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Π ΡΟΛΟΓΟΣ
Το παρόν αποτελεί την πτυχιακή εργασία των φοιτητριών Κοτζιά Σοφία και
Χαρατσίδου Ειρήνη. Η πτυχιακή αυτή αρχικά αναφέρεται στο θεωρητικό μέρος της,
όπου γίνεται μία γενική αναφορά στην επιστήμη του μάρκετινγκ και στην εξέλιξη της
διαφήμισης σε διαδικτυακή. Έπειτα στο ερευνητικό επίπεδο επιδιώχθηκε η
καταγραφή των σχέσεων που ερευνούν τον βαθμό και το κατά πόσο οι παράγοντες
που διαμορφώνουν την στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή
διαφήμιση επιδρούν στην παρακολούθηση αυτής καθώς και στην συμπεριφορά των
χρηστών του διαδικτύου. Στην συνέχεια αναφέρονται στοιχεία σχετικά με την έρευνα
(δείγμα, τρόποι συλλογής δεδομένων, κτλ.), ακολουθούν τα αποτελέσματα της
έρευνας και τέλος η διατύπωση των συμπερασμάτων.
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Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ ΙΕ Σ

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που με τον δικό τους τρόπο στήριξαν
την προσπάθεια μας αυτή. Ένα μεγάλο θερμό ευχαριστώ στον κ. Χατζούδη, για την
υπομονή και την υποστήριξή του και για τις ώρες που μπόρεσε να αφιερώσει από την
εργασία του, η καθοδήγηση του ήταν πολύτιμη . Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε
τους καθηγητές του Τ.Ε.Ι. Καβάλας για τις γνώσεις που μας μετέδωσαν κατά την
διάρκεια των σπουδών μας, οι οποίες μας βοήθησαν στην υλοποίηση της πτυχιακής
εργασίας.
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Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η
Η χρήση του διαδικτύου από όλο και περισσότερους ανθρώπους αναγκαστικά οδηγεί
τις εταιρίες να ενδιαφέρονται για τη διαφήμιση μέσω αυτού. Η Διαφήμιση στο
διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια παρουσίασε τεράστια ανάπτυξη (ShwuIng, βΐ αΐ.,
2007). Αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις είναι να μπορέσουν μέσω
των διαφημίσεων να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους, δηλαδή τις πωλήσεις τους. Ο
πιο σύγχρονος τρόπος διασφάλισης κέρδους είναι η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων
του διαδικτύου. Η πιο σύγχρονή και συνεχώς αναπτυσσόμενη μορφή διαφήμισης
είναι η διαδικτυακή, γι’ αυτό λοιπόν είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν
τις κατάλληλες γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν να συμβαδίζουν με την ραγδαία
ανάπτυξη των τεχνολογικών εξελίξεων. Η χρήση της τεχνολογίας στον βέλτιστο
βαθμό βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οπότε
αντιλαμβανόμαστε πως για τις επιχειρήσεις είναι σημαντικό να γνωρίζουν πώς να
διαχειρίζονται σωστά τα εργαλεία και τις τεχνικές του μάρκετινγκ. Η εξέλιξη της
επιστήμης του μάρκετινγκ έχει αποδείξει πως για την πλήρη εκμετάλλευση και
απόκτηση κέρδους οι επιχειρήσεις θα πρέπει να “επικοινωνούν” με τις ανάγκες των
καταναλωτών. Το διαδίκτυο είναι το πιο σύγχρονο μέσο που προσφέρεται για την
διασφάλιση αυτής της επικοινωνίας, ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα αυτού του
μέσου είναι το στοιχείο της αλληλεπίδρασης, υψίστης σημασίας είναι η διερεύνηση
αυτού του στοιχείου. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η διασφάλιση της γνώσης η
οποία διευκρινίζει τους παράγοντες που επιδρούν στην συμπεριφορά των
καταναλωτών και διαμορφώνουν την στάση του κατά τη διάρκεια παρακολούθησης
μιας διαδικτυακής διαφήμισης είναι πολύτιμη. Οι πεποιθήσεις και η στάση των
καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση έχουν τεθεί ήδη υπό διερεύνηση
από την επιστημονική κοινότητα. Μια σειρά από μελέτες έχει δείξει ότι σημαντικό
σημείο μέτρησης της αποτελεσματικότητας της διαδικτυακής διαφήμισης αποτελεί η
στάση των καταναλωτών απέναντι σε αυτή. Ερευνητές έχουν εξετάσει την ύπαρξη
σχέσης είτε μεταξύ πεποιθήσεων καταναλωτή και διαδικτυακής διαφήμισης, είτε
μεταξύ διαδικτυακής διαφήμισης και στάσης καταναλωτή. Διαπιστώσαμε λοιπόν πως
οι περισσότερες μελέτες εξετάζουν, είτε μόνο τις πεποιθήσεις είτε μόνο την στάση
9
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των καταναλωτών, σε σχέση με την διαδικτυακή διαφήμιση. Θέλοντας να
ξεπεράσουμε αυτό τον περιορισμό, θέσαμε ως σκοπός αυτής της μελέτης την
διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην συμπεριφορά του καταναλωτή
απέναντι στη διαδικτυακή διαφήμιση και την μετέπειτα διαμόρφωση της στάσης του.
Εν κατακλείδι στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι παράγοντες που συμβάλουν
στις πεποιθήσεις και μετέπειτα διαμόρφωση της στάσης τους απέναντι στη
διαδικτυακή διαφήμιση. Παρά την πληθώρα των παραγόντων που σχετίζονται με τις
πεποιθήσεις και την διαμόρφωση της στάσης καταναλωτών, επικεντρωθήκαμε στην
μελέτη δέκα παραγόντων και ερευνήσαμε τις σχέσεις αυτών με την διαδικτυακή
διαφήμιση.
Η έρευνα αυτή βοηθά στην εξέλιξη της επιστήμης του μάρκετινγκ καθώς επίσης
αποτελεί ορόσημο για τις έρευνες που θα επακολουθήσουν. Έτσι η δική μας έρευνα,
πέραν των σημαντικών αποτελεσμάτων θα εξαχθούν, θα προχωρήσει την θεωρία ένα
βήμα παρακάτω.
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 1 : Β ΙΛ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

1.1. Εισαγωγή
Η πτυχιακή εργασία εξετάζει τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ της συμπεριφοράς και
διαμόρφωσης στάσης των καταναλωτών απέναντι στη διαδικτυακή διαφήμιση. Στο
κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που ακολουθεί θα προχωρήσουμε στην
αναλυτική παρουσίαση των παραπάνω εννοιών.
Θα ξεκινήσουμε την ανάλυση με την εισαγωγή στην επιστήμη του Μάρκετινγκ όπως
και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την καλύτερη
εφαρμογή του. Στα εργαλεία αυτά ανήκει και η διαφήμιση, στην συνέχεια λοιπόν θα
εστιάσουμε στην ανάλυση της διαφήμισης και εκτενέστερα στην εξέλιξη της
διάστασης της στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, δηλαδή την διαδικτυακή διαφήμιση.
Έπειτα θα αναφερθούμε στην συμβολή της εξέλιξης της τεχνολογίας στο κόσμο των
επιχειρήσεων μέσω διαδικτύου καθώς επίσης και τις αλλαγές που έχει επιφέρει στην
επιστήμη του μάρκετινγκ και στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και
καταναλωτών.

1.2. Marketing

1.2.1. Εισαγωγή
Η επιστήμη του μάρκετινγκ άρχισε να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται στις
επιχειρήσεις πριν από περίπου πενήντα χρόνια. Το μάρκετινγκ πριν να εδραιωθεί ως
επιστήμη και ως αυτοτελής επιχειρησιακή λειτουργία, εκείνα τα χρόνια εκφραζόταν
με την μορφή της διαφήμισης και των πωλήσεων. Σήμερα οι περισσότερες
επιχειρήσεις για να αναπτύξουν ένα προϊόν ή υπηρεσία και να το διαθέσουν στην
αγορά εφαρμόζουν πρακτικές μάρκετινγκ. Η συνεισφορά διαμορφώνεται σύμφωνα με
τα μέσα προβολής και διαφήμισης.
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Το μάρκετινγκ έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα, ο οποίος επηρεάζει την
συμπεριφορά των ανθρώπων. Το μάρκετινγκ επιδρά στην εξέλιξη της σύγχρονης
ζωής καθώς το συναντάμε στην καθημερινότητά μας: από τον τρόπο συσκευασίας,
έκθεσης και τοποθέτησης των προϊόντων για την προσέλκυση της προσοχής των
καταναλωτών και την απόκτηση περισσοτέρων πελατών μέχρι την συμπλήρωση ενός
βιογραφικού σημειώματος, τον τρόπο ενδυμασίας των υπαλλήλων σε ένα κατάστημα,
τα διαφημιστικά μηνύματα που προβάλλονται από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο.
(Μπουραντάς βΐ αΐ., 1999)

1.2.2. Μια σύντομη ιστορία του μάρκετινγκ
Η επιστήμη του μάρκετινγκ έχει τις ρίζες της από τις αρχές της ύπαρξης των
δοσοληψιών που προϋπήρχαν από τα αρχαία μόλις χρόνια. Η έννοια του Μάρκετινγκ
που γνωρίζουμε σήμερα σχετίζεται με τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια της
βιομηχανικής επανάστασης του 18ου και 19ου αιώνα, η περίοδος αυτή έχει επιφέρει
ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές οι οποίες εξελίχθηκαν μέσω σημαντικών τεχνολογικών
και επιστημονικών καινοτομιών. Σημαντικό γεγονός εκείνης της περιόδου υπήρξε ο
διαχωρισμός της παραγωγής από την κατανάλωση των προϊόντων. Λόγω της
ανάπτυξης των μέσων παραγωγής, της ανάπτυξης των υποδομών και της μαζικής
παραγωγής, οι παραγωγοί ανέπτυξαν πιο εξεζητημένους τρόπους για τη διαχείριση
και διανομή των προϊόντων. Αυτό ήταν μόλις το ξεκίνημα της ανάπτυξης της
επιστήμης του Μάρκετινγκ.
Ο Adam Smith το 1776 αναφέρει πως οι ανάγκες των παραγωγών θα πρέπει να
προσεγγίζονται μόνο με την έννοια του μάρκετινγκ, η φιλοσοφία αυτή άρχισε να
εφαρμόζεται ευρέως σχεδόν διακόσια χρόνια αργότερα. Η ανάλυση των αναγκών των
πελατών που θα πρέπει να γίνεται από τις επιχειρήσεις συνθέτει την έννοια του
μάρκετινγκ και συντελεί στον σωστό προσανατολισμό των αποφάσεων που θα πρέπει
να ληφθούν προκειμένου να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για την κάλυψη και
ικανοποίηση αυτών των αναγκών, καλύτερα από τους ανταγωνιστές τους. Σήμερα, οι
περισσότερες επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει την φιλοσοφία του μάρκετινγκ, αλλά
αυτή η περίπτωση δεν ίσχυε πάντα.
Για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας του όρου, αξίζει να αναφέρουμε κάποιες
προσεγγίσεις που κυριαρχούσαν σε διάφορες χρονικές περιόδους και εφαρμόζονταν
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από

τις

περισσότερες

επιχειρήσεις.

Αυτές

οι

εναλλακτικές

προσεγγίσεις

επικρατούσαν κατά τη διάρκεια των διαφορετικών ιστορικών χρονικών πλαισίων, δεν
είναι περιορισμένες σε εκείνες τις περιόδους και ασκούνται ακόμα από μερικές
εταιρίες σήμερα.
Σύμφωνα με τους (Keith 1960, Dawson 1969, Bartels 1974, και Kotler και Keller
2006), η επιστήμη του Μάρκετινγκ διαχωρίζεται σύμφωνα με τον προσανατολισμό,
στις ακόλουθες περιόδους οι οποίες εξελίσσονται διαδοχικά και παρουσιάζονται στο
παρακάτω Σχήμα (1.1).

1.

Σχήμα 1.1. Οι Περίοδοι διαδοχικής εξέλιξης της επιστήμης του Μάρκετινγκ
και προσανατολισμού των επιχειρήσεων.

____________________________________________________________________________________________________________________________ I

Περίοδος προσανατολισμού στην παραγωγή
Η έννοια της παραγωγής επικράτησε από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης
μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920. Η προσέγγιση αυτής της περιόδου ήταν ότι οι
επιχειρήσεις επικεντρώνονταν σε αυτά τα προϊόντα που μπορούσαν να παράγουν πιο
αποτελεσματικά και ότι η ευχέρεια παροχής χαμηλού κόστους προϊόντων
δημιουργούσε από μόνη της τις συνθήκες ζήτησης για τα προϊόντα. Οι επιχειρήσεις
εστίαζαν στο πως θα παρήγαγαν το προϊόν και σε ποια ποσότητα έτσι ώστε να
μπορέσει να καλύψει την αναμενόμενη ζήτηση. Η έννοια της παραγωγής εκείνη την
εποχή λειτούργησε αρκετά καλά, καθώς υπήρχε ένα σχετικά υψηλό επίπεδο
ακάλυπτης κατά συνέπεια τα προϊόντα που παρήχθησαν ήταν σε μεγάλο βαθμό και
μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών.
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Η πλειονότητα των αγαθών κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης,
παράγονταν με σκοπό να πωληθεί κατά το μικρότερο χαμηλό κόστος έτσι ώστε οι
παραγωγοί να πωλήσουν όλα τα αγαθά που παρήγαγαν. Εστίαζαν κυρίως στην
παραγωγή, την διανομή των αγαθών τους καθώς και σε άλλα θέματα διαχείρισης με
στόχο με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Κάθε τι που θα μπορούσε να παραχθεί,
μπορούσε να πωληθεί εύκολα από μια ομάδα πωλητών των οποίων η δουλειά ήταν
απλά να εκτελούν συναλλαγές στην τιμή που καθορίζονταν από το κόστος
παραγωγής (Foundation Degree South West, 2012).

Περίοδος προσανατολισμού στις πωλήσεις
Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 η μαζική παραγωγή είχε ανθήσει και η ο
ανταγωνισμός είχε αυξηθεί, εκείνη την περίοδο υπήρχε μικρό ποσοστό ακάλυπτης
ζήτησης. Οι επιχειρήσεις άρχισαν να εστιάζουν περισσότερο στις πωλήσεις των
προϊόντων τούς δηλαδή όχι μόνο παρήγαγαν προϊόντα αλλά προσπαθούσαν να
πείσουν τους πελάτες τους να τα αγοράσουν μέσω της διαφήμισης και της
προσωπικής πώλησης.
Οι επιχειρήσεις εστίαζαν πλέον στο πως με την αύξηση των πωλήσεων θα κέρδιζαν
τον ανταγωνισμό. Οι εταιρείες καθώς άρχιζαν να πωλούν τα προϊόντα τους σε μια
όλο και πιο απαιτητική αγορά, έννοιες όπως η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις και η
επωνυμία άρχισαν να αναπτύσσονται. Η έννοια του μάρκετινγκ είχε πλέον αρχίσει να
δημιουργείτε, εκφραζόταν με τις έννοιες της διανομής και της επικοινωνίας για την
προσέλκυση πελατών. Πολλοί θεωρούσαν πως η έννοια του Μάρκετινγκ αφορούσε
τις υψηλές τεχνικές πωλήσεων (Foundation Degree South West, 2012).

Περίοδος προσανατολισμού στο Μάρκετινγκ
Οι περισσότερες αγορές από το 1960 και μετά έχουν φθάσει σε σημείο κορεσμού
καθώς οι επιχειρήσεις συνεχώς αυξάνονταν και τα μέγεθος της αγοράς παρέμενε το
ίδιο. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις είχε αυξηθεί καθώς οι πελάτες είχαν
περισσότερες επιλογές για την ικανοποίηση των αναγκών τους. Η πολυπλοκότητα της
διαχείρισης της επιχείρησης οδήγησε στην ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων
μεθόδων μάρκετινγκ. Οι υπάλληλοι της επιχείρησης οι οποίοι ασχολούνται με το
Μάρκετινγκ συμμετέχουν σε στρατηγικό επίπεδο στην λειτουργία της επιχείρησης
14
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και ως εκ τούτου ενημερώνουν την οργάνωση σχετικά με την διαχείριση της
παραγωγής των πωλήσεων την τιμολόγηση των αγαθών και την προώθηση των
αγαθών, υπηρεσιών στους καταναλωτές. Η σύγχρονη προσέγγιση εστιάζει στην
βαθύτερη ανάλυση των ήδη ανεπτυγμένων εννοιών της αγοράς και συμπεριφοράς του
καταναλωτή. Προσπαθούν να κατανοήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών και να
προβλέψουν τις πιθανές ανάγκες διαθέτοντας τους κατάλληλους οργανωτικούς
πόρους για την ικανοποίηση αυτών. Στο σύγχρονο μάρκετινγκ υπάρχει έντονο
ενδιαφέρον για την διασφάλιση της εκπαίδευσης και κατανόησης του όρου από όλες
τις βαθμίδες των εργαζομένων της επιχείρησης θέματα μάρκετινγκ (Foundation
Degree South West, 2012).
Σύμφωνα με τον Mayer οι επιχειρήσεις από την δεκαετία του 1980 στρέφουν το
ενδιαφέρον τους σε στρατηγικές μάρκετινγκ παραγκωνίζοντας τον τομέα των
πωλήσεων (Mayer, 1989). Από την περίοδο εκείνη μέχρι και σήμερα έννοιες όπως:
στρατηγικός

σχεδιασμός,

έρευνες

ανικανοποίητων

καταναλωτών,

παράπονα

καταναλωτών, ηθική ,μοντέλα επιλογής καταστημάτων και άλλοι όροι, άρχισαν να
δημιουργούνται και να έχουν βασικό ρόλο στις επιχειρήσεις.

Περίοδος προσανατολισμού στον Καταναλωτή
Η δημιουργία των επιχειρήσεων σύμφωνα με τον (Keith, 1960) προήλθε από την
υλοποίηση μιας ιδέας που αφορούσε την ανάγκη οργανωμένης προσπάθειας εύρεσης,
επεξεργασίας και διαχείρισης πρώτων υλών. Με την πάροδο του χρόνου οι
επιστήμονες συνειδητοποίησαν πως ο πυρήνας ύπαρξης ενός οργανισμού είναι οι
καταναλωτές, έτσι άρχισαν να αναπτύσσουν μια νέα δομή λειτουργίας η οποία είχε
ως επίκεντρο την μελέτη της συμπεριφοράς των καταναλωτών και την ικανοποίηση
των αναγκών. Λόγο της συνεχούς εξέλιξης της επιστήμης του μάρκετινγκ θα
χρειαστεί σε βάθος χρόνου να γίνει ο επαναπροσδιορισμός του τρόπου λειτουργίας
των επιχειρήσεων με προσανατολισμό στους καταναλωτές. Όπως δηλώνει «η
επανάσταση του Μάρκετινγκ δεν έχει τελειώσει ακόμη, κάθε δραστηριότητα της
επιχείρησης, από την χρηματοδότηση, τις πωλήσεις, την παραγωγή, θα πρέπει να
στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή. Όταν αυτό το στάδιο
ανάπτυξης επιτευχθεί η επανάσταση του μάρκετινγκ θα έχει επιτευχθεί».
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Η έννοια της συμπεριφοράς των καταναλωτών έχει βοηθήσει στην διαμόρφωση νέων
ιδεών στο έργο της διαχείρισης του μάρκετινγκ. Η κατανάλωση έχει από καιρό
θεωρηθεί ως μια παθητική διαδικασία που αφορά αποφάσεις των επιχειρήσεων οι
οποίες είναι εγγενώς διαφορετικές από τις αποφάσεις των καταναλωτών όσον αφορά
την αξιολόγηση πολλαπλών μέσων για την ικανοποίηση των επιθυμιών. Κατά την
διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και της δεκαετίας του 1970 η ουσιαστική γνώση για
τον προσδιορισμό της έννοιας του μάρκετινγκ αυξήθηκε αλλά η πρόοδος στην
κατανόηση του όρου κυμαίνονταν σε θεωρητικά επίπεδα (Robert, 1976).
Η σταδιακή εξέλιξη από την παραγωγή και πώληση αγαθών στην εδραίωση και την
διατήρηση μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων εδραίωσε την προοπτική του
μάρκετινγκ στην πρώτη γραμμή της σύγχρονης ζωής. Πλέον η λειτουργία της
παραγωγής αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως μια υποστηρικτική λειτουργία.
Η δημιουργία σχέσεων με τους τελικούς χρήστες είναι κρίσιμη καθώς τα αγαθά
αντιμετωπίζονται ως πλατφόρμες για τον χειρισμό υπηρεσιών οι οποίες είναι η
κινητήρια δύναμη του παγκόσμιου εμπορίου. Η νέα δικτυακή οικονομία πλαισιώνεται
από το μάρκετινγκ και ο έλεγχος του πελάτη είναι ο στόχος της εμπορικής
δραστηριότητας, καθώς πρωτεύων στοιχείο της σύγχρονης εποχής είναι το
μάρκετινγκ, οι επιχειρηματικές λειτουργίες εστιάζουν στην εμπορευματοποίηση των
σχέσεων με τους καταναλωτές. Ο έλεγχος του πελάτη είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι
επιχειρήσεις εφαρμόζοντας τεχνικές μάρκετινγκ και αναλύοντας την συμπεριφορά
του καταναλωτή έχουν ως θέμα υψίστης σημασίας να στρατολογήσουν και να
ενσωματώσουν τους πελάτες τους ώστε να δημιουργήσουν σχέσεις εξάρτησης με την
εταιρία ή τον οργανισμό τις οποίες ο ίδιος ο καταναλωτής κατανοεί ελάχιστα και δεν
ασκεί κανέναν έλεγχο. Για την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς οι
επιχειρήσεις ασχολούνται περισσότερο με το μάρκετινγκ και την συμπεριφορά
καταναλωτή. Για την επιτυχία της επιχείρησης η έμφαση στην δημιουργία
μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της είναι πολύ πιο σημαντική από την
πραγματοποίηση συνεχών πωλήσεων. Τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις
επιχειρήσεις είναι η απόλυτη προσαρμογή στις απαιτήσεις και ανάγκες του πελάτη,
όπως η ικανότητα κατασκευής κατά παραγγελία. Η δομή των σχέσεων εταιρίας
πελάτη αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα επειδή από αυτή την σχέση ξεκινούν οι
νέες εμπορικές διαδικασίες. Η εξειδίκευση της παραγωγής στις ανάγκες των πελατών
θεωρείται ως σύμβαση παροχής υπηρεσιών (Rifkin, 2001).
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1.2.3. Εννοια και Περιεχόμενο του Μάρκετινγκ
Τόσο σε επιχειρηματικές όσο και σε άλλου είδους δραστηριότητες, όπως, κοινωνικές,
πολιτικές, κ.λ.π. ακούγεται συχνά ο όρος του μάρκετινγκ (Ζιγκιρίδης, 2008). ^
μάρκετινγκ περικλείει όλες τις ενέργειες που είναι αναγκαίες ώστε να φθάσουν τα
προϊόντα ή οι υπηρεσίες από τον παραγωγό στον καταναλωτή και ασχολείται με τον
εντοπισμό και την ικανοποίηση των ανθρώπινων και των κοινωνικών αναγκών.
Συμβάλλει στην διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς συνδέει την διαδικασία της
παραγωγής με την διαδικασία της κατανάλωσης κατευθύνοντας την ροή των αγαθών.
Σύμφωνα με τους Brassington και Pettitt, το περιεχόμενο του μάρκετινγκ αφορά τις
ενέργειες και τις δραστηριότητες εκείνες που έχουν σχέση: με την έρευνα αγοράς, τον
προγραμματισμό και την ανάπτυξη προϊόντων, τις προσπάθειες προώθησης και τη
διαφήμιση των προϊόντων, τις μεθόδους και τρόπους διανομής, την κοστολόγηση και
τον καθορισμό τιμών, τους όρους και τρόπους πληρωμής και γενικά την οργάνωση
και διοίκηση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, που ακολουθούν ένα προϊόν από
την κατασκευή του μέχρι την χρησιμοποίηση του από τον τελικό καταναλωτή
(Brassington και Pettitt, 1997). Πιο συγκεκριμένα στον σχεδιασμό την παραγωγή τη
διάθεση και την προώθηση, οι οποίες εστιάζουν στην ικανοποίηση των καταναλωτών
και στην δημιουργία απαραίτητων προϋποθέσεων ζήτησης οι οποίες θα οδηγήσουν σε
επιτυχείς πωλήσεις.

1.2.4. Ορισμός του Μάρκετινγκ
Ο όρος του μάρκετινγκ χρονολογείται από τη δεκαετία του 1560, όπου ουσιαστικά
σήμαινε, «την αγορά και πώληση» αγαθών, οι πωλήσεις αφορούσαν τα εμπορεύματά
τα οποία θα έπρεπε να εκφορτωθούν σε αντάλλαγμα κάποιας μορφής νομίσματος. Το
μάρκετινγκ ήταν μια διαδικασία κατά την οποία οι επιχειρήσεις αγόραζαν από τους
προμηθευτές με σκοπό να πωλήσουν στους καταναλωτές.
Ο όρος του Μάρκετινγκ είναι ευρέος αποδεκτό πως περιλαμβάνει πολλά πεδία
εφαρμογής, έτσι είναι ανέφικτο να δοθεί ένας ορισμός που να καλύπτει όλες τις
διαστάσεις αυτής της επιστήμης. Πιθανότατα, ο μικρότερος ορισμός που έχει δοθεί
στο μάρκετινγκ είναι: «η ικανοποίηση αναγκών με επικερδή τρόπο»(Kotler βΐ αΐ.,
2006). Η πρώτη φορά που εκδόθηκε βιβλίο όπου εμφανίστηκε ο όρος μάρκετινγκ
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ήταν το 1914. Αρχικά στην προσπάθεια διατύπωσης της έννοιας του Μάρκετινγκ στις
δεκαετίες του 80’ και του 90’εδραιώθηκαν ποικίλοι ορισμοί όπως:
Η Αμερικάνική Ένωση Μάρκετινγκ, το 1985 όρισε το Μάρκετινγκ ως «την
διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης της παραγωγής, τιμολόγησης, προώθησης και
διανομής ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών, με σκοπό την πρόκληση συναλλαγών που να
ικανοποιούν τους αντικειμενικούς σκοπούς ατόμων και οργανώσεων».
Ο Philip Kotler ορίζει πως το μάρκετινγκ «είναι μια διαδικασία κοινωνική και
διοικητική με την οποία άτομα και ομάδες αποκτούν ότι χρειάζονται και επιθυμούν
μέσω της παραγωγής, της προσφορά και της ανταλλαγής προϊόντων αξίας με άλλα».
Ενώ το Βρετανικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ διατύπωσε την έννοια ως «μια
διαχειριστική διαδικασία με την οποία εντοπίζονται, προβλέπονται και ικανοποιούνται
οι απαιτήσεις των πελατών μιας επιχείρησης και των καταναλωτών ή χρηστών
προϊόντων ή υπηρεσιών με τρόπο επικερδή για την επιχείρηση».
Τον πιο πρόσφατο ορισμό του τον έδωσε η American Marketing Association η οποία
ορίζει το Marketing ως μια οργανωσιακή λειτουργία και ένα σύνολο διαδικασιών για
τη δημιουργία, επικοινωνία και παράδοση αξίας στους πελάτες και τη διαχείριση των
“πελατειακών σχέσεων” με τρόπο που να ικανοποιεί την επιχείρηση και τις ομάδες
συμφερόντων (stakeholders) που συνδέονται μαζί της (Κατσίκη, 2012).
Υπάρχουν πολλοί ορισμοί οι οποίοι περιγράφουν την έννοια του όρου, αυτό
υποδηλώνει πως το μάρκετινγκ είναι μια έννοια πολυδιάστατη. Ακόμη και σήμερα
κανένας υπάρχον ορισμός δεν περιγράφει ολοκληρωμένα την έννοια αυτού του όρου.
Το Μάρκετινγκ είναι η τέχνη να δημιουργεί η επιχείρηση ικανοποιημένους πελάτες
και να μπορεί να τους διατηρεί. «Οι ικανοποιημένοι πελάτες αποτελούν το μοναδικό
στοιχείο που διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη επιβίωση και ανάπτυξη μιας επιχείρησης.
Αυτός είναι και ο λόγος που, τα τελευταία χρόνια, κερδίζει συνεχώς έδαφος το
Μάρκετινγκ των σχέσεων» (Ζιγκιρίδης, 2008).

Το μάρκετινγκ ως αρχή η οποία συμβάλει στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου,
διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες το κοινωνικό και το διοικητικό. Σύμφωνα με τον
κοινωνικό ορισμό βλέπουμε την επίδραση του μάρκετινγκ στην κοινωνία. Ένας
κοινωνικός ορισμός είναι ο εξής: «Το μάρκετινγκ είναι μια κοινωνική διαδικασία,
μέσω της οποίας τα άτομα και οι ομάδες εξασφαλίζουν αυτά που χρειάζονται και
θέλουν, μέσω της δημιουργίας, της προσφοράς, και της ελεύθερης ανταλλαγής
διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών αξίας». Σύμφωνα με το διοικητικό ορισμό, το
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μάρκετινγκ δεν ασχολείται σχεδόν καθόλου με την πώληση. Επικεντρώνεται στον
πελάτη με σκοπό να τον κατανοήσουμε κι έτσι εφόσον ξέρουμε τις ανάγκες του απλά
το μόνο που μένει είναι να δημιουργηθεί το προϊόν ή η υπηρεσία. Μετά από αυτό το
βήμα ,που είναι το σημαντικότερο, το προϊόν ή η υπηρεσία θα πουλιέται από μόνο
του χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Με λίγα λόγια το διοικητικό μάρκετινγκ δε στοχεύει
στην πώληση αλλά σε πελάτες που θέλουν να αγοράσουν(Kotler και ^ !^ ,2 0 0 6 ).

1.2.5. Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ
Το Μάρκετινγκ δεν έχει περιορισμούς όσο αναφορά την εφαρμογή του. Εφαρμόζεται
από επιχειρήσεις για την προώθηση καταναλωτικών ή βιομηχανικών προϊόντων, από
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, από το κράτος ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
για την προώθηση κοινωνικών ιδεών (οδική ασφάλεια κ.λπ.), από αθλητικούς
οργανισμούς, οργανώσεις και πολιτικά κόμματα, ή ακόμα και από χώρες για την
προώθηση του τουρισμού τους, την προβολή της πολιτιστικής τους κληρονομιάς ή τη
βελτίωση της εικόνας τους.
• Το Μάρκετινγκ των καταναλωτικών προϊόντων
• Το Μάρκετινγκ των βιομηχανικών προϊόντων
• Το Μάρκετινγκ των υπηρεσιών
• Το εξαγωγικό και διεθνές Μάρκετινγκ.
• Το Εθνικό Μάρκετινγκ
• Πολιτιστικό Μάρκετινγκ
• Πολιτικό Μάρκετινγκ
• Το Αθλητικό Μάρκετινγκ
• Μάρκετινγκ μη κερδοσκοπικών οργανισμών

1.2.6. Mίγμα Μάρκετινγκ
Οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες συμφωνούν πως δημογραφικοί,
κοινωνικοί,

οικονομικοί,

πολιτιστικοί,

ψυχολογικοί

και

άλλοι

προσωπικοί

παράγοντες, κατά ένα μεγάλο μέρος έχουν μια σημαντική επίδραση στις αποφάσεις
καταναλωτικής συμπεριφοράς και αγοράς (Harrell και Frazier 1999, Czinkota και
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Kotabe 2001, Dibb et al. 2001, Boyd et al. 2002, Solomon και Stuart 2003). Οι
επιχειρήσεις προκειμένου να ασκήσουν οποιαδήποτε ουσιαστική επιρροή στους
παραπάνω παράγοντες χρησιμοποιούν ορισμένα εργαλεία μάρκετινγκ ένα εκ των
οποίων είναι το μίγμα μάρκετινγκ. Το μίγμα μάρκετινγκ περιλαμβάνει τα εξής
στοιχεία γνωστά στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και ως 4P’s: Προιόν (Product),
Τιμή (Price), Διανομή (Place), Προώθηση (Promotion), (Borden 1964 και McCarthy
1964). Παρά το γεγονός ότι η παραδοσιακή επιστήμη του μάρκετινγκ εγκρίνει τα
τέσσερα συστατικά στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ, η αξία όπως και η τρέχουσα
μορφή του μίγματος ως εργαλείο μάρκετινγκ έχει τεθεί αρκετές φορές υπό συζήτηση
(Dixon και Blois 1983, Gummesson 1997). Αρχικά η διερεύνηση του Borden (1964)
προσδιόρισε στο προϊόν 12 στοιχεία: την τιμολόγηση, το μαρκάρισμα, τη διανομή,
την προσωπική πώληση, τη διαφήμιση, τις προωθήσεις, τη συσκευασία, την επίδειξη,
τη συντήρηση, το φυσικό χειρισμό, τη διερεύνηση και την ανάλυση. Ο McCarthy
(1964) στην συνέχεα απλούστευσε την θεωρία του Borden και προσδιόρισε τα
τέσσερα στοιχεία που καθορίζουν το μίγμα του μάρκετινγκ. Κατά τη διάρκεια των
ετών, διάφοροι μελετητές έχουν προσπαθήσει να τροποποιήσουν την εργασία του
McCarthy με την προσθήκη των λειτουργιών στο μίγμα του μάρκετινγκ (Rafiq και
Ahmed, 1995).
Στο παρακάτω Σχήμα (1.2) παρουσιάζεται το «Μίγμα Μάρκετινγκ».

( επίπεδο τιμών, εκπτώσεις,
διαφοροποίσηση κ.α. )

(φυσικό προϊόν, ονομασία,
σήμα, συσκευασία κ.α. )

Μίγμα
Μάρκετινγκ
Προώθηση

Διανομή

( διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις,
προσωπικές πωλήσεις κ.α. )

( κανάλια, νεωγραφική
κάλυψη, φυσική διανομή, κ.α. )

Σχήμα 1.2. Μίγμα Μάρκετινγκ.

Αυτές οι τροποποιήσεις, συνεχίζουν να διαιωνίζουν τη λειτουργική προσέγγιση στο
μάρκετινγκ (Duncan και Moriarty, 1998), εν τούτοις κρίνουν ευρέως τα 4Ps του
μίγματος μάρκετινγκ ως εργαλεία που μπορούν να επηρεάσουν την καταναλωτική
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συμπεριφορά (Kotler και Armstrong 2001, Kotler 2003), και την τελική έκβαση της
αλληλεπίδρασης αγοραστής-καταναλωτή.
Δίπλα στον προσδιορισμό της επιρροής του μίγματος μάρκετινγκ σε κάθε στάδιο της
καταναλωτικής συμπεριφοράς, οι έμποροι είναι πρόθυμοι να κατανοήσουν πώς οι
καταναλωτές λαμβάνουν τις επιλογές και τις αποφάσεις αγοράς (Davis et al. 1989,
Ajzen 1991, Legris et al. 2003) και πώς οι καταναλωτές είναι πιθανό να αντιδράσουν
στην καινοτομία προβλέποντας την έκβαση της αλληλεπίδρασης προμηθευτών
πελατών (Constantinides, 2004).

Προϊόν
Ένα από τα βασικά τμήματα που περιλαμβάνει το μίγμα του μάρκετινγκ είναι το
προϊόν και οι αποφάσεις που το πλαισιώνουν. Με τον όρο ‘προϊόν’ εννοούμε όχι
μόνο το φυσικό προϊόν αλλά και τις υπηρεσίες που το συνοδεύουν και έχουν
σχεδιαστεί κατάλληλα για την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Όλα τα
στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ είναι αλληλοσυνδεόμενα καθώς στο σύνολό τους
καθορίζουν την εικόνα του προϊόντος και κατ’ επέκταση την εικόνα του οργανισμού.
Οι αποφάσεις προϊόντων περιλαμβάνουν ζητήματα σχετικά με το σχεδιασμό, το στυλ,
ή χαρακτηριστικά. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν αποφάσεις
σχετικά με την συσκευασία, το εμπορικό σήμα, τις εγγυήσεις, την ανάπτυξη νέων
προϊόντων, και τοποθέτηση προϊόντων. Ο προσδιορισμός θέσης προϊόντων των
προϊόντων είναι πολύ σημαντική καθώς αφορά τη θέσπιση της νοητικής εικόνας ή
θέσης του προϊόντος πάντοτε σε σχέση με τα υποκατάστατα ανταγωνιστικά προϊόντα
στο μυαλό του καταναλωτή. Ο στόχος είναι η τοποθέτηση να γίνει διακριτή έτσι ώστε
να επιτευχθεί η διαφοροποίηση του προϊόντος που προσφέρει η επιχείρηση από
εκείνα των ανταγωνιστών. Ο σκοπός των επιχειρήσεων είναι αφενός η απόκτηση
κέρδους και αφετέρου η ικανοποίηση των καταναλωτών. Τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες

δημιουργούνται

σε

μία

συγκεκριμένη

χρονική

στιγμή

για να

ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών. Κάθε προϊόν ακολουθεί συγκεκριμένα
στάδια εξέλιξης τα οποία είναι: η είσοδος του προϊόντος στην αγορά, η ανάπτυξή του,
η ωριμότητα και ο κορεσμός και η παρακμή που οδηγεί ενδεχομένως στο "θάνατο"
και στην απαξίωσή το υ ^ π ^ Π και ΗαιΐΗ^, 2011).
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Τιμή
Ως τιμή ορίζουμε την αξία ανταλλαγής ενός αγαθού ή υπηρεσίας. Οι αποφάσεις που
σχετίζονται με την τιμολόγηση των προϊόντων είναι πολύ σημαντικές καθώς
αντικατοπτρίζουν την ποιότητα του προϊόντος, σχετίζονται άμεσα με τον καθορισμό
της ζήτησης. Είναι το μοναδικό στοιχείο του μίγματος που σχετίζεται άμεσα με την
έννοια των εσόδων και του κέρδους και επίσης είναι το μοναδικό στοιχείο το οποίο
μπορεί να μεταβληθεί σε πραγματικό χρόνο .Η προσαρμογή των τιμών θα πρέπει να
γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες τις τοπικής αγοράς. Μερικά παραδείγματα
αποφάσεων που σχετίζονται με τον καθορισμό της τιμής είναι η τιμολογιακή
στρατηγική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση, η προτεινόμενη τιμή λιανικής, ο όγκος
και οι εκπτώσεις χονδρικών τιμών και η εποχιακή τιμολόγηση (Ferrell και Hartline,
2011).

Τα δίκτυα (κανάλια) διανομής
Τα δίκτυα διανομής (κανάλια), είναι οι δρόμοι που ακολουθούν τα προϊόντα ή οι
υπηρεσίες για να φτάσουν στα τελικά σημεία πώλησης. Η διανομή και η λειτουργία
της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι στοιχεία τα οποία σχετίζονται λιγότερο με τους
πελάτες καθώς οι αποφάσεις της διοίκησης για αυτά τα θέματα γίνονται λιγότερο
αντιληπτές από τους καταναλωτές. Ουσιαστικός στόχος αυτού του στοιχείου είναι να
παραδώσει το προϊόν στους ενδιαφερόμενους στο σωστό μέρος και στην σωστή
ποσότητα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Οι αποφάσεις της εφοδιαστικής
αλυσίδας περιλαμβάνουν μια μακρά σειρά από δραστηριότητες, από την προμήθεια
των πρώτων υλών μέχρι την παραγωγή των τελικών προϊόντων και την τελική
διανομή στους τελικούς πελάτες. Μερικές από τις ενέργειες που περιλαμβάνει αυτό
το στοιχείο είναι τα κανάλια διανομής, η κάλυψη της αγοράς, η διαχείριση των
αποθεμάτων, η αποθήκευση, τα κέντρα διανομής, η επεξεργασία της παραγγελίας και
η μεταφορά (Ferrell και Hartline, 2011).

Προώθηση
Η προώθηση αφορά την διαδικασία κατά την οποία οι οργανισμοί επικοινωνούν με τα
άτομα ή τις ομάδες προκειμένου να κάνουν γνωστή ή να υπενθυμίσουν την ύπαρξη
ενός προϊόντος και των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του με σκοπό την
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ενημέρωση, την άμεση διευκόλυνση των συναλλαγών και την προσπάθεια αποδοχής
του προϊόντος από τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέλη κάνοντας χρήση μέσων όπως οι
διαφημίσεις, οι χορηγίες και οι δημόσιες σχέσεις (Τσακλαγκάνος, 2000).
Η προώθηση όπως και τα άλλα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ, δηλαδή η τιμή, το
προϊόν και τα δίκτυα διανομής, είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Στόχος της
αποτελεσματικής προώθησης είναι η προσπάθεια κατά την οποία η επιχείρηση πείθει
τους καταναλωτές πως το προϊόν ή υπηρεσία που τους προσφέρεται είναι η καλύτερη
επιλογή για την ικανοποίηση της ανάγκης τους. Τα μηνύματα που εκπέμπονται
μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτών στοχεύουν στην διαμόρφωση ευνοϊκής
καταναλωτικής συμπεριφοράς για το προϊόν ή την υπηρεσία (ΚθϊΙογ, 1991).
Προωθητικές ενέργειες δεν θέτουν σε εφαρμογή μόνο οι επιχειρήσεις αλλά και
οργανισμοί που το περιεχόμενο λειτουργίας τους δεν περιορίζεται καθαρά σε
κερδοσκοπικούς σκοπούς (ΌΐΜ ^ ^., 2001). Αυτές οι πολιτικές εφαρμόζονται και
από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα με στόχο την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων
ατόμων σε κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και άλλα. Αντίστοιχες προωθητικές
ενέργειες εφαρμόζει και το κράτος σε θέματα παιδείας, εθνικά, πολιτιστικά, πολιτικά
κτλ.

Το προωθητικό μίγμα
Για να επιτευχθεί το μέγιστο όφελος από την χρήση της προβολής για την
ικανοποίηση των στόχων της, η επιχείρηση λόγω των αυξημένων συνθηκών
ανταγωνισμού

χρησιμοποιεί

διάφορα

εργαλεία

που

συνθέτουν

το

"μίγμα

προώθησης". Το προωθητικό μίγμα αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο καθώς
διαμορφώνει την ταυτότητα και δημιουργεί την εικόνα του προϊόντος ή της
υπηρεσίας διαφοροποιώντας τα αντίστοιχα που παρέχουν οι ανταγωνιστές και
στοχεύουν στην ίδια αγορά στόχο και επικοινωνούν το προϊόν ή υπηρεσία με τους
καταναλωτές δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις πειθούς. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνει το προωθητικό μείγμα είναι η διαφήμιση, η προώθηση πωλήσεων, οι
προσωπικές πωλήσεις, οι εκθέσεις, η δημοσιότητα και η χορηγία (Ζώτος, 2008).
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Στο παρακάτω Σχήμα (1.3) παρατίθενται διαγραμματικά τα κύρια στοιχεία του
προωθητικού μίγματος.

Σχήμα 1.3.Προωθητικό Μίγμα

Συμπληρωματικά σύμφωνα με την άποψη του Ζώτου (2008), θα μπορούσαν να
προστεθούν ως στοιχεία του προωθητικού μίγματος η συσκευασία, ο σχεδιασμός και
η διάταξη του καταστήματος σε συνδυασμό με τα σημεία πώλησης όπως επίσης και η
κοινωνική διάχυση του διαφημιστικού μηνύματος.
Διαφήμιση
Η διαφήμιση είναι η πιο σημαντική δραστηριότητα του μάρκετινγκ καθώς είναι ένα
μέσο απαραίτητο για την αποτελεσματική προώθηση των πωλήσεων μιας
επιχείρησης. Ως διαφήμιση Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε μια πληρωμένη μορφή
μαζικής επικοινωνίας η οποία γίνεται επί πληρωμής από έναν οργανισμό με στόχο να
επικοινωνήσει χρησιμοποιώντας τα προϊόντα του στο κοινό-στόχο μέσω ενός μέσου
μαζικής επικοινωνίας. Στην έρευνα αυτή, στα παρακάτω κεφάλαια θα αναλυθεί
εκτενέστερα ο όρος της διαφήμισης καθώς και η επιρροή της στους χρήστες
διαδικτύου.
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Προσωπική πώληση
Η διαδικασία κατά την οποία χρησιμοποιείται η προσωπική επικοινωνία κατά την
διάρκεια μια συναλλαγής. Ο σκοπός της προσωπικής πώλησης είναι να πείσει και να
ενημερώσει τους πελάτες για τα προϊόντα της επιχείρησης.
Δημοσιότητα
Δημοσιότητα είναι η μαζική επικοινωνία με τη μορφή ιστορίας- είδησης σχετικά με
έναν οργανισμό και τα προϊόντα του που μεταδίδεται μέσω των μέσων μαζικής
επικοινωνίας χωρίς κόστος και έχει ως κύριο σκοπό την ενεργοποίηση της ζήτησης.
Προώθηση πωλήσεων
Αφορά όλες τις ενέργειες η οποίες προσφέρουν άμεση παρακίνηση, προστιθέμενη
αξία ή κίνητρο για τα προϊόντα σε λιανέμπορους, πωλητές ή καταναλωτές (π.χ.
εκπτώσεις, δύο προϊόντα στην τιμή του ενός).
Χορηγίες
Η οικονομική ή υλική υποστήριξη ενός γεγονότος, μιας δραστηριότητας, ενός
ατόμου, ενός οργανισμού ή ενός προϊόντος από έναν μη σχετιζόμενο οργανισμό.
Άμεσο μάρκετινγκ
Μία μέθοδος άμεσης επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για να προσελκύσει
συγκεκριμένους δυνητικούς πελάτες.

Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι θα πρέπει να διατεθούν σε εκείνα τα εργαλεία
προώθησης που θα προσφέρουν την υψηλότερη απόδοση στο προϊόν. Μια
προωθητική καμπάνια χαρακτηρίζεται ως επιτυχημένη εξασφαλίζοντας καλές σχέσεις
με πελάτες και οργανισμούς όπως για παράδειγμα δημόσιες αρχές, μέσα μαζικής
επικοινωνίας, τα οποία επηρεάζουν την δράση της επιχείρησης (Κοκκινάκη, 2008).
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1.3. Η Διαφήμιση

1.3.1. Εισαγωγή
Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα αισθητή,
τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και σε ολόκληρο το φάσμα του
κοινωνικού γίγνεσθαι. Με την παρουσία και την καθιέρωση της, η διαφήμιση,
επηρέασε την αλλαγή του τρόπου ζωής και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τεχνολογική
και πολιτική ζωή των κρατών. Η διαφήμιση συντέλεσε ακόμη και στη βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου των λαών, κάνοντας γνωστά και προσιτά νέα προϊόντα στις μάζες
των καταναλωτών, με αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης, που οδήγησε με τη σειρά
της στη μαζική παραγωγή και διάθεση των προϊόντων αυτών στο καταναλωτικό
κοινό. Μεγάλα είναι τα οφέλη μιας επιτυχημένης διαφήμισης, όχι μόνο για το κοινό
της αλλά ίσως πολύ μεγαλύτερα από οικονομικής άποψης και για τους ίδιους τους
διαφημιζόμενους και τους διαφημιστές. Γι’ αυτό η επιτυχία της διαφήμισης ήταν
ανέκαθεν ο στόχος κάθε διαφημιζόμενης επιχείρησης και διαφημιστικού γραφείου ή
οργανισμού.

