιγθςθσ 

τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία είναι 31,5% για τθν «Αποςφνδεςθ γιατί Εγϊ 

Άλλαξα» και 36,5% για τθν «Αποςφνδεςθ γιατί οι Άλλοι Άλλαξαν». Το υψθλό αυτό ποςοςτό 

εξιγθςθσ τθσ Αποςφνδεςισ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία πθγάηει από το ρόλο τθσ 

«Κοινωνικισ Αποςφνδεςθσ» που είναι κακαρόσ ρυκμιςτισ ςτισ 2 ςφνκετεσ μεταβλθτζσ. 

Η μεςολάβθςθ τθσ αποςφνδεςθσ από τθν αγοραςτικι ςυμπεριφορά εξθγεί πλζον το 

28,1% τθσ «Αλλαγι τθσ Συμπεριφοράσ» τθσ ομάδασ των Εφπορων. Η μεςολάβθςθ αυτι, 

δθλαδι, αφξθςε περίπου ςτο τριπλάςιο τθν εξιγθςθ τθσ «Αλλαγισ τθσ Συμπεριφορά των 

Καταναλωτϊν». Όπωσ παράλλθλα, αυξικθκε αλλά όχι ςε τόςο μεγάλο ποςοςτό θ εξιγθςθ τθσ 

«Αγοραςτικισ Συμπεριφοράσ ςτο Σοφπερ Μάρκετ» λόγω τθσ «Αλλαγισ τθσ Συμπεριφοράσ» 

και τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία, θ οποίο υπολογίςτθκε 33,5% με 

μεταβλθτι ελζγχου τθ «Σχζςθ του Σοφπερ Μάρκετ με τον Καταναλωτι». Παράλλθλα, το 

ποςοςτό τθσ «Ζλλειψθσ Πιςτότθτασ» που εξθγείται από τθν «Αλλαγι τθσ Συμπεριφοράσ των 

Καταναλωτϊν» παρζμεινε ςτα ίδια επίπεδα 30,2%. Το ποςοςτό εξιγθςθσ τθσ «Από Στόμα ςε 

Στόμα αναφοράσ» μειϊκθκε ελαχίςτωσ με τθν τιμι του να υπολογίηεται 2,8%. Όλεσ οι 

προαναφερόμενεσ διαδρομζσ παραμζνουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςε επίπεδα ςθμαντικότθτασ 

0,01 και 0,001.  

 

Δ4.5.4 Αποτελζςματα Υποδείγματοσ Β’: Στάςιμοι 

Ο ζλεγχοσ του υποδείγματοσ Β’ για τθν ομάδα των «Στάςιμων» καταναλωτϊν 

υποςτιριξε τισ 20 από τισ ςυνολικά 32 αρχικζσ διαδρομζσ (paths). Οι τρεισ παράγοντεσ που 

περιγράφουν τθν γνωςτικι Εκτίμθςθ τθσ κρίςθσ εξθγοφν το 7% τθσ «Ευχαρίςτθςθσ», το 4,5% 

τθσ «Διζγερςθσ» και 14,1% του ςυναιςκιματοσ τθσ «Κυριαρχίασ».  Οι διαδρομζσ των 

μεταβλθτϊν τθσ «Εςωτερικισ Απόδοςθσ» είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ προσ όλα τα 
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Συναιςκιματα, θ «Εξωτερικι Απόδοςθ» επθρεάηει τθν «Κυριαρχία» και τθν «Ευχαρίςτθςθ» 

ενϊ θ «Γνωςτικι Προςπάκεια» βρζκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι μόνο με το ςυναίςκθμα τθσ  

«Κυριαρχίασ». Η αίςκθςθ τθσ «Κυριαρχίασ» των καταναλωτϊν είναι το μοναδικό ςυναίςκθμα 

που επθρεάηει ςτατιςτικά ςθμαντικά (sig. 0.05) τθν Αποςφνδεςθ από τθν Αγοραςτικι 

Διαδικαςία ςτον παράγοντα «γιατί Εγϊ Άλλαξα». Το ποςοςτό τθσ εξιγθςθσ τθσ Αποςφνδεςθσ 

από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία είναι 41,8% για τθν «Αποςφνδεςθ γιατί Εγϊ Άλλαξα» και 40% 

για τθν «Αποςφνδεςθ γιατί οι Άλλοι Άλλαξαν». Το υψθλό αυτό ποςοςτό εξιγθςθσ τθσ 

«Αποςφνδεςισ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία» πθγάηει από το ρόλο τθσ «Κοινωνικισ 

Αποςφνδεςθσ» που είναι κακαρόσ ρυκμιςτισ ςτθν «Αποςφνδεςθ γιατί Εγϊ Άλλαξα» ενϊ ςε 

αυτι τθν κατθγορία ςτθν μεταβλθτι «Αποςφνδεςθ γιατί οι άλλοι άλλαξαν» είναι οιωνεί 

ρυκμιςτισ.  

Η μεςολάβθςθ τθσ αποςφνδεςθσ από τθν αγοραςτικι ςυμπεριφορά εξθγεί πλζον το 

19,2% τθσ «Αλλαγι τθσ Συμπεριφοράσ» τθσ ομάδασ των Στάςιμων. Η μεςολάβθςθ αυτι, 

δθλαδι, αφξθςε περίπου ςτο τετραπλάςιο τθν εξιγθςθ τθσ «Αλλαγισ τθσ Συμπεριφορά των 

Καταναλωτϊν». Παράλλθλα, αυξικθκε το ποςοςτό εξιγθςθσ τθσ «Αγοραςτικισ 

Συμπεριφοράσ ςτο Σοφπερ Μάρκετ» λόγω τθσ «Αλλαγισ τθσ Συμπεριφοράσ» και τθσ  

«Αποςφνδεςθσ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία γιατί Εγϊ Άλλαξα», το οποίο υπολογίςτθκε 

25,4% με μεταβλθτι ελζγχου τθ «Σχζςθ του Σοφπερ Μάρκετ με τον Καταναλωτι». Ωςτόςο, το 

ποςοςτό τθσ «Ζλλειψθσ Πιςτότθτασ» που εξθγείται από τθν «Αλλαγι τθσ Συμπεριφοράσ των 

Καταναλωτϊν» μειϊκθκε , όπωσ και το ποςοςτό εξιγθςθσ τθσ «Από Στόμα ςε Στόμα 

αναφοράσ» μειϊκθκε με τθν τιμι τουσ να υπολογίηεται 23,8% και 6,7% αντίςτοιχα. Όλεσ οι 

προαναφερόμενεσ διαδρομζσ παραμζνουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 

0,001.  
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Πίνακασ Δ4.4: Αποτελζςματα Υποδείγματοσ Β’ για όλεσ τισ κατθγορίεσ καταναλωτϊν (Διαγράμματα με path και R2) 

 Δυςπραγούντεσ Τροχ/ντεσ Εύποροι Στάςιμοι 

Model B Path t-stat Path t-stat Path t-stat Path t-stat 

External Attribution -> Pleasure -0,168 2,703
b
 -0,197 1,761

a
 -0,196 3,602

c
 -0,180 2,895

b
 

External Attribution -> Arousal -0,117 1,855
a
 -0,061 0,526 -0,008 0,117 -0,057 0,607 

External Attribution -> Dominance -0,201 3,686
c
 -0,363 4,221

c
 -0,167 2,871

b
 -0,145 2,521

a
 

Cognitive Effort -> Pleasure -0,077 1,336 -0,196 1,665
a
 -0,153 2,394

a
 -0,061 0,830 

Cognitive Effort -> Arousal -0,125 2,103
a
 -0,037 0,245 0,191 2,771

b
 -0,064 0,657 

Cognitive Effort -> Dominance -0,162 3,150
c
 -0,159 1,697

a
 -0,211 4,060

c
 -0,151 2,810

b
 

Internal Attribution -> Pleasure -0,102 1,768
a
 -0,212 1,979

a
 -0,162 1,172 -0,102 1,306 

Internal Attribution -> Arousal -0,006 0,078 -0,222 1,085 -0,161 1,193 -0,149 1,194 

Internal Attribution -> Dominance -0,108 1,837
a
 -0,253 2,725

b
 -0,148 1,374 -0,202 2,153

a
 

Pleasure -> Shopping Detachment – I changedd -0,093 1,822
a
 -0,119 1,708 0,015 0,008 0,046 0,623 

Pleasure -> Shopping Detachment - They changedd 0,000 0,428 -0,030 1,126 -0,083 0,396 -0,085 1,224 

Arousal -> Shopping Detachment – I changedd -0,012 0,056 0,038 0,651 0,043 1,117 0,021 0,141 

Arousal -> Shopping Detachment - They changedd 0,049 0,698 -0,017 0,994 0,013 0,642 0,075 0,501 

Dominance -> ShopDetachment – I changedd -0,210 2,557
b
 -0,033 0,251 -0,131 2,876 -0,145 2,585

a
 

Dominance -> Shopping Detachment – They 

changedd  
0,137 1,880

a
 -0,059 0,289 -0,055 0,265 -0,070 1,124 

Social Detachment -> ShopDetachment – I changedd -0,080 0,968 -0,037 0,762 -0,009 0,512 -0,064 0,913 

Social Detachment -> ShopDetachment – They 

changedd 
0,102 0,887 0,093 0.914 -0,092 1,352 -0,147 0,939 

ModEffect Pleas-SD -> ShopDetachment – I changedd -0.249 1,874
a
 0,323 1,871

a
 -0,235 2,282

a
 0,315 2,190

a
 

ModEffect Arous-SD -> ShopDetachment – I changedd -0.063 0.844 0,155 1,989
a
 -0,170 1,775

a
 -0,166 1,816

a
 

ModEffect Dom-SD -> ShopDetachment – I changedd -0.266 1.931
a
 0,417 2,230

a
 -0,262 2,512

a
 0,270 1,823

a
 

ModEffect Pleas-SD -> ShopDetachment - They 

changedd 
-0.232 1.814

a
 0,419 1,939

a
 -0,320 2,617

b
 -0,346 2,143

a
 

ModEffecr Arous-SD -> Shopping Detachment - They 

changedd 
-0.186 2.062

a
 0,072 0,301 -0,119 1,594 -0,162 1,686

a
 

ModEffect Dom-SD -> Shopping Detachment - They -0.292 1.984
a
 0,414 1,998

a
 -0,310 2,560

a
 -0,211 1,742

a
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changed 

Shopping Detachment – I changed -> Changing 

Consumer Behavior 
0,484 8,344

c
 0,427 3,490

c
 0,488 10,182

c
 0,432 5,743

c
 

Shopping Detachment – I changed -> SM Buying 

Behavior 
0,247 3,037

b
 0,005 0,051 0,191 3,086

b
 0,242 2,084

a
 

Shopping Detachment – They changed -> Changing 

Consumer Behavior 
-0,109 1,968

a
 0,097 0,516 0,054 0,020 0,014 0,364 

Shopping Detachment – They changed -> SM Buying 

Behavior 
-0,168 2,149

a
 0,173 2,070

a
 0,024 0,552 0,044 0,760 

Consumer – SM Relationship -> SM Buying Behavior -0,259 2,722
b
 -0,225 1,890

a
 -0,101 2,012

a
 -0,206 3,275

c
 

Crisis Impact -> Changing Consumer Behavior 0,058 1,138 0,209 2,482
a
 0,122 2,762

b
 0,012 0,200 

Changing Consumer Behavior -> Disloyalty 0,459 3,089
b
 0,716 12,663

c
 0,549 14,529

c
 0,488 8,040

c
 

Changing Consumer Behavior -> SM Buying Behavior 0,218 2,690
b
 0,403 3,064

c
 0,423 7,067

c
 0,303 4,269

c
 

SM Buying Beh -> WOM 0,233 2,690
b
 0,509 5,786

c
 0,167 2,237

b
 0,259 3,618

c
 

Pleasure  R
2
 8%  18,8%  14%  7% 

Arousal  4,5%  6,6%  4,8%  4,5% 

Dominance  14,6%  32,8%  15,1%  14,1% 

Shopping Detachment – They changed  33,6%  71,6%  36,5%  41,8% 

Shopping Detachment – I changed  33,7%  60,6%  31,5%  40% 

Changing Consumer Behavior  27,8%  31,2%  28,1%  19,2% 

Disloyalty  21,1%  51,3%  30,2%  23,8% 

SM Buying Beh  34,6%  33,1%  33,5%  25,4% 

WOM  5,4%  25,9%  2,8%  6,7% 

Η T-statistics είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι: a = 1,66=p<0.05;  b = 2,37= p<0.01;  c = 3,20= p<0.001 
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Δ4.6 Αποτελζςματα Τελικοφ Υποδείγματοσ 

Το τελικό υπόδειγμα που δθμιουργικθκε, ςυνκζτεται από όλεσ τισ μεταβλθτζσ που 

εξετάςτθκαν ςτο υπόδειγμα Α’ και ςτο υπόδειγμα Β’ και γίνεται προςκικθ τθσ αποςφνδεςθσ 

από τθν επωνυμία. Οι εξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ διατθροφνται οι ίδιεσ, δθλαδι θ «αλλαγι ςτθν 

ςυμπεριφορά καταναλωτι» (Changing Consumer Behavior), μαηί με τθν απόρροια τθσ, τθν 

«ζλλειψθ πιςτότθτασ» (Disloyalty) και θ «αγοραςτικι ςυμπεριφορά ςτο ΣΜ» (Buying Behavior 

in SM) με τθ «από ςτόμα ςε ςτόμα αναφορά» (WOM) ωσ απόρροια ςυμπεριφοράσ για το 

ςοφπερ μάρκετ.  

Η προςκικθ των μεταβλθτϊν τθσ αποςφνδεςθσ από τθν επωνυμία, λειτουργεί ωσ 

ενδιάμεςθ μεταβλθτι, μεταξφ τθσ ςχζςθσ «αποςφνδεςθ από τθν αγοραςτικι διαδικαςία» και 

τθν «αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν». Η αποςφνδεςθ από τθν επωνυμία 

αξιολογείται με δφο μεταβλθτζσ «Αποςφνδεςθ από τθν επωνυμία - Ιδανικά» (Brand 

Detachment – Ideal Self) και «Αποςφνδεςθ από τθν επωνυμία - Δθμόςια» (Brand Detachment 

– Public Self). Τζλοσ, οι μεταβλθτζσ «Σφνδεςθ με τθν Επωνυμία» (Brand Attachment) και 

«Τρόποσ Σφνδεςθσ» (Attachment Style) ζχουν το ρόλο των μεταβλθτϊν ελζγχου για να 

διαςφαλιςτεί θ ςωςτι ερμθνεία των μεταβλθτϊν. Η γραφικι απεικόνιςθ του υποδείγματοσ 

ακολουκεί τθ μορφι παρουςίαςθσ του PLS. 

 

Διάγραμμα Δ4.4: Γραφικι Απεικόνιςθ Τελικοφ Υποδείγματοσ 
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Δ4.6.1 Αποτελζςματα Τελικοφ μοντζλου: Δυςπραγοφντεσ 

Στθν πρϊτθ κατθγορία καταναλωτϊν ο ζλεγχοσ του υποδείγματοσ υποςτιριξε τισ 30 

από τισ ςυνολικά 44 αρχικζσ διαδρομζσ (paths). Οι τρεισ παράγοντεσ που περιγράφουν τθν 

Γνωςτικι Εκτίμθςθ τθσ κρίςθσ εξθγοφν το 8% του ςυναιςκιματοσ τθσ «Ευχαρίςτθςθσ», το 

4,5% του ςυναιςκιματοσ τθσ «Διζγερςθσ» και 14,6% του ςυναιςκιματοσ τθσ «Κυριαρχίασ», 

χωρίσ καμία αλλαγι ςτο ποςοςτό εξιγθςθσ μεταξφ των Υποδειγμάτων.  Μόνο δφο διαδρομζσ 

ςε αυτζσ τισ ςυνδζςεισ βρζκθκαν μθ ςτατιςτικά ςθμαντικζσ («Γνωςτικι Προςπάκεια -> 

Ευχαρίςτθςθ» και «Εςωτερικι Απόδοςθ -> Διζγερςθ»). Η αίςκθςθσ τθσ «Κυριαρχίασ» και τθσ 

«Ευχαρίςτθςθσ» των καταναλωτϊν είναι τα ςυναιςκιματα που επθρεάηουν ςτατιςτικά 

ςθμαντικά τθν «Αποςφνδεςθ γιατί εγϊ Άλλαξα» ςε επίπεδο ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ 0,01 

και 0,05 αντίςτοιχα. Ενϊ κανζνα ςυναίςκθμα δεν βρζκθκε να επθρεάηει άμεςα τθν 

«Αποςφνδεςθ γιατί οι άλλοι άλλαξαν». Το ποςοςτό τθσ εξιγθςθσ τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν 

Αγοραςτικι Συμπεριφορά και ςτουσ δφο παράγοντεσ είναι περίπου 32% (παρζμεινε ςτακερό 

ςε ςχζςθ με το Υπόδειγμα Β), με τθν «Κοινωνικι Αποςφνδεςθ» να ζχει ρόλο κακαροφ 

ρυκμιςτι. Η μόνθ αλλθλεπίδραςθ που δεν βρζκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι (t-value 0,653) είναι 

θ κατθγορία των ςυναιςκθμάτων «Διζγερςθσ» με ρυκμιςτι τθν «Κοινωνικι Αποςφνδεςθ» 

ςτθν «Αποςφνδεςθ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία γιατί εγϊ Άλλαξα». 

Η απευκείασ διαδρομι τθσ «Αποςφνδεςθσ γιατί Εγϊ Άλλαξα» με τθν «Αλλαγι τθσ 

Συμπεριφοράσ» είναι ςτατιςτικά ςθμαντικά (t-value 6,654; P<0,001; path 0,471) τθσ ομάδασ 

των Δυςπραγοφντων, ενϊ αντίκετα δεν είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι θ ςφνδεςθ μεταξφ τθσ 

«Αποςφνδεςθ γιατί οι Άλλοι Άλλαξαν» με τθν «Αλλαγι τθσ Συμπεριφοράσ». Παράλλθλα, οι 

μεταβλθτζσ τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία ζχουν ςτατιςτικά ςθμαντικι 

ςφνδεςθ με τθν «Αγοραςτικι Συμπεριφορά ςτο ΣΜ» ςε επίπεδο ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ 

0,001 και 0,05. 

Η μεταβλθτι «Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία – Δθμόςιο Εγϊ» εξθγείται 40% από τθν 

«Αποςφνδεςθ γιατί οι Άλλοι Άλλαξαν» (t-value 6,387; p<0,001; path 0,370), με μεταβλθτζσ 

ελζγχου τθν «Σφνδεςθ από τθν Επωνυμία» (t-value 6,887; p<0,001; path -0,346) και τον 

«Τρόπο Σφνδεςθσ» (t-value 4,079; p<0,001; path -0,164). Επιπλζον, θ μεταβλθτι 

«Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία – Ιδανικό Εγϊ» εξθγείται 25% από τθν «Αποςφνδεςθ γιατί 

Εγϊ Άλλαξα» (t-value 4,367; p < 0,001; path 0,320) και τθν «Αποςφνδεςθ γιατί οι Άλλοι 

Άλλαξαν» (t-value 2,367; p < 0,05; path 0,177) με μεταβλθτζσ ελζγχου τθν «Σφνδεςθ από τθν 

Επωνυμία» (t-value 4,878; p < 0,001; path -0,267) και τον «Τρόπο Σφνδεςθσ» (t-value 2,740; p 

< 0,05; path 0,139).  
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Η προςκικθ των μεταβλθτϊν τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν Επωνυμία, παρόλο που 

παρουςίαςε αμετάβλθτθ επιρροι (ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο Υπόδειγμα Β) ςτο ποςοςτό 

τθσ εξιγθςθσ τθσ μεταβλθτισ «Αλλαγι τθσ Συμπεριφοράσ του Καταναλωτι», αφξθςε το 

ποςοςτό τθσ εξιγθςθσ τθσ μεταβλθτισ «Αγοραςτικισ Συμπεριφοράσ ςτο Σοφπερ Μάρκετ» ςτο 

39%. Η μεςολάβθςθ των μεταβλθτϊν τθσ «Αποςφνδεςθσ από τθν Επωνυμία», δθλαδι, 

επθρζαςε τθν εξιγθςθ τθσ «Αγοραςτικισ Συμπεριφοράσ ςτο Σοφπερ Μάρκετ» λόγω τθσ φφςθ 

των μεταβλθτϊν που προςτζκθκαν, οι οποίεσ ςτόχευαν ςτθν Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία 

του Βαςικοφ τουσ Σοφπερ Μάρκετ. 

Σε ςχζςθ με το Υπόδειγμα Α, θ εξιγθςθ τθσ «Αλλαγισ τθσ Συμπεριφορά του 

Καταναλωτι» ςχεδόν τριπλαςιάςτθκε, από 10% ανιλκε ςε 27%, όπωσ επίςθσ και θ εξιγθςθ 

τθσ «Αγοραςτικισ Συμπεριφοράσ ςτο Σοφπερ Μάρκετ» από 15% ανιλκε ςε 39%, 

επιβεβαιϊνοντασ ότι θ Αποςφνδεςθ του Καταναλωτι αποτελεί ςθμαντικόσ παράγοντασ 

επιρροισ που μεςολαβεί ςτον κακοριςμό τθσ Συμπεριφοράσ του Καταναλωτι τθ περίοδο μιασ 

οικονομικισ φφεςθσ, 

Άξιο αναφοράσ είναι θ ζλλειψθ ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ τθσ μεταβλθτισ ελζγχου 

«Βακμόσ Επιρροισ τθσ Κρίςθσ» ςτθν «Αλλαγι τθσ Καταναλωτικισ Συμπεριφοράσ». 

Επιπροςκζτωσ, το ποςοςτό τθσ «Ζλλειψθσ Πιςτότθτασ» που εξθγείται από τθν «Αλλαγι τθσ 

Συμπεριφοράσ των Καταναλωτϊν» παρζμεινε ςτακερό περίπου ςτο 20% (ςε ςχζςθ με το 

Υπόδειγμα Β και το Υπόδειγμα Α), όπωσ και το ποςοςτό εξιγθςθσ τθσ «Από Στόμα ςε Στόμα 

αναφοράσ» που εξθγείται από τθν «Αγοραςτικι Συμπεριφορά ςτο ΣΜ» περίπου ςτο 5% (ςε 

ςχζςθ με το Υπόδειγμα Β, ςε ςχζςθ Υπόδειγμα Α ζχει μειωκεί ςτο μιςό). Ωςτόςο, και οι δυο 

προαναφερόμενεσ διαδρομζσ παραμζνουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 

0,001 και 0,05 αντίςτοιχα (t-value 9,986 - 2,972; Path 0,461 – 0,222). 

 

Δ4.6.2 Αποτελζςματα Τελικοφ μοντζλου: Τροχιοδρομοφντεσ 

Στθ δεφτερθ κατθγορία καταναλωτϊν ο ζλεγχοσ του υποδείγματοσ υποςτιριξε τισ 24 

από τισ ςυνολικά 44 αρχικζσ διαδρομζσ. Οι τρεισ παράγοντεσ που περιγράφουν τθν γνωςτικι 

Εκτίμθςθ τθσ κρίςθσ εξθγοφν το 19% τθσ «Ευχαρίςτθςθσ», το 6,6% τθσ «Διζγερςθσ» και 32,8% 

του ςυναιςκιματοσ τθσ «Κυριαρχίασ», χωρίσ να παρουςιάηεται καμία αλλαγι από το αρχικό 

Υπόδειγμα. Όλεσ οι διαδρομζσ των μεταβλθτϊν τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ προσ το ςυναίςκθμα 

τθσ «Διζγερςθσ» δεν βρζκθκαν ςτατιςτικϊσ ςθμαντικζσ. Η αίςκθςθσ τθσ «Ευχαρίςτθςθσ» των 

καταναλωτϊν είναι το μοναδικό ςυναίςκθμα που ζχει άμεςα ςτατιςτικά ςθμαντικά διαδρομι 

(t-value -0,102; P<0,05; Path -0,152) με τθν Αποςφνδεςθ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία ςτον 
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παράγοντα «γιατί Εγϊ Άλλαξα». Το ποςοςτό τθσ εξιγθςθσ τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν 

Αγοραςτικι Διαδικαςία είναι 63% για τθν «Αποςφνδεςθ γιατί Εγϊ Άλλαξα» και 71% για τθν 

«Αποςφνδεςθ γιατί οι Άλλοι Άλλαξαν», παραμζνει ίδιο ςε ςχζςθ με το Υπόδειγμα Β. Όπωσ 

παρατθρείται και ςτο Τελικό Υπόδειγμα, το υψθλό αυτό ποςοςτό εξιγθςθσ τθσ «Αποςφνδεςισ 

από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία» πθγάηει από το ρόλο του κακαροφ ρυκμιςτι που ζχει θ 

«Κοινωνικι Αποςφνδεςθ». Η μόνθ αλλθλεπίδραςθ που δεν βρζκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι (t-

value 0,861) είναι θ κατθγορία των ςυναιςκθμάτων «Διζγερςθσ» με ρυκμιςτι τθν «Κοινωνικι 

Αποςφνδεςθ» ςτθν «Αποςφνδεςθ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία γιατί Άλλαξαν». 

Η απευκείασ διαδρομι τθσ «Αποςφνδεςθσ γιατί Εγϊ Άλλαξα» με τθν «Αλλαγι τθσ 

Συμπεριφοράσ» είναι ςτατιςτικά ςθμαντικά (t-value 2,093; P<0,05; path 0,216) τθσ ομάδασ 

των Τροχιοδρομοφντων, ενϊ βρζκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι θ ςφνδεςθ μεταξφ τθσ 

«Αποςφνδεςθ γιατί οι Άλλοι Άλλαξαν» με τθν «Αγοραςτικι Συμπεριφορά ςτο ΣΜ» (t-value 

1,658; p<0,05; Path -0,171). 

