
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια εργασίας: Κουτσογιαννοπούλου Νικολίτσα(A.M. 190) 

 

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Επίκουρος Καθηγήτρια Κα Καραγιάννη Δέσποινα 

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: Καραγιάννη Δέσποινα 

                                          Γιαννίκος Ιωάννης 

                                            Μαρούδας Λεωνίδας 

 

Πάτρα, Μάρτιος 2013 

 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών MBA 

‘‘Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων’’ 

 

Διπλωματική εργασία 

 

«Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την 

καταναλωτική συμπεριφορά» 

 
 

 



 

 
     

1 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
     

2 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Κουτσογιαννοπούλου Νικολίτσα, 2013 

Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. All rights reserved.  

 

 

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται στην παρούσα διπλωματική εργασία 

εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί πως αντιπροσωπεύουν της επίσημες 

θέσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.  

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι η συγγραφέας της παρούσας Διπλωματικής εργασίας κατά την 

εκπόνηση της οποίας ακολούθησα την πρέπουσα ακαδημαϊκή δεοντολογία αποφυγής 

λογοκλοπής.  

 

 

 

 

Υπογραφή συγγραφέα 

 

 

 

 

 



 

 
     

3 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
     

4 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφιερώνεται στην Ιερή Μνήμη του Πατέρα μου, 

στην Αγάπη και στην Συμπαράσταση της Μητέρας και της Αδερφής μου, 

ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
     

5 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
     

6 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

ΕΕυυχχααρριισσττίίεεςς  
 

   Αυτό ήταν! Το πάζλ συμπληρώθηκε… Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί το τελευταίο 

κομμάτι του ! Επειδή όμως σε όλα τα «παιχνίδια» υπάρχουν φανεροί ή αφανείς συμπαίκτες ο 

«νικητής» δεν θα πρέπει να παραβλέπει την συμβολή τους. 

Αισθάνομαι λοιπόν επιτακτική την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλλαν, ο 

καθένας με τον δικό του τρόπο, στο να πραγματοποιήσω ένα μεγάλο μου όνειρο, το όποιο όταν 

συνέλαβα φάνταζε ανέφικτο.  

   Πρωτίστως θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα Επίκουρο καθηγήτρια  Κυρία 

Δέσποινα Καραγιάννη, για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπο μου τόσο κατά την 

ανάθεση όσο και κατά την διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας. Την 

ευχαριστώ θερμά  για την πολύτιμη καθοδήγησή της, για την αμέριστη υποστήριξη και 

συμπαράστασή της και για τον πολύτιμο χρόνο που μου αφιέρωσε  καθ΄ όλη την διάρκεια της 

συνεργασίας μας. Η ανθρωπιά της, οι πολύτιμες γνώσεις και συμβουλές της ενήργησαν 

καταλυτικά στην ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας.  

   Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου την λατρεμένη μου μητέρα Μαρία, για την αμέριστη 

συμπαράσταση, υπομονή, αγάπη και ανοχή που μου έδειξε κατά την διάρκεια της φοίτησης μου 

στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Την ευχαριστώ που παρά τον δύσκολο ρόλο που έχει επωμιστεί 

να λειτουργεί για δυο, δεν κουράστηκε ποτέ να με στηρίζει και να μου δίνει τις σωστές 

κατευθύνσεις και όλα τα απαραίτητα εφόδια για την ζωή μου. Την ευχαριστώ για την δύναμη 

και την κατανόηση που έδειξε στις δύσκολες στιγμές μου. Υπάρχει πάντα δίπλα μου 

συμπαραστάτης, αρωγός, στήριγμα σε κάθε μου βήμα, σε κάθε μου προσπάθεια.  

   Οφείλω να ευχαριστήσω ακόμα την πολυαγαπημένη μου αδερφή  Σοφία, το άλλο μου μισό. 

Την ευχαριστώ για την αγάπη και την στήριξή της. Την ευχαριστώ για το όμορφο χαμόγελο που 

μου χάριζε όταν εγώ έχανα την ελπίδα μου και με ενθάρρυνε να συνεχίσω. Την ευγνωμονώ που 

ήμουν η πρώτη της προτεραιότητα ακόμα και όταν έπρεπε να αντιμετωπίσει τις προσωπικές της 

δυσκολίες.  

   Να ευχαριστήσω ακόμα όλους τους καθηγητές του τμήματος και ιδιαίτερα τους 

συνεπιβλέποντες της εργασίας κ. Γιαννίκο Ιωάννη και κ. Μαρούδα Λεωνίδα,  καθώς και όλους 

τους συμφοιτητές μου για την όμορφη συνύπαρξή μας κατά τα 2 έτη της φοίτησης. Ξεχωριστά 

ευχαριστώ οφείλω στις κυρίες Ασπιώτη Βασιλική και Κωνσταντοπούλου Μαρία. Δύο 

αξιόλογους ανθρώπους που μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω, να συνεργαστώ μαζί τους και 

να μοιραστώ τους προβληματισμούς, τους φόβους και τις ανησυχίες μου. Η καθεμία κατέχει μια 

ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, για διαφορετικούς λόγους!  

   Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω να εκφράσω στον «Κούνου», έναν άνθρωπο με αξιοζήλευτο 

μυαλό, με ποιότητα χαρακτήρα και ψυχής, για την τεράστια βοήθεια που μου παρείχε τόσο 

έμπρακτα όσο και ψυχολογικά. 



 

 
     

7 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

    Πάνω από όλα να ευχαριστήσω τον Θεό που με αξίωσε να φθάσω ως εδώ, που κατευθύνει 

τα βήματα μου, με προστατεύει και μου χαρίζει απλόχερα την ευλογία του σε κάθε δύσκολο 

αγώνα μου. 

   Τέλος επειδή ό,τι  δεν βλέπεις δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, να ευχαριστήσω τον φύλακα 

άγγελο μου που είμαι σίγουρη πως με ακούει και με στηρίζει από εκεί που είναι. Σε ευχαριστώ 

μπαμπά μου… 

 

Πάτρα, Μάρτιος 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
     

8 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

Πίνακας περιεχομένων 

 

Ευχαριστίες .............................................................................................................................. 6 

Περίληψη ............................................................................................................................... 14 

Abstract .................................................................................................................................. 15 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ .............................................................................................. 16 

1.1 Εισαγωγή ...................................................................................................................... 16 

1.2  Σκοπός της έρευνας ..................................................................................................... 18 

1.2 Αναγκαιότητα και Σπουδαιότητα της έρευνας .............................................................. 19 

1.3 Δομή της εργασίας ........................................................................................................ 20 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ........................................................................................................ 22 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ................... 23 

2.1 Εισαγωγή ...................................................................................................................... 23 

2.2 Από την εποχή του  Web 1.0  στην εποχή του Participative Web ................................. 24 

2.3 Κοινωνική Δικτύωση (Social Networking) .................................................................. 28 

2.3.1 Κοινωνικά δίκτυα .................................................................................................. 28 

2.4 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης- Social Media ............................................................... 32 

2.4.1 Εισαγωγή ............................................................................................................... 32 

2.4.2 Η ιστορική εξέλιξη  των  Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης- Social Media .............. 32 

2.4.3 Ο ορισμός των  Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης- Social Media ............................ 34 

2.4.4 Τα βασικά χαρακτηριστικά των  Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης- Social Media .. 35 

2.4.5 Η κατηγοριοποίηση των Social Media................................................................... 35 

2.4.6 Η κατηγοριοποίηση των χρηστών των Social Media ............................................. 41 

2.4.6 Αποσαφήνιση ορολογιών....................................................................................... 42 

2.4.7 Σύντομη Παρουσίαση των Δημοφιλών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και των 

στατιστικών στοιχείων χρήσης τους ............................................................................... 43 

2.5
 
Λόγοι χρήσης και δραστηριότητες στα Social Media ................................................... 46 

2.6 Εφαρμογές των Social Media ....................................................................................... 49 



 

 
     

9 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

2.7 Οι Κοινωνικό – Πολιτικές αλλαγές που επέφεραν τα  Social Media ............................ 52 

2.8 Social Media και έφηβοι ............................................................................................... 55 

2.9 Οφέλη και κίνδυνοι της κοινωνικής δικτύωσης ............................................................ 56 

2.10 Τα Social Media σε αριθμούς στην Παγκόσμια και Ελληνική πραγματικότητα ......... 58 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

SOCIAL MEDIA ................................................................................................................... 62 

3.1 Εισαγωγή ...................................................................................................................... 62 

3.2 Ορισμός της Κατανάλωσης και της Καταναλωτικής συμπεριφοράς ............................ 62 

3.2.1 Η διαδικασία λήψης αποφάσεων των καταναλωτών (The Consumer Decision 

Process) .......................................................................................................................... 63 

3.2.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά ............................. 64 

3.2.3  Ρόλοι καταναλωτή ................................................................................................ 66 

3.2.4 Πρόθεση καταναλωτή για αγορά (Consumer Purchase Intention) ............................. 67 

3.3 Word Of Mouth(WOM)  και Electronic Word Of Mouth(eWOM)και η σχέση τους με 

την καταναλωτική συμπεριφορά ........................................................................................ 68 

3.3.1  Ποιοι λόγοι οδηγούν τους καταναλωτές να κάνουν χρήση του WOM και του 

eWOM; ........................................................................................................................... 71 

3.3.2 Γιατί οι καταναλωτές αναζητούν πληροφορίες από πηγές eWOM; ....................... 72 

3.4 Ιογενές Μάρκετινγκ (Viral Marketing) και η σχέση του με την καταναλωτική 

συμπεριφορά ...................................................................................................................... 73 

3.5 Η καταναλωτική συμπεριφορά στα Social Media ........................................................ 74 

3.5.1 Η διαδικασία καταναλωτικής κοινωνικοποίησης (Consumer Socialization) στα 

Social Media ................................................................................................................... 74 

3.5.2 Καταναλωτές και Social Media ............................................................................. 75 

3.5.3 Πώς επιδρούν τα Social Media στην καταναλωτική συμπεριφορά και στην 

πρόθεση για αγορά; ........................................................................................................ 77 

3.5.4
 
Ο κοινωνικός καταναλωτής (The Social consumer) ............................................... 79 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ........................................................................................................ 81 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ......................................................... 82 



 

 
     

10 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

4.1 Εισαγωγή ...................................................................................................................... 82 

4.2 Σχεδιασμός της έρευνας ............................................................................................... 82 

4.3 Περιγραφή του ερωτηματολόγιου της έρευνας ............................................................. 83 

4.4 Δειγματοληψία ............................................................................................................. 85 

4.5 Ανάλυση των δεδομένων .............................................................................................. 86 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ....... 87 

5.1 Φύλο ............................................................................................................................. 87 

5.2 Ηλικία ........................................................................................................................... 88 

5.3 Μόνιμη κατοικία .......................................................................................................... 89 

5.4 Μορφωτικό επίπεδο ...................................................................................................... 90 

5.5 Εργασία την παρούσα χρονική στιγμή .......................................................................... 91 

5.6 Μηνιαίο  Οικογενειακό Εισόδημα ................................................................................ 91 

5.7 Γενικά συμπεράσματα δημογραφικών στοιχείων ......................................................... 93 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .................................................................... 94 

6.1 Εισαγωγή ...................................................................................................................... 94 

6.2 Ευρήματα Περιγραφικής στατιστικής........................................................................... 95 

6.2.1 Γενικές πληροφορίες για την χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης ....................................................................................................................... 95 

6.2.3 Η σχέση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και των νέων μέσων ηλεκτρονικής 

κοινωνικής δικτύωσης .................................................................................................. 151 

6.3 Γενικά συμπεράσματα Περιγραφικής ανάλυσης ........................................................ 172 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (FACTOR ANALYSIS) ............................ 174 

7.1 Εισαγωγή .................................................................................................................... 174 

7.2 Παραγοντοποίηση της ερώτησης Λόγοι χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης(Q8)

 ......................................................................................................................................... 176 

7.2.1 Έλεγχος αξιοπιστίας ............................................................................................ 179 



 

 
     

11 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

7.3 Παραγοντοποίηση της ερώτησης  Απόψεις σχετικά με τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης(Q9) ................................................................................................................. 182 

7.3.1 Έλεγχος αξιοπιστίας ............................................................................................ 185 

7.4 Παραγοντοποίηση της ερώτησης δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης(Q10) ............................................................................................. 186 

7.4.1 Έλεγχος αξιοπιστίας ............................................................................................ 188 

7.5 Παραγοντοποίηση της ερώτησης δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης(Q11) ............................................................................................. 189 

7.5.1 Έλεγχος αξιοπιστίας ............................................................................................ 191 

7.6 Παραγοντοποίηση της ερώτησης για την επίδραση στην καταναλωτική 

συμπεριφορά(Q21) ........................................................................................................... 192 

7.6.1 Έλεγχος αξιοπιστίας ............................................................................................ 194 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ........................................................................................... 196 

8.1 Εισαγωγή .................................................................................................................... 196 

8.2 Ευρήματα από τις συσχετίσεις .................................................................................... 196 

Α. Συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου (Q1) ................................................................. 197 

Β. Χαρακτηριστικά χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ................................. 197 

Γ. Αγορές μέσω διαδικτύου για το τελευταίο τρίμηνο (Q14a και Q14b) ...................... 203 

Δ. Ενημέρωση για προϊόντα μέσα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Q16).................. 203 

E. Συχνότητα αγορών εξαιτίας της προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (Q17) ........................................................................................ 204 

ΣΤ. Συχνότητα αγορών μέσω διαδικτύου (Q13new) .................................................... 205 

Z. Προσοχή στις διαφημίσεις που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(Q15new2) .................................................................................................................... 205 

Η. Αν οι χρήστες μοιράζονται τις αγοραστικές τους εμπειρίες στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (Q18new2) .................................................................................................. 206 

Θ. Συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων που προέκυψαν από τη μέθοδο Factor Analysis

...................................................................................................................................... 206 

8.3 Γενικά συμπεράσματα ................................................................................................ 210 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ...................................... 213 



 

 
     

12 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

9.1 Εισαγωγή .................................................................................................................... 213 

9.2 Εφαρμογή παλινδρόμησης για την πρόθεση για αγορά μέσω των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης ......................................................................................................................... 213 

9.3 Γενικά συμπεράσματα ................................................................................................ 219 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. T-TEST ..................................................................................................... 220 

10.1 Εισαγωγή .................................................................................................................. 220 

10.2 Εφαρμογή T-test για την επίδραση στις απόψεις με το φύλο .................................... 220 

10.3 Εφαρμογή T-test για την ανταλλαγή απόψεων για το μη ελεγχόμενο περιβάλλον  με 

το φύλο ............................................................................................................................. 222 

10.4 Εφαρμογή T-test για την άποψη ότι τα Social Media είναι χάσιμο χρόνου με το φύλο

 ......................................................................................................................................... 223 

10.5 Εφαρμογή T-test για την πρόθεση για αγορά με το φύλο ......................................... 224 

10.6 Εφαρμογή T-test για την ανταλλαγή απόψεων για την επίδραση στην καταναλωτική 

συμπεριφορά με το φύλο .................................................................................................. 225 

10.7 Εφαρμογή T-test για την πρόθεση για αγορά με την αναζήτηση πληροφοριών για ένα 

προϊόν στο Διαδίκτυο πριν την αγορά του ........................................................................ 227 

10.8 Εφαρμογή T-test για την πρόθεση για αγορά με την εγγραφή ως 

μέλος/φίλος/fan/follower μιας συγκεκριμένης μάρκας ή εταιρίας ή προϊόντος ................ 228 

10.9 Εφαρμογή T-test για την ανταλλαγή απόψεων για την επίδραση στην καταναλωτική 

συμπεριφορά με την εγγραφή ως μέλος/φίλος/fan/follower μιας συγκεκριμένης μάρκας ή 

εταιρίας ή προϊόντος ......................................................................................................... 229 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. CROSS TABS .......................................................................................... 231 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (ANOVA) ............................................... 232 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ................................................... 236 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14.  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ,  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ........................................................................... 245 

14.1 Περιορισμοί της έρευνας .......................................................................................... 245 

14.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα ............................................................................ 246 



 

 
     

13 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

14.3 Προτάσεις προς τις επιχειρήσεις ............................................................................... 247 

Επίλογος ............................................................................................................................... 250 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ....................................................................................... 251 

Παράρτημα Ι ........................................................................................................................ 267 

Ερωτηματολόγιο της έρευνας ............................................................................................... 267 

Παράρτημα ΙΙ ....................................................................................................................... 274 

Πίνακας Συσχετίσεων (Correlation Matrix) ......................................................................... 274 

Παράρτημα ΙΙΙ ...................................................................................................................... 280 

Πίνακες Διπλής Εισόδου (Crosstabs) ................................................................................... 280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
     

14 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

 

  

  

ΠΠεερρίίλληηψψηη  
  

   Αναμφισβήτητα διανύουμε την εποχή μιας νέας οικουμενικής ψηφιακής πολιτείας, όπου τα 

Social Media προσμετρούν πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως. Μέσω της 

ανάπτυξης και της αυξανόμενης δημοτικότητας των Social Media, η ικανότητα των 

τελευταίων να επηρεάσουν την καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών, έχει γίνει ένα 

σύγχρονο αντικείμενο μελέτης στο πεδίο του Μάρκετινγκ, το οποίο όμως βρίσκεται σε 

νηπιακό στάδιο.  