1.3.2. Ιστορική εξέλιξη της διαφήμισης
Η διαφήμιση δεν έκανε την εμφάνισή της, ούτε διαμορφώθηκε σε συνθήκες «κενού»,
αλλά ως οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο συνδέθηκε άρρηκτα με τον
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής (Τομαράς, 1998). Υποστηρίζεται ότι η διαφήμιση
υπήρξε με διάφορες εκφάνσεις σε όλη την ιστορική περίοδο. Η πρώτη μορφή
εκδήλωσής της είναι εκείνη που αναφέρεται στην προφορική διάδοση πληροφοριών.
Είναι γνωστός ο ρόλος των «κηρύκων» στους Φοίνικες, στην κλασική ελληνική
περίοδο, καθώς και στη ρωμαϊκή περίοδο. Ακόμη είναι γνωστός ο ρόλος των
παραστάσεων και των ανακοινώσεων σε διάφορα ευρήματα, αλλά και στα ερείπια
αρχαίων πόλεων. Οι κήρυκες, παρέμειναν βασικό μέσο διάχυσης πληροφοριών, τόσο
στο Βυζάντιο όσο και αργότερα, στο μεσαίωνα. Η λέξη διαφήμιση χρησιμοποιήθηκε
το 1655 για πρώτη φορά από εκδότες βιβλίων, ως επικεφαλίδα για τις ανακοινώσεις
τους. Την ίδια περίπου περίοδο χρησιμοποιήθηκε από τις εφημερίδες όταν ήθελαν να
ανακοινώσουν κάποιο νέο ιδιαίτερης σημασίας.
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Η διαμόρφωση του «μάρκετινγκ» στην Ελλάδα και ειδικότερα η εξέλιξη της
διαφήμισης, ακολουθεί παράλληλη πορεία με εκείνη της οικονομίας. Στο 18ο και
αργότερα στο 19ο αιώνα, εμφανίζονται δίοδοι επικοινωνίας, με τη μορφή περιοδικών
εμπορικών πανηγυριών, όπου συνδυάζονταν η θρησκευτική τελετή με την κοινωνική,
οικονομική επικοινωνία (Τομαράς, 1998). Στην Ελλάδα η διαφήμιση εμφανίστηκε
οργανωμένη μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Από το 1950 αναπτύχθηκαν και οι
μεγάλες ελληνικές διαφημιστικές εταιρίες με ειδικό επιστημονικό επιτελείο
(Πολυζώη, 2010).

1.3.3. Ορισμός
Η διαφήμιση αποτελεί ένα από τα πιο βασικά συστατικά του μίγματος προώθησης και
είναι συνήθως μία από τα στοιχεία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μάρκετινγκ
και επικοινωνίας. Ως διαφήμιση ορίζεται κάθε αμειβόμενη μορφή μη προσωπικής
παρουσίασης για την προώθηση των ιδεών, αγαθών, ή υπηρεσιών από ένα συγκεκριμένο
χορηγό(American Marketing Association, 1948). H διαφήμιση είναι ο πιο αποδοτικός
τρόπος για την διάδοση μηνυμάτων. Σύμφωνα με τον Ζώτο (2008), ανάλογα με τον
τρόπο προσέγγισης της έννοιας διαφέρει προσαρμόζεται και το περιεχόμενο που
ορισμού της.
Η διαφήμιση θεωρείται μια επιχειρηματική δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται
πολλά μέλη όπως για παράδειγμα ο ίδιος ο διαφημιζόμενος, η διαφημιστική εταιρία,
οι επιχειρήσεις, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και οι καταναλωτές. Επίσης, μπορεί να
θεωρηθεί ότι αποτελεί «θεσμό, σύγχρονη μορφή τέχνης και πολιτιστικό-κοινωνικό
φαινόμενο»(Ζώτο, 2008). Ως εκ’ τούτου γίνεται αντιληπτό πως η έννοια της
διαφήμισης χρησιμοποιείται όχι μόνο από τις επιχειρήσεις αλλά και από μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς ,μουσεία, φιλανθρωπικές οργανώσεις, κυβερνητικές
υπηρεσίες και από κάθε πομπό ο οποίος εκπέμπει άμεσα μηνύματα που αφορούν ένα
κοινό στόχο(Kotler,1996 ).

1.3.4. Πιθανοί σκοποί διαφήμισης
Κάθε διαφήμιση έχει διαφορετικό σκοπό ως προς τα αποτελέσματα που επιθυμεί να
επιτύχει. Έτσι ένα διαφημιστικό μήνυμα μπορεί να έχει σκοπό:
1. Να γνωστοποιήσει την ύπαρξη ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας
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2. Να υπενθυμίσει την ύπαρξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας
3. Να διαφημίσει την εταιρία που το κατασκευάζει
4. Να επηρεάσει το καταναλωτικό κοινό υπέρ του προϊόντος ή της υπηρεσίας
(Ζώτος, 2000)

1.3.5. Είδη Διαφήμισης
Κριτήρια για την κατηγοριοποίηση των διαφημίσεων δεν έχουν καθοριστεί (Ζώτος,
2008). Πάραυτα η ανάγκη για ταξινόμηση των διαφημίσεων διαμόρφωσε τις
αντίστοιχες κατηγορίες όπως: Διαφήμιση πρωτογενούς ή πρωταρχικής ζήτησης
«Primary Demand Advertising», η διαφήμιση που εστιάζει στο ενδιαφέρον στη
ζήτηση του επώνυμου προϊόντος «Selective Demand Advertising» (O’Guinn Allen
και Semenik, 1998), η διαφήμιση εμπιστοσύνης, προσήλωσης προς το προϊόν «Brand
Loyalty Advertising», διαφήμιση προώθησης των πωλήσεων «Sales Promotion
Advertising» (Wells, Burnett και Moriarty, 1998), διαφήμιση προβολής του
προϊόντος «Display Advertising» (Runyon, 1979), διαφήμιση από επιχείρηση σε
επιχείρηση «Business to Business Advertising» (Wells, Burnett και Moriarty, 1998),
διαφήμιση λιανοπωλητών «Retail Advertising», η οποία εμφανίζεται με δύο μορφές
α) ως διαφήμιση προβολής «Display Advertising» και β) ως διαφήμιση προώθησης
πωλήσεων «Sales Promotion Advertising» (Ζώτος, 2008). Γενική διαφήμιση μιας
επιχείρησης, ενός οργανισμού ή ενός φορέα «Institutional Advertising» η οποία είναι
γνωστή και ως διαφήμιση δημοσίων σχέσεων «Public Relations Advertising»
(Kleppner,

1979),

η

συνδεδεμένη ή

συνεργατική

διαφήμιση

«Cooperative

Advertising» (Τσακλάγκανος, 2000).
Ο Arens, διαχωρίζει τα είδη της διαφήμισης ταξινομώντας τες σύμφωνα με τέσσερα
κριτήρια ως προς :
i.

Το ακροατήριο στόγο (Target group)
Οι διαφημίσεις οι οποίες διαχωρίζονται σύμφωνα με το ακροατήριο στόχο
διαχωρίζονται σε δύο επιμέρους κατηγορίες:
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> Στην διαφήμιση που απευθύνεται στον καταναλωτή που αφορά τα
άτομα που χρησιμοποιούν τα προϊόντα για προσωπική χρήση ή για να
τα χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο άτομο.
> Στην διαφήμιση που απευθύνεται στις επιχειρήσεις (Business to
Business Advertising) η οποία αφορά άτομα ή οργανισμούς που
αγοράζουν τα προϊόντα για την χρήση στην παραγωγική διαδικασία
άλλων οργανισμών.
> Εμπορική διαφήμιση
Απευθύνεται σε άτομα ή οργανισμούς οι οποίοι αγοράζουν τα
προϊόντα για μεταπώληση, προμηθεύοντάς τα σε άλλους οργασμούς
και υπηρεσίες.
> Επαγγελματική διαφήμιση
Απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες και έχει ως σκοπό να
τους πείσει να αγοράσουν προϊόντα σχετικά με την επαγγελματική
τους δραστηριότητα. Στοχεύει στην προώθηση των προϊόντων από
τους επαγγελματίες στους πελάτες τους και στην χρήση αυτών των
προιόντων από τους ίδιους.
> Αγροτική διαφήμιση
Αφορά καλλιεργητές και τις γεωργικές επιχειρήσεις και έχει ως σκοπό
την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις
αγροτικές καλλιέργειες.
ii.

Με βάση τη γεωγραφική περιοχή
Σε αυτή την κατηγορία οι διαφημίσεις κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με την
έκταση της γεωγραφικής περιοχής που θα γίνει η αναπαραγωγή του
διαφημιστικού μηνύματος.
> Τοπική διαφήμιση λιανικού εμπορίου
Η γεωγραφική έκταση της διαφήμισης καλύπτει συγκεκριμένη τοπική
περιοχή. Αφορά καταναλωτές που ανήκουν σε μία γειτονιά,
οικοδομικό τετράγωνο, δήμο ή και πόλη.
> Περιφερειακή διαφήμιση
Χρησιμοποιείται για προϊόντα που οι προωθητικές ενέργειες γίνονται
σε διαφορετικές περιοχές μια επικράτειας, σε πόλεις και γεωγραφικά
διαμερίσματα.
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> Εθνική διαφήμιση
Αφορά προϊόντα, και υπηρεσίες που η διαφημιστικές ενέργειες
γίνονται σε εθνικό επίπεδο.
> Διεθνές διαφήμιση
Είναι οι διαφημίσεις που πραγματοποιούνται σε διεθνή πλαίσια.
iii.

Με βάση τον επιδιωκόμενο σκοπό
Σε αυτή την κατηγορία οι διαφημίσεις διαχωρίζονται σύμφωνα με τον σκοπό
που επιδιώκει η κάθε διαφήμιση:
> Διαφήμιση προϊόντος
Η οποία προωθεί την πώληση των προϊόντων
> Θεσμική διαφήμιση
Προωθεί την εικόνα του οργανισμού- επιχείρησης αναφέρεται στην
αποστολή και στην φιλοσοφία του οργανισμού παρά στην πώληση
συγκεκριμένων προϊόντων.
> Εμπορική διαφήμιση
Έχει ως αντικειμενικό σκοπό την αποκλειστική προώθηση των
προϊόντων υπηρεσιών και ιδεών με κύριο σκοπό την επίτευξη του
κέρδους.
> Μη εμπορική διαφήμιση
Δημιουργείται από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς , ενώσεις
πολιτών κ.α.
> Διαφήμιση ενέργειας δράσης (Action Advertising)
Στοχεύει στην άμεση ενεργοποίηση της αντίδρασης του καταναλωτή
> Διαφήμιση ενημέρωσης (Awareness Advertising)
Διαμορφώνει την εικόνα (Image) του προϊόντος και επικεντρώνεται
κυρίως στην προβολή των χαρακτηριστικών του προϊόντος.

iv.

Με βάση το επικοινωνιακό μέσο
Σύμφωνα με το επικοινωνιακό μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για την
προβολή της διαφήμισης τα είδη κατατάσσονται σε:
> Έντυπη διαφήμιση
Περιλαμβάνονται μόνο οι έντυπες διαφημίσεις σε εφημερίδες και
περιοδικά
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Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται οι διαφημίσεις οι οποίες
χρησιμοποιούν ως επικοινωνιακά μέσα για την προβολή τους, το διαδίκτυο
(Internet Advertising), την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, την υπαίθρια
διαφήμιση ,τα διαφημιστικά φυλλάδια και την αποστολή των διαφημιστικών
εντύπων με ταχυδρομείο(Arens, 1996).

1.3.6. Η Διαφήμιση και η διαδικασία της Επικοινωνίας
Διαφήμιση είναι ένα μέσο σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις και οργανισμοί
επικοινωνούν με το κοινό, στόχο. Η διαφήμιση είναι μία ενέργεια η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί

για

την

προώθηση

προϊόντων,

συμπεριλαμβανομένων

των

εμπορευμάτων, των υπηρεσιών, ιδεών, κοινωνικών θεμάτων και το περιεχόμενό της
μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε περιεχόμενο (Ferrell, 2011). Συνήθως οι
συνολικές

δαπάνες

διαφήμισης

είναι

οικονομικά

επιβαρημένες,

μεγάλες

διαφημιστικές καμπάνιες υλοποιούνται από επιχειρήσεις ή οργανισμούς με αυξημένη
οικονομική δυνατότητα για την κάλυψη των απαραίτητων ενεργειών και διαδικασιών
που μπορεί να περιλαμβάνει μια διαφημιστική καμπάνια. Έχει διαπιστωθεί πως οι
επιχειρήσεις με μεγάλο μερίδιο αγοράς τείνουν να χρησιμοποιούν προωθητικές
ενέργειες περισσότερο.
Κατά την διαδικασία της επικοινωνίας το μήνυμα αποστέλλεται από τον πομπό στον
δέκτη ή και αντίστροφα η επικοινωνία δηλαδή να είναι αμφίδρομη με την διαδικασία
επανατροφοδότησης, επαναπληροφόρησης (feedback), αποστέλλοντας στον πομπό
αντιδράσεις οι οποίες παίρνουν την μορφή συγκεκριμένης συμπεριφοράς και
αντίδρασης αποδοχής ή απόρριψης του μηνύματος. Κατά την διαδικασία της
επικοινωνίας το μήνυμα δέχεται την επίδραση εξωγενών παραγόντων οι οποίοι
μπορούν να αλλοιώσουν την επιτυχημένη πρόσληψή του από τον δέκτη. Οι
παρεμβολές αυτές χαρακτηρίζονται και ως “θόρυβος” με την κυριολεκτική και
μεταφορική του έννοια. Οι Belch και Belch (2003), επισημαίνουν πως οι θόρυβος
στην μεταφορική του εκδοχή εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει «κοινό πλαίσιο
αναφοράς» (Frame of reference), κοινωνικό πολιτιστικό θρησκευτικό κ.α.. Αυτό
συμβαίνει όταν ο αποστολέας αποστέλλει ένα μήνυμα το οποίο περιλαμβάνει ένα ή
και περισσότερα σημεία (sign), τα οποία δεν γίνονται αντιληπτά από τον δέκτη με
αποτέλεσμα να απορρίψει το μήνυμα.
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Τα μέσα μαζική επικοινωνίας (διαδίκτυο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες
περιοδικά κ.α.) χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα επικοινωνίας στο οποίο το μήνυμα
αποστέλλεται από τον πομπό κωδικοποιείται για να γίνει κατανοητό από τους δέκτες
μεταφέρεται από τους δίαυλους επικοινωνίας στην συνέχεια αποκωδικοποιείται και
αναγνωρίζεται από τους δέκτες. Οι τελικοί αποδέκτες του μηνύματος στην συνέχεια
με την μορφή επανατροφότησης, επαναπληροφόρησης αποστέλλουν τις αντιδράσεις
τους.

Κωδικοποίηση
• του μυνήματος

σε γλώσσα
αντηληπτή απο
τον δέκτη

Μήνυμα

Δίαυλοι

•Γραπτό,
κροιρορικό
•Γλωσσικό ή

διάδοοηςτου
μηνύματος
(διαδίκτυο,
τηλΐώραση
,εφημερίδες

μη

γλωσσικό

Ακοκωδικοκοίηση
ίου μηνύματος

Πολλαπλοί
Δέκτες

[

Επανατροφοδότηση - Επαναπληροφόρηση

Σχήμα 2.1. Υπόδειγμα μαζικής επικοινωνίας και επανατροφοδότησης.
Πηγή (McCarthy και Perreault 1984, Engel et al. 1971)

1.3.7. Ανάπτυξη διαφημιστικού προγράμματος
Οι επιχειρήσεις για την επιτυχημένη ανάπτυξη ενός διαφημιστικού προγράμματος, θα
πρέπει αρχικά να προσδιορίσουν την αγορά-στόχο και τα κίνητρα του αγοραστή. Στη
συνέχεια, σύμφωνα με τον Kotler θα πρέπει να λάβουν ορισμένες κρίσιμες αποφάσεις
οι οποίες στην ξένη βιβλιογραφία είναι γνωστές ως 5 M’ της διαφήμισης και
παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω (Kotler, 2003):
•

Αποστολή (Mission): Αφορά τον προσδιορισμό του στόχου της διαφήμισης.
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• Χρήματα (Money): Καθορίζεται το χρηματικό ποσό που θα διατεθεί για την
υλοποίησή της.
• Μήνυμα (Message): Διαμορφώνεται το περιεχόμενο του διαφημιστικού
μηνύματος.
• Measurement (Μέτρηση): Πώς θα πρέπει να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα
και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης.
• Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Media): Ποια μέσα θα χρησιμοποιηθούν για την
προβολή και αναπαραγωγή του διαφημιστικού μηνύματος.
Η διαφήμιση μπορεί να χρησιμοποιήσει αρκετά μέσα για να επιτύχει την
αποστολή της (δηλαδή την γνωστοποίηση του προϊόντος) ανάλογα με την
αγορά-στόχο που έχει, την αποτελεσματικότητα του μέσου και το κόστος που
είναι διατεθειμένη να πληρώσει η επιχείρηση η οποία προβαίνει στην
ενέργεια αυτή. Ορισμένα μέσα είναι:
> Τηλεόραση-Ραδιόφωνο.
> Τύπος (Εφημερίδες, Περιοδικά, κ.α.).
> Διαδίκτυο.
(Ζώτος, 2000)

1.4. Η διαφήμιση στο διαδίκτυο

1.4.1. Εισαγωγή
Η παγκοσμιοποίηση έχει φέρει πολλές αλλαγές στον επιχειρηματικό κόσμο,
δημιουργώντας όλο και περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά καλλιεργώντας ένα
κλήμα αυξημένου ανταγωνισμού το οποίο επιφέρει την επίτευξη καλύτερων
αποδόσεων. Με την συνεχή εξέλιξη του τρόπου επικοινωνίας, τεχνολογίας και
σύγχρονης ζωής οι επιχειρήσεις ψάχνουν μοναδικούς τρόπους να ανταγωνίζονται πιο
αποτελεσματικά σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι τεχνολογικές
εξελίξεις αναπόφευκτα αλλάζουν τον σύγχρονο τρόπο ζωής και δράσης των
ανθρώπων κατά συνέπεια και των επιχειρήσεων προσφέροντας πληθώρα ευκαιριών.
Συγκεκριμένα το διαδίκτυο είναι η πιο σύγχρονη και ραγδαία εξελισσόμενη μορφή
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επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών και αποτελεί την κινητήρια
δύναμη της παγκόσμιας ηλεκτρονικής αγοράς. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να
εξετάσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την στάση και την συμπεριφορά των
χρηστών διαδικτύου στις διαδικτυακές διαφημίσεις.
Οι επιχειρήσεις επικοινω νούν με τους πελάτες τους μέσω διαφόρων μέσων μαζικής
ενημέρωσης. Παραδοσιακά, αυτά τα μέσα ενημέρωσης ακολουθούν ένα παθητικό
μοντέλο επικοινωνίας, σύμφωνα με το οποίο μια επιχείρηση προσεγγίζει τους
πιθανούς

πελάτες,

μέσω

προσπαθειών

μάρκετινγκ

που

επιτρέπουν

μόνο

περιορισμένες μορφές ανατροφοδότησης από αυτούς (W ells et al., 1995). Εδώ και
αρκετά χρόνια, μία επανάσταση έχει φέρει δραματικές αλλαγές στην παραδοσιακή
προσέγγιση της διαφήμισης και της επικοινωνίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Αυτή

η

επανάσταση

είναι

το

Διαδίκτυο,

το

μαζικό

παγκόσμιο

δίκτυο

διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών, το οποίο ως ένα νέο μέσο μάρκετινγκ έχει
αλλάξει ριζικά τον τρόπο που οι επιχειρήσεις επικοινω νούν με τους πελάτες
(Hoffm an και N ovak, 1996).
Το Διαδίκτυο είναι ένα μέρος γεμάτο από ανθρώπους, ιδέες και πληροφορίες και
χαρακτηρίζεται ως "κυβερνοχώρος". Βασίζεται στη μετάδοση και δημοσίευση
πληροφοριών, αλλά σε αυτό το μέσο επικοινωνίας προστίθεται ακόμη ένα πολύ
σημαντικό στοιχείο: η διαδραστικότητα.Το Internet έχει εξελιχθεί σε ένα χρήσιμο
εργαλείο μάρκετινγκ. Μ ε την εξέλιξη της τεχνολογίας και την κατανόηση των
εταιρειών για το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο ως εργαλείο
μάρκετινγκ,

ο

Π αγκόσμιος

Ιστός

εξελίχθηκε

διευκολύνοντας

την

παγκόσμια

ανταλλαγή ιδεών και απόψεων (Anderson, 1995).
Η ανάπτυξη του Διαδικτύου στα μέσα του 1993 βοήθησε στην κυριαρχία του από τα
υπόλοιπα

μέσα,

καθιστώντας το

ένα παγκόσμιο

μηχανισμό

για τη

διάδοση

πληροφοριών, καθώς και ένα μέσο για τη συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των
ατόμων και των υπολογιστών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι γεωγραφικοί φραγμοί.
Το Διαδίκτυο αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα από τα οφέλη των
συνεχώ ν

επενδύσεω ν και τη

δέσμευση

στην

έρευνα και την

ανάπτυξη

της

πληροφοριακής υποδομής. Η κυβέρνηση, η βιομηχανία και ο ακαδημαϊκός κόσμος
έχουν συμμετάσχει ως εταίροι στην ανάπτυξη και εξέλιξη αυτής της συναρπαστικής
τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας
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έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία του ψηφιακού κ όσ μ ου 1. Είναι
σήμερα μια ευρέως διαδεδομένη υποδομή πληροφοριών, πρότυπο αυτού που συχνά
αποκαλείται ως «Παγκόσμια

ή Γαλαξιακή Υποδομή Πληροφοριών». Η ιστορία του

είναι σύνθετη και περιλαμβάνει πολλές πτυχές τεχνολογικών, οργανωτικών, και
κοινοτικών εξελίξεων. Η επιρροή του φτάνει όχι μόνο στους τεχνικούς τομείς των
επικοινωνιών, της πληροφορικής, αλλά και όλης της κοινωνίας, καθώς προχωράμε
προς την αυξανόμενη χρήση των διαδικτυακών εργαλείων για την επίτευξη του
ηλεκτρονικού εμπορίου, την απόκτηση πληροφοριών και κοινοτικών δράσεων2.

1.4.2. Ιστορία του Internet
Η εννοιολογική βάση για τη δημιουργία του Διαδικτύου έχει σε μεγάλο βαθμό
δημιουργηθεί από τρία άτομα και ένα ερευνητικό συνέδριο, καθένα από τα οποία
άλλαξαν τον τρόπο που σκεφτόμαστε την τεχνολογία: Ο Vannevar Bush έγραψε την
πρώτη περιγραφή για την ενδεχόμενη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών,
εμπνέοντας έτσι πολλούς από τους δημιουργούς του Διαδικτύου. Η πρώτη περιγραφή
αναφερόταν στο «m em ex» ένα αυτοματοποιημένο σύστημα βιβλιοθηκών. Στην
συνέχεια

καθιέρωσε

την

αμερικανική

στρατιωτική/πανεπιστημιακή

ερευνητική

συνεργασία, που αργότερα επινόησε το ARPANET. Ο Norbert W iener επινόησε το
πεδίο της Κυβερνητικής, εμπνέοντας μια γενιά επιστημόνων να σκεφτούν την
τεχνολογία των υπολογιστώ ν

ως

μέσου

για την

επέκταση

των

ανθρωπίνων

δυνατοτήτων. Το 1956 στο συνέδριο Dartmouth ΑΙ (Artificial Intelligence) δόθηκε
στις επόμενες γενιές επιστημόνων η δυνατότητα χρήσης της τεχνολογίας των
πληροφοριών προς όφ ελος των ανθρώπων και παρείχε την πρώτη σοβαρή μελέτη των
συνεπειώ ν της συνεχούς αυξανόμενης βελτίωσης της τεχνολογίας
«Σήμερα,

μετά από περισσότερο από έναν αιώνα της τεχνολογίας του ηλεκτρικού,

έχουμε επεκτείνει το κεντρικό νευρικό μας σύστημα το ίδιο σε μια παγκόσμια αγκαλιά,
καταργώντας και το χώρο και το χρόνο όσον αφορά τον πλανήτη μας ανησυχεί. »,
(McLuhan, 1964).
Το 1957, η Σοβιετική Έ νωση ξεκίνησε το πρώτο δορυφόρο, ο Σπούτνικ, πρόεδρος
των Η Π Α διόρισε τον Ντουάιτ Α ϊζενχάουερ για τη δημιουργία του οργανισμού

1 http://www.internetsocietv.org/internet/internet-51/historv-internet).
2http://www.internetsocietv.org/internet/internet-51/historv-internet/brief-historv-internet
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A R PA και την ανάκτηση του τεχνολογικού προβαδίσματος

στον ανταγωνισμό. Ο

οργανισμός A R PA όρισε J.C.R. Licklider να ηγηθεί της νέας οργάνωσης IPTO με
εντολή να προωθήσει την έρευνα του προγράμματος SAGE έτσι ώστε να συμβάλλει
στην προστασία των Η Π Α έναντι της πυρηνικής επίθεσης. Ο Licklider πρόβλεψ ε τα
ενδεχόμενα οφέλη ανάπτυξης δικτύου επικοινωνιών και στην συνέχεια προσέλαβε
τον Lorens Roberts για την υλοποίηση του οράματος.
Ο Roberts επικεφαλής στην ανάπτυξη του δικτύου, ενσωμάτωσε την νέα ιδέα της
πακετομεταγωγής η οποία είχε εφευρεθεί από τον Paul Baran στο R A N D , και λίγα
χρόνια αργότερα από τον Donald D avies στο Η νω μένο Β ασίλειο Εθνικό Εργαστήριο
Φυσικής. Για την υλοποίηση του σχεδιασμού αναπτύχθηκε ένας ειδικός υπολογιστής
που ονομάζεται Interface Processor M essage. Το AR PAN ET τέθηκε σε λειτουργία
στις αρχές Οκτωβρίου, 1969. Οι πρώτες ανακοινώσεις ήταν στα ερευνητικά κέντρα:
Leonard K leinrock στο Πανεπιστήμιο της Κ αλιφόρνια στο Λ ος Ά ντζελες, και το
κέντρο Ντάγκλας Engelbart του στο Stanford Research Institute.
Το πρώτο πρωτόκολλο δικτύωσης που χρησιμοποιούνται στο AR PAN ET ήταν το
Π ρόγραμμα Ελέγχου Δικτύου. Το 1983, αντικαταστάθηκε με το πρωτόκολλο TCP /IP
που εφευρέθηκε από τον Robert Kahn, τον Vinton Cerf, και άλλων, γρήγορα
εξελίχθητε στο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο δίκτυου στον κόσμο. Το
επόμενο σημαντικό ορόσημο για το μάρκετινγκ συνέβη το 1990 όπου το Διαδίκτυο
από

ένα ιδιωτικό

δίκτυο που

χρησιμοποιούνταν κυρίως

μεταξύ κυβέρνησης,

πανεπιστημίων και επιλεγμένω ν βιομηχανικών ομίλων, έγινε μέρος της κοινωνίας. Το
1990, το AR PAN ET έχει αποσύρθηκε και μεταφέρθηκε στο NSFnet. Η N SFnet
σύντομα εξελίχθηκε σε CSNET, η οποία συνδέεται με πανεπιστήμια σε όλη τη
Β όρεια

Αμερική

και στη

συνέχεια

σε EUnet, η

οποία συνδέει ερευνητικές

εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Η χρήση του Διαδικτύου μετά το 1990 εξερράγη,
προκαλώντας

την

κυβέρνηση

των

ΗΠΑ

στη

μεταφορά

ανεξάρτητους οργανισμούς που ξεκινούν από το 1995 .

3

http://www.livinginternet.com
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1.4.3 Διαδικτυακό Μίγμα Μάρκετινγκ
Η εξέλιξή του διαδικτύου ως μέσο επικοινωνίας έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές
στο Μ άρκετινγκ. Για την ακρίβεια το Διεθνές μάρκετινγκ έχει προσαρμόσει τα
εργαλεία του σύμφωνα τις ανάγκες των καταναλωτών στην σύγχρονη και απαιτητική
εποχή που διανύουμε. Η καλύτερη και επιτυχημένη στρατηγική που θα μπορούσε να
ακολουθήσει μία επιχείρηση προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς
είναι να ακολουθήσει μία διαδραστική στρατηγική. Σύμφωνα με τους (Riyad και
M yfanwy, 2002) οι αλλαγές που έχει φέρει το διαδίκτυο έχουν επηρεάσει την εξέλιξη
της επιστήμης του μάρκετινγκ και κατά συνέπεια ορισμένα εργαλεία του όπως για
παράδειγμα το μίγμα μάρκετινγκ το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
Π ροϊόν
Η συμβολή του διαδικτύου παρέχει ταχύτερη εξέλιξη του κύκλου ζωής των
προϊόντων

καθώς

παρατηρείτε

γρηγορότερη

αναγνώριση

των

αναγκών

των

καταναλωτών, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη προσαρμογή των προϊόντων στις
ανάγκες των πελατών και κατ επέκταση στην ταχύτερη απορρόφηση και κατανάλωση
των προϊόντων από τους πελάτες της επιχείρησης και τους καταναλωτές (A vlonitis
και Karayanni, 2000). Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενσωματώσει την χρήση του
διαδικτύου στην επιχειρησιακή τους λειτουργία θα πρέπει να διαθέσουν τους πόρους
για την κατανόηση

του

«ξένου

περιβάλλοντος

μάρκετινγκ»

προκειμένου

να

μπορέσουν να διαχειριστούν σωστά την προβολή και προώθηση των πλεονεκτημάτων
που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφ έρουν (Quelch και Klein,
1996).
Τιμή
Το διαδίκτυο επηρεάζει σημαντικά την διακύμανση και διαμόρφωση των τιμών των
αγαθών και υπηρεσιών. Οι χρήστες διαδικτύου μπορούν να ενημερω θούν και να
αντλήσουν πληροφορίες για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν από ένα
μεγάλο κανάλι πληροφοριών (W ilson και Abel, 2002) που τους προσφέρει την
δυνατότητα να συγκρίνουν και επιλέξουν ποιο προϊόν είναι το πλέον κατάλληλο για
την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αναγκών τους, σε παγκόσμια κλίμακα
αυξάνοντας έτσι την διαπραγματευτική τους δύναμη. Οι πελάτες έχουν άμεση
επίγνωση για την διακύμανση των τιμών στα αγαθά που τους ενδιαφέρου. Το γεγονός
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αυτό οδηγεί στην αύξηση του ανταγωνισμού και θέτει την διακύμανση των τιμών σε
περιορισμό (Poon και Jevons, 1997). Οι επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να αποκτήσουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα φροντίζουν οι τιμές παροχής των προϊόντω ν και
υπηρεσιών τους να μην έχουν μεγάλη απόκλιση από αυτή των ανταγωνιστών τους
(Chaffey et al., 2000).
Δίκτυα-κανάλια διανομής
Το διαδίκτυο προσφέρει άμεση επικοινωνία παραγωγών και τελικών χρηστών,
μειώνοντας την αξία των μεσαζόντων, οι οποίοι για την διατήρηση των ρόλων τους
θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους προσφέροντας ένα διαφορετικό
φάσμα

υπηρεσιών,

το

οποίο

περιλαμβάνει

κυρίως

δραστηριότητες

συλλογής

ταξινόμησης ερμηνείας και διάδοσης του τεράστιου όγκου πληροφοριών (Poon και
Jevons, 1997). Οι επιχειρήσεις θέτοντας υπό περιορισμό τον ρόλο των μεσαζόντων
θα πρέπει να

επωμιστούν και τις ανάλογες

ικανοποιήσουν

τις

ανάγκες

της

ζήτησης

και

ευθύνες για να
τις

ανάλογες

μπορέσουν να
απαιτήσεις

των

καταναλωτών, όπως για παράδειγμα: είκοσι τεσσάρω ν ωρών λήψη παραγγελιών και
άμεση ενημέρωση πελατών για την πρόοδο και τις απαραίτητες ενέργειες για την
επιτυχή ικανοποίηση του αιτήματος (W hite, 1997).
Προώθηση
Η επίδραση της χρήσης του διαδικτύου στην στρατηγική προώθησης έχει γίνει
αντικείμενο διερεύνησης πολλώ ν μελετών (A vlonitis και Karayanni 2000, Bennet
1997, Hamill 1997, Poon και Jevons 1997, Quelch και K lein 1996, W ilson και Abel
2002). Το σημαντικότερο στοιχείο που προσφέρει το διαδίκτυο στο στοιχείο της
προώθησης είναι η διαπροσωπική επικοινωνία με τους πελάτες. Η συνεχώ ς αυξημένη
χρήση του διαδικτύου στον επιχειρηματικό κόσμο, έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο
προώθησης των προϊόντω ν υπηρεσιών των επιχειρήσεων σε σύγκριση
παραδοσιακά

εργαλεία

προώθησης.

Μ ειώνοντας

σημαντικά

το

με τα

κόστος

της

προώθησης η χρήση του διαδικτύου έχει διαμορφώσει νέα εργαλεία και είδη
διαφήμισης.
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1.4.4. Ορισμός της διαδικτυακής διαφήμισης
Σύμφωνα με την American Marketing Association, ως διαφήμιση ορίζεται «κάθε
πληρωμένη μορφή προβολής και προώθησης ιδεών αγαθών ή υπηρεσιών,
κερδοσκοπικού ή μη οργανισμού» (American Marketing Association, 1948). Η
διαδικτυακή διαφήμιση ορίζεται η κάθε πληρωμένη μορφή προβολής και προώθησης
ιδεών αγαθών ή υπηρεσιών, κερδοσκοπικού ή μη οργανισμού που διεξάγεται στο
διαδίκτυο (Ζώτος, 2008).

1.4.5. Χαρακτηριστικά διαδικτυακής διαφήμισης
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της διαδικτυακής διαφήμισης είναι τα παρακάτω.
Μαζική και διαπροσωπική σχέση
Με την χρήση του Παγκόσμιου Ιστού Πληροφοριών για διαφημιστικούς σκοπούς η
επικοινωνία έγινε πλέον προσωπική και αμφίπλευρη. Γεγονός θετικό τόσο για την
επιχείρηση όσο και για τον αποδέκτη των διαφημίσεων της. Η επιχείρηση καταφέρνει
να έχει αναπληροφόρηση και αλληλεπίδραση με τους χρήστες του διαδικτύου. Είναι
σε θέση να γνωρίζει τον αριθμό των χρηστών που παρακολούθησε το διαφημιστικό
μήνυμα, καθώς και την αντίδραση του αφού το παρακολούθησε. Από την άλλη οι
χρήστες του διαδικτύου έχουν την δυνατότητα πλέον να καθορίζουν μόνοι τους τον
αριθμό των διαφημίσεων που θα παρακολουθήσουν και τον χρόνο που θα
αφιερώσουν σε αυτές (Upgren, 1995).
Ενεργό κοινό
Οι χρήστες του διαδικτύου είναι σε θέση να επιλέξουν αν θα εκτεθούν ή όχι σε
κάποιο διαφημιστικό μήνυμα, αν θα ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες ή θα
αρκεστούν σε όσες υπάρχουν (Βλαχοπούλου, 2003).

Μετάδοση μεγάλης ποσότητας πληροφοριών
Το διαδίκτυο δίνει την δυνατότητα στους χρήστες του με ένα “κλικ”, να
μεταφέρονται σε νέα ιστοσελίδα, όπου υπάρχουν νέες διαφημίσεις (ύπαρξη
υπερκείμενου-υπερσύνδεσης). Έτσι οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερο
αριθμό διαφημίσεων οι οποίες είναι σχετικές με τα ενδιαφέροντα τους (Jones, 1996).
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Χαμηλό κόστος
Η διαδικτυακή διαφήμιση μειώνει σημαντικά το κόστος των επιχειρήσεων. Αυτό
συμβαίνει διότι το κόστος προσέλκυσης του κοινού είναι μικρότερο συγκριτικά με
κάθε

άλλο

μέσο

διαφήμισης.

Επίσης

η

επιχείρηση

μπορεί

με

την

χρήση

υπερσυνδέσμω ν (hyperlinks), να αυξήσει των όγκο των πληροφοριών χωρίς αυτό την
επιβαρύνει οικονομικά (Βλαχοπούλου, 2003).

Δυνατότητα αναπροσαρμογής διαφημιστικού μηνύματος
Π λέον λόγο της ύπαρξης της ανάδρασης και των υπερκειμένων οι επιχειρήσεις
γνω ρίζουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών του διαδικτύου. Έ τσι έχουν την
δυνατότητα

να

αναπροσαρμόσουν

το

διαφημιστικό

μήνυμα

με

σκοπό

την

προσέλκυση αποδεκτών διαφορετικών ενδιαφερόντων (Σιώμκος καιΤσιάμης, 2004).

Κ αταλήγουμε στο γεγονός ότι το διαδίκτυο ως διαφημιστικό μέσο έφερε στον
διαφημιστικό χώρο μια νέα μορφή επικοινωνίας την οποία στόχευαν οι διαφημιστές
εδώ και χρόνια, την αμφίπλευρη μορφή επικοινωνίας μεταξύ επιχείρησης και
αποδεκτών διαφήμισης (Β λαχοπούλου, 2003).

1.4.6. Τρόποι Διαφήμισης Στο Διαδίκτυο
Η διαδικτυακή διαφήμιση μπορεί να εμφανίζεται με κάποιον από τους παρακάτω
τέσσερις τρόπους
S

Σελίδες πάροχων υπηρεσιών διαδικτύου.

S

Μ ηχανές αναζήτησης και ηλεκτρονικοί κατάλογοι

S

Κ ανάλια ώθησης

S

Supersites (Δικμάνης, 2007)

1.4.7. Είδη Διαδικτυακής Διαφήμισης
Υ πάρχουν πολλά είδη διαδικτυακής διαφήμισης. Ονομαστίκα είναι: η διαφημιστική
ιστοσελίδα, τα banner ,τα εργαλεία/μηχανές αναζήτησης, τα skyscrapers, τα textlinks,
το

κουμπί

(button),

οι

ταξινομημένες

διαφημίσεις

(classifieds),

τα

interstitials/superstitials, τα pop up και pop under ads, τα e-m ail ads, οι χορηγίες, τα
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content ad, οι διαγωνισμοί και οι κληρώσεις, τα Promotional web sites, τα blog ads,
τα IP targeting και τα Rich M edia (Πατσιούρα, 2007).
Παρακάτω θα αναλύσουμε τα είδη διαδικτυακής που θεωρούμε σημαντικότερα.
Διαφήμιση σε ιστοσελίδα
Οι ιστοσελίδες αποτέλεσαν την πρώτη μορφή διαδικτυακής διαφήμισης. Β ασιζόμ ενοι
σε αυτό πολλοί επιχειρηματίες συνδέουν την ύπαρξη της επιχείρησης τους στο
διαδίκτυο με την δημιουργία επιχειρησιακής ιστοσελίδας.
Κατά μία άποψη ιστοσελίδα είναι «μια ομάδα σελίδων στον Π αγκόσμιο Ιστό, οι
οποίες συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση στο
περιεχόμενο όλων των σελίδων» (D ow ling et al., 1998).
Μ έσα σε μία ιστοσελίδα η κάθε επιχείρηση μπορεί να έχει υπερκείμενα και
συνδέσμους. Ως αποτέλεσμα αυτού οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερο
αριθμό πληροφοριών και ταυτόχρονα οι πληροφορίες είναι δομημένες με τρόπο
κατανοητό και ελκυστικό. Το τελευταίο είναι εξίσου σημαντικό διότι τα τελευταία
χρόνια δίνεται έμφαση στην εμφάνιση της ιστοσελίδας, για αυτόν τον λόγο γίνεται
και χρήση ήχου και εικόνας με διάφορες μορφές (μόνο εικόνα, animation, μόνο ήχος,
video), (Π απαδοπούλου, 2009).
Η ιστοσελίδα είναι το κύριο διαφημιστικό μέσο που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις στο
διαδίκτυο. Τα υπόλοιπα είδη διαδικτυακής διαφήμισης λειτουργούν παράλληλα με
αυτή και συνήθως προβάλουν την ιστοσελίδα από όπου ο χρήστης μπορεί να
ενημερωθεί για το προϊόν. Η ιστοσελίδα θεωρείτε απαραίτητη για μια επιχείρηση που
επιθυμεί να είναι ανταγωνιστική (Πατσιούρα, 2007).
Διαφήμιση σε εργαλεία/μηχανές αναζήτησης
Η διαφήμιση μέσω εργαλείω ν/μηχανών αναζήτησης χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες,
στην

διαφήμιση

φυσικών αποτελεσμάτων και στην διαφήμιση

στοχευόμενω ν

διαφημίσεων. Η πρώτη κατηγορία είναι όταν ο χρήστης επισκέπτεται την μηχανή
αναζήτησης με σκοπό να βρει κάποιο προϊόν. Ενώ η δεύτερη κατηγορία αφορά της
διαφημίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη των χρηστών όταν πλοηγούνται σε μία
μηχανή αναζήτησης. Α υτού του είδους οι διαφημίσεις είναι πάντα σχετικές με τις
λέξεις-κλειδιά που πληκτρολόγησε ο χρήστης. Οι επιχειρήσεις πληρώ νουν τις
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μηχανές αναζήτησης ώστε να εμφανίζουν το διαφημιστικό τους μήνυμα (ή ως
συνήθως υπερσύνδεσμο που παραπέμπει στην ιστοσελίδα της επιχείρησης), (Βλάχος
και Δρόσος, 2004).
Banner
Το παλιότερο και πλέον γνω στό είδος διαδικτυακής διαφήμισης είναι τα banner. Τα
banner είναι τα μικρά σχήματα(συνήθως ορθογώνια) που λειτουργούν ως σύνδεσμοι
οι οποίοι παραπέμπουν τον χρήστη στην ιστοσελίδα της επιχείρησης(Ζeff & Aronson,
1999). Αυτού του είδους η διαφήμιση προσπαθεί να προσελκύσει τους χρήστες του
διαδικτύου(Βλάχος & Δρόσος, 2004). Δ εν είναι όλα τα banner ίδια. Διαφέρουν ως
προς το μέγεθος και τις λειτουργίες τους. Έ τσι ως προς το μέγεθος υπάρχουν τα
standard-banner (468*60 pixel), τα half-banner (234*60 pixel) και τα 1/3-banner
(156*60 pixel). Ενώ ως, προς τις λειτουργίες υπάρχουν τα στατικά banner, τα
κινούμενα banner και τα διαδραστικά banner (Β λάχος και Δρόσος, 2004).
Pop up/pop under
Pop-up αποκαλούνται τα διαφημιστικά μηνύματα τα οποία εμφανίζονται ως νέα
παράθυρα στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή του χρήστη, μπροστά από τον
browser που χρησιμοποιεί. Pop-under είναι όπως και τα pop-up με την διαφορά ότι
εμφανίζονται πίσω από τον browser που χρησιμοποιεί ο χρήστης. Pop-up και popunder αντιμετωπίζονται ως ένα είδος διαδικτυακής διαφήμισης.
Η λειτουργία αυτού του είδους διαφήμισης απαιτεί την χρήση ενός χρονοδιακόπτη
και ενός cookie. Μ ε την βοήθεια αυτών το περιεχόμενο του μηνύματος στέλνετε με
μικρή καθυστέρηση από την στιγμή που θα ανοίξει ο χρήστης την ιστοσελίδα που τον
ενδιαφέρει. Pop-under και Pop-up κάνουν την εμφάνιση τους χωρίς να το έχει
επιλέξει ο χρήστης (Β λάχος και Δρόσος, 2004).
E-mail ads
Μ ία από τις κυριότερες χρήσεις του διαδικτύου είναι και η χρήση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Οι επιχειρήσεις λοιπόν δεν είχαν παρά να εκμεταλλευτούν την συχνή
χρήση του με σκοπό την διαφήμιση τους. Η διαφήμιση με την χρήση του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος ονομάζεται newsletter
ads και ο δεύτερος stand alone e-m ails.
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ενημερώσεις που ο χρήστης είχε παλαιότερα ζητήσει. Μ έσα σε αυτές έχουν
ενσωματωθεί διάφορες διαφημίσεις (σχετικές με τις ανάγκες και τα θέλω του
χρήστη). Ο δεύτερος τρόπος συγκαταλέγεται στο άμεσο μάρκετινγκ. Σε αυτού του
είδους της διαφημίσεις ο χρήστης έχει ζητήσει να του αποστέλλονται διαφημιστικά
μηνύματα. Τόσο ο ένας όσο και ο άλλος τρόπος φαίνονται να είναι αποτελεσματικοί
αφού απευθύνονται σε κοινό που είτε είχε από μόνο του ζητήσει την παρακολούθηση
της διαφήμισης ή τα ενδιαφέροντα του φαίνονται να σχετίζονται με τα προϊόντα της
διαφήμισης (Johnson et al., 1998).

1.4.8. Οφέλη διαδικτυακής διαφήμισης
Μ ε την εξέλιξη της τεχνολογίας, το διαδίκτυο προϋποθέτει ένα από τα πιο σημαντικά
μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλες σχεδόν τις διαφημιστικούς
σκοπούς σε όλα τα πιθανά τμήματα της αγοράς. Ως ένα νέο μέσο διαφήμισης και
δημοσίων σχέσεω ν τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου για της επιχειρήσεις, την
κυβέρνηση και τα άτομα είναι πολλά καθώς με το κατάλληλο μέσο και το κατάλληλο
λογισμικό (ηλεκτρονικός υπολογιστής ,κινητό tablet P.C, κ.α.) τα άτομα μπορούν να
δημιουργήσουν και να μεταδώσουν με πολύ μεγάλη ευκολία και αποτελεσματικότητα
τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Το σημαντικότερο ίσως πλεονέκτημα που προσφέρει
το διαδίκτυο στη διαφήμιση και το κάνει το πιο ισχυρό μέσο επικοινωνίας είναι η
μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαδικτυακής διαφήμισης. Π ροσφέρει την
δυνατότητα συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό προβολής
της διαφήμισης ανά χρονική στιγμή (Reach) και χρόνου έκθεσης στο διαφημιστικό
μήνυμα. Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας είναι πολύ σημαντικό πλεονέκτημα το
οποίο προσφέρει στον μέγιστο βαθμό από τα υπόλοιπα διαφημιστικά μέσα μόνο το
διαδίκτυο. Ακόμη

ένα σημαντικό πλεονέκτημα της διαφήμισης στο διαδίκτυο

συγκριτικά με τα υπόλοιπα μέσα προώθησης είναι ότι κατά μέσο όρο κοστίζει μόνο
το ένα τρίτο του συνολικού κόστους των έντυπων διαφημίσεων, καθώς και ένα
κλάσμα του τιμών που συνδέονται με τα υπόλοιπα επικοινωνιακά μέσα (Pallab,
1996).
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2: Ε Ν Ν Ο Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο

ΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ

2.1 Παρουσίαση των παραγόντων του εννοιολογικού πλαισίου της
έρευνας.

Α πό προηγούμενες έρευνες καθορίστηκαν τρεις (3) ομάδες παραγόντων. Στην πρώτη
βρίσκονται οι παράγοντες που οδηγούν τους καταναλωτές να δουν μια διαδικτυακή
διαφήμιση, η δεύτερη ομάδα είναι ο παράγοντας στάση των καταναλωτών απέναντι
στην διαδικτυακή διαφήμιση και η τρίτη ομάδα κατηγοριοποιεί σε παράγοντες τις
πιθανές ενέργειες των καταναλωτών αφού δουν μια διαδικτυακή διαφήμιση.