Η μεταβλθτι «Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία – Δθμόςιο Εγϊ» εξθγείται 46,6% από τθν 

«Αποςφνδεςθ γιατί οι Άλλοι Άλλαξαν», με μεταβλθτι ελζγχου τθν «Σφνδεςθ από τθν 

Επωνυμία» (t-value 3,430; p<0,001; path -0,550), ενϊ θ διαδρομι για τθ μεταβλθτι ελζγχου 

«Τρόπο Σφνδεςθσ» δεν βρζκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι. Επιπλζον, θ μεταβλθτι «Αποςφνδεςθ 

από τθν Επωνυμία – Ιδανικό Εγϊ» εξθγείται 33% από τθν «Αποςφνδεςθ γιατί Εγϊ Άλλαξα» (t-

value 2,332; p < 0,05; path 0,535) με μεταβλθτι ελζγχου τον «Τρόπο Σφνδεςθσ» (t-value 1,658; 

p<0,05; path -0,171), ενϊ θ διαδρομι για τθ μεταβλθτι ελζγχου «Σφνδεςθ από τθν 

Επωνυμία» δεν βρζκθκε οριακά ςτατιςτικά ςθμαντικι.  

Η «Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία – Δθμόςιο Εγϊ» ζχει ςτατιςτικά ςθμαντικζσ 

διαδρομζσ προσ τθν «Αλλαγι τθσ Συμπεριφοράσ του Καταναλωτι» (t-value 2,042; p < 0,05; 

path -0,474) και τθν «Αγοραςτικι Συμπεριφορά ςτο Σοφπερ Μάρκετ» (t-value 1,655; p < 0,05; 

path -0,216). Ωςτόςο, θ  «Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία – Ιδανικό Εγϊ» ζχει ςτατιςτικά 

ςθμαντικι διαδρομι μόνο προσ τθν «Αγοραςτικι Συμπεριφορά ςτο Σοφπερ Μάρκετ» (t-value 

1,682; p<0,05; path -0,206). Η προςκικθ των μεταβλθτϊν τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν 

Επωνυμία, παρόλο που παρουςίαςε αμετάβλθτθ επιρροι (ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο 

Υπόδειγμα Β) ςτο ποςοςτό τθσ εξιγθςθσ τθσ μεταβλθτισ «Αγοραςτικισ Συμπεριφοράσ ςτο 

Σοφπερ Μάρκετ», αφξθςε το ποςοςτό τθσ εξιγθςθσ τθσ μεταβλθτισ «Αλλαγι τθσ 

Συμπεριφοράσ του Καταναλωτι» ςτο 47,6%. Η μεςολάβθςθ των μεταβλθτϊν τθσ 

Αποςφνδεςθσ από τθν Επωνυμία, δθλαδι, επθρζαςε τθν εξιγθςθ τθσ «Αλλαγι τθσ 

Συμπεριφοράσ του Καταναλωτι», κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα καταναλωτϊν άλλαξε 
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ςθμαντικά όλθ τθν Καταναλωτικι και Αγοραςτικι Συμπεριφορά τθσ αποςυνδεόμενθ 

γενικότερα από τισ επωνυμίεσ.  

Σε ςχζςθ με το Υπόδειγμα Α, θ εξιγθςθ τθσ «Αλλαγισ τθσ Συμπεριφορά του 

Καταναλωτι» ςχεδόν τετραπλαςιάςτθκε, από 12,9% ανιλκε ςε 27,6%, όπωσ επίςθσ και θ 

εξιγθςθ τθσ «Αγοραςτικισ Συμπεριφοράσ ςτο Σοφπερ Μάρκετ» από 23,1% ανιλκε ςε 35,2%, 

επιβεβαιϊνοντασ ότι θ Αποςφνδεςθ του Καταναλωτι αποτελεί ςθμαντικόσ παράγοντασ 

επιρροισ που μεςολαβεί ςτον κακοριςμό τθσ Συμπεριφοράσ του Καταναλωτι τθ περίοδο μιασ 

οικονομικισ φφεςθσ, 

Επιπροςκζτωσ, το ποςοςτό τθσ «Ζλλειψθσ Πιςτότθτασ» που εξθγείται από τθν «Αλλαγι 

τθσ Συμπεριφοράσ των Καταναλωτϊν» παρζμεινε ςτακερό περίπου ςτο 51,3% (ςε ςχζςθ με το 

Υπόδειγμα Β και το Υπόδειγμα Α), όπωσ και το ποςοςτό εξιγθςθσ τθσ «Από Στόμα ςε Στόμα 

αναφοράσ» που εξθγείται από τθν «Αγοραςτικι Συμπεριφορά ςτο ΣΜ» περίπου ςτο 26,6% (ςε 

ςχζςθ με το Υπόδειγμα Β και το Υπόδειγμα Α). Ωςτόςο, και οι δυο προαναφερόμενεσ 

διαδρομζσ παραμζνουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 0,001 (t-value 

14,433 – 5,021; Path 0,717 – 0,517). 

 

Δ4.6.3 Αποτελζςματα Τελικοφ μοντζλου: Εφποροι 

Στθ κατθγορία των «Εφπορων» καταναλωτϊν ο ζλεγχοσ του υποδείγματοσ υποςτιριξε 

τισ 29 από τισ ςυνολικά 44 αρχικζσ διαδρομζσ. Οι τρεισ παράγοντεσ που περιγράφουν τθν 

Γνωςτικι Εκτίμθςθ τθσ κρίςθσ εξθγοφν το 14% τθσ «Ευχαρίςτθςθσ», το 4,8% τθσ «Διζγερςθσ» 

και 15,1% του ςυναιςκιματοσ τθσ «Κυριαρχίασ», χωρίσ να παρουςιάηεται καμία αλλαγι από 

το αρχικό Υπόδειγμα. Οι διαδρομζσ των μεταβλθτϊν τθσ «Εςωτερικισ Απόδοςθσ» και τθσ 

«Γνωςτικισ Προςπάκειασ» είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ προσ όλα τα Συναιςκιματα, ενϊ θ 

«Εξωτερικι Απόδοςθ» επθρεάηει τθν «Κυριαρχία» και τθν «Ευχαρίςτθςθ». Η αίςκθςθ τθσ 

«Κυριαρχίασ» των καταναλωτϊν είναι το μοναδικό ςυναίςκθμα, άρα και θ μοναδικι 

διαδρομι, που επθρεάηει άμεςα (t-value 2,781; P<0,01; path -0,119) τθν Αποςφνδεςθ από τθν 

Αγοραςτικι Διαδικαςία ςτον παράγοντα «γιατί Εγϊ Άλλαξα». Το ποςοςτό τθσ εξιγθςθσ τθσ 

Αποςφνδεςθσ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία είναι 30% για τθν «Αποςφνδεςθ γιατί Εγϊ 

Άλλαξα» και 35% για τθν «Αποςφνδεςθ γιατί οι Άλλοι Άλλαξαν». Το υψθλό αυτό ποςοςτό 

εξιγθςθσ τθσ Αποςφνδεςισ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία πθγάηει από το ρόλο τθσ 

«Κοινωνικισ Αποςφνδεςθσ» που είναι κακαρόσ ρυκμιςτισ ςτισ δφο ςφνκετεσ μεταβλθτζσ. 

Η απευκείασ διαδρομι τθσ «Αποςφνδεςθσ γιατί Εγϊ Άλλαξα» με τθν «Αλλαγι τθσ 

Συμπεριφοράσ» (t-value 6,308; P<0,001; path 0,396) και τθν «Αγοραςτικι Συμπεριφορά ςτο 
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ΣΜ» (t-value 2,170; P<0,05; path 0,145) τθσ ομάδασ των «Εφπορων» είναι ςτατιςτικά 

ςθμαντικζσ, ενϊ δεν βρζκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι καμία διαδρομι μεταξφ τθσ «Αποςφνδεςθ 

γιατί οι Άλλοι Άλλαξαν» με τισ Συμπεριφορικζσ μεταβλθτζσ. 

Η μεταβλθτι «Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία – Δθμόςιο Εγϊ» εξθγείται 24,4% από τθν 

«Αποςφνδεςθ γιατί Εγϊ Άλλαξα» (t-value 2,293; P<0,05; path -0,235), με μεταβλθτι ελζγχου 

τθν «Σφνδεςθ με τθν Επωνυμία» (t-value 3,714; p<0,001; path -0,385), ενϊ θ διαδρομι για τθ 

μεταβλθτι ελζγχου «Τρόποσ Σφνδεςθσ» δεν βρζκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι. Επιπλζον, θ 

μεταβλθτι «Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία – Ιδανικό Εγϊ» εξθγείται 18% από τθν 

«Αποςφνδεςθ γιατί Εγϊ Άλλαξα» (t-value 3,677; p<0,001; path 0,289) και τθν «Αποςφνδεςθ 

γιατί οι Άλλοι Άλλαξαν» (t-value 1,855; p<0,05; path 0,183) με μεταβλθτζσ ελζγχου τθν 

«Σφνδεςθ με τθν Επωνυμία» (t-value 1,910; p<0,05; path -0,167) και τον «Τρόπο Σφνδεςθσ» (t-

value 2,153; p<0,05; path 0,139). 

Η «Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία – Δθμόςιο Εγϊ» ζχει ςτατιςτικά ςθμαντικζσ 

διαδρομζσ προσ τθν «Αλλαγι τθσ Συμπεριφοράσ του Καταναλωτι» (t-value 2,314; p<0,05; 

path -0,245) και τθν «Αγοραςτικι Συμπεριφορά ςτο ΣΜ» (t-value 2,229; p< 0,05; path -0,213). 

Ωςτόςο, θ  «Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία – Ιδανικό Εγϊ» ζχει ςτατιςτικά ςθμαντικι 

διαδρομι μόνο προσ τθν «Αλλαγι τθσ Συμπεριφοράσ του Καταναλωτι» (t-value 2,044; p<0,05; 

path -0,097). Η προςκικθ των μεταβλθτϊν τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν Επωνυμία προκάλεςε 

αφξθςθ ςτο 36,9%, ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο Υπόδειγμα Β, ςτο ποςοςτό τθσ εξιγθςθσ τθσ 

μεταβλθτισ «Αγοραςτικισ Συμπεριφοράσ ςτο Σοφπερ Μάρκετ», όπωσ, άλλωςτε, αφξθςε το 

ποςοςτό τθσ εξιγθςθσ τθσ μεταβλθτισ «Αλλαγι τθσ Συμπεριφοράσ του Καταναλωτι» ςτο 

34,1%. Η μεςολάβθςθ των μεταβλθτϊν τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν Επωνυμία, δθλαδι, 

επθρζαςε τθν εξιγθςθ τθσ και των δφο εξαρτθμζνων ςυμπεριφορικϊν μεταβλθτϊν. 

Σε ςχζςθ με το Υπόδειγμα Α, θ εξιγθςθ τθσ «Αλλαγισ τθσ Συμπεριφορά του 

Καταναλωτι» ςχεδόν υπερτριπλαςιάςτθκε, από 9,4% ανιλκε ςε 34,5%, όπωσ επίςθσ και θ 

εξιγθςθ τθσ «Αγοραςτικισ Συμπεριφοράσ ςτο Σοφπερ Μάρκετ» από 29,3% ανιλκε ςε 36,9%, 

επιβεβαιϊνοντασ ότι θ Αποςφνδεςθ του Καταναλωτι αποτελεί ςθμαντικόσ παράγοντασ 

επιρροισ που μεςολαβεί ςτον κακοριςμό τθσ Συμπεριφοράσ του Καταναλωτι τθ περίοδο μιασ 

οικονομικισ φφεςθσ, 

Επιπροςκζτωσ, το ποςοςτό τθσ «Ζλλειψθσ Πιςτότθτασ» που εξθγείται από τθν «Αλλαγι 

τθσ Συμπεριφοράσ των Καταναλωτϊν» παρζμεινε ςτακερό περίπου ςτο 30% (ςε ςχζςθ με το 

Υπόδειγμα Β και το Υπόδειγμα Α), όπωσ και το ποςοςτό εξιγθςθσ τθσ «Από Στόμα ςε Στόμα 

αναφοράσ» που εξθγείται από τθν «Αγοραςτικι Συμπεριφορά ςτο ΣΜ» περίπου ςτο 3% (ςε 
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ςχζςθ με το Υπόδειγμα Β και το Υπόδειγμα Α). Ωςτόςο, και οι δυο προαναφερόμενεσ 

διαδρομζσ παραμζνουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 0,001 και 0,05 

αντίςτοιχα (t-value 15,231 – 1,726; Path 0,547 – 0,175). 

 

Δ4.6.4 Αποτελζςματα Τελικοφ μοντζλου: Στάςιμοι 

Στθ κατθγορία των «Στάςιμων» καταναλωτϊν ο ζλεγχοσ του υποδείγματοσ υποςτιριξε 

τισ 28 από τισ ςυνολικά 44 αρχικζσ διαδρομζσ. Οι τρεισ παράγοντεσ που περιγράφουν τθν 

γνωςτικι εκτίμθςθ τθσ κρίςθσ εξθγοφν το 7% τθσ «Ευχαρίςτθςθσ», το 4,5% τθσ «Διζγερςθσ» 

και 14,1% του ςυναιςκιματοσ τθσ «Κυριαρχίασ», χωρίσ ιδιαίτερεσ μεταβολζσ μεταξφ των 

Υποδειγμάτων.  Οι διαδρομζσ των μεταβλθτϊν τθσ «Εςωτερικισ Απόδοςθσ» προσ τθ 

«Διζγερςθ» και τθν «Κυριαρχία», τθσ «Γνωςτικισ Προςπάκειασ» προσ τθ «Κυριαρχία» και  θ 

«Εξωτερικι Απόδοςθ» προσ τθν «Κυριαρχία» και τθν «Ευχαρίςτθςθ» είναι ςτατιςτικά 

ςθμαντικζσ. Η αίςκθςθ τθσ «Κυριαρχίασ» των καταναλωτϊν είναι το μοναδικό ςυναίςκθμα 

που ζχει ςτατιςτικά ςθμαντικά διαδρομι (t-value 2,385; P<0,05; path -0,126) προσ τθν 

Αποςφνδεςθ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία ςτον παράγοντα «γιατί Εγϊ Άλλαξα». Το 

ποςοςτό τθσ εξιγθςθσ τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία είναι 31,5% για τθν 

«Αποςφνδεςθ γιατί Εγϊ Άλλαξα» και 36,5% για τθν «Αποςφνδεςθ γιατί οι Άλλοι Άλλαξαν». Το 

υψθλό αυτό ποςοςτό εξιγθςθσ τθσ Αποςφνδεςισ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία πθγάηει 

από το ρόλο τθσ «Κοινωνικισ Αποςφνδεςθσ» που είναι κακαρόσ ρυκμιςτισ ςτθ μεταβλθτι 

«Αποςφνδεςθ γιατί Εγϊ Άλλαξα» και οιωνεί ρυκμιςτισ «Αποςφνδεςθ γιατί οι Άλλοι Άλλαξαν». 

Η απευκείασ διαδρομι τθσ «Αποςφνδεςθσ γιατί Εγϊ Άλλαξα» με τθν «Αλλαγι τθσ 

Συμπεριφοράσ» (t-value 6,308; P<0,001; path 0,396) και τθν «Αγοραςτικι Συμπεριφορά ςτο 

ΣΜ» (t-value 2,170; P<0,05; path 0,145) τθσ ομάδασ των «Εφπορων» είναι ςτατιςτικά 

ςθμαντικζσ, ενϊ δεν βρζκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι καμία διαδρομι μεταξφ τθσ «Αποςφνδεςθ 

γιατί οι Άλλοι Άλλαξαν» με τισ Συμπεριφορικζσ μεταβλθτζσ. 

Η μεταβλθτι «Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία – Δθμόςιο Εγϊ» εξθγείται 46,6% από τθν 

«Αποςφνδεςθ γιατί Εγϊ Άλλαξα» (t-value 3,204; P<0,001; path -0,186) και τθν «Αποςφνδεςθ 

γιατί οι Άλλοι Άλλαξαν» (t-value 4,229; P<0,001; path 0,376), με μεταβλθτζσ ελζγχου τθν 

«Σφνδεςθ με τθν Επωνυμία» (t-value 7,601; p<0,001; path -0,428) και τον «Τρόποσ Σφνδεςθσ» 

(t-value 1,652; P<0,05; path -0,074). Επιπλζον, θ μεταβλθτι «Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία 

– Ιδανικό Εγϊ» εξθγείται 26,8% από τθν «Αποςφνδεςθ γιατί Εγϊ Άλλαξα» (t-value 6,276; 

p<0,001; path 0,395) και τθν «Αποςφνδεςθ γιατί οι Άλλοι Άλλαξαν» (t-value 3,381; p<0,001; 

path 0,198) με μεταβλθτι ελζγχου τθν «Σφνδεςθ με τθν Επωνυμία» (t-value 3,212; p<0,001; 
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path -0,196) ), ενϊ θ διαδρομι για τθ μεταβλθτι ελζγχου «Τρόποσ Σφνδεςθσ» δεν βρζκθκε 

ςτατιςτικά ςθμαντικι. 

Η «Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία – Δθμόςιο Εγϊ» ζχει ςτατιςτικά ςθμαντικζσ 

διαδρομζσ προσ τθν «Αλλαγι τθσ Συμπεριφοράσ του Καταναλωτι» (t-value 1,897; p<0,05; 

path -0,115) και τθν «Αγοραςτικι Συμπεριφορά ςτο ΣΜ» (t-value 3,577; p< 0,05; path -0,262). 

Ωςτόςο, θ  «Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία – Ιδανικό Εγϊ» ζχει ςτατιςτικά ςθμαντικι 

διαδρομι μόνο προσ τθν «Αγοραςτικι Συμπεριφορά ςτο ΣΜ» (t-value 1,662; p<0,05; path  

0,116). Η προςκικθ των μεταβλθτϊν τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν Επωνυμία, παρόλο που 

παρουςίαςε αμετάβλθτθ επιρροι (ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο Υπόδειγμα Β) ςτο ποςοςτό 

τθσ εξιγθςθσ τθσ μεταβλθτισ «Αλλαγι τθσ Συμπεριφοράσ του Καταναλωτι», αφξθςε το 

ποςοςτό τθσ εξιγθςθσ τθσ μεταβλθτισ «Αγοραςτικι Συμπεριφορά ςτο ΣΜ» ςτο 30,5%. Σε 

ςχζςθ με το Υπόδειγμα Α, θ εξιγθςθ τθσ «Αλλαγισ τθσ Συμπεριφορά του Καταναλωτι» 

ςχεδόν τριπλαςιάςτθκε, από 5,4% ανιλκε ςε 17%, όπωσ επίςθσ αυξικθκε και θ εξιγθςθ τθσ 

«Αγοραςτικισ Συμπεριφοράσ ςτο Σοφπερ Μάρκετ» από 16,4% ανιλκε ςε 30,5%, 

επιβεβαιϊνοντασ ότι θ Αποςφνδεςθ του Καταναλωτι αποτελεί ςθμαντικόσ παράγοντασ 

επιρροισ που μεςολαβεί ςτον κακοριςμό τθσ Συμπεριφοράσ του Καταναλωτι τθ περίοδο μιασ 

οικονομικισ φφεςθσ, 

Επιπροςκζτωσ, το ποςοςτό τθσ «Ζλλειψθσ Πιςτότθτασ» που εξθγείται από τθν «Αλλαγι 

τθσ Συμπεριφοράσ των Καταναλωτϊν» παρζμεινε ςτακερό περίπου ςτο 25% (ςε ςχζςθ με το 

Υπόδειγμα Β και το Υπόδειγμα Α), όπωσ και το ποςοςτό εξιγθςθσ τθσ «Από Στόμα ςε Στόμα 

αναφοράσ» που εξθγείται από τθν «Αγοραςτικι Συμπεριφορά ςτο ΣΜ» περίπου ςτο 7% (ςε 

ςχζςθ με το Υπόδειγμα Β και το Υπόδειγμα Α). Ωςτόςο, και οι δυο προαναφερόμενεσ 

διαδρομζσ παραμζνουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 0,001 και 0,05 

αντίςτοιχα (t-value 8,630 – 3,890; Path 0,498 – 0,271). 
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Πίνακασ Δ4.5: Αποτελζςματα Τελικοφ Υποδείγματοσ για όλεσ τισ κατθγορίεσ καταναλωτϊν (Διαγράμμματα path – t stats) 

 Δυςπραγούντεσ Τροχ/ντεσ Εύποροι Στάςιμοι 

Model C Path t-stat path t-stat path t-stat path t-stat 

External Attribution -> Pleasure -0,171 2,928
b
 -0,203 1,770

a
 -0,195 3,574

c
 -0,175 2,735

b
 

External Attribution -> Arousal -0,122 1,800
a
 -0,057 0,467 -0,009 0,129 -0,056 0,542 

External Attribution -> Dominance -0,203 3,825
c
 -0,362 3,756

c
 -0,166 2,783

b
 -0,147 2,599

a
 

Cognitive Effort -> Pleasure -0,076 1,250 -0,195 1,608
a
 -0,153 2,399

a
 -0,062 0,796 

Cognitive Effort -> Arousal -0,126 1,971
a
 -0,024 0,153 0,190 2,827

b
 -0,068 0,614 

Cognitive Effort -> Dominance -0,159 2,946
b
 -0,159 1,636

a
 -0,211 4,233

c
 -0,148 2,706

b
 

Internal Attribution -> Pleasure -0,103 1,756
a
 -0,208 1,876

a
 -0,162 1,778

a
 -0,117 1,299 

Internal Attribution -> Arousal -0,004 0,038 -0,228 1,136 -0,161 1,773
a
 -0,151 1,721

a
 

Internal Attribution -> Dominance -0,110 1,950
a
 -0,253 2,778

b
 -0,149 1,395 -0,202 1,960

a
 

Pleasure -> Shopping Detachment – I changed -0,102 1,852
a
 -0,152 2,042

a
 0,032 0,661 0,035 0,787 

Pleasure -> Shopping Detachment - They changed 0,026 0,468 -0,036 0,461 -0,083 1,069 0,021 0,292 

Arousal -> Shopping Detachment – I changed -0,007 0,156 0,039 0,706 0,050 1,188 0,028 0,582 

Arousal -> Shopping Detachment - They changed 0,017 0,353 -0,003 0,047 -0,007 0,118 0,016 0,419 

Dominance -> Shopping Detachment – I changed -0,178 2,796
b
 0,017 0,254 -0,119 2,781

b
 -0,126 2,385

a
 

Dominance -> Shopping Detachment – They changed  0,003 0,048 -0,076 1,150 -0,069 1,288 0,013 0,242 

Social Detachment -> Shopping Detachment – I changed -0,063 0,958 -0,009 0,164 -0,043 0,433 -0,028 0,422 

Social Detachment -> Shopping Detachment – They changed 0,160 2,794
b
 0,105 1,834

a
 -0,057 0,689 0,173 1,905

a
 

ModEffect Pleas-SD-> Shopping Detachment – I changed -0,257 2,357
a
 0,329 1,826

a
 -0,217 2,882

b
 0,314 1,814

a
 

ModEffect Arous-SD Shopping Detachment – I changed -0,069 0,653 0,106 1,854
a
 -0,152 1,712

a
 -0,166 1,977

a
 

ModEffect Dom-SD Shopping Detachment – I changed -0,273 1,877
a
 0,456 2,269

b
 -0,284 1,856

a
 0,276 1,805

a
 

ModEffect Pleas-SD Shopping Detachment - They changed -0,269 1,868
a
 0,422 2,032

a
 -0,321 1,983

a
 -0,241 1,943

a
 

ModEffecr Arous-SD Shopping Detachment - They changed -0,200 2,339
a
 0,060 0,861 0,129 1,832

a
 -0,174 2,031

b
 

ModEffect Dom-SD Shopping Detachment - They changed -0,228 1,810
a
 0,392 2,109

a
 -0,285 1,982

a
 -0,261 1,968

a
 

Shopping Detachment – I changed -> Changing Consumer 

Behavior 
0,471 6,654

c
 0,216 2,093

a
 0,396 6,308

c
 0,367 3,437

c
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Shopping Detachment – I changed -> SM Buying Behavior 0,274 3,651
c
 0,060 0,494 0,145 2,170

a
 0,094 1,029 

Shopping Detachment – They changed -> Changing 

Consumer Behavior 
-0,074 1,044 0,033 0,240 -0,018 0,282 0,116 1,475 

Shopping Detachment – They changed -> SM Buying 

Behavior 
-0,210 2,740

b
 -0,171 1,658

a
 0,016 0,260 0,062 0,762 

Shopping Detachment – I changed -> Brand Detachment 

(Public Self) 
-0,066 1,354 -0,106 0,757 -0,235 2,293

a
 -0,186 3,204

c
 

Shopping Detachment – I changed -> Brand detachment 

(Ideal self) 
0,320 4,367

c
 0,535 2,332

a
 0,289 3,677

c
 0,395 6,276

c
 

Shopping Detachment – They changed -> Brand 

Detachment (Public Self) 
0,370 6,387

c
 -0,163 0,668 -0,037 0,277 0,376 4,229

c
 

Shopping Detachment – They changed -> Brand detachment 

(Ideal self) 
0,177 2,367

b
 -0,009 0,079 0,183 1,855

a
 0,198 3,381

c
 

Brand Attachment -> Brand Detachment (Public Self) -0,346 6,887
c
 -0,550 3,430

c
 -0,385 3,714

c
 -0,428 7,601

c
 

Brand Attachment -> Brand detachment (Ideal self) -0,267 4,878
c
 0,034 0,236 -0,167 1,910

a
 -0,196 3,212

c
 

Attachment Style -> Brand Detachment (Public Self) -0,164 4,079
c
 -0,126 1,375 -0,010 0,145 -0,074 1,652

a
 

Attachment Style -> Brand detachment (Ideal self) 0,139 2,740
b
 -0,171 1,658

a
 0,139 2,153

a
 0,060 1,062 

Brand Detachment (Public Self) -> Changing Consumer 

Behavior 
-0,061 0,912 -0,474 2,042

a
 -0,245 2,314

a
 -0,115 1,897

a
 

Brand Detachment (Public self) -> SM Buying Behavior -0,122 2,073
a
 -0,216 1,655

a
 -0,213 2,229

a
 -0,262 3,577

c
 

Brand Detachment (Ideal self) -> Changing Consumer 

Behavior 
0,061 0,982 0,144 0,751 0,097 2,044

a
 0,040 0,610 

Brand Detachment (Ideal self) -> SM Buying Behavior 0,079 1,504 -0,206 1,682
a
 0,033 0,688 0,116 1,662

a
 

Consumer – SM Relationship -> SM Buying Behavior -0,229 4,334
c
 -0,129 1,005 -0,071 1,367 -0,156 2,461

a
 

Crisis Impact -> Changing Consumer Behavior 0,066 1,283 0,108 1,294 0,126 2,985
b
 0,016 0,261 