   Η παρούσα Διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ικανότητα των Μέσων Ηλεκτρονικής 

Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) να επηρεάσουν την πρόθεση για αγορά προϊόντων και 

υπηρεσιών και εν γένει την καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών. Σε πρώτο επίπεδο, με 

γνώμονα την Διεθνή βιβλιογραφία, εξετάζονται ενδελεχώς οι λόγοι χρήσης και η στάση των 

χρηστών απέναντι στα Social Media, ενώ γίνεται ειδική μνεία στις αλλαγές που έχουν 

επιφέρει σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Αμέσως μετά ακολουθεί εμπειρική 

μελέτη μέσα από την οποία, ο βαθμός της επίδρασης των Social Media στην καταναλωτική 

συμπεριφορά και στην πρόθεση για αγορά των χρηστών προσεγγίζεται πολυδιάστατα, κυρίως 

μέσω της εξέτασης ενός μεγάλου αριθμού παραγόντων, με έμφαση  στο  eWOM, στις 

διαφημίσεις και στην επίσημη παρουσία των επιχειρήσεων μέσα σε αυτά.  

   Τα στοιχεία της έρευνας από 179 συμμετέχοντες χρήστες των Social Media οδήγησαν στην 

διεξαγωγή σημαντικών αποτελεσμάτων, που αποδεικνύουν πως τελικά η ενασχόληση με τα 

Social Media  φαίνεται να επηρεάζει την συμπεριφορά του καταναλωτή. Σημαντικό είναι το 

εύρημα ότι η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των χρηστών μέσα από την χρήση των Social 

Media έχει αντίστροφη σχέση με την ενθάρρυνση της πρόθεσης για αγορά. Τα ευρήματα 

αυτά επιφέρουν σημαντικές θεωρητικές και κοινωνικές συνέπειες, ενώ παρέχουν χρήσιμες 

κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα. 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική Δικτύωση, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Καταναλωτική 

Συμπεριφορά, Πρόθεση για αγορά,  eWOM, Ικανοποίηση Κοινωνικών Αναγκών 
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AAbbssttrraacctt  
  

  Undoubtedly we live in the era of a new universal  digital society where Social Media have 

been adopted by one billion users world-wide. Through their development and growing 

popularity, the ability of Social Media to influence consumer behaviour  has become a 

contemporary topic of study in the field of Marketing, which is in its infancy.  

   This thesis deals with the ability of Electronic Media of Social Networking (Social Media) 

to influence the users intention to purchase products and services and their general consumer 

behaviour. On a first level, guided by International literature, we examine in detail the reasons 

for the use of Social Media and user attitudes towards them, while we make specific reference 

to the changes they have brought on a social, political and economic level. We proceed with a 

multidimensional examination of the impact Social Media have on users' consumer behaviour 

and purchase intentions; we examine a large number of factors, through an empirical research, 

with an emphasis on eWOM, advertising and the formal business presence within Social 

Media.  

   Our survey data from 179 participants -all users of Social Media -led to significant results, 

showing that, ultimately, using Social Media seems to affect consumer behaviour. A key  

finding is that fulfilling the social needs of the users through the use of Social Media has an 

adverse relationship with the encouragement of their intent to purchase. These findings have 

significant theoretical and social implications, and provide useful guidance for future 

research. 

 

 

 

Key words: Social Networking, Social Media, Consumer Behaviour, Purchase Intention, 

eWOM, Social Needs Satisfaction. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  11..  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΟΟ  

1.1 Εισαγωγή 

      Το φαινόμενο της ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης σταθερά επίκαιρο λόγω της 

δυναμικής του εξέλιξης, φαίνεται πως έχει ήδη ξεπεράσει την παροδική διάσταση μιας μόδας 

και τείνει να παγιωθεί σαν ένα νέο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο βρίσκεται ακόμα σε φάση 

εξέλιξης. Όπως κάθε πρωτόγνωρο κοινωνικό φαινόμενο, με προεκτάσεις οικονομικές, 

πολιτικές, προσωπικές, η ηλεκτρονική κοινωνική δικτύωση εγείρει ανησυχίες, απορίες, 

διλήμματα και για τον λόγο αυτό έχει γίνει αντικείμενο έντονης παρατήρησης και συζήτησης 

από την Επιστημονική Κοινότητα ( Jackson 2005, Kaplan &Haenlein 2009, Zhang 2010).  

   Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media), μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η 

ηλεκτρονική κοινωνική δικτύωση, αποτελούν απόρροια του Web 2.0, το οποίο κατάφερε να 

αλλάξει την υφή του διαδικτύου προσδίδοντάς του μια πιο κοινωνική διάσταση. Τι είναι 

όμως τα Social Media; Κάποιοι τα χαρακτηρίζουν σαν ψηφιακά καφενεία, άλλοι τα 

αντιμετωπίζουν σαν ένα αθώο κουτσομπολιό, ενώ για κάποιους αποτελούν μια νέα εξουσία. 

Τα Social Media δεν είναι τίποτα παραπάνω όμως από την φυσική μετεξέλιξη των 

παραδοσιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, τα οποία υιοθετήθηκαν από την 

τεχνολογική πρόοδο. Ιστοσελίδες όπως Wikipedia, Facebook, YouTube, Twitter, έχουν 

καταφέρει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας 1 δις ανθρώπων 

παγκοσμίως (ITU, 2012).  

    Τα Social Media κατάφεραν να μετατρέψουν τον  «μονόλογο» των παραδοσιακών μέσων 

ενημέρωσης και επικοινωνίας σε έναν ευρύτερο διάλογο, προσέφεραν διαδραστικότητα και 

άμεση αλληλεπίδραση, ενώ παράλληλα μείωσαν τις γεωγραφικές αποστάσεις κάνοντας τον 

κόσμο να φαντάζει μικρότερος και φέρνοντας τους ανθρώπους πιο κοντά από ποτέ. 

Αποτελούν πηγές πληροφόρησης για τους χρήστες (Eyadat, 2010) και συνδέονται με ένα 

ευρύ φάσμα θετικών επιρροών όπως η ενθάρρυνση της συζήτησης, των σχολίων, του 

feedback, η ανταλλαγή και η διάχυση πληροφοριών από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Jones, 

2009), η παροχή  κοινωνικής και συναισθηματικής υποστήριξης, ενώ συμβάλλουν στην 

ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου (Zin & Reese, 2005).  

   Τα Social Media σήμερα αποτελούν σημαντικούς καταλύτες κοινωνικής, οικονομικής, 

πολιτικής και πολιτιστικής αλλαγής. Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά φαινόμενα που 

επιβεβαιώνουν περίτρανα την δυνατότητα των Social Media να οδηγήσουν σε αλλαγές. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Μάη του Facebook το 2011, όπου η κινητοποίηση των 

Αγανακτισμένων Ελλήνων Πολιτών ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης, εκείνη την περίοδο, 

υποκινήθηκε κυρίως μέσω Facebook. Η Ίδρυση του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων το 

2011 είναι επίσης απότοκος των Social Media. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα ο σεισμός 

της Ιαπωνίας το 2011, όπου τα Social Media έδωσαν την δυνατότητα της ταχείας μετάδοσης 
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της φυσικής καταστροφής ενεργοποιώντας έτσι τους ακτιβιστές και την διεθνή υποστήριξη, 

ενώ παράλληλα αποτέλεσαν τον μόνο δίαυλο επικοινωνίας της χώρας με τον υπόλοιπο 

κόσμο.  

   Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα όμως αποτελεί το φαινόμενο της Αραβικής Άνοιξης. 

Εν προκειμένω τα Social Media λειτούργησαν ως ιμάντας μεταβίβασης ιδεών και 

οργανωτικών τρόπων των επαναστατών των χωρών της Μέσης Ανατολής, ενδυναμώνοντας 

τη διεθνή υποστήριξη, ενθαρρύνοντας και επιταχύνοντας τελικά την καθαίρεση της 

κυβέρνησης.   

   Αν τα Social Media μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που επικοινωνούσαμε μέχρι σήμερα, 

να ανατρέψουν ένα πολιτικό καθεστώς και να αναδιοργανώσουν μια ολόκληρη κοινωνία, 

τότε μήπως έχουν την δύναμη να επηρεάσουν και την καταναλωτική μας συμπεριφορά; Αυτό 

είναι το βασικό ερώτημα που καλείται να απαντήσει η παρούσα εργασία.  

   Είναι γεγονός πως τα Social Media έχουν εισάγει ένα νέο πολύπλοκο και ανεξέλεγκτο 

στοιχείο που επιδρά στην συμπεριφορά του καταναλωτή και έχουν αλλάξει δραματικά τον 

τρόπο που καταναλωτές και επιχειρήσεις επικοινωνούν μεταξύ τους (Hennig-Thurau & al., 

2004). Οι καταναλωτές σήμερα χρησιμοποιούν τα Social Media σαν ένα αποτελεσματικό 

εργαλείο στις αγοραστικές τους εμπειρίες. Μέσα από αυτά συλλέγουν πληροφορίες, 

επικοινωνούν και μοιράζονται με άλλους καταναλωτές απόψεις για προϊόντα και υπηρεσίες, 

ενώ έρχονται σε άμεση επαφή με τις επιχειρήσεις και τα brands που προτιμούν. Όλα αυτά τα 

στοιχεία συνθέτουν μια νέα γενιά καταναλωτή, αυτή του Κοινωνικού καταναλωτή. 

   Αν και το πεδίο έρευνας που αφορά την ικανότητα των Social Media να επηρεάσουν την 

συμπεριφορά του καταναλωτή και τις προθέσεις του για αγορά διανύει την παιδική του 

ηλικία και οι έρευνες που έχουν εκπονηθεί στο συγκεκριμένο πεδίο είναι ολιγάριθμες, 

ωστόσο επικρατεί η γενική αίσθηση πως πράγματι τα Social Media επηρεάζουν την 

συμπεριφορά του καταναλωτή (Dan Shaver , 2007). Η ικανότητα τους αυτή απορρέει κυρίως 

από παράγοντες όπως το eWOM, τις διαφημίσεις, τα επίσημα προφίλ των επιχειρήσεων, που 

συναντά κανείς στον κόσμο των Social Media και που συνθέτουν τελικά την φύση τους. Το 

γεγονός ότι η καταναλωτική συμπεριφορά μας επηρεάζεται από τα Social Media δεν θα 

πρέπει να μας παραξενεύει. Οι αγοραστικές αποφάσεις θίγονταν πάντα από την κοινωνική 

επιρροή. Απλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετέφεραν αυτή την κοινωνική επιρροή on 

line.  

   Η παρούσα έρευνα μέσα από τον συνδυασμό βιβλιογραφικής και εμπειρικής έρευνας 

φιλοδοξεί να εξετάσει και να ερμηνεύσει την ικανότητα των Social Media να επηρεάσουν την 

συμπεριφορά του καταναλωτή και την πρόθεσή του για αγορές. Στην εργασία αρχικά γίνεται 

παρουσίαση βασικών εννοιών των Social Media, έτσι ώστε ο αναγνώστης να εισαχθεί ομαλά  

στο θέμα, όπως Web 2.0, eWOM, καταναλωτική συμπεριφορά, πρόθεση για αγορά, 
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ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών. Αμέσως μετά ακολουθεί η εμπειρική μελέτη, τα 

αποτελέσματά της και η διασταύρωση αυτών με αποτελέσματα άλλων εμπειρικών μελετών. 

   Όπως γίνεται φανερό η παρούσα εργασία αποτελεί ένα δειλό βήμα προόδου προς την 

σφαιρική, μάκρο- εξέταση ενός νέου πεδίου των Social Media, ενώ η διεξαγωγή της οδηγεί 

την ερευνητική κοινότητα να ασχοληθεί με το εύρημα που προέκυψε και αφορά την σχέση 

της κοινωνικής ικανοποίησης με την πρόθεση για αγορά των καταναλωτών. 

1.2  Σκοπός της έρευνας  

   Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να προσδιορίσει την σχέση των νέων μέσων ηλεκτρονικής 

κοινωνικής δικτύωσης με την καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών τους. Ειδικότερα, 

βασικός σκοπός μας είναι, μέσα από τον συνδυασμό βιβλιογραφικής επισκόπησης και 

εμπειρικής έρευνας, να ανιχνεύσουμε σφαιρικά την ικανότητα των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης (Social Media) να επηρεάσουν την καταναλωτική συμπεριφορά και την πρόθεση 

για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών των χρηστών, εξετάζοντας ένα πλήθος παραγόντων όπως 

οι διαφημίσεις, το eWOM , η παρουσία των επιχειρήσεων στα Social Media με επίσημα 

προφίλ. Οι επιμέρους ερευνητικοί στόχοι που καλείται να καλύψει η έρευνα και που 

προέκυψαν από τον βασικό στόχο είναι: 

 Να καταγράψει με την βοήθεια της διεθνούς επιστημονικής αρθρογραφίας το 

θεωρητικό πλαίσιο που αφορά τα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης 

(Social Media) καθώς και την on line καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών 

τους. 

 Να διερευνήσει  την στάση των χρηστών του διαδικτύου απέναντι στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, να αποτυπώσει την δράση τους μέσα σε αυτά καθώς  και 

τους λόγους που τους οδηγούν στην χρήση τους. 

 Να αναδείξει τα δημοφιλέστερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

 Να διερευνήσει αν ο διαφορετικός λόγος χρήσης των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης διαφοροποιεί τον τρόπο και τον βαθμό επίδρασης στην καταναλωτική 

συμπεριφορά των χρηστών. 

 Να εξετάσει τον τρόπο που διαφοροποιείται ο βαθμός επιρροής των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης στην καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών με τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού (π.χ. φύλο, ηλικία κτλ). 

 Να διερευνήσει αν η καταναλωτική συμπεριφορά και η πρόθεση για αγορά 

προϊόντων ή υπηρεσιών των χρηστών επηρεάζεται από τις διαφημίσεις, τις 

κριτικές και τα μηνύματα άλλων χρηστών ή επιχειρήσεων (eWOM) που 

αποτυπώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
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 Να διερευνήσει τη σχέση της ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών μέσω της 

χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με την ικανότητα τους να επηρεάσουν 

την πρόθεσή των καταναλωτών για αγορά προϊόντων / υπηρεσιών. 

1.2 Αναγκαιότητα και Σπουδαιότητα της έρευνας 

   Τα κοινωνικά δίκτυα και η μελέτη τους υπήρξαν πάντα ένα ζήτημα νευραλγικής σημασίας 

για την Ακαδημαϊκή κοινότητα. Τα κοινωνικά δίκτυα, στην real τους μορφή, έχουν μελετηθεί 

ενδελεχώς στην βιβλιογραφία της Κοινωνιολογίας, καθώς έχουν μαγνητίσει και το 

ενδιαφέρον του κλάδου των Οικονομικών Επιστημών. Ο κλάδος των οικονομικών επιστημών 

ερευνούσε πάντα τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, αφού αυτές σχετίζονται με τις επιλογές 

των πεπερασμένων πόρων (οικονομικό πρόβλημα) από τα οικονομούντα άτομα (agents). Η 

κοινωνική αλληλεπίδραση και τα Social Media, τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό μέσο για 

την μεταφορά πληροφοριών, είναι καθοριστικοί παράγοντες των επιλογών αυτών (Mayer, 

2009).       

   Έρευνες που αφορούν το πεδίο των Social Media, τα οποία προσέδωσαν στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση διαδικτυακή μορφή, έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των ερευνητών τα 

τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της υπέρμετρης ανάπτυξης και της ευρείας αποδοχής τους από 

την κοινωνία την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο παρατηρείται έλλειψη έρευνας σε επίπεδο 

σύνδεσης τους με την καταναλωτική συμπεριφορά και με την πρόθεση για αγορά προϊόντων 

ή υπηρεσιών.  