2.1.1. 1η ομάδα παραγόντων
Πληροφόριση (Information)
Το Διαδίκτυο ως ένα πολύ σημαντικό διαλογικό κανάλι επικοινωνίας προσδιορίζει
την επικοινωνία των πληροφοριώ ν ως τη σημαντικότερη πτυχή του διαδικτύου. Η
πληροφόρηση, μπορεί να οριστεί ο βαθμός στον οποίο ο Ιστός παρέχει στους χρήστες
χρήσιμες πληροφορίες (Chen και W ells 1999, D u coffe 1995). O πιο σημαντικός
λόγος που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είναι για να συγκεντρώσουν
διάφορα είδη πληροφοριών (Maddox,

1998). Οι Haefner και Sandage (1989),

αναφέρουν πως χωρίς το χρόνο και τα εμπόδια του χώρου στον εικονικό κόσμο, το
διαδίκτυο μπορεί να προσφέρει στους καταναλωτές άμεσες και ποικίλες πληροφορίες
(Ling et al., 2010). Π ολλοί ερευνητές προσπάθησαν να καθορίσουν την επίδραση των
διαφημιστικών μηνυμάτων και κατ’ επέκταση διαδικτυακών στην μνήμη, την στάση
και την συμπεριφορά του καταναλωτή (Rodgers και Thorson, 2000).
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ΑΝΑΜ ΕΝΟΜ ΕΝΗ
I Κ Α Ν Ο Ν Π Ο ΙΗ Σ Η

Σχήμα 2.1.1.1.: Διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών.

Η

διερεύνηση

συστηματική

της

επεξεργασίας των πληροφοριών

κοινω νιολογία

“F u n ctio n a lism ”

και

έχει τις

έχει

ρίζες της

αναπτυχθεί

στην

μέσω

της

επιστήμης της ψυχολογίας. Στην δεκαετία του '60 εδραιώθηκε η προσέγγιση που
μελετά την

επεξεργασία των πληροφοριών

ψυχολογία».

Στη

αποκαλώντας την

συνέχεια οι N eisser (1967) και Berlyne

ως

«γνωστική

(1975),

γνωστικοί

ψ υχολόγοι εδραίωσαν ως «διανοητές δραστηριότητες» τη στάση, το σχηματισμό
συμπεριφοράς, την αποθήκευση μνήμης και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Διακρίνουμε ότι η έρευνα και οι συλλήψεις που αναπτύσσονται για την παραδοσιακή
διαφήμιση

είναι

σχετικές

με την

θεωρία της

διαλογικής

διαφήμισης.

Στην

πραγματικότητα, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πρότυπα επεξεργασίας πληροφοριών που
αναπτύσσονται τα τελευταία είκοσι χρόνια θα ισχύσουν ιδιαίτερα στο διαλογικό
κόσμο. Οι M cGuire (1978) και Preston (1982), τονίζουν πως καθοριστικό ρόλο για
την λήψη αποφάσεων παίζουν τόσο η συλλογή όσο και η επεξεργασία των
πληροφοριών. Ο ορισμός επεξεργασίας πληροφοριών προέκυψε από τον συνδυασμό
«εμπειρικής έρευνας» και διανοητικής επεξεργασίας (Rodgers και Thorson, 2000).
Υ πάρχουν πολλοί και διάφοροι λόγοι που οι άνθρωποι αναζητούν πληροφορίες .Η
υποκίνηση για αυτή την αναζήτηση αυτή σύμφωνα με τους Belkin (1978), Buckland
(1991) και Dervin (1977), γίνεται για την μείωση του αισθήματος της αβεβαιότητας
του ατόμου, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα για τα ακριβός αντίθετα αποτελέσματα
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δηλαδή

την

δημιουργία

μεγαλύτερης

σύγχυσης

(Rogers,

1995).Η

διαδικασία

αναζήτησης πληροφοριών είναι επαναληπτική και εξαρτάται από την κατάσταση του
ερευνητή η οποία είναι υποκινούμενη από ένα ευρύτερο πλαίσιο συγκυριών (Dervin,
1992). Στην καθημερινή μας ζωή λαμβάνουμε πολλές πληροφορίες από τις οποίες τις
περισσότερες τις φιλτράρουμε, διατηρώντας μόνο αυτής που είναι χρήσιμες σε μας. Η
αντίληψη του ατόμου είναι μία διαδικασία που έχει σημαντικό αντίκτυπο στην
ερμηνεία

κατανόηση

και

υιοθέτηση

των

λαμβανόμενω ν

ερεθισμάτων.

Οι

πληροφορίες που λαμβάνει το άτομο περιέχουν πολλά ερεθίσματα τα οποία είναι
κατάλληλα διαμορφωμένα για την διαμόρφωση ευνοϊκής στάσης απέναντι στο
διαδικτυακό διαφημιστικό μήνυμα. Έ τσι οι πληροφορίες που λαμβάνονται έχουν
σημαντικές επιπτώσεις στην συμπεριφορά του χρήστη (Wathen και Burkell, 2002).
Οι καταναλωτές εκτίθενται σε ερεθίσματα και διαφημιστικά διαδικτυακά μηνύματα
από τα οποία εξάγουν κάποιο νόη μα συλλέγοντας πληροφορίες από τις διαφημίσεις
που

«παρακολουθούν»,

αξιολογούν

τις πληροφορίες,

συνδυάζοντας

της νέες

πληροφορίες που δέχονται με αυτές που ήδη γνωρίζουν. Αυτή η διαδικασία είναι
απαραίτητη για την αναγνώριση κάποιας ανικανοποίητης ανάγκης. Ο ρόλος του
ερεθίσματος είναι να

κερδίσει την προσοχή

(attention), να

γίνει κατανοητό

(perception), και να διατηρηθεί στην μνήμη του καταναλωτή ως μία καινούργια
πληροφορία μαζί με άλλες ήδη υπάρχουσες (Σιώμκος, 2002). ’Έ τσι οι χρήστες
διαμορφώνουν την στάση τους απέναντι στην πληροφορία, η οποία επηρεάζει την
αντίδρασή τους στο περιεχόμενο του μηνύματος. Μ ε αυτόν τον τρόπο δημιουργείτε η
καταναλωτική τους συμπεριφορά.
Η λειτουργία των πληροφοριών στις διαδικτυακές διαφημίσεις έχουν ως σκοπό την
προσέλκυση

ενδιαφέροντος, την ενημέρωση και την πειθώ των χρηστών.

σημαντικότερος

στόχος

οποιαδήποτε

διαφήμισης

είναι

να

δημιουργήσει

Ο
ο

καταναλωτής θετικές πεποιθήσεις απέναντι στον διαφημιζόμενο. Η έννοια της
ενημέρωσης έχει μια ευρύτερη σημασία η οποία περιλαμβάνει την παραγωγή
ευαισθητοποίησης,

εντυπώσεων,

γνώ σεω ν

και

πεποιθήσεω ν

περιεχόμενο του μηνύματος (Wathen και Burkell, 2002).
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Σχήμα 2.1.1.2.: Έκθεση σε διαδικτυακό μήνυμα και μετάδοση πληροφοριών
Υ πάρχουν πολυάριθμα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση του διαδικτύου για
την αναζήτηση των πληροφοριών. Ο καταναλωτής μπορεί να έχει πρόσβαση στο
διαδίκτυο

οποιαδήποτε

στιγμή,

οι

πληροφορίες

που

του

παρέχονται

είναι

προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες και επιθυμίες του σύμφωνα με τα
δημογραφικά στοιχεία του,(π.χ., ένας χρήστης μπορεί να καθορίσει τη γλώ σσα οποίο
παρέχονται οι πληροφορίες) και το στυλ μάθησης (π.χ., μια επιλογή μεταξύ ψηφιακή
ή γραπτή μορφή πληροφοριών ) όπως επίσης και προσαρμοσμένες σύμφωνα με τις
ανάγκες του.
Έ να ακόμη πολύ σημαντικό πλεονέκτημα του διαδικτύου είναι η υποστήριξη γραπτού
λόγου σε συνδυασμό με της δυνατότητες πολυμέσω ν και την ύπαρξη αλληλεπίδρασης
η οποία δεν είναι διαθέσιμη σε κανένα μέσο ενημέρωσης (Wathen και Burkell, 2002).
Η επιτροπή «Science Panel on Interactive Communication and Health» (SciPICH)
προσδιόρισε τα ακόλουθα πλεονεκτήματα του διαδικτύου :
i.
ii.

Π ροσαρμογή μηνυμάτων στις ανάγκες των χρηστών.
δυνατότητα ανωνυμίας, η οποία συντελεί θετικά στην προθυμία συμμετοχής
σε ειλικρινείς συζητήσεις

iii.

Α υξανόμενη πρόσβαση σε πληροφορίες και υποστήριξη ζήτησης.

iv.

Στοιχείο αλληλεπίδρασης
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ν.

Ενισχυμένες ικανότητες για την επικοινωνία και τον διαμοιρασμό των
πληροφοριών.

Το διαδίκτυο είναι πολύ σημαντική πηγή άντλησης πληροφοριών. Ο σημαντικότερος
λόγος που το διαδίκτυο κερδίζει έδαφος συγκριτικά με τα λοιπά μέσα ενημέρωσης
είναι γιατί υπάρχει συνεχής αύξηση των χρηστών διαδικτύου για την εύρεση
πληροφοριών και την περιήγηση στο διαδίκτυο. Έχει διαπιστωθεί λοιπόν πως έχει
αυξηθεί ραγδαία ο αριθμός των χρηστών που ψάχνουν πληροφορίες, σε ανάλογο
ποσοστό έχουν αυξηθεί και οι διαφημίσεις στο διαδίκτυο την τελευταία δεκαετία (Li
et al., 2002). Κατά συνέπεια οι διαδικτυακές διαφημίσεις αποτελούν ένα μεγάλο
ζήτημα καθώς επηρεάζουν την συμπεριφορά του καταναλωτή. Οι επιχειρήσεις
διαπιστώνουν πως οι διαδικτυακές διαφημίσεις είναι ο καλύτερος τρόπος ενημέρωσης
σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, ωστόσο από την πλευρά των χρηστών οι
διαδικτυακές διαφημίσεις μπορεί να αποτελούν εμπόδιο στην αναζήτηση των
πληροφοριών σε ένα ιστοχώρο (Zhang και Kim, 2008).Οι πληροφορίες που
στοχεύουν στην άμεση ανταπόκριση της συμπεριφοράς των χρηστών του διαδικτύου
μπορούν να περιγραφούν σύμφωνα με το διαδικτυακό πρότυπο επεξεργασίας
διαδικτυακών διαφημίσεων. Αυτό το μοντέλο μπορεί να αναλυθεί σε διάφορα
βήματα, όπως η παρατήρηση, η παύση, η εξέταση, η σύλληψη και η επιστροφή
(Erdelez, 2005). Ο παράγοντας που καθορίζει την συμπεριφορά του χρήστη σε ένα
ιστοχώρο είναι η κάλυψη των αρχικών αναγκών του που λειτούργησαν ως κίνητρο
για την αναζήτηση των αντίστοιχων πληροφοριών.
Οι χρήστες διαδικτύου έρχονται αντιμέτωποι με πολλά ερεθίσματα τα οποία ανήκουν
στην κατάσταση αναγνώρισης αγγελιών Ιστού κατά την περιήγησης τους, έτσι οι
ανάγκες που προκύπτουν κατά την διάρκεια της περιήγησης αποπροσανατολίζουν τον
χρήστη από το αρχικό πλάνο περιήγησης σε μία μη προσδοκώμενη ίσως και
απρόβλεπτη κατάσταση αναζήτησης νέων πληροφοριών η οποία εξελίσσετε ως εξής:
•

ο χρήστης έρχεται σε επαφή, αναγνωρίζει τις πληροφορίες που προκύπτουν
κατά την διάρκεια της περιήγησης του.

•

διακόπτει την αρχική διαδικασία αναζήτησης για να εξετάσει τις νέες
πληροφορίες που αποκλίνουν από την αρχική έρευνα.

•

απομνημόνευση πληροφοριών των διαδικτυακών.

•

επιστροφή στην αρχική αναζήτηση πληροφοριών.
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Υ πάρχουν εκτενείς μελέτες για την συμπεριφορά των χρηστών διαδικτύου κατά την
διάρκεια

περιήγησης

για

την

εύρεση

πληροφοριών.

Με

βάση

το

μοντέλο

διαδικτυακής επεξεργασίας μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα τριγωνικό μοντέλο που να
χαρακτηρίζει την διαδικτυακή εύρεση πληροφοριών, το οποίο περιλαμβάνει

τον

θεατή, τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο, και την ιστοσελίδα.

Χρήστης
Διαδικτύου

Πανκόσμιος
ιστός

Ιστοσελίδα

Σχήμα 2 .Ι.Ι.3 .: Τριγωνικό μοντέλο διαδικτυακής εύρεσης πληροφοριών.

Ο χρήστης διαδικτύου αντιπροσωπεύει κάθε πρόσω πο που αναζητεί πληροφορίες σε
ένα δικτυακό τόπο. Ο Π αγκόσμιος Ιστός αποτελεί την διαδικτυακή πηγή άντλησης
πληροφοριών οι οποίες μπορούν να καθορίσουν την διαδικτυακή συμπεριφορά του
χρήστη. Η συνιστώσα ιστοσελίδα αναφέρεται σε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες των
φορέων φιλοξενίας που μπορούν να συμβάλλουν στην αναζήτηση πληροφοριών και
προβολή διαφημίσεων στο διαδίκτυο4
Ο W illiam son (1996), επισημαίνει πως οι διαφημιστές μπορούν να αντλήσουν
περισσότερες πληροφορίες για το κοινό που εκτίθεται στο διαφημιστικό μήνυμα
περισσότερο από κάθε άλλο μέσο Gordon και Turner (1997).

Ψυχαγωγία (Entertainment)
Η διασκέδαση είναι ένα κρίσιμο στοιχείο που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της
διαφήμισης με τη δημιουργία μια συναισθηματικής σύνδεσης μεταξύ καταναλωτών
και διαδικτυακού μηνύματος. Σε ένα περιβάλλον γεμάτο με διαφημιστικά μηνύματα

4https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/15206/iConferenceFutureOflnformationSeekingWebAds-Paper-Final-Ver21.doc.pdf?seauence=4
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που συναγω νίζονται για την προσέλκυση της προσοχής των ατόμων, η διαφήμιση
πρέπει να είναι ενδιαφέρουσα και απολαυστική με ένα δημιουργικό τρόπο, ώστε να
κρατήσει την προσοχή του δέκτη. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια νέα μορφή
δημιουργίας διαφημιστικών μηνυμάτων «infotainm ent» η οποία περιλαμβάνει δύο
έννοιες που συντελούν στην δημιουργία του διαφημιστικού μηνύματος, η μία είναι η
έννοια της αντιλαμβανόμενης διασκέδασης και η άλλη της αντιλαμβανόμενης
πληροφόρησης. Οι έννοιες αυτές της ψυχαγωγίας και πληροφόρησης είναι συχνά
αλληλένδετες μεταξύ τους (W ang και Sun, 2009).
Ο τρόπος λειτουργίας και συμπεριφοράς των ατόμων που αφορά τα κίνητρα σε σχέση
με την ψυχολογική (Snyder και Cantor, 1998) και τη μαζική επικοινωνία (Rayburn,
1996), έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές (Rodgers και Thorson 2000).
Π ροφανώς, το Διαδίκτυο είναι ένα πολύπλευρο μέσο ενημέρωσης σύμφωνα με το
οποίο μπορούμε να μετρήσουμε τις αντιδράσεις και να προσανατολίσουμε την
διαμόρφωση της στάσης των ατόμων. Ως εκ τούτου, αν θέλουμε να κατανοήσουμε
αυτό το πολύπλοκο μέσο, θα πρέπει να γνω ρίζουμε τις λειτουργίες με τις οποίες οι
άνθρωποι εισέρχονται σ ε απευθείας σύνδεση με το διαδικτυακό περιβάλλον, καθώς
και

τον

έλεγχο

των

χαρακτηριστικών

του

περιβάλλοντος.

Η

μέτρηση

της

επεξεργασίας του διαφημιστικού μηνύματος, προβλέπετε σύμφωνα με την γνωστική
προσπάθεια του ατόμου που αφιερώνει στο έργο της επεξεργασίας της διαδικτυακής
διαφήμισης.
Έ χει διαπιστωθεί πως τα άτομα επιλέγουν τα μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με την
λειτουργικότητα που τους παρέχουν. Διαπιστώνουμε πως υπάρχουν συγκεκριμένοι
λόγοι που οι άνθρωποι παρακολουθούν ενεργά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένα από
τα κίνητρα που προσδιορίζουν την επιλογή του μέσου για την ικανοποίηση του
ατόμου είναι (Lasswell, 1948) και η ψυχαγωγία (Wright, 1960). Η ψυχαγωγία
εντοπίζεται στην αναπαραγωγή του διαφημιστικού μηνύματος και λειτουργεί ως
προσδιοριστικός παράγοντας ο οποίος ορίζει ένα από τα είδη του διαφημιστικού
μηνύματος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερευνώ ν που έχουν αναπτυχτεί και αφορούν
την παραδοσιακή διαφήμιση είναι σχετικές και με την διαφήμιση στο Διαδίκτυο.
Στην πραγματικότητα, στο Διαδίκτυο, μπορούν να προσομοιω θούν τηλεοπτικές
διαφημίσεις όπως και έντυπες. Ως εκ τούτου, οι τρόποι που περιγράφουν αυτές τις
δομές διαφημιστικού μηνύματος μπορούν να συσχετιστούν ως ένα βαθμό και για τις

50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ / 51

διαδικτυακές. Η διαδικτυακή διαφήμιση λοιπόν είναι απλώς άλλο ένα υπόδειγμα της
ψυχαγωγίας στο νέο τεχνολογικό κόσμο (Rodgers ^ ^ h o r s o n , 2000).
Η μέτρηση της αντιλαμβανόμενης διασκέδασης του περιεχομένου του διαφημιστικού
μηνύματος περιλαμβάνει τον βαθμό ψυχαγωγίας και διασκέδασης των χρηστών
διαδυκτίου (Eighm ey

1997, Eighm ey και M cCord 1998). Η αξία των μέσων

ψυχαγωγίας έγκειται στην ικανότητά της να εκπληρώνει τις ανάγκες των χρηστών για
την

τάση

φυγής,

για

ηδονική

και

αισθητική

απόλαυση,

ή

συναισθηματική

απελευθέρωση (M cQuail, 1983). Έ ρευνες έχουν δείξει ότι η παροχή μεγαλύτερης
αξίας ψυχαγωγίας στο διαφημιστικό μήνυμα είναι πιθανό να αποτελέσει πλεονέκτημα
για τους χρήστες του διαδικτύου και να αποτελέσει κίνητρο για τη συχνότερη χρήση
του. Για παράδειγμα, διαπιστώνεται ότι οι χρήστες του διαδικτύου οι οποίοι
αντιλαμβάνονται

ένα

διαφημιστικό

“banner”

στο

διαδίκτυο

ως

ψυχαγωγικό,

αποκτούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη μάρκα για τα διαφημιζόμενα προϊόντα και
έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αγοράσουν τα προϊόντα της μάρκας. Οι Stem και
Zaichow sky (1991), A lw itt και Prabhaker (1992), αναφέρουν ότι η ικανότητα της
διαφήμισης για διασκέδαση καθορίζει τον βαθμό ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ του
διαφημιστικού μηνύματος και των χρηστών του διαδικτύου (W ang et.al., 2002).
Αντικατοπτρίζει

την

ικανότητα

της

διαδικτυακής

διαφήμισης

να

δημιουργεί

διασκέδαση και απόλαυση στις ζωές των ατόμων (Luo, 2002).
Στην πραγματικότητα, Papacharissi και Rubin (2000), σε έρευνα τους κατέληξαν ότι
τα πρωταρχικά κίνητρα των χρηστών του διαδικτύου είναι ο πιο σημαντικός
προγνωστικός δείκτης ο οποίος καθορίζει και τις απαντήσεις των καταναλωτών. Οι
Rodgers και Sheldon (1999), μέσω της ανάλυσης παλινδρόμησης διαπίστωσαν ότι τα
αρχικά κίνητρα περιήγησης στο διαδίκτυο σχετίζονται και με την ανάγκη ψυχαγωγίας
των χρηστών διαδικτύου (Rodgers et.al., 2007),
Οι χρήστες που περιηγούνται στο διαδίκτυο χωρίς κάποιο ιδιαίτερο στόχο ήταν πιο
θετικοί στην προβολή διαδικτυακών διαφημίσεων. Το διαδικτυακό περιβάλλον είναι
πολύ σημαντικό, διότι, όπως σημειώνεται από τους Stewart και Furse (1985),
προσδιορίζει μεταβλητές όπως η αξιοπιστία, η σαφήνεια και προκαλεί αντιδράσεις τις
αναμενόμενες αντιδράσεις στους χρήστες. Ό πω ς προκύπτει από τα παραπάνω, ο
τύπος της διαφήμισης αλληλεπιδρούν με τα κίνητρα του χρήστη και επηρεάζει τα
αποτελέσματα, ή την αντίδραση των καταναλωτών
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Αξιοπιστία (Credibility)
Ο παράγοντας αυτός αποκαλύπτει την άποψη κάποιου για το αν η διαδικτυακή
διαφήμιση είναι αξιόπιστη, μετρά δηλαδή την επιρροή της αξιοπιστίας στην στάση
των ανθρώπων απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση. Συγκεκριμένα, μετρά το κατά
πόσο οι καταναλωτές πιστεύουν πως η διαδικτυακή διαφήμιση είναι αξιόπιστη.
Ο όρος αξιοπιστία σύμφωνα με τους (Tseng και Fogg, 1999), σχετίζεται με την
έννοια της πειστικότητας. Ο όρος αυτός αφορά την αντιλαμβανόμενη αξιοπιστία των
πηγών, σύμφωνα με την ικανότητα, τα χαρακτηριστικά, τη ψυχραιμία, το δυναμισμό
και τη κοινωνικότητα του περιεχομένου.
Οι χρήστες διαδικτύου καθώς έρχονται σε επαφή με μία διαδικτυακή διαφήμιση
λαμβάνουν υπόψη τις διάφορες παραμέτρους που αφορούν το μήνυμα όπως την
τοποθεσία που βρίσκετε το διαδικτυακό μήνυμα, ποιος είναι ο υπεύθυνος της
διαδικτυακής τοποθεσίας και ποιές είναι οι πηγές άντλησης των πληροφοριών της
ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου, οι πηγές και τα κίνητρα είναι αιτίες που διαμορφώνουν
την αξιοπιστία των χρηστών διαδικτύου (Abdulla

et al., 2002).

Η αξιοπιστία αποτελείται από δύο διαστάσεις, της ακρίβεια περιεχομένου και της
ποιότητας των πληροφοριών (Zmud 1978). Π ολλοί επιστήμονες που ασχολούνται με
την αντίληψη της αξιοπιστίας έχουν αναπτύξει νέες θεωρίες για την ηλεκτρονική
επεξεργασία και αξιοπιστία των πηγών των πληροφοριών. Ο Olaisen (1990),
προσδιορίζει

πως

η

«γνωστική

αρχή»

επηρεάζει

άμεσα

την

ποιότητα

των

πληροφοριών και αυτή η αρχή ισχύει και στον ψηφιακό κόσμο. Η ποιότητα των
πληροφοριών σύμφωνα με τους Barnes και V idgen (2001), ορίζεται ως « η

δυνατότητα

να παρέχονται εξακριβωμένες έγκαιρες, και αξιόπιστες πληροφορίες καθώς επίσης και
η καταλληλότητα των πληροφοριών για τους σκοπούς του χρήστη». Η ποιότητα των
πληροφοριών εξαρτάται από δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι είναι, το
συγκεκριμένο περιεχόμενο και η ποιότητα του περιεχομένου. Το περιεχόμενο της
πληροφορίας αφορά το ποσοστό συσχέτισης σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη
^ la d w a n i και Palvia, 2002). Ο Olaisen (1990), εξισώ νει τη «γνωστική αρχή» με την
επιρροή, και την επιρροή με την αξιοπιστία, επίσης δηλώνει πως ένας από τους
σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την αξιοπιστία είναι η αντιληπτική
ικανότητα των χρηστών η οποία καθορίζεται στην πλειοψηφία από δημογραφικούς
παράγοντες (Weathers

et al., 2007).
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Το πιο σημαντικό για την διαμόρφωση της αξιοπιστίας ως προς την εγκυρότητα του
περιεχομένου είναι η επιβεβαίωση της εγκυρότητας της πηγής. Υπάρχουν τέσσερις
τύποι πηγών οι οποίες χαρακτηρίζουν το είδος και το μέγεθος της αντιλαμβανόμενης
αξιοπιστίας. Η πιθανή αξιοπιστία, προκύπτει από τις παραδοχές του παρατηρητή. Για
παράδειγμα, τα στερεότυπα σχετικά με μία πηγή μπορεί να οδηγήσουν σε μια κρίση
αξιοπιστίας. Η Φημισμένη αξιοπιστία βασίζεται στις πηγές που έχουν “ετικέτες”. Οι
εν λόγω πηγές με την ένδειξη "Γιατρός" ή "καθηγητής", για παράδειγμα, γίνονται
αντιληπτές ως αξιόπιστες λόγω της ετικέτας. H Επιφανειακή αξιοπιστία είναι η
αξιοπιστία που γίνεται από τον χρήστη με βάση την απλή επιφανειακή επιθεώρηση
ενός χαρακτηριστικού στοιχείου δηλαδή, «κρίνουμε ένα βιβλίο από το εξώφυλλό
του». Τέλος, η έμπειρη αξιοπιστία βασίζεται από την εμπειρία του χρήστη που έχει
δημιουργηθεί από αυτόν σε βάθος χρόνου. Αυτή είναι η πιο σύνθετη, και αξιόπιστη,
μέθοδος λήψης αξιόπιστων αποφάσεων (Fogg 1999, Tseng και Fogg 1999).

Η αξιοπιστία σαν έννοια μπορεί να μετρηθεί με τους παρακάτω τρόπους:
•

Μπορεί να εκτιμηθεί σε πραγματικό χρόνο ζητώντας από τους συμμετέχοντες
να αξιολογήσουν το περιεχόμενο των πηγών εάν είναι πιστευτό.

Επίσης η αξιοπιστία των πληροφοριών μπορεί να εκτιμηθεί σύμφωνα με την
μεσολάβηση κάποιων μέτρων όπως:
•

Με την ανταλλαγή γνώσης, με την οποία μόνο οι αξιόπιστες πληροφορίες
επεξεργάζονται και παραμένουν ως ισχύοντες στους χρήστες.

•

Με την αλλαγή στάσης ή συμπεριφοράς, στην οποία οι ισχυρότερες πηγές
πληροφοριών μπορούν να επηρεάσουν την στάση και την συμπεριφορά των
ατόμων.

Για την μέτρηση της αξιοπιστίας των πηγών, πληροφοριών διακρίνονται κάποιοι
παράγοντες οι Olaisen (1990), μεταξύ άλλων (Fogg 1999, Petty και Cacioppo 1986)
διακρίνουν αυτούς τους παράγοντες σύμφωνα με τις «γνωστικές» ιδιότητες οι οποίες
σχετίζονται με το είδος των πηγών, μηνυμάτων και τα χαρακτηριστικά του δέκτη. Σε
αυτό το είδος παραγόντων περιλαμβάνεται η αξιοπιστία και οι λοιπές επιρροές του
ατόμου από το περιβάλλον. Ο δεύτερος παράγοντας που σχετίζεται με το είδος των
πηγών είναι τα «τεχνικά» χαρακτηριστικά δηλαδή τα χαρακτηριστικά που
σχετίζονται με το σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά του μέσου, μερικά από αυτά
είναι η μορφή, η καινοτομία, η προσβασιμότητα, και η ευελιξία. Αυτοί οι παράγοντες
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σε συνδυασμό συνθέτουν την «Θεσμική ποιότητα» (Olaisen, 1990). Ό σ ο μεγαλύτερη
είναι η «θεσμική ποιότητα», τόσο υψηλότερη είναι η αξιοπιστία της πληροφορίας που
παρέχουν οι πηγές. Έ να ακόμη πολύ σημαντικό στοιχείο που συμβάλλει θετικά στην
διαμόρφωση της αξιοπιστίας των πηγών είναι η χρήση συνδέσμω ν υπερκειμένου οι
οποίοι βοηθούν την αξιολόγηση της αξιοπιστία των πληροφοριών που περιέχονται
στις ιστοσελίδες (Brajnik και Gabrielli 2010).
Σύμφωνα με έρευνα διαπιστώθηκε πως σε μια άμεση σύγκριση των "νέων" έναντι
"παλαιών" μέσων μαζικής ενημέρωσης, όσ ον αφορά την αξιοπιστία των πηγών, οι
διαδικτυακές πηγές βαθμολογήθηκαν ως προς την αξιοπιστία τους λίγο πιο πάνω από
το μέσο όρο της βαθμολογικής κλίμακας (Johnson και Kaye, 1998). Οι Rieh και
B elkin (1998), με διεξαγωγή μελέτης διαπίστωσαν πως το επίπεδο γνώ σεω ν και η
κλίμακα ποιότητας που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης, συμβάλουν στο φιλτράρισμα
και την διαχείριση

των πληροφοριών του

διαδίκτυο,

επιτρέποντας

έτσι την

αποτελεσματικότερη διαχείριση και επεξεργασία των πληροφοριών από τους χρήστες
(Rieh και Belkin, 2000). Ακόμη μία σημαντική διαπίστωση είναι το κίνητρο για την
ενεργοποίηση της αναζήτησης των πληροφοριών στο διαδίκτυο δεν διαφέρει από τα
κίνητρα που οδηγούν την αναζήτηση των πληροφοριών και στα παραδοσιακά μέσα
ενημέρωσης. Για την μέτρηση της αξιοπιστίας της πηγής και κατ’ επέκταση της
πληροφορίας αντικαταστάθηκαν οι δείκτες που καθορίζουν την αξιοπιστία των
έντυπων μέσων σε δείκτες που καθορίζουν το περιεχόμενο της πηγής σε διαδικτυακά
μέσα, όπως καταλήξεις στη διεύθυνση UR L (δηλαδή,. edu,. org, ή. gov). Οι δείκτες
αυτοί,

δηλώνουν

εκπαιδευτικές,

μη

κερδοσκοπικές,

και κυβερνητικές

πηγές,

αντίστοιχα, οι οποίες κρίθηκαν πιο αξιόπιστες από ότι οι εμπορικές ιστοσελίδες
(com .), (Metzger, 2007).

Ευκολία στη χρήση διαδικτύου (Ease of use)
Οι εταιρείες γνω ρίζουν πως το διαδίκτυο είναι ένα η πιο σύγχρονη μορφή μετάδοσης
διαφημιστικών μηνυμάτων. Για την καλύτερη αποτελεσματικότητα αναπαραγωγής
των διαφημιστών μηνυμάτων είναι απαραίτητη η προσαρμογή και της διαδικτυακής
τοποθεσίας ως προς τις ανάγκες των καταναλωτών. Σημαντικά στοιχεία που
συμβάλουν στην ευκολία χρήσης του διαδικτύου είναι η προηγούμενη εμπειρία,
επαφή

με

το

μέσο

αυτό,

η

λειτουργικότητα

της

διαδικτυακής

συμπεριλαμβανομένου της λειτουργικότητας και δομής της.
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Ως αντιλαμβανόμενη

ευκολία στην χρήση,

ορίζονται τα χαρακτηριστικά που

επιτρέπουν στους χρήστες να περιηγηθούν με ευκολία σε μία διδακτική τοποθεσία.
Α ποτελεί από τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλουν στην διασφάλιση
της ποιότητας μιας διαδικτυακής τοποθεσίας. Π ιο συγκεκριμένα η ευκολία στην
χρήση του διαδικτύου, αναφέρεται στην λαμβανόμενη ευκολία του χρήστη κατά τη
διαδικασία εύρεσης ενός “site” και στην ευκολία εύρεσης πληροφοριών σε αυτό. Τα
χαρακτηριστικά

που

συνθέτουν

την

ευκολία

χρήσης

είναι

:η

απλότητα,

λειτουργικότητα και η διαισθητικότητα του χρήστη η οποία συμβάλει στην η ομαλή
περιήγησή του (Loiacono, 2000). Μ ε τον όρο Διαισθητικότητα ορίζουμε το πόσο
εύκολα ο χρήστης ενστικτωδώς μαθαίνει και γίνεται επιδέξιος στην χρήση ενός site.
Λαμβάνοντας υ π ’ όψη και άλλες μελέτες αναφέρουμε πως οι Ranganathan και
Ganapathy (2002) όρισαν την ευκολία στην χρήση του διαδικτύου ως « διάσταση

ποιότητας του

σχεδιασμού ως προς την ευκολία πλοήγησης και τις αναμενόμενες

καθυστερήσεις». Οι Zhang and Dran (2000), τόνισαν πως η απουσία του παράγοντα,
ευκολία χρήσης διαδικτύου προκαλεί δυσαρέσκεια στους χρήστες. Μ ία άλλη
διάσταση του παράγοντα δόθηκε από τους Barnes and V idgen’s (2001a), οι οποίοι
όρισαν την ευκολία χρήσης, ως ποιότητα σχεδιασμού του σίτε. Π ιο πρόσφατες
μελέτες έδωσαν στον παράγοντα μία πιο γενικευμένη έννοια η οποία συνδυάζει την
ποιότητα της πλοήγησης περιοχών με την ποιότητα σχεδιασμού μιας περιοχής (Kim,

et al., 2003).

Μ ία μέθοδος μέτρησης η οποία χρησιμοποιείται για την αντιλαμβανόμενη ευκολία
χρήσης με βάση τις ιδιότητες του πελάτη είναι τα συστήματα υποστήριξης
αποφάσεων (D SS), τα οποία προκαλούν άμεσα την αύξηση της αντιλαμβανόμενης
χρησιμότητας ή έμμεσα μέσω της αντιλαμβανόμενης ευκολίας της χρήσης (Todd και
Benbasat 1999). Η θεωρητική υποστήριξη για την ανάπτυξη των συστημάτων αυτών
στηρίχτηκε στα θεμέλια της «γνωστικής θεωρίας». (V essey 1991). Η θεωρία αυτή
αναπτύχθηκε για να εξηγήσει την καλύτερη αναπαράσταση των προβλημάτων
επικοινωνίας με σκοπό την βελτίωση της επίλυσης αυτών. Αποδείχτηκε από τους
N ew ell και Simon (1972), ότι η καλύτερη αναπαράσταση των πληροφοριών μειώνει
την πολυπλοκότητα και ενισχύει την επίλυση των προβλημάτων (V essey, 1991). Έ τσι
λοιπόν για την ευκολότερη προσαρμογή και επεξεργασία των πληροφοριών θα
μπορούσε

να

χρησιμοποιηθεί

η

τεχνολογία
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αποτελεσματικότητας η οποία εκδηλώνεται ως «αυξημένη ακρίβεια και ταχύτητα σε
επίλυση προβλημάτων». Η θεωρία αυτή έχει εφαρμοστεί και επικυρωθεί σε διάφορα
πλαίσια, όπως η διαδικτυακή συμπεριφορά των χρηστών διαδικτύου (Kamis et ο1.,
2008).

Εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου(Web experience)
Η θεωρία που αναπτύχθηκε από τον Angell (1907), και αφορά την διαδικτυακή
εμπειρία, υποστηρίζει πως τα άτομα προσαρμόζονται συνεχώς στο περιβάλλον τους
σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσουν κάποια ανάγκη, ή κάποιο στόχο. Με άλλα
λόγια θεωρούμε το άτομο ως ενεργό μυητή και συμμετέχοντα της διαδικτυακής
εμπειρίας (Hoffman και Novak, 1996). Το διαδίκτυο παρέχει επίσης τις μεγαλύτερες
ευκαιρίες για την δημιουργία μιας συναισθηματικής εμπειρίας που μπορεί να
προκληθεί από μία διαφήμιση (Rodgers και Frisby, 1998), όπως για παράδειγμα μια
χορηγία.

Ίσως

η

σημαντικότερη

διαφορά

μεταξύ

διαδικτύου

και

άλλων

διαφημιστικών μέσων, είναι ο τρόπος με τον οποίο το χρησιμοποιούν και το
επισκέπτονται τα άτομα. Οι χρήστες, για παράδειγμα, σχεδόν πάντα αναζητούν έναν
ιστοχώρο της επιλογής τους, για την εκπλήρωση των κίνητρών τους (Thompson &
Wassmuth, 1999).
Ως εμπειρία διαδικτύου μπορεί να οριστεί η συνολική εντύπωση του καταναλωτή
σχετικά με την διαδικτυακή επαφή με το διαδίκτυο (π.χ. εταιρική ιστοσελίδα)
(Watchfire, 2000) Η εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου περικλείει στοιχεία όπως : η
αναζήτηση, η περιήγηση, εύρεση, επιλογή, τη σύγκριση και την αξιολόγηση των
πληροφοριών.

2.1.2. 2η ομάδα παραγόντων
Σταση απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση (Attitude to online advertising)
Η διαφήμιση είναι ένας σημαντικός θεσμός της εποχής μας: έχει θεωρηθεί μια
καπιταλιστική αρετή, μια μηχανή της ελεύθερης αγοράς και προαγωγός της
καταναλωτικής ευδαιμονίας. Οι κατακριτές της, από την άλλη πλευρά, την
κατηγορούν για πληθώρα λόγων, από σπατάλη οικονομικών και άλλων πόρων έως
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προώθηση επιβλαβών προϊόντων, από σεξισμό, απάτη και εκμετάλλευση

έως

πνευματική και ηθική μόλυνση. Παρά, όμως, την ευρεία αποδοχή και την σκληρή
κριτική, συνεχίζει την πορεία της περικυκλώνοντας τον καταναλωτή και παρέχοντάς
του εκατοντάδες μηνύματα, ερεθίσματα και πληροφορίες καθημερινά (Τσαπέρα,
2007).
Είναι στην φύση του ανθρώπου μετά από την χρήση παραπάνω από μια φορά
κάποιου αντικειμένου (ή υπηρεσίας, ή διαδικασίας) να υιοθετεί κάποια προδιάθεση
απέναντι σε αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με την διαφήμιση. Ό ταν ένας δέκτης
διαφημιστικού μηνύματος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον μια διαφήμιση, είναι σε
θέση να καταλήξει σε μια θετική ή αρνητική στάση όχι απέναντι στην συγκεκριμένη
διαφήμιση, αλλά στο σύνολο της. Ομοίως ισχύει και για την διαδικτυακή διαφήμιση.
Η διαμόρφωση της στάσης, είναι από τις σημαντικότερες έννοιες τόσο στην θεωρία
όσο και στην εφαρμογή του μάρκετινγκ. Η κατανόηση της επίδρασης τους είναι
απαραίτητη για την ύπαρξη επιτυχημένης στρατηγικής μάρκετινγκ (Παυλίδου, 2007).
Ως στάση ορίζεται η προσωπική εκτίμηση ενός προσώ που για ένα συμβάν, γεγονός ή
αντικείμενο, στην προκειμένη έρευνα ορίζεται ως η προσωπική εκτίμηση όσ ον αφορά
την διαδικτυακή διαφήμιση (Παυλίδου 2007, M itchell και O lson 1981). Ό σ ο ν αφορά
το μάρκετινγκ, στάση είναι η θετική ή αρνητική αντιμετώπιση των διαφημίσεων
(Ζαϊρης 2000, Σακελλαρίου 2009). Οι παραπάνω ορισμοί ισχύουν και για την στάση
των δεκτών απέναντι στις διαδικτυακές διαφημίσεις. Σύμφωνα με έρευνα που
πραγματοποιήθηκε, οι δέκτες διαφημιστικών μηνυμάτων μπορεί να έχουν τελείως
διαφορετική στάση απέναντι στα διαφημίστηκα μηνύματα (Τσαπέρα, 2007).
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα μελέτες η στάση των δεκτών διαφημιστικών μηνυμάτων
ως προς την διαφήμιση χειροτερεύουν καθώς περνά ο χρόνος (Τσαπέρα, 2007). Απο
το 1981 εώς το 1930 που ο Zanot πραγματοποίησε 38 έρευνες κοινής γνώμης
διαπιστώθηκε πως η στάση των δεκτών διαφημιστικών μηνυμάτων ήταν αρνητικές
για το

σύνολο

της διαφήμισης

(Τσαπέρα 2007,

Zanot

1981:1984).

Το ίδιο

αποδείχτηκε και σε μεταγενέστερες έρευνες (Andrews, 1989). Ω στόσο η στάση των
δεκτών διαφημιστικών μηνυμάτων απέναντι στις διαδικτυακές διαφημίσεις είναι
πολυδιάστατη.

Α υτό

σημαίνει

ότι

επηρεάζεται

από

πολλούς

διαφορετικούς

παράγοντες, οπότε και είναι δύσκολο να καταλήξει κανείς σε βέβαιο αποτέλεσμα
σχετικά με την στάση (M uehling, 1987).
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Λ ίγα είναι γνωστά σχετικά με τη στάση των χρηστών του διαδικτύου ως προς τις
διαδικτυακές διαφημίσεις. Για αυτό με την εθνική έρευνα που έγινε σε 400
συμμετέχοντες

βγήκαν

αποτελέσματα

που

έδειχναν

την

στάση

ουδέτερη.

Συγκεκριμένα, το 1/3 του δείγματος απάντησε πως έχει θετική στάση απέναντι στο
σύνολο της διαδικτυακής διαφήμισης, το 1/3 αρνητική και το 1/3 ούτε αρνητική ούτε
θετική (Schlossera et al., 1999).
Αρνητική, θετική ή ουδέτερη, η στάση των καταναλωτών απέναντι στη διαφήμιση
είναι ίσως το σημαντικότερο μέσω επηρεασμού της καταναλωτικής συμπεριφοράς
(για προϊόντα που απευθύνονται σε άτομα και όχι για βιομηχανικά προϊόντα),
(Τσαπέρα, 2007).

2.1.3. 3η ομάδα παραγόντων
Διαφήμιση από στόμα σε στόμα (word of mouth)
Ό λοι οι δέκτες διαφημιστικών μηνυμάτων ακριβώς επειδή είναι μέλη οργανωμένων
κοινωνιών συναναστρέφονται με άλλα μέλη της κοινωνίας προσπαθώντας να
επικοινω νήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες. Είναι στην φύση των ανθρώπων να
δημιουργούν κοινότητες που να στηρίζονται στα κοινά χαρακτηριστικά τους όπως το
φύλλο, η ηλικία, το επαγγελματικό εισόδημα, η κοινωνική τάξη, η θρησκεία, η
κοινωνική καταγωγή, ενδιαφέροντα, πολιτική ιδεολογία (Ζω γόπουλος 2010, Golub
και Jackson 2009, Campbell 2009). Η τάση αυτή έχει παρατηρηθεί εδώ και χρόνια,
έχει ονομαστεί ομοφυλία (hom ophily), (Ζω γόπουλος 2010). Οι Lazarsfeld και Merton
ήταν οι πρώτοι που ανέφεραν τον όρο αυτό σε έρευνα τους. Σε αυτήν διαπίστωσαν
πως όλοι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να συναναστρέφονται με ανθρώπους που
έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τους ίδιους, έτσι μετά από τις αλληλεπιδράσεις που
έχουν μεταξύ τους να ακολουθούν όμοια καταναλωτικά πρότυπα, (Lazarsfeld και
M erton,1954).
Η αλληλεπίδραση αυτή που μπορεί να επηρεάσει την γνώμη, τα καταναλωτικά
πρότυπα

και

την

συμπεριφορά

των

καταναλωτών

συναντάται

στην

διεθνή

βιβλιογραφία με τον όρο “W ord o f M outh” (Ζωγόπουλος, 2010). Στην ελληνική
βιβλιογραφία ωστόσο υπήρχαν μέχρι πρόσφατα μόνο γενικευμένες αναφορές σε
πανεπιστημιακά εγχειρίδια ή σε βιβλία συμπεριφοράς καταναλωτή. Ο Γ. Σιώμκος
προσπαθώντας να βρει έναν ελληνικό όρο που να εκφράζει όσο δυνατόν καλύτερα
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την έννοια του “word o f mouth” χρησιμοποίησε τον όρο «Διαπροσωπικές σχέσεις».
Επιπροσθέτως τις προσωπικές

σχέσεις που

επιδρούν στην

συμπεριφορά των

καταναλωτών απέναντι στην αγορά τις ονοματίζει και ως επικοινωνία από «στόμα σε
στόμα» (Σιώμκος, 2002).
Οι μελετητές ασχολούνται με το θέμα του “word o f mouth” (w .o.m ) πάνω από 2400
χρόνια, παρόλο που οι σύγχρονοι ερευνητές ξεκίνησαν τις μελέτες τους μόλις μετά το
1940 (Buttle, 1998). Είναι γνω στό ότι το “word o f mouth” (w .o.m ) επιδρά στους
ανθρώπους και συγκεκριμένα στα αισθήματα τους, στις γνώ σεις τους και στις πράξεις
τους. Η διαπροσωπική του επιρροή έχει ξεκινήσει από την αρχαιότητα ακόμη. Ο
Αριστοτέλης τον 4οπΧ αιώνα είχε τονίσει την δύναμη του λόγου. Στο βιβλίο του
Ρητορική (Λυπουρλής, 2002) μίλησε για τα τρία χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει
ένα ομιλητής που θέλει να είναι αποτελεσματικός: το ήθος, το πάθος, και τον λόγο.
Μ ετά από εικοσιτρείς αιώνες άρχισε να υπάρχει βιβλιογραφία που αφορά την
διαπροσωπική επικοινωνία. Η μελέτη του Britt που εξέτασε την σχέση της θεωρίας
συμπεριφοράς καταναλωτή με τις κοινωνικές επιστήμες, έδειξε ότι υπάρχει επίδραση
του “word o f mouth” (w .o.m ) πάνω στους καταναλωτές (Buttle 1998, Britt 1966).
Σύμφωνα με ένα από τα πρώτα συγγράμματα του Kotler (1967) η διαφήμιση
επηρεάζει σε μικρότερο βαθμό την ατομική συμπεριφορά των δεκτών διαφημιστικών
μηνυμάτων από ότι η προσωπική παρατήρηση και διαπροσωπική επικοινωνία
(Kotler, 1967).
O Arndt ήταν ένας από τους πιο πρώιμους ερευνητές του “word o f mouth”.
Χαρακτήρισε την επικοινωνία «στόμα με στόμα» ως μια προφορική συνομιλία
μεταξύ ενός πληροφοριοδότη και ενός δέκτη (ή και περισσότερων). Ο δέκτης θεωρεί
τον πληροφοριοδότη «μη εμπορικό χαρακτήρα» σε σχέση με το διαφημιζόμενο
προϊόν.