Changing Consumer Behavior -> Disloyalty 0,461 9,986
c
 0,717 14,433

c
 0,547 15,231

c
 0,498 8,630

c
 

Changing Consumer Behavior -> SM Buying Behavior 0,190 2,829
b
 0,334 2,005

a
 0,360 6,016

c
 0,296 4,730

c
 

SM Buying Beh -> WOM 0,222 2,972
b
 0,517 5,021

c
 0,175 1,726

a
 0,271 3,890

c
 

Η T-statistics είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι: a = 1,66= p<0.05;  b = 2,37= p<0.01;  c = 3,20= p<0.001 
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Πίνακασ Δ4.6: Συγκεντρωτικά όλα τα αποτελζςματα ςφνκετων μεταβλθτϊν ανά υπόδειγμα και ανά κατθγορία καταναλωτϊν 

 Δυσ/ντεσ Τροχ/ντεσ Εύποροι Στάςιμοι 

 R
2
 Q

2
 f

2
 R

2
 Q

2
 f

2
 R

2
 Q

2
 f

2
 R

2
 Q

2
 f

2
 

Pleasure             

Model A 0,078 0,036 n/a 0,192 0,081 n/a 0,143 0,050 n/a 0,072 0,030 n/a 

Model B  0,080 0,036 0,03
*
 0,188 0,079 -0,02

*
 0,140 0,050 -0,02

*
 0,070 0,029 -0,03

*
 

Model C 0,082 0,039 0,03
*
 0,190 0,072 0,01 0,140 0,047 0,00 0,074 0,029 0,06

*
 

Arousal             

Model A 0,044 0,002 n/a 0,069 0,021 n/a 0,047 0,019 n/a 0,012 0,006 n/a 

Model B  0,045 0,003 0,02
*
 0,066 0,024 -0,04

*
 0,048 0,019 0,02

*
 0,045 0,018 2,75

***
 

Model C 0,047 0,017 0,04
*
 0,063 0,027 -0,05

*
 0,047 0,025 -0,02

*
 0,047 0,018 0,04

*
 

Dominance             

Model A 0,148 0,072 n/a 0,328 0,144 n/a 0,152 0,056 n/a 0,142 0,063 n/a 

Model B  0,146 0,073 -0,01 0,328 0,141 0,00 0,151 0,055 -0,01 0,141 0,063 -0,01
*
 

Model C 0,146 0,076 0,00 0,328 0,126 0,00 0,151 0,056 0,00 0,141 0,056 0,00 

Shopping Detachment  
(I Changed) 

  
 

  
 

  
 

  
 

Model B  0,337 0,146 n/a 0,606 0,254 n/a 0,315 0,030 n/a 0,418 0,081 n/a 

Model C 0,322 0,048 -0,04
*
 0,629 0,144 0,04

*
 0,292 0,020 -0,07

*
 0,406 0,020 -0,03

*
 

Shopping Detachment 
(They changed) 

  
 

  
 

  
 

  
 

Model B  0,336 0,193 n/a 0,716 0,466 n/a 0,365 0,220 n/a 0,400 0,090 n/a 

Model C 0,312 0,023 -0,07
*
 0,708 0,098 -0,01 0,346 0,032 -0,05

*
 0,347 0,004 -0,13

*
 

Brand Detachment  

(Ideal Self) 
  

 
  

 
  

 
  

 

Model C 0,248 0,152 n/a 0,329 0,186 n/a 0,180 0,104 n/a 0,268 0,181 n/a 
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Brand Detachment 
(Public Self) 

Model C 0,402 0,175 n/a 0,466 0,102 n/a 0,244 0,089 n/a 0,466 0,196 n/a 

Changing Consumer 
Behavior 

  
 

  
 

  
 

  
 

Model A 0,101 0,017 n/a 0,129 0,010 n/a 0,094 0,028 n/a 0,054 0,009 n/a 

Model B  0,278 0,075 1,75
***

 0,312 0,004 1,42
***

 0,281 0,089 1,99
***

 0,192 0,062 2,56
***

 

Model C 0,262 0,090 -0,06
*
 0,476 0,003 0,53

***
 0,345 0,084 0,23

**
 0,169 0,063 -0,12

*
 

Disloyalty             

Model A 0,226 0,026 n/a 0,533 0,045 n/a 0,306 0,057 n/a 0,287 0,035 n/a 

Model B  0,211 0,026 -0,07
*
 0,513 0,038 -0,04

*
 0,302 0,058 -0,01 0,238 0,029 -0,17

**
 

Model C 0,213 0,033 0,01 0,513 0,045 0,00 0,299 0,057 -0,01 0,245 0,030 0,03
*
 

Buying Beh SM             

Model A 0,151 0,027 n/a 0,231 0,017 n/a 0,293 0,053 n/a 0,164 0,033 n/a 

Model B  0,346 0,073 1,29
***

 0,331 0,006 0,43
***

 0,335 0,061 0,14
*
 0,254 0,057 0,55

***
 

Model C 0,390 0,100 0,13
*
 0,352 0,002 0,06

*
 0,369 0,059 0,10

*
 0,305 0,063 0,20

**
 

WOM             

Model A 0,113 0,074 n/a 0,270 0,110 n/a 0,030 0,013 n/a 0,084 0,053 n/a 

Model B  0,054 0,033 -0,52
**

 0,259 0,088 -0,04
*
 0,028 0,012 0,07

*
 0,067 0,041 -0,20

**
 

Model C 0,050 0,033 -0,07
*
 0,266 0,079 0,03

*
 0,031 0,012 0,11

*
 0,073 0,042 0,09

*
 

Η f2 δθλϊνει *μικρι αλλαγι **μεςαία αλλαγι ***μεγάλθ αλλαγι 
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Δ4.6 Επίλογοσ 

Τα αποτελζςματα που προζρχονται από τθν ζρευνασ των υποδειγμάτων καταδεικνφουν 

τθ προγνωςτικι δφναμθ τθσ αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν γενικά και τθν 

αλλαγι τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ ςτο ςοφπερ μάρκετ πιο ςυγκεκριμζνα. Αν και θ 

επίδραςθ τθσ αποςφνδεςθσ από τθν αγοραςτικι διαδικαςία και τθσ αποςφνδεςθ από τθν 

επωνυμία επιβεβαιϊνεται, αυτζσ οι ςφνκετεσ μεταβλθτζσ ζχουν διαφορετικι επιρροι ςτισ 

τζςςερισ ομάδεσ καταναλωτϊν που εξετάςτθκαν. Ζχοντασ ωσ εφαλτιριο τθν διαφορετικι 

εκτίμθςθ τθσ κρίςθσ είναι εμφανισ θ διαφορετικι ςυμπεριφορικι αντίδραςθ των 

καταναλωτϊν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε1. Συμπεράςματα και Προτάςεισ 

 

 

Ε1.1 Ειςαγωγή 

Πριν από τθν μετάβαςθ ςτα ευριματα τθσ παροφςασ ζρευνασ, παρουςιάηεται εν 

ςυντομία θ ανάγκθ για τθ μελζτθ και ο ςκοπόσ τθσ. Η επιρροι τθσ ελλθνικισ οικονομικισ 

φφεςθσ ςτουσ Ζλλθνεσ καταναλωτζσ επθρζαςε ςφόδρα, και ςυνεχίηει να επθρεάηει, τθν 

καταναλωτικι τουσ ςυμπεριφορά. Η γνωςτικι και θ ςυναιςκθματικι αξιολόγθςθ τθσ κρίςθσ και 

οι επιπτϊςεισ τθσ άλλαξαν το πρότυπο του καταναλωτιςμοφ, ενςωματϊνοντασ τουσ 

καταναλωτζσ ςε νζεσ κατθγορίεσ. Η διεξαγωγι και τα κφρια ςυμπεράςματα των ομάδων 

εςτίαςθσ, όπωσ παρουςιάςτθκαν ςτο κεφάλαιο Β3 (Παράγραφοσ Β3.4-Β3.5), κακιζρωςαν τθ 

κεντρικι κζςθ τθσ Σφνδεςθσ και τθσ Αποςφνδεςθσ ςτισ αγοραςτικζσ αποφάςεισ των 

καταναλωτϊν ςε μία περίοδο οικονομικισ φφεςθσ. Με τθ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ τθσ 

δομισ τθσ Αποςφνδεςθσ (Κεφάλαιο Β4) ςτθν Ψυχολογία και τθ δυνατότθτα μεταφορά τθσ ςτο 

Μάρκετινγκ νομιμοποιικθκε θ πρωτοκακεδρία τθσ ωσ κφρια ζννοια τθσ παροφςασ ζρευνασ. Η 

αποκάλυψθ τθσ πολυδιάςτατθσ δομισ τθσ εξαςφάλιςε τθ δυνατότθτα διερεφνθςθσ των 

πολλαπλϊν εκφάνςεϊν τθσ Αποςφνδεςθσ, τόςο δθλαδι τθν Αποςφνδεςθ από τθν Κοινωνία και 

τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία γενικότερα, όςο και τθν Αποςφνδεςθ από μία Επωνυμία ειδικότερα. 

Με αποτζλεςμα να μελετθκεί για πρϊτθ φορά το πϊσ θ μεςολάβθςθ των διαςτάςεων τθσ 

Αποςφνδεςθσ, μεταξφ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ Κρίςθσ και τθσ Καταναλωτικισ Συμπεριφοράσ, 

επθρεάηουν τθν αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν ςε μία περίοδο φφεςθσ. 

Προκειμζνου να εξεταςτεί θ ζννοια τθσ Αποςφνδεςθσ και ο ρόλοσ τθσ ςτθν αλλαγι τθσ 

Συμπεριφοράσ των Καταναλωτϊν μία περίοδο δυςμενοφσ και παρατεταμζνθσ οικονομικισ 

κρίςθσ, ζνα ερευνθτικό υπόδειγμα αναπτφχκθκε (Κεφάλαιο Γ1) και ελζγχκθκε (Κεφάλαιο Δ4). 

Το υπόδειγμα αντικατοπτρίηει τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ ςτθν οροκζτθςθ τθσ Αποςφνδεςθσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθν επιρροι τθσ οικονομικισ φφεςθσ και τθν αλλαγι τθσ καταναλωτικισ 

και αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ. Το προτεινόμενο υπόδειγμα εξετάςτθκε ςε 4 διαφορετικζσ 

κατθγορίεσ καταναλωτϊν (που προζκυψαν από cluster analysis – Κεφάλαιο Δ3), αποτελϊντασ 

τθν πρϊτθ μελζτθ που εξετάηει το ρόλο τθσ Αποςφνδεςθσ ςτθν Αλλαγι τθσ Συμπεριφοράσ των 

Καταναλωτϊν. Η εξζταςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν αποκαλφπτει μία ςειρά από 

πρότυπα, τα οποία δεν ζχουν αναφερκεί ςτθν υπάρχουςα βιβλιογραφία. 

Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ τθσ παροφςασ διατριβισ, ορίςκθκαν τζςςερισ επιμζρουσ 

ςτόχοι. Ο ςχολιαςμόσ των ερευνθτικϊν ςτόχων αποτελεί το επίκεντρο του παρόντοσ 
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Κεφαλαίου, με αποτζλεςμα ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ να αναλφονται διεξοδικά τα 

αποτελζςματα τθσ μελζτθσ και να γίνεται ςφνδεςθ αυτϊν με τθ διεκνϊσ δθμοςιευμζνθ 

βιβλιογραφία, όπου είναι δυνατόν. Κακϊσ, λόγω τθσ πρωτοτυπίασ τθσ ζρευνασ και τθσ 

ζλλειψθσ εκτενοφσ διεκνισ βιβλιογραφίασ ςτθν ζννοια τθσ Αποςφνδεςθσ ςτο Μάρκετινγκ και 

παρόμοιων μελετϊν ςε βακιζσ και παρατεταμζνεσ οικονομικζσ υφζςεισ, θ ερμθνεία κάποιων 

αποτελεςμάτων με τθ χριςθ βιβλιογραφίασ είναι περιοριςμζνθ. 

Επιπλζον, τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ μελζτθσ παρζχουν κεωρθτικι και πρακτικι 

ςυνειςφορά, οι οποίεσ κα παρουςιαςτεί διεξοδικά ςτθ ςυνζχεια του παρόντοσ Κεφαλαίου. 

Ωςτόςο, όπωσ ςε κάκε ζρευνα, ζτςι και ςτθν παροφςα υπάρχουν οριςμζνοι περιοριςμοί οι 

οποίοι κρίνεται ςκόπιμο να αναφερκοφν. Βζβαια, οι περιοριςμοί αυτοί αποτελοφν, παράλλθλα, 

και πικανζσ κατευκφνςεισ των μελλοντικϊν ερευνϊν και παρακζτονται ςτο τζλοσ του 

Κεφαλαίου.  

 

Ε1.2 Ερευνητικοί Στόχοι 

Προκειμζνου να επιτευχκεί ο γενικόσ ςκοπόσ τθσ ζρευνασ, όπωσ αναφζρκθκε 

παραπάνω, ζγινε επιμεριςμόσ ςε επιμζρουσ ςτόχουσ, οι οποίοι ςυμπεριλαμβάνουν (1) τθν 

κεμελίωςθ τθσ ζννοιασ τθσ Αποςφνδεςθσ ςτο Μάρκετινγκ, (2) τθ δθμιουργία εννοιολογικοφ 

πλαιςίου και τθν παραμετροποίθςθ των ςφνκετων μεταβλθτϊν, (3) τθν κατθγοριοποίθςθ των 

καταναλωτϊν και (4) τθν εξζταςθ του ερευνθτικοφ υποδείγματοσ περί τθσ αλλαγισ τθσ 

καταναλωτικισ και τθσ αγοραςτικισ τουσ ςυμπεριφοράσ ανά ομάδα καταναλωτικοφ κοινοφ. 

 

Ε1.2.1 1οσ Στόχοσ: Η εμβριθήσ αναςκόπηςη τησ βιβλιογραφίασ που διενεργείται για 

τον εντοπιςμό τησ αλλαγήσ των καταναλωτικών προτφπων του καταναλωτικοφ κοινοφ την 

περίοδο τησ παρατεταμζνησ και ςφοδρήσ οικονομικήσ φφεςησ και την δυνατότητα 

υιοθζτηςησ τησ ζννοιασ τησ Αποςφνδεςησ ςτο Μάρκετινγκ. 

Η οικονομικι κρίςθ που ςοβεί από το 2008 ςτθν ελλθνικι κοινωνία, ζχει προκαλζςει 

ανερμάτιςτεσ αλλαγζσ ςτθν καταναλωτικι και αγοραςτικι ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν 

(Samanta, 2014; ΙΕΛΚΑ, 2015; ΙΟΒΕ, 2016). Ο υπερκαταναλωτιςμόσ που κυριαρχοφςε τθ 

δεκαετία του ’90 και τισ αρχζσ του 2000 (Lowrey, 2007; Lysomski, Durvasula&Zotos, 2004), ζχει 

αντικαταςτακεί με τθν αποτίμθςθ τθσ αναλογίασ τθσ χρθςιμότθτασ και τθσ αξίασ των 

πραγμάτων. Συνεπϊσ, θ ςθμερινι αγοραςτικι τάςθ αποδείχτθκε ότι ζχει μετακινθκεί από το 

shopping therapy (αγοραςτικι διαδικαςία ωσ κεραπεία διαςκζδαςθσ) ςτο smart shopping 

(ζξυπνεσ αγορζσ). Ο καταναλωτισ, δθλαδι, αναηθτάει πλζον τθν ικανοποίθςθ περιςςότερο 
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ςτθν εξοικονόμθςθ χριματοσ και λιγότερο ςτθν κατεξοχιν διαδικαςία απόκτθςθσ αγακϊν. Όλεσ 

οι μελζτεσ τθσ κατανάλωςθσ αποδεικνφουν τθ ςτροφι του καταναλωτι προσ τθν αναηιτθςθ τθσ 

απόδοςθσ τθσ καλφτερθσ αξίασ ςτα χριματά τουσ και, εν γζνει, ςυμφωνοφν ςτθν αλλαγι των 

πρότυπων καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ (Bils & Klenow, 1998; Nunes, Dreze & Han, 2010). 

Η ζρευνα των Flatters και Willmott (2009) διζκρινε τζςςερισ ςυμπεριφορζσ των 

καταναλωτϊν, ζπειτα από μεγάλεσ οικονομικζσ κρίςεισ, οι οποίεσ βάςει τθσ βιβλιογραφικισ 

αναςκόπθςθσ, τθσ μελζτθσ των ςτοιχείων από Ελλθνικζσ εταιρείεσ ερευνϊν (Κεφάλαιο Β2) και 

τθσ μονομεταβλθτισ ανάλυςθσ (Κεφάλαιο Δ2), αντικατοπτρίηουν τθ ςυμπεριφορά των Ελλινων 

καταναλωτϊν. 

o Ολιγάρκεια: Η ζλευςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ παραίνει ακόμα και ςτουσ πιο εφπορουσ 

τθν αξία τθσ εξοικονόμθςθσ και τθσ ορκισ διαχείριςθσ των πόρων (Παράγραφοσ 

Δ3.3.3). Τα νοικοκυριά κακίςτανται πιο επικριτικά απζναντι ςτθν ανεξζλεγκτθ 

κατανάλωςθ, ακόμα και αν ζχουν τθν οικονομικι δυνατότθτα για τζτοια ςυμπεριφορα. 

Η ςτροφι ςε μία πιο ουςιαςτικι και χωρίσ αλόγιςτεσ ςπατάλεσ ηωι, ενδυναμϊνει 

πρακτικζσ αλλθλεγγφθσ, με κφριο χαρακτθριςτικό τθν ανάγκθ για επιςτροφι ςε 

παραδοςιακζσ αξίεσ, όπωσ, θ αναγνϊριςθ και θ ςθμαςία τθσ αγοράσ τοπικϊν 

προϊόντων, θ οποία ενιςχφει των υποςτιριξθ τόςο των εργαηομζνων, όςο και των 

εγχϊριων παραγωγϊν. 

o Απλοποίηςη επιλογών: Η οικονομικι φφεςθ δθμιοφργθςε ϊριμουσ καταναλωτζσ, οι 

οποίοι πλζον ηθτοφν αξία από τισ αγορζσ τουσ και ςτρζφονται ςε επωνυμίεσ που 

προςφζρουν αυτό που υπόςχονται (Dutt & Padmanabhan, 2011). Ακόμα και όταν 

υπάρχουν ενδείξεισ ανάκτθςθσ ενόσ μζροσ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ, το ενδιαφζρον 

για πολφπλοκεσ και δφςχρθςτεσ τεχνολογίεσ μειϊνεται, δίνοντασ τθ κζςθ του ςε πιο 

απλζσ και λιτζσ επιλογζσ, με μεγαλφτερθ αξία, που ανταποκρίνονται καλφτερα ςτισ 

πραγματικζσ ανάγκεσ του καταναλωτι. Η απλοποίθςθ ζχει υιοκετθκεί τόςο ςτθ 

διαδικαςία τθσ αγοράσ, όςο και από αυτι, κακϊσ το κριτιριο επιλογισ είναι θ 

χρθςιμότθτα τθσ αγοράσ και θ τιμι. Οι νζοι κανόνεσ τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ 

του καταναλωτι κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ, διευκολφνονται μζςω ςυλλογισ 

πλθροφοριϊν κυρίωσ από φυλλάδια, κοινωνικά δίκτυα και ιςτοςελίδεσ αξιολόγθςθσ 

προϊόντων και ςφγκριςθσ τιμϊν (Koch & Benlian, 2015). 

o Ευμετάβλητη κατανάλωςη: Ο καταναλωτισ τθσ κρίςθσ υποκακιςτά με μεγάλθ ευκολία 

προϊόντα και επωνυμίεσ που δεν ανταποκρίκθκαν ςτισ προςδοκίεσ του, ι όταν βρει πιο 

ςυμφζρουςεσ εναλλακτικζσ επιλογζσ (Vlachos & Skoumpopoulou, 2014). Η ταχφτατθ 

πλθροφόρθςθσ που προςφζρεται από τισ επιχειριςεισ (φυλλάδια, διαφθμίςεισ, 
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κοινωνικά δίκτυα), βοθκοφν περαιτζρω ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ εν λόγω ςυμπεριφοράσ 

(Koch & Benlian, 2015; Shukla et al., 2016). 

o Επικζντρωςη ςτισ επιχειρηςιακζσ πρακτικζσ: Οι αντιδεοντολογικζσ ςυμπεριφορζσ των 

επιχειριςεων, που άλλοτε περνοφςαν ςχεδόν απαρατιρθτεσ από το καταναλωτικό 

κοινό, εγείρουν πλζον τθν αγανάκτθςι του (Goodell & Charles, 1992; Grossberg, 2009). 

Ο καταναλωτισ, οργανωμζνα ι μθ, τιμωρεί εταιρίεσ που δθμιουργοφν ανεκπλιρωτεσ 

προςδοκίεσ ι που επιχειροφν με ανικικεσ πρακτικζσ απζναντι ςε εργαηόμενουσ ι 

πελάτεσ.  

 

Σε δεφτερθ φάςθ, ο πρϊτοσ ςτόχοσ αποςκοποφςε ςτθν εξζταςθ τθσ δυνατότθτασ 

μεταφοράσ τθσ ζννοιασ τθσ Αποςφνδεςθσ ςτο μάρκετινγκ και το ςυνταίριαςμα τθσ με τισ 

επικρατοφςεσ δυςμενείσ ςυνκικεσ. Θεωρϊντασ τθν οικονομικι κρίςθ ωσ μία μθ ελεγχόμενθ 

από τον καταναλωτι περίςταςθ δθμιουργείται το ιδανικό περιβάλλον για τθ μελζτθ τθσ ζννοιασ 

τθσ Αποςφνδεςθσ. Η παροφςα ζρευνα κατζλθξε ςε πολφ ςθμαντικά αποτελζςματα ςχετικά με 

το ρόλο τθσ ζννοιασ τθσ Αποςφνδεςθσ ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ καταναλωτϊν. 

Αρχικά, θ ποιοτικι ζρευνα ανζδειξε τθν αλλαγι των καταναλωτικϊν προτφπων και τθσ 

ςυμπεριφοράσ που βιϊνουν οι καταναλωτζσ, παρουςιάηοντασ τθν επιδείνωςθ τθσ ςχζςθσ τουσ 

με τα εμπορικά ςιματα. Οι δυςκολίεσ ςτο να ανταπεξζλκουν οικονομικά ςτισ υποχρεϊςεισ 

τουσ, θ ςτροφι ςε προςφορζσ ανεξάρτθτα από τθν επωνυμία, το άγχοσ για τθν αβεβαιότθτα 

του μζλλοντοσ (Παράγραφοσ Β3.6) και θ αποτφπωςθ του «μετριματοσ του χριματοσ» (Εικόνεσ 

Κολάη – Παράγραφοσ Β3.5.2) φανζρωςαν ότι το καταναλωτικό κοινό οδθγικθκε ςτθν 

απομυκοποίθςθ των επωνυμιϊν λιανεμπορίου. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι αρκετζσ μελζτεσ ςτθ 

βιβλιογραφία του μάρκετινγκ προςωποποιοφν μια επωνυμία περιγράφοντάσ τθ με ανκρϊπινα 

χαρακτθριςτικά (Aaker, 1997; d'Astous, & Levesque, 2003) και μεταφζρουν ςτοιχεία από τισ 

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, ςτθ ςχζςθ του καταναλωτι με τθν επωνυμία (Fournier, 1998; Lin, 2010; 

Michalsky, 2004), χριςτθκε απαραίτθτθ θ ςτροφι προσ τθ ψυχολογία. Η περιγραφι, λοιπόν, 

τθσ «απογαλάκτιςθσ», δθλαδι τθσ απομάκρυνςθσ, του καταναλωτι από τισ επωνυμίεσ 

λιανεμπορίου περιγράφθκε από τθν κεωρίασ τθσ Αποςφνδεςθσ (detachment). 

Η κεωρία τθσ Αποςφνδεςθσ ςτθν Ψυχολογία αποτζλεςε ερευνθτικό αποτφπωμα του 

ψυχαναλυτι και ερευνθτι Bowlby (1958, 1959, 1969, 1973, 1980). Η παραδοςιακι κεωρία τθσ 

Σφνδεςθσ και τθσ Αποςφνδεςθσ περιγράφει τθ ςχζςθ τθσ μθτζρασ με το βρζφοσ, εξετάηοντασ το 

δεςμό τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ κυοφορίασ και τθσ γαλουχίασ και πωσ αντιδρά το βρζφοσ ι το 

νιπιο, όταν πλζον απομακρφνεται από τθ φιγοφρα ςφνδεςισ του (Ainsworth, 1963, 1967; 

Ainsworth & Bowlby, 1991; Bowlby, 1951, 1969). Αυτι θ αμφίδρομι ςχζςθ μεταξφ των δφο 
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μερϊν είναι ο λόγοσ που μεταφράςτθκε το «detachment» ςτα Ελλθνικά ωσ Αποςφνδεςθ. Η λζξθ 

«Από – Συν –Δεςθ» εμπεριζχει το ςφνδεςμο «Συν», ο οποίοσ αντικατοπτρίηει τθν προχπόκεςθ 

τθσ φπαρξθσ των δφο μερϊν: ςτθν Ψυχολογία θ μθτζρα με το παιδί και ςτο Μάρκετινγκ ο 

καταναλωτισ με τθν επωνυμία (Παράγραφοσ Β4.3.6). 