    Οι έρευνες που υπάρχουν μέχρι σήμερα και σχετίζονται με τα Social Media, εστιάζουν 

περισσότερο σε ζητήματα κοινωνικής και ανθρωποκεντρικής υφής, χωρίς να επεκτείνονται 

σε ειδικότερα θέματα που άπτονται της Οικονομικής επιστήμης. Αυτό το γεγονός ήταν 

αναμενόμενο λόγω της σχετικά πρώιμης ανάπτυξης των Social Media. Ενώ λοιπόν πλήθος 

ερευνών παγκοσμίως έχουν εκπονηθεί για την ιστορική εξέλιξη των Social Media, για τους 

λόγους που οδηγούν τους ανθρώπους στην χρήση τους, για την επίδρασή τους σε τομείς της 

καθημερινότητάς μας, για την σχέση τους με τα παραδοσιακά μέσα μαζικής επικοινωνίας, για 

τα οφέλη και τις απειλές που εγκυμονεί η χρήση τους για τις επιχειρήσεις και για τους 

ανθρώπους, για την ικανότητά τους να επηρεάσουν την πιστότητα των καταναλωτών σε 

brands, ολιγάριθμες είναι οι έρευνες που πραγματεύονται την ικανότητά τους να επηρεάσουν 

την καταναλωτική συμπεριφορά και την πρόθεση για αγορά των χρηστών τους. Ενώ οι 

περισσότερες από αυτές τις λιγοστές που υπάρχουν επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο 

μέσο κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας μια Μίκρο – προσέγγιση του θέματος. 

      Άρα η ανάγκη που προβάλλει για την έρευνα που θα παρουσιαστεί είναι μεγάλη. Η 

σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα της έρευνας που θα ακολουθήσει είναι μεγίστη και 

εκπονείται για να συμπληρώσει, τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο, κενά στην βιβλιογραφία και 

αρθρογραφία που υπάρχουν και αφορούν το συγκεκριμένο θέμα. Ως εκ τούτου, η εμπειρική 
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μας μελέτη και η συγκέντρωση και καταγραφή των ελάχιστων, σχετικών με το θέμα, ερευνών 

που υπάρχουν μέχρι σήμερα στην Διεθνή βιβλιογραφία  μπορεί να αποτελέσει  έναυσμα για  

περαιτέρω έρευνα στον Ελλαδικό και Διεθνή χώρο, λόγω της έλλειψης αρκετών εμπειρικών 

μελετών στο πεδίο αυτό.  

    Επιπρόσθετα η σημαντικότητα της εργασίας μας έγκειται στο γεγονός ότι συγκεντρώνει 

ένα πλήθος ερευνών και εμπειρικών μελετών από την Διεθνή βιβλιογραφία, που αποτυπώνει 

μια πρώτη γενική εικόνα των Social Media, βοηθώντας τον αναγνώστη να εξοικειωθεί με τα 

γενικά χαρακτηριστικά τους και να εμβαθύνει σε όρους και ζητήματα που σχετίζονται με 

αυτά. Έτσι ο αναγνώστης σχηματίζει αρχικά ένα θεωρητικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο 

για να συλλάβει την έκταση και την σπουδαιότητα του αντικειμένου, το οποίο πραγματεύεται 

η εργασία μας. 

   Επιπλέον η διερεύνηση της σχέσης των Social Media, της ικανοποίησης των κοινωνικών 

αναγκών μέσα από την χρήση τους και της σχέσης αυτών με την καταναλωτική συμπεριφορά 

και την πρόθεση για αγορά, που διεξάγεται στην έρευνά μας, αποτελεί προσπάθεια 

ανάπτυξης και διεύρυνσης της εμπειρικής έρευνας στον Ελληνικό Ακαδημαϊκό χώρο.  

   Εν κατακλείδι η πολύπλευρη εξέταση του θέματος, η Μάκρο – προσέγγισή του, ο 

συνδυασμός της εκτεταμένης βιβλιογραφικής έρευνας και της εμπειρικής μας μελέτης σε ένα 

συγκεκριμένο πεδίο, καθιστά την συμβολή της παρούσας εργασίας σημαντική στην 

Ακαδημαϊκή κοινότητα. Σημαντική είναι και η συνεισφορά της εργασίας στον επιχειρηματικό 

κόσμο αφού πρόκειται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συνθέσουν το κατάλληλο promotion 

mix με την χρήση των Social Media, έτσι ώστε οι τελευταίες να μπορέσουν να επιβιώσουν 

στο νέο ψηφιακό ανταγωνιστικό σκηνικό. 

1.3 Δομή της εργασίας 

   Η παρούσα εργασία συγκροτείται σε 14 κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την 

εισαγωγή της έρευνας. Στο δεύτερο κεφάλαιο ύστερα από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

και της αρθρογραφίας  παρουσιάζονται βασικές έννοιες και ορισμοί που αφορούν στο Web 

2.0, στην Κοινωνική Δικτύωση και στα Social Media, βασικές έννοιες που κρίθηκε 

απαραίτητο να αναλυθούν ώστε να εισάγουν τον αναγνώστη ομαλά στο θέμα. Το τρίτο 

κεφάλαιο περιλαμβάνει έννοιες που αφορούν την σχέση της καταναλωτικής συμπεριφοράς με 

τα Social Media που αποτελούν και το κύριο θέμα της έρευνας μας. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την εκπόνηση της μελέτης. Το πέμπτο 

κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων του πληθυσμού της 

έρευνας μας. Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται την περιγραφική ανάλυση των μεταβλητών 

του δείγματός μας. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μέθοδος παραγοντοποίησης που 

ακολουθήθηκε για τις μεταβλητές της έρευνας. Στο όγδοο, ένατο, δέκατο,  ενδέκατο και 

δωδέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι τεχνικές ανάλυσης που ακολουθήθηκαν 
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για την διεξαγωγή των αποτελεσμάτων οι οποίες αντίστοιχα είναι συσχετίσεις, γραμμική 

παλινδρόμηση, T test, Cross Tabs και ανάλυση διακύμανσης(ANOVA). Στο δέκατο τρίτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας καθώς και η συζήτηση αυτών, ενώ 

τέλος στο δέκατο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας, 

παρουσιάζονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα καθώς και προτάσεις απέναντι στις 

επιχειρήσεις. Η εργασία κλείνει με τον επίλογο. Ακόμα στο τέλος παρατίθεται στο 

παράρτημα Ι το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε και το οποίο αποτέλεσε τον 

μηχανισμό που οδήγησε στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της 

μελέτης.  Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται ο πίνακας συσχετίσεων και στο Παράρτημα ΙΙΙ οι 

πίνακες διπλής εισόδου (Crosstabs).
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22..  
  
ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΝΝΝΝΟΟΙΙΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  SSOOCCIIAALL  MMEEDDIIAA  

 

    2.1 Εισαγωγή 

    Το φαινόμενο της κοινωνικής δικτύωσης μέσω διαδικτύου σταθερά επίκαιρο, λόγω της 

δυναμικής του εξέλιξης, είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει έντονα το κοινωνικό 

γίγνεσθαι αλλά και την επιστημονική κοινότητα  τα τελευταία χρόνια ( Jackson 2005, Kaplan 

&Haenlein 2009, Zhang 2010) . Ο «μονόλογος» των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης και 

επικοινωνίας έχει μετατραπεί σε έναν ευρύτερο διάλογο χάριν στα μέσα ηλεκτρονικής 

κοινωνικής δικτύωσης τα οποία αποτελούν απότοκο του Web 2.0. 

    Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει μια προσπάθεια εννοιολογικής προσέγγισης των όρων που θα 

μας απασχολήσουν  καθ’ όλη την διάρκεια της έρευνας με την βοήθεια της επιστημονικής 

αρθρογραφίας που υφίσταται μέχρι σήμερα. Χάριν κατανόησης και διευκόλυνσης του 

αναγνώστη για τον ακριβή ορισμό των όρων της  on line Κοινωνικής Δικτύωσης και των 

Social Media κρίνεται σκόπιμο να διαλευκανθεί αρχικά μέσα από μια σύντομη ιστορική 

αναδρομή ο όρος Web2.0. Εν συνεχεία γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης των όρων της 

Κοινωνικής Δικτύωσης, των Κοινωνικών Δικτύων, των Social Media εν γένει, ενώ 

ακολουθούν αναφορές σε νευραλγικά ζητήματα που σχετίζονται με τους παραπάνω ορισμούς 

όπως για παράδειγμα οι επιδράσεις τους στην καθημερινή μας ζωή. 

    Τέλος παρουσιάζονται  ενδιαφέροντα παγκόσμια και ημεδαπά στατιστικά στοιχεία χρήσης 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  
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2.2 Από την εποχή του  Web 1.0  στην εποχή του Participative Web 

   Το Διαδίκτυο γνωστό σε όλους μας ως Internet, βρίσκεται στο απόγειο της δόξας του 

μετρώντας πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια χρήστες (Royal Pingdom,2011) παγκοσμίως 

γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα πως πλέον έχει ενσωματωθεί στην ζωή μας και μπορεί να 

επηρεάσει όλες τις πτυχές της ύπαρξής μας. Την τελευταία δεκαετία έχει συντελεστεί μια 

τεράστια αλλαγή στην υφή, στην δομή και στην ανάπτυξη μιας εκ των σημαντικότερων 

εφαρμογών του Διαδικτύου, αυτής του Παγκόσμιου Ιστού (Web) κυρίως λόγω της εμφάνισης 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media).  

      Στα μέσα της δεκαετίας του ΄90 η δημοτικότητα του Παγκόσμιου Ιστού (Web 1.0) 

εκτοξεύτηκε στα ύψη ανοίγοντας νέους διαύλους διαμοιρασμού πληροφοριών μεταξύ των 

ανθρώπων στο παγκόσμιο «χωριό».   Παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για κάτι αναμφίβολα  

πρωτοπόρο κάτι έμοιαζε να απουσιάζει. Το Web 1.0 επέτρεπε μία μονόδρομη επικοινωνία 

μέσω στατικών ιστοσελίδων (Thackeray et al,2008) και παρουσίαζε παντελή έλλειψη  

διαδραστικότητας και άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών. Ήταν μοιραίο λοιπόν 

κάποια χρόνια αργότερα να αντικατασταθεί. 

    Ο  DiNucci (1999)
1
  στο άρθρο του «Fragmented Future» ήταν ο πρώτος που διέβλεψε τον 

προσωρινό χαρακτήρα του Web 1.0 υποστηρίζοντας  πως το τελευταίο αποτελούσε μόνο το 

έμβρυο του Web 2.0 και προφήτευσε πως μελλοντικά το διαδίκτυο θα ξεφύγει από την 

στατικότητα που το χαρακτηρίζει έως τώρα και θα λειτουργεί ως μηχανισμός μεταφοράς, ως 

αιθέρας μέσω του οποίου θα επέλθει η διαδραστικότητα. H «προφητεία» εκπληρώθηκε με 

την έλευση του Web 2.0.  

   Αρχιτέκτονας  του όρου και υπεύθυνος για την διάδοσή του θεωρείται ο O’ Reilly. Ο O 

’Reilly  χρησιμοποίησε τον όρο Web 2.0 για πρώτη φορά το 2004 κατά τη διάρκεια ενός 

συνεδρίου μεταξύ της O' Reilly Media και της Media Live International όπου προτείνονταν 

ιδέες για την αναβάθμιση του παγκόσμιου ιστού.  Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει 

την διαδικασία κατά την οποία προγραμματιστές λογισμικού και τελικοί χρήστες ξεκίνησαν 

την αξιοποίηση του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web). Δηλαδή μιας πλατφόρμας 

περιεχομένου και διαφόρων εφαρμογών, η οποία δεν δημιουργείται από μεμονωμένα άτομα, 

αλλά αντίθετα διαμορφώνεται και μεταβάλλεται συνεχώς από όλους τους χρήστες 

συμμετοχικά. Έτσι οι εφαρμογές που ανήκαν στο Web 1.0 όπως οι προσωπικοί ιστότοποι 

αντικαταστάθηκαν σταδιακά από τα  blogs, τα wikis και όλα τα συμμετοχικά εργαλεία του 

Web 2.0 (Kaplan &Haenlein 2009d). 

   Το ακριβές νόημα του όρου γίνεται αντιληπτό από τον ορισμό που δίνεται στον ελληνικό 

ιστότοπο της  Wikipedia «το Web 2.0 (Ιστός 2.0), χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα 

γενιά του Παγκόσμιου Ιστού η οποία βασίζεται στην όλο και μεγαλύτερη δυνατότητα των 

                                                             
1DiNucci, Darcy (1999), “FragmentedFuture”.Print53 (4):32, διαθέσιμο στο http://darcyd.com/fragmented_future.pdf. 

http://darcyd.com/fragmented_future.pdf
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χρηστών του Διαδικτύου να μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται online. Αυτή η 

νέα γενιά είναι μια δυναμική διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία μπορούν να αλληλεπιδρούν 

χρήστες χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δικτύων.» 

   Στο άρθρο του Miller P., «Web 2.0: building the new library», αναφέρονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά του Web 2.0 τα οποία είναι:  

 ελευθερία των δεδομένων 

 συμμετοχή 

 επικοινωνία 

 ανάμειξη  

 κτίσιμο εμπιστοσύνης 

 διευκόλυνση της κοινωνίας 

   Σύμφωνα με τον Davis (2005) Web 2.0 αποτελεί περισσότερο μια κοινωνική και όχι 

τεχνολογική επανάσταση λόγω των αλλαγών που επέφερε στον τρόπο που αλληλεπιδρούσαν 

έως τώρα οι χρήστες. 

     H δεύτερη ενσάρκωση του Web (Web2.0), πολύ εύστοχα έχει χαρακτηριστεί ως  

«Κοινωνικός Ιστός(Social Web)», επειδή, σε αντίθεση με το Web 1.0, το περιεχόμενο του 

μπορεί πιο εύκολα να δημιουργηθεί και να δημοσιευθεί  από τους χρήστες, καθώς και η 

συλλογική νοημοσύνη των χρηστών ενθαρρύνει την δημοκρατική του χρήση (Kamel Boulos 

& Wheeler ,2007).  

    Το Social Web αποτελεί  ένα σύνολο κοινωνικών σχέσεων που συνδέει τους ανθρώπους 

μέσω του Παγκόσμιου Ιστού (Porter Joshua ,2008). Ο όρος αυτός κατατάσσει τον Παγκόσμιο 

Ιστό σαν ένα είδος των Social Media. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει πως οι άνθρωποι 

κοινωνικοποιούνται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε όλο τον Ιστό. Το Social Web 

αναφέρεται ως επί των πλείστων στην κοινωνική δικτύωση και στα σύγχρονα ηλεκτρονικά 

μέσα με την οποία επιτυγχάνεται.  

   Αξίζει επιπλέον να παρατηρηθεί πως πάντα όταν κάνουμε λόγο για Social Web γίνεται 

αναφορά στην συλλογική νοημοσύνη. Η έννοια αυτή αναφέρεται σε φαινόμενα των χρηστών 

του Διαδικτύου όπως την επικοινωνία και τον διαμοιρασμό περιεχομένου με την σκοπό την 

δημιουργία ενός μεγαλύτερου επιτεύγματος από ότι θα μπορούσε να κάνει μεμονωμένα 

κάποιος. Για τον λόγο αυτό συχνά η συλλογική νοημοσύνη αποκαλείται και ως Σοφία του 

Πλήθους (Wisdom of Crowds). Ένα τέλεια αντιπροσωπευτικό παράδειγμα συλλογικής 

νοημοσύνης αποτελεί ο ιστότοπος Wikipedia.
2
   

                                                             
2
 The complete guide to Social Media, The Social Media Guide, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα  

http://www.thesocialmediaguys.co.uk/wp-content/uploads/downloads/2011/03/CompleteGuidetoSocialMedia.pdf 
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   Από τα παραπάνω  γίνεται φανερό πως πλέον διανύουμε την εποχή του Κοινωνικού ή 

Συμμετοχικού Ιστού (Participative Web) όπως συνηθίζουν οι ερευνητές να αποκαλούν το 

Web 2.0 αφού το τελευταίο επιτρέπει αυξημένη συμμετοχή και αλληλεπίδραση μεταξύ των 

χρηστών ενώ επίσης τους δίνει την δυνατότητα να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν, να 

δημιουργήσουν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, στην αξιολόγηση και στην διανομή 

περιεχομένου στο Διαδίκτυο, μετατρέποντάς τους  έτσι από απλούς «καταναλωτές» 

πληροφοριών σε «παραγωγούς» (O’ Reilly, 2002, 2005; MIC, 2006; OECD, 2006). 

   Σύμφωνα με τους Wunsch‐ Vincent, Vickery (2007) ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του 

Συμμετοχικού Ιστού είναι το User Generated Content. Ο όρος διαδόθηκε ευρέως το 2005 και 

σύμφωνα με τους Kaplan & Haenlein (2009) ενώ το Web 2.0 αποτελεί την τεχνολογική και 

ιδεολογική βάση, το UGC μπορεί να θεωρηθεί ως το άθροισμα όλων των τρόπων με τους 

οποίους οι άνθρωποι κάνουν χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που θα αναλύσουμε σε 

επόμενη ενότητα. Ειδικότερα ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις διάφορες μορφές 

που μπορεί να έχει ένα περιεχόμενο που αποτελεί δημιούργημα τελικών χρηστών των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύεται σε αυτά.  Αν και στην διεθνή βιβλιογραφία επίσημος 

και κοινά αποδεκτός ορισμός του UGC δεν υφίσταται, σύμφωνα με τον Οργανισμό 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (2007) για να θεωρείται ένα περιεχόμενο ως UGC 

θα πρέπει να διαθέτει 3 βασικά χαρακτηριστικά
3
: 

 Να είναι δημοσιευμένο σε κάποια ιστοσελίδα ή σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, 

 Να είναι αποτέλεσμα δημιουργικής προσπάθειας και 

 Να έχει δημιουργηθεί από απλούς χρήστες χωρίς την χρήση επαγγελματικών 

πρακτικών. 

   Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως το UGC εμφανίζεται σε πολλές μορφές στο διαδίκτυο όπως 

σε μορφή εικόνων, ήχου, βίντεο, σχόλια των πελατών / ανατροφοδοτήσεις, εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο, περιεχόμενο για κινητά τηλέφωνα. 

      

 

                                                             
3
Αναφέρεται στο User‐generated content by Nico Clever, Alexander Kirchner, Daniel  Schray and Matthias Schulte και στο 

Andreas M. Kaplan & Michael Haenlein 2009d, “Users of the world unite! The challenges and opportunities of Social Media”, 

σελ. 61 
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Εικόνα 1: Η ιστορική εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού, Πηγή: 

http://www.slideshare.net/shakilalam/understanding-social-media-shakil-alam#btnNext 
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2.3 Κοινωνική Δικτύωση (Social Networking) 

   «Ο άνθρωπος είναι από την φύση του κοινωνικό ον», διατεινόταν ο Αριστοτέλης. Η 

αίσθηση του να ανήκει σε μια κοινότητα ήταν πάντα το ζητούμενο του. Ο Wenger (1998) 

ορίζει την κοινότητα σαν μια ομάδα ανθρώπων που μαθαίνουν και αλληλεπιδρούν μαζί , 

χτίζοντας σχέσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα να δημιουργούν την αίσθηση του ανήκειν και 

της αμοιβαίας δέσμευσης στους ανθρώπους. Η έμφυτη λοιπόν τάση του ανθρώπου για 

επικοινωνία και η ανάγκη του για αλληλεπίδραση με τους ομοίους του βρήκε διέξοδο μέσα 

από την κοινωνική δικτύωση. Σύμφωνα με τους  Gunawardena, Hermans, Sanchez, et al 

(2009), ως κοινωνική δικτύωση ορίζεται η πρακτική της επέκτασης της γνώσης μέσα από την 

δημιουργία συνδέσεων με άτομα με παρόμοια ενδιαφέροντα.  

   Όπως γίνεται αντιληπτό από τον παραπάνω ορισμό μέσα από την κοινωνική δικτύωση ο 

άνθρωπος καλύπτει μια ισχυρή ανάγκη του, αυτή του συνεταιρίζεσθαι, δημιουργώντας 

δίκτυα με άλλους ανθρώπους και του παρέχεται η δυνατότητα να ανταλλάξει ιδέες , απόψεις , 

εμπειρίες και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του.  

    Η κοινωνική δικτύωση λοιπόν αποτελεί μια βασική ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία 

όμως έχει υιοθετηθεί από την τεχνολογική πρόοδο καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας – 

τηλέφωνο, ραδιόφωνο, ταχυδρομικές υπηρεσίες, διαδίκτυο γκρεμίζοντας έτσι τα στενά όρια 

της πραγμάτωσής της σε πραγματικό χρόνο και τόπο.  

   Στην εποχή του Web 2.0 που διανύουμε η κοινωνική δικτύωση μεταμορφώνεται, 

μετατρέπεται σε on-line δραστηριότητα και συνδέεται με τεχνολογικές υπηρεσίες και 

λογισμικό που επιτρέπει στους ανθρώπους να επικοινωνούν με άλλους, από οπουδήποτε, 

οποιαδήποτε στιγμή (Gunawardena, Hermans, Sanchez, et al 2009). Προκύπτει ένας νέος 

ορισμός λοιπόν αυτός της on-line κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τον οποίο Κοινωνική 

δικτύωση είναι η πράξη της αλληλεπίδρασης και της σύνδεσης με άλλους σε ένα κοινωνικό 

σε απευθείας σύνδεση (online) περιβάλλον μέσω της χρήσης ενός δικτυακού τόπου.
4
 Η 

κοινωνική δικτύωση πλέον λαμβάνει χώρα παραδοσιακά κυρίως μέσω των νέων 

ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα νέα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης λοιπόν  

μετατρέπονται σε ένα είδος κοινωνικής κόλλας προς την  ηλεκτρονική κοινωνικοποίηση 

(Shirky, 2008) και μέσα από αυτά «ενώνουμε τις ζωές μας στα καλά και στα άσχημα» 

(Christakis &al ,2009). 

2.3.1 Κοινωνικά δίκτυα  

   Στις μέρες μας ο όρος  κοινωνικά δίκτυα έχει ταυτιστεί με το Facebook και το διαδίκτυο, 

λόγω της δραματικής διείσδυσης του τελευταίου στην καθημερινή μας ζωή. Ωστόσο η έννοια 

των κοινωνικών δικτύων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν κάτι νεωτεριστικό.  

                                                             
4
 http://www.hudsonhorizons.com/Our-Company/Internet-Glossary/SocialNetworking.htm 
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  Στην πραγματικότητα τα  προσωπικά  ανθρώπινα κοινωνικά δίκτυα προϋπήρξαν και 

αποτέλεσαν τον  πρόδρομο των νέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης με την ψηφιακή μορφή  

που όλοι γνωρίζουμε σήμερα και έχουν μελετηθεί διεξοδικά από τους επιστήμονες της 

Κοινωνιολογίας (Burt 1980, Blau 1974, Faust & Wasserman, 1994, Marsden 2000 )
5
. 

Ουσιαστικά τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέκτειναν τα ανθρώπινα κοινωνικά δίκτυα. 

   Σύμφωνα με τον Barabasi (2002)
6
, κοινωνικά δίκτυα συναντώνται ακόμα από την εποχή 

των πρώτων χριστιανών. Στο πέρασμα του χρόνου έχουν δημιουργηθεί πολλές μορφές 

δικτύων. Άλλοτε εθνικά δίκτυα, άλλοτε φυλετικά ακόμα και απελευθερωτικά δίκτυα όπως 

για παράδειγμα η Φιλική εταιρία. Ακόμα και οι πολυεθνικές εταιρίες αποτελούν εμπορικά 

δίκτυα με συμφέροντα και παγκόσμια δράση.  

   Τι εννοούμε όμως με τον όρο κοινωνικά δίκτυα; Ας εξετάσουμε αρχικά τον ορισμό υπό το 

πρίσμα της Κοινωνιολογίας.  Σύμφωνα με αναφορά που γίνεται στο άρθρο Social Networks 

του Mitchell (1974) , ο Barnes ήταν ο πρώτος που εισήγαγε την έννοια των κοινωνικών 

δικτύων το 1954. 

   Οι Walker, MacBride, and Vachon (1977)
7
 όρισαν ως κοινωνικό δίκτυο το άθροισμα των 

προσωπικών επαφών μέσω των οποίων το άτομο διατηρεί την κοινωνική του ταυτότητα, 

λαμβάνει συναισθηματική υποστήριξη, υλική ενίσχυση και συμμετοχή στις υπηρεσίες, έχει 

πρόσβαση στις πληροφορίες και δημιουργεί νέες κοινωνικές επαφές.  

   Ο Millardo (1988) ορίζει ως κοινωνικό δίκτυο «μια συλλογή από άτομα   που γνωρίζουν 

και αλληλεπιδρούν με ένα συγκεκριμένο άτομο στόχο ή ζευγάρι». Ένας ακόμα αποδεκτός 

εννοιολογικός ορισμός των κοινωνικών δικτύων δίνεται από τους Brass, Butterfield & 

Skaggs (1998) οι οποίοι ορίζουν τα τελευταία σαν ένα σύνολο παραγόντων (άνθρωποι, 

οργανισμοί, κτλ) και μια σειρά από δεσμούς(φιλίες, χρηματικές συναλλαγές κ.τ.λ.) που 

αντιπροσωπεύουν κάποια σχέση –ή την απουσία αυτής– ανάμεσα στους παράγοντες. 

Σύμφωνα με τον Pescosolido (2006) τα βασικά χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού δικτύου 

είναι τα εξής: οι κόμβοι, οι δεσμοί, οι υποομάδες, το είδος των δεσμών, το κοινωνιόγραμμα, 

το μέγεθος, πυκνότητα, η δύναμη και η πολυπλοκότητα των δεσμών και το κοινωνιομετρικό 

αστέρι. 

    Όπως γίνεται αντιληπτό από τους παραπάνω ορισμούς ακόμα και η οικογένεια δεν είναι 

τίποτα διαφορετικό από ένα δίκτυο με περισσότερο ή λιγότερο ισχυρούς δεσμούς που κρατά 

τα μέλη της συσπειρωμένα σε έναν κοινό σκοπό και μια κοινή ιδεολογία. Όπως 

προαναφέρθηκε όμως η ψηφιακή επανάσταση την τελευταία δεκαετία έφερε αλλαγές ακόμα 

και στην υφή των κοινωνικών δικτύων με τον τρόπο που τα όριζε μέχρι σήμερα ο κλάδος της 

Κοινωνιολογίας.  

                                                             
5
 Αναφέρεται στο BERNICE A. PESCOSOLIDO, 2006. THE SOCIOLOGY OF SOCIAL NETWORKS, σελίδα 208 

6
 Αναφέρεται στο  Barabasi, A.-L., 2002. Linked: The New Science of Networks. Cambridge: Perseus, σελίδα 4. 

7
 Αναφέρεται στο RONDOS , PAPANIS, (2008).  SOCIAL NETWORKS AND EMPLOYMENT IN THE NORTH AEGEAN SEA 

REGION, The Journal of International Social Research Volume 1/5     σελίδα 659. 
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   Τα κοινωνικά δίκτυα λοιπόν  σήμερα παραδίνουν την σκυτάλη στα on line κοινωνικά 

δίκτυα ή όπως αλλιώς συνηθίζουν να τα αποκαλούν, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Οι  

Boyd & Ellison (2008) ορίζουν τα online κοινωνικά δίκτυα σαν web-based υπηρεσίες που 

παρέχουν την δυνατότητα στα άτομα πρώτον να κατασκευάσουν ένα δημόσιο ή ημιδημόσιο 

προφίλ μέσα σε ένα οριοθετημένο σύστημα, δεύτερον να δημιουργήσουν μια λίστα με 

άλλους χρήστες με τους οποίους μοιράζονται μια σύνδεση και τρίτον  να προβάλλουν και να 

διανείμουν την λίστα των συνδέσεων τους καθώς και αυτών που δημιουργήθηκαν από 

άλλους μέσα στο σύστημα. 

  Ένας πιο πρόσφατος ορισμός δίδεται από τους Kwon & Wen (2010) στο άρθρο τους “ An 

empirical study of the factors affecting social network service use” αναφορικά με τα online 

κοινωνικά δίκτυα. Χαρακτηριστικά δηλώνουν πως τα online κοινωνικά δίκτυα είναι 

«δικτυακοί τόποι που επιτρέπουν την οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ προσώπων σε απευθείας 

σύνδεση μέσω της συλλογής χρήσιμων πληροφοριών και του διαμοιρασμού αυτών με άλλους 

ανθρώπους. Επίσης, μπορούν να δημιουργήσουν ομάδες, οι οποίες επιτρέπουν την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών με παρόμοια ενδιαφέροντα». 

   Μια θεμελιώδης θεωρία των on line κοινωνικών δικτύων είναι η θεωρία των έξι βαθμών 

διαχωρισμού (Rohani& Hock, 2010).  Το 1967 ο Αμερικανός ψυχολόγος Miligram διεξήγαγε 

το πείραμα του «μικρού κόσμου», στο οποίο έστειλε επιστολές σε 60 εθελοντές στο Κάνσας 

και τους ζήτησε να τις διαβιβάσουν σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο στη Μασαχουσέτη μέσω 

φίλων και φίλων των φίλων τους. Οι επιστολές διαβιβάστηκαν μέσω μιας αλυσίδας 5 έως 7 

ατόμων περίπου και έφθασαν στον παραλήπτη. Αυτό το γεγονός αποτελεί μια εμπειρική 

απόδειξη ότι αυθαίρετοι άνθρωποι σχετίζονται μεταξύ τους μέσω φίλων και μέσω φίλων των 

φίλων. Η υπόθεση του μικρού κόσμου οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των 

προσωπικών γνωριμιών για να συνδεθούν 2 άτομα τυχαία στον πλανήτη είναι μικρός. Έτσι 

αποδείχθηκε πως απαιτείται μια αλυσίδα 6 περίπου μεσαζόντων για να μεταδοθεί το μήνυμα, 

για τον λόγο αυτό η θεωρία ονομάστηκε «six degrees of separation». 

   Η θεωρία του Milligram αποτέλεσε τον προάγγελο της ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων 

(social networks analysis) (Sundaram &al,2012). Σύμφωνα με τους Maranto & Barton (2010) 

η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων είναι ένα εργαλείο για τη διερεύνηση των τρόπων με 

τους οποίους τα μέλη των δικτύων αλληλεπιδρούν και επικεντρώνεται στην έκταση, τη 

δύναμη, και τη φύση των ανταλλαγών, ή των συνδέσεων, μεταξύ τους. Η ανάλυση των 

κοινωνικών δικτύων σήμερα βρίσκει εφαρμογή και στην ανάλυση των online κοινωνικών 

δικτύων και έχει χρησιμοποιηθεί από πλήθος ερευνητών όπως τους Mislove, Massimiliano, 
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Marcon, Krishna P. Grammadi, Peter Druschel, & Bobby Battacharjee, 2007; Lee & 

Bruckman, 2007; DiMicco & Millen, 2007.
8
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Αναφέρεται στο Maranto & Barton (2010) , Paradox and Promise: MySpace, Facebook, and the Sociopolitics of 

Social Networking in the Writing Classroom, σελ. 38 
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2.4 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης- Social Media 

2.4.1 Εισαγωγή 

    Wikipedia, Facebook, YouTube, Twitter, είναι μερικοί από τους όρους της 

καθομιλουμένης που συναντά κανείς σήμερα από τους σχολικούς διαδρόμους μέχρι τους 

διαδρόμους παγκόσμιων εταιριών. Ο λόγος για τα Social Media  που φαίνεται να ξεφεύγουν 

από την παροδική διάσταση μιας μόδας και να εδραιώνουν την θέση τους σαν ένα 

πολυπολιτισμικό φαινόμενο που πρόκειται να εξελιχθεί περαιτέρω, γεγονός που 

αποδεικνύεται από τα ολοένα και αυξανόμενα ποσοστά χρήσης τους σε παγκόσμια κλίμακα. 

Ενδεικτικά σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) οι 

χρήστες των Social Media παγκοσμίως ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο το 2011
9
, ενώ στην 

Ελλάδα οι εντατικοί χρήστες των Social Media ανέρχονται στο 1,5 εκατομμύριο περίπου 

σύμφωνα με στοιχεία της ISNP για το 2011
10

. Ηγετική θέση σε παγκόσμια κλίμακα κατέχει 

το Facebook, το οποίο μετρά πάνω από 900 εκατομμύρια χρήστες εκ των οποίων τα 4 

εκατομμύρια εκπροσωπούν οι Έλληνες χρήστες(social bakers,2013). 

2.4.2 Η ιστορική εξέλιξη  των  Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης- Social Media 

   Στην παλαιότερη γενιά ο όρος Social Media ηχεί περίεργος αλλά ίσως τελικά να μην είναι, 

αν αναλογιστεί κανείς πως τα σύγχρονα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι 

τίποτα παραπάνω από την φυσική μετεξέλιξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης και 

επικοινωνίας  που όλοι γνωρίζουμε.  

   Σύμφωνα με τον Wirtz (2011), σελ. 15.ως μέσα μαζικής επικοινωνίας ορίζονται όλα τα 

τεχνικά μέσα για την επικοινωνία και την προμήθεια πληροφοριών σε ένα ευρύ κοινό σε 

έντυπη, ακουστική ή οπτική μορφή. Ο ορισμός αυτός παραπέμπει στα παραδοσιακά μέσα 

ενημέρωσης όπως μια εφημερίδα, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο. Ιστορικά το πρώτο 

παραδοσιακό μέσο επικοινωνίας συναντάται το 550 Π.Χ. στην Περσία και αφορούσε τις 

ταχυδρομικές υπηρεσίες (Briggs,Burke,2009) . 