Δηλαδή

ο

δέκτης

θεωρεί

πως

ο

πληροφοριοδότης

δεν

εξυπηρετεί

διαφημιστικούς σκοπούς όσ ον αφορά την προώθηση του προϊόντος. Οπότε το word
o f mouth είναι ένα κανάλι επικοινωνίας του marketing το οποίο όμως δεν έχει να
κάνει με την επιχείρηση αλλά ορίζεται αποκλειστικά από τους καταναλωτές. Ό που ο
καταναλωτής πληροφοριοδότης δεν έχει όφελος από την παροχή των πληροφοριών
στον δέκτη (ή δέκτες), (Arndt,1967).
Η επικοινωνία η οποία αναφέρθηκε παραπάνω μπορεί να εφαρμοσθεί με διάφορους
τρόπους. Θα μπορούσε να είναι συζήτηση δύο ατόμων, ή συζήτηση μεταξύ κάποιας
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ομάδας ατόμων. Μ πορεί να γίνει άμεσα πρόσω πο με πρόσω πο ή έμμεσα μέσω
τηλεφώνου ή του διαδικτύου. Μ ορφές της συναντάμε μέσα σε νοικοκυριά, στις
επιχειρήσεις, σε γειτονιές, γενικά οπουδήποτε υπάρχει κοινωνική δράση μεταξύ
ατόμων (Ζωγόπουλος, 2010).
Έ ρευνες έχουν δείξει ότι κάθε άτομο μπορεί να συγκρατήσει στην μνήμη του
πληροφορίες από συγκεκριμένο και προσπελάσιμο αριθμό φίλων και γνωστών. Ο
αριθμός αυτός ποικίλει, ωστόσο από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί προκύπτει
ότι ο αριθμός αυτός κυμαίνεται μεταξύ πεντακοσίων και χιλίων πεντακοσίων ατόμων
(Ζωγόπουλος, 2010). Στις μέρες μας ο αριθμός των φίλων και γνωστών κάθε ατόμου
έχει αυξηθεί για τους περισσότερους ανθρώπους. Σε αυτό συνέβαλε η εξάπλωση της
χρήσης του διαδικτύου (Steffes και B urgee,2009).
Το “word o f mouth” μάρκετινγκ χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Το οργανικό και το
ενισχυμένο.
S

Οργανικό “word o f mouth” μάρκετινγκ, θεωρείται όταν οι καταναλωτές έχουν
αποκτήσει εμπειρία μέσα από την καταναλωτική τους δραστηριότητα και
αυτήν την εμπειρία θέλουν να την μοιραστούν.

S

Ε νισχυμένο

“word

o f mouth”

μάρκετινγκ,

είναι όταν

οι επιχειρήσεις

ενισχύουν μέσω των διαφημίσεων συζητήσεις καταναλωτών για προϊόντα και
υπηρεσίες.
Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου έδωσε στους καταναλωτές την
ικανότητα να αλληλεπιδρούν πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Έ τσι
εμφανίστηκε το

φαινόμενο της διαδικτυακής διαπροσωπικής

επιρροής ή της

ηλεκτρονικής “word o f mouth” (e- w .o.m .) επικοινωνίας (Ζω γόπουλος 2010,
Dellarocas 2003). Η αύξηση της χρησιμοποίησης του “w .o.m ”. είναι ιδιαίτερα
εμφανή στα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα (Brown et al. 2007, Ζαχαρής 2011).
Οι Hennig-Thurau, Qwinner, W alsh & Gremler θεωρούν σαν “e - word o f mouth”
οποιαδήποτε αρνητική ή θετική πληροφόρηση μέσω του διαδικτύου τουλάχιστον ενός
προσώ που από έναν δέκτη διαφημιστικού μηνύματος (Ζαχαρής 2011, Ζω γόπουλος
2010, Hennig-Thurau et al. 2004). Εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως μέσω του
παραδοσιακού “w .o.m ”. κάποιος επηρεάζει λιγότερους καταναλωτές από ότι μέσω
του

διαδικτυακού

“w .o.m ”..

Α υτό

γιατί

με

το

παραδοσιακό

“w .o.m ”.

συναναστρέφεται με συγκεκριμένο και μικρό αριθμό προσώπων, ενώ με την
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διαδικτυακή του μορφή “w.o.m” υπάρχει η δυνατότητα να επηρεάσει περισσότερα
άτομα (Mayzlin, 2006). Αυτό γιατί η διαδικτυακή διαφήμιση από στόμα σε στόμα,
επικοινωνει με διαφορετικούς τρόπους. Οι μορφές αυτής της επικοινωνίας
εκφράζονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε φόρουμ συζητήσεων, σε δικτυακά
κοινωνικά δίκτυα, σε κέντρα κοινωνικής δικτύωσης και αλλού (Ζωγόπουλος 2010,
Vilpponen et al. 2006). Θα πρέπει να τονιστεί ωστόσο ότι το “w.o.m.” και το
διαδικτυακό “w.o.m.”, είναι αλληλένδετα και το ένα συμπληρώνει το άλλο (Keller,
2006).
Από ακαδημαϊκή βιβλιογραφία της δεκαετίας του ’50 φαίνεται η σημαντικότητα του
“w.o.m.” (ηλεκτρονικού και παραδοσιακού) στον τομέα του μάρκετινγκ. Οι Katz και
Lazarsfeld με έρευνα στηριγμένη σε ερωτηματολόγια απέδειξαν ότι το “w.o.m” είναι
δύο φόρες πιο αποτελεσματικό από τις ραδιοφωνικές διαφημίσεις (το κυρίαρχο μέσο
μαζικής ενημέρωσης της εποχής), τέσσερεις φόρες από τις προσωπικές πωλήσεις
(personal sellings) και εφτά φορές από την έντυπη διαφήμιση (Ζαχαρής 2011, Katz
και Lazarsfeld 1955). Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάζουν κι άλλες μελέτες, γύρω
στις 70 μελέτες αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης από στόμα σε
στόμα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους μάρκετινγκ (Trusov et al.,2009).
Υπάρχουν σημαντικά στοιχεία ότι ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών είναι
σημαντικός για τα κέρδη της επιχείρησης αφού οι καταναλωτές με την χρήση w.o.m
επικοινωνίας μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν τα κέρδη της επιχείρησης (Bell
και Zemke 1988, Bitner et al.,1990, Schneider 1991, Brown και Peterson 1994,
Heskett et al. 1994, Iacobucci και Grayson 1994, Αλμπάντη, 2010). Εξάλλου η από
στόμα σε στόμα διαφήμιση μειώνει το κόστος προσέλκυσης καταναλωτών για την
επιχείρηση και αυξάνει την φήμη της (Αλμπάντη 2010, Fornell 1992). Την
σημαντικότητα της “w.o.m” διαφήμισης τονίζει και ο Σταυρόπουλος ο οποίος
υποστηρίζει πως η καλύτερη διαφήμιση είναι αυτή που γίνεται στόμα με στόμα αφού
όπως συμπληρώνει ο καλύτερος διαφημιστής είναι ο ευχαριστημένος πελάτης
(Σταυρόπουλος Ν.,1997).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα του μεγαλείου του “w.o.m” μάρκετινγκ είναι το γεγονός
ότι μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο οι συνδρομητές Napster ανήλθαν σε
εκατομμύρια παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε διαφημιστική καμπάνια, αλλά μόνο η
«από στόμα σε στόμα» πληροφόρηση. Όμοια και η Hotmail.com η οποία απλά με μία
ταμπέλα στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστελναν
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οι αρχικοί εικοσιπέντε συνδρομητές και με ελάχιστα έξοδα, με την διαδικτυακή
διαφήμιση και τις κατάλληλες προωθητικές ενέργειες, κατάφερε από τον πρώτο
κιόλας χρόνο λειτουργίας της να αποκτήσει δώδεκα εκατομμύρια συνδρομητές
(Ζωγόπουλος, 2010).
Ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος ( Advertising Recall).
Κάθε επιχείρηση (ή η διαφημιστική επιχείρηση που έχει αναλάβει την διαφημιστική
καμπάνια κάποιας επιχείρησης) στοχεύει να αυξήσει τα κέρδη της μέσω της
διαφήμισης. Αυτό θα το πετύχει κάνοντας τους δέκτες της διαφήμισης και εν δυνάμει
καταναλωτές να παρακολουθήσουν την διαφήμιση. Φυσικά την επιχείρηση δεν την
ενδιαφέρει μόνο να παρακολουθήσουν την διαφήμιση, αλλά και να είναι σε θέση να
ανακαλέσουν το διαφημιστικό μήνυμα ώστε και να μπορούν να το συνδυάσουν με το
προϊόν και έτσι να είναι πιο πιθανή η αγορά του διαφημιζόμενου προϊόντος ή
υπηρεσίας.
Λόγω της συνεχόμενης και όλο και πιο έντονης εξέλιξης της τεχνολογίας στις μέρες
μας οι καταναλωτές παρακολουθούν διαρκώς διαφημιστικά μηνύματα με μορφή
εικόνων, ήχων και πληροφοριών. Οπότε για τις επιχειρήσεις είναι δύσκολο να
τραβήξουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών και ακόμη πιο δύσκολο να καταφέρουν
να εντυπώσουν στην μνήμη των καταναλωτών το διαφημιστικό μήνυμα ώστε να είναι
σε θέση να κάνουν ανάκληση αυτού (Ευστρατιάδη και Γρυδάκη, 2011). Γι’ αυτό και
οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ορίσουν την στρατηγική που θα ακολουθήσουν ώστε να
είναι ανταγωνιστικές και φυσικά να προβάλλουν το προϊόν τους. Λέγοντας να οριστεί
η στρατηγική της διαφήμισης εννοείτε να καθοριστεί τι θα ειπωθεί μέσα σε αυτή
καθώς και με ποιόν τρόπο. Ο λόγος που αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη και
μοναδική, είναι η διαφορετικότητα των αναγκών προβολής των προιόντων
(Ευστρατιάδη και Γ ρυδάκη, 2011).
Σύμφωνα με τον Γ. Μπαμπινιώτη η μνήμη είναι «η ικανότητα του νου να συγκτατεί
γεγονότα, παραστάσεις, προηγούμενες εμπειρίες και να τα ανακαλεί με το κατάλληλο
ερέθισμα.» (Μπαμπινιώτης, 2002). Ως ανάκληση ορίζει την «ψυχολογική επαναφορά
στην μνήμη παραστάσεων, εικόνων, ιδεών και πληροφοριών ώστε να γίνει κάτι
συνειδητό»(Μπαμπινιώτης, 2002). Ο Wells θεωρεί πως οι αναμνήσεις είναι όπως τα
αρχεία σε μια αρχειοθήκη (Wells et al. 1998, Ευστρατιάδη και Γρυδάκη 2011). Ο
Solomon θεωρεί πως η διαδικασία ανάκλησης είναι όπως ένας ηλεκτρονικός
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υπολογιστής. Α ποθηκεύει κανείς σε αυτόν πληροφορίες που την παρούσα στιγμή του
είναι αδιάφορες αλλά μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακτήσει ότι θέλει από αυτόν
(Solom on, 2006). Κ αταλήγουμε λοιπόν στο ότι ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος
είναι όταν οι δέκτες διαφημιστικών μηνυμάτων λόγω κάποιου ερεθίσματος θυμούνται
και ανακαλούν από την μνήμη τους το διαφημιστικό μήνυμα που είχαν κάποτε
παρακολουθήσει, και έτσι φέρνουν στο νου τους τόσο το διαφημιζόμενο προϊόν όσο
και την επιχείρηση.
Ο M iller υποστηρίζει πως η μνήμη λειτουργεί με την βοήθεια συνδετικών δικτύων.
Δηλαδή ο κάθε ένας ,συνειδητά ή ασυνείδητα, αποθηκεύει κάθε ημέρα πληροφορίες
στην μνήμη του. Αυτά τα αποθηκεύει με τρόπο που να είναι ασύνδετα μεταξύ τους.
Ό ταν όμως βρεθεί το κατάλληλο ερέθισμα μέσω της ανάκλησης από την μνήμη
συνδέει αναμνήσεις και καταλήγει σε συμπεράσματα (Miller, 1956).
Ο M ac Inns πάει την παραπάνω θεωρία ένα βήμα παρακάτω. Αρχικά θεωρεί πως
κάθε άνθρωπος αποθηκεύει στην μνήμη του και συναισθήματα. Επίσης εστιάζει στην
ανάκληση μνήμης που αφορά τα διαφημιστικά προϊόντα. Π ιστεύει πως ο κάθε
αποδέκτης διαφημιστικού μηνύματος έχει συνδέσει τα διαφημιστικά μηνύματα με
κάποια συναισθήματα που φαίνονται να υπάρχουν σε αυτά. Οπότε συγκρίνοντας τα
συναισθήματα που του προκλήθηκαν όταν παρακολούθησε κάποιο διαφημιστικό
μήνυμα με τα συναισθήματα που είχε σε παλιότερα, συνδέει το προϊόν με τις
καταστάσεις στις οποίες είχε τα συναισθήματα αυτά. Α υτό φαίνεται περίπλοκο όμως
μπορεί να γίνει κατανοητό με την βοήθεια του παρακάτω σχήματος που δείχνει τις
συνδέσεις μεταξύ μερών της μνήμης ενός καταναλωτή όταν παρακολουθεί διαφήμιση
ποτού (Hoyer και M acInns, 2000).
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Σχήμα 2.1.3.1.: Απεικόνιση παραδείγματος ανάκλησης μνήμης
Πηγή: (Ηογβν και Μ σο ϊηηκ,2000)

Στα κουτάκια βρίσκονται οι αναμνήσεις του, ενώ οι γραμμές αποτελούν τις συνδέσεις
μεταξύ αυτών. Αυτές οι συνδέσεις μπορεί να είναι ισχυρές ή και όχι. Το σίγουρο είναι
πως αυτό συμβαίνει στο μυαλό κάθε ενός, όταν παρακολουθεί κάποια διαφήμιση
(ΗογοΓ και ΜαοΙππΒ, 2000).
Ό λα τα παραπάνω ισχύουν για όλω ν των ειδών διαφημιστικά μηνύματα, και αυτά που
προβάλλονται μέσω παραδοσιακών μορφών διαφήμισης, και αυτά που προβάλλονται
μέσω διαδικτύου. Α πό τα παραπάνω φαίνεται η σημαντικότητα της ανάκλησης
μνήμης για τις επιχειρήσεις. Α φού τις ενδιαφέρει οι αποδέκτες των μηνυμάτων να
συνδέουν το προϊόν τους με θετικά συναισθήματα και ευχάριστες καταστάσεις.
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Κλικ σε διαδικτυακες διαφημισεις (Click through).
Το “κλικ” πήρε το όνομα του από τον ήχο που κάνει το ποντίκι του ηλεκτρονικού
υπολογιστή όταν κάποιος το πατήσει. Οπότε με τον όρο “κλικ” εννοείται η επιλογή
με το ποντίκι του ηλεκτρονικού υπολογιστή για περαιτέρω ενημέρωση ή για
μετάβαση στο επόμενο στάδιο σε κάποια λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Α ναμ ενόμενο είναι το “κλικ” να εφαρμόζεται μόνο σε διαδικτυακές διαφημίσεις,
αφού γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Σύμφωνα με εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης το “click” είναι μία σειρά κινήσεων που
κάνει κάποιος στον υπολογιστή του. Για να κάνει λοιπόν κανείς “click” πρέπει πρώτα
να σύρει με την βοήθεια του ποντικιού τον κέρσορα στην οθόνη του ηλεκτρονικού
του υπολογιστή και να την πάει πάνω στο εικονίδιο (γενικότερα στο στοιχείο) στο
οποίο θέλει να εισέλθει. Α φού κάνει αυτό θα πρέπει με το χέρι του να πατήσει το
αριστερό κουμπί στο ποντίκι του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το πάτημα θα πρέπει να
είναι γρήγορο και θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να υπάρχει σταθερότητα στις
κινήσεις για να μην ‘φύγει’ ο κέρσορας. Το “click” λοιπόν είναι όλα τα παραπάνω
(Κ ωνσταντόπουλος et al., 2011).
Ο όρος “click” ωστόσο χρησιμοποιείται περισσότερες φορές για τις διαφημίσεις στο
διαδίκτυο. Το “click” ή στα ελληνικά ‘τα χτυπήματα’, είναι οι φορές που ο χρήστης
του διαδικτύου «χτυπά» με το ποντίκι μια διαφήμιση στο διαδίκτυο ώστε να μάθει
πληροφορίες για το προϊόν, ή την διαφημιζόμενη εταιρεία πηγαίνοντας στο “site”
αυτής (Prentice, 2006). Μ ε την μέτρηση των “click” μπορούν να

εξαχθούν

συμπεράσματα που ενδιαφέρουν τις διαφημιζόμενες εταιρείες, αφού η αναλογία
μεταξύ των εμφανίσεων μια διαδικτυακής διαφήμισης και των “click” που έγιναν σε
αυτήν δηλώνει το ποσοστό των χρηστών που πάτησαν στην διαφήμιση προς αυτούς
που την είδαν, άρα το ποσοστό που έδειξε να ενδιαφέρεται για το διαφημιζόμενο
προϊόν ή την επιχείρηση (Φρίγκας 2003, Γιαλίδη 2004).
Στις μέρες μας οι χρήστες του διαδικτύου με την κίνηση του ενός δακτύλου τους και
μόνο, πατώντας απλά το αριστερό κουμπί του ποντικιού και μόνο μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε χιλιάδες πληροφορίες (Καλύβα, 2011). Κυρίως σε διαφημίσεις. Αυτό
είναι σημαντικό και για τα δύο μέρη της διαφήμισης. Δηλαδή και για τους αποδέκτες
των διαφημιστικών μηνυμάτων, αλλά και για την διαφημιζόμενη επιχείρηση. Οι
αποδέκτες διαφημιστικών μηνυμάτων μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες
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για πολλά διαφορετικά προϊόντα και επιχειρήσεις εύκολα και γρήγορα. Απo την άλλη
οι διαφημιζόμενες επιχειρήσεις μπορούν με λιγότερα έξοδα να διαφημίζονται σε
μεγαλύτερο κοινό. Πολλές διαδικτυακές επιχειρήσεις καταγράφουν το ιστορικό των
διαδοχικών συνδέσμων που ακολουθούν οι επισκέπτες τις ιστοσελίδας τους μέσω των
click που οι τελευταίοι έχουν κάνει(μπορεί να συμβεί και χωρίς να διαθέτει κάποια
επιχείρηση δική της ιστοσελίδα.), (Ποταμιά, 2005).
Υπάρχουν και επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τα “click” των αποδεκτών της
διαφήμισης τους ώστε να βγάλουν άμεσο κέρδος. Χρεώνουν δηλαδή το κάθε “click”,
αυτό ονομάζεται “pay-per-click” (Πομπόρτης και Τσουλφάς 2002, Δεσπούδη 2009).
Άλλες πάλι

«κατασκοπεύουν»

τις

ανταγωνιστικές

επιχειρήσεις

μέσω των

διαφημίσεων τους στο διαδίκτυο. Έτσι και πληροφορίες παίρνουν για τις
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, αλλά και τους δημιουργούν λανθασμένα αποτελέσματα.
Αυτό γιατί από το “click” στο διαφημιστικό μήνυμα η κάθε επιχείρηση παίρνει
αποτελέσματα για την αποδοτικότητα της διαφήμισης οπότε κάνοντας οι
ανταγωνιστές “click” στις διαφημίσεις τους δίνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα ενώ
κάτι τέτοιο δεν ισχύει (Kitts et a l. , 2006).
Η μέτρηση των “click” θεωρείτε ο σημαντικότερος τρόπος με τον οποίο μία
επιχείρηση μπορεί να μετρήσει την αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής της
διαφήμισης (Τσαπέρα, 2007).
Πρόθεση αγοράς (Purchase Intention)
Στις μέρες μας οι καταναλωτές βομβαρδίζονται διαρκώς από διαφημιστικά μηνύματα
(Ευστρατιάδη και Γρυδάκη, 2011). Ο μεγάλος αυτός αριθμός διαφημιστικών
μηνυμάτων εξηγείται από τον κύριο στόχο των επιχειρήσεων. Αυτός ο στόχος δεν
είναι άλλος από την επίτευξη αύξησης των κερδών τους. Ένας τρόπος να το πετύχουν
αυτό είναι μέσω των διαφημίσεων, οι οποίες επηρεάζουν τους καταναλωτές ώστε να
προβούν στην αγορά του προϊόντος του οποίου το διαφημιστικό μήνυμα
παρακολούθησαν.
Σύμφωνα με τον Γ. Μπαμπινιώτη πρόθεση είναι «ότι έχει κατά νου να πράξει κανείς ».
Ο ίδιος ορίζει την αγορά ως «την απόκτηση (διαφόρων ειδών) μ ε καταβολή
χρηματικού ποσού ανάλογου της α ξία ς

του»(Μπαμπινιώτης, 2002). Ειδικότερα η

αγορά ως οικονομικός όρος είναι «το σύνολο των συνθηκών που διέπουν τις
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οικονομικές συναλλαγές και οι οποίες διαμορφώνονται με βάση τον νόμ ο της
προσφοράς και της ζήτησης. Ο πιο απλοϊκός όρος ωστόσο που έδωσε στην αγορά
είναι το σύνολο των αγοροπωλησιών (Μπαμπινιώτης, 2002). Α πό τα παραπάνω
προκύπτει ότι πρόθεση αγοράς είναι όταν κάποιος έχει κατα νου να πράξει μια
αγοροπωλησία. Η πρόθεση αγοράς του διαφημιζόμενου προϊόντος από τον δέκτη της
διαφήμισης συγκαταλέγεται στον κλάδο του
διερεύνηση της συμπεριφοράς καταναλωτών

μάρκετινγκ, και ειδικότερα στην
βΐ αΐ., 1989).

Ο δέκτης διαφημιστικού μηνύματος αντιμετωπίζει την λήψη απόφασης αγοράς ως
ένα πρόβλημα. Υ πάρχουν παράγοντες που τον οδηγούν στην αγορά του προϊόντος
αλλά και παράγοντες που το απωθούν. Η λύση του προβλήματος δίνεται όταν ο
δέκτης του διαφημιστικού μηνύματος πάρει την απόφαση να αγοράσει ή όχι το
προϊόν (Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2002). Αρχικά λοιπόν ο αποδέκτης του
διαφημιστικού μηνύματος επηρεάζεται από κάποιους παράγοντες. Α υτοί μπορεί να
τον επηρεάζουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά (για παράδειγμα η διαφήμιση επιδρά
θετικά στην πρόθεση αγοράς ενός προϊόντος, ενώ η τιμή του προϊόντος επιδρά
αρνητικά). Α κολουθεί το στάδιο της επεξεργασίας δεδομένων. Σε αυτό το στάδιο ο
αποδέκτης εξετάζει τις ανάγκες του, αναζητά μόνος του πληροφορίες και καταλήγει
στην πρόθεση του ως προς την αγορά. Τέλος με την αγορά ή όχι του προϊόντος
‘λύνεται’ το πρόβλημα.

Σχήμα2.1.3.2.: Διαδικασία απόφασης αγοράς
Η Σούσου συμπληρώνει το παραπάνω λέγοντας πως μεταξύ της πρόθεσης για αγορά
και της αγοράς (ή μη αγοράς) υπάρχουν δύο ακόμη στοιχεία. Αυτά είναι η στάση των
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άλλων απέναντι στο διαφημιζόμενο προϊόν και οι απρόβλεπτοι παράγοντες(Σούσου,
2007). Η διαφήμιση είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που επιδρά στην
διαμόρφωση καταναλωτικής στάσης. Α πλούστερα η διαφήμιση είναι σε θέση να
επηρεάσει τους αποδέκτες των διαφημιστικών μηνυμάτων να προβούν στην αγορά
του προϊόντος. Η στάση των καταναλωτών απέναντι στις διαφημίσεις είναι για τους
στελέχη μάρκετινγκ είναι ένας σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της πρόθεσης
αγοράς (Αλεξανδρής, 2010). Α υτό σημαίνει ότι όταν ένας δέκτης διαφημιστικού
μηνύματος εκφράσει θετική στάση προς ένα προϊόν, είναι πολύ πιθανόν να το
αγοράσει (Α λεξανδρής 2010, Hanna και W ozniac 2001).
Η αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι μια δυναμική διαδικασία που
προϋποθέτει την

υλοποίηση

μιας

απόφασης.

Π ολλοί παράγοντες

μπορεί να

ταλαντεύουν τον αποδέκτη διαφημιστικού μηνύματος από την μία ή την άλλη
κατεύθυνση όμως την απόφαση αν προτίθεται ή όχι να αγοράσει το προϊόν την
παίρνει

ο

ίδιος

αποδέκτης

του

διαφημιστικού

μηνύματος

(Τζωρτζάκης

και

Τζωρτζάκη, 2002)

Στάση απέναντι στην επωνυμία του διαφημιζόμενου προϊόντος (Brand attitude).
Ο μεγάλος αριθμός διαφημιστικών μηνυμάτων στις μέρες μας έχει ως αποτέλεσμα οι
άνθρωποι να λαμβάνουν πληθώρα πληροφοριών για τα συνεχώς αυξανόμενα
διαφημιζόμενα προϊόντα αλλά και για τις επιχειρήσεις στις οποίες ανήκουν αυτά. Ο
μεγάλος αριθμός των διαφημιστικών μηνυμάτων σημαίνει πως πολλές διαφημίσεις
διαφημίζουν παρόμοια προϊόντα

αλλά

διαφορετικών

επιχειρήσεων.

Υ πάρχουν

καταναλωτές που δείχνουν προτίμηση σε συγκεκριμένες μάρκες (Κατερίνης, 2006),
και συχνά ξοδεύουν περισσότερα χρήματα για την αγορά κάποιου προϊόντος λόγω
της

επωνυμίας

της

επιχείρησης

(Α ϊβάζογλου,

2011).

Α υτοί

οι καταναλωτές

συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο λόγω της στάσης τους απέναντι στην επωνυμία
της διαφημιζόμενης επιχείρησης.
Κάθε προϊόν έχει κάποια αξία λόγω της επωνυμίας του. Η αξία που προστίθεται στο
προϊόν λόγω της επωνυμίας του είναι εκείνη που προκύπτει από την αφαίρεση από
την τιμή του προϊόντος της τιμής που θα είχε το προϊόν αν δεν είχε την συγκεκριμένη
μάρκα (Α ϊβάζογλου, 2011). Σύμφωνα με τον Aaker D. η αξία της επωνυμίας
προσδιορίζεται από το σύνολο των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων που δίνονται
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σε μια ισχυρή μάρκα, όπως το όνομα και το λογότυπο της (Αϊβάζογλου,2011,
Aaker,1991, Aaker,1996).
Η ανάγκη ή αλλιώς η επιθυμία των δεκτών διαφημιστικών μηνυμάτων να αγοράσουν
γνωστά επώνυμα προϊόντα που παρακολούθησαν σε διαφημίσεις ορίζεται ως και η
στάση

των

καταναλωτών

απέναντι

στην

μάρκα-επωνυμία

του

προϊόντος

(Πευκιανάκης 2005, Sproles και Kendal 1986). Στην πράξη η επωνυμία των
προϊόντων αντικατοπτρίζει την κοινωνική θέση του καταναλωτή (Wanke et al. 1997,
Πευκιανάκης 2005). Αυτή η άποψη, αληθής ή ψευδής παρουσιάζει την διαδικασία
λήψης αποφάσεων που ακολουθούν πρόσωπα που στηρίζουν τις αγορές τους στην
επωνυμία των προϊόντων (Πευκιανάκης, 2005). Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι
αποδέκτες διαφημιστικών μηνυμάτων που δίνουν έμφαση στην μάρκα θεωρούν πως
το διαφημιζόμενο προϊόν προσδίδει κύρος και έχει σαφώς καλύτερη ποιότητα, γι’
αυτό και διατίθενται να το πληρώσουν ακριβότερα. Επίσης. με την εμπιστοσύνη και
την αφοσίωση απέναντι στην μάρκα-επωνυμία ενός προϊόντος επιτυγχάνεται η
διευκόλυνση του τρόπου ζωής και η απελευθέρωση από το άγχος (Darley και Smith
1995, Bae 2004). Προκύπτει λοιπόν ότι η στάση που έχει ένας δυνητικός
καταναλωτής απέναντι στην επωνυμία ενός προϊόντος είναι πολύ σημαντική γιατί
μπορεί να τον ωθήσει στην αγορά του προϊόντος (Baker.et al. 1992, Bell 1999,
Κατερίνης 2006). Γι’ αυτό εξάλλου ένας από τους στόχους των επιχειρήσεων είναι η
θετική στάση των (δυνητικών) καταναλωτών απέναντι στην επωνυμία της
επιχείρησης (Αϊβάζογλου, 2011).
Φυσικά η στάση των δυνητικών καταναλωτών απέναντι στην επωνυμία της
διαφημιζόμενης εταιρείας είναι το ίδιο σημαντική τόσο όταν η διαφήμιση γίνεται με
πιο παραδοσιακούς τρόπους (όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες) όσο και όταν
γίνεται στο διαδίκτυο. Η δύναμη λοιπόν της επωνυμίας εισήλθε και στο νέο
διαφημιστικό μέσο, το διαδίκτυο (Ζώτος, 2008). O Rick L. Anrews θεωρεί μάλιστα
πως οι χρήστες του διαδικτύου ενδιαφέρονται κυρίως για την επωνυμία του
διαφημιζόμενου προϊόντος (Ορφανο 2011, Rick. και Anrews 2004). Φαίνεται
εξάλλου οι χρήστες του διαδικτύου να είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένοι στην μάρκα των
προϊόντων (Ορφανού, 2011). Από έρευνα που έγινε προέκυψε ότι η δημιουργία και η
ενίσχυση θετικής στάσης απέναντι στην επωνυμία του προϊόντος είναι ο
αποτελεσματικότερος τρόπος διαφήμισης που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις.
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2.2. Παρουσίαση Ερευνητικών Υποθέσεων

2.2.1. Προηγούμενες έρευνες
Οι Y ing W ang και Shaojing Sun σε έρευνα που έκαναν στο παρελθόν προσπάθησαν
να

βρουν αν τα πιστεύω των καταναλωτών για την διαδικτυακή

διαφήμιση

(πληροφόρηση, απόλαυση-ψυχαγωγία, η επίδραση της διαδικτυακής διαφήμισης στην
οικονομία, η αξιοπιστία απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση, η διαφθορά των αξιών
λόγω της διαδικτυακής διαφήμισης) είναι στατιστικοί προάγγελοι της στάσης των
καταναλωτών απέναντι σε αυτή, και κατά πόσο η στάση των καταναλωτών απέναντι
στην διαδικτυακή διαφήμιση μπορεί να είναι σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της
αντίδρασης των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση. Η έρευνα τους
έδειξε πως όντως υπάρχουν οι παραπάνω σχέσεις όμως επικεντρώθηκαν στις διαφορές
που έχουν οι Α μερικάνοι καταναλωτές σε σχέση με τους Ρουμάνους (W ang και
Shaojing,2009).
Σκοπός της έρευνας είναι να εστιάσει στο κατά πόσο οι έλληνες χρήστες του
διαδικτύου λόγω των πιστεύω τους έχουν μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στην
διαδικτυακή διαφήμιση και κατά πόσο αυτή η στάση μπορεί να δείξει την αντίδραση
των καταναλωτών αφού δουν την διαφήμιση.
Βασιστήκαμε λοιπόν πάνω στο ερωτηματολόγιο των Y ing W ang και Shaojing Sun.
Ό μω ς από το μοντέλο τους αφαιρέσουμε παράγοντες που θεωρήσαμε ότι δεν
ταιριάζουν στο δικό μας δείγμα και προσθέσουμε άλλους.
Α πό το άρθρο «Influential factors and relational structure o f Internet banner
advertising

in

the

tourism

industry»

των

Shwu-Ing W u

και Pao-Lien

W ei

χρησιμοποιήσουμε αρκετούς παράγοντες τους. Σε αυτό το άρθρο χρησιμοποιώντας
δομικά

μοντέλα

εξισώ σεω ν

(SEM ),

διαπιστώθηκε

ότι

η

επικοινωνία

των

καταναλωτών και η προσοχή τους έχουν άμεση σχέση με τη στάση του καταναλωτή
απέναντι σε μια διαφήμιση, όμως η έρευνα αφορά διαφημίσεις σχετικές με τον
τουρισμό. Εμείς λοιπόν θα χρησιμοποιήσαμε παράγοντες του άρθρου τους οποίους
όμως διαμορφώσαμε έτσι ώστε να αφορούν την διαδικτυακή διαφήμιση στο σύνολο
της και να

μην

επικεντρώνονται στην

επιχειρήσεων.

70

διαδικτυακή

διαφήμιση

τουριστικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ / 71

Στο άρθρο « U sin g an a ttribute-based d e cisio n support system f o r u ser-cu stom ized
p ro d u cts o n lin e :a n experim ental investigation» των Arnold Kamis, Marios Koufaris,
και Tziporah Stern, εξετάστηκε ο μεσολαβητικός ρόλος των μεταβλητών της
διαδικασία λήψης αποφάσεων όσ ον αφορά τη χρήση ενός διαδικτυακού συστήματος
υποστήριξης αποφάσεων του πελάτη. Στο άρθρο αυτό έχει αναπτυχτεί ένα θεωρητικό
μοντέλο με τέσσερις μεταβλητές μεσολάβησης στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Τα αποτελέσματά δείχνουν ότι όντως υπάρχει σχέση. Έτσι εμείς πήραμε παράγοντες
του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε και τους προσαρμόσαμε στην διαδικτυακή
διαφήμιση και όχι στο διαδίκτυο.

Έ να ακόμη παράγοντα στο μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε τον ανιχνεύσαμε από το
άρθρο του Gerrard M acintosh, Customer «O rientation, rela tio n sh ip quality, a n d
re la tio n a l benefits to the fir m » . Σε αυτό παρουσιάζεται έρευνα η οποία δοκιμάζει ένα
μοντέλο που εξετάζει την πιθανή σχέση μεταξύ του προσανατολισμό προς τον
πελάτη, την εμπειρία και την ποιότητα σχέσης σε διαπροσωπικό επίπεδο και τη σχέση
μεταξύ ποιότητας σχέσης και των θετικών αποτελεσμάτων των υπηρεσιών στο
επίπεδο της επιχείρησης, όπως η πίστη και θετική από στόμα σε στόμα διαφήμιση. Η
έρευνα διαπίστωσε σημαντικές θετικές σχέσεις μεταξύ προσανατολισμού προς τον
πελάτη και εμπειρίας, αντίληψης των ερωτηθέντων για την ποιότητα της σχέσης.
Διαπίστωσε,

επίσης,

σημαντικούς

δεσμούς

μεταξύ

της

σχέση

ποιότητας

σε

διαπροσωπικό επίπεδο με την ύπαρξη θετικών αποτελεσμάτων στο οργανωτικό
επίπεδο. Η διαπροσωπική σχέση ποιότητας παρουσιάζει αυξημένη ικανοποίηση των
πελατών από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών, αλλά επίσης συνδέεται άμεσα με την
αφοσίωση στην επιχείρηση και με θετική διαφήμιση από στόμα σε στόμα για την
επιχείρηση. Και πάλι εμείς εφαρμόσαμε μικρές αλλαγές σε παράγοντες του μοντέλου
του παραπάνω άρθρου ώστε να αφορούν την διαδικτυακή διαφήμιση

2.2.2 Παρουσίαση ερευνητικών υποθέσεων
Β ασιζόμ ενοι στα παραπάνω χρησιμοποιήσαμε για την έρευνα της πτυχιακής εργασίας
ένα σύνθετο μοντέλο που περιλαμβάνει τους έντεκα (11) παράγοντες που καθορίζουν
την αντίδραση των καταναλωτών στην διαδικτυακή διαφήμιση. Οι πέντε(5) πρώτοι
παράγοντες αφορούν τα πιστεύω των καταναλωτών για την διαδικτυακή διαφήμιση,
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δηλαδή είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά των καταναλωτή να
δει ή όχι μια διαδικτυακή διαφήμιση. Α υτοί οι παράγοντες είναι: η πληροφόρηση
σχετικά με τις διαδικτυακές διαφημίσεις, η ψυχαγωγία που μπορεί να προσφέρει η
διαδικτυακή διαφήμιση, η αξιοπιστία των καταναλωτών απέναντι στις διαδικτυακές
διαφημίσεις, η εμπειρία των χρηστών του διαδικτύου, και η αντιλαμβανόμενη εύκολη
χρήση του διαδικτύου. Α κολουθεί ο παράγοντας στάση των καταναλωτών απέναντι
στην διαδικτυακή διαφήμιση. Τέλος υπάρχουν οι επόμενοι πέντε (5) παράγοντες που
αφορούν τα αποτελέσματα που υπάρχουν όταν οι καταναλωτές παρακολουθούν μια
διαδικτυακή διαφήμιση. Α υτοί οι παράγοντες είναι: η από στόμα σε στόμα
διαφήμιση, στάση απέναντι στην επωνυμία της διαφημιζόμενης εταιρίας, “κλικ” σε
διαδικτυακές διαφημίσεις, ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος, πρόθεση αγοράς.

Πληροφόρηση και Στάση απέναντι στη διαδικτυακή διαφήμιση.
Έ να από τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να φιλτράρουμε τις πληροφορίες είναι
η αξιοπιστία. Είναι ένα χρήσιμο, απαραίτητο αλλά και μη μετρίσιμο συστατικό πού
μπορεί να επηρεάσει την γνώση τις τοποθετήσεις ή την συμπεριφορά των ατόμων.
Υ πάρχουν δύο διαδικασίες που καθορίζουν την αξιοπιστία της πληροφορίας, αρχικά
οι παραγωγοί των πληροφοριώ ν μορφοποιούν κατάλληλα την πληροφορία έτσι ώστε
να γίνει αντιληπτή και επεξεργάσιμη από τους χρήστες φροντίζοντας να έχει υψηλή
συχνότητα εκπομπής έτσι ώστε οι χρήστες να την παρακολουθούν και να την
θυμούνται. Εάν ένας χρήστης απορρίψει τις νέες πληροφορίες ως μη αξιόπιστες, οι
πληροφορίες εκείνες δεν θα μαθευτούν ούτε θα υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξει
κάποια αλληλεπίδραση με τον χρήστη.
Τα χαρακτηριστικά που μεγαλώ νουν την αξιοπιστία πληροφοριών σύμφωνα με τους
W athen και ΒυιΓ^ΙΙ (2002), σε μια τοποθεσία W eb είναι:
ΐ.

η οργάνωση της πληροφορίας σύμφωνα με τον πάροχο η οποία κρίνεται
σύμφωνα με την εμπειρία και την βιωματική αξιοπιστία του κάθε χρήστη.

ΐΐ.
ΐΐΐ.

η τοποθεσία W eb δόθηκε στη δημοσιότητα από δευτερεύουσα πηγή
η ιστοσελίδα προσδιόρισε τις πηγές των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένω ν
των αναφορών

ΐν.

η τοποθεσίες διαδικτύου οι οποίες δεν περιλαμβάνουν εταιρικές διαφημίσεις
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Σύμφωνα με τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε ότι η αξιοπιστία είναι κατά βάση ένας
πολύπλοκος και πολύπλευρος και δύσκολα μετρίσιμος παράγοντας. Η πηγή, ο δέκτης
και το μήνυμα είναι κρίσιμα χαρακτηριστικά τα οποία αλληλεπιδρούν στην εκτίμηση
της αξιοπιστίας. Το μήνυμα θα πρέπει να είναι σαφές και να προέρχεται από έγκυρη
πηγή και να παρουσιάζεται με σαφήνεια, έτσι ώστε οι χρήστες διαδικτύου να
θεωρήσουν τις πληροφορίες
σημαντικό

αντίκτυπο

στην

αξιόπιστες και ως εκ τούτου
αποδοχή

του

μηνύματος

χρήσιμες.

έχει και

Επίσης

εκτίμηση

της

ιστοσελίδας έχει και η ποιότητα του ιστοχώρου, στο οποίο αναπαράγεται το μήνυμα.
Οι δέκτες που είναι ήδη δεκτικοί σύμφωνα με τα αρχικά κίνητρα πλοήγησης, στα
διαδικτυακά μηνύματα είναι περισσότερο πιθανό να χαρακτηρίσουν τις πληροφορίες
ως αξιόπιστες (Feightner et al. 19995, Quintana et al. 2001).
Ο παράγοντας της πληροφόρησης είναι σύμφωνα με την έρευνα των W ang και Sun
(2009),

ο

δεύτερος

ισχυρότερος

προγνωστικός

δείκτης

της

συμπεριφοράς

καταναλωτή απέναντι στη διαδικτυακή διαφήμιση. Η παροχή πληροφοριώ ν είναι από
τα πιο σημαντικά στοιχεία της διαφήμισης, είναι λογικό λοιπόν οι δέκτες που
αντιλαμβάνονται τα διαφημιστικά μηνύματα να διαμορφώνουν και ευνοϊκότερη
στάση απέναντι σε αυτά. Σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες η διαπίστωση αυτή ισχύει
και για την διαδικτυακή διαφήμιση. Για παράδειγμα, ο W olin et al., (2002),
διαπίστωσε πως οι πληροφορίες προϊόντος σχετίζονται θετικά με την διαμόρφωση της
στάσης του καταναλωτή. Σε μία διαφορετική έρευνα ο D ucoffe (1996), επίσης
εντόπισε

μια ισχυρή

συσχέτιση

μεταξύ

αντιλαμβανόμενω ν

πληροφοριών και

διαδικτυακής διαφημιστικής αξίας. Εν κατακλείδι ο παράγοντας αντανακλά την
πεποίθηση της χρήσης διαδικτυακής διαφήμισης για την αναζήτηση πληροφοριών και
τα αποτελέσματα αυτού του παράγοντα σχετίζονται με το πόσο κατατοπιστική είναι η
διαδικτυακή διαφήμιση (W ang και Sun, 2009).
Οι Chen and Wells (1999) συμπεραίνουν ότι η παροχή πληροφοριών και η στάση στην
ιστοσελίδα σχετίζονται θετικά, επιπρόσθετα ο Ducoffe (1995) υποστηρίζει μια ουσιαστική
και θετική συσχέτιση μεταξύ ποιότητας πληροφοριών ,διαφημιστικής αξίας , και στάση
καταναλωτή (Zhang και W ang, 2005). Συμπληρωματικά οι Ranganathan και Ganapathy
(2002) καταλήγουν πως η ποιότητα πληροφοριών που λαμβάνουν οι χρήστες από τις
διαδικτυακές διαφημίσεις θεωρείται από τους σχεδιαστές ιστοσελίδων ως κρίσιμος
παράγοντας για την επιτυχία του ιστοχώρου (Chang και Amett, 2000), διαμόρφωσης της
5 http://w ww.hc-sc.gc.ca/hppb/healthcare/pubs/edccpg/index.htm l.
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στάσης του διαδικτυακού καταναλωτή και κατ' επέκταση συμβάλει και στην πρόθεση αγοράς
(Kim και Niehm, 2009).

Α πό τα παραπάνω προκύπτει η ακόλουθη υπόθεση:
Η1: Τα υψηλά επίπεδα πληροφόρησης των καταναλωτών σχετικά με την διαδικτυακή
διαφήμιση

επηρεάζουν

θετικά

την

στάση

των

καταναλωτών

απέναντι

στην

διαδικτυακή διαφήμιση.

Ψυχαγωγία και Στάση απέναντι στη διαδικτυακή διαφήμιση.
Ο

D ucoffe

(1996)

αποδεικνύει

την

ύπαρξη

θετικής

συσχέτισης

μεταξύ

αντιλαμβανόμενης διασκέδασης διαφημιστικού μηνύματος και στάσης καταναλωτή
απέναντι στη διαδικτυακή διαφήμιση. Επίσης οι () διαπιστώνουν πως η ψυχαγωγία
των χρηστών διαδικτύου έχει θετική επίδραση στην στάση απέναντι στην ιστοσελίδα
και ενθαρρύνει περισσότερο την διαδικασία περιήγησης. Τέλος, η συμμετοχή του
χρήστη σε μία ιστοσελίδα υποκινούμενη από την ανάγκη ικανοποίησης ψυχολογικών
κίνητρων όπως η ψυχαγωγία επηρεάζει θετικά την στάση του καταναλωτή (Park and
Y oung,1986).

Έ τσι

διαπιστώνουμε

πως

υπάρχει

σημαντική

σχέση

μεταξύ

ψυχαγωγίας, διαφημιστικού μηνύματος, τοποθεσίας και συμμετοχής καθώς επίσης
και διερευνητικής συμπεριφοράς, όλα αυτά τα στοιχεία βοηθούν στην διαμόρφωση
της στάσης του καταναλωτή και κατ’ επέκταση οδηγούν στην προθέσεις αγοράς.
(Richard, 2004) Έ τσι συμπεραίνουμε πως οι χρήστες που έχουν ως αρχικό κίνητρο
την ψυχαγωγία ανταποκρίνονται θετικά στις διαδικτυακές διαφημίσεις που οι οποίες
ικανοποιούν το

αίσθημα της διασκέδασης των καταναλωτών και παράλληλα

διαμορφώνουν και τη στάση τους.
Α πό τα παραπάνω καταλήγουμε στην ακόλουθη υπόθεση:
Η2: Η αυξημένη ψυχαγωγία κατά την διάρκεια παρακολούθησης ενός διαφημιστικού
μηνύματος επηρεάζει θετικά τη στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή
διαφήμιση.
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Αξιοπιστία και Στάση απέναντι στη διαδικτυακή διαφήμιση.
^

διαδίκτυο συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα που προσφ έρουν τα κανάλια μαζικής

ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα τα χαρακτηριστικά πειθούς των καναλιών. Αυτό
που το κάνει να διαφέρει από τα λοιπά μέσα επικοινωνίας είναι η αλληλεπίδραση που
προσφέρει το διαδίκτυο μεταξύ πηγών και χρήστη (Jackson και Cheuvront, 1998).
Επομένως το διαδίκτυο, μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη ικανότητα για την επιρροή
της συμπεριφοράς του καταναλωτή και της ενίσχυσης πληροφοριών από ότι άλλων
μέσων μαζικής ενημέρωσης(W athen και Burkell, 2002).
Η αξιοπιστία είναι ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την στάση και την
συμπεριφορά των ανθρώπων. Ο παράγοντας αξιοπιστίας σχετίζεται με το αν η
διαδικτυακή

διαφήμιση

είναι

πιστευτή.

Συγκεκριμένα,

όταν

οι

καταναλωτές

πιστεύουν πως η διαδικτυακή διαφήμιση είναι αξιόπιστη τείνουν να διαμορφώνουν
θετική στάση και συμπεριφορά (W ang και Sun 2009).
Οι Brackett και Carr (2001), με περεταίρω ανάλυση του μοντέλου του D ucoffe
(1996), επέκτειναν το μοντέλο και εξέτασαν την αξιοπιστία των καταναλωτών
σύμφω να με τα δημογραφικά στοιχεία. Διαπιστώθηκε λοιπόν πως η αξιοπιστία
φαίνεται να έχει άμεση σχέση με τη διαφημιστική αξία και τη στάση απέναντι στη
διαφήμιση

σύμφωνα

με τα

δημογραφικά

χαρακτηριστικά του

δείγματος.

Οι

μεταβλητές όπως η ηλικία και το φύλο φαίνεται πως επηρεάζουν επίσης και στάση
απέναντι στη διαδικτυακή διαφήμιση (W ang et al., 2002).
Α πό τα παραπάνω προκύπτει η ακόλουθη υπόθεση:
Η3: Η ύπαρξη αξιοπιστίας επηρεάζει θετικά τη στάση των καταναλωτών απέναντι
στην ηλεκτρονική διαφήμιση.

Γ

Γ

Ο*

Ο*

Γ

ν~*

Γ

Γ

ί*

ί*

Γ

Ο*

Γ

Εμπειρία στη χρηση διαδικτύου και Στάση απέναντι στη διαδικτυακή διαφήμιση
Διάφορες μελέτες έχουν προσπαθήσει επίσης να αξιολογήσουν την υποκειμενική
δομή

της

διαφήμισης

στο

διαδίκτυο.