Παραλλθλίηοντασ τισ δφο ςχζςεισ παρατικθκαν αρκετζσ ομοιότθτεσ ςτο τρόπο 

ςυμπεριφοράσ τουσ. Από τθ μία πλευρά, ςτθν Ψυχολογία το παιδί αποδζχεται τθν ζλλειψθ τθσ 

μθτζρασ του ςτθν φάςθ τθσ αποςφνδεςθσ και ςτθν προςπάκειά του να υποφζρει τθν 

κατάςταςθ απομυκοποιεί τθν αγάπθ για τθ μθτζρα του. Όπωσ αντίςτοιχα διαπιςτϊκθκε ότι 

ςυμβαίνει ςτθ ςυμπεριφορά του καταναλωτι τθν περίοδο τθσ οικονομικισ δυςπραγίασ. Η 

αποδοχι τθσ ζλλειψθσ των πόρων για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεϊν του, οδθγεί ςτθν 

απομυκοποίθςθ των αγαπθμζνων του επωνυμιϊν. Και ςτισ δφο ςχζςεισ παρατθρείται ότι θ 

διαδικαςία τθσ αποςφνδεςθσ τροχοδρομείται πριν από τθν τελικι απομάκρυνςθ, με τθν 

ςυναιςκθματικι απομάκρυνςθ να προπορεφεται και να ακολουκεί θ ςυμπεριφορικι 

απομάκρυνςθ. 

Είναι άξιο αναφοράσ ότι θ ζννοια τθσ Αποςφνδεςθσ δεν είναι θ αντίκετθ τθσ Σφνδεςθσ, 

αλλά θ ςυνζχεια τθσ (Perrin-Martinenq, 2002, 2004). Επομζνωσ, για να υπάρξει αποςφνδεςθ 

πρζπει ο καταναλωτισ να ιταν πιο πριν ςυνδεδεμζνοσ με τθ ςυγκεκριμζνθ επωνυμία. Για αυτό 

το λόγο, διεξιχκθ θ πιλοτικι ζρευνα (Παράγραφοσ Γ2.6), θ οποία ςυνζκρινε τισ δφο ζννοιεσ τθν 

περίοδο τθσ κρίςθσ και ανζδειξε τθ ςυναιςκθματικι, και τθ ςυμπεριφορικι, απομάκρυνςθ των 

καταναλωτϊν από τισ επωνυμίεσ που ιταν άλλοτε ςυνδεδεμζνοι. Ωσ εκ τοφτου, καταδεικνφεται 

θ ζναρξθ τθσ καταναλωτικισ αποςφνδεςθσ, αλλά λόγω των δυςμενϊν ςυνκθκϊν γεννοφνται 

ερωτιματα για το εάν ο Ζλλθνασ καταναλωτισ καταφζρει να προβεί ςε όλεσ τισ φάςεισ 

αποςφνδεςθσ που παρατθροφνται ςτθ βιβλιογραφία τθσ ψυχολογίασ. Η τελευταία φάςθ που 

αφορά τθ διάλυςθ τθσ ςχζςθσ απαιτεί τθν αξιολόγθςθ των εναλλακτικϊν, αφινοντασ 

ερωτθματικά, εάν τα άτομα ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν κάποια άλλθ επωνυμία για τθν 

αγορά των βαςικϊν τουσ αγακϊν, δεδομζνου ότι ζχουν ιδθ ςτραφεί ςτισ επωνυμίεσ που 

αντιλαμβάνονται ωσ οικονομικότερεσ και ςυμφζρουςεσ. 

Κατά ςυνζπεια, θ ανάδειξθ τθσ ζννοιασ τθσ Αποςφνδεςθσ μζςω τθσ ταφτιςθσ των 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων με τθ ςχζςθ καταναλωτι και επωνυμίασ λιανεμπορίου, εν μζςω 

οικονομικισ κρίςθσ, και θ αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν, φςτερα από τθν 

αξιολόγθςθ τθσ κρίςθσ, κακοδιγθςαν τον ςχθματιςμό του προτεινόμενου ερευνθτικοφ 

υποδείγματοσ, το οποίο αποτζλεςε βαςικό αντικείμενο τθσ εμπειρικισ διερεφνθςθσ που 

ακολοφκθςε.  
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Ε1.2.2 2οσ Στόχοσ: Η ανάπτυξη ενόσ εννοιολογικοφ πλαιςίου με ςτόχο την διερεφνηςη 

του θεωρητικοφ προβληματιςμοφ και η παραμετροποίηςη των επιμζρουσ μεταβλητών. 

Το καταςκεφαςμα ενόσ κεμελιωμζνου εννοιολογικοφ πλαιςίου που κα επιτρζπει τθν 

ζρευνα τθσ δομισ τθσ Αποςφνδεςθσ μαηί με τθν εξαρτθμζνθ (Συμπεριφορά Καταναλωτι) και 

τθν ανεξάρτθτθ (Κρίςθ) μεταβλθτι αποτελεί το δεφτερο ςτόχο τθσ παροφςασ μελζτθσ. Πριν τθν 

ζλευςθ τθσ κρίςθσ το καταναλωτικό κοινό ςκεφτόταν, αιςκανόταν και δροφςε· μία αλλθλουχία 

που κατά τθ διάρκεια μιασ παρατεταμζνθσ οικονομικισ δυςπραγίασ διαταράχτθκε. Επομζνωσ, 

το εννοιολογικό πλαίςιο υποςτιριξε ότι θ κριτικι και θ ςυναιςκθματικι αξιολόγθςθ τθσ κρίςθσ 

και οι επιρροζσ τθσ δθμιουργοφν μία απομάκρυνςθ και αποξζνωςθ του καταναλωτι, τόςο από 

τθν αγοραςτικι διαδικαςία, όςο και από τισ επωνυμίεσ γενικότερα, θ οποία επθρεάηει τθν 

αλλαγι ςτθν καταναλωτικι και αγοραςτικι ςυμπεριφορά (Παράγραφοσ Γ1.1 και Γ1.3). Το 

εννοιολογικό πλαίςιο διαμορφϊκθκε ςε ερευνθτικό υπόδειγμα (Παράγραφοσ Γ1.5), ζτςι ϊςτε 

να διερευνθκεί ποςοτικά. Στο κεφάλαιο Γ1 παρουςιάςτθκε αναλυτικά θ ςφνκεςθ του 

ερευνθτικοφ υποδείγματοσ και ο ρόλοσ τθσ κάκε μίασ ςφνκετθσ μεταβλθτισ ςε αυτό 

(Παράγραφοσ Γ1.4). Η Σφνδεςθ με τθν Επωνυμία, θ Κοινωνικι Αποςφνδεςθ, ο Τρόποσ 

Σφνδεςθσ, θ Σχζςθ του πελάτθ με το ςοφπερ μάρκετ και ο Βακμόσ επιρροισ τθσ κρίςθσ ωσ 

κακοριςτικοί παράγοντεσ τθσ Αποςφνδεςθσ προτάκθκαν να διαδραματίςουν ρόλο μεταβλθτισ 

ελζγχου, ζτςι ϊςτε να μετριαςτεί θ αποςφνδεςθ ςε ςχζςθ με τθν ςυμπεριφορά (Παράγραφοσ 

Γ1.4.4). 

 

Ο δεφτεροσ ςτόχοσ, παράλλθλα, αφοροφςε τθν άντλθςθ των καταλλθλότερων 

εννοιολογικϊν μετριςεων και τθν παραμετροποίθςθ των εννοιολογικϊν καταςκευαςμάτων ςτο 

περιβάλλον του ςοφπερ μάρκετ ςε μία περίοδο οικονομικισ φφεςθσ. Τόςο ςτθν πιλοτικι, όςο 

και ςτθν τελικι ζρευνα, θ μελζτθ, ςυνεπϊσ και οι μετριςεισ, ςτράφθκαν ςε επωνυμίεσ 

λιανεμπορίου τφπου ςοφπερ μάρκετ, κακϊσ είναι ο μοναδικόσ τφποσ καταςτιματοσ 

λιανεμπορίου ςτον οποίο οι καταναλωτζσ ςυνζχιςαν τα αγοραςτικά τουσ ταξίδια αδιαλείπτωσ. 

Σθμαντικό μζροσ τθσ παροφςασ μελζτθσ αφιερϊκθκε ςτθν εξζταςθ και ςτθν επιλογι 

των κατάλλθλων και ζγκυρων μετριςεων.  

 Παραλλθλίηοντασ τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ με τθ ςχζςθ του καταναλωτι με μία 

επωνυμία (Michalsky, 2004) με τθν αξιοποίθςθ τθσ ψυχολογίασ, προςαρμόςτθκαν όλεσ 

οι μετριςεισ ςτθν επωνυμία, ςτο περιβάλλον του ςοφπερ μάρκετ και ςτθν κατάςταςθ 

τθσ οικονομικισ φφεςθσ. Για τθν προςαρμογι των μετριςεων ακολουκικθκε θ 

μεκοδολογία του Churchill (1979) (Παράγραφοσ Γ3.6). 
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 Λαμβάνοντάσ υπόψθ τθ ςθμαςία που κατζχει θ υιοκετθκείςα κλίμακα μζτρθςθσ, 

εξετάςτθκε θ εγκυρότθτα τθσ μοναδικισ κλίμακασ που είχε αναπτυχκεί ςτθ 

βιβλιογραφία για τθν Αποςφνδεςθ από μία Επωνυμία από τον Perrin-Martinenq (2004) 

μζςω πιλοτικισ ζρευνασ (Κεφάλαιο Γ2). Η επιλογι και θ προςαρμογι των ερωτιςεων 

όπου κρίκθκε απαραίτθτο, ακολοφκθςε όλεσ τισ προδιαγραφζσ για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ τθσ ζρευνασ (Παράγραφοσ Γ3.7.1). 

 Η πιλοτικι ζρευνα (Κεφάλαιο Γ2) που διεξιχκθ πριν τθν τελικι ζρευνα τθσ παροφςασ 

μελζτθσ επιβεβαίωςε, παράλλθλα, τθν κατάλλθλθ διατφπωςθ, αλλά και τθ 

λειτουργικότθτα των μετριςεων.  

 Η εννοιολογικι οριοκζτθςθ τθσ Αποςφνδεςθσ, τθσ Σφνδεςθσ και των πρότυπων 

ςυμπεριφοράσ  κεμελιϊκθκαν ςτα Κεφάλαια Β2 και Β4, ενϊ θ λειτουργικότθτα αυτϊν 

και θ παραγωγι των ςφνκετων μεταβλθτϊν παρουςιάηεται ςτθ Παράγραφο Γ3.8. 

 

Στο τζλοσ όλθσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ, εμβρικείσ ζλεγχοι τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ 

εγκυρότθτασ των κλιμάκων μζτρθςθσ πραγματοποιικθκαν για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

ςτακερότθτασ των μετριςεων και των δεδομζνων (Κεφάλαιο Δ1). 

 

 

Ε1.2.3 3οσ Στόχοσ: Η ομαδοποίηςη των καταναλωτών βάςει την επιρροήσ τουσ από 

την κρίςη και το βαθμό αλλαγήσ τησ αγοραςτικήσ τουσ ςυμπεριφοράσ. 

Ζπειτα από τθν εξζταςθ των εναλλακτικϊν επιλογϊν, θ ςυλλογι των δεδομζνων ζλαβε 

χϊρα με τθ χριςθ ερωτθματολογίου, όπωσ περιγράφθκε αναλυτικά ο ςχεδιαςμόσ του 

(Παράγραφοσ Γ3.7.1) και θ υλοποίθςι τθσ ζρευνασ (Παράγραφοσ Γ4.2 και Γ4.3). Η διαδικαςία 

τθσ δειγματολθψίασ γινόταν με ςτοχευόμενθ προςζγγιςθ ατόμων, τα οποία ιταν οι κφριοι 

υπεφκυνοι για τισ αγορζσ του ςοφπερ μάρκετ ςτο νοικοκυριοφ τουσ, ορίηοντασ ωσ μονάδα 

δειγματολθψίασ (Παράγραφοσ Γ4.2.1) τα ελλθνικά νοικοκυριά. Ζπειτα από τον ζλεγχο τθσ 

ποιότθτασ των δεδομζνων και τθν διαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ (Παράγραφοσ Δ1.1) και τθσ 

εγκυρότθτασ (Παράγραφοσ Δ1.2), προζκυψαν 1.314 (Παράγραφοσ Γ4.5.2) ορκζσ αποκρίςεισ 

προσ περαιτζρω ανάλυςθ. 

Σχετικά με το τρίτο ςτόχο τθσ παροφςασ μελζτθσ, τα αποτελζςματα υποςτθρίηουν τθν 

άποψθ ότι θ οικονομικι φφεςθ ζχει επθρεάςει διαφορετικά το καταναλωτικό κοινό και ζχει 

ανόμοια επίδραςθ ςτθ μεταβολι τθσ αγοραςτικισ του ςυμπεριφοράσ. Η ανάλυςθ του 

δείγματοσ ςυνιγαγε τθ διαφορετικότθτα με τθν οποία θ επιρροι τθσ κρίςθσ ζχει πλιξει τουσ 

καταναλωτζσ βάςει τθσ ςκιαγράφθςθσ του προφίλ των αποκρινόμενων (Παράγραφοσ Δ2.3). Η 
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υπάρχουςα ζρευνα ςχετικά με τθν οικονομικι φφεςθ αντανακλά τθν ανάγκθ να γίνει 

κατανοθτό, πωσ διάφορα τμιματα των καταναλωτϊν προςαρμόηουν τθν αγοραςτικι τουσ 

ςυμπεριφορά (Hampson & McGoldrick, 2013, 2017). Ωςτόςο, καμία από τισ δθμοςιευμζνεσ 

μελζτεσ ςτθ παγκόςμια βιβλιογραφία ςτα πλαίςια τθσ οικονομικι φφεςθσ δεν τμθματοποιεί 

εμπειρικά τουσ καταναλωτζσ βάςει τθσ ςτάςθσ απζναντι ςτθν αγοραςτικι διαδικαςία και τθσ 

αντίδραςισ τουσ λόγω τθσ αλλαγισ τθσ ςυμπεριφορά τουσ, παρά τθν αλλαγι τθσ 

ςυμπεριφοράσ ςε όλουσ τουσ τφπουσ αγορϊν και ςυναλλαγϊν λόγω τθσ οικονομικισ 

δυςπραγίασ (Bohlen, Carlotti & Mihas, 2010; Fiszbein, Adúriz & Giovagnoli, 2003; Leeflang & Van 

Raaij, 1995; Mansoon & Jalal, 2011; Samanta, 2014; Voinea & Filip, 2011). Τα ελλθνικά 

ερευνθτικά κζντρα ςτθν προςπάκειά τουσ να αποκρυπτογραφιςουν τα καταναλωτικά 

πρότυπα, προςζγγιςαν και κατθγοριοποίθςαν τουσ καταναλωτζσ βάςει τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ 

και του οικογενειακοφ τουσ καλακιοφ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ οικονομικισ κρίςθσ 

(Σαριδάκθσ, 2012; Focus Bari, 2010, 2011, 2012, 2013; MRBHellas S.A., 2015). Παρόλο που 

υπάρχει αυτι θ πλθκϊρα προςεγγίςεων ςτθν ταξινόμθςθ των καταναλωτϊν, ςτθν ςτατιςτικι 

διαδικαςία που εφαρμόηεται θ ομαδοποίθςθ και ςτισ μεταβλθτζσ που ςτθρίηουν τθν 

κατθγοριοποίθςθ, δεν ζχει μελετθκεί ο βακμόσ τθσ επιρροισ ςε κάκε μία ομάδα καταναλωτϊν 

και ο τρόποσ αντίδραςθσ του κάκε νοικοκυριοφ βάςει των ςυνεπειϊν τθσ επιρροισ τθσ κρίςθσ. 

Επομζνωσ, διερευνικθκε θ φπαρξθ διαφορετικϊν ομάδων νοικοκυριϊν, τα οποία 

λειτουργοφν και  αντιλαμβάνονται διαφορετικά τθ κρίςθ και τισ ςυνζπειζσ τθσ. Η ανάλυςθ 

ομάδων (cluster analysis) κεωρικθκε θ καλφτερθ μζκοδοσ για τθν ομαδοποίθςθ των 

καταναλωτϊν (Punj & Stewart, 1983), κακϊσ προιγαγε τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του 

καταναλωτικοφ κοινοφ βάςει των δφο επιλεγμζνων κριτθρίων, τθν επιρροι από τθν οικονομικι 

κρίςθ και τθν αντίδραςι των αγοραςτϊν ςε αυτι τθν επίδραςθ (Παράγραφοσ Δ3.2). Η φφςθ 

των δεδομζνων και ο οριςμόσ του υπό εξζταςθ προβλιματοσ υπζδειξαν τθν εφαρμογι τθσ 

μεκοδολογίασ των δφο βθμάτων (Blashfield, 1976), θ οποία δίνει τθν δυνατότθτα ςε πρϊτο 

ςτάδιο τθν εφρεςθ των αρικμϊν των ομάδων (ιεραρχικι ανάλυςθ ομαδοποίθςθσ)και ςε 

επόμενο ςτάδιο το διαχωριςμό τουσ (k-means analysis) (Παράγραφοσ Δ3.2.4). 

Σφμφωνα με τθν ανάλυςθ ομάδων, καταγράφτθκαν 4 διακριτζσ ομάδεσ καταναλωτϊν 

με τθν ιεραρχικι ανάλυςθ ομαδοποίθςθσ και ςυγκεκριμζνα με τθ μζκοδο Ward, οι οποίεσ 

διαμορφϊκθκαν ςτο δεφτερο ςτάδιο με τθν ανάλυςθ K-means: (1) «Δυςπραγοφντεσ» (2)  

«Τροχιοδρομοφντεσ» (3) «Εφποροι» και (4) «Στάςιμοι» (Παράγραφοσ Δ3.2.5). Αν και το προφίλ 

των 4 διακριτϊν ομάδων καταναλωτϊν αναλφεται διεξοδικά ςτθ παράγραφο Δ3.3, παρακάτω 

παρακζτονται τα κυριότερα χαρακτθριςτικά τθσ εκάςτοτε ομάδασ. 
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 Οι «Δυςπραγοφντεσ», που αντιπροςωπεφουν το 29,61% του δείγματοσ, ςυνκζτονται 

από καταναλωτζσ, οι οποίοι ζχουν υποςτεί τισ περιςςότερεσ και ςοβαρότερεσ 

ςυνζπειεσ (μείωςθ μιςκοφ, απϊλεια εργαςίασ, αλλαγι κατοικίασ) από τθν οικονομικι 

δυςπραγία και ζχουν προβεί ςτισ πιο ςφοδρζσ αλλαγζσ ςτο νοικοκυριό τουσ. Η 

ςυμπεριφορά τουσ ωσ αγοραςτζσ ςτο ςοφπερ μάρκετ, κατευκφνεται από τισ τεταμζνεσ 

οικονομικζσ τουσ αλλαγζσ, κακϊσ ζχουν μετατραπεί ςε κυνθγοί προςφορϊν και 

χαμθλότερων τιμϊν. Η ομάδα αυτι των καταναλωτϊν, ςτο βωμό τθσ οικονομίασ 

κυςιάηει τθν ποιότθτα, τθν αξία και τθν επωνυμία, απενεχοποιϊντασ τισ επιλογζσ τουσ 

μζςω τθσ απομυκοποίθςθσ των επωνυμιϊν λιανεμπορίου. Αξιολογϊντασ τισ Φάςεισ 

Αποςφνδεςθσ από το βαςικό ςοφπερ μάρκετ τθσ ομάδασ των «Δυςπραγοφντων», 

βρίςκεται ςτο ςθμείο διαταραχισ ςχζςεων και ζλλειψθσ εμπιςτοςφνθσ απζναντι ςτισ 

επωνυμίεσ του λιανεμπορίου. Οι «Δυςπαραγοφντεσ» μοιράηονται κοινά χαρακτθριςτικά 

με πολλζσ υφιςτάμενεσ τυπολογίεσ αγοραςτϊν όπωσ οι «Μζγιςτα Προςαρμοςμζνοι» 

(Hampson&McGoldrick, 2013), οι «Αγχωμζνοι» (FocusBari, 2010), οι «Νεόπτωχοι» 

(FocusBari, 2011), οι «Πανικόβλθτοι» (Σαριδάκθσ, 2012) και οι «budget conscious» 

(MRBHellasS.A., 2015) 

 Οι «Τροχιοδρομοφντεσ», που αντιπροςωπεφουν το 9,61% του δείγματοσ, απαρτίηονται 

από καταναλωτζσ που δεν επθρεάςτθκαν αιςκθτά από τθ κρίςθ αλλά άλλαξαν τθ 

ςυμπεριφορά τουσ μιμοφμενοι τον περίγυρό τουσ. Η κατθγορία αυτι των καταναλωτϊν 

ςτθ βιβλιογραφία (Quelch & Josz, 2009) ζχει χαρακτθριςτεί ωσ «Transitions», κακϊσ 

λόγω τθσ μιμθτικισ τουσ προδιάκεςθσ, ζχουν προβεί ςε ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν 

αγοραςτικι τουσ ςυμπεριφορά, διότι ζτςι πράττουν οι άλλοι, και όχι επειδι ζχουν οι 

ίδιοι επθρεαςτεί από τθν ζλευςθ τθσ κρίςθσ. Επίςθσ, ςτο παραλλθλιςμό με τισ 

κατθγορίεσ καταναλωτϊν που ανζδειξε θ FocusBari (2010), ανικουν ςτουσ «Άμεςουσ» 

με ςφνκθμα «Η ηωι ζχει προκλιςεισ». Τα κφρια χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ ομάδασ είναι 

θ αποταμίευςθ μζςω τθσ μείωςθσ αγοράσ προϊόντων πολυτελείασ και θ αναηιτθςθ τθσ 

αξίασ. Η αγοραςτικι τουσ ςυμπεριφορά ςτο ςοφπερ μάρκετ ακολουκεί τθν ίδια ρουτίνα 

με πριν τθν ζλευςθ τθσ οικονομικισ φφεςθσ, με μόνθ αλλαγι τθν αγορά μεγάλων 

ποςοτιτων διαρκϊν αγακϊν αν κατά τθ διάρκεια του αγοραςτικοφ ταξιδιοφ εντοπίςουν 

κάποια προςφορά. Φςτερά από εννιά ςυνεχόμενα χρόνια ζντονθσ και παρατεταμζνθσ 

οικονομικισ κρίςθσ, αυτι θ ομάδα καταναλωτϊν αναμζνει τθν πρϊτθ ζνδειξθ τθσ 

ανάπτυξθσ για να επιςτρζψει ςτισ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ του παρελκόντοσ χωρίσ τθσ 

αίςκθςθ τθσ αναςφάλειασ για το μζλλον. 
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 Οι «Εφποροι», αντιπροςωπεφουν το 32,02% του δείγματοσ και θ ςφςταςι τουσ 

ςυμπεριλαμβάνει τουσ καταναλωτζσ που δεν επθρεάςτθκαν ζντονα από τθν κρίςθ, με 

αποτζλεςμα να μθν αλλάξουν τθ ςυμπεριφορά τουσ. Το κφριο χαρακτθριςτικό αυτισ 

τθσ ομάδασ είναι θ εςτίαςθ ςτισ ζξυπνεσ αγορζσ χωρίσ να αποχωριςτοφν τισ 

αγαπθμζνεσ τουσ επωνυμίεσ. Η ομάδων των «Εφπορων» παρουςιάηει παρόμοιο 

ςυμπεριφορικό προφίλ με τθν ομάδα των «Ταλαντευόμενων» και οι «Ελάχιςτα 

Μετατροπείσ», που αναδείχκθκαν ςτθν ελλθνικι ζρευνα τθσ FocusBari (2013) και ςτθ 

διεκνι ζρευνα των Hampson & McGoldrick (2013) αντίςτοιχα. 

 Οι «Στάςιμοι», αντιπροςωπεφουν το 28,76% του δείγματοσ, οι οποίοι μία μζτρια 

επιρροι από τθν κρίςθ τουσ οδιγθςε ςε μία μζτρια αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ. Η 

ομάδα αυτι των καταναλωτϊν ζχει περικόψει ποςοςτιαία όλεσ τισ αγοραςτικζσ τθσ 

επιλογζσ ςε όλουσ τουσ τφπουσ καταςτθμάτων. Αξιολογϊντασ τισ φάςεισ αποςφνδεςθσ 

από το βαςικό ςοφπερ μάρκετ τθσ ομάδασ των «Στάςιμων», βρίςκεται ςτο ςθμείο 

απελπιςίασ, ζπειτα από αυτό το ςτάδιο ξεκινά θ αναηιτθςθ των εναλλακτικϊν 

επιλογϊν. Παρότι ςυνεχίηουν να επιλζγουν το ίδιο βαςικό ςοφπερ μάρκετ για τισ 

αγορζσ τουσ δεν είναι ςυνδεδεμζνοι με αυτό, ωςτόςο κεωροφν ότι ζχουν επιλζξει τθν 

πιο οικονομικι επωνυμία ςοφπερ μάρκετ και δεν ζχουν περικϊρια αλλαγισ. Επομζνωσ, 

θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα δε κα προχωριςει ςτθν επόμενθ φάςθ τθσ αποςφνδεςθσ από το 

βαςικό ςοφπερ μάρκετ. Παρόμοια, οι «Στάςιμοι» μοιράηονται μία γενικι διάκεςθ 

πιςτότθτασ προσ επωνυμίεσ καταςτθμάτων και εμφανίηουν προ-κοινωνικζσ τάςεισ, 

όπωσ οι «Κουβαλθτζσ τθσ λιτότθτασ – Caring Thrifties» (Hampson & McGoldrick, 2013), 

οι «Συντθρθτικοί» (Σαριδάκθσ, 2012) και οι «Άντε πάλι» (MRBHellas S.A. 2015). 