    Τα παραδοσιακά μέσα µαζικής επικοινωνίας αποτελούν ποµπούς πληροφόρησης, οι οποίοι 

όµως δημιουργούν κανάλια επικοινωνίας µίας κατεύθυνσης, μη παρέχοντας την δυνατότητα 

στους χρήστες να μοιραστούν τις απόψεις τους. Mε την έλευση του Web 2.0 όμως υπεισήρθε 

το στοιχείο της διαδραστικότητας και της αλληλεπίδρασης στα μέσα επικοινωνίας 

επιτρέποντας έτσι την ενεργή συμμετοχή των χρηστών. Το κοινωνικό στοιχείο λοιπόν ως 

δεύτερο συστατικό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτό που τα διαφοροποιεί από τις 

συμβατικές τεχνολογίες των μέσων ενημέρωσης (Zhang, 2010).  

                                                             
9 http://techcrunch.com/2012/05/14/itu-there-are-now-over-1-billion-users-of-social-media-worldwide-most-on-

mobile/ 
10

 http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4664329 
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     Σύμφωνα με τους Kaplan & Haenlein (2010) τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την μορφή 

που τα αντιλαμβανόμαστε σήμερα είδαν το φως της δημοσιότητας 20 χρόνια πριν, με την 

δημιουργία μιας πρώιμης ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης. Η σελίδα αυτή ονόματι Open 

Diary εφευρέθηκε από τους Bruce και Susan Abelson και είχε σαν στόχο να συγκεντρώσει 

διαδικτυακά σε μια κοινότητα τους συγγραφείς ημερολογίων. Την ίδια περίοδο εμφανίζεται 

και ο όρος weblog ο οποίος ένα χρόνο αργότερα μετατράπηκε σε blog. Το 2003 κάνει την 

άφιξη της η σελίδα κοινωνικής δικτύωσης My Space, ενώ ένα χρόνο αργότερα εμφανίζεται 

το Facebook το οποίο λόγω της δημοτικότητάς του συνέβαλε στην προβολή που έχουν 

σήμερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

   Η πιο πρόσφατη προσθήκη στον λαμπερό κόσμο των  Social Media αφορά τις εικονικές 

κοινότητες , “virtual worlds”. Πρόκειται για υπολογιστικά προσομοιωμένα περιβάλλοντα που 

κατοικούνται από τρισδιάστατα avatars. Ο πιο γνωστός εικονικός κόσμος αυτή την στιγμή 

είναι η εφαρμογή Second Life. (Kaplan & Haenlein, 2009c) 

 

Εικόνα 2: Η διαχρονική εξέλιξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Πηγή: 

http://matetrack.webs.com/SOCIAL/SOCIAL.html 
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2.4.3 Ο ορισμός των  Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης- Social Media 

  Αν και οι εφαρμογές που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα μπορεί να έδωσαν μια 

αίσθηση για το που αναφέρεται ο όρος Social Media, απαιτείται ένας ακριβής ορισμός για 

την διαλεύκανση της έννοιας. Η ελληνική απόδοση του όρου ακούει στο όνομα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πολύ συχνά αναφέρονται με τον γενικό όρο κοινωνικά δίκτυα.  

Μέσα από την αναδίφηση της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας,  προέκυψε 

μια πληθώρα ορισμών (Burgess (2010), Chmielewski, Dietrich, Eisenberg (2012) Kaplan & 

Haenlein (2009))
11

, καταδεικνύοντας το τεράστιο ενδιαφέρον της Ακαδημαϊκής κοινότητας 

αλλά και της Παγκόσμιας οικογένειας του Μάρκετινγκ για το φαινόμενο των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. 

       Οι Kaplan & Haenlein (2010) στο άρθρο τους «Users of the world, unite! The challenges 

and opportunities of Social Media», ορίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σαν ένα σύνολο 

από διαδικτυακές εφαρμογές που βασίζονται στα ιδεολογικά και τεχνολογικά θεμέλια του 

Web 2.0 και επιτρέπουν την δημιουργία και την ανταλλαγή περιεχομένου User Generated 

Content.     

   Σύμφωνα με τους Halonen & al (2008)
12

ο όρος μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται 

στα μέσα  αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων, στα οποία οι τελευταίοι δημιουργούν, 

μοιράζονται και ανταλλάσουν περιεχόμενο σε εικονικές κοινότητες και δίκτυα. Ο παραπάνω 

ορισμός ταυτίζεται με αυτόν του Jones (2009) ο οποίος διατείνεται πως τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ουσιαστικά αποτελούν μια κατηγορία των επιγραμμικών μέσων ενημέρωσης  

όπου οι άνθρωποι μιλούν, συμμετέχουν, μοιράζονται ενώ παράλληλα υπογραμμίζει πώς μέσα 

από την χρήση τους ενθαρρύνεται η συζήτηση, τα σχόλια, το feedback, η ανταλλαγή και η 

διάχυση πληροφοριών από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σύμφωνα με τον Zhang (2010) μέσα 

σε αυτό το πλαίσιο δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην αλληλεπίδραση παρά στο περιεχόμενο.  

   Τα Social Media κατά τον Evans (2008, σελ.33) αποτελούν τον εκδημοκρατισμό της 

πληροφορίας, αφού μέσα από την χρήση τους οι άνθρωποι γίνονται εκδότες ενός 

περιεχομένου και δεν παραμένουν απλοί αναγνώστες. Ενώ παράλληλα αποτελούν ένα 

πολύπλευρο μέσω επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών. Επιπλέον, τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης  παρέχουν κοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη και αποτελούν πηγές 

πληροφόρησης για τους χρήστες (Wellman & Gulia 1999, Eyadat & Eyadat, 2010). 

   Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια αντανάκλαση των συνομιλιών που συμβαίνουν 

κάθε μέρα, είτε σε ένα σουπερ μάρκετ, είτε σε μια παιδική χαρά, είτε σε ένα κέντρο 

διασκέδασης με την διαφορά ότι επιτρέπουν σε αυτές τις συνομιλίες να φθάσουν σε ένα 

ευρύτερο ακροατήριο μέσω του ψηφιακού «μεγαφώνου» (Hofstetter, 360i). 

                                                             
11

 http://heidicohen.com/social-media-definition/ 
12

 Αναφέρεται στο http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media#cite_note-1 
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   Και ενώ από την πλευρά των ατόμων τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα τρόπο 

διασύνδεσης και διαμοιρασμού πληροφοριών και περιεχομένου με ομοϊδεάτες τους, η οπτική 

του ορισμού τους από την πλευρά των επιχειρήσεων είναι διαφορετική. Σύμφωνα με την 

αναγνωρισμένη εμπειρογνώμονα στην στρατηγική του μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου Sally 

Falkow τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας τρόπος για τις επιχειρήσεις να 

αξιοποιήσουν τις συζητήσεις των χρηστών για το εμπορικό τους σήμα, τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες τους, να συμμετέχουν στις συζητήσεις, και στην συνέχεια να χρησιμοποιήσουν 

αυτά τα στοιχεία για να λάβουν καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις.  

   Όπως γίνεται αντιληπτό  από όλα τα παραπάνω το κοινό νήμα που διατρέχει όλους τους 

ορισμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι το μίγμα της τεχνολογίας και της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης για την συν- δημιουργία αξίας.  

2.4.4 Τα βασικά χαρακτηριστικά των  Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης- Social Media 

   Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τον Mayfield(2008) παρουσιάζουν κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά: 

 Συμμετοχή (Participation): τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενθαρρύνουν την 

συνεισφορά και τα σχόλια από τους ενδιαφερομένους. Η συμμετοχή των χρηστών 

θολώνει τα όρια μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και του κοινού. 

 Διαφάνεια (Openness) : οι περισσότερες υπηρεσίες των Social Media είναι ανοιχτές 

σε ανατροφοδότηση και συμμετοχή, ενώ σπάνια υπάρχουν εμπόδια στην πρόσβαση 

και στην χρήση του περιεχομένου. 

 Συνομιλία (Conversation): σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης που 

αφορούν μόνο την μετάδοση (broadcasting) ενός περιεχομένου σε ένα ακροατήριο, 

τα Social Media αποτελούν μια συνομιλία διπλής κατεύθυνσης. 

 Κοινότητα (Community): τα Social Media επιτρέπουν την εύκολη και άμεση 

δημιουργία κοινοτήτων που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα, όπως την αγάπη τους 

για την φωτογραφία ή ένα τηλεοπτικό show. 

 Συνεκτικότητα (Connectedness) : Τα περισσότερα είδη των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης αναπτύσσουν την συνεκτικότητα τους κάνοντας χρήση συνδέσεων με 

άλλες ιστοσελίδες , πόρους και ανθρώπους. 

 2.4.5 Η κατηγοριοποίηση των Social Media 

   Εκατοντάδες μέσα κοινωνικής δικτύωσης συναντώνται σήμερα στο διαδίκτυο, ενώ η 

εμφάνιση καινούριων μέσων αυξάνεται με ταχύτητα φωτός. Τα μέσα κοινωνικά δικτύωσης 

μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές όπως σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, blogging, 

ανταλλαγή πολυμέσων. Πολλοί ερευνητές (Bard 2010, Zhang 2010) προσπάθησαν να 

κατηγοριοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας διαφορετικές βάσεις.  
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Οι  Kaplan & Heinlein (2010) βασισμένοι στον συνδυασμό 2 κύριων στοιχείων των Social 

Media, της κοινωνικής διεργασίας και της θεωρίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι Boyd 

& Ellison (2008)  βασισμένοι στην αλληλεπίδραση και την κοινωνικοποίηση που προσφέρει 

κάθε μέσο, ο Owyang 2009 βασισμένος στις δυνατότητες του κάθε μέσου. Παρακάτω 

παρουσιάζονται κάποιες από αυτές τις κατηγοριοποιήσεις. 

   Οι Kaplan & Heinlein (2010) διακρίνουν 6 βασικές κατηγορίες Social Media βασισμένοι σε 

2 κύρια στοιχεία των Social Media, την κοινωνική διεργασία και την θεωρία των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης. Προκύπτουν λοιπόν τα παρακάτω: 

1. Συνεργατικά έργα (Collaborative projects) 

   Σύμφωνα με τον Allen (2011) σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται οι ιστοσελίδες στις 

οποίες οι τελικοί χρήστες συνεργατικά μπορούν να επεξεργαστούν ή και να προσθέσουν 

περιεχόμενο προς ένα συγκεκριμένο θέμα ή στόχο. Για τον λόγο αυτό οι Kaplan & Heinlein 

(2010) χαρακτηρίζουν τα συνεργατικά έργα ως την πιο δημοκρατική εκδήλωση του UGC. Η 

θεμελιώδης ιδέα στην οποία βασίζεται η ύπαρξη των συνεργατικών έργων είναι ουσιαστικά η 

ισχύς εν τη ενώσει. Η κοινή προσπάθεια  πολλών παραγόντων οδηγεί σε ένα καλύτερο 

αποτέλεσμα από ότι κάποιος παράγοντας θα μπορούσε να επιτύχει μεμονωμένα. Τα 

συνεργατικά έργα διαφοροποιούνται μεταξύ τους και περιλαμβάνουν τα wikis και το social 

bookmarking. 

    Τα Wikis είναι ιστοσελίδες που επιτρέπουν στους χρήστες να προσθέσουν, να αφαιρέσουν 

ή να επεξεργαστούν ένα περιεχόμενο κειμένου. Η online εγκυκλοπαίδεια Wikipedia αποτελεί 

ίσως το πλέον αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της κατηγορίας των wikis. Αξίζει να σημειωθεί 

πως σήμερα είναι διαθέσιμη σε πάνω από 230 γλώσσες.  

   Το social bookmarking ή ελληνιστί η κοινωνική σελιδοσήμανση ανήκει και αυτή στην 

κατηγορία των συνεργατικών έργων.  Σύμφωνα με τους Noll & Meinel (2007) μέσα από τις 

σελίδες κοινωνικής σελιδοσήμανσης  δίνεται η δυνατότητα σχολιασμού, διαμοιρασμού, 

συλλογής, κατάταξης  και επισήμανσης ιστοσελίδων(links) που ενδιαφέρουν τους χρήστες.  

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι σελίδες  Delicious και Reddit και δίνουν τη δυνατότητα 

στους χρήστες να τοποθετήσουν για παράδειγμα κάποιο ενδιαφέρον άρθρο στους 

σελιδοδείκτες τους (bookmarks)  κάνοντάς το έτσι δημοφιλέστερο και κατά κάποιο τρόπο 

παροτρύνοντας και άλλους να το διαβάσουν. Ένα σημαντικό γνώρισμα των συστημάτων 

κοινωνικής σελιδοσήμανσης αποτελεί ο όρος tagging. Το tagging επιτρέπει στους χρήστες  

να οργανώσουν τους σελιδοδείκτες τους με ευέλικτο τρόπο και να αναπτύξουν κοινά 

λεξιλόγια γνωστά ως folksonomies.  

   Επιπλέον σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται τα social site news , ιστοσελίδες όπως το 

Digg που δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη να διαβάζει, να ψηφίζει και να σχολιάζει 

άρθρα που αφορούν την επικαιρότητα. 
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   Τα συνεργατικά έργα εν γένει αποτελούν μια από τις σημαντικότερες κατηγορίες των 

Social Media, αφού τείνουν να γίνουν η κύρια πηγή ενημέρωσης για τους καταναλωτές. 

(Kaplan & Heinlein, 2010) 

2. Ιστολόγια (Blogs) 

   Τα ιστολόγια αντιπροσωπεύουν την παλαιότερη μορφή των Social Media(OECD,2007) και 

σύμφωνα με τον Lindmark (2009)  είναι μια μορφή ενός περιοδικού on line. Για την ακρίβεια 

τα ιστολόγια είναι διαδικτυακοί τόποι οι οποίοι ενημερώνονται συχνά από καταχωρήσεις 

κειμένου όπως απόψεις, πληροφορίες προσωπικές καταχωρήσεις ημερολογίου, που 

δημιουργούν οι χρήστες.  Είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα επικοινωνίας όπου η φωνή ενός 

συγγραφέα προσπαθεί να φτάσει στα αυτιά πολλών (Allen,2011). Τα ιστολόγια 

διαχειρίζονται συνήθως από ένα άτομο αλλά παρέχουν την δυνατότητα αλληλεπίδρασης με 

άλλους με την προσθήκη παρατηρήσεων (Kaplan &Heinlein,2009). Πολλές εταιρίες 

παγκοσμίως όπως η αυτοκινητοβιομηχανία General motors , διατηρούν ιστολόγια ώστε να 

ενημερώνουν τους εργαζομένους, τους πελάτες αλλά και τους μετόχους τους για σημαντικά 

θέματα αλλά και για να βελτιώσουν την διαφάνεια τους. 

   Εκτός από την θετική επίδραση που μπορεί να έχει ένα εταιρικό ιστολόγιο όμως δεν 

απουσιάζει η άλλη πλευρά του νομίσματος. Οι Ward & Ostrom (2006) στο άρθρο τους  

«Complaining to the masses: The role of protest framing in customer-created complaint web 

sites»  τονίζουν πως ένα ιστολόγιο μπορεί να γίνει το βήμα για κάποιους δυσαρεστημένους ή 

απογοητευμένους πελάτες από τις υπηρεσίες μιας εταιρίας, να συμμετάσχουν σε εικονικά 

παράπονα μέσα στα ιστολόγια, γεγονός που θα πρέπει η εταιρία να αντιμετωπίσει μέσα από 

ένα κατάλληλο επιτελείο που θα απαντά σε τέτοιες δυσμενείς δημοσιεύσεις.  

   Η ύπαρξη ενός εταιρικού ιστολογίου επίσης δίνει την ελευθερία έκφρασης στους 

εργαζομένους της με αποτέλεσμα να φιλοξενεί πολλές φορές αρνητικά σχόλια για την εταιρία 

και τον εργοδότη τους (Kaplan & Heinlein,2010). 

  Τα πλέον δημοφιλή blogs σήμερα είναι το Blogger και το Twitter, το οποίο εμπίπτει στην 

κατηγορία micro blogging και το οποίο είναι βασισμένο στην μορφή των ιστολογίων, με την 

μόνη διαφορά  ότι το μέγεθος του περιεχομένου του είναι πολύ μικρότερο από ένα 

παραδοσιακό ιστολόγιο.  

3. Κοινότητες περιεχομένου(Content communities) 

   Ο κύριος στόχος των κοινοτήτων αυτών είναι η δημιουργία και η ανταλλαγή περιεχομένου 

όπως αρχεία ήχου εικόνας και βίντεο, ενώ  παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες 

και να τα σχολιάσουν. Στις κοινότητες περιεχομένου οι χρήστες δεν είναι υποχρεωτικό να 

δημιουργήσουν κάποιο προφίλ (Kaplan & Heinlein, 2010). 

    Τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτής της κατηγορίας αποτελούν το YouTube που 

επιτρέπει τον διαμοιρασμό βίντεο, το Flickr που αφορά φωτογραφίες , όπως και το Pinterest 

που αποτελεί την τελευταία  προσθήκη στην οικογένεια των ιστοσελίδων διαμοιρασμού 
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φωτογραφίας και γνωρίζει τεράστια απήχηση έχοντας στο ενεργητικό του 11,5 εκατομμύρια 

χρήστες παγκοσμίως το 2012 (Dugan, 2012)  και  τέλος το slide share το οποίο περιέχει 

παρουσιάσεις power point.  

   Λόγω της τεράστιας απήχησης που έχουν στο κοινό(πάνω από 100 εκ βίντεο 

παρακολουθούνται την ημέρα στο YouTube) αυτές οι σελίδες αποτελούν αποτελεσματικό 

κανάλι επικοινωνίας των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές. Η αρνητική πλευρά της 

υπόθεσης είναι ότι σε αυτές τις σελίδες συχνά δημοσιεύονται παράνομα περιεχόμενα τα 

οποία έχουν προστασία πνευματικών δικαιωμάτων (Kaplan & Heinlein, 2010). 

4. Ιστοσελίδες Κοινωνικής δικτύωσης (social networking sites) 

   Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν σύμφωνα με τον Won Kim & al (2010), 

ιστοσελίδες που επιτρέπουν στον χρήστη να σχηματίσει on line κοινότητες και να μοιραστεί 

περιεχόμενο (UGC) μέσα σε αυτές. Αποτελούν εικονικές κοινότητες (Murray & Waller, 

2007) όπου μέσα σε αυτές ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αλληλεπιδρά με φίλους ή να 

συμμετέχει σε ομάδες κοινών ενδιαφερόντων, δημιουργώντας αρχικά ένα προφίλ με 

προσωπικές πληροφορίες. Τα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα είναι το Facebook και το My 

space. Αποτελούν την πιο διαδεδομένη μορφή των Social Media και ιστορικά προϋπήρχαν 

από τις υπόλοιπες μορφές μέσων κοινωνικής δικτύωσης(Rohani& Hock, 2010).  Οι σελίδες 

Classmates.Com και SixDegrees.com αποτελούν τις πρώτες επίσημες ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης, οι οποίες εμφανίστηκαν το 1995 και το 1997 αντίστοιχα (Boyd & Ellison 2008, 

Rohani& Hock, 2010). 

 

Εικόνα 3: Η διαχρονική εξέλιξη των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, Πηγή: History of Online Social 

Networks, Eng Harshana Porawagama(2011) 
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5. Εικονικοί κόσμοι (virtual worlds) 

   Οι εικονικοί κόσμοι είναι πλατφόρμες που αναπαράγουν ένα τρισδιάστατο περιβάλλον στο 

οποίο οι χρήστες μπορούν να εμφανιστούν υπό μορφή εξατομικευμένων ειδώλων και να 

αλληλεπιδρούν ο ένας με τον άλλον, όπως θα έκαναν και στην πραγματική ζωή. Αποτελούν 

το απόλυτο μανιφέστο των Social Media αφού παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής 

παρουσίας μέσα από εξαιρετικά εξελιγμένες τεχνολογικές δυνατότητες (Kaplan & Heinlein, 

2010). 

   Οι εφαρμογές αυτές διακρίνονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες. Στα παιχνίδια εικονικής 

πραγματικότητας( virtual games world) όπως το World of War craft και στους εικονικούς 

κοινωνικούς κόσμους όπως το Second Life. Ειδικά η τελευταία κατηγορία είναι αρκετά 

σημαντική αφού σύμφωνα με έρευνες οι συμπεριφορές και οι ενέργειες των χρηστών 

καθρεπτίζουν την ύπαρξή τους στην πραγματική τους ζωή. 

   Αυτές οι εφαρμογές προσφέρουν ένα πλήθος ευκαιριών για τον κόσμο του μάρκετινγκ   και 

αποτελούν αποτελεσματικά μέσα επικοινωνίας και διαφήμισης για τις εταιρίες, αφού  

μπορούν να διακρίνουν τις προτιμήσεις των χρηστών μέσα από την ζήτηση εικονικών 

προϊόντων που έχουν κατασκευάσει. (Kaplan & Heinlein, 2009a , Kaplan & Heinlein 2009  

c).  

   Μια πιο περιεκτική κατηγοριοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται στο 

άρθρο “Social Media and Distance Education”, του Zhang(2010) σύμφωνα με τον οποίο τα 

Social Media διακρίνονται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες : 

 Κοινωνικά δίκτυα ή σελίδες κοινωνικής δικτύωσης(social networks) :Facebook 

 Μέσα κοινωνικής σελιδοσήμανσης (social bookmarking) : Digg, delicious 

 Ιστοσελίδες συνεργατικής συγγραφής (collaborative authoring) :Wikipedia, 

Google Docs. 

 Ιστοσελίδες ανταλλαγής πολυμέσων (multimedia sharing): YouTube, Flickr 

 Ιστολόγια (blogs- micro blogging): Blogger, Word Press, Twitter 

 Διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις (Web conferencing):WebEx, GoToMeeting,  

DimDim. 

   Στην εικόνα που παρατίθεται αμέσως μετά παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση κατά Bard 

(2010), σύμφωνα με την οποία τα Social Media διακρίνονται σε 15 κατηγορίες. 
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Εικόνα 4: Κατηγοριοποίηση των Social Media κατά Bard(2010), Πηγή: http://www.mirnabard.com/2010/02/15-categories-of-

social-media/ 

   Χρονολογικά η τελευταία κατηγοριοποίηση που συναντήσαμε είναι αυτή του Frédéric 

Cavazza το 2011, ο οποίος παρομοιάζει τα Social Media σαν ένα  πλούσιο οικοσύστημα 

με αέναη εξέλιξη. Δεδομένης της τεράστιας αναγνωρισιμότητας και χρήσης του 

Facebook ο Cavazza, το τοποθετεί στο επίκεντρο μαζί με την Google και διακρίνει τα 

υπόλοιπα Social Media σε 7 κατηγορίες:  

 Δημοσιεύσεις (Publish) : ιστολόγια, wikis για παράδειγμα Twitter, Wikipedia. 

 Διαμοιρασμός (Share): YouTube, Flickr, Digg. 

 Συζήτηση (Discuss): forums, εργαλεία κοινωνικής αναζήτησης όπως τα 4Chan, 

Mahalo 

 Εμπόριο (Commerce):  περιλαμβάνονται λύσεις για reviews πελατών (BazaarVoice), 

κοινότητες συστάσεων (Polyvore), εντοπισμένα κουπόνια ( Groupon).  

 Τοποθεσία (Location):τοπικά κοινωνικά δίκτυα (Loopt), events sharing (Eventful, 

Patrasevents). 

 Δίκτυο (Network): Hi5, My Life, Ning.  

 Παιχνίδια (Games). 
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Εικόνα 5: Κατηγοριοποίηση των Social Media κατά Cavazza(2011), Πηγή: http://www.fredcavazza.net/2010/12/14/social-

media-landscape-2011/ 

 

 2.4.6 Η κατηγοριοποίηση των χρηστών των Social Media 

 

   Σύμφωνα με την έρευνα της Forester Research (2010) που αφορούσε την χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται 6 διαφορετικοί τύποι χρηστών των Social Media, οι 

οποίοι είναι οι κάτωθι: 

 Ο δημιουργός (creator): σε αυτή την κατηγορία ανήκει ο χρήστης που συμμετέχει 

ενεργά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δημοσιεύει περιεχόμενο στα blogs, αναρτά 

βίντεο και εικόνες, συμμετέχει σε φόρουμ.  

 Ο κριτής (critic): αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει χρήστες που ανταποκρίνονται και 

αντιδρούν σε περιεχόμενο που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες. Σχολιάζει 

δημοσιεύσεις, «ποστάρει» αξιολογήσεις και σχόλια για προιόντα ή υπηρεσίες.  

 Ο συλλέκτης (collector): οργανώνει περιεχόμενο για τον εαυτό του ή τους άλλους με 

τη χρήση RSS feeds
13

,  bookmarking.  

                                                             
13

 Τo RSS (Real Simple Syndication) Feed, είναι ένα format που χρησιμοποιείται για την μεταφορά δεδομένων 

στο διαδίκτυο. Προσφέρει την δυνατότητα στους χρήστες να λαμβάνουν νέες πληροφορίες από διάφορες 

ιστοσελίδες που τον ενδιαφέρουν, τη στιγμή που δημοσιεύονται, χωρίς να χρειάζεται να τις επισκεφτούν. 
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 Ο Joiner: ο τύπος του ατόμου που συνδέεται σε  ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

όπως το Facebook. 

 Ο θεατής (spectator): αυτός ο τύπος είναι πιθανώς η πιο κοινή κατηγορία χρήστη. 

Spectator είναι το άτομο που διαβάζει τα blogs, τις απόψεις των χρηστών που 

δημιουργούν βίντεο (π.χ.: το YouTube), διαβάζει συζητήσεις σε φόρουμ, ακούει 

podcasts και συχνά αναζητήσεις για σχόλια των χρηστών και επισκεπτών. 

 Ο ανενεργός χρήστης (Inactivate) : στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι άνθρωποι που 

δεν χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και περιορίζονται στο να κάνουν 

απλή χρήση του διαδικτύου. Φυσικά όπως γίνεται αντιληπτό ο αριθμός των χρηστών 

αυτών βαίνει μειούμενος με το πέρασμα του χρόνου καθώς όλο και περισσότερες 

ιστοσελίδες πλέον ενσωματώνουν χαρακτηριστικά των νέων μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης.       

2.4.6 Αποσαφήνιση ορολογιών 

   Από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας προέκυψε πως πολύ 

συχνά οι όροι Social Media, Social networking και social networks sites συγχέονται μεταξύ 

τους. Αν και οι 3 όροι μοιάζουν να σχετίζονται , κατά την διερεύνηση τους προέκυψε 

σημαντική διαφοροποίηση. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστούν οι όροι 

συνδυαστικά έτσι ώστε να γίνει σαφής η ειδοποιός διαφορά τους. Η ελληνική απόδοση των 

όρων αντίστοιχα ακούει στο όνομα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινωνική δικτύωση και 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.  

   Σύμφωνα με τον Stelzner (2009) τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν εργαλεία για 

ανταλλαγή πληροφοριών και συζήτηση. Από την άλλη η κοινωνική δικτύωση είναι η χρήση 

των κοινοτήτων κοινού ενδιαφέροντος για να συνδεθούν τα άτομα μεταξύ τους. Ουσιαστικά 

τα Social Media χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση της κοινωνικής δικτύωσης ή 

διαφορετικά τα Social Media μπορούν να αξιοποιηθούν για διαδικτυακή κοινωνική  

δικτύωση.  Ο Cohen (2009)
14

 ο οποίος πρεσβεύει πως η κοινωνική δικτύωση προϋπήρξε και 

εξελίχθηκε σε Social Media,  υποστηρίζει την διαφοροποίηση των 2 όρων χαρακτηρίζοντας 

τα Social Media ως μια στρατηγική, μια διέξοδο για μετάδοση πληροφοριών, ενώ θεωρεί την 

διαδικτυακή κοινωνική δικτύωση μια εφαρμογή για την σύνδεση ατόμων.  

    Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή Social Media αποτελούν ουσιαστικά την πλατφόρμα, τα 

εργαλεία, το know-how της ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης ενώ ο όρος social 

networking αναφέρεται στην ίδια την διαδικασία της κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή στην 

πράξη της σύνδεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
15

 

                                                             
14 http://heidicohen.com/social-media-definition/ 
15 Βλέπε ενότητα 2.3 Κοινωνική Δικτύωση (Social Networking) 
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   Μια ακόμα λεπτή διαφορά εντοπίζεται μεταξύ των όρων μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 

των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Χάριν ευκολίας οι περισσότεροι ερευνητές (Body & 

Ellison(2008), Grabner-Krauter (2009), Rohani &Hock (2010) )  στα άρθρα τους 

αναφερόμενοι στα κοινωνικά δίκτυα εννοούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό δεν είναι 

απαραίτητα λάθος αν σκεφτεί κανείς πως όποιο θέμα αφορά τις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης αφορά παράλληλα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν συνόλω. Ωστόσο επειδή 

η διαφορά δεν παύει να υφίσταται, παρακάτω ακολουθεί η απαραίτητη ανάλυση για την 

κατανόησή της. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με αναφορά που γίνεται στο 

άρθρο «On Social Network Web Sites: Definition, Features, Architectures and Analysis 

Tools» των  Rohani &Hock (2010, σελ.43), ιστορικά προϋπήρξαν των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. 

    Όπως γίνεται αντιληπτό από την κατηγοριοποίηση των Social Media και από τον ορισμό 

των κοινωνικών δικτύων,  που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη ενότητα οι σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν μέρος, κομμάτι, υποενότητα ενός γενικότερου συνόλου. Τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν την ομπρέλα που περιλαμβάνει όλες τις πλατφόρμες 

της νέας γενιάς στην σκιά της. Φανταστείτε την σελίδα κοινωνικής δικτύωσης σαν ένα μήλο, 

το οποίο είναι φρούτο και τα φρούτα σαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορούμε να 

ισχυριστούμε πως όλα τα φρούτα είναι μήλα; Όχι βέβαια, αλλά όλα τα μήλα είναι φρούτα. 

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στην περίπτωσή που εξετάζουμε. Μια σελίδα κοινωνικής 

δικτύωσης ανήκει σίγουρα στην οικογένεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης όμως δεν είναι μόνο μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.  

2.4.7 Σύντομη Παρουσίαση των Δημοφιλών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και των 

στατιστικών στοιχείων χρήσης τους 

 

 Facebook  

   Σύμφωνα με αναφορά που γίνεται στο άρθρο “ Online social networks: Why do students 

use Facebook?” των Cheung &al (2010)  η λειτουργία του Facebook δρομολογήθηκε το 2004 

από τον πρώην φοιτητή του Harvard Mark Zuckerberg και ο αρχικός του προορισμός ήταν να 

συνδέσει όλους τους φοιτητές σε μια κοινότητα.  Τρία χρόνια αργότερα, το 2007  γίνεται 

προσβάσιμο σε όλους προσφέροντας την δυνατότητα σε όλους τους χρήστες να δημιουργούν 

προφίλ εισάγοντας προσωπικά στοιχεία, να επικοινωνούν με φίλους και να συγκροτούν 

ομάδες κοινού ενδιαφέροντος. Εκτός από τις παραδοσιακές υπηρεσίες που προσφέρει μια 

ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης όπως το mail, τον διαμοιρασμό σχολίων και φωτογραφιών, 

μέσα από το Facebook παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να παίζουν online παιχνίδια, 

να δημιουργούν εικονικούς κόσμους, να κάνουν like, να γράφουν στον «τοίχο» των φίλων 
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τους. Επιπλέον υπάρχει μια ειδική λειτουργία που καλείται “newsfeed” και επιτρέπει στους 

χρήστες να μαθαίνουν τις πρόσφατες κινήσεις των φίλων τους.  

   Σήμερα πια το Facebook αποτελεί την δημοφιλέστερη ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης 

παγκοσμίως με πάνω από 1 δισεκατομμύριο μέλη, ενώ κατέχει την 2
η
 θέση δημοτικότητας 

ιστοσελίδων παγκοσμίως μετά την μηχανή αναζήτησης Google (Alexa.com). Η Ελλάδα 

καταλαμβάνει την 42
η
 χώρα χρήσης του Facebook παγκοσμίως με 4 εκατομμύρια Έλληνες να 

διατηρούν λογαριασμό. Από αυτούς το 55% ανήκει στο ανδρικό φύλο, ενώ το 45% στο 

γυναικείο φύλο, ενώ οι πιο εντατικοί χρήστες ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία των 25-34 

(social bakers, 2013).  Η σελίδα είναι προσβάσιμη σε 70 γλώσσες καισύμφωνα με άρθρο της 

εφημερίδας Καθημερινή(02/02/2012), αν το Facebook ήταν χώρα θα ήταν η τρίτη χώρα σε 

μέγεθος στον κόσμο, μετά την Κίνα και την Ινδία. Το 55% των χρηστών του διαδικτύου 

παγκοσμίως χρησιμοποιούν το Facebook, αφιερώνοντας το 1 από τα συνολικά 7 λεπτά που 

βρίσκονται συνολικά συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, στην χρήση του (ComScore), ενώ 2,7 

εκατομμύρια likes και σχόλια γίνονται ημερησίως . Αξίζει να σημειωθεί πως κατέχει την 

θέση του πρώτου κοινωνικού δικτύου με την μεγαλύτερη αξία 29,11 δις δολάρια, ενώ 

ακολουθεί το Youtube (18,09 δις) και το Twitter (13,30 δις)(tovima.gr, 06/03/2012). 