Για

παράδειγμα

ο

Eighm ey

(1997),

χρησιμοποιώντας την προσέγγιση των U & G προσδιορίζει την δομή διαδικτυακών
τοποθεσιών, ρωτώντας υποψήφιους χρήστες να βαθμολογήσουν σε μια κλίμακα την
διαδικτυακή τους εμπειρία μετά από την επίσκεψή τους σε κάποιο από αυτά. Μ ερικοί
από τους παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν για να περιγράψουν τις διαδικτυακές
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τοποθεσίες, ήταν παρόμοιοι με εκείνους που προσδιορίστηκαν στις αρχικές μελέτες
που εξετάζουν τα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης όπως για παράδειγμα η αξιοπιστία.
Π αρόλα αυτά πολλά από τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ήταν πολύ
διαφορετικά από αυτά που βρίσκουμε σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον διαφήμισης
όπως η αντιλαμβανόμενη

διασκέδαση της χρήσης του σίτε, η ποιότητα των

πληροφοριών του διαφημιστικού μηνύματος και ευκολία ο βαθμός ευκολίας χρήστη,
για την περιήγησή του στο διαδίκτυο. Συνοψίζοντας, όλα τα συμπεριφοριστικά μέτρα
που έχουν αναπτυχθεί για την παραδοσιακή διαφήμιση ισχύουν πιθανώς και στη
διαδικτυακή διαφήμιση.. Επιπλέον, ένα σημαντικό πλεονέκτημα που προφέρει το
διαδίκτυο είναι η μέτρηση του βαθμού αλληλεπίδρασης του καταναλωτή με την
αντίστοιχη διαδικτυακή τοποθεσία. Μ πορεί εύκολα να εξετάσει πώς διαμορφώνονται
οι «ρεαλιστικές» διαδικτυακές τοποθεσίες και πώς οι άνθρωποι αισθάνονται ότι είναι
σε θέση «να δοκιμάσουν» το προϊόν ή τα στοιχεία της διαφήμισης που υπάρχουν σε
μια διαδικτυακή τοποθεσία (Marios Koufaris, 2002)
Σε αυτήν την μελέτη, θεωρούμε ότι οι διαδικτυακοί καταναλωτές αποκτούν μία κοινή
εμπειρία

όταν

απορροφώνται

σε

μία

δραστηριότητά.

Αυτή

η

διαδικασία

χαρακτηρίζεται από έναν περιορισμό πεδίου εστίασης, έτσι ώστε οι άσχετες
αντιλήψεις και οι σκέψεις να φιλτράρονται και να απορρίπτονται έτσι ώστε οι
χρήστες

να

ανταποκρίνονται

στον

καθορισμό

των

στόχων

τους

μέσω

ανατροφοδότησης και αίσθησης του ελέγχου του περιβάλλοντος. Τα τελευταία έτη, η
αλληλεπίδραση έχει μελετηθεί στα πλαίσια των τεχνολογικώ ν πληροφοριών μέσω
ψηφιακού περιβάλλοντος και έχει συστηθεί ως μια πιθανή μέτρηση της ψηφιακής
καταναλωτικής συμπεριφοράς. (Hoffman και Novak, 1996).
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η διαμόρφωση της εμπειρίας του χρήστη και
δημιουργίας επαφής με το διαδίκτυο προκύπτει από την έκθεση του καταναλωτή σε
ένα σύνολο εικονικών εργαλείων μάρκετινγκ, τα οποία μπορούν να ασκήσουν άμεσο
έλεγχο και να διαμορφώσουν την στάση και συμπεριφορά των καταναλωτών και κατ’
επέκταση να επηρεάσουν και την πρόθεση αγοράς του. Η συνολική εμπειρία του
διαδικτυακού καταναλωτή με μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα επηρεάζεται από τα
στοιχεία σχεδιασμού της άλλα και άλλων στοιχείων που παρουσιάστηκαν κατά τη
διάρκεια της αλληλεπίδρασης χρήσης, τα στοιχεία είναι να προκαλέσουν υπεραξία
στους

πελάτες

αλληλεπίδρασης.

και

επηρεάσουν

Ο παράγοντας

το

τελικό

εμπειρία
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σημαντικός όχι μόνο για τις τοποθεσίες διαδικτύου που

ασχολούνται με το

ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και για τις τοποθεσίες του διαδικτύου που στοχεύουν σε
καταναλωτές που ενδιαφέρονται για πληροφοριακά περιεχόμενα (ειδήσεις, καιρό,
αθλήματα κλπ.). Το στοιχείο διαδικτυακής εμπειρίας αφορά όλους τους τύπους των
τοποθεσιώ ν στο Διαδίκτυο που ανταγωνίζονται για την προσέλκυση προσοχής του
διαδικτυακού καταναλωτή (Όοη8ΐαη1ίηΐάθ8, 2004).
Α πό αυτά προκύπτει η επόμενη υπόθεση:
Η 4:ο μεγάλος βαθμός εμπειρίας στην χρήση του διαδικτύου από τους καταναλωτές
επηρεάζει θετικά τη στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση

rt

r

r

r

r

C * C *

r

Ευκολία στην χρηση του διαδικτύου και στάση απέναντι στη διαδικτυακή
λ

διαφήμιση
Το διαδίκτυο προσφέρει νέες και ενδιαφέρουσες δυνατότητες όσ ον αφορά την
διαδικασία εύρεσης πληροφοριών. Ως ένα νέο και συνεχώς εξελισσόμενο μέσο
ενημέρωσης οι ερευνητές συνεχώ ς ανακαλύπτουν νέους παράγοντες που επηρεάζουν
την ενημέρωση την στάση των καταναλωτών και κατ’ επέκταση την πρόθεση αγοράς.
Μ ε βάση αυτές τις μελέτες στο νέο ψηφιακό κόσμο, ως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο
που επηρεάζει την άντληση πληροφοριών για την ικανοποίηση των αναγκών
εκλαμβάνεται η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα της ιστοσελίδας. Η αλληλεπίδραση
των καταναλωτών στον ψηφιακό κόσμο είναι διαφορετική από τα παραδοσιακά μέσα
επικοινωνίας τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στη προσωπική επικοινωνία και
μεταφορά πληροφοριών κάνοντας την επικοινωνία πιο εύκολη. Στον αντίποδα, η
αλληλεπίδραση των ατόμων στον ψηφιακό κόσμο πρέπει να περιέχουν ορισμένα
στοιχεία που προσελκύουν την προσοχή του επισκέπτη έτσι ώστε να παραμείνει ή να
επιστρέψει στην διαδικτυακή πηγή, καθώς η εναλλαγή και η επιλογή κάποιας άλλης
διαδικτυακής τοποθεσίας είναι πολύ εύκολη επιλογή (Chau et al., 2002).
Ό λα αυτά οδηγούν στην δημιουργία ακόμη μιας υπόθεσης.
Η5: Ο μεγάλος βαθμός αναλαμβανόμενης ευκολίας χρήσης του διαδικτύου επηρεάζει
θετικά τη στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση.
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Στάση απέναντι στη διαδικτυακή διαφήμιση και Διαφήμιση Απο Στόμα Σε Στόμα.
Η διαφήμιση από στόμα σε στόμα μπορεί να οριστεί ως «η ανεπίσημη επικοινω νία που
απευθύνεται από καταναλω τές σε άλλους καταναλω τές σχετικά μ ε την κυριότητα, τη
χρ ήση ή τα χαρακτηριστικά τω ν διαφημιστικώ ν προϊόντω ν και υπηρεσιών» (W estbrook,
1987). Η διαφήμιση από στόμα σε στόμα παρουσιάζει ένα σημαντικό μειονέκτημα. Η
επιχείρηση δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο της (Shankar et al., 2003).
Η από στόμα σε στόμα διαφήμιση θεωρείτε ότι κατέχει ιδιαίτερη σημασία στην
ικανότητά της να επηρεάζει άλλους καταναλωτές, διότι γίνεται αντιληπτή ως ο πιο
ουδέτερος και λιγότερο προκατειλημμένος τρόπος διαφήμισης (Herr et al., 1991).
Συγκεκριμένα ερευνητικές εκθέσεις του κλάδου του μάρκετινγκ έχουν δείξει ότι οι
δυνητικοί

καταναλωτές

εμπιστεύονται

και

επηρεάζονται

σημαντικότερα

από

διαφημίσεις τύπου από στόμα σε στόμα σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους
διαφήμισης (Dim ple et al., 2012). Την ίδια άποψη φαίνεται να έχουν και οι Smith και
Swinyard (Smith και Swinyard, 1982).
Π ρογενέστερη έρευνα δείχνει ότι ο αντίκτυπος της από στόμα σε στόμα διαφήμισης
είναι ιδιαίτερα σημαντικός στον τομέα των υπηρεσιών (Gremler 1994, H eskett et al.,
1997), όπου οι καταναλωτές είναι πιο πιθανό να εξαρτώνται από την ανακοίνωση των
άλλων διότι τους θεωρούν πιο έμπιστη πηγή πληροφόρησης. Φαίνεται επίσης να
υπάρχει σύνδεση μεταξύ της ικανοποίησης από την επιχείρηση και της θετικής
διαφήμισης από στόμα σε στόμα σχετικά με την επιχείρηση (File et al. 1994, HennigThurau et al., 2002).

Άλλη έρευνα έχει αποδείξει ότι η στάση των δεκτών

διαφημιστικών μηνυμάτων απέναντι στην διαφήμιση είναι ο κύριος παράγοντας
επηρεασμού της διαφήμισης από στόμα σε στόμα (Smith και Vogt, 1995).
Τα παραπάνω μας οδηγούν στην δημιουργία της ακόλουθης υπόθεσης:
Η6: Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
επηρεάζει θετικά την διαφήμιση από στόμα σε στόμα

ν~*
ν~*
Στάση
απέναντι στη διαδικτυακή διαφήμιση και Στάση
απέναντι στην επωνυμία.
τ

Γ

ί*

ί*

Γ

Ο*

Γ

Γ

Γ

Γ

Ο παράγοντας αυτός μετρά κατά πόσο ο αποδέκτης μιας διαδικτυακής διαφήμισης
αρχίζει να εμπιστεύεται την επωνυμία της εταιρίας που διαφημίζεται. Δείχνει δηλαδή
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αν και κατά πόσο η παρακολούθηση διαφημίσεων μιας εταιρίας στο διαδίκτυο κάνει
τον χρήστη του διαδικτύου να αποδεχθεί την διαφήμιση και να εμπιστευτεί την
επιχείρηση. Σύμφωνα με τις θεωρίες του μάρκετινγκ οι καταναλωτές δείχνουν
προτίμηση

για

συγκεκριμένες

επωνυμίες

διότι

για

κάποιον

λόγο

υπάρχει

συναισθηματική σύνδεση μεταξύ τους (Pawle και Cooper, 2006).
Οι επιχειρήσεις καταφεύγουν σε στρατηγικές έμφασης στην μάρκα όταν γνω ρίζουν
πως η φίρμα τους είναι ισχυρή ώστε να είναι ανταγωνιστικές, διαφορετικά θα είχαν
αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιθυμούσαν (Aaker και Keller, 1990).
Ο ρισμένοι συγγραφείς αποδεικνύουν πως οι επιχειρήσεις πρέπει να στοχεύουν στην
διαφήμιση της μάρκας τους μόνο όταν το προϊόν τους είναι συνώ νυμο της ποιότητας
(Aaker και K eller 1990, Van Riel et a .l, 2001). Σύμφωνα με τους N iggel H ollis και
M illward Brown στο άρθρο τους «Ten Years o f Learning on H ow Online Advertising
Builds Brands» δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η διαδικτυακή διαφήμιση μπορεί να
αυξήσει την στάση στην μάρκα (Brown και N igel, 2005).
Έ τσι προκύπτει η εξής υπόθεση:
Η7: Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
επηρεάζει θετικά την στάση των καταναλωτών απέναντι στην επωνυμία.

Στάση απέναντι στη διαδικτυακή διαφήμιση και “κλικ” σε διαδικτυακες
διαφημίσεις.
Κάθε χρήστης διαδικτύου καθημερινά επισκέπτεται διάφορους ιστότοπους. Ως
συνήθως αν ένας ιστότοπος φανεί ενδιαφέρον σ ^ χρήστη διαδικτύου τον ξανά
επισκέπτεται. Ομοίως αν του αρέσει κάποια διαδικτυακή διαφήμιση επιλέγει να κάνει
“κλικ” πάνω σε αυτή ώστε να την ξαναδεί.
Οι επιχειρήσεις με σκοπό να έχουν την κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με τις
ανάγκες και προτιμήσεις των καταναλωτών ελέγχουν τα “κλικ” που οι τελευταίοι
έχουν πατήσει ώστε να φτάσουν στην διαφήμιση. Η δυνατότητα ανίχνευσης της
συμπεριφοράς πλοήγησης των χρηστών με βάση τα μεμονω μένα “click” έχει φέρει
τον προμηθευτή και τον πελάτη πιο κοντά από ποτέ άλλοτε (Ling και Li, 1998).
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Σε παλαιότερες μελέτες έχει αποδειχθεί ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ψυχαγωγία που
προσφέρει η διαφήμιση, τόσο πιο πιθανό είναι ο χρήστης του διαδικτύου να κάνει
“κλικ” σε αυτή (Cho 1999, Chung και Zhai 2003; Cochrane και Quester 2005, M acias
2003). Οι Shwu-Ing Wu, Pao-Lien W ei και Jui-Ho Chen στο άρθρο «Influential
factors and relational structure o f Internet banner advertising in the tourism industry»
υποστηρίζουν πως η στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
επηρεάζει θετικά τον παράγοντα “κλικ” διαδικτυακών διαφημίσεων.
Τα παραπάνω οδηγούν στην δημιουργία της ακόλουθης υπόθεσης:
Η8: Η θετική στάση των χρηστώντου διαδικτύου απέναντι στην διαδικτυακή
διαφήμιση επηρεάζει θετικά τους καταναλωτές στο να κάνουν κλικ σε διαδικτυακές
διαφημίσεις.

Στάση απέναντι στη διαδικτυακή διαφήμιση και Ανάκληση Διαφημιστικού
Μηνύματος
Ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος είναι η διαδικασία κατά την οποία οι δέκτες
διαφημιστικών μηνυμάτων λόγω κάποιου ερεθίσματος θυμούνται και ανακαλούν από
την μνήμη τους το διαφημιστικό μήνυμα που είχαν κάποτε παρακολουθήσει, και έτσι
φέρνουν στο νου τους τόσο το διαφημιζόμενο προϊόν όσο και την επιχείρηση. Η
ανάκληση

διαφημιστικού

μηνύματος

αποτελεί

σημαντικό

παράγοντα

της

συμπεριφοράς των καταναλωτών (Du Plessis, 1994).
Οι επιχειρήσεις τραβώντας την προσοχή των αποδεκτών τους καταφέρνουν να
αποθηκεύσουν στην μνήμη των τελευταίων το διαφημιστικό μήνυμα (Radach et
a l.,2003). Συχνά επιχειρήσεις και διαφημιστές θεωρούν πως η ανάκληση από την
μνήμη διαφημιστικών μηνυμάτων εξαρτάται αποκλειστικά από την μνήμη του κάθε
αποδέχτη και όχι από την φύση του διαφημιστικού μηνύματος (Tavassoli, 2008).
Αυτή η άποψη έρχεται σε αντίθεση με προγενέστερες έρευνες στις οποίες έχει
παρατηρηθεί

πως

οι

αποδέκτες

διαφημιστικών

μηνυμάτων

αποθηκεύουν

ασυναίσθητα στην μνήμη τους πληροφορίες σχετικές με το διαφημιζόμενο προϊόν,
την επιχείρηση, ακόμη και ολόκληρο το διαφημιστικό μήνυμα (Broadbent 1977,
Janiszewsk 1993, Krugma 1977, Y oon 2007).
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Ένα διαφημιστικό μήνυμα για να τραβήξει το ενδιαφέρον των αποδεκτών του θα
πρέπει να χρησιμοποιεί κάτι ιδιαίτερο, (χρώμα, ήχο). Ωστόσο πρέπει να δοθεί
προσοχή από την επιχείρηση ώστε το μήνυμα να μην κουράζει τελικά τον αποδέκτη.
Επίσης θα πρέπει η μορφή του να δείχνει οργανωμένη και δομημένη διότι έτσι
εντυπώνεται καλύτερα στην μνήμη του αποδέκτη (Ha και McCann 2008, Lutz και
Huitt 2003). Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη των Shwu-Ing Wu, Pao-Lien Wei και
Jui-Ho Chen στο άρθρο «In flu e n tia l fa c to rs a n d re la tio n a l structure o f Internet
banner a d vertisin g in the tourism in d u stry »

δείχνει ότι ο παράγοντας ‘στάση

καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση επηρεάζει θετικά τον παράγοντα
ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος.
Από τα παραπάνω καταλήγουμε στην δημιουργία της υπόθεσης:
Η9:Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
επηρεάζει θετικά τους καταναλωτές στο να κάνουν ανάκληση διαφημιστικού
μηνύματος

Στάση απέναντι στη διαδικτυακή διαφήμιση και Πρόθεση Αγοράς.
Οι καταναλωτές συνήθως για να προβούν στην αγορά ενός προϊόντος επηρεάζονται
από κάποιο διαφημιστικό μήνυμα που είδαν. Έτσι και στην περίπτωση των
διαδικτυακών διαφημίσεων, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να παρακινήσουν τους
καταναλωτές να προβούν στην αγορά του διαφημιζόμενου προϊόντος. Ανεξάρτητα
από το αν οι καταναλωτές τελικά προβούν σε αγορά ή όχι, απλά παρακολουθώντας
ένα διαφημιστικό μήνυμα αυξάνεται η πιθανότητα αγοράς. Την θέση αυτή φαίνεται
να υποστηρίζει και έρευνα που έγινε μέσω του διαδικτύου, η οποία λέει ότι το 32%
των διαδικτυακών συναλλαγών είναι αποτέλεσμα της προβολής διαφημίσεων σε
απευθείας σύνδεση (Shwu-Ing et α//,2009).
Οι χρήστες του διαδικτύου δεν επισκέπτονται την ιστοσελίδα μιας επιχείρησης με
αποκλειστικό σκοπό την αγορά προϊόντος. Ωστόσο, στην περίπτωση του διαδικτύου
οι χρήστες έχουν από πριν πρόθεση αγοράς (Cookhwan, 2011). Η πρόθεση αγοράς
από συγκεκριμένη ιστοσελίδα σημαίνει θετική στάση του χρήστη απέναντι στην
ιστοσελίδα αυτή (Hausman και Siekpe, 2009). Όπως ήταν φυσικό πετυχημένη
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θεωρείτε η διαφήμιση που προκαλεί στον αποδέκτη της πρόθεση να αγοράσει το
διαφημιζόμενο (W eilbacher, 2003).

Στο άρθρο «In flu e n tia l fa c to rs a n d re la tio n a l structure o f In tern et banner a d vertisin g
in the tourism in d u stry»>, οι Shwu-Ing W u, Pao-Lien W ei, Jui-Ho Chen υποστηρίζουν
πως η στάση απέναντι στη διαφήμιση επηρεάζει τις αντιλήψεις των καταναλωτών
όσ ον αφορά τα εμπορικά σήματα, και καθορίζει αν θα γίνει μια αγορά (Shwu-Ing et
a l , 2009).
Α πό τα παραπάνω προκύπτει η ακόλουθη υπόθεση:
Η10: Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
επηρεάζει θετικά τους καταναλωτές στην πρόθεση τους για αγορά.
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2.3. Σχηματική παρουσίαση των ερευνητικών υποθέσεων.

Σχήμα(2.3.) Σχηματική παράσταση ερευνητικών υποθέσεων.
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Ό που Η1: Τα υψηλά επίπεδα πληροφόρησης των καταναλωτών σχετικά με την
διαδικτυακή διαφήμιση επηρεάζουν θετικά τη στάση των καταναλωτών απέναντι
στην διαδικτυακή διαφήμιση.
Ό που Η2: Η αυξημένη ψυχαγωγία κατά την διάρκεια παρακολούθησης ενός
διαφημιστικού μηνύματος επηρεάζει θετικά τη στάση των καταναλωτών απέναντι
στην διαδικτυακή διαφήμιση.
Ό που Η3: Η ύπαρξη αξιοπιστίας επηρεάζει θετικά τη στάση των καταναλωτών
απέναντι στην ηλεκτρονική διαφήμιση.
Ό που Η4: Ο μεγάλος βαθμός εμπειρίας στην χρήση του διαδικτύου από τους
καταναλωτές

επηρεάζει

θετικά

τη

στάση

των

καταναλωτών

απέναντι

στην

διαδικτυακή διαφήμιση.
Ό που Η5: Ο μεγάλος βαθμός αντιλαμβανόμενης ευκολίας χρήσης του διαδικτύου
επηρεάζει θετικά τη στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση.
Ό που Η6: Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
επηρεάζει θετικά την διαφήμιση από στόμα σε στόμα.
Ό που Η7: Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
επηρεάζει θετικά την στάση των καταναλωτών απέναντι στην επωνυμία.
Ό που Η8: Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
επηρεάζει θετικά τους καταναλωτές στο να κάνουν κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις.
Ό που Η9:Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
επηρεάζει θετικά τους καταναλωτές στο να κάνουν ανάκληση

διαφημιστικού

μηνύματος.
Ό που Η10: Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
επηρεάζει θετικά τους καταναλωτές στην πρόθεση τους για αγορά.
Επίσης το (+) αποδεικνύει την θετική σχέση μεταξύ των παραγόντων. Δηλαδή οτι οι
τιμές τους είναι ανάλογες.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 —Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Λ Ο Γ ΙΑ

3.1. Πληθυσμός και Δείγμα της έρευνας
Πεδίο έρευνας της παρούσας μελέτης αποτελούν οι χρήστες του διαδικτύου και
αποδέκτες της διαδικτυακής διαφήμισης. Το Διαδίκτυο έχει γίνει ένα αποδεδειγμένο
μέσο για τη διαφήμιση και έχει γίνει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά
μέσα ενημέρωσης όπως η τηλεόραση και διαφημιστικές πινακίδες. (W ang, et a ll,
2002) Ο πληθυσμός που χρησιμοποιήσαμε στην έρευνα μας είναι οι Έ λληνες χρήστες
του διαδικτύου. Αρχικός πληθυσμός στόχος της έρευνας μας αποτελούσαν τα 30
ερωτηματολόγια για κάθε παράγοντα ώστε να θεωρηθούν τα αποτελέσματα της
έρευνας αξιόπιστα. Δηλαδή 330 ερωτηματολόγια άρα 330 ερωτηθέντες χρήστες του
διαδικτύου. Η τελική συγκέντρωση ερωτηματολογίων έφθασε στα 337.

3.2. Μέθοδος δειγματοληψίας
Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν και απαντήθηκαν ηλεκτρονικά από χρήστες του
διαδικτύου. Αρχικά δημιουργήσουμε με την βοήθεια του “google form” μια φόρμα
ερωτηματολογίου, έτσι δημιουργήσαμε στο διαδίκτυο έναν σύνδεσμο που περιέχει το
ερωτηματολόγιο μας. Ο σύνδεσμος αυτός ήταν:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEZud2V0OEliSXNELXdYdFpxVVg
1TkE6MQ.
Έπειτα στείλαμε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τον σύνδεσμο αυτό σε γνωστούς
ώστε να το απαντήσουν. Τέλος κοινοποιήσουμε τον σύνδεσμο σε ηλεκτρονικές
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Είχαμε συμφωνήσει να περιμένουμε κάποιες μέρες
από την ημέρα που στείλαμε τον σύνδεσμο ώστε να δούμε αν ο αριθμός των
απαντημένων ερωτηματολογίων θα ήταν ικανοποιητικός και αν δεν ήταν είχαμε
σκοπό να επισκεφθούμε τόπους όπου θα μπορούσαμε να βρούμε χρήστες διαδικτύου
(καφετέριες που παρέχουν πρόσβαση στο ιντερνέτ, βιβλιοθήκες κλπ.) ώστε να γίνει
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προσωπική συνέντευξη. Τελικά η διανομή των ερωτηματολογίων έγινε διαδικτυακά
και ο απαιτούμενος αριθμός συγκεντρώθηκε εντός λίγων ημερώ ν .

3.3. Μέτρηση των παραγόντων της έρευνας.
Η μέτρηση κάθε παράγοντα (έννοιας) της παρούσας έρευνας έγινε με τη χρήση
πολλαπλώ ν προσδιοριστικών μεταβλητών (ερωτήσεων). Αυτές οι προσδιοριστικές
μεταβλητές επιλέχθηκαν από τη διεθνή αρθρογραφία. Για την μέτρηση όλων των
προσδιοριστικών μεταβλητών πραγματοποιήθηκε χρήση των τακτικών κλιμάκων.
Π ιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η εννοιολογική κλίμακα (κλίμακα Likert 5
σημείων).
Η ολοκληρωμένη
ενότητες.

μορφή του ερωτηματολογίου

Η πρώτη

χρησιμοποιείται για την

αποτελείται από τέσσερις (4)

μέτρηση

των πεποιθήσεων των

καταναλωτών, δηλαδή των αντίστοιχων παραγόντων (εννοιώ ν), η δεύτερη ενότητα
αφορά την στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση, η τρίτη
ενότητα την συμπεριφορά των καταναλωτών αφού εκτεθούν σε διαδικτυακή
διαφήμιση και η τέταρτη για τα στοιχεία των ερωτηθέντων. Για την μέτρηση των
έντεκα παραγόντων χρησιμοποιήθηκαν συνολικά

είκοσι τρεις (23)

ερωτήσεις

(προσδιοριστικές μεταβλητές ή item s) και τόσες για τα στοιχεία των ερωτηθέντων.
Αναλυτικά έχουμε (βλέπε αναλυτικά στο Παράρτημα 1):
1. Πληροφόρηση(3 ερωτήσεις) Η μέτρηση του παράγοντα θα γίνει με την χρήση και
προσαρμογή

των

ερωτήσεων που

χρησιμοποιήθηκαν

από τους

W ing W ang

καιShaojing Sun (2009)
2 . Ψυχαφωγία(4 ερωτήσεις): Η μέτρηση του παράγοντα θα γίνει με την χρήση και
προσαρμογή

των

ερωτήσεων που

χρησιμοποιήθηκαν

από τους

W ing W ang

καιShaojing Sun (2009)
3. Αξιοπιστία(3 ερωτήσεις): Η μέτρηση του παράγοντα θα γίνει με την χρήση και
προσαρμογή

των

ερωτήσεων που

χρησιμοποιήθηκαν

καιShaojing Sun (2009)
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4. Εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου(3 ερωτήσεις): Η μέτρηση του παράγοντα θα
γίνει με την χρήση και προσαρμογή των ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν από τους
Shelly Rodgers and Esther Thorson(2000)
5. Αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης του διαδικτύου(4 ερωτήσεις): Η μέτρηση του
παράγοντα

θα γίνει με

την χρήση

και

προσαρμογή

των

ερωτήσεων

που

χρησιμοποιήθηκαν από τους Arnold Kamis, M arios Koufaris, Tziporah Stern(2008)
6. Στάση απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση(4 ερωτήσεις): Η μέτρηση του
παράγοντα

θα γίνει με

την χρήση

και

προσαρμογή

των

ερωτήσεων

που

χρησιμοποιήθηκαν από τους Y ing W ang και Shaojing Sun(2009)
7 . Διαφήμιση από στόμα σε στόμα(2 ερωτήσεις): Η μέτρηση του παράγοντα θα γίνει
με την χρήση και προσαρμογή των ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν από τον
Gerrard M acintosh(2005)
8. Στάση απέναντι στην επωνυμία της διαφημιζόμενης εταιρίας (3 ερωτήσεις): Η
μέτρηση του παράγοντα θα γίνει με την χρήση και προσαρμογή των ερωτήσεων που
χρησιμοποιήθηκαν από τους Shwu-Ing Wu, Pao-Lien W ei και Jui-Ho C hen(2007)
9. Κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις(2 ερωτήσεις): Η μέτρηση του παράγοντα θα γίνει
με την χρήση και προσαρμογή των ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν από τους
10. Ανάκληση μηνύματος (3 ερωτήσεις): Η μέτρηση του παράγοντα θα γίνει με την
χρήση και προσαρμογή των ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν από τους Shwu-Ing
W u, Pao-Lien W ei και Jui-Ho C hen(2007)
11. Πρόθεση αγοράς(3 ερωτήσεις): Η μέτρηση του παράγοντα θα γίνει με την χρήση
και προσαρμογή των ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν από τους Shwu-Ing Wu,
Pao-Lien W ei και Jui-Ho C hen(2007)

3.4. Έλεγχος της εγκυρότητας του περιεχομένου (content validity)
Ο έλεγχος της εγκυρότητας του περιεχομένου του ερωτηματολογίου έχει ως σκοπό
την διατύπωση των ερωτήσεων με τρόπο που να γίνεται εύκολα κατανοητός από το
άτομο που το συμπληρώνει. Οι λόγοι που μας υποχρέω σαν να προχω ρήσουμε στο
έλεγχο της εγκυρότητας του περιεχομένου είναι οι εξής: (α) η προσαρμογή των
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ερωτήσεων στα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας με τις ιδιομορφίες και τις
ιδιαιτερότητες τις οποίες παρουσιάζει, (β) η δυσκολία μετάφρασης και απόδοσης
εννοιών από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα και (γ) η ανάγκη προσαρμογής
ερωτήσεων για την, κατά τη γνώμη μας, πληρέστερη κάλυψη των αναγκών της
έρευνας.

3.5.

Έλεγχος

της

εγκυρότητα

της

δομής

των

ερευνητικών

μεταβλητών(οοπ8^ώ validity)

Η εγκυρότητα της δομής των πολύπλοκων ερευνητικών μεταβλητών ελέγχθηκε ως
προς τη μονοδιάστατη φύση (unidimensionality) και την αξιοπιστία τους (reliability)
με τη χρήση Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης.

3.5.1. Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση
Ο έλεγχος της μονοδιάστατης δομής των στοιχείων που αποτελούν τον κάθε
πολύπλοκο παράγοντα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση Διερευνητικής Παραγοντικής
Ανάλυσης, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος της αξιοπιστίας κάθε
πολύπλοκου παράγοντα ξεχωριστά, με τη χρήση του στατιστικού μέτρου Cronbach
Alpha. Για την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων ακολουθήθηκε συγκεκριμένη
διαδικασία και

εξετάστηκαν

οι κατάλληλοι

δείκτες

(Δημητριάδης,

2005).

Συγκεκριμένα:
•

Για την εξαγωγή των παραγόντων εφαρμόστηκε η μέθοδος της Ανάλυσης
Βασικών Συνιστωσών (Principal Component Analysis) με Ορθογώνια
Περιστροφή των αξόνων με τη μέθοδο Varimax, η οποία σύμφωνα με τους
Sharma (1996) και Hair et al. (1995) αποτελεί μια από τις πιο αξιόπιστες και
δημοφιλείς μεθόδους.

•

Για τον έλεγχο της καταλληλότητας της παραγοντικής ανάλυσης εξετάστηκε η
ύπαρξη ικανοποιητικών συσχετίσεων στο πίνακα των δεδομένων. Επιπλέον,
εξετάστηκε: (α) το στατιστικό τεστ Bartlett’s Sphericity (πρέπει να είναι
σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας (0,01 ή 0,05) και (β) το στατιστικό
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τεστ Kaiser-Meyer- Olkin (τιμές άνω του 0,8 θεωρούνται ικανοποιητικές και
άνω του 0,5 ανεκτές).
•

Για τον καθορισμό του πλήθους των παραγόντων που εξάχθηκαν,
χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο της ιδιοτιμής (eigenvalue). Σύμφωνα με το
κριτήριο αυτό επιλέγονται εκείνοι οι παράγοντες που έχουν ιδιοτιμή
μεγαλύτερη της μονάδας.

•

Για τον έλεγχο της σημαντικότητας των μεταβλητών ελέγχθηκαν οι
παραγοντικές τους φορτίσεις. Παραγοντικές φορτίσεις (factor loadings)
μεγαλύτερες του 0,55 θεωρούνται σημαντικές (Hair et al. 1995) σε επίπεδο
σημαντικότητας 0,05.

•

Για την εκτίμηση της αξιοπιστίας των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε το
στατιστικό μέτρο Cronbach Alpha. Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία
(Nunnally, 1978), μια τιμή του μέτρου που βρίσκεται πάνω από το 0,7
αποτελεί κριτήριο αξιόπιστης κλίμακας.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά, σε Πίνακες, τα αποτελέσματα των ελέγχων
που πραγματοποιήθηκαν (με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 20.0).

Πληροφόρηση

3.1. Πληροφόρηση- Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση
Παράγοντας
Προσδιοριστικές Φορτίσεις
μεταβλητές
1
0,85
Πληροφόρηση
2
0,79
3
0,69
Cronbach Alpha=0,658
Total variance explained =60,49
KMO=0,612
Eigenvalue =1,815
Bartlett Test: X2 =167,16
Sig. = 0,000
* φορτίσεις σημαντικές σε επίπεδο p<0,05
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Ψυχαγωγία
3.2. Ψυχαγωγία- Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση
Παράγοντας
Προσδιοριστικές
Φορτίσεις
μεταβλητές
1
0,78
Ψυχαγωγία
2
0,88
3
0,84
4
0,86
Cronbach Alpha=0,923
Total variance explained =81,410
K M O =0,834
Eigenvalue = 3,256
Bartlett Test: X 2 =1053,398
Sig. = 0,000
* φορτίσεις σημαντικές σε επίπεδο p<0,05

Α ξιοπ ιστία
3.3. Αξιοπιστία- Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση
Παράγοντας
Προσδιοριστικές
Φορτίσεις
μεταβλητές
1
0,74
Αξιοπιστία
2
0,72
3
0,80
Cronbach Alpha=0,835
Total variance explained =75,227
K M O =0,717
Eigenvalue = 2,257
Bartlett Test: X 2 = 386,887
Sig. = 0,000
* φορτίσεις σημαντικές σε επίπεδο p<0,05

Ε/μπειρία στην χρήση του διαδικτύου
3.4. Εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου- Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση
Παράγοντας
Προσδιοριστικές
Φορτίσεις
μεταβλητές
0,60
Εμπειρία στην χρήση του 1
διαδικτύου
2
0,54
3
0,44
Cronbach A lpha=0,546
Total variance explained =52,979
K M O =0,610
Eigenvalue = 1,589
Bartlett Test: X 2 =80,887
Sig. = 0,000
* φορτίσεις σημαντικές σε επίπεδο p<0,05
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Ε υ κο λία στην ^χρήση του διαδικτύου
3.5. Ευκολία στην χρήση του διαδικτύου- Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση
Παράγοντας
Προσδιοριστικές
Φορτίσεις
μεταβλητές
0,72
Ευκολία στην χρήση του 1
διαδικτύου
2
0,74
3
0,61
4
0,63
Cronbach A lpha=0,836
Total variance explained =67,267
K M O =0,804
Eigenvalue =2,691
Bartlett Test: X 2 =512,293
Sig. = 0,000
* φορτίσεις σημαντικές σε επίπεδο p<0,05

Στά σ η τω ν καταναλω τώ ν απέναντι στην διαδικτυακά διαφήμιση
3.6. Στάση των καταν/αλωτών απέναντι
Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση
Παράγοντας
Προσδιοριστικές
μεταβλητές
Στάση των καταναλωτών 1
απέναντι
στην 2
διαδικτυακή διαφήμιση
3
4
Cronbach Alpha=0,893
K M O =0,834
Bartlett Test: X 2 = 759,996
Sig. = 0,000

στην

διαδικτυακή

διαφήμιση -

Φορτίσεις
0,74
0,80
0,80
0,70
Total variance explained =75,778
Eigenvalue =3,031

* φορτίσεις σημαντικές σε επίπεδο p<0,05

Διαφ ήμιση από στόμα σε στόμα
3.7. Διαφήμιση από στόμα σε στόμα- Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση
Παράγοντας
Προσδιοριστικές
Φορτίσεις
μεταβλητές
0,83
Διαφήμιση από στόμα σε 1
στόμα
2
0,83
Cronbach A lpha=0,526
Total variance explained =69,542
K M O =0,500
Eigenvalue =1,391
Bartlett Test: X 2 =53,794
Sig. = 0,000
* φορτίσεις σημαντικές σε επίπεδο p<0,05
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Στά σ η απέναντι στην επωνυμία
3.8. Στάση απέναντι στην επωνυμία- Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση
Παράγοντας
Προσδιοριστικές
Φορτίσεις
μεταβλητές
0,83
Στάση
απέναντι στην 1
επωνυμία
2
0,88
3
0,79
Cronbach A lpha=0,899
Total variance explained =83,249
K M O =0,732
Eigenvalue = 2,497
Bartlett Test: X 2 = 628,769
Sig. = 0,000
* φορτίσεις σημαντικές σε επίπεδο p<0,05

Κ λ ικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις
3.9. Κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις- Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση
Παράγοντας
Προσδιοριστικές
Φορτίσεις
μεταβλητές
0,96
Κλικ σε διαδικτυακές 1
διαφημίσεις
2
0,96
Cronbach A lpha=0,927
Total variance explained =93,217
K M O =0,500
Eigenvalue = 1,864
Bartlett Test: X 2 =455,695
Sig. = 0,000
* φορτίσεις σημαντικές σε επίπεδο p<0,05

Α νά κληση διαφημιστικού μηνύματος
3.10. Ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος- Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση
Παράγοντας
Προσδιοριστικές
Φορτίσεις
μεταβλητές
0,64
Ανάκληση διαφημιστικού 1
μηνύματος
2
0,79
3
0,60
Cronbach Alpha=0,755
Total variance explained =67,759
K M O =0,635
Eigenvalue =2,033
Bartlett Test: X 2 = 273,950
Sig. = 0,000
* φορτίσεις σημαντικές σε επίπεδο p<0,05
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Π ρόθεση αγοράς
3.11. Πρόθεση αγοράς- Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση
Παράγοντας
Προσδιοριστικές
Φορτίσεις
μεταβλητές
1
0,94
Πρόθεση αγοράς
2
0,92
3
0,92
Cronbach A lpha=0,920
Total variance explained =86,276
K M O =0,757
Eigenvalue =2,588
Bartlett Test: X 2 = 723,976
Sig. = 0,000
* φορτίσεις σημαντικές σε επίπεδο p<0,05

Τα αποτελέσματα, τα οποία προέκυψαν από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν,
μας επιτρέπουν να ισχυριστούμε ότι οι παράγοντες που δημιουργήθηκαν, αποτελούν
συμπαγείς και αξιόπιστες

δομές,

ικανές να

συνεισφέρουν

στη

μέτρηση

των

παραγόντων στους οποίους ανήκουν. Κ αι αυτό γιατί οι τιμές των στατιστικών
δεικτών υπερβαίνουν τα ελάχιστα κοινώς αποδεκτά όρια, τα οποία αναφέρθηκαν σε
προηγούμενο σημείο. Εξαίρεση αποτελούν οι παράγοντες «πληροφόρηση», «εμπειρία
στη χρήση του διαδικτύου», «διαφήμιση από στόμα σε στόμα», όπου η τιμή του
δείκτη Cronbach Alpha είναι 0,658, 0,546, 0,526 αντίστοιχα για κάθε παράγοντα,
μικρότερες δηλαδή της οριακής τιμής 0,7, αλλά ακόμη και αυτές μπορούν να γίνουν
αποδεκτές δεδομένου ότι ο δείκτης K.M.O. (Kaiser M ayer Olkin M easure o f
Sampling Adequacy) που αντιστοιχεί στην μέτρηση του κάθε παράγοντα είναι
μεγαλύτερος του αποδεκτού ορίου 0,5.
Στο κεφάλαιο της ερευνητικής μεθοδολογίας πραγματοποιήθηκε αναφορά στο πεδίο
της έρευνας, στον τρόπο μέτρησης των πολύπλοκω ν ερευνητικών μεταβλητών, καθώς
και

στις

μεθόδους

πραγματοποιήθηκε

ο

συλλογής
έλεγχος

της

των

εμπειρικών

εγκυρότητας

της

δεδομένων.
δομής

των

Επιπλέον,
ερευνητικών

μεταβλητών, ο οποίος έδειξε ότι όλες οι πολύπλοκες μεταβλητές είναι έγκυρες,
μονοδιάστατες και τα εμπειρικά δεδομένα που αντλήθηκαν προσαρμόζονται πολύ
καλά σε αυτές. Έτσι, στο επόμενο κεφάλαιο της εργασίας μπορεί να ακολουθήσει η
επεξεργασία των δεδομένω ν και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων με σκοπό την
επίτευξη των στόχω ν της έρευνας, όπως αυτοί καθορίστηκαν στο εισαγωγικό της
κομμάτι και συγκεκριμενοποιήθηκαν στο δεύτερο της κεφάλαιο.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 4: Α Ν Α Λ Υ Σ Η Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν
4.1. Βασικά στατιστικά μέτρα
Οι τριακόσιοι τριάντα-επτά (337) χρήστες του διαδικτύου του δείγματος ανήκουν
στον Ελλαδικό χώρο. Ωστόσο, φαίνεται πως η περιοχή μόνιμης κατοικίας των
περισσότερω ν χρηστών είναι σε επαρχιακή πόλη, με ποσοστό 40,4%. Α κολουθούν σε
αριθμό οι χρήστες που μένουν στην Θ εσσαλονίκη με το ποσοστό να είναι 30%. Το
υπόλοιπο 29,6% των χρηστών του διαδικτύου μένει σε χωριό, στην Α θήνα και σε
νησί

Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών μένει με τους γονείς του είτε μόνοι τους, με τα
αντίστοιχα ποσοστά να είναι 48,7% και 31,8%. Α κολουθούν όσοι μένουν με τον
σύντροφο τους ή με συγκάτοικο, με ποσοστά 7,7% και 6,8% αντίστοιχα. Το
μικρότερο ποσοστό παρατηρείτε στους χρήστες που μένουν με τον/την σύζυγο τους,
5%
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Συμβίωση

■ Με τους νονείς
■ Μόνος
■ Με τον σύντροφο μου
■ Με συνκάτοικο
■ Μετον/την σύζυνο μου

Σχεδιάγραμμα: 4.1.2 Συμβίωση
Το μεγαλύτερο ποσοστό, 91,4% των χρηστών του διαδικτύου του δείγματος είναι
άγαμοι. Το 5,8% είναι έγγαμοι και το 1,8% είναι διαζευγμένοι. Υ πάρχουν και χήροι
οι οποίοι καλύπτουν το 0,9% του δείγματος.

Σχεδιάγραμμα: 4.1.3 Οικογενειακή κατάσταση
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Τα ποσοστά αντρών και γυναικών του

δείγματος δεν παρουσιάζουν

μεγάλη

απόκλιση. Π ερισσότερες ω στόσο φαίνεται να είναι οι γυναίκες με ποσοστό 54,3% και
ακολουθούν οι άντρες με ποσοστό 45,7%.

Σχεδιάγραμμα: 4.1.4 Φύλο
Οι χρήστες του διαδικτύου του δείγματος μας φαίνεται να είναι κατά κύριο λόγο
νεαρά άτομα. 77,7% είναι το ποσοστό των χρηστών που η ηλικία τους είναι εώς 25
χρόνων. Οι χρήστες του διαδικτύου που η ηλικία τους είναι 25-40 χρόνω ν καλύπτουν
ποσοστό 18,3% του συνόλου. Το υπόλοιπο 4% αφορά άτομα ηλικίας 40 ετών και
άνω. Η χρήστης του διαδικτύου του δείγματος με την μικρότερη ηλικία είναι 14 ετών
ενώ αυτός με την μεγαλύτερη είναι 65 ετών.

Σχεδιάγραμμα: 4.1.5 Ηλικία
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Μ ικρό είναι το ποσοστό αυτών που έχουν διδακτορικό τίτλο ή είναι υποψήφιοι για
την απόκτηση διδακτορικού τίτλου (1,8% και 0,9% αντίστοιχα). Ό πως μικρό είναι
και το ποσοστό των

χρηστών του

διαδικτύου του

δείγματος που κατέχουν

μεταπτυχιακό τίτλο ή είναι φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών(τα ανάλογα ποσοστά
είναι 1,22% και 3,3%). Το ποσοστό 12% επί του συνόλου καλύπτουν οι πτυχιούχοι
των τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.. Το μεγαλύτεο ποσοστό είναι φοιτητές των τμημάτων
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. (56,4% ). Οι χρήστες του διαδικτύου του δείγματος οι οποίοι είναι
μαθητές Γυμνασίου,Λ υκείου ή έχουν ακολουθήσει εκπαίδευση μετά το Λύκειο έχουν
αντίστοιχα ποσοστά 2,7%, 9,8% και 11,0% επί του συνλόλου.

Σχεδιάγραμμα: 4.1.6 Εκπαιδευτική βαθμίδα
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Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος μας, 58,8%, είναι φοιτητές/τριες. Α κολουθούν
με φθίνουσα σειρά οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι με τα
αντίστοιχα ποσοστά τους να είναι 9,8% και 7,7%. Έ πονται οι δημόσιοι υπάλληλοι με
ποσοστό 4,2%. Φυσικά στο δείγμα μας υπήρχαν και άνεργοι με ποσοστό 9,8%, από
τους οποίους μόνο το 0,9% δεν αναζητεί εργασία.

Σχεδιάγραμμα: 4.1.7 Επαγγελματική ιδιότητα
Η πλειοψηφία όσω ν απάντησαν στο δείγμα

έχουν

0€ προσωπικό

εισόδημα.

Α κολουθούν αυτοί που το μηνιαίο τους εισόδημα είναι μέχρι 500€ και είναι 29,4%
του

συνόλου

του

δείγματος.

Το

αμέσως
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συγκεντρώ νουν όσοι έχουν μηνιαίο εισόδημα από 500€ ως 750€. Α κολουθούν όσοι
έχουν μηνιαίο προσωπικό εισόδημα 750-1000€, 1 000-1500€, 1500-2000€ και πάνω
από 2000€ με τα αντίστοιχα ποσοστά να είναι 6,5%, 5,9%, 2,4% και 1,8%).