 

Μία από τισ ςθμαντικότερεσ πτυχζσ τθσ ανάλυςθσ αφοροφςε ςτθν κατθγοριοποίθςθ των 

Ελλινων καταναλωτϊν ςε ομάδεσ, ανάλογα με τθν επιρροι τουσ από τθ κρίςθ και τθν 

αντίδραςι τουσ ςε αυτι τθν επιρροι, θ οποία βοθκάει να κατανοθκεί καλφτερα θ αγοραςτικι 

ςυμπεριφορά του Ζλλθνα καταναλωτι. Παρότι με τθν πάροδο του χρόνου και τθν ζνταςθ τθσ 

κρίςθσ οι ομάδεσ αυτζσ αλλάηουν με γριγορουσ ρυκμοφσ, θ αλλαγι περιορίηεται ςτο ποςοςτό 

που αντιπροςωπεφει κάκε ομάδα, κακϊσ γίνεται ανακατανομι τθσ επιρροισ και τθσ αντίλθψισ 

τθσ. Επομζνωσ, με τα κριτιρια διαχωριςμοφ των ομάδων παγιϊνεται το προφίλ των ομάδων και 

αποκρυςταλλϊνεται θ αγοραςτικι τουσ ςυμπεριφορά, ςτθ ςυνζχεια, τα προκφπτοντα 

δεδομζνα αναλφκθκαν με τθ χριςθ μοντζλων δομικϊν εξιςϊςεων, που εξετάςτθκαν με τον 

αλγόρικμο του PLS. 
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Ε1.2.4 4οσ Στόχοσ: Η εξζταςη του ερευνητικοφ μοντζλου και των ςχζςεων των ςφνθετων 

μεταβλητών μεταξφ τουσ βάςει τησ κατηγοριοποίηςησ του καταναλωτικοφ κοινοφ. 

Η διαλογι των ςυλλεχκζντων ερωτθματολογίων απζδωςε 1.314 ζγκυρα ςυμπλθρωμζνα 

ερωτθματολόγια από τα αρχικά 1.777, για περαιτζρω ανάλυςθ. Οι μονομεταβλθτζσ αναλφςεισ 

(Κεφάλαιο Δ2), κακϊσ και θ ανάλυςθ τθσ ομαδοποίθςθσ του δείγματοσ (Κεφάλαιο Δ3) 

εφαρμόςτθκαν με τθ χριςθ του ςτατιςτικοφ προγράμματοσ SPSS, ενϊ το δείγμα τθσ εκάςτοτε 

κατθγορίασ ιταν αρκετό για τον ζλεγχο του προτεινόμενου υποδείγματοσ με τθ χριςθ 

προθγμζνων πολυμεταβλθτϊν ςτατιςτικϊν τεχνικϊν και ειδικότερα τθ προςζγγιςθ των μερικϊσ 

ελαχίςτων τετραγϊνων (Partial Least Squares) ςτθ διαδικαςία SEM. 

Χρθςιμοποιικθκε το λογιςμικό SmartPLS 3.0, τόςο για τον ζλεγχο τθσ καλισ προςαρμογισ 

του υποδείγματοσ (Παράγραφοσ Δ4.2), όςο και για τθ δομι και τθν εξζταςθ των ςυνολικϊν 

ερευνθτικϊν υποδειγμάτων και των ςυντελεςτϊν διαδρομισ (pathways) (Παράγραφοι Δ4.4, 

Δ4.5 και Δ4.6). Πριν τθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων, πρζπει να αναφερκεί θ επιβεβαίωςθ 

του ρόλου τθσ Κοινωνικισ Αποςφνδεςθσ ωσ «κακαροφ ρυκμιςτι – Pure moderator» και για 

τουσ δφο παράγοντεσ τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία (Παράγραφοσ Δ4.3). 

Γενικότερα, δοκιμάςτθκε όλθ θ πολυπλοκότθτα του μοντζλου, ωσ προσ τισ μεςολαβθτικζσ 

μεταβλθτζσ και το ρόλο του ελζγχου όλων των μεταβλθτϊν. Ωςτόςο, από ζνα ςθμείο και ζπειτα 

δεν παρατθρικθκαν μεγάλεσ διαφορζσ και αποκλίςεισ ςτο ποςοςτό εξιγθςθσ τθσ αλλαγισ τθσ 

βαςικισ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ, οπότε επιλζχκθκε να αναλυκεί το υπόδειγμα που 

εξθγοφςε καλφτερα τθν αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ του καταναλωτικοφ κοινοφ. 

 

Ε1.2.4.1 Γενικόσ Σχολιαςμόσ Ερευνητικοφ Υποδείγματοσ 

Η Γνωςτικι Εκτίμθςθ τθσ Κρίςθσ αντικατοπτρίηει μία αρνθτικι διαδρομι προσ τα 

Συναιςκιματα που αποτυπϊνει το καταναλωτικό κοινό για τθν οικονομικι κρίςθ. Η Γνωςτικι 

Εκτίμθςθ οδθγεί ςε μια υποκειμενικά αντιλαμβανόμενθ εμπειρία (αίςκθμα), ςε προδιάκεςθ ι 

προτροπι για δράςθ (παρόρμθςθ) και ςε φυςιολογικζσ αντιδράςεισ (ζκφραςθ) (Frijda, 1986; 

Lazarus, 1991; Levenson, 1994). Ο ςυνδυαςμόσ των τριϊν αυτϊν διαςτάςεων τθσ Γνωςτικισ 

Εκτίμθςθσ, ζχει απεικονιςτεί ςτθν παροφςα μελζτθ ωσ «Εξωτερικι Απόδοςθ», «Εςωτερικι 

Απόδοςθ» και «Γνωςτικι Προςπάκεια». 

Η αρνθτικι διαδρομι από τισ διαςτάςεισ τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ τθσ κρίςθσ προσ τα 

Συναιςκιματα ερμθνεφεται ωσ τθν τάςθ των καταναλωτϊν να εκδθλϊνουν κετικά 

ςυναιςκιματα (ευτυχία, χαρά, θρεμία κ.α) ι λιγότερα αρνθτικά ςυναιςκιματα όςο πιο πολφ 

επεξεργάηονται νοθτικά και, ςυνεπϊσ, αντιλαμβάνονται τθν κρίςθ. Η επιμζρουσ ανάλυςθ τθσ 

κάκε μίασ διάςταςθσ ξεχωριςτά παρουςιάηει ότι οι αποκρινόμενοι που επιρρίπτουν τισ ευκφνεσ 
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τθσ κρίςθσ ςτουσ άλλουσ αντιλαμβάνονται πιο αιςιόδοξα και νοιϊκουν πιο χαροφμενοι από το 

υπόλοιπο καταναλωτικό κοινό. Αντίκετα, οι καταναλωτζσ που αναλαμβάνουν ζνα μερίδιο 

ευκφνθσ για τθν κρίςθ και κάνουν προςωπικι αποτίμθςθ των αιτιϊν και των ςυνεπειϊν τθσ 

νοιϊκουν περιςςότερο αυτόνομοι και ςε εγριγορςθ, κακϊσ πλζον, αντιλαμβάνονται ότι θ 

ςυναιςκθματικι τουσ θρεμία εξαρτάται από τισ αλλαγζσ που κα κάνουν οι ίδιοι. Τζλοσ, θ 

προςπάκεια του καταναλωτι να ςκεφτεί, να προβλθματιςτεί και να δράςει για τισ επιπτϊςεισ 

που βιϊνει από τθν κρίςθ δθμιουργεί ζνα αίςκθμα ότι είναι ακόμα ηωντανόσ και ςαν κυρίαρχοσ 

μπορεί να αλλάξει ι ζςτω να ελζγξει τθν δυςμενότθτα των καταςτάςεων που βιϊνει.  

Ωσ εκ τοφτου, οι τρεισ διαςτάςεισ ςφμφωνα με τουσ Frijda, Kuipers και Schure (1989) 

προςδιορίηουν ποιο είναι το ςυναίςκθμα το οποίο κα εκδθλωκεί (Nyer, 1997; Tooby & 

Cosmides, 1990) δθμιουργϊντασ, ςτθν παροφςα μελζτθ αντιςτοιχία με τθν Ευτυχία, Διζγερςθ 

και Κυριαρχία. Με τθ διάςταςθ τθσ Ευχαρίςτθςθσ να αναφζρεται ςτο βακμό τθσ αίςκθςθσ τθσ 

ευτυχίασ, τθσ χαράσ ι/ και τθσ ικανοποίθςθσ, θ διάςταςθ τθσ Διζγερςθσ διακρίνει 

ςυναιςκιματα που εκφράηουν ςυγκίνθςθ ι ενκουςιαςμό, τα οποία προκαλοφν χαλαρότθτα ι 

εγριγορςθ και θ διάςταςθ τθσ Κυριαρχίασ ςχετίηεται με το βακμό κατά τον οποίο ζνα άτομο 

αιςκάνεται επιρροι, ζλεγχο ι αυτονομία (Mehrabian & Russell 1974). 

Επομζνωσ, θ κάκε μία διάςταςθ τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ τθσ κρίςθσ αντικατοπτρίηει 

τθν ελαχιςτοποίθςθ των αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων του καταναλωτικοφ κοινοφ, μειϊνοντασ 

τθν αίςκθςθ του ζντονου φόβου και τθσ εςωτερικισ αναςτάτωςθσ, οι οποίεσ μαηί με τθν 

ζκφραςθ μιασ ςυναιςκθματικισ αντίδραςθσ εκδθλϊνουν ςυμπεριφορζσ. Άλλωςτε, ζχει 

αποδειχτεί βιβλιογραφικά θ ςφνδεςθ μεταξφ των ςυναιςκθμάτων και τθσ εκδθλωμζνθσ 

ςυμπεριφοράσ (Yu&Dean, 2001), με τα ευχάριςτα ςυναιςκιματα να προκαλοφν ςυμπεριφορζσ 

προςζγγιςθσ, ενϊ τα δυςάρεςτα ςυναιςκιματα να προκαλοφν ςυμπεριφορζσ αποφυγισ 

(Havlena & Holbrook, 1986; Mano & Oliver, 1993; Sherman, Mathur & Smith, 1997). Με 

αποτζλεςμα, θ κινθτιριοσ δφναμθ που αντλείται από τα ςυναιςκιματα να καταλιγει ςε 

αναπροςαρμογζσ τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ, οι οποίεσ αποκρυπτογραφοφνται ανάλογα 

με  το τρόπο με τον οποίο τα αντιλαμβάνεται ο κακζνασ (Lockie, 1996). 

Η άμεςθ αρνθτικι διαδρομι μεταξφ των ςυναιςκθμάτων και τθσ βαςικισ 

καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ ςτο Υπόδειγμα Α οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι όςο πιο πολφ 

ςυναιςκθματικά ςτακερόσ και αιςιόδοξοσ νοιϊκει ο καταναλωτισ, τόςο λιγότερο αλλάηει τθν 

καταναλωτικι του ςυμπεριφορά, κακϊσ, θ ςυναιςκθματικι ςτακερότθτα ιςορροπεί τθν ανάγκθ 

για να προβεί ςε αγοραςτικζσ εναλλακτικζσ επιλογζσ. Η αρνθτικι μεταβολι και θ ςυςχζτιςθ 

ςθμαίνει πωσ το καταναλωτικό κοινό δε νοιϊκει χαροφμενο όταν αναγκάηεται να μεταβάλει τθν 

καταναλωτικι του ςυμπεριφορά. Επομζνωσ, προκφπτει ότι όςο ο καταναλωτισ αναλϊνει τον 

https://scholar.google.gr/citations?user=0R8f4LAAAAAJ&hl=en&oi=sra
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χρόνο του για να βρει τθν καλφτερθ προςφορά ι όςο αναγκάηεται να επιςκζπτεται 

περιςςότερα καταςτιματα για χάρθ και μόνο τθσ οικονομίασ, τόςο λιγότερο ευτυχιςμζνοσ 

είναι. Όπωσ παράλλθλα, όςο νοιϊκει πωσ ζχει χάςει τον ζλεγχο τόςο περιςςότερο αναηθτά 

τρόπουσ και ευκαιρίεσ για να δϊςει τθν καλφτερθ αξία ςτα χριματά του.  

Ο ζλεγχοσ των ςυςχετίςεων μεταξφ των Συναιςκθμάτων και τθσ Αλλαγισ τθσ 

Καταναλωτικισ Συμπεριφοράσ, δθλϊνει ότι θ προςκικθ των ςφνκετων μεταβλθτϊν τθσ 

Αποςφνδεςθσ αλλάηει ςθμαντικά τθ διακφμανςθ τθσ εξιγθςθσ τθσ Αλλαγισ τθσ Καταναλωτικισ 

και τθσ Αγοραςτικισ Συμπεριφοράσ. Ωςτόςο, θ περαιτζρω ανάλυςθ ανζδειξε ότι ο ρόλοσ των 

ςυναιςκθμάτων ςτο Υπόδειγμα Β, είναι περιςςότερο βοθκθτικόσ για να εξθγθκεί καλφτερα θ 

αλλαγι τθσ Καταναλωτικισ Συμπεριφοράσ. Τα ςυναιςκιματα ςε μεμονωμζνο επίπεδο δεν 

βοθκοφν ςθμαντικά ςτθν εξιγθςθ τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία. Ο ρόλοσ 

τουσ είναι περιςςότερο μεςολαβθτικόσ, κακϊσ μαηί με τθν Κοινωνικι Αποςφνδεςθ εξθγοφν το 

μεγαλφτερο ποςοςτό των δφο παραγόντων τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία. 

Ωσ εκ τοφτου και δεδομζνου ότι θ Κοινωνικι Αποςφνδεςθ δεν λειτουργεί ωσ μεταβλθτι 

ελζγχου, εξιχκθ το ςυμπζραςμα  ότι ο ρόλοσ τθσ είναι ωσ κακαρόσ μεςολαβθτισ (pure 

moderator). Παράλλθλα, θ Αποςφνδεςθ ςαν ζννοια εμπεριζχει ςτθ ςφνκεςι τθσ ςτοιχεία 

ςυναιςκθμάτων (Duck, 1982; Roos, 1999; Stewart, 1998; Strandvik & Hoimlund, 2000), με 

αποτζλεςμα τα ςυναιςκιματα να εμπλζκονται ζμμεςα ςτθν αλλαγι τθσ Αγοραςτικισ και 

Καταναλωτικισ Συμπεριφοράσ. 

Συγκεκριμζνα, τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ φανερϊνουν ότι οι 

καταναλωτζσ λόγω τθσ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ ςτο νοικοκυριό τουσ 

αποςυνδζονται από τθν αγοραςτικι διαδικαςία. Γενικότερα, θ ζλλειψθ οικονομικϊν πόρων 

τουσ οδθγεί να αιςκάνονται δυςφορία για τισ αγοραςτικζσ δαπάνεσ και ζλλειψθ κυριαρχίασ 

κατά τθ διάρκεια των αγορϊν τουσ. Αυτι θ αποφυγι προσ τισ αγορζσ επθρεάηεται από τθν 

κοινωνικι αποςφνδεςθ που βιϊνουν παράλλθλα (Cohen, 1967). Άλλωςτε ζχει αποδειχτεί ςτθ 

βιβλιογραφία ότι θ προςφυγι ςτισ αγορζσ ι θ βόλτα για βιτρίνεσ (window shopping) ζχει 

κυρίωσ χαρακτθριςτικά κοινωνικισ ςυναναςτροφισ και προτιμάται από τουσ καταναλωτζσ να 

πθγαίνουν με παρζα (Arnold & Reynolds, 2003; Mangleburg, Doney & Bristol, 2004). Ωσ εκ 

τοφτου, θ απομάκρυνςθ του καταναλωτικοφ κοινοφ από το περίγυρό τουσ, κακϊσ οι κοινωνικζσ 

ςυναναςτροφζσ κεωροφνται ωσ δαπάνεσ, ζχει οδθγιςει και ςτθν αποςτροφι των καταναλωτϊν 

να επιςκζπτονται καταςτιματα λιανικισ.  

Η προςκικθ τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν Επωνυμία βοθκάει ςτθν καλφτερθ εξιγθςθ τθσ 

Συμπεριφοράσ των Καταναλωτϊν τθν περίοδο τθσ ζντονθσ οικονομικισ κρίςθσ. Συγκεκριμζνα, θ 

διάςταςθ τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν Επωνυμία «Δθμόςιο Εγϊ» επθρεάηει ςτατιςτικά ςθμαντικά 
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τθν Αλλαγι τθσ Καταναλωτικισ και Αγοραςτικισ Συμπεριφοράσ ςτο Σοφπερ Μάρκετ με 

αρνθτικοφσ ςυντελεςτζσ διαδρομισ, ενϊ θ διάςταςθ του «Ιδανικό Εγϊ» ζχει άμεςθ επιρροι 

ςτθν Αγοραςτικι Συμπεριφορά ςτο Σοφπερ Μάρκετ με κετικοφσ ςυντελεςτζσ διαδρομισ. Οι 

αρνθτικοί ςυντελεςτζσ αντικατοπτρίηουν τθ γενικότερθ αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ των ατόμων, 

ωςτόςο δεν προβάλουν δθμόςια τθν αποςφνδεςι τουσ από τισ επωνυμίεσ, που άλλοτε 

προτιμοφςαν,  προςπακϊντασ να παραμείνει το κοινωνικό τουσ προφίλ αμετάβλθτο. Όπωσ 

προζκυψε από τισ ομάδεσ εςτίαςθσ, αρκετά άτομα δεν παραδζχονται ςτο κοινωνικό τουσ 

περίγυρο τθν προςφυγι τουσ ςε εναλλακτικζσ επωνυμίεσ χαμθλότερθσ ποιότθτασ, λόγω 

αντιμετϊπιςθσ οικονομικϊν δυςκολιϊν. Η επιλογι και θ επίδειξθ μιασ επωνυμίασ ζχει 

αποδειχκεί αρωγόσ μια πολφπλευρθσ ςχζςθσ μεταξφ του καταναλωτικοφ κοινοφ και 

ςυγκεκριμζνθσ επωνυμίασ λιανεμπορίου, θ οποία ζχει «εγκρικεί» ψυχολογικά και κοινωνικά 

(Kleine & Baker, 2004), και ςτθρίηεται ςε ςυμβολικά οφζλθ. Η προβολι τθσ επιλογισ ςτο 

κοινωνικό περίγυρο «προςωποποιεί» τα χαρακτθριςτικά τθσ επωνυμία και τθσ προβολισ του 

«Εγϊ» του καταναλωτι (Escalas & Bettman , 2003). Ωσ εκ τοφτου, θ δθμόςια προβολισ τθσ 

απομάκρυνςθσ από τθν ςυγκεκριμζνθ επωνυμία εν μζςω κρίςθσ, γίνεται αντιλθπτι ωσ «κρίςθ» 

ταυτότθτασ του καταναλωτι και μείωςθσ κφρουσ, με αποτζλεςμα να αποφεφγεται. 

Η αρνθτικι ςχζςθ μεταξφ τθσ ςφνδεςθσ με τθν Επωνυμία και τθσ Αποςφνδεςθσ με τθν 

Επωνυμία ςθμαίνει ότι όςο πιο πολφ ςυνδεδεμζνοσ είναι ο πελάτθσ με τθν Επωνυμία τόςο 

λιγότερο Αποςφνδεςθ αιςκάνεται. Η προςκικθ τθσ ςφνκετθσ μεταβλθτισ τθσ Σφνδεςθσ με τθν 

επωνυμία χαρακτθρίηεται ωσ μεταβλθτι ελζγχου ςτθ ςχζςθ τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν 

Αγοραςτικι Διαδικαςία και τθν Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία και λειτουργεί ωσ 

ιςοςτακμιςτισ για τον καλφτερο προςδιοριςμό αυτισ τθσ ςχζςθσ, δεδομζνου ότι ο κάκε 

καταναλωτισ ξεκινά από διαφορετικό επίπεδο ςφνδεςθσ για να φτάςει ςτθ φάςθ Αποςφνδεςθσ 

που βρίςκεται τθ χρονικι ςτιγμι τθσ μζτρθςθσ. Επομζνωσ, ςυμπεριλαμβάνεται θ επίδραςθ τθσ 

ςφνδεςθσ, ζτςι ϊςτε να εξουδετερϊνεται θ αρχικι επίδραςθ από το βακμό ςφνδεςθσ.  

Παράλλθλα, εξετάςτθκε θ επίδραςθ τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία 

ςτθν Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία με τθν παρουςία του Στυλ τθσ Σφνδεςθσ, που ζχει ο 

εκάςτοτε καταναλωτισ. Η προςκικθ αυτι λειτουργεί ωσ μεταβλθτι ελζγχου για να εντοπιςτεί θ 

πραγματικι εξιγθςθ τθσ Αποςφνδεςθσ με τθν Επωνυμία, λαμβάνοντασ υπόψθ τον τρόπο με τον 

όποιο ςυνδζεται ο κάκε καταναλωτισ προςωπικά με κάποιον ι κάτι. Οι αρνθτικζσ ςυντελεςτζσ 

διαδρομισ μεταξφ του Στυλ Σφνδεςθσ προσ τθν Αποςφνδεςθ με τθν Επωνυμία αντανακλοφν τθν 

ανάγκθ των ατόμων για τθν προβολι του «Δθμόςιου Εγϊ» τουσ και των αγοραςτικϊν επιλογϊν 

τουσ. Από τθν πλευρά των ςοφπερ μάρκετ οι καταναλωτζσ βρίςκονται ςε φάςθ αποςφνδεςθσ 
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από αυτά και κάκε ομάδα καταναλωτϊν παρατθρικθκε ότι βρίςκεται ςε διαφορετικό ςτάδιο, 

κακϊσ βιϊνει διαφορετικά τισ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ.    

 

Ε1.2.4.2 Επιμζρουσ Σχολιαςμόσ των Ομάδων 

Στθν εξζταςθ τθσ επιμζρουσ ςυμπεριφοράσ τθσ εκάςτοτε ομάδασ προζκυψαν δφο 

ευδιάκριτα πρότυπα ςυμπεριφοράσ. Οι ομάδεσ που ζχουν πλθγεί περιςςότερο από τθν 

οικονομικι δυςπραγία, ιτοι οι Δυςπραγοφντεσ και οι Στάςιμοι, και οι ομάδεσ που ζχουν προβεί 

ςε καταναλωτικζσ αλλαγζσ, είτε για μιμθτικοφσ, είτε για προλθπτικοφσ λόγουσ, ιτοι οι 

Τροχιοδρομοφντεσ και οι Εφποροι. 

Η προςκικθ τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία αφξθςε κατά πολφ το 

ποςοςτό εξιγθςθσ τθσ Αλλαγισ τθσ Καταναλωτικισ Συμπεριφοράσ ςε όλεσ τισ ομάδεσ των 

καταναλωτϊν. Η Αλλαγι ςτθν Καταναλωτικι τουσ Συμπεριφορά είναι θ κυρίαρχθ μεταβολι για 

τισ ομάδεσ των Εφπορων και των Τροχιοδρομοφντων, κακϊσ ζχουν προβεί ςε αρκετζσ αλλαγζσ 

τθσ  ςυμπεριφοράσ τουσ γενικότερα. Στα πλαίςια των ποικίλων αλλαγϊν που εφάρμοςαν και 

ςτθν προςπάκειά τουσ να προςαρμοςτοφν ςτα νζα δεδομζνα του οικονομικοφ τουσ 

περιβάλλοντοσ, παραςφρκθκε και θ αλλαγι ςτθν αγοραςτικι τουσ ςυμπεριφορά ςτο ςοφπερ 

μάρκετ. Επομζνωσ, δεν ζχουν οργανωμζνο ςχεδιαςμό τθσ προςαρμογισ τθσ αγοραςτικισ του 

ςυμπεριφοράσ ςτο ςοφπερ μάρκετ, αλλά είναι απόρροια του γενικότερου δυςμενοφσ κλίματοσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, το καταναλωτικό κοινό που υπάγεται ςτισ ομάδεσ των 

Δυςπραγοφντων και των Στάςιμων όταν υπειςζρχεται θ Αποςφνδεςθ, τότε διαπιςτϊνεται ότι 

εφαρμόηουν δφο διακριτζσ αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά. Αρχικά, μετζβαλλαν τθν Καταναλωτικι 

τουσ Συμπεριφορά λόγω τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία, αλλά, παράλλθλα, 

μεταβλικθκε και θ Αγοραςτικι τουσ Συμπεριφορά ςτο ςοφπερ μάρκετ. Η οικονομικι 

δυςπραγία ςε αυτζσ τισ ομάδεσ οδιγθςε ςτθν ζκδθλθ αλλαγι και ςτο διαχωριςμό των αγορϊν 

τουσ ςε βαςικζσ, άμεςεσ και πολυτελείασ. Η εν γζνει καταναλωτικι τουσ ςυμπεριφορά 

χαρακτθρίςτθκε από άμεςθ μείωςθ των δαπανϊν τουσ ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ των 

εμπορευμάτων, ενϊ διακρίκθκε αναπροςαρμογι τθσ αγοραςτικισ τουσ ςυμπεριφοράσ ςτο 

ςοφπερ μάρκετ, κακϊσ δεν μποροφν να ςταματιςουν τα αγοραςτικά τουσ ταξίδια ςε αυτά 

κακαρά για βιοποριςτικοφσ λόγουσ. Ωσ εκ τοφτου, θ προςκικθ τθσ Αποςφνδεςθσ από τθν 

Επωνυμία λιανεμπορίου, ςε αυτζσ τισ ομάδεσ των καταναλωτϊν εξθγεί καλφτερα τθν 

Αγοραςτικι Συμπεριφορά ςτο ςοφπερ μάρκετ και λιγότερο τθν γενικότερθ αλλαγι ςτθν 

Καταναλωτικι Συμπεριφορά, κακϊσ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ θ διακφμανςθ μοιράηεται 

ςτουσ δφο παράγοντεσ τθσ Αλλαγισ τθσ Συμπεριφοράσ.  
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 Δυςπραγοφντεσ: Η ομάδα των Δυςπραγοφντων χαρακτθρίηεται από ζντονθ 

Αποςφνδεςθ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία ςυνολικά, με τθν Αποςφνδεςθ από τθν 

Επωνυμία να κακορίηει τθ διακφμανςθ μεταξφ τθσ αλλαγισ ςτθν Καταναλωτικι 

Συμπεριφορά και τθν Αγοραςτικι Συμπεριφορά.  