 YouTube 

   Το YouTube αποτελεί έναν ισχυρό ιστοχώρο που προσφέρει νέους τρόπους κατανάλωσης, 

δημιουργίας και διαμοιρασμού βίντεο και μουσικής (Cayari,2011). Πρόκειται πιο 

συγκεκριμένα για μια ιστοσελίδα διαμοιρασμού αρχείων βίντεο, η οποία δημιουργήθηκε τον 

Φεβρουάριο του 2005 από τρεις πρώην υπαλλήλους της Pay Pal, τους Chad Hurley, Steve 

Chen και Jawed Karim. Τον Νοέμβριο του 2006 εξαγοράστηκε από την Google για 1.65 

διςεκατομμφρια δολάρια.
16

 Οι χρήστες εκτός από το να παρακολουθούν και να ανεβάζουν 

βίντεο στην σελίδα  έχουν την δυνατότητα να σχολιάσουν  βίντεο και  τραγούδια που ακούν 

και να δείξουν αν τους αρέσουν ή όχι, απλά πατώντας ένα κουμπί. Το YouTube 

εκμεταλλευόμενο την δημοτικότητά του (οι μηνιαίες προβολές ξεπερνούν τις 92 

δισεκατομμύρια)
17

 έχει αναπτύξει δράσεις μάρκετινγκ προσφέροντας την δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να δημιουργούν το δικό τους κανάλι και να διαφημίζονται μέσα από αυτό. 

Συγκεκριμένα το 94%  των 100 κορυφαίων διαφημιστών, χρησιμοποιούν το YouTube για να 

προωθήσουν τις καμπάνιες τους(Wikipedia.org). 

   Το 2011 το YouTube είχε πάνω από ένα τρισεκατομμύριο προβολές, ενώ το 70% της 

επισκεψιμότητάς του είναι από χρήστες  εκτός  Η.Π.Α. 
18

 Αξίζει να σημειωθεί πως πάνω από 

340,000 έλληνες είναι ενεργοί χρήστες του YouTube, ενώ καθημερινά 50,000 σχόλια και 

                                                             
16

 http://en.wikipedia.org/wiki/YouTube 
17

 http://www.statisticbrain.com/social-networking-statistics/ 
18

 http://www.youtube.com/t/press_statistics 
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βίντεο μεταφορτώνονται από αυτούς  (InNews,2012). Ταξινομείται στην 3
η
 θέση ως προς την 

παγκόσμια κατάταξη ιστοσελίδων(Alexa.com,2013). 

 Twitter 

   Το Twitter γνωστό και ως το «sms του διαδικτύου» αποτελεί το αμέσως πιο γνωστό 

κοινωνικό δίκτυο μετά το Facebook. Εμπίπτει στην κατηγορία των ιστοσελίδων δημιουργίας 

μικρό-ιστολογίων (micro-blogging) και επιτρέπει σε όσους διαθέτουν προφίλ  να διαβάζουν 

και να στέλνουν μηνύματα που τους ενδιαφέρουν. Τα μηνύματα είναι μικρού μεγέθους, όσο 

και τα μηνύματα κινητής τηλεφωνίας (140 χαρακτήρες) και είναι γνωστά ως “tweets”. Τα 

μέλη μπορούν να ακολουθούν τα μηνύματα άλλων χρηστών καθώς και να απαντούν σε αυτά. 

Δημιουργήθηκε το 2006 από τον Jack Dorsey  και από τότε αναπτύσσεται ταχέως. Στο τέλος 

του 2012 μετρήθηκαν πάνω από 465 εκατομμύρια ενεργοί λογαριασμοί χρηστών, ενώ κάθε 

ένα λεπτό δημιουργούνται 11 προφίλ και  στέλνονται 100,000 tweets (thesocialskinny.com). 

Πρώτη χώρα στην χρήση του Twitter είναι η Ολλανδία ενώ ενεργοί χρήστες παρουσιάζονται 

και 85,000 Έλληνες οι οποίοι πραγματοποιούν 180,000 tweets  ημερησίως (InNews,2012). 

Ταξινομείται στην 10
η
 θέση ως προς την παγκόσμια κατάταξη ιστοσελίδων 

(Alexa.com,2013). 

 Linked In 

   Αποτελεί σελίδα κοινωνικής δικτύωσης επαγγελματιών. Δίνει την δυνατότητα στους 

χρήστες να δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ,  να δικτυωθούν με συνεργάτες και δίκτυα 

συνεργατών επιχειρήσεων, να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με καταρτισμένους 

επαγγελματίες. Η βασική του χρήση  παρέχεται δωρεάν, υπάρχουν όμως χρεώσεις σε 

πρόσθετες παροχές που απευθύνονται σε εργοδότες οι οποίοι κάνουν δημοσιεύσεις για 

διαθέσιμες θέσεις εργασίας (linkedin.com).  

   Σήμερα το Linked In διαθέτει πάνω από 150 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως εκ των 

οποίων τα 2 εκατομμύρια είναι επιχειρήσεις και οι 225,000 Έλληνες. Το 75% των χρηστών 

το χρησιμοποιεί για επαγγελματικούς λόγους, ενώ το 50% των χρηστών είναι απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(Anson,2012). Ταξινομείται στην 14
η
 θέση ως προς την παγκόσμια 

κατάταξη ιστοσελίδων (Alexa.com,2013). 

 Blogger  

   Είναι μια υπηρεσία δημιουργίας ιστολογίων που δημιουργήθηκε το 1999 από την Pyra Labs 

και εξαγοράστηκε το 2003 από την Google. Οι χρήστες  δημοσιεύουν σε αυτά υλικό υπό την 

μορφή κειμένου, ήχου, εικόνας. Οι υπόλοιποι χρήστες μπορούν να προσθέσουν σχόλια στο 

δημοσιευμένο περιεχόμενο. Απαραίτητη προϋπόθεση δημιουργίας ιστολογίου αποτελεί η 

δημιουργία λογαριασμού Google (Wikipedia.org). 

 Google plus 

   Είναι μια πολύγλωσση υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 

2011και σήμερα μετρά πάνω από 500 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Η βασική 
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δραστηριότητα του Google plus είναι η επικοινωνία των χρηστών και η ανταλλαγή 

πληροφοριών. Η κατασκευάστρια εταιρία Google έπειτα από κάποιες αποτυχημένες 

προσπάθειες δημιουργίας κοινωνικών δικτύων (π. χ Buzz) ευελπιστεί μέσα από το Google +  

να εδραιωθεί και να ανταγωνιστεί τον κυριότερο αντίπαλό της, το Facebook.(Wikipedia.org) 

 Wikipedia 

   Είναι η μεγαλύτερη online εγκυκλοπαίδεια και ανήκει στην κατηγορία των συνεργατικών 

έργων. Η λειτουργία της ξεκίνησε το 2001 και σήμερα έχει καταφέρει να προσελκύσει 35 

εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες. Ταξινομείται στην 6
η
 θέση ως προς την παγκόσμια 

κατάταξη ιστοσελίδων (Alexa.com,2013). 

 Flickr  

   Το Flickr είναι ένα κοινωνικό δίκτυο δημοσίευσης και διαμοίρασης φωτογραφιών. 

Δημιουργήθηκε το 2004 από την Ludicorp και εξαγοράστηκε το 2005 από την Yahoo. 

Σήμερα φιλοξενεί πάνω από 51 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες.   

   Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα εκτός από τα παραπάνω μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

τεράστια ανάπτυξη και απήχηση στο κοινό γνωρίζουν το Pinterest και το Instagram με 80 

εκατομμύρια χρήστες. 

   Αξίζει να αναφερθεί πως πέρα από τα προαναφερθέντα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 

τυγχάνουν ευρείας αναγνωρισιμότητας και αποδοχής παγκοσμίως, η Ελλάδα διαθέτει τα δικά 

της μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το zoo.gr και το νεοσύστατο Gatmi.gr. Το Gatmi.gr 

είναι το ελληνικό κοινωνικό δίκτυο, το δίκτυο όσων νοιώθουν Έλληνες ή θέλουν να 

γνωρίσουν καλύτερα την Ελλάδα. Είναι η απάντηση στη γιγάντωση των ιστοσελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ένα μέσο επικοινωνίας που σχεδιάστηκε για να είναι απλό στη 

χρήση και φιλικό. Είναι το μέσο δικτύωσης ανθρώπων που έχουν ως κοινό σημείο την αγάπη 

και το ενδιαφέρον τους για την Ελλάδα και δημιουργήθηκε το 2012 από την ανάγκη να 

βοηθήσουμε να γεννηθεί κάτι καινούργιο στη χώρα
19

. 

2.5
 
Λόγοι χρήσης και δραστηριότητες στα Social Media 

   Κάθε μέρα χιλιάδες χρήστες εισχωρούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας 

προφίλ, έστω και με μικρή διάρκεια ζωής (Obrist & al., 2008). Η παγκόσμια επιστημονική 

κοινότητα έχει καταβάλλει πολλές προσπάθειες για να καταλάβει την επιλογή, τη χρήση, τη 

διάδοση, την έγκριση και την αποδοχή της τεχνολογίας των Social Media στον πληθυσμό των 

χρηστών. Πολλοί ερευνητές όπως οι Shin and Kim (2008),  Willis (2008), Shin (2008, 2010), 

Lee (2010)
20

, Sin et al (2012) έχουν προσπαθήσει να ερευνήσουν τους λόγους που οδηγούν 

τους χρήστες στην υιοθέτηση των Social Media μέσω του μοντέλου ΤΑΜ. Το μοντέλο ΤΑΜ 

αποτελεί το καταλληλότερο εργαλείο για να εξηγήσει τους λόγους που «σπρώχνουν» τους 

                                                             
19 Σπυροπούλου, Α. (2012), «Το ελληνικό κοινωνικό δίκτυο», ΤΟ ΒΗΜΑ 
20 Αναφέρεται στο Romero et al (2011), “ Consumer adoption of social networking sites: implications for theory and practice” 



 

 
     

47 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

ανθρώπους στην υιοθέτηση και χρήση των κοινωνικών δικτύων λόγω της 

αποτελεσματικότητάς του να εξηγήσει και να προβλέψει την υιοθέτηση οποιασδήποτε νέας 

τεχνολογίας (Mathieson, 1991). Σύμφωνα με το ΤΑΜ οι 2 σημαντικότεροι παράγοντες για να 

υιοθετηθεί η χρήση μιας τεχνολογίας είναι η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης και η 

αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα. 

   Μια άλλη θεωρία που μπορεί να εξηγήσει καλύτερα το γιατί κάποιος χρησιμοποιεί τα 

media εν γένει και κατ’ επέκταση τα Social Media είναι η θεωρία των Χρήσεων και Ηθικών 

Ικανοποιήσεων (U&G Theory). Σύμφωνα με τον McQuail (1994) υπάρχουν 4 κινητήριες 

δυνάμεις: 1) ενημέρωση, 2) ψυχαγωγία, 3) κοινωνική αλληλεπίδραση και 4)προσωπική 

ταυτότητα.  

   Οι Brandtzæg & Heim (2009) στην έρευνά τους που παρουσιάζεται στο άρθρο «Why 

People Use Social Networking Sites», εξέτασαν τους λόγους χρήσης των ιστοσελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης, που αποτελούν το πιο δημοφιλές κομμάτι των Social Media, υπό το 

πρίσμα της θεωρίας  U & G. Η έρευνα διεξήχθη στην Νορβηγία και  συγκέντρωσε πάνω από 

4,000 συμμετέχοντες από τους οποίους τελικά επιλέχθηκαν μόνο οι 1200 ώστε να 

εξασφαλιστεί η φερεγγυότητα της έρευνας. Προέκυψε πως ο σημαντικότερος λόγος χρήσης 

των κοινωνικών δικτύων ήταν για να γνωρίσουν νέους ανθρώπους και ο δεύτερος 

σημαντικότερος λόγος για να επικοινωνούν με φίλους. Ακολούθησαν με φθίνουσα σειρά 

άλλοι λόγοι όπως για λόγους κοινωνικοποίησης, για την συγκέντρωση πληροφοριών, για 

συζήτηση και αντιπαραβολή απόψεων με άλλους ανθρώπους. Τα ευρήματα της έρευνας 

ταίριαξαν στο μοντέλο της θεωρίας U& G και προκύπτει πως ο πρωταρχικός σκοπός της 

χρήσης των κοινωνικών δικτύων είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση, η επικοινωνία δηλαδή 

μεταξύ των ανθρώπων. 

   Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι το συμπέρασμα δεν ήταν αναμενόμενο. Πολλοί 

ερευνητές διατείνονται πως τα κοινωνικά δίκτυα  υποστηρίζουν τις ήδη υπάρχουσες off line 

κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων. Για παράδειγμα οι Ellison & al. (2007) και Lenhart and 

Madden (2007)στις έρευνες τους διαπίστωσαν ότι τα κοινωνικά δίκτυα  χρησιμοποιούνται 

περισσότερο για να διατηρήσουν  ή να παγιώσουν τις υφιστάμενες σχέσεις παρά για να 

δημιουργήσουν νέες. Ως εκ τούτου η έρευνα των Brandtzæg & Heim(2009) οδήγησε στο 

συμπέρασμα πως τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν ένα περιβάλλον όπου ευνοείται η 

δημιουργία ασθενών δεσμών (Eric Gilbert & Karrie Karahalios,2009) (weak ties)
21

 λόγω της 

ανέξοδης και πολύπλευρης επικοινωνίας.  

   Μια παρόμοια έρευνα που διεξήχθη από τους  Dogruer & al (2011) , εστίασε στα κίνητρα 

που ωθούν την νέα γενιά στην χρήση του Facebook αποκλειστικά. Η έρευνα έλαβε χώρα στο 

                                                             
21

 Την έννοια των weak ties την εισήγαγε το 1973 ο Mark Granovetter στο έργο του  “The Strength of Weak Ties”. 

Ανάλογα με την δύναμη του δεσμού ο συγγραφέας διέκρινε τους δυνατούς και τους αδύναμους δεσμούς. Για 

περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Granovetter, M. S. 1973. The Strength of Weak Ties.  The American Journal of 

Sociology, 78(6), 1360–1380. 
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Πανεπιστήμιο Ανατολικής Μεσογείου και περιλάμβανε συνολικά 302 συμμετέχοντες. Οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα πλήθος λόγων χρήσης, όπως το 

χρησιμοποιώ για να παίξω παιχνίδια, για να φλερτάρω, για να επικοινωνώ με άλλους 

ανθρώπους, για να προμοτάρω τον εαυτό μου και να αποσπάσω θετικές κριτικές, για να 

περάσω όμορφα τον ελεύθερο μου χρόνο, για να ψάξω για φωτογραφίες. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας κατέδειξαν πως ο σημαντικότερος λόγος χρήσης της συγκεκριμένης σελίδας 

κοινωνικής δικτύωσης από τους φοιτητές ήταν για να «συναντηθούν» και να επικοινωνήσουν 

με άτομα που ήδη γνώριζαν καθώς και για να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με άτομα που 

είχαν ξεχάσει. Ένα άλλο σημαντικό εύρημα ενάντια στην μέχρι τότε βιβλιογραφία , ήταν πως 

πολύ μικρό ποσοστό των φοιτητών συμφώνησε πως χρησιμοποιεί το Facebook για 

προσωπική έκφραση ή ‘διαφήμιση’ του εαυτού τους. Ο Strano (2008) είναι ένας από εκείνους 

τους ερευνητές που υποστηρίζει πως η χρήση των κοινωνικών δικτύων γίνεται χάριν του 

ναρκισσισμού των χρηστών ενώ επίσης τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν τον κατάλληλο χώρο 

για το προσωπικό τους branding. Η πρόταση του Strano (2008) λοιπόν στην συγκεκριμένη 

έρευνα απορρίπτεται.  

    Η  έρευνα της Li (2007) που διεξήχθη το 2007 στις ΗΠΑ κατέδειξε πως ο σημαντικότερος 

λόγος χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους Αμερικανούς, ήταν η επαφή και η 

επικοινωνία των χρηστών με τους φίλους τους. 

   Τέλος σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση για τα Social Media για το 2012 (Nielsen) ο 

επικρατέστερος λόγος χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξακολούθησε να είναι η 

διατήρηση επαφών των χρηστών με άτομα που ήδη γνωρίζουν. Λόγοι δευτερεύουσας 

σημασίας αναδείχθηκαν η συλλογή πληροφοριών, η ενημέρωση για τις παγκόσμιες εξελίξεις 

κ.α.  