Σχεδιάγραμμα: 4.1.8 Μ ηνιαίο προσωπικό εισόδημα

4.2. Αξιολόγηση του εννοιολογικού πλαισίου της έρευνας, (έλεγχος
υποθέσεων)

4.2.1 Η τεχνική των «Μοντέλων Δομικών Εξισώσεων»
Το εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας μας εξετάζει τη σχέση ανάμεσα σε έντεκα
παράγοντες: οι πέντε από αυτούς είναι εξαρτημένοι (πληροφόρηση, αξιοπιστία,
ψυχαγωγία, ευκολία στην χρήση, εμπειρία στην χρήση), οι πέντε ανεξάρτητοι
(διαφήμιση από στόμα σε στόμα, ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος, κλικ σε
διαδικτυακές διαφημίσεις, στάση στην επωνυμία, πρόθεση αγοράς) και η μία
ενδιάμεσο

παράγοντα

(στάση

απέναντι

στην

παρακολούθηση

διαδικτυακής

διαφήμισης) χαρακτηρίζεται ως ανεξάρτητη για τους πρώτους πέντε και εξαρτημένη
για τους επόμενους πέντε.
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Παρατηρούμε συνεπώς, ότι ο έλεγχος των υποθέσεω ν της έρευνας μας προϋποθέτει
εξέταση

σχέσεω ν

μεταξύ

ανεξάρτητων

και

εξαρτημένων

παραγόντων,

ενώ

παράλληλα εξαρτημένος παράγοντας μετατρέπεται σε ανεξάρτητο σε επόμενη σχέση
εξάρτησης. Η μόνη τεχνική που μπορεί να εξετάσει ταυτόχρονα μια σειρά τέτοιων
σχέσεω ν είναι η τεχνική των «Μ οντέλω ν Δομικών Εξισώ σεων - Structural Equation
M odeling». Η συγκεκριμένη πολυπαραγοντική τεχνική έχει την δυνατότητα να
επεξεργάζεται μια σειρά εξαρτημένων γραμμικών σχέσεω ν, όπου μία ή περισσότερες
πολύπλοκες μεταβλητές μπορούν να είναι είτε εξαρτημένες, είτε ανεξάρτητες,
ανάλογα με την σχέση στην οποία ανήκουν (Joreskog και Sorbom 1996, K ellow ay
1998, Schumacker και M arcoulides 1998).
Η τεχνική των «Μ οντέλω ν Δομικών Εξισώσεων» περιλαμβάνει τη διερεύνηση των
σχέσεω ν ανάμεσα σε παράγοντες που στα πλαίσια της συγκεκριμένης τεχνικής
ονομάζονται «αφανείς μεταβλητές - latent variables». Κάθε μια από αυτές τις
μεταβλητές μετράται με ένα σύνολο ερωτήσεων. Ό πως πολύ καλά γνωρίζουμε, το
δικό μας εννοιολογικό πλαίσιο (ή ερευνητικό μοντέλο) περιλαμβάνει έντεκα τέτοιους
παράγοντες. Κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες (ή αφανείς) μετράται με την
χρήση ερωτήσεων που είναι αποκλειστικά συσχετισμένες μαζί τους (το συμπέρασμα
αυτό προέκυψε από τον έλεγχο της εγκυρότητας της δομής του ερωτηματολογίου).
Αναλυτικά, χρησιμοποιήσαμε τρεις (3) ερωτήσεις για την μέτρηση του παράγοντα
«πληροφόρηση», τέσσερις (4) ερωτήσεις για την «ψυχαγωγία», τρεις (3) ερωτήσεις
για την «αξιοπιστία», τρεις (3) ερωτήσεις για την «εμπειρία στην χρήση του
διαδικτύου», τέσσερις (4) ερωτήσεις για την «αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης του
διαδικτύου», τέσσερις (4) ερωτήσεις για την «στάση απέναντι στην διαδικτυακή
διαφήμιση», δύο (2) ερωτήσεις για «διαφήμιση από στόμα σε στόμα», τρεις (3)
ερωτήσεις για την «στάση απέναντι στην επωνυμία της διαφημιζόμενης εταιρίας»,
δύο (2) ερωτήσεις για «κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις», τρεις (3) ερωτήσεις για
«ανάκληση μηνύματος» και, τέλος, τρεις (3) ερωτήσεις για την μέτρηση της
«Π ρόθεση αγοράς».
Αρχικά, δέκα- οχτώ (18) ερωτήσεις χρησιμοποιούνται για την μέτρηση των πέντε
εξαρτημένων παραγόντων (πληροφόρηση, αξιοπιστία, ψυχαγωγία, ευκολία στην
χρήση, εμπειρία στην χρήση) και δέκα-έξι (16) ερωτήσεις για την μέτρηση των πέντε
ανεξάρτητων παραγόντω ν(διαφήμιση από στόμα σε στόμα, ανάκληση διαφημιστικού
μηνύματος, κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις, στάση στην επωνυμία, πρόθεση
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αγοράς).

Και τέσσερις

(4)

για

τον

ανεξάρτητο

και

εξαρτημένο

παράγοντα

«παρακολούθηση διαδικτυακής διαφήμισης».
Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν, με τη χρήση ερωτηματολογίου, οι αιτιώδεις
σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα σε έντεκα παράγοντες που σχετίζονται με την
διαμόρφωση

της συμπεριφοράς και στάσης των καταναλωτών

απέναντι στη

διαδικτυακή διαφήμιση. Α υτοί είναι:

Α.

Πληροφόρηση (ανεξάρτητος παράγοντας).

Β.

Ψυχαγωγία (ανεξάρτητος παράγοντας).

Γ.

Αξιοπιστία (ανεξάρτητος παράγοντας).

Δ.

Εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου (ανεξάρτητος παράγοντας).

Ε.

Ευκολία στην χρήση του διαδικτύου (ανεξάρτητος παράγοντας).
Στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση (ανεξάρτητος

ΣΤ.
παρεμβαλλόμενος παράγοντας).
Ζ.

Διαφήμιση από στόμα σε στόμα (εξαρτημένος παράγοντας).

Η.

Στάση απέναντι στην επωνυμία (εξαρτημένος παράγοντας)

Θ.

Κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις (εξαρτημένος παράγοντας).

Ι.

Ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος (εξαρτημένος παράγοντας).

Κ.

Πρόθεση αγοράς (εξαρτημένος παράγοντας).

Ο έλεγχος των αιτιωδών σχέσεω ν που υποθέσαμε ότι δημιουργούνται ανάμεσα στους
παραπάνω πολύπλοκους παράγοντες πραγματοποιείται μέσα από τον έλεγχο δέκα
υποθέσεω ν. Συνοπτικά, οι υποθέσεις της παρούσας έρευνας είναι οι παρακάτω:

Πίνακας (4.2.1.1): Σύνοψη των ερευνητικών υποθέσεω ν
Τα υψηλά επίπεδα πληροφόρησης των καταναλωτών σχετικά με την
Υπόθεση: 1:
διαδικτυακή διαφήμιση επηρεάζουν θετικά την στάση των
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καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
Η αυξημένη ψυχαγωγία κατά την διάρκεια παρακολούθησης ενός
Υπόθεση: 2

διαφημιστικού μηνύματος επηρεάζει θετικά την στάση των
καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
Η ύπαρξη αξιοπιστίας επηρεάζει θετικά τη στάση των καταναλωτών

Υπόθεση: 3
απέναντι στην ηλεκτρονική διαφήμιση
Ο μεγάλος βαθμός εμπειρίας στην χρήση του διαδικτύου από τους
Υπόθεση: 4

καταναλωτές επηρεάζει θετικά την στάση των καταναλωτών
απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
Ο μεγάλος βαθμός αναλαμβανόμενης ευκολίας χρήσης του

Υπόθεση: 5

διαδικτύου επηρεάζει θετικά την στάση των καταναλωτών απέναντι
στην διαδικτυακή διαφήμιση.
Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή

Υπόθεση: 6
διαφήμιση επηρεάζει θετικά την διαφήμιση από στόμα σε στόμα.
Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή
Υπόθεση: 7

διαφήμιση επηρεάζει θετικά την στάση των καταναλωτών απέναντι
στην επωνυμία.
Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή

Υπόθεση: 8

διαφήμιση επηρεάζει θετικά τους καταναλωτές στο να κάνουν κλικ
σε διαδικτυακές διαφημίσεις
Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή

Υπόθεση: 9

διαφήμιση επηρεάζει θετικά τους καταναλωτές στο να κάνουν
ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος.
Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή

Υπόθεση: 10

διαφήμιση επηρεάζει θετικά τους καταναλωτές στην πρόθεση τους
για αγορά.

Οι πέντε από αυτές (Υ ποθέσεις 1, 2, 3, 4 και 5) αφορούν την ευθεία σχέση των πέντε
ανεξάρτητων παραγόντων με τον ανεξάρτητο παρεμβαλλόμενο. Οι υπόλοιπες πέντε
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υποθέσεις (Υ ποθέσεις 6, 7, 8, 9 και 10) αφορούν την ευθεία σχέση του ανεξάρτητου
παρεμβαλλόμενου παράγοντα με τους πέντε εξαρτημένους.
Χρησιμοποιώντας το εργαλείο AM O S του προγράμματος SPSS καθορίσαμε τις
δομικές

και τις

μετρικές

σχέσεις

του

ερευνητικού

μοντέλου.

Στη

συνέχεια

παρουσιάζουμε την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που πήραμε από την χρήση του
στατιστικού προγράμματος.

Θα ασχοληθούμε αρχικά με την αξιολόγηση των

μετρικών μοντέλων (ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές), στη συνέχεια θα
αναφερθούμε

στην

αξιολόγηση

του

συνολικού

μοντέλου

ενώ

στο τέλος

θα

αξιολογήσουμε το δομικό μοντέλο και θα καταλήξουμε στην απόρριψη ή στην
αποδοχή των υποθέσεων.

4.2.2 Αξιολόγηση του δομικού μοντέλου - έλεγχος υποθέσεων
Το βασικό αντικείμενο της αξιολόγησης του δομικού μοντέλου είναι ο έλεγχος των
επιδράσεων μεταξύ των διάφορων ενδογενώ ν και εξωγενών δομών (έλεγχος των
ερευνητικών υποθέσεω ν. Για να προχωρήσουμε στην αποδοχή (verification) ή στην
απόρριψη (falsification) κάθε ερευνητικής υπόθεσης πραγματοποιούμε δύο ελέγχους:
A.

Ελέγχουμε την τιμή της επίδρασης ανάμεσα στις δύο υπό εξέταση αφανείς
μεταβλητές (latent va ria b les). Για να είναι αποδεκτή η υπόθεση θα πρέπει να
έχουμε πρόσημο σύμφωνο με αυτό που καθορίζει η υπόθεση (θετικό πρόσημο για
θετική σχέση και αρνητικό πρόσημο για αρνητική σχέση).

B.

Π έρα από την τιμή της επίδρασης ελέγχουμε τη σημαντικότητα της, η οποία
κρίνεται από την t-τιμή ελέγχου. Α ν η t-τιμή είναι μεγαλύτερη του 1,96 και
μικρότερη του -1,96, η υπόθεση

είναι στατιστικά σημαντική

σε επίπεδο

σημαντικότητας 5%.
Στον Π ίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι επιδράσεις μεταξύ
των δομών, όπως αυτές καθορίστηκαν από τις υποθέσεις της έρευνας μας:
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Β

Γ

Δ

Ε

Α

-,011*

Β

,446**

Γ

,432**

Δ

,029*

Ε

-,028*

ΣΤ

Ν

Α

Π αράγοντες

Μ
Η

Πίνακας(4.2.2.1): Ά μεσες επιδράσεις μεταξύ των παραγόντων
Η

Θ

Ι

Κ

,577**

,626**

,698**

,627**

,648**

Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
* ρ < 0,05

** ρ > 0,05

Επιπλέον, στον παρακάτω Πίνακα περιλαμβάνονται αναλυτικά οι ερευνητικές
υποθέσεις, οι Υτιμές και οι ρ-τιμές ελέγχου, καθώς επίσης και η απόφαση σχετικά με
την αποδοχή ή την απόρριψη των υποθέσεω ν. Αναλυτικά έχουμε:

Πίνακας 4.2.2.2.: Έ λεγχος Υ ποθέσεω ν (αναλυτικά)
Υπόθεση _1:.

Τα υψηλά επίπεδα πληροφόρησης των καταναλωτών σχετικά με την
διαδικτυακή διαφήμιση επηρεάζουν θετικά τη στάση των
καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
Επίδραση = -,011

Η Υπόθεση 1 Δ Ε Ν υποστηρίζεται από τα

Ρ <0,05

δεδομένα σε επίπεδο εμπιστοσύνης 5%

έχουμε:
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Υπόθεση _2;

Η αυξημένη ψυχαγωγία κατά την διάρκεια παρακολούθησης ενός
διαφημιστικού μηνύματος επηρεάζει θετικά τη στάση των
καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση.
Επίδραση = ,446

Η Υπόθεση 2 υποστηρίζεται από τα

έχουμε:

δεδομένα σε επίπεδο εμπιστοσύνης 5 %

Ρ >0,05

Υπόθεση 3:
.....................

Η ύπαρξη αξιοπιστίας επηρεάζει θετικά τη στάση των καταναλωτών
απέναντι στην ηλεκτρονική διαφήμιση.
Επίδραση = ,432

Η Υπόθεση 3 υποστηρίζεται από τα

έχουμε:

δεδομένα σε επίπεδο εμπιστοσύνης 5 %

Ρ >0,05

Υπόθεση .4;

Ο μεγάλος βαθμός εμπειρίας στην χρήση του διαδικτύου από τους
καταναλωτές επηρεάζει θετικά τη στάση των καταναλωτών απέναντι
στην διαδικτυακή διαφήμιση
Επίδραση = ,029

Η Υπόθεση 4 Δ Ε Ν υποστηρίζεται από τα

έχουμε:

δεδομένα σε επίπεδο εμπιστοσύνης 5 %

Ρ <0,05

Υπόθεση . 5:

Ο μεγάλος βαθμός αναλαμβανόμενης ευκολίας χρήσης του
διαδικτύου επηρεάζει θετικά τη στάση των καταναλωτών απέναντι
στην διαδικτυακή διαφήμιση.
Επίδραση = -,0 2 8

η

έχουμε:

Υ πόθεση. 6:.
.....................

Υπόθεση 5 Δ Ε Ν υποστηρίζεται από τα

δεδομένα σε επίπεδο εμπιστοσύνης 5 %

Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή
διαφήμιση επηρεάζει θετικά τη στάση από στόμα σε στόμα
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Επίδραση = ,577

Η Υπόθεση 6 υποστηρίζεται από τα

έχουμε:

δεδομένα

Ρ >0,05

Υ πόθεση. 7;

Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή
διαφήμιση επηρεάζει θετικά τη στάση των καταναλωτών απέναντι
στην επωνυμία
Επίδραση = ,626

Η Υπόθεση 7 υποστηρίζεται από τα

έχουμε:

δεδομένα σε επίπεδο εμπιστοσύνης 5 %

Ρ >0,05

Υπόθεση . 8;

Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή
διαφήμιση επηρεάζει θετικά τους καταναλωτές στο να κάνουν κλικ
σε διαδικτυακές διαφημίσεις
Επίδραση = ,698

Η Υπόθεση 8 υποστηρίζεται από τα

έχουμε:

δεδομένα σε επίπεδο εμπιστοσύνης 5 %

Ρ >0,05

Υπόθεση _9;

Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή
διαφήμιση επηρεάζει θετικά τους καταναλωτές στο να κάνουν
ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος.
Επίδραση = ,627

Η Υπόθεση 9 υποστηρίζεται από τα

έχουμε:

δεδομένα σε επίπεδο εμπιστοσύνης 5 %

Ρ >0,05

Υπόθεση 10:

Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή
διαφήμιση επηρεάζει θετικά τους καταναλωτές στην πρόθεση τους
για αγορά.
Επίδραση = ,648

Η Υπόθεση 10 υποστηρίζεται από τα

Ρ >0,05

δεδομένα σε επίπεδο εμπιστοσύνης 5 %

έχουμε:

106

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / 107

Σ υ ν ο π τ ικ ά , λ οιπ.ό.ν., _.έ χ ο υ με.:
Υποθέσεις: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10- υποστηρίζονται ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
Υποθέσεις: 1, 4,5 - δεν υποστηρίζονται απο τα δεδομενα .

Α πό τα παραπάνω προκύπτει πως οι τρεις από τις δέκα υποθέσεις δεν υποστηρίζονται
από τα δεδομένα της έρευνας. Στηριζόμενοι στα δεδομένα του πίνακα M odification
indeces που

εξάγαμε

από το

SPSS,

AM O S

(παράρτημα 4)

ανατρέξαμε

σε

προηγούμενες θεωρίες και έρευνες για την υποστήριξη των παρακάτω νέω ν σχέσεω ν
που προέκυψαν.

4.2.3.Ανάλυση αποτελεσμάτων και σύγκριση τους με προηγούμενες έρευνες

Πίνακας (4.2.3.1): Ν έες σχέσεις

Η εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου επηρεάζει θετικά την ευκολία
Σχέση 1
στην χρήση του διαδικτύου

Η ευκολία στην χρήση του διαδικτύου επηρεάζει θετικά την
Σχέση 2
πληροφόρηση

Σχέση 3

Η πληροφόρηση επηρεάζει θετικά την αξιοπιστία

Η αξιοπιστία επηρεάζει θετικά τη στάση των δυνητικών καταναλωτών
Σχέση 4
απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση

Σχέση 5

Η ψυχαγωγία επηρεάζει θετικά την αξιοπιστία

Η ψυχαγωγία επηρεάζει θετικά τη στάση των δυνητικών καταναλωτών
Σχέση 6
απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
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Η στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
Σχέση 7
επηρεάζει θετικά την διαφήμιση από στόμα σε στόμα

Η στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
Σχέση 8
επηρεάζει θετικά την στάση απέναντι στην επωνυμία

Η στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
Σχέση 9
επηρεάζει θετικά την ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος

Η στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
Σχέση 10
επηρεάζει θετικά τα κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις

Η ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος επηρεάζει θετικά στην στάση
Σχέση 11
απέναντι στην επωνυμία

Η ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος επηρεάζει θετικά τα κλικ σε
Σχέση 12
διαδικτυακές διαφημίσεις

Η Στάση απέναντι στην επωνυμία επηρεάζει θετικά την πρόθεση
Σχέση 13

αγοράς

Η ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος επηρεάζει θετικά την πρόθεση
Σχέση 14

αγοράς

Τα κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις επηρεάζουν θετικά την πρόθεση
Σχέση 15

αγοράς

Παρακάτω αναλύεται η θεωρία η οποία υποστηρίζει τις παραπάνω σχέσεις:
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Η εμπειρία στην ^χρήση του διαδικτύου επηρεάζει θετικά την ευκολία στην ^χρήση του
διαδικτύου

Οι αντιλήψεις χρηστών διαδικτύου στα πλαίσια της ψηφιακής εμπειρίας εμφάνισαν
σημαντικές επιρροές ως προς την οπτική εμφάνιση και τα διαδικτυακά μέσα
προβολής της περιοχής. Αυτή η σχέση υποστηρίζεται μερικώς από Nysveen και
Pederson (2003) που βρήκαν ότι το συναίσθημα της εμπειρίας του κάθε ατόμου στην
ευκολία χρήσης του διαδικτύου έχει σημαντικές επιπτώσεις στη στάση του απέναντι
σε έναν συγκεκριμένο ιστοχώρο. Οι καταναλωτές αξιολογούν τις διάφορες πήγες
πληροφοριών μέσα από το επίπεδο εμπειρίας τους σχετικά με την χρήση του
διαδικτύου. Το επίπεδο εμπειρίας τους καθορίζει και τον προσδιορισμό της
χρησιμότητας των αναλαμβανόμενων πληροφοριών. Με την πάροδο του χρόνου, οι
άνθρωποι γίνονται εξοικειωμένοι με το στυλ παροχής πληροφοριών των διαφόρων
μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και η συνακόλουθη εμπιστοσύνη των
αντίστοιχων πηγών(8ογουπ§ et α/.,2003).
Το διαδίκτυο ως μέσο ενημέρωσης έχει κριθεί για την αποτελέσματα της
χρησιμότητας των πληροφοριών που παρέχει, συγκριτικά με την δυνατότητα χρήσης
και ποιότητα της εμπειρίας των χρηστών .Γνωρίζουμε ότι η διαδραστικότητα
προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα μερικά από τα οποία είναι οι αυξανόμενες
πιθανότητες των επαναλαμβανόμενων επισκέψεων στον ιστοχώρο από τους χρήστες,
όπως το ενδιαφέρον και η κατανόηση του περιεχομένου Ιστού και ο μειωμένος
κίνδυνος εγκατάλειψης. Ένα σημαντικό έλλειμμα επικοινωνίας πληροφοριών
διαδικτύου εμφανίζεται με τους χρήστες οι οποίοι παρουσιάζουν έλλειψη εμπειρίας.
Αυτοί οι χρήστες έχουν λιγότερες πιθανότητες να εξετάσουν τη διαφήμιση, να την
θεωρήσουν αξιόπιστη και να διαμορφώσουν μία στάση (Brajnik και Gabrielli, 2010).
Οι χρήστες με μειωμένη

εμπειρία επιβραδύνουν την διαδικασία εύρεσης

πληροφοριών καθώς αγωνίζονται να ολοκληρώσουν την ικανοποίηση της ανάγκης
τους. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσουν αναπόφευκτα μια πιο αρνητική στάση
απέναντι στον ιστοχώρο. Οι ιστοχώροι τείνουν να στοχεύουν όλο και περισσότερο
στην παραγωγή ορισμένης εμπειρίας στους χρήστες. Ένα σφαιρικό πλαίσιο
αξιολόγησης εμπειρίας χρηστών θα μπορούσε να αναπτυχθεί, βασισμένο σε θεωρίες
και τα συμπεράσματα που ανακαλύφθηκαν στις μελέτες που στράφηκαν στη
διαφήμιση. (Brajnik και Gabrielli, 2010).
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Η ευκολία στην ^χρήση του διαδικτύου επηρεάζει θετικά την πληροφόρηση
Έ χει

αποδειχθεί

ότι είναι

ένας

σημαντικός

παράγοντας που

προβλέπει την

διαδικτυακή συμπεριφορά των καταναλωτών κυρίως μέσω του παράγοντα της
αντιλαμβανόμενης χρησιμότητας του συστήματος (Ziefle 2002) .Πάραυτα η χρήση
της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τον κατάλληλο σχεδιασμό ως προς το σκοπό και τη
σωστή αναπαράσταση των κατάλληλων πληροφοριών, μπορεί να μας βοηθήσει στην
αύξηση την αντιλαμβανόμενης ευκολίας στην χρήση του συστήματος (D ishaw και
Strong,

1999).

Ό ταν

η

πληροφορίες

είναι

κατάλληλα

διαμορφωμένες

στην

διαδικτυακή πηγή, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν στο χώρο
πληροφορίες πιο αποτελεσματικά και να έχουν καλύτερη ανάκληση πληροφοριών
(H ong et al 2005). Επιπρόσθετα ο Jarvenpaa (1989), επισημαίνει πως αυτό έχει θετική
επίδραση στην ευκολία χρήσης της διαδικτυακής τοποθεσίας όπου εντοπίζεται η πηγή
αυξάνοντας έτσι τα ποσοστά αλληλεπίδρασης με τους διαδικτυακούς καταναλωτές
(Kam is et al., 2008).
Υ πάρχουν επίσης στοιχεία ότι τα άτομα που αντιλαμβάνονται την ευκολία χρήσης
του διαδικτύου μπορούν να ελέγξουν σε υψηλότερο επίπεδο τον έλεγχο των
πληροφοριών που λαμβάνουν από το διαδίκτυο. Ό πως προκύπτει καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι η εξάρτηση από ένα μέσο επικοινωνίας όπως το διαδίκτυο, μπορεί
να επηρεάσει το επίπεδο της γνωστικής επεξεργασίας των πληροφοριών, έτσι ώστε οι
άνθρωποι να αξιολογούν πιο αντικειμενικά την χρησιμότητα των πληροφοριών όσο
περισσότερο χρησιμοποιούν αυτό το μέσο.(Flanagin et al., 2000)

Η πληροφόρηση επηρεάζει θετικά την αξιοπιστία
Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες η αντιλαμβανόμενη αξιοπιστία σχετίζεται με την
σχέση του χρήστη με το διαδίκτυο, με την πηγή του μηνύματος και με το περιεχόμενο
του μηνύματος (Chaffee 1982, Cronkhite και Liska 1976, Gunther 1992).Εμείς στην
έρευνά μας εστιάζουμε στην αντιλαμβανόμενη αξιοπιστία των χρηστών σχετικά
μετην άντληση πληροφοριών του περιεχομένου του διαδικτυακού διαφημιστικού
μηνύματος (Flanagin και M etzger, 2007).
Η παρουσίασης πληροφοριών, σχετίζεται με την εκτίμηση της αξιοπιστίας. Για τα
παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, η πληροφορία κρίνεται ως αξιόπιστη από διάφορα
κριτήρια όπως φυσική εμφάνιση ή ελκυστικότητα του ομιλητή, η στιλπνότητα ενός
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περιοδικού ή η ποιότητα του χαρτιού που χρησιμοποιείται σε ένα βιβλίο. Για τα
διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, αυτά τα χαρακτηριστικά της πληροφορίας που
καθορίζουν την αξιοπιστία περιλαμβάνουν την εμφάνιση της αρχικής ιστοσελίδας
(χρώματα, γραφικά, κλπ.), ή τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένη η πληροφορία
σε γενικές γραμμές (Wathen και BurkeΠ, 2002).
Οι επιστήμονες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επτά κριτήρια που έχουν
επιπτώσεις στην αξιοπιστία των πληροφοριών Ιστού: η πηγή, το περιεχόμενο, το
σχήμα, η παρουσίαση, η προέλευση, η ακρίβεια, και η ταχύτητα της φόρτωσης.
Π ολλοί

χρήστες

διαδικτύου

επηρεάζονται

θετικά

από

την

παρουσίαση

των

πληροφοριών και θεωρούν πως εφ όσον έχουν δαπανηθεί οικονομικοί πόροι για την
παροχή πληροφοριών τότε και η ποιότητα πρέπει να είναι τουλάχιστον επαρκής
(Feightner βΐ αΐ.,

1999). Εξάλλου, η αξιοπιστία επηρεάζεται θετικά με την

επιφανειακή αξιολόγηση των πληροφοριών στο δ ια δ ίκ τ υ ο ^ ι^ Λ ί^ Μ 6, 1998).

Η ψυχαγωγία επηρεάζει θετικά την αξιοπιστία
Έ χουν γίνει πολλές προσπάθειες για την ερμηνεία της στάσης των καταναλωτών
απέναντι στη διαδικτυακή διαφήμιση. Ω στόσο μία γενικευμένη έννοια η οποία
χαρακτηρίζει αυτό τον παράγοντα είναι η συναισθηματική

ανταπόκριση

στις

διαφημίσεις η οποία είναι πολύ χρήσιμη για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας
της διαφήμισης (Srull 1990, Brown και Staymen 1992).
Εντούτοις

ως

διαφημιστική

αξία

ορίζουμε

την

«γνω στική

αξιολόγηση»

των

διαφημίσεων (D ucoffe 1995), η οποία προβλέπει τον βαθμό ανταπόκρισης των
καταναλωτών απέναντι στη διαδικτυακή διαφήμιση και την μετέπειτα διαμόρφωση
της στάση τους απέναντι σε αυτή. Α νάμεσα στους παράγοντες που συντελούν την
διαφημιστική αξία είναι και η ψυχαγωγία, η οποία αναγνωρίζεται πως συμβάλλει
στην αξιολόγηση των καταναλωτών για την μέτρηση της ανταπόκρισης των
καταναλωτών στα διαφημιστικά διαδικτυακά μηνύματα (D ucoffe, 1996).
Οι Brackett και

Carr

(2001),

ανέπτυξαν

το

μοντέλο

του

D ucoffe

(1995),

προσθέτοντας δύο ακόμη παράγοντες, την αξιοπιστία και δημογραφικά στοιχεία των
καταναλωτών. Κατά συνέπεια η αξιοπιστία φαίνεται να έχει άμεση σχέση τόσο με
διαφημιστική αξία όσο και στάση απέναντι στη διαφήμιση, ενώ οι δημογραφικοί

6 http://www.warner. edu/critchfield/hci/critchfield .html
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παράγοντες όπως το κολέγιο μεγάλες, την ηλικία και το φύλο φαίνεται να επηρεάζουν
μόνο τη στάση απέναντι στη διαφήμιση (Zhang και Wang, 2005)
Σε μία πιο εξειδικευμένη έρευνα οι Kim και N iehm (2009) εντόπισαν μία άλλη
διάσταση της ψυχαγωγίας η οποία συνδέεται με την ποιότητα της ιστοσελίδας και
σχετίζεται

με

την

αξιοπιστία

μέσω

της

ποιότητας

των

αντιλαμβανόμενω ν

πληροφοριών. Υ ποστηρίζουν λοιπών πως η ποιότητα της ιστοσελίδας αποτελείται
από πέντε παράγοντες, εκ’ των οποίων είναι και η ψυχαγωγία. Η ψυχαγωγία
εξακριβώθηκε πως ήταν ο πιο σημαντικός προγνωστικός παράγοντας ο οποίος
επηρεάζει την ποιότητα της ιστοσελίδας. Η ποιότητα της ιστοσελίδας στη συνέχεια
επηρεάζει θετικά την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται
μέσω αυτής και προφανώ ς με την αντιλαμβανόμενη αξιοπιστία. Οι Kim και Niehm
(2009), υποστηρίζουν στη έρευνά τους πως ένα άτομο μπορεί να συνδεθεί και να
περιηγηθεί στο διαδίκτυο για περιστασιακούς ψυχαγωγικούς σκοπούς, μπορεί να
ξεκινήσει μια έρευνα για ένα θέμα και να οδηγηθεί σε άλλες πληροφορίες μέσω
υπερσυνδέσμω ν, ή να έρθει αντιμέτωπος με πληροφορίες που θα προκύψ ουν κατά τη
διάρκεια της περιήγησης. Π αρά το γεγονός ότι οι αρχικοί σκοποί πλοήγησης δεν είναι
ερευνητικοί και αφορούν καθαρά ψυχαγωγικούς σκοπούς, δεν υπάρχει λόγος να
υποθέσουμε πως οι χρήστες αυτοί δεν ασχολούνται με την αξιοπιστία των
πληροφοριών που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια πλοήγησης. Οι χρήστες που
έχουν ως αρχικό κίνητρο την ψυχαγωγία σε σχέση με τους χρήστες που έχουν ως
αρχικό κίνητρο την έρευνα και συλλογή πληροφοριών, ανησυχούν λιγότερο για την
αξιοπιστία των πληροφοριώ ν και είναι λιγότερο να έχουν τους «γνω στικούς πόρους»
τους σε επαγρύπνηση ως προς την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των πληροφοριών
(Metzger, 2007).
Έ να ακόμη εκπληκτικό εύρημα είναι ότι στο δείγμα μας προτιμούν τις διαφημίσεις
που

σχετίζονται

με

την

διασκέδαση

παρά

τις

διαφημίσεις

με

ενημερωτικό

περιεχόμενο. Α υτό μας υποδεικνύει ένα ορισμένο βαθμό της παθητικότητας που
χαρακτηρίζει την πλειοψηφία του δείγματος. Α ντί να αναζητούν ενεργά πληροφορίες,
φαίνεται ότι πολλοί καταναλωτές θέλουν απλά να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως ένα
άλλο μέσο ψυχαγωγίας. (Richard, 2004)
Τα κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις επηρεάζουν θετικά την πρόθεση αγοράς
Το Διαδίκτυο είναι για τους δυνητικούς καταναλωτές ένα ισχυρό μέσο για την
αναζήτηση πληροφοριών για το προϊόν πριν από την πραγματοποίηση αγοράς του
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(Seock και Norton, 2007). Ο χρήστης μπορεί να αντλήσει τις πληροφορίες του
διαφημιζόμενου προϊόντος, με το “κλικ” του ποντικιού του πάνω στις αναρτήσεις των
διαδικτυακών διαφημίσεων.
Η αναζήτηση πληροφοριών αποτελεί βασικό στάδιο της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων των καταναλωτών. Αυτό σημαίνει πως όσον αφορά την διαδικτυακή
διαφήμιση οι πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται διαδικτυακά μέσω των “κλικ”
επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την πρόθεση αγοράς των καταναλωτών. Άρα όσο
περισσότερα “κλικ” κάνει κανείς στις αναρτήσεις των διαδικτυακών διαφημίσεων
τόσο αυξάνετε και η πρόθεση αγοράς του διαφημιζόμενου προϊόντος (Park και Stoel,
2005).Επικρατεί η άποψη επίσης ότι όσο περισσότερο αυξάνεται η πληροφόρηση,
τόσο ενισχύεται η πρόθεση αγοράς (Blackwell et al., 2001). Σε άλλη έρευνα
αποδεικνύεται η σχέση μεταξύ “κλικ” και πρόθεσης αγοράς, όπου η έννοια “κλικ”
συμπεριλαμβάνεται ως στοιχείο πληροφόρησης (Hahn και Kim, 2009).
Από τα παραπάνω προκύπτει η θετική σχέση μεταξύ επιλογής “κλικ” των
διαδικτυακών διαφημιστικών μηνυμάτων και πρόθεσης αγοράς των διαφημιζόμενων
προϊόντων.

Η ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος επηρεάζει θετικά τα κ λ ικ σε διαδικτυακάς
διαφημίσεις

Ένας τρόπος αύξησης της αποτελεσματικότητας των διαδικτυακών διαφημίσεων
είναι η συνεχής αναπαραγωγή του. Υπάρχει η άποψη ότι αυξάνονται τα ποσοστά
ανάκλησης όσο περισσότερο ο αποδέκτης της διαφήμισης εκτίθεται στο διαφημιστικό
μήνυμα (Haugtvedt, et al., 1994).
Φαίνεται να υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της ανάκλησης στην μνήμη του
διαφημιστικού μηνύματος και των “κλικ” που κάνει ο χρήστης του διαδικτύου σε μία
διαφήμιση. Αυτό γιατί όσο πιο συχνά θυμάται κάποιος ένα διαφημιστικό μήνυμα
τόσο πιο συχνά θέλει να πληροφορηθεί για αυτό το προϊόν. Ο πλέον εύκολος τρόπος
επίτευξης αυτού είναι κάνοντας “κλικ” στην διαδικτυακή του διαφήμιση.
Παλαιότερες έρευνες έχουν αποδείξει την ύπαρξη υψηλών και ανάλογων σχέσεων
μεταξύ της ανάκλησης μνήμης και των “κλικ” που κάνει ο καταναλωτής σε
διαδικτυακές διαφημίσεις (Wen και Maddox 2003, Chu Ting Cheung 2006). Εξάλλου
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πολλές φορές η μέτρηση των “κλικ” δείχνει στις επιχειρήσεις το, αν και κατά πόσο το
διαφημιστικό τους μήνυμα έχει καταφέρει α αποθηκευτεί στην μνήμη των αποδεκτών
του.
Α πό τα παραπάνω προκύπτει η θετική σχέση μεταξύ της ανάκλησης διαφημιστικού
μηνύματος και παράγοντα “κλικ” .

Η Στά σ η απέναντι στην επωνυμία επηρεάζει θετικά την πρόθεση αγοράς
Σύμφωνα με τον Aaker η αξία της επωνυμίας προσδιορίζεται από το σύνολο των
χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων που δίνονται σε μια ισχυρή μάρκα, όπως το
όνομα και το λογότυπο της (Α ϊβάζογλου 2011, Aaker 1991, Aaker 1996).
Η στάση των καταναλωτών έχει σημαντική επίδραση στην πρόθεση αγοράς τους
Ό ταν κάποιος έχει θετική στάση απέναντι στην επωνυμία ενός προϊόντος σημαίνει
πως αναγνωρίζει σε αυτό κάποια χαρακτηριστικά που το ξεχω ρίζουν από τα
υπόλοιπα, συμπεραίνουμε λοιπόν πως, όσο καλύτερη είναι η στάση απέναντι στην
επωνυμία ενός προϊόντος τόσο πιο εύκολα θα πραγματοποιηθεί και η αγορά του
(Okonkwo, 2009).
Π ολλές έρευνες έχουν γίνει στο παρελθόν και έχουν διαπιστώσει την σχέση μεταξύ
στάσης καταναλωτή απέναντι στην επωνυμία και την πρόθεση αγοράς (Ajzen και
Driver 1992, Pierre et a l., 2005). Η στάση στην επωνυμία μπορεί να επηρεάζει την
πρόθεση

αγοράς

ακόμη

και ασυνείδητα

προηγούμενες έρευνες η στάση

(Hung

et al.,

2011).

Σύμφωνα

με

στην επωνυμία βασίζεται τόσο σε εμπορικά

χαρακτηριστικά της επωνυμίας του προϊόντος, όσο σε συναισθηματισμούς του
δυνητικού καταναλωτή (Edson και Bettman 2003, Fournier 1998, Supphellen και
Gronhaug 2003, V erhoef et al., 2002, Erdem 1998, Erdem, 1998). Ω στόσο όπου και
αν βασίζεται η στάση απέναντι στην επωνυμία των δυνητικών καταναλωτών είναι
βέβαιο πως αυξάνει την πιθανότητα αυτοί να αγοράσουν το προϊόν (W alsh et al.,
2012, Rao et al., 1999).
Α πό τα παραπάνω προκύπτει πως η στάση στην επωνυμία του διαφημιζόμενου
προϊόντος επηρεάζει θετικά την πρόθεση αγοράς των χρηστών του διαδικτύου (και
αποδεκτών των διαδικτυακών διαφημιστικών μηνυμάτων).
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Η ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος επηρεάζει θετικά την πρόθεση αγοράς
Ό σ ο εκτίθεται κανείς σε κάποιο διαφημιστικό μήνυμα τόσο ενισχύεται η στάση του
απέναντι στην πρόθεση αγοράς. Α υτό γιατί όταν το πλήθος των επαναλήψεων
παρακολούθησης διαφημιστικού μηνύματος αυξάνεται, αυξάνονται και οι σχέσεις
του αποδέκτη με το προϊόν, οπότε είναι πιο εύκολο το άτομο να αποκτήσει θετική
στάση πρόθεσης αγοράς. Σύμφωνα με τον Goodrich υπάρχει θετική σχέση μεταξύ
ανάκλησης διαφημιστικού μηνύματος και πρόθεσης αγοράς(ΟοοάΓΐοΚ, 2011). Η
άποψη ότι ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος και πρόθεση αγοράς έχουν θετική
σχέση μεταξύ τους, υποστηρίζεται και από άλλες θεωρίες (Broussard 2000, Y oo
2009). Παρατηρείτε πως ιδιαιτέρως στις διαδικτυακές διαφημίσεις, ένα σύνηθες
επικοινωνιακό εργαλείο που χρησιμοποιείται, είναι το χιούμορ. Αυτό, έχει δείξει
ερευνητικά ότι βοηθά στην απομνημόνευση και στην ανάκληση του μηνύματος και
στην δημιουργία θετικής στάσης έτσι ώστε ο αποδέκτης του

μηνύματος να

διαμορφώνει θετική άποψη ως προς την πρόθεση αγοράς.
Ό σ οι αποδέκτες διαφημιστικών ανακαλούν στην μνήμη τους κάποιο διαφημιστικό
μήνυμα,

σημαίνει

πως

το

έχουν

ξεχωρίσει

από

τα

υπόλοιπα

για

κάποιο

χαρακτηριστικό του και η πιθανότητες ν α επιλεχθεί από αυτούς το συγκεκριμένο
προϊόν για αγορά είναι μεγάλες (Βασσάκη Π αρασκευή, 2008).
Α πό τα παραπάνω προκύπτει η ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ ανάκλησης μνήμης
και πρόθεσης αγοράς.

Η ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος επηρεάζει θετικά στην στάση απέναντι στην
επωνυμία
Ό πως προαναφέρθηκε, ανάκληση θεωρείτε η ικανότητα των δεκτών διαφημιστικών
μηνυμάτων να θυμούνται τα προϊόντα από τις διαφημίσεις που παρακολούθησαν
καθώς και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών (Πατρώνη, 2007).
Διαπιστώνεται

πως

υπάρχει

σύνδεση

μεταξύ

της

ανάκλησης

διαφημιστικών

μηνυμάτων από τους αποδέκτες τους και στάσης αυτών απέναντι στην επωνυμία του
διαφημιζόμενου προϊόντος. Είναι αναμενόμενο όσο πιο συχνά θυμάται κανείς κάποιο
διαφημιστικό μήνυμα,

ενισχύεται η στάση του

επιχείρησης στην οποία ανήκει το προϊόν.
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Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα η ανάκληση από την μνήμη προκαλεί
συναισθήματα και

ακριβώς

λόγω

αυτών των

αισθημάτων

οι

αποδέκτες

διαφημιστικών μηνυμάτων συνδέουν το διαφημιζόμενο προϊόν με το αντίστοιχο
συναίσθημα και έτσι επηρεάζεται η στάση τους απέναντι στην επωνυμία του
προϊόντος (Guo et al., 2011).Υπάρχει επίσης η πεποίθηση ότι για μία σωστή
προώθηση προϊόντος είναι απαραίτητη η ενίσχυση της θετικής μνήμης των
αποδεκτών των διαφημιστικών μηνυμάτων, ώστε να ενισχυθεί η στάση τους απέναντι
στην μάρκα^οωΒ et al.,1999). Σε παρόμοια αποτελέσματα σχετικά με την θετική
σχέση μεταξύ ανάκλησης μνήμης και στάσης στην επωνυμία καταλήγουν και οι
Nicholls, Roslow και Dublish (Nicholls et al., 1999).
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ ανάκλησης
διαφημιστικού μηνύματος και στάσης αποδεκτών διαφημιστικών μηνυμάτων
απέναντι στην διαφήμιση.
Ως εκ τούτου, με την προσθήκη των νέων σχέσεων και την αφαίρεση των αδύναμων
υποθέσεων προέκυψε το παρακάτω προσαρμοσμένο στις νέες σχέσεις μοντέλο:
Σχήμα (4.2.3.2):Αξιολόγηση του προσαρμοσμένου μοντέλου .
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Οι νέες σχέσεις που προκύπτουν από το παραπάνω προσαρμοσμένο μοντέλο παρουσιάζονται
αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας (4.2.3.3 ) : Σύνοψη των νέω ν σχέσεω ν
Η εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου επηρεάζει θετικά την ευκολία
Σχέση: 1:
στην χρήση του διαδικτύου
Η ευκολία στην χρήση του διαδικτύου επηρεάζει θετικά την
Σ χέσ η :2
πληροφόρηση

Σχέση: 3

Η πληροφόρηση επηρεάζει θετικά την αξιοπιστία

Η ύπαρξη αξιοπιστίας επηρεάζει θετικά την στάση των καταναλωτών
Σ χέσ η :4
απέναντι στην ηλεκτρονική διαφήμιση

Σχέση: 5

Η ψυχαγωγία επηρεάζει θετικά την αξιοπιστία

Η αυξημένη ψυχαγωγία κατά την διάρκεια παρακολούθησης ενός
Σχέση: 6

διαφημιστικού μηνύματος επηρεάζει θετικά τη στάση των
καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή

Σχέση: 7
διαφήμιση επηρεάζει θετικά την διαφήμιση από στόμα σε στόμα
Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή
Σχέση: 8

διαφήμιση επηρεάζει θετικά τη στάση των καταναλωτών απέναντι
στην επωνυμία
Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή

Σχέση: 9

διαφήμιση επηρεάζει θετικά τους καταναλωτές στο να κάνουν
ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος
Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή

Σχέση: 10

διαφήμιση επηρεάζει θετικά τους καταναλωτές στο να κάνουν κλικ
σε διαδικτυακές διαφημίσεις
Η ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος επηρεάζει θετικά στην στάση

Σχέση: 11
απέναντι στην επωνυμία
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Η ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος επηρεάζει θετικά τα κλικ σε
Σ χ έ σ η :12
διαδικτυακές διαφημίσεις
Η Στάση απέναντι στην επωνυμία επηρεάζει θετικά την πρόθεση
Σχέση: 13
αγοράς
Η ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος επηρεάζει θετικά την
Σ χ έ σ η :14
πρόθεση αγοράς
Τα κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις επηρεάζουν θετικά την πρόθεση
Σχέση: 15
αγοράς

Στην

συνέχεια

κάνουμε

έλεγχο

ώστε να

εξετάσουμε

αν

ισχύουν

οι νέες

σχέσεις

προσαρμοσμένου μοντέλου. Αρχικά εξετάζουμε τον βαθμό επίδρασης μεταξύ των παραγόντων.

Πίνακας(4.2.3.4.): Ά μεσες επιδράσεις μεταξύ των παραγόντων του προσαρμοσμένου μοντέλου
Π αράγοντες

Α

Β

Γ

Δ Ε

Σ

Τ

Ζ

Η

Θ

Ι

0,577*

0,368*

0,373*

0,627*

*

*

*

*

0,080*
Α

*

Β

0,462*

0,446*

*

*
0,431*

Γ

*
0,441*

Δ

*

,

0,2
Ε

57
**

ΣΤ
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Κ

του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / 120

Ζ
0,315*
Η

*
0,274*

Θ

*

Ι

0,412*

0,519*

0,353*

*

*

*

Κ
* ρ < 0,05

** ρ > 0,05

Επιπλέον, στον παρακάτω Πίνακα περιλαμβάνονται αναλυτικά οινέες σχέσεις, οι ^τιμές και οι ρτιμές ελέγχου, καθώς επίσης και η απόφαση σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη των νλεω ν
σχέσεω ν που προέκυψαν. Αναλυτικά έχουμε:

Πίνακας 4.2.3.5: Έ λεγγος Ν έω ν Σχέσεων(αναλυτικά)

Υπόθεση 1:
Η εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου επηρεάζει θετικά την ευκολία στην
χρήση του διαδικτύου
Επίδραση =,441

Η Υπόθεση 1 υποστηρίζεται από τα δεδομένα σε

έχουμε:

επίπεδο εμπιστοσύνης 5 %

Ρ >0,05

Υπόθεση. 2:_
Η ευκολία στην χρήση του διαδικτύου επηρεάζει θετικά την πληροφόρηση.

Επίδραση = ,257

Η Υπόθεση 2 υποστηρίζεται από τα δεδομένα σε

Ρ >0,05

επίπεδο εμπιστοσύνης 5 %

έχουμε:
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Υπόθεση. _3_:_
Η πληροφόρηση επηρεάζει θετικά την αξιοπιστία

Επίδραση = ,080

Η Υπόθεση 3 υποστηρίζεται από τα δεδομένα σε

εχουμε:

επίπεδο εμπιστοσύνης 5 %

Ρ >0,05

Υπόθεση 4:
Η ύπαρξη αξιοπιστίας επηρεάζει θετικά τη στάση των καταναλωτών απέναντι
στην ηλεκτρονική διαφήμιση
Επίδραση =,431

Η Υπόθεση 4 υποστηρίζεται από τα δεδομένα σε

Ρ >0,05

επίπεδο εμπιστοσύνης 5 %

έχουμε:

Υπόθεση. _5_:_
Η ψυχαγωγία επηρεάζει θετικά την αξιοπιστία

Επίδραση = ,462

Η Υπόθεση 5 υποστηρίζεται από τα δεδομένα σε

Ρ >0,05

επίπεδο εμπιστοσύνης 5 %

έχουμε:

Υπ.όθ.εσ.η. ό._.