 Τροχιοδρομοφντεσ: Η ομάδα των Τροχιοδρομοφντων άλλαξαν γενικότερα καταναλωτικι 

ςυμπεριφορά τόςο απζναντι ςτο τρόπο που προβαίνουν ςε αγορζσ, όςο και απζναντι 

ςτθν επωνυμία λιανεμπορίου. Η Αποςφνδεςθ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία εξθγεί το 

μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ αλλαγισ τθσ Καταναλωτικισ Συμπεριφοράσ. 

 Εφποροι: Η ομάδα των Εφπορων δεν άλλαξαν κατά πολφ τθν Καταναλωτικι τουσ 

Συμπεριφορά, ωςτόςο θ καταναλωτικι τουσ ςυμπεριφορά και θ ςυμπεριφορά τουσ 

απζναντι ςτθν επωνυμία ςοφπερ μάρκετ πλθςιάηει αυτι των Τροχιοδρομοφντων. 

Συνεπϊσ, οι καταναλωτζσ που υπάγονται ςε αυτι τθν ομάδα άλλαξαν από πρόκεςθ τθν 

Καταναλωτικι τουσ Συμπεριφορά εν γζνει. 

 Στάςιμοι: Το καταναλωτικό κοινό που χαρακτθρίηεται ωσ Στάςιμοι ζχει προβεί ςε 

γενικότερεσ αλλαγζσ,  κακϊσ θ Αποςφνδεςθ από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία εξθγεί 

περιςςότερο τθν αλλαγι τθσ Καταναλωτικισ Συμπεριφοράσ από ότι θ Αποςφνδεςθ από 

τθν Επωνυμία. Επιπλζον, θ Αποςφνδεςθ από τθν Επωνυμία είναι αυτι που εξθγεί 

περιςςότερο τθν Αλλαγι τθσ Αγοραςτικισ Συμπεριφοράσ ςτο ςοφπερ μάρκετ. 

 

Οι Δυςπραγοφντεσ και οι Στάςιμοι αντιπροςωπεφουν το καταναλωτικό κοινό που 

υποφζρει περιςςότερο από τθν οικονομικι κρίςθ, κακϊσ άλλαξαν τόςο τθν καταναλωτικι τουσ 

ςυμπεριφορά αλλά και τθν αγοραςτικι τουσ ςυμπεριφορά ςτο ςοφπερ μάρκετ. Αντίκετα, οι 

Τροχιοδρομοφντεσ και οι Εφποροι άλλαξαν τθν γενικότερθ καταναλωτικι τουσ ςυμπεριφορά 

αλλά όχι τόςο τθν αγοραςτικι τουσ ςυμπεριφορά ςτο ςοφπερ μάρκετ. Συνεπϊσ, θ Αποςφνδεςθ 

από τθν Αγοραςτικι Διαδικαςία επθρεάηει το ςφνολο του καταναλωτικοφ κοινοφ και είναι 

ακρογωνιαίοσ λίκοσ τθσ Αλλαγισ τθσ Καταναλωτικισ Συμπεριφοράσ.  

Στον πίνακα Ε1.1 παρακζτονται ςυγκεντρωτικά όλεσ οι διαδρομζσ του ερευνθτικοφ 

υποδείγματοσ ανά ομάδα καταναλωτϊν ςθμειϊνοντασ με √ τθ ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα τθσ 

εκάςτοτε ςχζςθσ, ενϊ ςτο διάγραμμα Ε1.1 παρουςιάηεται ςυγκεντρωτικά το ερευνθτικό 

υπόδειγμα για όλεσ τισ ομάδεσ καταναλωτϊν, με το πάχοσ τθσ εκάςτοτε ςφνδεςθσ να 

υποδθλϊνει τθ ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα. 
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Πίνακασ Ε1.1: Συγκεντρωτική Παράθεςη Τελικοφ Υποδείγματοσ ανά Ομάδα 

 Δυσ/ντεσ Τρ/ντεσ Ευ/ροι Στα/μοι 

External Attribution -> Pleasure √ √ √ √ 
External Attribution -> Arousal √ Χ Χ Χ 
External Attribution -> Dominance √ √ √ √ 
Cognitive Effort -> Pleasure Χ √ √ Χ 
Cognitive Effort -> Arousal √ Χ √ Χ 
Cognitive Effort -> Dominance √ √ √ √ 
Internal Attribution -> Pleasure √ √ √ Χ 
Internal Attribution -> Arousal Χ Χ √ √ 
Internal Attribution -> Dominance √ √ Χ √ 
Pleasure -> Shopping Detachment – I changed √ √ Χ Χ 
Pleasure -> Shopping Detachment - They changed Χ Χ Χ Χ 
Arousal -> Shopping Detachment – I changed Χ Χ Χ Χ 
Arousal -> Shopping Detachment - They changed Χ Χ Χ Χ 
Dominance -> Shopping Detachment – I changed √ Χ √ √ 
Dominance -> Shopping Detachment – They changed  Χ Χ Χ Χ 
Social Detachment -> Shopping Detachment – I changed Χ Χ Χ Χ 
Social Detachment-> Shopping Detachment – They changed √ √ Χ √ 
ModEffect Pleas-SD-> Shopping Detachment – I changed √ √ √ √ 
ModEffect Arous-SD Shopping Detachment – I changed Χ √ √ √ 
ModEffect Dom-SD Shopping Detachment – I changed √ √ √ √ 
ModEffect Pleas-SD Shopping Detachment - They changed √ √ √ √ 
ModEffecr Arous-SD Shopping Detachment - They changed √ Χ √ √ 
ModEffect Dom-SD Shopping Detachment - They changed √ √ √ √ 
Shopping Detachment – I changed -> Changing Consumer 
Behavior 

√ √ √ √ 

Shopping Detachment – I changed -> SM Buying Behavior √ Χ √ Χ 
Shopping Detachment – They changed -> Changing 
Consumer Behavior 

Χ Χ Χ Χ 

Shopping Detachment–They changed-> SM Buying Behavior √ √ Χ Χ 
Shopping Detachment – I changed -> Brand Detachment 
(Public Self) 

Χ Χ √ √ 

Shopping Detachment – I changed -> Brand detachment 
(Ideal self) 

√ √ √ √ 

Shopping Detachment – They changed -> Brand 
Detachment (Public Self) 

√ Χ Χ √ 

Shopping Detachment – They changed -> Brand detachment 
(Ideal self) 

√ Χ √ √ 

Brand Attachment -> Brand Detachment (Public Self) √ √ √ √ 
Brand Attachment -> Brand detachment (Ideal self) √ Χ √ √ 
Attachment Style -> Brand Detachment (Public Self) √ Χ Χ √ 
Attachment Style -> Brand detachment (Ideal self) √ √ √ Χ 
Brand Detachment (Public Self) -> Changing Consumer 
Behavior 

Χ √ √ √ 

Brand Detachment (Public self) -> SM Buying Behavior √ √ √ √ 
Brand Detachment (Ideal self) -> Changing Consumer 
Behavior 

Χ Χ Χ Χ 

Brand Detachment (Ideal self) -> SM Buying Behavior Χ √ Χ √ 
Consumer – SM Relationship -> SM Buying Behavior √ Χ Χ √ 
Crisis Impact -> Changing Consumer Behavior Χ Χ √ Χ 
Changing Consumer Behavior -> Disloyalty √ √ √ √ 
Changing Consumer Behavior -> SM Buying Behavior √ √ √ √ 
SM Buying Beh -> WOM √ √ √ √ 
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Διάγραμμα Ε1.1: Συγκεντρωτικι Παράκεςθ Τελικοφ Υποδείγματοσ 

Social Detachment
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Pleasure

Arousal

Brand Detachment

Ideal Self
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I changed
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Attachment

Degree of Crisis 
Impact
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Changing Consumer 
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SM
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Στατιςτικά Σθμαντικό ςε όλεσ τισ ομάδεσ 

Στατιςτικά Σθμαντικό ςε μία ι δφο ομάδεσ 

Στατιςτικά Σθμαντικό ςτισ τρεισ ομάδεσ 
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Ε1.3 Συνειςφορά τησ Διδακτορικήσ Διατριβήσ 

Στθν παροφςα διδακτορικι διατριβι διευρφνκθκε και ελζγχκθκε με αντιπροςωπευτικό 

δείγμα των ελλινων καταναλωτϊν (1.314 ζγκυρα ερωτθματολόγια), ζνα εννοιολογικό πλαίςιο 

που αναδεικνφει το ρόλο τθσ αποςφνδεςθσ ςτθν αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν 

ςε ζνα περιβάλλον λιανεμπορίου κατά τθ διάρκεια μιασ παρατεταμζνθσ οικονομικισ φφεςθσ. 

Το ερευνθτικό υπόδειγμα που εξετάςτθκε ςε τζςςερισ κατθγορίεσ καταναλωτϊν, εκφράηει μια 

καινοφανι ςφνκεςθ των παραγόντων που επθρεάηουν τθν αγοραςτικι και καταναλωτικι 

ςυμπεριφορά, εν μζςω κρίςθσ. Ο βακμόσ ανταπόκριςθσ του προτακζντοσ υποδείγματοσ ςτθ 

ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν του δείγματοσ (model fit) ελζγχκθκε ενδελεχϊσ και τα 

αποτελζςματα ζδειξαν ότι ιταν ικανοποιθτικόσ για όλα τα επίπεδα τθσ ανάλυςθσ. Ωσ εκ τοφτου, 

θ παροφςα μελζτθ κεωρείται ότι ζχει ςυνειςφζρει ςτθν ακαδθμαϊκι μελζτθ, βιβλιογραφία και 

πρακτικι τθσ κεωρίασ τθσ Συμπεριφοράσ των Καταναλωτϊν και τθσ Αποςφνδεςθσ.  

 

 

Ε1.3.1 Θεωρητική Συνειςφορά τησ Διδακτορικήσ Διατριβήσ 

Η παγκόςμια οικονομικι φφεςθ που ςοβεί από το 2007, ςφμφωνα με τον Bradlow 

(2009), αποτζλεςε μία μεγάλθ ευκαιρία για τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα του μάρκετινγκ να 

ςυμβάλει ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ των επιπτϊςεων, γενικότερα, μιασ κρίςθσ. Η παροφςα 

ζρευνα μελετά τθν αποκρυςτάλλωςθ τθσ αλλαγισ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ με τθ 

χριςθ τθσ ζννοιασ τθσ αποςφνδεςθσ εν μζςω κρίςθσ, ενςωματϊνοντασ το κεωρθτικό υπόβακρο 

τθσ κεωρίασ τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ και τθσ Αποςφνδεςθσ ςτθ βιβλιογραφία του μάρκετινγκ. 

Τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ κεωρείται ότι επιβεβαιϊνουν και ενιςχφουν τισ προχπάρχουςεσ 

μελζτεσ (ακαδθμαϊκζσ ι μθ) και προςφζρει νζεσ προοπτικζσ ςτθν εξζταςθ τθσ ςυμπεριφοράσ 

των καταναλωτϊν. Ωσ επί τω πλείςτων, θ ςυνειςφορά τθσ διδακτορικισ διατριβισ ζγκειται ςτθ 

μελζτθ τθσ αλλαγισ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ ςε περίοδο παρατεταμζνθσ οικονομικισ 

κρίςθσ, και επιμζρουσ επικεντρϊνεται ςε τρεισ διαςτάςεισ, οι οποίεσ παρουςιάηονται 

αναλυτικά παρακάτω.  
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Ε1.3.1.1 Η ςυνειςφορά ςτη μελζτη τησ αλλαγήσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτών 

 Η κφρια ςυνειςφοράσ τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ είναι θ ενδελεχϊσ και ςε 

βάκοσ μελζτθ τθσ αλλαγισ τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν μία περίοδο ζντονθσ 

οικονομικισ δυςπραγίασ. Η καινοτομία τθσ παροφςασ ζρευνασ εντοπίηεται ςτθν 

ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ κρίςθσ και τισ ςυνζπειεσ αυτισ, θ οποία εξετάςτθκε ωσ κφριο 

αίτιο τθσ  αλλαγισ τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν Η προχπάρχουςα 

βιβλιογραφία αναφζρεται επιφανειακά ςτο περιβάλλον τθσ κρίςθσ, με επικζντρωςθ 

ςτισ ςυνζπειεσ που προκαλεί ςτο καταναλωτικό κοινό, χωρίσ να διερευνά τα αίτια που 

προκαλοφν τθν αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ.     

 Η παροφςα διδακτορικι διατριβι ςυμβάλει ςτθν υφιςτάμενθ ερευνθτικι 

δραςτθριότθτα που άπτεται των κατθγοριοποιιςεων τθσ ςυμπεριφοράσ των 

καταναλωτϊν, με τθ μελζτθ τθσ αλλαγισ τθσ ςυμπεριφοράσ του καταναλωτικοφ κοινοφ 

λόγω τθσ επίδραςθσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ. 

Η ομαδοποίθςθ των καταναλωτϊν διαφζρει από τισ υπάρχουςεσ τυπολογίεσ 

αγοραςτϊν, κακϊσ ςτθρίηεται ςτον αντιλαμβανόμενο βακμό επιρροισ τθσ οικονομικισ 

κρίςθσ του εκάςτοτε νοικοκυριοφ. Η παροφςα μελζτθ χρθςιμοποιεί ζνα ευρφτερο 

ςφνολο μεταβλθτϊν, ωσ εκ τοφτου, θ πλιρθσ αντιςτοιχία με υπάρχουςεσ εννοιολογικζσ 

είναι δφςκολθ, αλλά ζχουν εντοπιςτεί οριςμζνα κοινά ςτοιχεία. Οι τζςςερισ τφποι των 

καταναλωτϊν που αντιπροςωπεφουν το καταναλωτικό κοινό είναι οι 

«Δυςπραγοφντεσ», οι «Τροχιοδρομοφντεσ», οι «Εφποροι» και οι «Στάςιμοι». 

 

Ε1.3.1.2 Η ςυνειςφορά ςτη θεωρία τησ Αποςφνδεςησ 

 Η παροφςα μελζτθ αποτελεί τθν πρϊτθ προςπάκεια ζνταξθσ τθσ ζννοιασ τθσ 

αποςφνδεςθσ ςε ζνα ερευνθτικό υπόδειγμα μάρκετινγκ. Υπό αυτό το πρίςμα, θ μελζτθ 

ενςτερνίηεται αφενόσ τθ προςζγγιςθ τθσ ψυχολογίασ ςφμφωνα με τθν οποία θ 

αποςφνδεςθ είναι μία προςπάκεια για τθν επίλυςθ οριςμζνων από τισ εςωτερικζσ 

ςυγκροφςεισ και εκδθλϊνεται με τθ διατιρθςθ μιασ ςυναιςκθματικισ απόςταςθσ από 

τουσ άλλουσ (Horney1937, 1945; Levenson & Gottman, 1985), και αφετζρου 

υποςτθρίηονται οι μελζτεσ που ιςχυρίηονται ότι οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ μποροφν να 

παραλλθλιςτοφν με τθ ςχζςθ καταναλωτι – επωνυμίασ (Aaker, 1997; Proksh, Orth & 

Cornwell, 2015). 

 Η βιβλιογραφία τθσ Σφνδεςθσ, που ζχει τραβιξει όλο το ερευνθτικό ενδιαφζρον  

βαςιηόμενθ ςτθ βιβλιογραφία του Bowlby (1959) είναι ςχετικά νζα, αλλά δείχνει να 

προςελκφει ζνα ολοζνα και περιςςότερο αυξθμζνο ενδιαφζρον, τόςο ςτθν ακαδθμαϊκι 
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όςο και τθν κοινότθτα των επιχειριςεων (Kim et al., 2005; Park et al., 2010; Thomson et 

al., 2005). Ωσ εκ τοφτου, θ προςζγγιςθ τθσ κεωρίασ τθσ ζννοιασ τθσ αποςφνδεςθσ, ωσ 

ςυνζχεια και ενίςχυςθ των ερευνϊν για τθν ςφνδεςθ, αποτελεί ζνα νζο ερευνθτικό 

πεδίο προσ μελζτθ και βρίςκεται ςε εμβρυικό ςτάδιο. Η παροφςα διδακτορικι διατριβι 

ςυνειςφζρει ςε αυτό το βιβλιογραφικό κενό με τθν εμβρικι βιβλιογραφικι 

αναςκόπθςθ τθσ ζννοιασ τθσ ςφνδεςθσ και τθσ αποςφνδεςθσ, με τθν παράκεςθ των 

διαφορετικϊν δυνατϊν εκφάνςεϊν τθσ και τθσ ανάλυςθσ των πικανϊν φάςεων.  

Η προςαρμογι τθσ ζννοιασ τθσ αποςφνδεςθσ ςε Αποςφνδεςθ από τθν Αγοραςτικι 

Διαδικαςία, Αποςφνδεςθ από τθν Κοινωνία και Αποςφνδεςθ από μία Επωνυμία και θ 

μελζτθ αυτϊν των ςτοιχείων παράλλθλα, δεν ζχει εντοπιςτεί ςε καμία ζωσ τϊρα 

μελζτθ. Όπωσ επίςθσ, θ υιοκζτθςθ και θ διερεφνθςθ των Φάςεων τθσ Αποςφνδεςθσ 

από τισ μελζτεσ τθσ Ψυχολογίασ ςτο κλάδο του Μάρκετινγκ δεν είχε εξεταςτεί ςτο 

παρελκόν. 

 Παράλλθλα, θ ςυνειςφορά τθσ ζγκειται ςτθν ειςαγωγι τθσ ζννοια τθσ αποςφνδεςθσ 

προσ μία επωνυμία ωσ μζςο εξιγθςθσ και περιγραφισ τθσ ςυμπεριφοράσ των 

καταναλωτϊν ςε περίοδο οικονομικισ κρίςθσ. Για πρϊτθ φορά ςτθ βιβλιογραφία 

χρθςιμοποιείται θ εξειδικευμζνθ και προςαρμοςμζνθ κλίμακα τθσ ςοβαρότθτασ τθσ 

κρίςθσ ςτθ ηωι ενόσ ατόμου ςε ςυνδυαςμό με τθ διαδικαςία διάλυςθσ τθσ ςχζςθσ με 

μία επωνυμία λιανεμπορίου.  

 

Ε1.3.1.3 Η ςυνειςφορά ςτη θεωρία τησ Γνωςτικήσ Εκτίμηςησ και ςτα Συναιςθήματα 

 Η αντιςτοιχία ενόσ δυςάρεςτου ςυμβάντοσ με τθν οικονομικι φφεςθ υπζδειξε τθ 

δυνατότθτα εφαρμογισ τθσ κεωρίασ τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ ςτθ παροφςα 

διδακτορικι διατριβι. Επομζνωσ, προτάκθκε θ κεωρία τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ για τθν 

εξιγθςθ τθσ διαφορετικότθτασ των ςυναιςκθμάτων των ατόμων ςτο ίδιο δυςμενζσ 

γεγονόσ και ενςωματϊκθκαν οι ζννοιεσ ςε ζνα εννοιολογικό πλαίςιο, όπωσ 

παρουςιάςτθκε και εφαρμόςτθκε ςτθ μελζτθ του Nyer (1997). Με τθ μοναδικι 

διαφορά πωσ ςτθ παροφςα μελζτθ, προτάκθκε ο διαχωριςμόσ των παραγόντων τθσ 

Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ ςε τρεισ κατθγορίεσ (Εξωτερικι Απόδοςθ, Εςωτερικι Απόδοςθ και 

Γνωςτικι Προςπάκεια), που μζχρι πρότινοσ δεν είχαν εξεταςτεί με αυτι τθν οπτικι. Η 

προχπάρχουςα βιβλιογραφία τουσ χϊριηε ςε κετικά ι αρνθτικά κριτιρια. 

 Παράλλθλα, επιςθμάνκθκε ο λειτουργικόσ ρόλοσ των ςυναιςκθμάτων, αναγνωρίηοντασ 

πωσ απορρζουν από τθν ανάγκθσ αξιολόγθςθσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ, αλλά και από 

τθν προςωπικι αντίλθψθ. Η Γνωςτικι Εκτίμθςθ με τα Συναιςκιματα ςυνδζονται άμεςα 
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ςτθν υπάρχουςα βιβλιογραφία (Ellsworth & Smith, 1988; Lazarus & Smith, 1988; Smith 

& Ellsworth,1985). Επομζνωσ, μία ςθμαντικι ςυνειςφορά του βαςικοφ υποδείγματοσ 

ζγκειται ςτθ χρθςιμοποίθςθ ζγκυρων μετριςεων τθσ κεωρίασ τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ, 

οι οποίεσ είναι αποδεκτζσ ςτθ ςχετικι βιβλιογραφία, για τθν δθμιουργία τριϊν 

διαςτάςεων προςαρμοςμζνεσ αποκλειςτικά και μόνο για τθν οικονομικι κρίςθ. 

Ζτςι, με τθ βοικεια των τριϊν διαςτάςεων τθσ Γνωςτικισ εκτίμθςθσ, θ ζρευνα μελετά 

τθν ζγερςθ πραγματικϊν, ολοκλθρωμζνων ςυναιςκθμάτων όπωσ ενοχλθμζνοσ, 

μελαγχολικόσ, αγανακτιςμζνοσ, πράοσ κ.α. τα οποία ομαδοποιοφνται ςε τρεισ 

ςθμαντικζσ κατθγορίεσ (Havlena & Holbrook, 1986; Mehrabian, 1997; Russell & 

Mehrabian, 1977). Με αυτό το τρόπο, αποφεφγεται θ απϊλεια ςθμαντικισ 

πλθροφόρθςθσ για τισ ςυναιςκθματικζσ αποχρϊςεισ που αντανακλά οι οικονομικι 

φφεςθ ςτο καταναλωτικό κοινό εξαιτίασ τθσ εςτίαςθσ ςτισ ςυναιςκθματικζσ 

καταςτάςεισ και τθσ επακόλουκθσ ομαδοποίθςθσ των ςυναιςκθμάτων με τθ χριςθ τθσ 

κλίμακασ PAD (Pleasure – Arousal - Dominance). 

 Η κλίμακα PAD (Mehrabian & Russell, 1974) υιοκετεί μία τριςδιάςτατθ κεϊρθςθ του 

ςυναιςκιματοσ μζςω τθσ μζτρθςθσ των υποκειμενικϊν διαςτάςεων τθσ Ευχαρίςτθςθσ, 

τθσ Διζγερςθσ και τθσ Κυριαρχίασ. Δεν ςτοχεφει ςτθν ανάλυςθ του ςκζνουσ των 

ςυναιςκθμάτων, αλλά ςτον προςδιοριςμό των διάφορων ςυναιςκθματικϊν 

καταςτάςεων που παρακινοφν το καταναλωτικό κοινό. Συνεπϊσ, επιτρζπεται θ 

αποτφπωςθ τθσ ςυναιςκθματικισ πολυπλοκότθτασ, ςε τρεισ ςθμαντικζσ κατθγορίεσ με 

αποτζλεςμα ςτθν πλθρζςτερθ κατανόθςθ ςχετικά με το ποια κατθγορία 

ςυναιςκθμάτων αντανακλά τθν αξιολόγθςθ τθσ κρίςθσ και ποια κατθγορία παρακινεί 

τουσ καταναλωτζσ για να προβοφν ςτθν αγοραςτικι διαδικαςία. 

 Οι ςυνδυαςμοί των εκτιμιςεων των γεγονότων ςε ποικίλεσ διαςτάςεισ ευκφνονται για 

τθν εκδιλωςθ των ανκρϊπινων ςυναιςκθμάτων, με διαφορετικά ςυναιςκιματα να 

ανταποκρίνονται ςε διαφορετικοφσ μθχανιςμοφσ εκτίμθςθσ (Averill, 1982; Frijda, 1993; 

Ruth et al., 2002; Smith & Ellsworth, 1985; Weiner, 1986). Η παροφςα μελζτθ ζδειξε πωσ 

ανάλογα το τφπο των καταναλωτϊν εκδθλϊνεται και διαφορετικι ςυναιςκθματικι 

κατάςταςθ, θ οποία απαιτεί υψθλι προςοχι και ανάλυςθ ςε πρακτικό επίπεδο. 

 

Ε1.3.2 Πρακτική Συνειςφορά τησ Διδακτορικήσ Διατριβήσ 

Στθν Ελλάδα οι επιχειριςεισ πορεφονται ιδθ αρκετά χρόνια μζςα ςε ζνα περιβάλλον 

φφεςθσ, αντιμετωπίηοντασ κακθμερινά ςθμαντικζσ προκλιςεισ ςε πολλαπλά επίπεδα. Η 

ζλλειψθ τθσ ρευςτότθτασ, το μεταβαλλόμενο κεςμικό περιβάλλον, θ ςυγκζντρωςθ του 
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εμπορίου, θ ςυρρίκνωςθ του διακζςιμου ειςοδιματοσ, ο καταναλωτισ που αλλάηει ταχφτατα 

απόψεισ, ςυνικειεσ και επιλογζσ, θ τεχνολογία που καλπάηει εντάςςοντασ καινοφρια 

αγοραςτικά κανάλια, είναι μόνο μερικζσ από αυτζσ. Σχεδιάηοντασ τα επόμενα αναγκαία βιματα 

τουσ, οι επιχειριςεισ ςτοχεφουν ςτθν εξοικονόμθςθ πόρων, ςτθ βελτιςτοποίθςθ των 

διαδικαςιϊν, ςτθν προβολι τθσ εταιρικισ φιμθσ, ςτθν αφξθςθ του μεριδίου αγοράσ τουσ, ςτθ 

διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και τελικά ςτθν επίτευξθ τθσ βιωςιμότθτασ και τθσ 

ανάπτυξθσ. Είναι πλζον βζβαιο ότι με «παλιζσ ςυνταγζσ» δεν μπορεί να δομθκοφν και να 

λειτουργιςουν νζα βιϊςιμα επιχειρθματικά μοντζλα. Απαιτείται αφομοίωςθ των αλλαγϊν, 

ευελιξία, ταχφτθτα, ανοικτό πνεφμα, εξωςτρζφεια και διάκεςθ για δθμιουργία και καινοτομία. 

Η δυνατότθτα αντιμετϊπιςθσ των αναταραχϊν και θ ςυνετι προςαρμογι ςτισ ανάγκεσ και ςτα 

κζλω των καταναλωτϊν κα αναδείξει τουσ νικθτζσ. 

 

 Η ανάλυςθ των ευρθμάτων  ςυμπζρανε τθ ςθμαντικι αλλαγι των καταναλωτικϊν 

ςυνθκειϊν τα τελευταία χρόνια εξαιτίασ τθσ παρατεταμζνθσ οικονομικισ  κρίςθσ. Οι 

ομάδεσ εςτίαςθσ πζρα από τθν ανάδειξθ τθσ ζννοιασ τθσ αποςφνδεςθσ, κατζλθξαν ςτθν 

επικράτθςθ των αγορϊν του ςοφπερ μάρκετ ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα καταςτιματα 

λιανικισ. Ο διαχωριςμόσ τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν ςε αυτι ςτα ςοφπερ 

μάρκετ και ςτα υπόλοιπα καταςτιματα λιανικισ μπορεί να εξάγει ςθμαντικζσ 

προτάςεισ για τα ςτελζχθ διοίκθςθσ των ςοφπερ μάρκετ.  

o Η διεφρυνςθ του προϊοντικοφ μίγματοσ και θ επζκταςθ των γραμμϊν 

προϊόντων κα οδθγιςει ςτθν αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ και του καλακιοφ. 

Όπωσ διλωςαν οι καταναλωτζσ, παλιότερα επιςκεπτόταν πολλά καταςτιματα 

λιανεμπορίου (κρεοπωλείο, καταςτιματα ζνδυςθσ, είδθ ςπιτιοφ κα.) για τθν 

αγορά προϊόντων, τα οποία αντικατζςτθςαν με το ςοφπερ μάρκετ, κακϊσ 

μποροφν πλζον να βρουν γι αυτζσ τισ κατθγορίεσ φκθνότερθ προϊοντικι λφςθ. 

Η δυνατότθτα εφρεςθσ μεγαλφτερθσ ποικιλίασ προϊόντων, πζρα από τα είδθ 

διατροφισ κα προξενιςει περιςςότερεσ αγορζσ. 

o Ο προςεκτικόσ ςχεδιαςμόσ του χϊρου και θ υψθλισ αιςκθτικισ των 

περιβαλλοντικϊν ςτοιχείων κα κερδίςει ζδαφοσ δθμιουργϊντασ ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα. Το καταναλωτικό κοινό τθν περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ ζχει 

ςτραφεί ςτισ αγορζσ του ςοφπερ μάρκετ κεωρϊντασ τεσ άλλοτε ωσ διαδικαςία 

ρουτίνασ και άλλοτε ωσ αναγκαίο «κακό». Ζνασ προςεκτικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ 

αιςκθτικισ του χϊρου κα προςφζρει βιωματικζσ εμπειρίεσ και θ επίςκεψθ ςτο 
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ςοφπερ μάρκετ κα γίνεται αντιλθπτι ωσ «window shopping» (κάνω βόλτα και 

κοιτάω τι κυκλοφορεί ςτθν αγορά). 

o Η ςυνεργαςία με  αλυςίδεσ εςτίαςθσ, κα ενιςχφςει τθν αντίλθψθ τθσ επίςκεψθσ 

ςτο ςοφπερ μάρκετ ωσ μια μορφι διαςκζδαςθσ, κακϊσ, θ αφξθςθ τθσ 

επιςκεψιμότθτασ ςτο ςοφπερ μάρκετ και θ επαναλθψιμότθτα επιςκζψεων είναι 

αντικρουόμενθ με τθν πιςτότθτα που ζχουν με το βαςικό τουσ ςοφπερ μάρκετ. 

Οι καταναλωτζσ ςτθν προςπάκειά τουσ να διατθριςουν τθν ποιότθτα τθσ ηωισ 

που ςυνικιηαν να ζχουν τα προθγοφμενα ζτθ, απαρνοφνται τθν αγαπθμζνθ 

τουσ επωνυμία ςοφπερ μάρκετ πολφ πιο εφκολα και επιςκζπτονται κάποια άλλθ 

αν ενθμερωκοφν πωσ ζχει κάποιο προϊόν πιο φκθνά ι ςε προςφορά.  

Η μετατροπι των αγορϊν ςε αγοραςτικι εμπειρία κα δϊςει μεγαλφτερθ αξία 

ςτο αγοραςτικό τουσ ταξίδι με αποτζλεςμα να επιςκζπτονται το ςυγκεκριμζνο 

κατάςτθμα. Η δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ των αγορϊν με τθ ςυναναςτροφι με 

γνωςτοφσ και φίλουσ, ίςωσ επαναφζρει τθν αγοραςτικι ςυνικεια του 

«Σαββάτου», που όλθ θ οικογζνεια επιςκζπτεται μαηί το ςοφπερ μάρκετ για τισ 

εβδομαδιαίεσ αγορζσ τθσ. 

 

 Τα ςτελζχθ μάρκετινγκ ςτθν προςπάκειά τουσ να αναπτφξουν ιςχυρζσ ςχζςεισ με τουσ 

πελάτεσ τουσ ενδιαφζρονται όλο και περιςςότερο για τθν εποικοδόμθςθ ιςχυρισ 

ςφνδεςθσ με τθν επωνυμία (Malar et al., 2011), θ οποία με τθ ςειρά τθσ οδθγεί ςε 

ιςχυρότερθ πιςτότθτα με τθν επωνυμία και τθν πιο ικανοποιθτικι απόδοςθ του 

εμπορικοφ ςιματοσ (Park et al., 2010). Σφμφωνα με τα ευριματα τθσ πιλοτικισ ζρευνασ 

ςτθν Ελλάδα τθσ κρίςθσ, οι καταναλωτζσ τείνουν περιςςότερο ςτθν Αποςφνδεςθ από 

τισ επωνυμίεσ λιανεμπορίου, και ςυγκεκριμζνα από τα ςοφπερ μάρκετ, ςε ςφγκριςθ με 

τθ Σφνδεςθ με αυτά. Ωσ αποτζλεςμα θ μελζτθ τθσ αποςφνδεςθσ πρζπει να είναι κφριοσ 

ςτόχοσ των εταιριϊν, ϊςτε να καταφζρουν να επαναφζρουν τουσ πελάτεσ τουσ ςτα 

επίπεδα πριν από τθν αίςκθςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. 

o Ζνασ τρόποσ προςζγγιςθσ και αφξθςθσ τθσ πιςτότθτασ των ςυνδεδεμζνων 

πελατϊν είναι θ επιβράβευςθ. Η χριςθ τθσ κάρτασ πελάτθ να ενεργοποιθκεί 

όχι μόνο για τθν αναγνϊριςθ του όγκου ςυναλλαγϊν του καταναλωτικοφ 

κοινοφ, αλλά να επιβραβεφει τον πελάτθ και για τθ ςυχνότθτα επίςκεψθσ ςτο 

ςυγκεκριμζνο κατάςτθμα ι γενικότερα ςτθ ςυγκεκριμζνθ επωνυμία. Ο 

ςυνδυαςμόσ αυτόσ κα δϊςει κίνθτρα ςτον πελάτθ να αναηθτά προςφορζσ αλλά 

και λόγουσ επανεπίςκεψθσ ςτο ςοφπερ μάρκετ.  
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 Η μελζτθ τθσ αποςφνδεςθ των καταναλωτϊν αποτελεί για το ςκοπό αυτό μια ζνδειξθ 

τθσ τάςθσ των καταναλωτϊν να τερματίςει τθ ςχζςθ, θ οποία αναδεικνφει τθν επίδραςθ 

που μπορεί να ζχει επιφζρει ςτθ πιςτότθτα με τθν επωνυμία. Επομζνωσ, θ κατανόθςθ 

τθσ αποςφνδεςθσ από τθν επωνυμία ζχει λάβει εξίςου καίριο ρόλο. Η αποςφνδεςθ από 

τθν επωνυμία αποδείχτθκε ωσ ςυμπεριφορικι πτυχι τθσ διαδικαςίασ επιδείνωςθσ τθσ 

ςχζςθσ μεταξφ του καταναλωτι με τθν επωνυμία. Σε μία περίοδο οικονομικισ φφεςθσ, 

τα ςτελζχθ διοίκθςθσ κα πρζπει να ςτρζψουν τθν προςοχι τουσ και να επικεντρωκοφν 

ςε διαδικαςίεσ αποςφνδεςθσ των πελατϊν, προκειμζνου να αποκαλφψουν κρυφοφσ 

παράγοντεσ απεξάρτθςθσ. Η ανάγκθ αναγνϊριςθσ και ανάδειξθσ των κακοριςτικϊν 

παραγόντων και τθσ διαδικαςίασ τθσ διάλυςθσ τθσ ςχζςθσ, φαίνεται πωσ αποκτά 

μεγαλφτερθ ςθμαςία για τα διοικθτικά ςτελζχθ ωσ προσ τθ διαχείριςθ τθσ πιςτότθτασ 

των καταναλωτϊν και τθ διατιρθςθ των ςχζςεων μαηί τουσ (Reichheld & Sasser 1990). 

Η διάλυςθ μιασ ςχζςθσ αντιπροςωπεφει μία μελλοντικι απϊλεια κερδϊν και προκαλεί 

ηθμίεσ ςτισ εταιρίεσ, ιδίωσ με το κόςτοσ που ςυνεπάγεται για τθν κατάκτθςθ νζων 

πελατϊν.  Το κόςτοσ προςζλκυςθσ ενόσ νζου πελάτθ είναι 5 φορζσ μεγαλφτερο από το 

να απευκφνεται ςτουσ υφιςτάμενουσ πελάτεσ. 

o Συνεπϊσ, είναι ςθμαντικό ο εντοπιςμόσ τθσ φάςθσ αποςφνδεςθσ των πελατϊν 

και να γίνονται ενζργειεσ επαναπροςζγγιςθσ αυτϊν ιδιαίτερα ςε μία περίοδο 

οικονομικισ φφεςθσ. Μία καλφτερθ κατανόθςθ τθσ αποςφνδεςθσ, μπορεί να 

αποτρζψει τθν εμφάνιςι τθσ. Άλλωςτε, θ αξία των υφιςτάμενων πελατϊν ζχει 

αναγνωριςτεί, όπωσ επίςθσ και θ δυςκολία αντικατάςταςθσ αυτϊν που ζχουν 

χακεί. 

o Γενικότερα, οι φάςεισ αποςφνδεςθσ μετά από 7 χρόνια κρίςθσ ζχουν ςχεδόν 

ολοκλθρωκεί. Οι καταναλωτζσ παραμζνουν ςτθ προτελευταία φάςθ 

αποςφνδεςθσ χωρίσ να ζχουν κάποια άλλθ επιλογι και χωρίσ να μποροφν να 

προχωριςουν ςτο επόμενο ςτάδιο. Το επόμενο ςτάδιο τθσ αποςφνδεςθσ είναι 

να εγκαταλείψουν τθν επωνυμία που προτιμοφν για τισ αγορζσ τουσ και να 

ςτραφοφν ςε κάποια άλλθ. Δεδομζνου ότι δεν μποροφν να ςταματιςουν να 

αγοράηουν βαςικά αγακά, και ζχοντασ ιδθ ςτραφεί ςε οικονομικότερεσ λφςεισ 

δεν ζχουν άλλθ επιλογι από το να ςυνεχίηουν να επιςκζπτονται το βαςικό τουσ 

ςοφπερ μάρκετ. Δεν είναι μία επωνυμία που ο καταναλωτισ βίωςε ζνα 

δυςάρεςτο γεγονόσ και επζλεξε να κάνει τισ αγορζσ του ςε κάποια άλλθ 

επωνυμία, αλλά το καταναλωτικό κοινό ζχει γενικότερα απομακρυνκεί από τισ 
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επωνυμίεσ και από ό,τι ςχετίηεται με τθν αγοραςτικι διαδικαςία. Κακϊσ, ο 

καταναλωτισ νοιϊκει, αρχικά, αποςυνδεδεμζνοσ από τθν αγοραςτικι 

διαδικαςία, φορϊντασ το μανδφα τθσ δυςαρζςκεια όταν χρειάηεται να προβεί 

ςε αγορζσ του, ςκεπτόμενοσ τα ζξοδα, αλλά, παράλλθλα, δεν μπορεί να 

ςταματιςει να αγοράηει βαςικά είδθ. 

Επομζνωσ, ο αντικαταναλωτιςμόσ κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ από τα ςτελζχθ 

διοίκθςθσ του ςοφπερ μάρκετ και να ενςωματωκεί ςτθν ςτρατθγικι προβολισ 

ότι ςυμμερίηονται τα προβλιματα που βιϊνουν τα νοικοκυριά εν μζςω κρίςθσ. 

o Ειδικότερα, τα ςτελζχθ μάρκετινγκ κα πρζπει να εντοπίηουν τα κφρια ςτάδια 

τθσ διαδικαςίασ τθσ αποςφνδεςθσ των πελατϊν τουσ, προκειμζνου να 

εντοπίηουν ζγκαιρα τα ςθμάδια των αρχικϊν φάςεων αποςφνδεςθσ και να 

λάβουν κατάλλθλα μζτρα για να αντιςτρζψουν τθν διαδικαςία απεμπλοκισ με 

τθν επωνυμία ι τθν εταιρία τουσ. Από τθ χρθςιμοποίθςθ και τθν ανάλυςθ των 

ςτοιχείων των καρτϊν πελατϊν κα μπορζςουν να αντλιςουν τθν κατάλλθλθ 

πλθροφόρθςθ, ϊςτε να τμθματοποιιςουν το καταναλωτικό τουσ κοινό 

ανάλογα με τθ φάςθ αποςφνδεςθσ που βρίςκεται. 

o Ωσ εκ τοφτου, κα μπορζςουν να προςεγγίςου εκ νζου τουσ πελάτεσ τουσ, 

παρζχοντάσ τουσ μία πιο εμπλουτιςμζνθ και ςτοχευμζνθ αγοραςτικι εμπειρία, 

προςαρμοςμζνθ ςτο βακμό επιρροισ από τθ κρίςθ, ςτο βακμό αλλαγισ τθσ 

ςυμπεριφοράσ τουσ και ςτθ φάςθ αποςφνδεςθσ που βρίςκονται.  

 

 Οι Bradlow (2009) και Ozturan, Ozsomer και Pieters, 2014 υποςτθρίηουν ότι μία 

οικονομικι φφεςθ αποτελεί μία ευκαιρία για τισ επωνυμίεσ, ζτςι ϊςτε να προςεγγίςουν 

από τθν αρχι το καταναλωτικό κοινό και να τοποκετθκοφν εκ νζου ςτο μυαλό του. 

Εκτόσ από τθ γειτνίαςθ τθσ οικονομικισ επιλογισ και τθσ αξίασ, το καταναλωτικό κοινό 

αναηθτά τθν αίςκθςθ τθσ αςφάλειασ ςτισ καταναλωτικζσ του επιλογζσ. 

o Το ςυναίςκθμα τθσ κυριαρχίασ επθρεάηει γενικότερα τθν αποςφνδεςθ των 

καταναλωτϊν. Ωσ εκ τοφτου, όταν οι καταναλωτζσ αντιλαμβάνονται ότι ζχουν 

τον ζλεγχο τθσ επιρροισ τθσ κρίςθσ αποςυνδζονται λιγότερο από τθν 

αγοραςτικι διαδικαςία. Η επίκλθςθ ςτθν αςφάλεια, ςτον ζλεγχο και θ 

παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του κυρίαρχου των αγορϊν είναι τα μθνφματα που 

πρζπει να παρουςιάηουν οι εταιρείεσ τθν περίοδο τθσ οικονομικισ φφεςθσ. 

 Η παράλειψθ ανταπόκριςθσ ςτισ νζεσ απαιτιςεισ των καταναλωτϊν κα οδθγιςει ςε 

μείωςθ του μεριδίου αγοράσ.  
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 Μία βαςικι ςυμβολι τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι οι ανάδειξθ των επιπτϊςεων τθσ 

κρίςθσ ςτθ ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν· με απϊτερο ςκοπό οι επαγγελματίεσ να 

ςχεδιάςουν μία κατάλλθλθ αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ ςτισ επιχειριςεισ 

τουσ, θ οποία να ζχει ωσ βαςικό πυλϊνα τισ αλλαγζσ του καταναλωτι όλο το διάςτθμα 

τθσ οικονομικισ φφεςθσ και τον τρόπο προςαρμογισ τουσ με τθν ζλευςθ τθσ 

ανάπτυξθσ. 

o Συγκεκριμζνα, ςτοιχειοκετείτε ότι μετά τθν  κρίςθ υπάρχει μία ενεργόσ 

εξομάλυνςθ των καταναλωτικϊν δαπανϊν από το καταναλωτικό κοινό. Αυτι θ 

εξομάλυνςθ οδθγεί ςτθ λιψθ αποφάςεων για το ποςό που κα δαπανθκεί και 

πϊσ κα διατεκοφν για τθν πλθρότθτα του οικογενειακοφ καλακιοφ. Αυτζσ οι 

αποφάςεισ ςτθρίηονται ςτισ παρατθροφμενεσ διακυμάνςεισ των επιπτϊςεων 

τθσ κρίςθσ, με αποτζλεςμα τα ςτελζχθ διοίκθςθσ κα πρζπει να παρακολουκοφν 

τθν αντιλαμβανόμενθ επιρροι τθσ κρίςθσ, κακϊσ, ο τρόποσ με τον οποίο, 

δθλαδι, αντιλαμβάνονται οι καταναλωτζσ τθν επιρροι τθσ κρίςθσ προςαρμόηει 

τθ ςυμπεριφορά τουσ, εν γζνει, και ανάλογα πρζπει να προςαρμοςτεί θ 

εκάςτοτε επωνυμία ςοφπερ μάρκετ.  

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διαφοροποίθςθ των ευρθμάτων τθσ παροφςασ μελζτθσ ςε 

ςυνδυαςμό με τθν πρακτικι ςυνειςφορά τθσ διδακτορικισ διατριβισ, ο πίνακασ Ε1.2 

παρουςιάηει τισ επικρατοφςεσ πρακτικζσ που μποροφν να εφαρμόςουν τα ςτελζχθ διοίκθςθσ 

του ςοφπερ μάρκετ. Η κατθγοριοποίθςθ των ςτρατθγικϊν ζχει γίνει βάςει τθσ κριτικισ του 

μίγματοσ μάρκετινγκ του λιανεμπορίου, όπωσ παρουςιάηεται από τουσ Armstrong και Kotler 

(2017), θ οποία είναι προςανατολιςμζνθ ςτθν εφαρμογι μιασ πελατοκεντρικισ ςτρατθγικισ. 

 



Ενότθτα Ε. Συμπεράςματα και Προτάςεισ 

 

Διδακτορικι Διατριβι Ευαγγελίασ Χρ. Χατηοποφλου   359 

Πίνακασ  Ε1.2: Οδθγόσ επιβίωςθσ τθν περίοδο μιασ ζντονθσ οικονομικισ φφεςθσ 

 Δυςπραγούντεσ -  Στάςιμοι Εύποροι – Τροχιοδρομούντεσ 

Ανάγκεσ των 

πελατών 

(Customer  

Needs) 

 Διεφρυνςθ του προϊοντικοφ 

μίγματοσ ανάλογα τισ ανάγκεσ 

τθσ αγοράσ ςτόχου 

 Επζκταςθ των γραμμϊν 

προϊόντων ιδιωτικισ ετικζτασ ωσ 

προσ το εφροσ και το βάκοσ 

 Διεφρυνςθ του προϊοντικοφ 

μίγματοσ ωσ προσ τισ 

κατθγορίεσ προϊόντων ευκολίασ 

 Επζκταςθ των επϊνυμων 

γραμμϊν προϊόντων ωσ προσ το 

βάκοσ και τθ ςυνζπεια 

  Προςκικθ επιπλζον υπθρεςιϊν που ενιςχφουν τθν καταναλωτικι και 

αγοραςτικι εμπειρία, όπωσ παιδότοποσ ι παροχζσ καφεςτίαςθσ 

Κόςτοσ 

(Cost) 

 Τμθματοποιθμζνθ Στρατθγικι 

Τιμολόγθςθσ 

 Οικονομικότερεσ προϊοντικζσ 

λφςεισ 

 Στρατθγικι Τιμολόγθςθσ 

Προϊκθςθσ / Προβολισ 

 Δυνατότθτα επιλογισ 

προϊόντων ιδιωτικισ ετικζτασ 

και επϊνυμων 

 Μεγάλο εφροσ τιμολογιακισ 

πολιτικισ ανά κατθγορία 

προϊόντων 

  Value for money αγοραςτικό ταξίδι 

Ευκολία 

(Cοnvenience) 

 Εντατικι ςτρατθγικι διανομισ 

των καταςτθμάτων 

 Δθμιουργία μικρϊν Discount 

Stores (Εκπτωτικά Καταςτιματα) 

 

 Επιλεκτικι ςτρατθγικι 

διανομισ 

 Καταςτιματα ςε οδικοφσ 

άξονεσ μετακίνθςθσ τθσ αγοράσ 

ςτόχου 

 Καταςτιματα με ίδια 

διαρρφκμιςθ και τοποκζτθςθ 

των κατθγοριϊν των προϊόντων 

για ταχφτερθ και ευκολότερθ 

εφρεςθ των προϊόντων 

  Δθμιουργία υψθλισ αιςκθτικισ περιβάλλον, ζτςι ϊςτε το 

αγοραςτικό ταξίδι να γίνεται αντιλθπτό ωσ βόλτα ι διαςκζδαςθ 

Επικοινωνία 

(Communication) 

 Επίκλθςθ ςτθν αςφάλεια και ςτθ 

λογικι 

 Επιβράβευςθ των καταναλωτϊν 

για τθ ςυχνότθτα επίςκεψθσ ςτο 

ςοφπερ μάρκετ και τον όγκο των 

αγορϊν τουσ από αυτό. 

 Κίνθτρα για τθν 

επανεπιςκεψιμότθτα 

 Διαφορετικό μινυμα ανάλογα 

τθ φάςθ αποςφνδεςθσ 

 Επίκλθςθ ςτθν κυριαρχία των 

αγορϊν 

  Προςωποποιθμζνθ προϊκθςθ πωλιςεων βάςει τθσ χριςθσ τθσ 

κάρτασ μζλουσ 

 Προβολι τθσ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ που ςυνικιηε να ζχει 

το καταναλωτικό κοινό πριν τθν ζλευςθ τθσ κρίςθσ 

 Δθμιουργία προφίλ που να παρουςιάηει ότι το ςοφπερ μάρκετ 

ενςτερνίηεται τα προβλιματα που βιϊνουν τα ελλθνικά νοικοκυριά 
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Ε1.4 Περιοριςμοί και Προτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα 

Ζπειτα από τθν εμβρικι παρουςίαςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ γίνεται κατανοθτό ότι  

όπωσ ςε κάκε ζρευνα, ζτςι και ςτθν παροφςα υπάρχουν οριςμζνοι περιοριςμοί οι οποίοι 

κρίνεται ςκόπιμο να αναφερκοφν. Βζβαια, οι περιοριςμοί αυτοί, κακϊσ ορίηουν τα όρια και τισ 

παραμζτρουσ μζςα ςτα οποία αναπτφχκθκε θ μελζτθ, αποτελοφν παράλλθλα και πικανζσ 

κατευκφνςεισ των μελλοντικϊν ερευνϊν. 

 

E1.4.1 Περιοριςμοί τησ Παροφςασ Ζρευνασ 

Η μζτρθςθ των Συναιςκθμάτων με αυτό-ςυμπλθρωμζνθ κλίμακα αποτελεί ζναν εν 

δυνάμει περιοριςμό τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ. Στθ βιβλιογραφία ζχει 

αμφιςβθτθκεί θ ικανότθτα του αντικατοπτριςμοφ των ςυναιςκθμάτων με τθ ςυγκεκριμζνθ 

μζκοδο, κακϊσ κεωρείται ότι εμπλζκεται μια ενςυνείδθτθ και γνωςτικι αποτίμθςθ (Derbaix & 

Pham, 1989; Levenson et al., 1990; Gross & Levenson, 1995) που δεν μπορεί να απομονωκεί. 

Αυτό ςυμβαίνει διότι οι κλίμακεσ μζτρθςθσ ςυνδζονται με τθν αιςκθματικι ςκοπιμότθτα, 

κακϊσ ενκαρρφνουν τθν ενεργι αναηιτθςθ ςτθ μνιμθ για ςυγκεκριμζνεσ ςυναιςκθματικζσ 

καταςτάςεισ που ςυνδζονται με τθν ςυναιςκθματικι εμπειρία. Ωςτόςο, κατά πλειοψθφία οι 

ςφγχρονεσ μελζτεσ, περί μετριςεων των ςυναιςκθμάτων ςτο μάρκετινγκ, εφαρμόηουν τθ 

ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία (Betella & Verschure, 2016; Jenkinson, 2007; Johnson, Finlon & 

Izard, 2016; Rurale & Addis, 2014; Shiv, 2007; Quartier, Vanrie & Cleempoel, 2014). Στθν 

παροφςα ζρευνα ζγινε προςπάκεια  ςυρρίκνωςθσ του παρόντοσ περιοριςμοφ μζςω του 

προςεκτικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ ροισ του ερωτθματολόγιο, κακϊσ κφμιηε ςτον αποκρινόμενο τισ 

επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ και ζπειτα ηθτοφνταν θ βακμονόμθςθ των ςυναιςκθμάτων του.  

Παράλλθλα, οι Γνωςτικζσ Εκτιμιςεισ των γεγονότων είναι πικανό να διαφζρουν, κακϊσ 

άπτονται τθσ αξιολόγθςθσ, θ οποία προςδίδει ςτα γεγονότα και τα αντικείμενα ζνα 

ςυναιςκθματικό βάροσ (Frijda, 1993; Watson & Spence, 2007). Παρόλο που διαςφαλίςτθκε θ 

αξιολόγθςθ των γεγονότων με τθν κατθγοριοποίθςθ τουσ ανάλογα τα χαρακτθριςτικά που 

ενεργοποιεί ο κάκε ζνασ αποκρινόμενοσ, οι ςτόχοι, οι αξίεσ και οι προτιμιςεισ που 

παρεμβάλλονται ςτθ διαδικαςία τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ ενδζχεται να ποικίλλουν ςε μεγάλο 

βακμό από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ ςυμμετοχισ των αποκρινόμενων ςτθν ζρευνα, προκαλϊντασ 

πικανζσ διαφοροποιιςεισ ςτο περιεχόμενο τθσ ςυναιςκθματικισ εμπειρίασ. 