Η αυξημένη ψυχαγωγία κατά την διάρκεια παρακολούθησης ενός διαφημιστικού
μηνύματος επηρεάζει θετικά τη στάση των καταναλωτών απέναντι στην
διαδικτυακή διαφήμιση
Επίδραση = ,446
Η Υπόθεση 6 υποστηρίζεται από τα δεδομένα

έχουμε:
Ρ >0,05
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Υπόθεση 7:
Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
επηρεάζει θετικά την διαφήμιση από στόμα σε στόμα
Επίδραση = ,557

Η Υπόθεση 7 υποστηρίζεται από τα δεδομένα σε

εχουμε:

επίπεδο εμπιστοσύνης 5 %

Ρ >0,05

Υπόθεση 8:
Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
επηρεάζει θετικά την στάση των καταναλωτών απέναντι στην επωνυμία
Επίδραση = ,368

Η Υπόθεση 8 υποστηρίζεται από τα δεδομένα σε

Ρ >0,05

επίπεδο εμπιστοσύνης 5 %

έχουμε:

Υπόθεση. 9 _:_

Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
επηρεάζει θετικά τους καταναλωτές στο να κά νουν ανάκληση διαφημιστικού
μηνύματος
Επίδραση = ,627

Η Υπόθεση 9 υποστηρίζεται από τα δεδομένα σε

έχουμε:

επίπεδο εμπιστοσύνης 5 %

Ρ >0,05

Υπόθεση 10 :

Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
επηρεάζει θετικά τους καταναλωτές στο να κά νουν κλικ σε διαδικτυακές
διαφημίσεις
Επίδραση = ,373

Η Υπόθεση 10 υποστηρίζεται από τα δεδομένα

έχουμε:

σε επίπεδο εμπιστοσύνης 5 %

Ρ >0,05
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Υπόθεση 11 :
Η ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος επηρεάζει θετικά στην στάση απέναντι
στην επωνυμία

Επίδραση = ,412

Η Υπόθεση 11 υποστηρίζεται από τα δεδομένα

εχουμε:

σε επίπεδο εμπιστοσύνης 5 %

Ρ >0,05

Υπόθεση 12 :
Η ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος επηρεάζει θετικά τα κλικ σε
διαδικτυακές διαφημίσεις

Επίδραση = ,519

Η Υπόθεση 12 υποστηρίζεται από τα δεδομένα

Ρ >0,05

σε επίπεδο εμπιστοσύνης 5 %

έχουμε:

Υπόθεση. .1.3
Η Στάση απέναντι στην επωνυμία επηρεάζει θετικά την πρόθεση αγοράς

Επίδραση = ,315

Η Υπόθεση 13 υποστηρίζεται από τα δεδομένα

έχουμε:

σε επίπεδο εμπιστοσύνης 5 %

Ρ >0,05

Υπόθεση. .14:.
Η ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος επηρεάζει θετικά την πρόθεση αγοράς

Επίδραση = ,353

Η Υπόθεση 14 υποστηρίζεται από τα δεδομένα

έχουμε:

σε επίπεδο εμπιστοσύνης 5 %

Ρ >0,05
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Υπόθεση. 15:
Τα κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις επηρεάζουν θετικά την πρόθεση αγοράς

Επίδραση = ,274

Η Υπόθεση 15 υποστηρίζεται από τα δεδομένα

εχουμε:

σε επίπεδο εμπιστοσύνης 5 %

P >0,05

Σ υ ν ο π τ ικ ά _λ ο ι π ό ν , _έ χ ο υ μ ε :
Ό λες οι Υποθέσεις: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 - υποστηρίζονται ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

Ε φ όσον διαπιστώσαμε πως στο σύνολό τους, οι υποθέσεις που προέκυψαν υποστηρίζονται από τα
δεδομένα προχωράμε στην αξιολόγηση του προσαρμοσμένου μοντέλου .Σχήμα (4.2.3.2)

4.2.4 Αξιολόγηση του προσαρμοσμένου μοντέλου
Για την αξιολόγηση του προσαρμοσμένου μοντέλου χρησιμοποιούμε τους παρακάτω δείκτες:
■

Στατιστικό. _Χ_..(C h i-s q u a re S ta tis tic ).και..επίπεδο. .σημ.αν.τικότητ_α.ς.(p ): Είναι το πιο σημαντικό
μέτρο μέτρησης της προσαρμογής του συνολικού μοντέλου και συγχρόνως το μοναδικό
στατιστικό μέτρο που είναι διαθέσιμο στα «Μ οντέλα Δομικών Εξισώσεων». Μ εγάλη τιμή του
Χ σε σχέση με τους βαθμούς ελευθερίας δηλώνει άσχημη προσαρμογή του μοντέλου. Μ ικρές
τιμές του Χ

που είναι στατιστικά ασήμαντες (p > 0 ,0 5 ) δείχνουν καλή προσαρμογή του

μοντέλου. Ω στόσο ο δείκτης αυτός πολλές φορές λόγο υπερπληθυσμου των δεδομένων των
ερωτήσεων παρουσιάζει σφάλμα ,για αυτό στηριζόμαστε στην αξιολόγηση του μοντέλου και
από τα αποτελέσματα των παρακάτων δεικτών.
■ Norm ed .Chi-square

.Chi-square _/..Βαθμοί. ..ελευθερίας.( d f ): Είναι ο δείκτης Χ

διορθωμένος

κατά τους βαθμούς ελευθερίας. Τιμές κάτω του 1 δηλώνουν ότι το μοντέλο είναι υπέρπροσαρμόσιμο στα δεδομένα, ενώ τιμές μεγαλύτερες του 3 ή του 4 ή του πολύ ελαστικού ορίου
5 δηλώνουν ότι το μοντέλο δεν αντιπροσωπεύει τα δεδομένα και χρειάζεται βελτίωση.
Επομένως, τιμές ανάμεσα στο 1 και στο 3 (ή στο 4 ή ακόμα και στο 5) είναι επιθυμητές.
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■

R M SE A (Root. M e a n Square. E rro r. o f A p pro xim a tio n): Το μέτρο αυτό διορθώνει την τάση του
Χ να απορρίπτει κάθε μοντέλο με μεγάλο μέγεθος δείγματος. Οι επιθυμητές τιμές είναι αυτές
που είναι μικρότερες του 0,1.

■

CFI. (Com parative. F it.In d e x ) . και GFI (G oo d n ess. o f Fit. In d e x): Οι δείκτες αυτοί παρουσιάζουν
τον συνολικό βαθμό προσαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα. Οι επιθυμητές τιμές είναι αυτές
που είναι μεγαλύτερες του 0,9.

Ό πως παρατηρούμε και στο Παράρτημα:5
■

Το στατιστικό Χ

με τιμή 121,802 και 40 βαθμούς ελευθερίας είναι στατιστικά σημαντικό,

καθώς η p-τιμή του ελέγχου είναι 0,000 < 0,05.
■

Το συμπληρωματικό μέτρο “Στατιστικό Χ

/ βαθμοί ελευθερίας” ισούται με: 121,802 / 40 =

3,045, όπου 1 < 3,045 < 4.
■

R M SE A = 0,078 < 0,1.

■

CFI = 0,951 > 0,9 και GFI = 0,938 > 0,9

Α πό ότι παρατηρούμε, όλα τα μέτρα και οι έλεγχοι για την ποιότητα της προσαρμογής του
συνολικού μοντέλου δείχνουν ικανοποιητική προσαρμογή.

Χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης (μέθοδος enter) για να ελεγχθεί η στάση
και η συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση. Ως παράγοντες
πρόβλεψης χρησιμοποιήθηκαν: η πληροφόρηση, η ψυχαγωγία , η αξιοπιστία, η αντιλαμβανόμενη
χρησιμότητα του διαδικτύου και η εμπειρία χρήσης του διαδικτύου. Ως παράγοντες που καθορίζουν
την συμπεριφορά του καταναλωτή απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση χρησιμοποιήθηκαν: η
διαφήμιση από στόμα σε στόμα, η στάση απέναντι στην επωνυμία, η ανάκληση του διαφημιστικού
μηνύματος και το “κλικ” στις διαδικτυακές διαφημίσεις. Σύμφωνα με την προσαρμογή του
μοντέλου στις σχέσεις που προέκυψαν έπειτα από την εκπόνηση της έρευνάς μας διαπιστώσαμε
πως ο παράγοντας πρόθεση
συμπεριφορά

και

στάση

του

αγοράς σχετίζεται με τους παράγοντες που καθορίζουν στην
καταναλωτή

και

δεν

σχετίζετε

άμεσα

με

τον

παράγοντα

παρακολούθησης διαδικτυακής διαφήμισης. Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων που
προέκυψαν έπειτα από την διεξαγωγή της έρευνας θα προχω ρήσουμε στην επισήμανση των
σημαντικότερων σχέσεω ν και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παραγόντων, σύμφωνα με τον δείκτη
πολλαπλής συνάφειας σε σχέση με τον προσαρμοσμένο συντελεστή προσδιορισμού R2.
Αρχικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, θα εξετάσουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ των
παραγόντων

πρόβλεψης

παρακολούθησης

διαδικτυακής

διαφήμισης.

Παρατηρούμε

πως

ο

παράγοντας της αξιοπιστίας σχετίζεται με τον παράγοντα πληροφόρησης, με δείκτη πολλαπλής
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συνάφειας 0,07 και σε συγκριτικά υψηλότερο βαθμό με τον παράγοντα της ψυχαγωγίας, με δείκτη
πολλαπλής συνάφειας 0,54. Ο προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού R2 του παράγοντα
της αξιοπιστίας είναι 0,30,

αυτό σημαίνει ότι το 30% της διασποράς του αριθμού της

αντιλαμβανόμενης αξιοπιστίας οφείλετε στην επίδραση των δύο ανεξάρτητων μεταβλητών και σε
μεγαλύτερο ποσοστό από τον παράγοντα της ψυχαγωγίας.
Α ξίζει να αναφέρουμε πως ο παράγοντας της ψυχαγωγίας των χρηστών επηρεάζει τον παράγοντα
παρακολούθησης

διαδικτυακής

διαφήμισης

με

δείκτη

πολλαπλής

συνάφειας

0,48

και σε

μεγαλύτερο βαθμό τον παράγοντα της αξιοπιστίας με δείκτη πολλαπλής συνάφειας 0,54.
Α πό την επισκόπηση των αποτελεσμάτων διαπιστώνουμε ότι δύο (από τους πέντε) ανεξάρτητους
παράγοντες

συμβάλλουν

σημαντικά

στην

πρόβλεψη

του

ανεξάρτητου

παρεμβαλλόμενου

παράγοντα, «παρακολούθηση διαδικτυακού μηνύματος» ο οποίος διαμορφώνει και την στάση του
καταναλωτή.

Ό πω ς

προαναφέρθηκε

οι

παράγοντες

πρόβλεψης

που

σχετίζονται

με

την

παρακολούθηση της διαδικτυακής διαφήμισης είναι η Ψυχαγωγία με δείκτη πολλαπλής συνάφειας
0,48 και η αξιοπιστία με δείκτη πολλαπλής συνάφειας 0,39. Ο προσαρμοσμένος συντελεστής
προσδιορισμού

του παράγοντα της παρακολούθησης της διαδικτυακής διαφήμισης είναι ίσως

με 0,58, αυτό σημαίνει ότι το 58% της διασποράς του αριθμού παρακολούθησης διαδικτυακής
διαφήμισης μπορεί να ερμηνευθεί από την επίδραση των δύο ανεξάρτητων μεταβλητών και σε
μεγαλύτερο

ποσοστό

από

τον

παράγοντα

της

ψυχαγωγίας.

Διαπιστώνουμε

λοιπόν

πως

σημαντικότερη επίδραση μεταξύ των παραγόντων πρόβλεψης παρακολούθησης διαδικτυακής
διαφήμισης ασκεί ο παράγοντας της ψυχαγωγίας των χρηστών διαδικτύου.
Μ εγαλύτερη συσχέτιση μεταξύ του παράγοντα παρακολούθηση της διαδικτυακής διαφήμισης και
παραγόντων που καθορίζουν την συμπεριφορά του καταναλωτή απέναντι στην διαδικτυακή
διαφήμιση (διαφήμιση από στόμα σε στόμα, στάση απέναντι στην επωνυμία, ανάκληση του
διαφημιστικού μηνύματος και “κλικ” στις διαδικτυακές διαφημίσεις) παρουσίασε ο παράγοντας της
ανάκλησης του διαφημιστικού μηνύματος με δείκτη πολλαπλής συνάφειας 0,67.
Η ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος ως παράγοντας που καθορίζει την συμπεριφορά του
καταναλωτή απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση διαπιστώθηκε πως επηρεάζει τον παράγοντα
στάση απέναντι στην επωνυμία με δείκτη πολλαπλής συνάφειας 0.37, τον παράγοντα πρόθεση
αγοράς με δείκτη πολλαπλής συνάφειας 0,31 και σε μεγαλύτερο βαθμό τον παράγοντα κλικ σε
διαδικτυακές διαφημίσεις με δείκτη πολλαπλής συνάφειας 0,42.
Τέλος σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τρείς (από τους τέσσερις ) εξαρτημένους παράγοντες οι
οποίοι καθορίζουν την συμπεριφορά του καταναλωτή απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
συμβάλλουν στην πρόβλεψη της πρόθεσης αγοράς. Ο παράγοντας “Κλικ” σε διαδικτυακές
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διαφημίσεις σχετίζετε με τον παράγοντα πρόθεση αγοράς με δείκτη πολλαπλής συνάφειας 0.30,
ενώ εντονότερη επιρροή παρουσιάζουν οι παράγοντες Στάση απέναντι στην επωνυμία και
ανάκληση

διαφημιστικού μηνύματος σχετίζονται με δείκτη πολλαπλής συνάφειας ο,31. Ο

προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού Κ2 του παράγοντα της πρόθεσης αγοράς είναι ίσως
με 0,60, αυτό σημαίνει ότι το 60% της διασποράς του αριθμού πρόθεσης αγοράς μπορεί να
ερμηνευθεί από την επίδραση των τριών παραγόντων και σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους
παράγοντες στάση απέναντι στην επωνυμία και ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 5: Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α
5.1. Σύνοψη του περιεχομένου της πτυχιακής εργασίας.
Η παρούσα πτυχιακή αφορά την διαδικτυακή διαφήμιση και συγκεκριμένα την συμπεριφορά και τη
στάση των καταναλωτών απέναντι σε αυτή. Για την εκπόνηση αυτής της έρευνας αρχικά
συλλέξαμε πλούσιες πληροφορίες από την διεθνή βιβλιογραφία για την σύνταξη του θεωρητικού
υπόβαθρου της πτυχιακής μας εργασίας. Ε φ όσον καταλήξαμε στο θέμα που αποφασίσαμε να
ερευνήσουμε, δηλαδή την διερεύνηση της συμπεριφοράς και στάσης των καταναλωτών απέναντι
στην διαδικτυακή διαφήμιση, αναζητήσαμε σε επιστημονικά άρθρα και θεωρίες τους παράγοντες
που

θα σχετίζονταν με το θέμα. Επιπρόσθετα αφού εντοπίσαμε αυτούς που θεωρήσαμε

σημαντικότερους και εύκολα προσαρμόσιμους στα ελληνικά πρότυπα, καταλήξαμε στις υποθέσεις
που θα συνθέτουν το μοντέλο της έρευνας μας.
Ε ν συνεχεία δημιουργήσαμε το ερωτηματολόγιο της ερευνάς μας και το διανείμαμε σε ηλεκτρονική
μορφή σε χρήστες διαδικτύου. Έπειτα από την συλλογή των συμπληρω μένων ερωτηματολογίων
ακολούθησε η εκπόνηση του ελέγχου εγκυρότητας ερωτηματολογίου περιεχομένου και δομής. Στη
συνέχεια προχωρήσαμε στην ανάλυση δεδομένω ν για την εδραίωση των αιτιωδών σχέσεω ν και την
σύνδεση

της

έρευνας

χρησιμοποιήθηκε

το

με

τον

πρόγραμμα

σύγχρονο
SPSS,

κόσμο.

A m os

19.

Στην
Ο

ποσοτική
έλεγχος

ανάλυση

εγκυρότητας

δεδομένων
της

δομής

πραγματοποιήθηκε για τον μετέπειτα έλεγχο ερευνητικών υποθέσεω ν της έρευνας με την εκτέλεση
διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν πως έγινε σωστή επιλογή
του κάθε παράγοντα και των ερωτήσεων που τους απαρτίζουν.
Επόμενη κίνηση ήταν ο έλεγχος των υποθέσεω ν. Κ άνοντας την διερευνητική παραγοντική ανάλυση
με την χρήση του προγράμματος SPSS, A m os 19. διαπιστώθηκε πως από τις δέκα αρχικές
υποθέσεις ίσχυαν μόνο οι επτά, ενώ οι άλλες τρεις όχι, καθώς επίσης πως το μοντέλο της έρευνάς
μας ήταν στατιστικά μη αποδεκτό. Σκεφτήκαμε σε αυτό το σημείο να εισάγουμε νέες σχέσεις στο
μοντέλο καθώς και να αφαιρέσουμε από αυτό σχεσεις που ήταν αδύναμες. Έ τσι επαναλάβαμε τον
έλεγχο των υποθέσεω ν, αυτήν την φορά στις νέες σχέσεις κάνοντας για ακόμη μια φορά την
διερευνητική παραγοντική ανάλυση και τα αποτελέσματα μας έδειξαν πως όλες οι σχέσεις του νέου
μοντέλου ισχύουν. Συμπερασματικά λοιπόν αλλάξαμε (προσθέσαμε ή αφαιρέσαμε) τις σχέσεις
μεταξύ των παραγόντων,

(Σχήμα 4.2.3.2:

Α ξιολόγηση
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πιστοποίηση των νέω ν σχέσεω ν αναζητήσαμε στην διεθνή βιβλιογραφία πληροφορίες που να
διαπιστώνουν τις νέες σχέσεις, έτσι ώστε η έρευνά μας να είναι και επιστημονικά τεκμηριωμένη)
και δημιουργήσαμε το νέο προσαρμοσμένο μοντέλο.

5.2. Σύνοψη και ερμηνεία αποτελεσμάτων
Η παρούσα εργασία διερεύνησε την διαμόρφωση της συμπεριφοράς των καταναλωτών που
σχετίζεται με την παρακολούθηση διαδικτυακού διαφημιστικού μηνύματος και την μετέπειτα
στάση τους απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση. Πιο συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε με δέκα
παράγοντες που σχετίζονται είτε με τη στάση των αποδεκτών διαδικτυακών διαφημιστικών
μηνυμάτων (πληροφόρηση, αξιοπιστία, ψυχαγωγία, ευκολία στην χρήση, εμπειρία στην χρήση),
είτε με την συμπεριφορά τους αφού παρακολουθήσουν διαδικτυακή διαφήμιση (διαφήμιση από
στόμα σε στόμα, στάση απέναντι στην επωνυμία, ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος, κλικ σε
διαδιαδικτυακή δαιφήμιση, πρόθεση αγοράς). Κ αθορίσαμε λοιπόν τις σχέσεις που δημιουργούνται
ανάμεσα σε αυτές τις μεταβλητές. Στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον ο καθορισμός σχέσεω ν
ανάμεσα σε διάφορους παράγοντες (αιτία και αποτέλεσμα - σχέσεις επίδρασης ενός παράγοντα με
κάποιο άλλο), είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία προσπαθεί να
θεραπεύσει την σχετική έλλειψη γνώ σης που παρατηρείται στο ε ν ’ λόγω αντικείμενο, παρέχοντας
στοιχεία που φανερώ νουν τους παράγοντες που επηρεάζουν ισχυρότερα την παρακολούθηση
διαδικτυακής διαφήμισης. Η ανάδειξη αυτών των παραγόντων έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την
επιχείρηση και αποτελεί εργαλείο στα χέρια των στελεχών, εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει την
επιχείρηση στην εδραίωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Για να ελέγξουμε τις σχέσεις ανάμεσα στους παράγοντες πραγματοποιήσαμε μια εμπειρική μελέτη
που αφορά τον διαδικτυακό χώρο της χώρας μας. Για την ανάλυση των δεδομένων, τα οποία
συγκεντρώθηκαν με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκε επιστημονική
μεθοδολογία και εφαρμόστηκαν ποσοτικές ερευνητικές τεχνικές. Κάτω από το πλαίσιο αυτό, η
παρούσα έρευνα μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιστημονική και ειδικότερα ως εφαρμοσμένη
επιχειρηματική έρευνα.

Τα εμπειρικά αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι η στάση των αποδεκτών διαφημιστικών
μηνυμάτων έχει θετική επίδραση στην παρακολούθηση διαδικτυακής διαφήμισης. Επιπλέον,
αποδεικνύεται πως η παρακολούθηση διαδικτυακής διαφήμισης επιδρά θετικά στην συμπεριφορά
των αποδεκτών διαδικτυακών διαφημιστικών μηνυμάτων. Α πό το σύνολο των δέκα αρχικών
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υποθέσεω ν, τα εμπειρικά δεδομένα παρείχαν υποστήριξη στις επτά. Οι τρεις υποθέσεις που
υποστηρίζουν ότι η πληροφόρηση, η ευκολία στην χρήση του διαδικτύου και η εμπειρία στην
χρήση του διαδικτύου δρουν ενισχυτικά στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην παρακολούθηση
διαδικτυακής

διαφήμισης

και

μετέπειτα

διαμόρφωση

στάσης

καταναλωτή,

δεν

γνώρισαν

υποστήριξη από τα εμπειρικά δεδομένα.

Το μη αναμενόμενο εύρημα της παρούσας μελέτης είναι ότι η πληροφόρηση, η ευκολία χρήσης του
διαδικτύου και η εμπειρία χρήσης του δεν φαίνεται να ενδυναμώ νουν τη σχέση ανάμεσα στη
παρακολούθηση διαδικτυακής διαφήμισης. Μ ια πιθανή εξήγηση βασίζεται στο ότι, το δείγμα που
απάντησε στην έρευνα απαρτίζονταν από νεαρά άτομα (μέση ηλικία 21 ετών).

Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν υποστήριξη για ικανό αριθμό
υποθέσεω ν. Ω στόσο αυτό δεν ήταν αρκετό και έτσι προχωρήσαμε στην ενίσχυση του υπάρχοντος
μοντέλου με νέες σχέσεις ενώ αφαιρέσαμε κι άλλες, δημιουργώντας έτσι το νέο, προσαρμοσμένο
μοντέλο. Σύμφωνα λοιπόν με το προσαρμοσμένο μοντέλο η πληροφόρηση, η ευκολία χρήσης του
διαδικτύου και η εμπειρία χρήσης του διαδικτύου που φαινόταν να μην επιδρούν άμεσα στην
παρακολούθηση της διαδικτυακής διαφήμισης τώρα φαίνεται να επιδρούν σε αυτήν έμμεσα.
Συγκεκριμένα η εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου επιδρά θετικά στην ευκολία χρήσης του
διαδικτύου, οι χρήστες αναπτύσσουν τα επίπεδα παιδείας για την ευκολία χρήσης του διαδικτύου,
μέσω της εμπειρίας τους η οποία με την σειρά της επηρεάζει θετικά την πληροφόρηση. Η
πληροφόρηση συνδέεται θετικά με την αξιοπιστία και έτσι υπάρχει μια άμεση σχέση των τριών
παραγόντων με την παρακολούθηση διαδικτυακής διαφήμισης. Μ ε την διερεύνηση της σχέσης
μεταξύ ευκολίας στη χρήση του διαδικτύου και άντλησης πληροφοριών εντοπίσαμε πως οι χρήστες
του διαδικτύου με μεγαλύτερη εμπειρία, αντιλαμβάνονται το διαδίκτυο ως μια πιο χρήσιμη πηγή
άντλησης πληροφοριών. Α υτό έχει ως αποτέλεσμα η πληροφόρηση μέσω διαδικτύου να σχετίζεται
θετικά και με την αξιοπιστία των πληροφοριών μέσω διαδικτύου σε σχέση με συμβατικά μέσα,
όπως η τηλεόραση, εφημερίδες, ραδιόφωνο, και περιοδικά, από ότι οι λιγότερο έμπειροι χρήστες.
Π ληροφορίες συνδυασμένες με και ελκυστικά γραφικά μπορεί να επιφέρουν θετικό αποτέλεσμα,
ανεξάρτητα από την καταλληλότητα και επαρκή κάλυψη του περιεχομένου διαμορφώνοντας μια
θετική κρίση αξιοπιστίας.
Συνοψίζοντας παρατηρούμε πως η ψυχαγωγία είναι σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης της
διαφημιστικής αξίας η οποία επιδρά άμεσα στη διαμόρφωση της στάσης του καταναλωτή απέναντι
στην διαδικτυακή διαφήμιση.
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Επιπλέον έμμεση φαίνεται να είναι και η σχέση παρακολούθησης διαδικτυακής διαφήμισης,
πρόθεσης αγοράς και παρακολούθηση διαδικτυακής διαφήμισης, διαφήμιση από στόμα σε στόμα.
Οι ενδιάμεσοι παράγοντες μεταξύ αυτών φαίνεται να είναι η στάση στην επωνυμία, η ανάκληση
μνήμης και το κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις. Συγκεκριμένα, όταν οι καταναλωτές πιστεύουν
πως η διαδικτυακή διαφήμιση είναι αξιόπιστη τείνουν να διαμορφώνουν θετική στάση και
συμπεριφορά

Τέλος στην συμπεριφορά των αποδεκτών διαφημιστικών μηνυμάτων φαίνεται πως ο παράγοντας
ανάκληση

διαφημιστικού

μηνύματος

επηρεάζει

θετικά

τόσο

την

στάση

των

αποδεκτών

διαφημιστικών μηνυμάτων απέναντι στην επωνυμία του διαφημιζόμενου προϊόντος όσο και στα
“κλικ” που αυτοί κάνουν στις διαδικτυακές διαφημίσεις.
Α ν και αρχικά οι τρεις από τις δέκα ερευνητικές υποθέσεις δεν γνώρισαν εμπειρική υποστήριξη,
προσθέτοντας και αφαιρώντας κάποιες σχέσεις στο εννοιολογικό πλαίσιο που αρχικά είχαμε
δημιουργήσει φαίνεται να ερμηνεύονται ικανοποιητικά όλες οι σχέσεις των παραγόντων που το
αποτελούν.

5.3. Επίδραση των αποτελεσμάτων στη διοικητική λειτουργία των επιχειρήσεων.
Σκοπός κάθε ερευνητικής προσπάθειας που διεξάγεται στον επιχειρησιακό τομέα είναι η εξαγωγή
συμπερασμάτων που βοηθούν στη διοικητική λειτουργία των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της
δικής μας ερμηνευτικής έρευνας αφορούν την διαδικτυακή διαφήμιση, οπότε επικεντρώνονται στον
τομέα του μάρκετινγκ. Σε αυτή την παράγραφο θα προσπαθήσουμε να συνοψ ίσουμε τους τρόπους
με τους οποίους τα ερευνητικά συμπεράσματα μπορούν να εφαρμοστούν σε πρακτικά ζητήματα
οργάνωσης και διοίκησης, καθώς επίσης και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων.
Το πρώτο σημαντικό δεδομένο της έρευνας είναι ότι η διαδικτυακή διαφήμιση μπορεί να
προσφέρει κέρδη και ανταγωνιστικότητα στις επιχειρήσεις που την εφαρμόζουν. Επίσης τα
αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι «η στάση των

δυνητικών καταναλωτών απέναντι

στην διαδικτυακή διαφήμιση» αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο του μάρκετινγκ που οδηγεί τις
επιχειρήσεις σε ανώτερη απόδοση από τον ανταγωνισμό. Επομένως, τα στελέχη των ελληνικών
επιχειρήσεων δεν μπορούν πια να αγνοούν τη βαρύνουσα σημασία της ύπαρξης στοιχείων που
οδηγούν τους καταναλωτές στην παρακολούθηση διαδικτυακής διαφήμισης. Π έραν αυτών,
αποδεικνύεται πως η παρακολούθηση διαδικτυακής διαφήμισης επηρεάζει την συμπεριφορά των
αποδεκτών του διαφημιστικού μηνύματος(και δυνητικούς καταναλωτές).
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Ό σ ο αφορά το πρώτο σκέλος, δηλαδή την θετική επίδραση της στάσης των καταναλωτών απέναντι
στην διαδικτυακή διαφήμιση και την παρακολούθηση αυτής, κάποιες από τις υποθέσεις που αρχικά
είχαν εκφραστεί φαίνονται να μην ισχύουν. Συγκεκριμένα η πληροφόρηση, η εμπειρία στην χρήση
και η ευκολία στην χρήση του διαδικτύου δεν επηρεάζουν άμεσα την παρακολούθηση της
διαδικτυακής διαφήμισης παρόλα αυτά επηρεάζουν το στοιχείο της αξιοπιστίας.

Α πό τα

αποτελέσματα διαπιστώνουμε πως σημαντική επίδραση στην παρακολούθηση της διαδικτυακής
κατά 87% συμβάλλει η αξιοπιστία και η διασκέδαση. Οπότε η επιχείρηση στην προσπάθεια της να
αυξήσει την παρακολούθηση των διαδικτυακών της διαφημίσεων θα πρέπει να εστιάσει στην
ύπαρξη ψυχαγωγίας και αξιοπιστίας. Κυρίως στον παράγοντα της ψυχαγωγίας που φαίνεται να
επηρεάζει την παρακολούθηση διαδικτυακών διαφημίσεων περισσότερο από ότι η αξιοπιστία (από
το 48% έναντι 39% αντίστοιχα).
Στο

δεύτερο

μέρος

της

έρευνας

(συμπεριφορά

αποδεκτών

διαφημιστικών

μηνυμάτων)

παρατηρήσαμε πως η παρακολούθηση διαδικτυακής διαφήμισης δεν οδηγεί απευθείας στην
πρόθεση αγοράς αλλά μεσολαβούν τρεις από τους παράγοντες που επηρεάζονται από την
παρακολούθηση διαδικτυακής διαφήμισης. Α υτοί είναι η στάση στην επωνυμία, η ανάκληση
μνήμης και το “κλικ” σε διαδικτυακές διαφημίσεις. Α υτοί οι παράγοντες λοιπόν, επηρεάζονται
ανάλογα με την παρακολούθηση της διαδικτυακής διαφήμισης και επηρεάζουν ανάλογα την
πρόθεση αγοράς. Α υτό σημαίνει πως οι επιχειρήσεις προκειμένου να πουλήσουν θα πρέπει όσ ον
αφορά την διαδικτυακή τους διαφήμιση, να εστιάσουν στην επωνυμία της επιχείρησης, στην
ανάκληση του διαφημιστικού μηνύματος και στο “κλικ” διαδικτυακών διαφημίσεων. Π ερισσότερο
μάλιστα θα πρέπει να εστιάσουν στην ανάκληση μνήμης η οποία φαίνεται να επηρεάζει πολύ
σημαντικά την πρόθεση αγοράς(60% ).
Π έραν αυτών υπάρχει ακόμη ένας παράγοντας ο οποίος επηρεάζεται από την παρακολούθηση της
διαδικτυακής διαφήμισης, ο οποίος είναι η διαφήμιση από στόμα σε στόμα. Ο παράγοντας αυτός
δεν φαίνεται να επηρεάζει άμεσα την πρόθεση αγοράς. Οπότε οι επιχειρήσεις που γνω ρίζουν πως οι
χρήστες του διαδικτύου μιλούν για την διαδικτυακή τους διαφήμιση δεν θα πρέπει να προσδοκούν
ως αποτέλεσμα την πρόθεση αγοράς του διαφημιζόμενου προϊόντος, αλλά την διαφήμιση από
στόμα σε στόμα, δηλαδή την συμπληρωματική κατά κάποιο τρόπο διάδοση της διαδικτυακής τους
διαφήμισης.
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5.4 Περιορισμοί της Μελέτης
Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, στο στάδιο του σχεδιασμού και της εκτέλεσης της
έρευνας, έτσι ώστε να αντληθούν αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσματα. Ωστόσο, καμία εμπειρική
μελέτη που πραγματοποιείται δεν είναι δυνατό να μην περιλαμβάνει ορισμένους περιορισμούς. Οι
περιορισμοί της έρευνας αυτής αναφέρονται στη συνέχεια.

Έ νας πρώτος περιορισμός της δικής μας εμπειρικής έρευνας είναι ο πληθυσμός του δείγματος.
Φαίνεται πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι άτομα νεαρής ηλικίας( 21 ετών) και αυτό
καθιστά δύσκολη την γενίκευση των αποτελεσμάτων. Αρχικά στην έρευνα είχε οριστεί σαν στόχοςπληθυσμός ο μέσος Έ λληνας χρήστης του διαδικτύου. Ω στόσο αντικειμενικές δυσκολίες (χρονικός
περιορισμός, χρηματική δαπάνη) δεν επέτρεψαν κάτι τέτοιο να συμβεί. Π αρόλο τον περιορισμό
στην ηλικία θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα μπορούν να ειδικευτούν σε άτομα νεαρής ηλικίας.

Ο δεύτερος περιορισμός της μελέτης μας έχει να κάνει με την μέτρηση των παραγόντων
«διαφήμιση από στόμα σε στόμα» και «κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις». Θα ήταν δόκιμο να
προσπαθήσουμε, σε επόμενα ερευνητικά βήματα, να επεκτείνουμε τον αριθμό των ερωτήσεων που
χρησιμοποιήσαμε για τη μέτρηση των συγκεκριμένων παραγόντων (τέσσερις ερωτήσεις), έτσι ώστε
να ανταποκριθούμε πληρέστερα στη θεωρητική και την εμπειρική τους σπουδαιότητα.

5.5 Κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα
Η πιο προφανής μελλοντική ερευνητική κατεύθυνση είναι η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας σε
άτομα όλω ν των ηλικιών. Επίσης μια πιθανή μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να γίνει με βάση τον
κλάδο στον οποίο ανήκει η διαφημιζόμενη επιχείρηση.. Μ ε την κίνηση αυτή θα αυξηθεί η
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συνδέονται οι παράγοντες και θα ελεγχθεί η ισχύς του
εννοιολογικού πλαισίου που αξιολογήσαμε στην χώρα μας.
Π ιο συγκεκριμένα, θεωρίες και οι υποθέσεις όπως για παράδειγμα της αντιληπτικής θεωρίας, θα
μπορούσαν να συντελέσουν στην δημιουργία του γενικού περιεχομένου του ιστού ανεξάρτητα από
τη χρήση διαδικτυακών διαφημιστικών μηνυμάτων (Brajnik και Gabrielli, 2010). Οι Brajnik και
Gabrielli

(2010),

δηλώ νουν

ότι

μία

τέτοια

έκβαση

θα

βοηθούσε

στην

διεύρυνση

των

χαρακτηριστικών που συνθέτουν την μέτρηση της εμπειρίας των χρηστών, θα μπορούσαν να
παραχθούν νέες ενδιαφέρουσες ιδέες κατά την εξέλιξη της παρατήρησης των φαινομένω ν μεταξύ
χρήστη και ψηφιακού περιβάλλοντος, και θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενημέρωση για τις
αποφάσεις ανάπτυξης σχεδίου το οποίο θα συντελέσει στην αύξηση της εμπειρίας. Παραδείγματος
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χάριν,

θα ήταν ενδιαφέρον γνω στοποιηθούν τα αποτελέσματα της αλλαγής διάταξης του

περιεχομένου του ιστού ως προς την πειστική επιρροή στόχων τους από άποψη: επιθυμίας, γνώσης
και συμπεριφοράς των χρηστών. Μ έχρι τώρα οι μελέτες για τις αρνητικές τοποθετήσεις των
χρηστών δεν έχουν εστιάσει ως προς την αποτελεσματικότητα (π.χ., επίπεδο επιτυχίας, ποσοστό
επιτυχίας, λάθη χρηστών, ακρίβεια, και πληρότητα των συγκεντρωμένων πληροφοριών, απόδοση
στους στόχους ανάγνωσης). Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθούν μέχρι ποιό σημείο η προβολή της
διαδικτυακής διαφήμισης έχει επιπτώσεις στους χρήστες, πως η διαμόρφωση στάσης εξαρτάται από
την εκτεταμένη προβολή των διαφημίσεων, εάν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και
προωθητικών διαδικτυακών παραγόντων και τέλος η ύπαρξη συμβιβασμών μεταξύ χρήστη και
αρνητικών επιπτώσεων διαδικτυακής διαφήμισης (Β γε) ^ και ΟαόποΠΐ, 2010).
Ό σ ο ν αφορά τον προσδιορισμό μιας πιο ακριβής εικόνας της αντιληπτής αξιοπιστίας των
πληροφοριών στο Διαδίκτυο, οι ερευνητές θα πρέπει να επεκτείνουν το φάσμα των φαινομένων
που έχουν μελετηθεί. Σημαντικό θέμα προς εξέταση που θα συμβάλει σημαντικά στην έρευνα είναι
ένα πιο ευρύ φάσμα χρηστών το οποίο είναι σε θέση να εξετάζει ρητά την επαλήθευση των
πληροφοριών και των διαδικασιών που επικαλούνται οι χρήστες λαμβάνοντας υπόψη τους
πολλαπλούς τύπους πληροφοριών
Σημαντική

θα ήταν

επίσης η χρησιμοποίηση

περισσότερω ν προσδιοριστικών

μεταβλητών

(ερωτήσεων) για την μέτρηση των παραγόντων. Ιδιαίτερα ωφέλιμος θα ήταν και ο εμπλουτισμός
του

εννοιολογικού

πλαισίου

με

νέους

παράγοντες,

όπως

την

ασφάλεια(επηρεάζει

την

παρακολούθηση διαδικτυακής διαφήμισης), διαφήμιση από στόμα σε στόμα(επηρεάζει την
παρακολούθηση

διαδικτυακής διαφήμισης).

Τέλος λόγω του

ότι στο παρελθόν δεν είχαν

πραγματοποιηθεί παρόμοιες έρευνες δεν μπορούμε να έχουμε συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ
διαφορετικών χωρών. Π ροτείνουμε λοιπόν να πραγματοποιηθούν παρόμοιες έρευνες και σε άλλες
χώρες της Ευρώπης αλλά και χωρών εκτός αυτής, ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή συγκριτικών
αποτελεσμάτων.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1: Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο
Στην επόμενη σελίδα ακολουθεί το ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμοποιήσαμε για την διεξαγωγή
της έρευνας μας.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελεί μέρος μιας ερευνητικής προσπάθειας του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Καβάλας. Σκοπός του
ερωτηματολογίου είναι η άντληση πληροφοριών, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η ευρύτερη κατανόηση
του τρόπου που επιδρά η διαδικτυακή διαφήμιση στην στάση και συμπεριφορά των χρηστών διαδικτύου .

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία του ερωτηματολογίου θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για
στατιστική ανάλυση και τα προσωπικά σας στοιχεία θα παραμείνουν απολύτως εμπιστευτικά.

Το ερωτηματολόγιο είναι χωρισμένο στα παρακάτω μέρη:
■

Η Στάση των καταναλωτών

■

Διαδικτυακή διαφήμιση

■

Η συμπεριφορά των καταναλωτών

Παρακαλούμε απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν με σαφήνεια. Συμπληρώστε την απάντησή σας
στο κενό δίπλα σε κάθε ερώτηση.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί 5 με 6 λεπτά από τον χρόνο σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συμμετοχή σας και για τον χρόνο που μας
διαθέσατε.
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Διαφωνώ απόλυτα

Επιλέξτε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε για κάθε μία από τις παρακάτω
προτάσεις σε μια κλίμακα από το ένα (1) ως το πέντε (5), όπου το 1 θα
υποδηλώνει ‘Διαφωνώ απόλυτα’ και το 5 ‘Συμφωνώ απόλυτα’.
1

Α1

Πληροφόρηση

Α.1.1

Τ ο δια δίκτυο α π ο τ ελ εί μια κ α λή π η γή π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς.

Α1.2

Τ ο δια δίκτυο π α ρ έχ ει ικ α νο π ο ιη τικ ές π λ η ρ ο φ ο ρ ίες.

Α1.3

Τ ο δια δίκτυο π α ρ έχ ει έγκ υρ η ενη μ έρ ω σ η

Α2

Ψυχαγωγία

Α2.1

Θ εω ρώ τις δια φ η μ ίσ εις σ το δια δίκτυο δια σ κ εδ α σ τικ ές

Α 2.2

Θ εω ρώ τις δια φ η μ ίσ εις σ το δια δίκτυο α π ο λα υσ τικ ές.

Α2.3

Θ εω ρώ τις δια φ η μ ίσ εις σ το δια δίκτυο ευχά ρ ισ τες.

Α2.4

Θ εω ρώ τις δια φ η μ ίσ εις σ το δια δίκτυο ενδ ια φ έρ ο υ σ ες.

Α3

Αξιοπιστία

Α3.1

Η δια δικτυα κή δια φ ή μ ιση είνα ι α ξιόπιστη .

Α 32

Η δια δικτυα κή δια φ ή μ ιση είνα ι π ιστευτή .

Α3.3

Μ π ορ ώ ν α εμ π ισ τευτώ τη ν διαδικτυακή δια φ ήμιση.

Α4

μ ου α ρ κ ετά έμ π ειρ ο ώ σ τε ν α

4

5

3

4

5

1

2

3

4

5

1
χρ η σ ιμ ο π ο ιώ το

διαδίκτυο.
Χ ρ η σ ιμ ο π ο ιώ το διαδίκτυο γ ια π ό σ α χρόνια ;
Α 4.2
(<1 χ ρ ό ν ο = 1 ,1 -2 χ ρ ό ν ια = 2 , 2-3 χ ρ ό ν ια = 3 ,3 -5 χ ρ ό ν ια = 4 , > 5 χ ρ ό ν ια = 5 )
Χ ρ η σ ιμ ο π ο ιώ το διαδίκτυο π ερ ίπ ο υ π ό σ ε ς ώ ρ ες τη ν εβ δ ο μ ά δ α
(<1 ώ ρ α /εβ δ ο μ = 1 , 1-3 ώ ρ ε ς/ε β δ ο μ = 2 , 4 -1 0 ώ ρ ε ς/ε β δ ο μ = 3 , 1 1 -2 0 ώ ρ ες/εβ δ ο μ = 4 ,
> 2 0 ώ ρ ες/εβ δ ο μ = 5 )

3

2

Α4.1

Α4.3

2

1

Εμπειρία στη χρήση του διαδικτύου
Α ν τ ιλ α μ β ά ν ο μ α ι τ ο ν εα υ τό

1
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2

3

4

5
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Α5

Αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης του διαδικτύου

Α5.1

Η εκμάθηση της χρήσης του διαδικτύου ήταν/είναι εύκολη για εσένα.

Α.52

Η αλληλεπίδραση μου με τις ιστοσελίδες είναι σαφής και κατανοητή.

1

2

3

2

3

2

3

4

5

Θα ήταν εύκολο για μένα να γίνω/είμαι επιδέξιος στην χρήση του διαδικτύου.
Α.5.3

Α5.4

Βρίσκω τις ιστοσελίδες εύκολες στην χρήση.

‘Διαφωνώ απόλυτα’ και το 5 ‘Συμφωνώ απόλυτα’.

Β1

Στάση απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση

Β.1.1

Συνολικά θεωρώ πως η διαδικτυακή διαφήμιση είναι ικανοποιητική.

Β.12

Συνολικά μου αρέσει η διαδικτυακή διαφήμιση

Β1.3

Θεωρώ πως η διαδικτυακή διαφήμιση είναι πολύ ουσιώδεις.

1

4

Συμφωνώ απόλυτα

προτάσεις σε μια κλίμακα από το ένα (1) ως το πέντε (5), όπου το 1 θα υποδηλώνει

▼

Επιλέξτε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε για κάθε μία από τις παρακάτω

Διαφωνώ απόλυτα

ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

5

Θα περιέγραφα την συνολική στάση μου απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση
Β.1.4.

ως πολύ ευνοϊκή.

‘Διαφωνώ απόλυτα’ και το 5 ‘Συμφωνώ απόλυτα’.

Γ1

1

Διαφήμιση από στόμα σε στόμα
Μιλάω σε φίλους ή συνεργάτες για την εμπειρία μου σχετικά με τις διαδικτυακές

Γ.1.1

διαφημίσεις.
Γ.12

Αν μιλώ σε φίλους ή συνεργάτες για την

εμπειρία μου σχετικά με τις

156

4

Συμφωνώ απόλυτα

προτάσεις σε μια κλίμακα από το ένα (1) ως το πέντε (5), όπου το 1 θα υποδηλώνει

▼

Επιλέξτε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε για κάθε μία από τις παρακάτω

Διαφωνώ απόλυτα
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διαδικτυακές διαφημίσεις τα σχόλια μου συνήθως είναι, αρνητικά ή θετικά;
(1=πολύ αρνητικα,2=αρνητικα,3=ούτε αρνητικά ούτε θετικά, 4=θετικά, 5=πολύ
θετικά)

Γ2

Στάση απέναντι στην επωνυμία της διαφημιζόμενης εταιρείας

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Αφού δω μια διαδικτυακή διαφήμιση αρχίζει να μου αρέσει περισσότερο η
Γ2.1

επωνυμία της διαφημιζόμενης εταιρίας.
Αφού δω μια διαδικτυακή διαφήμιση αναπτύσσω προτίμηση για την επωνυμία
Γ 22

της διαφημιζόμενης εταιρείας
Αφού δω μια διαδικτυακή διαφήμιση η εντύπωση μου για το διαφημιζόμενο
Γ.2.3

προϊόν δυναμώνεται/αυξάνεται

Γ3

Κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις

Γ.3.1

Μου αρέσει να ξανακάνω κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις.

Γ.32

Κάνω συχνά κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις.

Γ4

Ανάκληση μηνύματος
Μπορώ να θυμάμαι τα περισσότερα περιεχόμενα διαφημιστικών μηνυμάτων που

Γ4.1

συναντώ στο διαδίκτυο.
Οι διαδικτυακές διαφημίσεις ενισχύουν την εντύπωση μου για το διαφημιζόμενο
Γ 42

προιόν
Θα περιέγραφες την εντύπωση σου για τις διαδικτυακές διαφημίσεις ως; (πολύ
Γ4..3

κακή=1, κακή=1, ούτε κακά ούτε καλή=3, καλή=4, πολύ καλή=5)

Γ4

Πρόθεση αγοράς
Αφού

δω μια διαδικτυακή διαφήμιση

δοκιμάζω να χρησιμοποιήσω το

Γ4.1

διαφημιζόμενο προϊόν.
Αφού δω μια διαδικτυακή διαφήμιση ενδιαφέρομαι για την αγορά του
Γ4.2

διαφημιζόμενου προϊόντος.
Αφού δω μια διαδικτυακή διαφήμιση θα αγοράσω προϊόν με το εμπορικό σήμα
Γ4..3

που διαφημίζεται.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ
Ι.1 Επαγγελματική θέση στην εταιρία:
Ι.2 Φύλλο:

Άνδρας

Ι.3 Ηλικία:

(

Ι.4 Εκπαίδευση:

Λύκειο □

Ι.5 Προϋπηρεσία:

Χρόνια (

□

Γυναίκα

□

)
Τεχνολογική □
)

Μήνες (

158

Πανεπιστημιακή □
)

Μεταπτυχιακό □

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2:ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / 159

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 2: Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ ΙΚ Η Σ Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 :ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ Α ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / 160

Παραγωντική ανάλυση
Π ληροφόρηση

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,612

Approx. Chi-Square

167,164

df

3
,000

Sig.

Anti-image Matrices

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

Qa1_plhroforhs

Qa2_plhroforhs

Qa3_plhroforhs

h

h

h

Qa1_plhroforhsh

,651

-,324

-,227

Qa2_plhroforhsh

-,324

,713

-,068

Qa3 plhroforhsh

-,227

-,068

,834

Qa1_plhroforhsh

,579a

-,475

-,308

Qa2_plhroforhsh

-,475

,606a

-,088

Qa3 plhroforhsh

-,308

-,088

,699a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities

Initial

Extraction

Qa1_plhroforhsh

1,000

,721

Qa2_plhroforhsh

1,000

,622

Qa3 plhroforhsh

1,000

,472

Extraction Method: Principal Component
Analysis.

Total Variance Explained

Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

1,815

60,490

60,490

2

,736

24,543

85,034

3

,449

14,966

100,000

160

Total
1,815

% of Variance
60,490

Cumulative %
60,490
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Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix3
Rotated Component Matrix3

Component
1
Qa1_plhroforhsh

,849

Qa2_plhroforhsh

,789

a. Only one component was

Qa3 plhroforhsh

,687

extracted. The solution cannot be
rotated.

Extraction Method: Principal
Component Analysis.
a. 1 components extracted.