Επιπλζον, ο ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ δεν επζτρεψε τθν μζτρθςθ προςωπικϊν 

παραγόντων που ενδεχομζνωσ να επθρεάηουν τισ απαντιςεισ τουσ, όπωσ θ διάκεςθ με τθν 

οποία βριςκόταν κατά τθν ζναρξθ τθσ ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολόγιο. Σφμφωνα με τθν 
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ζρευνα των Bagozzi et al. (1999) και Day (1994), άτομα με κετικι διάκεςθ είναι πιο δεκτικά 

ςτθν ςυμμετοχι μιασ ζρευνασ, ςε αντίκεςθ με τα άτομα που ζχουν αρνθτικι διάκεςθ. Για τον 

ζλεγχο του ςυγκεκριμζνου περιοριςμοφ ηθτικθκε από τουσ φοιτθτζσ που εμπλάκθκαν ςτθ 

ςυλλογι των ςτοιχείων να παραδϊςουν μία ζκκεςθ για τισ ερωτιςεισ που δζχτθκαν κατά τθ 

διανομι των ερωτθματολογίων, πόςο πρόκυμοι ιταν οι αποκρινόμενοι ςτθ ςυμμετοχι τουσ 

ςτθν ζρευνα και να αναφζρουν τυχόν ςχόλια που ζλαβαν ι παρατιρθςαν. Ωσ εκ τοφτου, 

παρατθρικθκε ότι γενικότερα οι αποκρινόμενοι, ανεξαρτιτωσ διάκεςθσ, είχαν τθν ανάγκθ να 

μοιραςτοφν τθ ςκζψθ τουσ, τα ςυναιςκιματα τουσ και τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ για τθν 

κρίςθ και άδραξαν τθν ευκαιρία με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν παροφςα ζρευνα.  

Ζνασ επιπρόςκετοσ περιοριςμόσ είναι ο περιοριςμόσ του χρόνου και του τόπου, 

λαμβάνοντασ υπόψθ το ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα εξζταςθσ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ 

ςτο πλαίςιο του ερωτθματολογίου. Η μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ του καταναλωτι αποτελεί μία 

προςζγγιςθ, θ οποία λειτουργεί ωσ οδθγόσ ςτθ ςκζψθ και ςτον εντοπιςμό των παραγόντων, 

που επθρεάηουν τθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά, όπωσ τθ λιψθ αποφάςεων και τθ 

ςυμπεριφορικι αντίδραςθ ςτα ερεκίςματα των εταιρειϊν. Επομζνωσ, αυτό το ςφνκετο 

επιςτθμονικό πεδίο χρειάηεται και το ανάλογο χρονικό πλαίςιο. Ωσ απόρροια του 

περιοριςμζνου χρόνου υπιρξε θ αδυναμία ςτθν αντιπροςωπευτικότθτα του δείγματοσ ωσ προσ 

τον τόπο διανομισ των αποκρινόμενων. Η πλειοψθφία του δείγματοσ προιλκε από τθν Αττικι, 

ωςτόςο όλα τα υπόλοιπα ςτοιχεία των αποκρινόμενων ςκιαγραφοφν το προφίλ του ζλλθνα 

καταναλωτι. 

Τζλοσ, θ παροφςα διδακτορικι διατριβι είναι θ πρϊτθ που διενεργείται ςτον τομζα του 

ελλθνικοφ λιανεμπορίου, θ οποία πραγματεφεται τθν αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ των 

καταναλωτϊν εν μζςω κρίςθσ, αναδεικνφοντασ τθν ζννοια τθσ Αποςφνδεςθσ. Η ζννοια τθσ 

Αποςφνδεςθσ υιοκετικθκε από τθν Ψυχολογία και θ χριςθ τθσ ςτο Μάρκετινγκ είναι ςε 

εμβρυικό ςτάδιο. Ωσ εκ τοφτου, θ πρωτοτυπία τθσ παροφςασ ζρευνασ ελλοχεφει το περιοριςμό 

τθσ ζλλειψθσ εφικτότθτασ του ςυνδυαςμοφ, τθσ ςφγκριςθσ, τθσ αξιολόγθςθσ και τθσ ερμθνείασ 

των ευρθμάτων με τθ χριςθ τθσ υπάρχουςασ βιβλιογραφίασ. 

 

Ε1.4.2 Προτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα  

Δεδομζνου ότι δεν είναι εφικτό να καλυφκοφν όλεσ οι πτυχζσ των εννοιϊν και των 

καταςτάςεων που μελετικθκαν μζςω τθσ εμπλοκισ ενόσ τόςο πολυςχιδοφσ φαινομζνου, όπωσ 

είναι θ Οικονομικι Φφεςθ που βιϊνουν οι ζλλθνεσ καταναλωτζσ, προτείνεται περαιτζρω 

ζρευνα για να μπορζςουν να διερευνθκοφν πλιρωσ οι εμπλεκόμενεσ ζννοιεσ. 
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Οι περιοριςμοί που προαναφζρκθκαν και ςυνδζονται με τισ αυτό-ςυμπλθρωμζνεσ 

κλίμακεσ μζτρθςθσ (όταν αποτελοφν τθ μοναδικι μζκοδο ζκφραςθσ των ςυναιςκθμάτων), 

μποροφν να ξεπεραςτοφν με τθ χριςθ ςφγχρονων τεχνικϊν του νευρομάρκετινγκ 

(neuromarketing). Οι ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ μποροφν να καταγράψουν επακριβϊσ τα 

ςυναιςκιματα του καταναλωτικοφ κοινοφ, με τθν εξζταςθ του ερεκίςματοσ τθσ κόρθσ του 

ματιοφ, τθσ κερμοκραςίασ και τθσ εφίδρωςθσ των δακτφλων, του χρόνου διζλευςθσ του 

καρδιαγγειακοφ παλμοφ και το μεςοδιάςτθμα των καρδιακϊν ςφυγμϊν. 

Ενδιαφζρον κα παρουςίαηε θ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα διεξαγωγι αντίςτοιχων 

ερευνϊν προςδιοριςμοφ των μεταβλθτϊν, που κακορίηουν ςε βάκοσ τθν αλλαγι τθσ 

ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν κατά τθ διάρκεια μιασ οικονομικισ κρίςθσ, παρουςιάηοντασ 

παράλλθλα και τισ αντίςτοιχεσ προςπάκειεσ των επωνυμιϊν λιανεμπορίου για τθν ενδυνάμωςθ 

τθσ ςχζςθσ τουσ με το καταναλωτικό κοινό.  

Εφόςον, θ ζρευνα τθσ διδακτορικισ διατριβισ εςτίαςε ςτο περιβάλλον του ςοφπερ 

μάρκετ, κακϊσ κεωρικθκε ωσ το πιο κατάλλθλο για τθν εξζταςθ τθσ αλλαγισ τθσ 

ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν τθν περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ, κα ιταν εξαιρετικά 

ενδιαφζρον να επιχειρθκεί θ εξζταςθ του υποδείγματοσ τθσ ζρευνασ ςε άλλουσ τφπουσ 

λιανεμπορίου ι/ και ςε άλλουσ κλάδουσ, όπωσ καταςτιματα ζνδυςθσ, υπθρεςιϊν κα. Ζτςι, κα 

ιταν χριςιμο να αντιπαραβλθκεί θ αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν, θ εξζταςθ τθσ 

αποςφνδεςισ τουσ και να επιχειρθκεί θ ερμθνεία των διαφοροποιιςεων. Επιπλζον, κα ιταν 

ιδιαίτερα χριςιμο να διαπιςτωκεί ο ρόλοσ τθσ αποςφνδεςθσ  και να προςδιοριςτεί θ πικανι 

ανάγκθ μελζτθσ των διαφορετικϊν εκφάνςεων (Κοινωνικι Αποςφνδεςθ, Αποςφνδεςθ από τθν 

Αγορά) που εγείρονται από τθν οικονομικι δυςπραγία.  

Το εννοιολογικό πλαίςιο τθσ διδακτορικισ διατριβισ αφορά τθ μελζτθ τθσ αλλαγισ τθσ 

ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν, διερευνϊντασ τθν επίδραςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και 

αναδεικνφοντασ τον κρίςιμο ρόλο τθσ ζννοιασ τθσ Αποςφνδεςθσ. Με αυτό τον τρόπο, θ ζρευνα 

υπογράμμιςε τθν καταλλθλότθτα του κεωρθτικοφ καταςκευάςματοσ τθσ επίδραςθσ των 

δυςμενϊν οικονομικϊν ςυνκθκϊν και κατζδειξε τουσ νζουσ δρόμουσ που ανοίγει θ κεωρία τθσ 

Αποςφνδεςθσ. Τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ κα μποροφςαν να αποτελζςουν τθ βάςθ για τθν 

εκπόνθςθ νζων ερευνθτικϊν εργαςιϊν, που κα εμπλουτίςουν τθν επιςτθμονικι γνϊςθ ςτο εν 

λόγω αντικείμενο και κα διατυπϊςουν ςαφείσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ οι οποίεσ κα 

ςυνδράμουν ςτο ζργο των επαγγελματιϊν. Το εργαλείο ζρευνασ που αναπτφχκθκε και 

ελζγχκθκε ενδελεχϊσ ωσ προσ τθν αξιοπιςτία και τθν εγκυρότθτά του μπορεί με τισ κατάλλθλεσ 

τροποποιιςεισ να χρθςιμεφςει ωσ οδθγόσ για μελζτεσ άλλων τφπων λιανεμπορίου κατά τθ 

διάρκεια μιασ παρατεταμζνθσ και ςφοδρισ οικονομικισ κρίςθσ. Η παράλλθλθ αξιολόγθςθ των 
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αποτελεςμάτων με το δομικό μοντζλο που αναπτφχκθκε κα εμφανίςει ςυγκριτικά 

αποτελζςματα για τθν αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν και κα διαλευκάνει το 

ρόλο τθσ ζννοιασ τθσ αποςφνδεςθσ. 

Το εννοιολογικό πλαίςιο τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ κα μποροφςε να 

γενικευτεί και να εξεταςτεί ςε χϊρεσ που πλιττονται από ανάλογεσ δυςμενείσ οικονομικζσ 

ςυνζπειεσ. Η κεωρίασ τθσ Γνωςτικισ Εκτίμθςθσ, ενςτερνίηεται τθν υπόκεςθ ότι τα άτομα 

ανεξαρτιτωσ κουλτοφρασ, αν εκτιμιςουν μια κατάςταςθ με τον ίδιο τρόπο, κα βιϊςουν το ίδιο 

ςυναίςκθμα (Scherer, 1997). Ζτςι, θ υπόκεςθ τθσ Παγκόςμιασ Συγκυρίασ (όπωσ ζχει ονομαςτεί) 

υποδεικνφει ότι θ ςχζςθ μεταξφ των Γνωςτικϊν Εκτιμιςεων και των Συναιςκθμάτων υφίςταται 

κακολικά ςε κάκε κουλτοφρα. Ωσ εκ τοφτου, θ μεταφορά τθσ ζρευνασ ςε χϊρεσ με διαφορετικι 

κουλτοφρα είναι αποδζκτθ. 
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Α-1 Οδθγόσ Συηιτθςθσ Ομάδων Εςτίαςθσ 
 

1. Ερωτήςεισ διερευνητικζσ 

 Πόςα άτομα είςαςτε ςτο νοικοκυριό ςασ. 

 Ποιοσ ζχει τθν ευκφνθ για τα οικογενειακά ψϊνια. 

 Φτιάχνετε λίςτα πριν πάτε για τισ αγορζσ ςασ? Τθν ακολουκείτε? Πριν τθν κρίςθ 

κυμάςτε αν ακολουκοφςατε τθν ίδια διαδικαςία? 

 Πθγαίνετε ςτο κατάςτθμα για βόλτα ι μόνο όταν ζχετε ανάγκθ για πραγματικζσ 

αγορζσ? Πθγαίνετε μόνοσ ι με τθν οικογενειά ςασ? 

 Πόςο ςυχνά επιςκζπτεςτε ζνα ςοφπερ μάρκετ? Πάτε με τθν ίδια ςυχνότθτα από ότι 

ςυνθκίηατε παλιά? 

 Τι ποςοςτό των αγορϊν ςασ επιλζγετε να γίνουν από ζνα ςυγκεκριμζνο ςοφπερ 

μάρκετ? 

 Αλλάξατε κατάςτθμα ι ζςτω ποςοςτό αγορϊν από το κατάςτθμα που ςυνθκίηατε πριν 

τθν κρίςθ? 

 

2. Προςωπική Αντίληψη για την κρίςη 

 Γενικά πωσ κα λζγατε ότι ζχει επθρεάςει θ οικονομικι κρίςθ τθν ηωι ςασ.  

 Σε επίπεδο κατανάλωςθσ πωσ ζχει επθρεαςτεί θ ηωι ςασ από τθν οικονομικι κρίςθ; Tι 

καταναλϊνετε περιςςότερο και τι λιγότερο τϊρα ςε ςχζςθ με πριν 

 Συμπεριφζρεςτε το ίδιο μζςα ςτο κατάςτθμα και απζναντι ςτο προςωπικό του 

καταςτιματοσ που επιςκζπτεςτε πριν και μετά τθν κρίςθ 

 Σασ ςυμπεριφζρονται το ίδιο το προςωπικό του καταςτιματοσ? 

 Πωσ αξιολογείτε τθν ςυμπεριφορά του περίγυρου ςασ ςαν καταναλωτζσ ςε ςχζςθ με 

εςάσ; 

 Πωσ αξιολογείτε γενικά τον Ζλλθνα καταναλωτι; Βλζπετε αλλαγζσ ςτθν ςυμπεριφορά 

του; Αν ναι ποιεσ;  

 

3. Επιρροή τησ κρίςησ 

 Θα λζγατε ότι ζχετε αλλάξει προϊόντα που ψωνίηετε ςυχνότερα ςε ςχζςθ με τθν 

περίοδο πριν τθν κρίςθ; Αν ναι πωσ (πχ. μάρκα προϊόντων, μείωςθ κατανάλωςθσ 

προϊόντων κλπ). 

 Ποια προϊόντα από αυτά που καταναλϊνετε ζχετε μειϊςει ςε επίπεδο αγορϊν 

περιςςότερο, ποια ζχετε αυξιςει; Γιατί; 

 Τι ςασ επθρεάηει ςε ςχζςθ με το πϊσ ψωνίηετε; προςφορζσ, τιμζσ, πακζτα κλπ. Δϊςτε 

παραδείγματα. – αυτά τα κριτιρια ζχουν αλλάξει ςε ςχζςθ με τθν περίοδο πριν τθν 

κρίςθ; αν ναι πωσ; 

 Ποια είναι τα προϊόντα εκείνα που δεν ζχετε αλλάξει κακόλου ςε επίπεδο κατανάλωςθσ 

από πριν τθν κρίςθ; Γιατί; 

 Πϊσ νιϊκετε ςαν καταναλωτζσ ςε ςχζςθ με τθν τωρινι κατάςταςθ; Πωσ ςε ςχζςθ με το 

μζλλον; (πχ αιςιοδοξία/ απαιςιοδοξία, αςφάλεια/ αναςφάλεια). Γιατί; 
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 Νιϊκετε ότι μελλοντικά κα περικόψετε ι κα αυξιςετε τθν κατανάλωςι ςασ ςε κάποια 

προϊόντα; Σε ποια κα τθν μειϊςετε και ςε ποια κα τθν αυξιςετε; Γιατί; 

 Γενικά πωσ διαφζρει θ καταναλωτικι ςασ ςυμπεριφορά ςε διαφορετικά αγακά που 

ψωνίηετε; Ζχετε τθν ίδια ι άλλθ αντιμετϊπιςθ; πωσ ςυγκρίνεται αυτό με πριν τθν 

κρίςθ και μετά; Εξθγιςτε. 

 

4.   Σφνδεςη με το Κατάςτημα 

 Αν το κατάςτθμα που επιςκζπτεςτε ιταν ζνα γνωςτό/ επϊνυμο πρόςωπό. Ποιο κα 

ιταν? Ήταν το ίδιο πρόςωπο πριν τθν κρίςθ? 

 Ποιο κα κζλατε να είναι για ςασ μετά από 5 χρόνια? 

 Γιατί επιλζξατε αυτά τα πρόςωπα και τι ςθμαίνουν για ςασ? 

 

5. Συναίςθημα 

 Ποια από τισ εικόνεσ ταιριάηει πιο πολφ ςε ςασ όταν είςαςτε μζςα ςτο κατάςτθμα? 

Ποια με τον όταν ςκζφτεςτε να επιςκεφτείτε το κατάςτθμα, δθλαδι πριν πάτε? 

 Γιατί διαλζξατε αυτζσ τισ εικόνεσ. 

 Όταν μπαίνετε ςε ζνα κατάςτθμα πιςτεφετε ότι ςασ παραςφρει? Πωσ νιϊκετε? 

 Συμπλθρϊςτε τθν κλίμακα ςυναιςκθμάτων (Πολλά ςτυλό με διάφορα χρϊματα, 

ςυνδυαςμόσ του χρϊματοσ τθσ επιλογισ με τθν διάκεςθ τθν ϊρα που 

ςυμπλθρϊνει τθν κλίμακα). 

 

6. Ανάμιξη  

 Πάρτε από τισ εικόνεσ που ςασ δίνονται και κάντε ζνα κολάη, για το πωσ κα 

περιγράφατε τθν επίςκεψι ςασ ςε ζνα κατάςτθμα αυτι τθν περίοδο τθσ κρίςθσ. 
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A3 – Ερωτηματολόγιο Πιλοτικήσ Έρευνασ 
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Α-4 Ερωτηματολόγιο Τελικήσ Έρευνασ 
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Παράρτημα B - Αποτελζςματα 
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Β-1 Μεςολαβητική Μεταβλητή 

Πίνακασ Β-1.1: Moderation Effect -> Ομάδα «Δυςπραγοφντεσ»  

Αποςφνδεςη από την αγοραςτική διαδικαςία γιατί Άλλαξα εγϊ Άλλαξαν οι άλλοι 

 Path f2 Path f2 

Υπόδειγμα 1  R
2
=11,9%  R

2
=9,6% 

Pleasure -> ShopDetachment -0,142 0,011 0,031 0,001 

Arousal -> ShopDetachment -0,077 0,005 0,087 0,007 

Dominance  -> ShopDetachment -0,187 0,019 0,239 0,030 

Υπόδειγμα 2  R
2
=13,8%  R

2
=12,1% 

Pleasure -> ShopDetachment -0,123 0,008 0,012 0,000 

Arousal -> ShopDetachment -0,068 0,004 0,078 0,006 

Dominance  -> ShopDetachment -0,198 0,021 0,234 0,029 

SocDetachment -> ShopDetachment -0,137 0,021 0,182 0,037 

Υπόδειγμα 3  R
2
=33,7%  R

2
=33,6% 

Pleasure -> ShopDetachment -0,092 0,006 -0,002 0,000 

Arousal -> ShopDetachment -0,011 0,000  0,049 0,003 

Dominance  -> ShopDetachment -0,210 0.030  0,142 0,014 

SocDetachment -> ShopDetachment -0,082 0,010  0,096 0,013 

Pleasure*SocDetachment -> ShopDetachment -0,249 0,084 -0,229 0,071 

Arousal*SocDetachment-> ShopDetachment -0,063 0,006 -0,185 0,055 

Dominance*SocDetachment-> ShopDetachment -0,266 0,088 -0,295 0,115 

T-statistics are significant as follows: a = p<0.05;  b = p<0.01;  c = p<0.001
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Πίνακασ Β-1.2: Moderation Effect Ομάδα «Τροχοδρομοφντων» 

Αποςφνδεςη από την αγοραςτική διαδικαςία γιατί Άλλαξα εγϊ Άλλαξαν οι άλλοι 

 Path f2 Path f2 

Υπόδειγμα 1  R
2
=12,7%  R

2
=11,2% 

Pleasure -> ShopDetachment -0,401 0,079 -0,404 0,079 

Arousal -> ShopDetachment 0,064 0,004 0,298 0,075 

Dominance  -> ShopDetachment 0,025 0,000 0,114 0,007 

Υπόδειγμα 2  R
2
=15,2%  R

2
=24,6% 

Pleasure -> ShopDetachment -0,371 0,069 -0,242 0,033 

Arousal -> ShopDetachment 0,051 0,002 0,240 0,056 

Dominance  -> ShopDetachment -0,011 0,000 -0,051 0,002 

SocDetachment -> ShopDetachment 0,177 0,036 0,429 0,238 

Υπόδειγμα 3  R
2
=33,7%  R

2
=33,6% 

Pleasure -> ShopDetachment -0,092 0,006 -0,002 0,000 

Arousal -> ShopDetachment -0,011 0,000 0,049 0,000 

Dominance  -> ShopDetachment -0,210 0,030 0,142 0,014 

SocDetachment -> ShopDetachment -0,082 0,010 0,096 0,013 

Pleasure*SocDetachment -> ShopDetachment -0,249 0,084 -0,229 0,071 

Arousal*SocDetachment-> ShopDetachment -0,063 0,006 -0,185 0,055 

Dominance*SocDetachment-> ShopDetachment -0,266 0,088 -0,295 0,115 

T-statistics are significant as follows: a = p<0.05;  b = p<0.01;  c = p<0.001 
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Πίνακασ Β-1.3: Moderation Effect Ομάδα «Εφπορων» 

Αποςφνδεςη από την αγοραςτική διαδικαςία γιατί Άλλαξα εγϊ Άλλαξαν οι άλλοι 

 Path f2 Path f2 

Υπόδειγμα 1  R
2
=4,4%  R

2
=4,5% 

Pleasure -> ShopDetachment -0,037 0,001 -0,055 0,002 

Arousal -> ShopDetachment 0,101 0,010 -0,060 0,004 

Dominance  -> ShopDetachment -0,178 0,021 -0,155 0,016 

Υπόδειγμα 2  R
2
=4,8%  R

2
=8,1% 

Pleasure -> ShopDetachment -0,036 0,001 -0,081 0,004 

Arousal -> ShopDetachment 0,098 0,010 -0,047 0,002 

Dominance  -> ShopDetachment -0,173 0,019 -0,096 0,006 

SocDetachment -> ShopDetachment -0,63 0,004 -0,218 0,052 

Υπόδειγμα 3  R
2
=31,5%  R

2
=36,4% 

Pleasure -> ShopDetachment 0,015 0,000 -0,083 0,007 

Arousal -> ShopDetachment 0,044 0,003 0,010 0,000 

Dominance  -> ShopDetachment -0,131 0,015 -0,057 0,003 

SocDetachment -> ShopDetachment -0,008 0,000 -0,092 0,012 

Pleasure*SocDetachment -> ShopDetachment -0,235 0,060 -0,320 0,158 

Arousal*SocDetachment-> ShopDetachment -0,169 0,041 0,120 0,024 

Dominance*SocDetachment-> ShopDetachment -0,262 0,083 -0,308 0,163 

T-statistics are significant as follows: a = p<0.05;  b = p<0.01;  c = p<0.001 
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Πίνακασ Β-1.4: Moderation Effect Ομάδα «Στάςιμων» 

Αποςφνδεςη από την αγοραςτική διαδικαςία γιατί Άλλαξα εγϊ Άλλαξαν οι άλλοι 

 Path f2 Path f2 

Υπόδειγμα 1  R
2
=3,4%  R

2
=5,2% 

Pleasure -> ShopDetachment 0,002 0,002 0,064 0,007 

Arousal -> ShopDetachment 0,002 0,000 0,064 0,004 

Dominance  -> ShopDetachment 0,050 0,028 -0,173 0,019 

Υπόδειγμα 2  R
2
=6,3%  R

2
=7,8% 

Pleasure -> ShopDetachment 0,046 0,030 -0,094 0,006 

Arousal -> ShopDetachment 0,001 0,000 0,055 0,003 

Dominance  -> ShopDetachment -0,195 0,024 -0,145 0,014 

SocDetachment -> ShopDetachment -0,169 0,001 -0,186 0,037 

Υπόδειγμα 3  R
2
=41,8%  R

2
=39,9% 

Pleasure -> ShopDetachment 0,046 0,002 -0,085 0,008 

Arousal -> ShopDetachment 0,021 0,001  0,075 0,008 

Dominance  -> ShopDetachment -0,145 0,021 -0,070 0,005 

SocDetachment -> ShopDetachment -0,064 0,007 -0,147 0,035 

Pleasure*SocDetachment -> ShopDetachment 0,315 0,142 -0,348 0,181 

Arousal*SocDetachment-> ShopDetachment -0,166 0,051 -0,159 0,045 

Dominance*SocDetachment-> ShopDetachment 0,270 0,110 -0,211 0,062 

T-statistics are significant as follows: a = p<0.05;  b = p<0.01;  c = p<0.001 
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Β-2.1 Αποτελζςματα Α’ Υποδείγματοσ 

Ομάδα: Δυςπραγοφντεσ 

 

 

Ομάδα: Τροχοδρομοφντεσ 
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Ομάδα: Εφποροι 

 

 

Ομάδα: Στάςιμοι 
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Β-2.2 Αποτελζςματα Βϋ Υποδείγματοσ 

Ομάδα: Δυςπραγοφντεσ 
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Ομάδα: Εφποροι 

 

 

 

Ομάδα: Στάςιμοι  

 

 

 



Παράρτθμα 

 

Διδακτορικι Διατριβι Ευαγγελίασ Χρ. Χατηοποφλου 424 

 

 

Β-2.3 Αποτελζςματα Τελικοφ μοντζλου 

 

Ομάδα: Δυςπραγοφντεσ 
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Ομάδα: Εφποροι 

 

 

 

Ομάδα: Στάςιμοι  

 

 

 

 