Case Processing Summary

N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
330

97,9

7

2,1

337

100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items
,658

3

161
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Ψυχαγωγία (2)

Notes______________________________________

Output Created

27-Ιουν-2012 13:05:22

Comments
Input

Data

F:\toutodouliMMMM\FINAL.sav

Active Dataset

DataSetl

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data

337

File
Missing Value Handling

Definition of Missing

MISSING=EXCLUDE: User-defined
missing values are treated as missing.

Cases Used

LISTWISE: Statistics are based on
cases with no missing values for any
variable used.

Syntax

FACTOR
/VARIABLES Qb1_psyxagvgia
Qb2_psyxagvgia Qb3_psyxagvgia
Qb4_psyxagvgia
/MISSING LISTWISE
/ANALYSIS Qb1_psyxagvgia
Qb2_psyxagvgia Qb3_psyxagvgia
Qb4_psyxagvgia
/PRINT INITIAL KMO AIC
EXTRACTION ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1)
ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/METHOD=CORRELATION.

Resources

Processor Time

00:00:00,031

Elapsed Time

00:00:00,047

MaximumJMemoryRequjred

162

2872 (2,805K) bytes
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KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,834

Approx. Chi-Square

1053,398

df

6
,000

Sig.

Anti-image Matrices

Qb1 psyxagvgia Qb2 psyxagvgia
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

Qb3 psyxagvgia Qb4 psyxagvgia

Qb1_psyxagvgia

,345

-,127

-,026

-,059

Qb2_psyxagvgia

-,127

,210

-,122

-,051

Qb3_psyxagvgia

-,026

-,122

,255

-,108

Qb4 psyxagvgia

-,059

-,051

-,108

,392

Qb1_psyxagvgia

,863a

-,470

-,088

-,159

Qb2_psyxagvgia

-,470

,780a

-,526

-,177

Qb3_psyxagvgia

-,088

-,526

,817a

-,341

Qb4 psyxagvgia

-,159

-,177

-,341

,899a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities

Initial

Extraction

Qb1_psyxagvgia

1,000

,778

Qb2_psyxagvgia

1,000

,877

Qb3_psyxagvgia

1,000

,844

Qb4 psyxagvgia

1,000

,757

Extraction Method: Principal Component
Analysis.

Total Variance Explained

Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings
Cumulative %

1

3,256

81,410

81,410

2

,345

8,615

90,025

3

,256

6,412

96,437

4

,143

3,563

100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Total
3,256

% of Variance
81,410

Cumulative %
81,410
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Component Matrix3
Rotated Component Matrix3

Component
1
Qb1_psyxagvgia

,882

a. Only one component was extracted. The

Qb2_psyxagvgia

,937

solution cannot be rotated.

Qb3_psyxagvgia

,919

Qb4 psyxagvgia

,870

Extraction Method: Principal Component
Analysis.
a. 1 components extracted.

Notes

Output Created

27-louv-2012 13:05:45

Comments
Input

Data

F:\toutodouliHHHH\FINAL.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File

337

Matrix Input
Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values are treated as
missing.

Cases Used

Statistics are based on all cases with valid
data for all variables in the procedure.

Syntax

RELIABILITY
/VARIABLES=Qb1_psyxagvgia
Qb2_psyxagvgia Qb3_psyxagvgia
Qb4_psyxagvgia
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Resources

Processor Time

00:00:00,000

Elapsed Time

00:00:00,000

164
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Case Processing Summary

N
Cases

Valid
Excluded3
Total

%
333

98,8

4

1,2

337

100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items
,923

4

165
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A^tontGTÎa(3)

Notes

Output Created

27-louv-2012 13:06:09

Comments
Input

Data

F:\toutodouliHHHH\FINALsav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data

337

File
Missing Value Handling

Definition of Missing

MISSING=EXCLUDE: User-defined
missing values are treated as missing.

Cases Used

LISTWISE: Statistics are based on
cases with no missing values for any
variable used.

Syntax

FACTOR
/VARIABLES Qc1_ajiopistia
Qc2_ajiopistia Qc3_ajiopistia
/MISSING LISTWISE
/ANALYSIS Qc1_ajiopistia
Qc2_ajiopistia Qc3_ajiopistia
/PRINT INITIAL KMO AIC
EXTRACTION ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1)
ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/METHOD=CORRELATION.

Resources

Processor Time

00:00:00,047

Elapsed Time

00:00:00,048

Maximum Memory Required

166

1860 (1,816K) bytes
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KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,717

Approx. Chi-Square

386,887

df

3
,000

Sig.

Anti-image Matrices

Qc1 ajiopistia
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

Qc2 ajiopistia

Qc3 ajiopistia

Qc1_ajiopistia

,517

-,141

-,230

Qc2_ajiopistia

-,141

,549

-,210

Qc3 ajiopistia

-,230

-,210

,459

Qc1_ajiopistia

,726a

-,265

-,473

Qc2_ajiopistia

-,265

,752a

-,419

Qc3 ajiopistia

-,473

-,419

,682a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities

Initial

Extraction

Qc1_ajiopistia

1,000

,744

Qc2_ajiopistia

1,000

,722

Qc3 ajiopistia

1,000

,792

Extraction Method: Principal Component
Analysis.

Total Variance Explained

Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings
Cumulative %

1

2,257

75,227

75,227

2

,424

14,139

89,366

3

,319

10,634

100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Total
2,257

% of Variance
75,227

Cumulative %
75,227
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Component Matrix3

Component
1
Qc1_ajiopistia

,862

Qc2_ajiopistia

,850

Qc3 ajiopistia

,890

Extraction Method: Principal
Component Analysis.
a. 1 components extracted.

________________ Rotated Component Matrix3

a. Only one component was extracted. The solution cannot be rotated.

Notes

Output Created

27-louv-2012 13:06:55

Comments
Input

Data

F:\toutodouliHHHH\FINAL.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data

337

File
Matrix Input
Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values are treated
as missing.

Cases Used

Statistics are based on all cases with
valid data for all variables in the
procedure.

Syntax

RELIABILITY
/VARIABLES=Qc1_ajiopistia
Qc2_ajiopistia Qc3_ajiopistia
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Resources

Processor Time

00:00:00,016

Elapsed Time

00:00:00,017

168
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Case Processing Summary

N
Cases

Valid
Excluded3
Total

%
329

97,6

8

2,4

337

100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items
,835

3

169
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Εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου (4)

Notes

Output Created

27-louv-2012 13:07:12

Comments
Input

Data

F:\toutodouliHHHH\FINALsav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data

337

File
Missing Value Handling

Definition of Missing

MISSING=EXCLUDE: User-defined
missing values are treated as missing.

Cases Used

LISTWISE: Statistics are based on
cases with no missing values for any
variable used.

Syntax

FACTOR
/VARIABLES Qd1_empeiria
Qd2_empeiria Qd3_empeiria
/MISSING LISTWISE
/ANALYSIS Qd1_empeiria
Qd2_empeiria Qd3_empeiria
/PRINT INITIAL KMO AIC
EXTRACTION ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1)
ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/METHOD=CORRELATION.

Resources

Processor Time

00:00:00,031

Elapsed Time

00:00:00,031

Maximum Memory Required

170

1860 (1,816K) bytes
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KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,610

Approx. Chi-Square

80,877

df

3
,000

Sig.

Anti-image Matrices

Qd1 empeiria
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

Qd2 empeiria

Qd3 empeiria

Qd1_empeiria

,829

-,267

-,183

Qd2_empeiria

-,267

,848

-,133

Qd3 empeiria

-,183

-,133

,901

Qd1_empeiria

,588a

-,319

-,212

Qd2_empeiria

-,319

,602a

-,152

Qd3 empeiria

-,212

-,152

,662a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities

Initial

Extraction

Qd1_empeiria

1,000

,596

Qd2_empeiria

1,000

,553

Qd3 empeiria

1,000

,441

Extraction Method: Principal Component
Analysis.

Total Variance Explained

Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings
Cumulative %

1

1,589

52,979

52,979

2

,779

25,951

78,929

3

,632

21,071

100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Total
1,589

% of Variance
52,979

Cumulative %
52,979

nAPAPTHMATA 2:AHGTEAEEMATA HAPAfGNTIKHE ANAAYEHE / 172

Component Matrix3

Component
1
Qd1_empeiria

,772

Qd2_empeiria

,743

Qd3 empeiria

,664

Extraction Method: Principal
Component Analysis.
a. 1 components extracted.

__________ Rotated Component Matrix3

a. Only one component was extracted. The solution
cannot be rotated.

Notes

Output Created

27-louv-2012 13:07:42

Comments
Input

Data

F:\toutodouliHHHH\FINAL.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data

337

File
Matrix Input
Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values are treated
as missing.

Cases Used

Statistics are based on all cases with
valid data for all variables in the
procedure.

Syntax

RELIABILITY
/VARIABLES=Qd1_empeiria
Qd2_empeiria Qd3_empeiria
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Resources

Processor Time

00:00:00,016

Elapsed Time

00:00:00,017
172
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Case Processing Summary

N
Cases

Valid
Excluded3
Total

%
332

98,5

5

1,5

337

100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items
,546

3

173
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Ευκολία στην χρήση του διαδικτύου (5)
Notes

Output Created

27-louv-2012 13:08:54

Comments
Input

Data

F:\toutodouliHHHH\FINAL.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data

337

File
Missing Value Handling

Definition of Missing

MISSING=EXCLUDE: User-defined
missing values are treated as missing.

Cases Used

LISTWISE: Statistics are based on
cases with no missing values for any
variable used.

Syntax

FACTOR
/VARIABLES Qe1_eykolia_xrhshs
Qe2_eykolia_xrhshs
Qe3_eykolia_xrhshs
Qe4_eykolia_xrhshs
/MISSING LISTWISE
/ANALYSIS Qe1_eykolia_xrhshs
Qe2_eykolia_xrhshs
Qe3_eyko lia_xrhshs
Qe4_eykolia_xrhshs
/PRINT INITIAL KMO AIC
EXTRACTION ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1)
ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/METHOD=CORRELATION.

Resources

Processor Time

00:00:00,031

Elapsed Time

00:00:00,062

Maximum Memory Required

174

2872 (2,805K) bytes
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KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,804

Approx. Chi-Square

512,293

df

6
,000

Sig.

Anti-image Matrices

Qe1_eykolia_xrh Qe2_eykolia_xrh Qe3_eykolia_xrh Qe4_eykolia_xrh
shs
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

shs

shs

shs

Qe1_eykolia_xrhshs

,481

-,220

-,103

-,116

Qe2_eykolia_xrhshs

-,220

,460

-,125

-,126

Qe3_eykolia_xrhshs

-,103

-,125

,618

-,141

Qe4 eykolia xrhshs

-,116

-,126

-,141

,598

Qe1_eykolia_xrhshs

,776a

-,467

-,190

-,217

Qe2_eykolia_xrhshs

-,467

,766a

-,235

-,240

Qe3_eykolia_xrhshs

-,190

-,235

,853a

-,231

Qe4 eykolia xrhshs

-,217

-,240

-,231

,847a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities

Initial

Extraction

Qe1_eykolia_xrhshs

1,000

,715

Qe2_eykolia_xrhshs

1,000

,736

Qe3_eykolia_xrhshs

1,000

,610

Qe4 eykolia xrhshs

1,000

,629

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings
Cumulative %

1

2,691

67,267

67,267

2

,506

12,643

79,910

3

,484

12,089

92,000

4

,320

8,000

100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

175

Total
2,691

% of Variance
67,267

Cumulative %
67,267
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Component Matrix3

Component
1
Qe1 eykolia xrhshs

,846

Qe2 eykolia xrhshs

,858

Qe3_eykolia_xrhshs

,781 a. Only one component was extracted. The solution

Rotated Component Matrix3

cannot be rotated.
Qe4 eykolia xrhshs

,793

Extraction Method: Principal Component
Analysis.
a. 1 components extracted.

Notes

Output Created

27-louv-2012 13:09:11

Comments
Input

Data

F:\toutodouliHHHH\FINAL.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data

337

File
Matrix Input
Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values are treated
as missing.

Cases Used

Statistics are based on all cases with
valid data for all variables in the
procedure.

Syntax

RELIABILITY
/VARIABLES=Qe1_eykolia_xrhshs
Qe2_eykolia_xrhshs
Qe3_eykolia_xrhshs
Qe4_eykolia_xrhshs
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Resources

Processor Time

00:00:00,016

Elapsed Time

00:00:00,016

176
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Case Processing Summary

N
Cases

Valid
Excluded3
Total

%
332

98,5

5

1,5

337

100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items
,836

4

177
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Στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση (6)
Notes

Output Created

27-louv-2012 13:10:03

Comments
Input

Data

F:\toutodouliHHHH\FINAL.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data

337

File
Missing Value Handling

Definition of Missing

MISSING=EXCLUDE: User-defined
missing values are treated as missing.

Cases Used

LISTWISE: Statistics are based on
cases with no missing values for any
variable used.

Syntax

FACTOR
/VARIABLES Qf1_parakoloy8hsh_d_d
Qf2_parakoloy8hsh_d_d
Qf3_parakoloy8hsh_d_d
Qf4_parakoloy8hsh_d_d
/MISSING LISTWISE
/ANALYSIS Qf1_parakoloy8hsh_d_d
Qf2_parakoloy8hsh_d_d
Qf3_parakoloy8hsh_d_d
Qf4_parakoloy8hsh_d_d
/PRINT INITIAL KMO AIC
EXTRACTION ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1)
ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/METHOD=CORRELATION.

Resources

Processor Time

00:00:00,032

Elapsed Time

00:00:00,046

Maximum Memory Required

178

2872 (2,805K) bytes
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KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

,834

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

759,996

df

6
,000

Sig.
Anti-image Matrices

Qf1_parakoloy8h Qf2_parakoloy8h Qf3_parakoloy8h Qf4_parakoloy8h
sh d d
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

sh d d

sh d d

sh d d

Qf1_parakoloy8hsh_d_d

,424

-,134

-,137

-,029

Qf2_parakoloy8hsh_d_d

-,134

,349

-,119

-,132

Qf3_parakoloy8hsh_d_d

-,137

-,119

,356

-,120

Qf4 parakoloy8hsh d d

-,029

-,132

-,120

,484

Qf1_parakoloy8hsh_d_d

,842a

-,348

-,352

-,063

Qf2_parakoloy8hsh_d_d

-,348

,816a

-,337

-,321

Qf3_parakoloy8hsh_d_d

-,352

-,337

,821a

-,290

Qf4 parakoloy8hsh d d

-,063

-,321

-,290

,865a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities

Initial

Extraction

Qf1_parakoloy8hsh_d_d

1,000

,735

Qf2_parakoloy8hsh_d_d

1,000

,806

Qf3_parakoloy8hsh_d_d

1,000

,800

Qf4 parakoloy8hsh d d

1,000

,691

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings
Cumulative %

1

3,031

75,778

75,778

2

,432

10,805

86,584

3

,274

6,851

93,435

4

,263

6,565

100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

179

Total
3,031

% of Variance
75,778

Cumulative %
75,778
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Component Matrix3

Component
1
Qf1_parakoloy8hsh_d_d

,857

Qf2_parakoloy8hsh_d_d

,898

Qf3_parakoloy8hsh_d_d

,894

Qf4 parakoloy8hsh d d

,831

Extraction Method: Principal Component
Analysis.
a. 1 components extracted.

Rotated Component Matrix3

a. Only one component was extracted. The solution cannot be
rotated.

180
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Notes

Output Created

27-louv-2012 13:10:37

Comments
Input

Data

F:\toutodoulillllllll\FINAL.sav

Active Dataset

DataSetl

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data

337

File
Matrix Input
Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values are treated
as missing.

Cases Used

Statistics are based on all cases with
valid data for all variables in the
procedure.

Syntax

RELIABILITY
/VARIABLES=Qf1_parakoloy8hsh_d_d
Qf2_parakoloy8hsh_d_d
Qf3_parakoloy8hsh_d_d
Qf4_parakoloy8hsh_d_d
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Resources

Processor Time

00:00:00,032

Elapsed Time

00:00:00,032

Case Processing Summary

N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
325

96,4

12

3,6

337

100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

181
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Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items
,893

4

182
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Διαφήμιση από στόμα σε στόμα (7)
Notes

Output Created

27-louv-2012 13:10:53

Comments
Input

Data

F:\toutodouliHHHH\FINALsav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data

337

File
Missing Value Handling

Definition of Missing

MISSING=EXCLUDE: User-defined
missing values are treated as missing.

Cases Used

LISTWISE: Statistics are based on
cases with no missing values for any
variable used.

Syntax

FACTOR
/VARIABLES Qg1_d_stoma_s_stoma
Qg2_d_stoma_s_stoma
/MISSING LISTWISE
/ANALYSIS Qg1_d_stoma_s_stoma
Qg2_d_stoma_s_stoma
/PRINT INITIAL KMO AIC
EXTRACTION ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1)
ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/METHOD=CORRELATION.

Resources

Processor Time

00:00:00,031

Elapsed Time

00:00:00,031

Maximum Memory Required

183

1064 (1,039K) bytes
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KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,500

Approx. Chi-Square

53,794

df

1
,000

Sig.

Anti-image Matrices

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

Qg1_d_stoma_s

Qg2_d_stoma_s

stoma

stoma

Qg1_d_stoma_s_stoma

,847

-,331

Qg2 d stoma s stoma

-,331

,847

Qg1_d_stoma_s_stoma

,500a

-,391

Qg2 d stoma s stoma

-,391

,500a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities

Initial

Extraction

Qg 1_d_sto ma_s_sto ma

1,000

,695

Qg2 d stoma s stoma

1,000

,695

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings
Cumulative %

1

1,391

69,542

69,542

2

,609

30,458

100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix3

Component
1
Qg 1_d_sto ma_s_sto ma

,834

Qg2 d stoma s stoma

,834

Extraction Method: Principal Component
Analysis.
a. 1 components extracted.

184

Total
1,391

% of Variance
69,542

Cumulative %
69,542
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Rotated Component Matrix3

a. Only one component was extracted. The solution cannot be rotated.

Notes

Output Created

27-louv-2012 13:11:10

Comments
Input

Data

F:\toutodouliHHHH\FINALsav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data

337

File
Matrix Input
Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values are treated
as missing.

Cases Used

Statistics are based on all cases with
valid data for all variables in the
procedure.

Syntax

RELIABILITY
/VARIABLES=Qg1_d_stoma_s_stoma
Qg2_d_stoma_s_stoma
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Resources

Processor Time

00:00:00,016

Elapsed Time

00:00:00,014

185
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Case Processing Summary

N
Cases

Valid
Excluded3
Total

%
327

97,0

10

3,0

337

100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items
,526

2

186
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Στάση απέναντι στην επωνυμία (8)
Notes

Output Created

27-louv-2012 13:11:37

Comments
Input

Data

F:\toutodouliHHHH\FINAL.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data

337

File
Missing Value Handling

Definition of Missing

MISSING=EXCLUDE: User-defined
missing values are treated as missing.

Cases Used

LISTWISE: Statistics are based on
cases with no missing values for any
variable used.

Syntax

FACTOR
/VARIABLES Qh1_stash_s_epwnymia
Qh2_stash_s_epwnymia
Qh3_stash_s_epwnymia
/MISSING LISTWISE
/ANALYSIS Qh1_stash_s_epwnymia
Qh2_stash_s_epwnymia
Qh3_stash_s_epwnymia
/PRINT INITIAL KMO AIC
EXTRACTION ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1)
ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/METHOD=CORRELATION.

Resources

Processor Time

00:00:00,031

Elapsed Time

00:00:00,048

Maximum Memory Required

187

1860 (1,816K) bytes
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KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,732

Approx. Chi-Square

628,769

df

3
,000

Sig.

Anti-image Matrices

Qh1_stash_s_ep Qh2_stash_s_ep Qh3_stash_s_ep
wnymia
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

wnymia

wnymia

Qh1_stash_s_epwnymia

,339

-,183

-,078

Qh2_stash_s_epwnymia

-,183

,277

-,158

Qh3 stash s epwnymia

-,078

-,158

,413

Qh1_stash_s_epwnymia

,736a

-,598

-,208

Qh2_stash_s_epwnymia

-,598

,679a

-,467

Qh3 stash s epwnymia

-,208

-,467

,799a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities

Initial

Extraction

Qh1_stash_s_epwnymia

1,000

,829

Qh2_stash_s_epwnymia

1,000

,877

Qh3 stash s epwnymia

1,000

,791

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings
Cumulative %

1

2,497

83,249

83,249

2

,319

10,622

93,871

3

,184

6,129

100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

188

Total
2,497

% of Variance
83,249

Cumulative %
83,249
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Component Matrix3

Component
1
Qh1_stash_s_epwnymia

,911

Qh2_stash_s_epwnymia

,936

Qh3_stash_s_epwnymia

,890

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.

Rotated Component Matrix3

a. Only one component was extracted. The solution cannot be rotated.

189
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Notes

Output Created

27-louv-2012 13:11:50

Comments
Input

Data

F:\toutodoulillllllll\FINAL.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data

337

File
Matrix Input
Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values are treated
as missing.

Cases Used

Statistics are based on all cases with
valid data for all variables in the
procedure.

Syntax

RELIABILITY
/VARIABLES=Qh1_stash_s_epwnymia
Qh2_stash_s_epwnymia
Qh3_stash_s_epwnymia
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Resources

Processor Time

00:00:00,015

Elapsed Time

00:00:00,015

Case Processing Summary

N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
330

97,9

7

2,1

337

100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items
,899

3

190
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KXîk o s ôtaôtKimKsç ôta^nM-iostç (9)
Notes

Output Created

27-louv-2012 13:12:13

Comments
Input

Data

F:\toutodouliHHHH\FINALsav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data

337

File
Missing Value Handling

Definition of Missing

MISSING=EXCLUDE: User-defined
missing values are treated as missing.

Cases Used

LISTWISE: Statistics are based on
cases with no missing values for any
variable used.

Syntax

FACTOR
/VARIABLES Qi1_klik_s_d_d
Qi2_klik_s_d_d
/MISSING LISTWISE
/ANALYSIS Qi1_klik_s_d_d
Qi2_klik_s_d_d
/PRINT INITIAL KMO AIC
EXTRACTION ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1)
ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/METHOD=CORRELATION.

Resources

Processor Time

00:00:00,031

Elapsed Time

00:00:00,047

Maximum Memory Required

191

1064 (1,039K) bytes
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KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,500

Approx. Chi-Square

455,695

df

1
,000

Sig.

Anti-image Matrices

Qi 1 klik s d d
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

Qi2 klik s d d

Qi1_klik_s_d_d

,253

-,219

Qi2 klik s d d

-,219

,253

Qi1_klik_s_d_d

,500a

-,864

Qi2 klik s d d

-,864

,500a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities

Initial

Extraction

Qi1_klik_s_d_d

1,000

,932

Qi2 klik s d d

1,000

,932

Extraction Method: Principal Component
Analysis.

Total Variance Explained

Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings
Cumulative %

1

1,864

93,217

93,217

2

,136

6,783

100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix3

Component
1
Qi1_klik_s_d_d

,965

Qi2 klik s d d

,965

Extraction Method: Principal
Component Analysis.
a. 1 components extracted.

192

Total
1,864

% of Variance
93,217

Cumulative %
93,217
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Rotated Component Matrixa

a. Only one component was extracted. The solution cannot be
rotated.

Notes

Output Created

27-louv-2012 13:12:29

Comments
Input

Data

F:\toutodoulillllllll\FINAL.sav

Active Dataset

DataSetl

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data

337

File
Matrix Input
Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values are treated
as missing.

Cases Used

Statistics are based on all cases with
valid data for all variables in the
procedure.

Syntax

RELIABILITY
/VARIABLES=Qi1_klik_s_d_d
Qi2_klik_s_d_d
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Resources

Processor Time

00:00:00,000

Elapsed Time

00:00:00,016

Case Processing Summary

N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
334

99,1

3

,9

337

100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

193
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Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items
,927

2

194
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Ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος (10)
Notes

Output Created

27-louv-2012 13:12:42

Comments
Input

Data

F:\toutodouliHHHH\FINAL.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data

337

File
Missing Value Handling

Definition of Missing

MISSING=EXCLUDE: User-defined
missing values are treated as missing.

Cases Used

LISTWISE: Statistics are based on
cases with no missing values for any
variable used.

Syntax

FACTOR
/VARIABLES
Qj1_anaklhsh_mynhmatos
Qj2_anaklhsh_mynhmatos
Qj3_anaklhsh_mynhmatos
/MISSING LISTWISE
/ANALYSIS Qj1_anaklhsh_mynhmatos
Qj2_anaklhsh_mynhmatos
Qj3_anaklhsh_mynhmatos
/PRINT INITIAL KMO AIC
EXTRACTION ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1)
ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/METHOD=CORRELATION.

Resources

Processor Time

00:00:00,031

Elapsed Time

00:00:00,046

Maximum Memory Required

195

1860 (1,816K) bytes
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KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,635

Approx. Chi-Square

273,950

df

3
,000

Sig.

Anti-image Matrices

Qj1_anaklhsh_m Qj2_anaklhsh_m Qj3_anaklhsh_m
ynhmatos
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

ynhmatos

ynhmatos

Qj1_anaklhsh_mynhmatos

,640

-,287

-,035

Qj2_anaklhsh_mynhmatos

-,287

,505

-,270

Q|3 anaklhsh mynhmatos

-,035

-,270

,677

Qj1_anaklhsh_mynhmatos

,658a

-,506

-,053

Qj2_anaklhsh_mynhmatos

-,506

,592a

-,462

Q|3 anaklhsh mynhmatos

-,053

-,462

,681a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities

Initial

Extraction

Qj1_anaklhsh_mynhmatos

1,000

,636

Qj2_anaklhsh_mynhmatos

1,000

,791

Q|3 anaklhsh mynhmatos

1,000

,605

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings
Cumulative %

1

2,033

67,759

67,759

2

,626

20,881

88,640

3

,341

11,360

100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

196

Total
2,033

% of Variance
67,759

Cumulative %
67,759
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Component Matrix3

Component
1
Qj1_anaklhsh_mynhmatos

,798

Qj2_anaklhsh_mynhmatos

,890

Qj3 anaklhsh mynhmatos

,778

Extraction Method: Principal Component
Analysis.
a. 1 components extracted.

Rotated Component Matrix3

a. Only one component was extracted. The solution cannot be rotated.

197
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Notes

Output Created

27-louv-2012 13:12:59

Comments
Input

Data

F:\toutodoulillllllll\FINAL.sav

Active Dataset

DataSetl

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data

337

File
Matrix Input
Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values are treated
as missing.

Cases Used

Statistics are based on all cases with
valid data for all variables in the
procedure.

Syntax

RELIABILITY
/VARIABLES=Qj1_anaklhsh_mynhmato
s Qj2_anaklhsh_mynhmatos
Qj3_anaklhsh_mynhmatos
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Resources

Processor Time

00:00:00,016

Elapsed Time

00:00:00,015

Case Processing Summary

N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
331

98,2

6

1,8

337

100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items
,755

3
198
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Πρόθεση αγοράς(11)
Notes

Output Created

27-Ιουν-2012 13:13:14

Comments
Input

Data

F:\toutodouliMMMM\FINAL.sav

Active Dataset

DataSetl

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data

337

File
Missing Value Handling

Definition of Missing

MISSING=EXCLUDE: User-defined
missing values are treated as missing.
LISTWISE: Statistics are based on

Cases Used

cases with no missing values for any
variable used.
Syntax

FACTOR
/VARIABLES Qk1_pro8esh_agoras
Qk2_pro8esh_agoras
Qk3_pro8esh_agoras
/MISSING LISTWISE
/ANALYSIS Qk1_pro8esh_agoras
Qk2_pro8esh_agoras
Qk3_pro8esh_agoras
/PRINT INITIAL KMO AIC
EXTRACTION ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1)
ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/METHOD=CORRELATION.

Resources

Processor Time

00:00:00,015

Elapsed Time

00:00:00,031

MaximumJMemoryRequjred

199

1860 (1,816K) bytes

nAPAPTHMATA 2:AHGTEAEEMATA HAPAfGNTIKHE ANAAYEHE / 200

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,757

Approx. Chi-Square

723,976

Df

3
,000

Sig.

Anti-image Matrices

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

Qk1_pro8esh_a

Qk2_pro8esh_ag

Qk3_pro8esh_a

goras

oras

goras

Qk1_pro8esh_agoras

,256

-,143

-,143

Qk2_pro8esh_agoras

-,143

,311

-,097

Qk3 pro8esh agoras

-,143

-,097

,312

Qk1_pro8esh_agoras

,719a

-,507

-,505

Qk2_pro8esh_agoras

-,507

,777a

-,312

Qk3 pro8esh agoras

-,505

-,312

,778a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities

Initial

Extraction

Qk1_pro8esh_agoras

1,000

,885

Qk2_pro8esh_agoras

1,000

,852

Qk3 pro8esh agoras

1,000

,851

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings
Cumulative %

1

2,588

86,276

86,276

2

,237

7,902

94,178

3

,175

5,822

100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

200

Total
2,588

% of Variance
86,276

Cumulative %
86,276
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Component Matrix3

Component
1
Qk1_pro8esh_agoras

,941

Qk2_pro8esh_agoras

,923

Qk3 pro8esh agoras

,923

Extraction Method: Principal Component
Analysis.
a. 1 components extracted.

Rotated Component Matrix3

a. Only one component was extracted. The solution cannot
be rotated.

Notes

Output Created

27-louv-2012 13:13:31

Comments
Input

Data

F:\toutodouliHHHH\FINAL.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data

337

File
Matrix Input
Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values are treated
as missing.

Cases Used

Statistics are based on all cases with
valid data for all variables in the
procedure.

Syntax

RELIABILITY
/VARIABLES=Qk1_pro8esh_agoras
Qk2_pro8esh_agoras
Qk3_pro8esh_agoras
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Resources

Processor Time

00:00:00,000

Elapsed Time

00:00:00,014

201
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Case Processing Summary

N
Cases

Valid
Excluded3
Total

%
327

97,0

10

3,0

337

100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items
,920

3

202
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n

A PA PTH M A

3: B A E I K A

E T A T IE T IK A M E T P A

Notes

Output Created

18-l£n-2012 10:12:28

Comments
Input

Data

E:\(F)
KOTZIASOFIA\SPSS\dhmografikoi\dhmografi
koi.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File
Missing Value Handling

Definition of Missing

337
User-defined missing values are treated as
missing.

Cases Used

Statistics are based on all cases with valid
data.

Syntax

FREQUENCIES
VARIABLES=QM_stoixeia_fyllo
Q12_sto ixei a_h likia
Ql3_stoixei a_o ik_katastash
Ql4_stoixeia_p_monimhs_katoikias
Ql5_stoixeia_menw
Ql6_stoixeia_epaggelm_idiothta
Ql7_stoixeia_pros_mhniaio_eisodhma
Ql8_stoixeia_ekpaideytikh_va8mida
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM
MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE
/ORDER=ANALYSIS.

Resources

Processor Time

00 00:00:00,016

Elapsed Time

00 00:00:00,047
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statistics

Ποιά είναι
Οικογενει

Σε ποιά
Μηνιαίο

εκπαιδευτ

προσωπι

ική

Ποια είναι

ακή

Περιοχή

η
επαγγελμ

η ηλικία

κατάστασ

μόνιμης

ατική σας

κό

βαθμίδα

Φύλο

σας;

η:

κατοικίας:

Μένω:

ιδιότητα;

εισόδημα:

ανήκετε;

337

305

334

335

337

332

331

334

0

32

3

2

0

5

6

3

Valid
M issing
Mean

1,54

23,52

1,11

2,87

1,90

2,52

2,21

3,98

Median

2,00

22,00

1,00

3,00

2,00

1,00

2,00

4,00

2

22

1

3

1

1

1

4

,499

5,600

,437

,964

1,172

2,179

1,465

1,347

Minimum

1

14

1

1

1

1

1

1

Maximum

2

65

4

5

5

7

7

9

Mode
Std.
Deviation

Φύλο

Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Άντρας

154

45,7

45,7

45,7

Γυναίκα

183

54,3

54,3

100,0

Total

337

100,0

100,0
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Ποια είναι η ηλικία σας;

Cumulative
Frequency
Valid

Valid Percent

Percent

14

3

,9

1,0

1,0

15

1

,3

,3

1,3

16

4

1,2

1,3

2,6

17

8

2,4

2,6

5,2

18

6

1,8

2,0

7,2

19

8

2,4

2,6

9,8

20

24

7,1

7,9

17,7

21

61

18,1

20,0

37,7

22

68

20,2

22,3

60,0

23

29

8,6

9,5

69,5

24

12

3,6

3,9

73,4

25

13

3,9

4,3

77,7

26

14

4,2

4,6

82,3

27

8

2,4

2,6

84,9

28

12

3,6

3,9

88,9

29

8

2,4

2,6

91,5

30

7

2,1

2,3

93,8

31

1

,3

,3

94,1

32

2

,6

,7

94,8

33

1

,3

,3

95,1

34

1

,3

,3

95,4

35

1

,3

,3

95,7

36

1

,3

,3

96,1

37

2

,6

,7

96,7

38

1

,3

,3

97,0

39

2

,6

,7

97,7

42

1

,3

,3

98,0

43

1

,3

,3

98,4

46

1

,3

,3

98,7

47

2

,6

,7

99,3

49

1

,3

,3

99,7

65

1

,3

,3

100,0

305

90,5

100,0

32

9,5

Total
Missing

Percent

System
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Ποια είναι η ηλικία σας;

Cumulative
Frequency
Valid

Total

Valid Percent

Percent

14

3

,9

1,0

1,0

15

1

,3

,3

1,3

16

4

1,2

1,3

2,6

17

8

2,4

2,6

5,2

18

6

1,8

2,0

7,2

19

8

2,4

2,6

9,8

20

24

7,1

7,9

17,7

21

61

18,1

20,0

37,7

22

68

20,2

22,3

60,0

23

29

8,6

9,5

69,5

24

12

3,6

3,9

73,4

25

13

3,9

4,3

77,7

26

14

4,2

4,6

82,3

27

8

2,4

2,6

84,9

28

12

3,6

3,9

88,9

29

8

2,4

2,6

91,5

30

7

2,1

2,3

93,8

31

1

,3

,3

94,1

32

2

,6

,7

94,8

33

1

,3

,3

95,1

34

1

,3

,3

95,4

35

1

,3

,3

95,7

36

1

,3

,3

96,1

37

2

,6

,7

96,7

38

1

,3

,3

97,0

39

2

,6

,7

97,7

42

1

,3

,3

98,0

43

1

,3

,3

98,4

46

1

,3

,3

98,7

47

2

,6

,7

99,3

49

1

,3

,3

99,7

65

1

,3

,3

100,0

305

90,5

100,0

32

9,5

337

100,0

Total
Missing

Percent

System
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Οικογενειακή κατάσταση:

Cumulative
Frequency
Valid

Valid Percent

Percent

Άγαμος/η

308

91,4

92,2

92,2

Έγγαμος/η

17

5,0

5,1

97,3

Διαζευγμένος/η

6

1,8

1,8

99,1

Χήρος/α

3

,9

,9

100,0

334

99,1

100,0

3

,9

337

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

Περιοχή μόνιμης κατοικίας:

Cumulative
Frequency
Valid

Missing
Total

Αθήνα

Percent

Valid Percent

Percent

20

5,9

6,0

6,0

Θεσσαλονίκη

101

30,0

30,1

36,1

Επαρχιακή πόλη

136

40,4

40,6

76,7

Χωριό

59

17,5

17,6

94,3

Νησί

19

5,6

5,7

100,0

Total

335

99,4

100,0

2

,6

337

100,0

System
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Μένω:

Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Στο σπίτι με τους γονείς μου

164

48,7

48,7

48,7

Μόνος μου/ Μόνη μου

107

31,8

31,8

80,4

26

7,7

7,7

88,1

17

5,0

5,0

93,2

23

6,8

6,8

100,0

337

100,0

100,0

Με τον σύντροφο μου/ Με την
σύντροφο μου
Με την σύζυγο μου/ Με τον
συζυγο μου
Με συγκάτοικο
Total

Ποιά είναι η επαγγελματική σας ιδιότητα;

Cumulative
Frequency
Valid

Φοιτητής

Percent

Valid Percent

Percent

198

58,8

59,6

59,6

Άνεργος (και αναζητώ εργασία)

30

8,9

9,0

68,7

Άνεργος (και έχω απογοητευτεί

3

,9

,9

69,6

Ιδιωτικός υπάλληλος

26

7,7

7,8

77,4

Δημόσιος υπάλληλος

14

4,2

4,2

81,6

Ελεύθερος επαγγελματίας-

33

9,8

9,9

91,6

Άλλο

28

8,3

8,4

100,0

Total

332

98,5

100,0

5

1,5

337

100,0

και σταμάτησα να αναζητώ
εργασία)

Αυτοαπασχολούμενος

Missing
Total

System
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Μηνιαίο προσωπικό εισόδημα:

Cumulative
Frequency
Valid

0

Valid Percent

Percent

137

40,7

41,4

41,4

<500

99

29,4

29,9

71,3

500-750

39

11,6

11,8

83,1

750-1000

22

6,5

6,6

89,7

1000-1500

20

5,9

6,0

95,8

1500-2000

8

2,4

2,4

98,2

2000+

6

1,8

1,8

100,0

331

98,2

100,0

6

1,8

337

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

Σε ποιά εκπαιδευτική βαθμίδα ανήκετε;

Cumulative
Frequency
Valid

Γυμνάσιο

Percent

Valid Percent

Percent

9

2,7

2,7

2,7

Λύκειο

33

9,8

9,9

12,6

Εκπαίδευση μετά το λύκειο (Ι.Ε.Κ.

37

11,0

11,1

23,7

Φοιτητής σε Πανεπιστήμιο- Τ.Ε.Ι.

190

56,4

56,9

80,5

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου- Τ.Ε.Ι.

41

12,2

12,3

92,8

4

1,2

1,2

94,0

11

3,3

3,3

97,3

Υποψήφιος διδάκτορας

3

,9

,9

98,2

Κάτοχος διδακτορικού τίτλου

6

1,8

1,8

100,0

334

99,1

100,0

3

,9

337

100,0

κ.τ.λ.)

Φοιτητής μεταπτυχιακού
Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου

Total
Missing
Total

System
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Πα

4 :Έ λ

ρ α ρ τ η μ α

ε γ χ ο ς

υ π ο θ έ σ ε ω ν

α ρ χ ικ ο υ

Μ Ο Ν ΤΕΛ Ο Υ

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

,049

-,227

,820

par_1

PARAKOLOUTHISI_DD

<— PLIROFORISI

-,011

PARAKOLOUTHISI_DD

<— PSIXAGOGIA

,446

,040 11,183

***

par_2

PARAKOLOUTHISI_DD

<— AKSIOPISTIA

,432

,046

9,322

***

par_3

PARAKOLOUTHISI_DD

<— EMPIRIA

,029

,052

,570

,569

par_4

PARAKOLOUTHISI_DD

<— EYKOLIA_XRISIS

-,028

,055

-,504

,615

par_5

D_STO MA_S_STOMA

<— PARAKOLOUTHISI_ DD

,577

,037 15,778

***

par_6

STASH_S_EPWNYMIA

<— PARAKOLOUTHISI_ DD

,626

,046 13,509

***

par_7

KLIK_S_DD

<— PARAKOLOUTHISI_ DD

,698

,050 13,887

***

par_8

ANAKLISI_MNM

<— PARAKOLOUTHISI_ DD

,627

,038 16,436

***

par_9

PROTHESI_AGORAS

<— PARAKOLOUTHISI_ DD

,648

,046 13,947

***

par_10

Result (Default model)
Minimum was achieved
Chi-square = 610,144
Degrees of freedom = 45
Probability level = ,000
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
M.I.

Par Change

EYKOLIA_XRISIS

<— EMPIRIA

77,666

,441

EYKOLIA_XRISIS

<— PLIROFORISI

20,324

,235

EMPIRIA

<— EYKOLIA_XRISIS

77,666

,524

EMPIRIA

<— PLIROFORISI

31,508

,319

AKSIOPISTIA

<— PSIXAGOGIA

101,006

,470

AKSIOPISTIA

<— PLIROFORISI

6,157

,161

PSIXAGOGIA

<— AKSIOPISTIA

101,006

,640

PSIXAGOGIA

<— PLIROFORISI

5,395

,176

PLIROFORISI

<— EYKOLIA_XRISIS

20,324

,257

PLIROFORISI

<— EMPIRIA

31,508

,294

PLIROFORISI

<— AKSIOPISTIA

6,157

,114

PLIROFORISI

<— PSIXAGOGIA

5,395

,091

PROTHESI_AGORAS

<— AKSIOPISTIA

4,587

,109

PROTHESI_AGORAS

<— ANAKLISI_MNM

45,769

,351

PROTHESI_AGORAS

<— KLIK_S_DD

46,968

,286

PROTHESI_AGORAS

<— STASH_S_EPWNYMIA 47,598

,315

PROTHESI_AGORAS

<— D_STOMA_S_STOMA

5,087

,124

ANAKLISI_MNM

<— AKSIOPISTIA

4,314

,087

ANAKLISI_MNM

<— PSIXAGOGIA

5,352

,083

ANAKLISI_MNM

<— PROTHESI_AGORAS

51,391

,266

ANAKLISI_MNM

<— KLIK_S_DD

35,721

,205

ANAKLISI_MNM

<— STASH_S_EPWNYMIA 26,866

,194

ANAKLISI_MNM

<— D_STOMA_S_STOMA

10,752

,148

KLIK S DD

<— PSIXAGOGIA

8,940

,141
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M.I.

Par Change

KLIK_S_DD

<--- PROTHESI_AGORAS

46,839

,334

KLIK_S_D D

<--- ANAKLISI_MNM

31,727

,316

KLIK_S_DD

<--- STASH_S_EPWNYMIA 13,434

,181

KLIK S DD

<--- D STOMA S STOMA

9,820

,186

STASH_S_EPWNYMIA <--- PROTHESI_AGORAS

46,667

,308

STASH_S_EPWNYMIA <--- ANAKLISI_MNM

23,459

,251

STASH_S_EPWNYMIA <--- KLIK_S_DD

13,207

,152

STASH_S_EPWNYMIA <--- D_STOMA_S_STOMA

4,173

,112

D_STOMA_S_STOMA <--- PSIXAGOGIA

7,153

,092

D_STOMA_S_STOMA <--- PROTHESI_AGORAS

5,536

,084

D_STOMA_S_STOMA <--- ANAKLISI_MNM

10,422

,132

D_STOMA_S_STOMA <--- KLIK_S_DD

10,717

,108

4,632

,077

D STOMA S STOMA <--- STASH S EPWNYMIA

CMIN
Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

21

610,144

45

,000

13,559

Saturated model

66

,000

0

Independence model

11

1740,894

55

,000

31,653

RMR, GFI
Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

,140

,726

,598

,495

Saturated model

,000

1,000

212

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4: ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ / 213

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Independence model

,297

,367

,240

,306

Baseline Comparisons
Model

Default model
Saturated model
Independence model

NFI

RFI

IFI

TLI

Deltal

rhol

Delta2

rho2

,650

,572

,667

,590

1,000
,000

1,000

CFI

665
1,000

,000

,000

,000

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

,193

,180

,207

,000

Independence model

,302

,290

,314

,000

RMSEA
Model

213

,000
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Π Α ΡΑ ΡΤΗ Μ Α

5 :ΈΛ Ε Γ Χ Ο Σ

ΥΠ Ο Θ ΕΣΕΩ Ν

Π ΡΟ ΣΑΡΜ Ο ΣΜ ΕΝΟ Υ Μ Ο Ν ΤΕΛ Ο Υ

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

EYKOLIA_XRISIS

<— EMPIRIA

,441

,044

10,051

*** par_7

PLIROFORISI

<— EYKOLIA_XRISIS

,257

,055

4,651

*** par_8

AKSIOPISTIA

<— PSIXAGOGIA

,462

,039

11,773

*** par_9

AKSIOPISTIA

<— PLIROFORISI

,080

,055

PARAKOLOUTHISI_DD <— PSIXAGOGIA

,446

,040

11,257

*** par_1

PARAKOLOUTHISI_DD <— AKSIOPISTIA

,431

,046

9,331

*** par_2

1,461 ,144 par_15

ANAKLISI_MNM

<— PARAKOLOUTHISI._DD

,627

,038

16,436

*** par_6

STASH_S_EPWNYMIA

<— PARAKOLOUTHISI._DD

,368

,059

6,286

*** par_4

KLIK_S_DD

<— PARAKOLOUTHISI,_DD

,373

,062

6,006

*** par_5

STASH_S_EPWNYMIA

<— ANAKLISI_MNM

,412

,062

6,595

*** par_13

KLIK_S_DD

<— ANAKLISI_MNM

,519

,066

7,850

*** par_14

D_STOMA_S_STOMA

<— PARAKOLOUTHISI,_DD

,577

,037

15,778

*** par_3

PROTHESI_AGORAS

<— ANAKLISI_MNM

,353

,056

6,363

*** par_10

PROTHESI_AGORAS

<— KLIK_S_DD

,274

,042

6,504

*** par_11

PROTHESI_AGORAS

<— STASH_S_EPWNYMIA

,315

,044

7,112

*** par_12
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
M.I.
PLIROFORISI

<--- EMPIRIA

PLIROFORISI

Par Change

12,638

,180

<--- PSIXAGOGIA

7,128

,102

PSIXAGOGIA

<--- PLIROFORISI

5,395

,176

ANAKLISI MNM

<--- PSIXAGOGIA

5,352

,083

ANAKLISI MNM

<--- AKSIOPISTIA

4,354

,088

KLIK S DD

<--- PSIXAGOGIA

5,116

,098

D STOMA S STOMA <--- PSIXAGOGIA

7,153

,092

D STOMA S STOMA <--- ANAKLISI MNM

9,502

,120

D STOMA S STOMA <--- KLIK S DD

9,944

,100

D STOMA S STOMA <--- STASH S EPWNYMIA 4,310

,072

D STOMA S STOMA <--- PROTHESI AGORAS

,078

5,198

CMN
Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

26

121,802

40

,000

3,045

Saturated model

66

,000

0

Independence model

11

1740,894

55

,000

31,653

215
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RMR, GFI
Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

,044

,938

,897

,568

Saturated model

,000

1,000

Independence model

,297

,367

,240

,306

Baseline Comparisons
Model

Default model
Saturated model
Independence model

NFI

RFI

IFI

TLI

Deltal

rhol

Delta2

rho2

,930

,904

,952

,933

1,000
,000

1,000
,000

,000

PRATIO

PNFI

PCFI

Default model

,727

,676

,692

Saturated model

,000

,000

,000

1,000

,000

,000

Independence model

,000

NCP
Model
Default model
Saturated model
Independence model

NCP

LO 90

HI 90

81,802

52,351

118,881

,000

,000

,000

1685,894

1553,365

1825,795

216

,951
1,000

Parsimony-Adjusted Measures
Model

CFI

,000
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FMIN
Model

FMIN

F0

LO 90

HI 90

Default model

,363

,243

,156

,354

Saturated model

,000

,000

,000

,000

5,181

5,018

4,623

5,434

Independence model

RMSEA
Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

,078

,062

,094

,002

Independence model

,302

,290

,314

,000

AIC
Model

AIC

BCC

BIC

CAIC

Default model

173,802

175,728

273,124

299,124

Saturated model

132,000

136,889

384,125

450,125

1762,894

1763,709

1804,915

1815,915

Independence model

ECVI
Model

ECVI

LO 90

HI 90

MECVI

Default model

,517

,430

,628

,523

Saturated model

,393

,393

,393

,407

5,247

4,852

5,663

5,249

Independence model
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HOELTER
Model

Default model
Independence model

HOELTER

HOELTER

.05

.01

154

176

15

16

218