   Αντιλαμβανόμαστε από τα παραπάνω πως ο κυριότερος λόγος χρήσης των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης είναι η ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων παγκοσμίως, 

η οποία μέχρι πρότινος αποτελούσε προνόμιο των ατόμων που ανήκαν σε μια συγκεκριμένη 

κοινωνική κάστα καθώς και ότι τελικά η χρήση τους γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των online 

και offline δικτύων των ανθρώπων όπως είχαν αποφανθεί και οι Boyd & Ellison (2008). Η 

διαπίστωση αυτή βρίσκει εφαρμογή και στην ελληνική πραγματικότητα αφού σύμφωνα με  

πανελλήνια έρευνα του εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, «Στάση, αξιοποίηση και εμπιστοσύνη των Ελλήνων στα Social 

Media» στις αρχές του 2012, οι χρήστες στη χώρα μας, χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα 

για να επικοινωνήσουν με φίλους και συγγενείς κατά 37%, να ψυχαγωγηθούν κατά 32% και 

να μοιραστούν βίντεο και φωτογραφίες κατά 28%.    

   Στον αντίποδα υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων που δεν είναι θετικά προσκείμενοι στην 

ιδέα της χρήσης των Social Media. Οι λόγοι αφορούν κυρίως ζητήματα ασφαλείας και 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 
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   Κατά την χρήση των Social Media οι χρήστες επιδίδονται σε διάφορες δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με την έρευνα των Subrahmanyam & al (2008) που έλαβε χώρα στο Λος Άντζελες 

σε 110 συμμετέχοντες ηλικίας 18-29 ετών οι κυριότερες δραστηριότητες ήταν η ανάγνωση/ 

απάντηση σε notes και μηνύματα με ποσοστό 77% που αποτελεί και την πιο συχνή 

δραστηριότητα, η ανάγνωση σχολίων στο προφίλ τους με ποσοστό  75%, η περιήγηση σε 

προφίλ φίλων με ποσοστό 66% και το ανέβασμα σχολίων σε φωτογραφίες ή δημοσιεύσεις με 

ποσοστό 54%. 

   Μια άλλη μεγάλη έρευνα των Lenhart & al (2010) εξετάζοντας την σχέση των ενηλίκων 

και των εφήβων με τα Social Media εξέτασε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων που 

επιδίδονται οι χρήστες. Έτσι προέκυψε πως οι χρήστες εκτός από το να επικοινωνούν, να 

ποστάρουν και να σχολιάζουν προφίλ φίλων επιδίδονται και σε άλλες δραστηριότητες. Πιο 

συγκεκριμένα το 38% των εφήβων και το 30% των ενηλίκων συμμετέχουν σε διαμοιρασμό 

περιεχομένου και σε ενεργή χρήση ιστολογίων, το 72% και 71% αντίστοιχα των εφήβων και 

ενηλίκων χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς αναζήτηση πληροφοριών 

υγείας, το 62% των εφήβων και το 71% των ενηλίκων ενημερώνονται για τις τρέχουσες 

εξελίξεις  από τα Social Media ενώ τέλος το 32% των ενηλίκων ενημερώνονται για τις 

πολιτικές εξελίξεις.  

   Αξίζει να σημειωθεί πως οι λόγοι χρήσης και οι δραστηριότητες που μπορούν να 

υιοθετήσουν οι χρήστες μέσα στο περιβάλλον των Social Media είναι πολυάριθμες και δεν 

εξαντλούνται στα προαναφερθέντα. Παρουσιάστηκαν ενδεικτικά κάποιες σημαντικές έρευνες 

που αφορούν το πεδίο, ώστε να μην πλατειάσουμε και ξεφύγουμε από το θέμα που 

πραγματεύεται η παρούσα εργασία. 

2.6 Εφαρμογές των Social Media 

   Τα Social Media έχουν τύχει ευρείας αποδοχής και χρησιμοποιούνται ολοένα και 

περισσότερο σε τομείς που θεμελιώνουν την κοινωνία μας αλλά και σε προσωπικούς τομείς 

της ζωής του κάθε ατόμου. Τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εφαρμόζονται πια σε 

τομείς της επιστήμης, της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας, σε επιχειρησιακούς τομείς, 

ακόμα και στις ιατρικές εφαρμογές. Πιο αναλυτικά: 

 Εκπαίδευση 

   Αξιοπρόσεχτη είναι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον τομέα της 

εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της. Σύμφωνα με τους Roschelle & Pea (2002), «τα 

σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενσωματώνουν πλήθος δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης 

και επικοινωνίας των μαθητών:  υποστηρίζουν την ανταλλαγή ιδεών,  τη συνεργασία για 

παραγωγή κοινού έργου, την οικοδόμηση περιεχομένου, την έκφραση μέσω κειμένων. 

Παράλληλα, παρέχουν τη δυνατότητα επέκτασης του φυσικού χώρου και χρόνου της σχολικής 

τάξης, δημιουργώντας ένα διαφορετικό – συμπληρωματικό μαθησιακό πλαίσιο γύρω από την 
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τάξη και έξω από αυτήν»
22

.  Η χρήση των Social Media επιπλέον ευνοεί και ενισχύει την 

επικοινωνία ανάμεσα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ενώ βελτιώνει και προωθεί την 

εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Στην παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα έχουν καταβληθεί 

προσπάθειες αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιες από τις 

δημοφιλέστερες παγκόσμιες πλατφόρμες εκπαιδευτικού περιεχομένου αποτελούν οι 

Classroom 2.0, Ning, TeachStreet, ενώ έχουν γίνει και αξιόλογες ελληνικές προσπάθειες με 

την δημιουργία ιστότοπων όπως η Logo στην εκπαίδευση, Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες.  

   Η χρήση των σύγχρονων μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από 

την Ανώτατη εκπαίδευση. Οι  Douglas & Seely-Brown (2011), διατείνονται πως η χρήση των 

κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση οδηγεί σε μια νέα κουλτούρα, σε μια μάθηση που 

στηρίζεται στις αρχές της συλλογικής ανακάλυψης.  Σύμφωνα με τους DeSchryver & 

al.,(2009) ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης χτίζονται μέσα από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης που χρησιμοποιούν τα Πανεπιστήμια αφού αυτά αποτελούν πλατφόρμες που 

δίνουν την δυνατότητα στους φοιτητές να ενημερωθούν, να μοιραστούν σχόλια και απόψεις 

και να ανταλλάξουν πληροφορίες. Πιο συγκεκριμένα,  οι φοιτητές των έχουν τη δυνατότητα 

να αναπτύξουν κριτική και αναλυτική σκέψη με στόχο την οικοδόμηση νέας γνώσης μέσα 

από το αλληλεπιδραστικό, κοινωνικό και πολυσυμμετοχικό χαρακτήρα των κοινωνικών 

δικτύων (Selwyn, 2012).  Επίσης τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτός από το να 

διατηρούν τις επαφές μεταξύ καθηγητών και φοιτητών συντελούν και στην προσέλκυση 

φοιτητών στα Πανεπιστήμια, λειτουργώντας σαν εργαλείο διαφήμισης για αυτά. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης των Social Media στα Πανεπιστήμια είναι η ύπαρξη 

επίσημης σελίδας στο Facebook από το Πανεπιστήμιο του Stanford. Τέλος αξίζει να 

σημειωθεί πως παρατηρείται μια ολοένα αυξανόμενη χρήση των Social Media  από τις 

βιβλιοθήκες δίνοντας την δυνατότητα στον χρήστη να έχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες 

οποιασδήποτε βιβλιοθήκης παγκοσμίως και μετατρέποντας τον χαρακτήρα του συστήματος 

σε χρηστοκεντρικό (Maness, 2006). 

 Επιστήμη 

   Σημαντική χρήση των κοινωνικών δικτύων διαφαίνεται και από την επιστημονική 

κοινότητα. Σύμφωνα με τους Liebeskind & al (1996)
23

 «η κοινωνική δικτύωση επιτρέπει στις 

επιστημονικές ομάδες  να επεκτείνουν  τις γνώσεις τους και να διαμοιράσουν καινούριες  ιδέες 

μεταξύ των μελών, σε σημείο τέτοιο ώστε αν δεν υπήρχε αυτή(κοινωνική δικτύωση)οι θεωρίες 

τους να χαρακτηρίζονταν “απομονωμένες και ανομοιόμορφες». Η Ιατρική επιστήμη 

προσπαθώντας να ενισχύσει το έργο της μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει 

δημιουργήσει ιστοσελίδες για ασθενείς με παρόμοια προβλήματα όπως για παράδειγμα το 

                                                             
22

 Αναφέρεται στο Κασκαντάμη και Καλογερόπουλος, 2010 «Διαδικτυακή συνεργασία - Επικοινωνούμε, Συζητάμε,  

Μαθαίνουμε»: ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο.   
23 Αναφέρεται στο Storberg-Walker & Gubbin, “Introducing Social Networks as a Theoretical and Empirical Tool to  

Understand and “Do” HRD”. 
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κοινωνικό δίκτυο SoberCircle που απευθύνεται σε αλκοολικούς και τοξικομανείς, ενώ 

παράλληλα μέσα από αυτά ενημερώνει τους χρήστες για τις ιατρικές εξελίξεις.  

   Εκτός από την Ιατρική επιστήμη αξιοσημείωτη είναι η χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης από άλλες θετικές επιστήμες. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της NASA που 

κάνει χρήση του Twitter και του Facebook για να βοηθήσει την Επιτροπή για τα σχέδια των 

διαστημικών πτήσεων του ανθρώπου στις ΗΠΑ
24

.  

 Εργασία  

   Πολύ σημαντική είναι η χρήση των κοινωνικών δικτύων όσον αφορά την προσφορά και την 

ζήτηση εργασίας. Σύμφωνα με το άρθρο της εφημερίδας τα Νέα που δημοσιεύθηκε στις 06-

04-2011 με τίτλο «Οι νέοι ψάχνουν για δουλειά στα Social Media», το 28% των Αμερικανών 

ψάχνει για δουλειά μέσω του Linked In. Το ποσοστό των Ελλήνων που αναζητούν εργασία 

μέσω των κοινωνικών δικτύων ανέρχεται στο 56% σύμφωνα με την έρευνα του ΣΔΑΔΕ σε 

συνεργασία με την ΑΣΣΟΕ (2011).  Στον αντίποδα  σύμφωνα με έρευνα του ιστότοπου 

αναζήτησης εργασίας Monster.com, το 60% των εργοδοτών παραδέχεται ότι οι ιστότοποι 

κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν δημοφιλή εργαλεία για την προσέγγιση νέων υποψηφίων. 

Το 40% των εργοδοτών στην Ελλάδα χρησιμοποιεί τα Social Media για την προσέλκυση και 

επιλογή προσωπικού καθώς και για εξεύρεση πληροφοριών των υποψηφίων. Εν έτη 2013 το 

41% των χρηστών των Social Media παγκοσμίως ψάχνει για εργασία μέσα από αυτά(social 

skinny,2013). 

 Νομικές και Αστυνομικές έρευνες 

   Οι αρχές κάθε χώρας συλλέγουν πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 

χρησιμεύουν στις έρευνες τους, δεδομένης της εύκολης πρόσβασης σε πλήθος προσωπικών 

πληροφοριών. Στην Αγγλία λόγου χάρη έχουν γίνει συλλήψεις ανθρώπων με την κατηγορία 

κατοχής όπλων επειδή η αστυνομία ανακάλυψε ερευνώντας φωτογραφίες στις οποίες 

κρατούσαν μαχαίρια η άλλου είδους όπλα. 

 Πολιτική  

   Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο στις μέρες μας για την 

πολιτική σκηνή. Οι περισσότεροι πολιτικοί καθώς και τα κόμματα  παγκοσμίως 

χρησιμοποιούν τα Social Media κυρίως προεκλογικά. Μέσα από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης δίνεται η δυνατότητα στους πολιτικούς να εξάγουν στατιστικά στοιχεία, καθώς 

και να αναπτύξουν στρατηγικές σχέσεις με δημοσιογράφους και με ψηφοφόρους. Η επαφή 

των πολιτικών μέσω των Social Media με τους χρήστες τους δίνει την δυνατότητα να 

επικοινωνούν με τον λαό και να συγχρονίζονται με  τα προβλήματά του. Χαρακτηριστικές 

φιγούρες της πολιτικής σκηνής παγκοσμίως που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης αποτελούν ο Ομπάμα  ο οποίος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2012 με 
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ένα «τιτίβισμα» στο twitter και μια ανανέωση στο status του στο Facebook, όταν 

παραδοσιακά οι αμερικανοί πρόεδροι ανακοινώνουν την υποψηφιότητα επανεκλογής τους 

από το Λευκό Οίκο καθώς και ο Έλληνας πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου  ο 

οποίος δημοσιοποίησε επίσης αποκλειστικά μέσω του twitter και του προσωπικού του blog 

τα βασικά σημεία διαπραγμάτευσης στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες την 26η 

Οκτωβρίου που οδήγησε, μεταξύ άλλων, και στο «κούρεμα» του ελληνικού χρέους
25

. 

 Επιχειρήσεις 

   Σύμφωνα με τον Nimetz (2007) υπάρχουν 5 σημαντικοί λόγοι για την χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης από τις επιχειρήσεις: για να δημιουργήσουν αναγνωρισιμότητα για το 

brand τους, για να τα χρησιμοποιήσουν σαν ένα online εργαλείο διαχείρισης της φήμης τους, 

για την πρόσληψη εργαζομένων, για να μάθουν τις νέες τεχνολογίες και τους ανταγωνιστές 

τους και τέλος να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο για να υποκλέψουν πιθανές προοπτικές. 

Οι επιχειρήσεις μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτυγχάνουν σε απευθείας 

σύνδεση μέσα από τις προσωπικές τους σελίδες να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές και τους 

πελάτες, να έρθουν σε επαφή μαζί τους μέσα από συζητήσεις, να ακούσουν τις απόψεις τους 

έτσι ώστε να βελτιώσουν ή να αλλάξουν τα προιόντα ή τις υπηρεσίες τους και να χτίσουν 

μαζί τους σχέσεις εμπιστοσύνης.  

   Πολλές γνωστές εταιρείες αξιοποιούν τις δυνατότητες διασύνδεσης που προσφέρουν τα 

Social Media για να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, την καινοτομία, τη φήμη, τη 

συνεργασία και τη δέσμευση των εργαζομένων τους με την εταιρεία.   Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί πως το 88% των εταιριών μέχρι το 2013 θα χρησιμοποιούν εργαλεία κοινωνικής 

δικτύωσης στο μάρκετινγκ, ενώ πολλές από αυτές χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα 

αποκλειστικά ως μάρκετινγκ εργαλεία (Wikipedia). Παγκόσμιοι κολοσσοί που 

χρησιμοποιούν επιτυχημένα τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η Coca-cola , η 

στρατηγική
26

 της οποίας αναπτύχθηκε με κύριο γνώμονα την προσέγγιση των fans μέσω 

κοινωνικών , photo sharing και video sharing δικτύων, η Ford, τα Starbucks, η Dell
27

. 

2.7 Οι Κοινωνικό – Πολιτικές αλλαγές που επέφεραν τα  Social Media 

   Τελικά τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα αθώο κουτσομπολιό ή το κλειδί 

για την διαμόρφωση μιας νέας παγκόσμιας εξουσίας;  Οι αλλαγές από την χρήση και τον 

επεκτατισμό των νέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχουν συντελεστεί δεν αφήνουν 

περιθώρια σε κάποιον να αναρωτιέται. Τα Social Media έφεραν επανάσταση όχι μόνο στον 

τρόπο που επικοινωνούσαμε μέχρι σήμερα άλλα έχουν επιδράσει καταλυτικά σε κοινωνικό-

πολιτικές αλλαγές παγκοσμίως.   
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 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=325484 
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 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε http://www.simplyzesty.com/advertising-and-marketing/brands/excellent-

coca-cola-social-media-strategy-presentation/ 
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 http://www.novelwebdesigns.com/social-media-marketing 
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      Αποτέλεσαν έναν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών μέσω του οποίου καλύφθηκε 

μια βασική έμφυτη ανάγκη των ανθρώπων αυτή του αισθήματος ότι ανήκουν σε μια 

κοινότητα. Σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο  Barry Wellman (2001) ως κοινότητα ορίζεται το 

δίκτυο των διαπροσωπικών σχέσεων που παρέχουν στον άνθρωπο την κοινωνικότητα, την 

υποστήριξη, τις πληροφορίες, την αίσθηση  του ανήκειν καθώς  και κοινωνική ταυτότητα. 

   Οι on line κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν σήμερα ενεργά οι άνθρωποι έχουν την 

δύναμη να διαμορφώσουν γνώμη, να συσπειρώσουν τα μέλη της, να καθοδηγήσουν ακόμα 

και να προκαλέσουν δράση. Πρόσφατο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η 

κινητοποίηση χιλιάδων Ελλήνων πολιτών  από το Κίνημα των Αγανακτισμένων , του οποίου 

η επικοινωνία ξεκίνησε από το Facebook.  

   Δεν είναι λίγοι εκείνοι (Hampton & Wellman, 2003,  Kavanaugh, Carroll, Rosson, Zin & 

Reese, 2005)
28

  που υποστηρίζουν πως τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνέβαλλαν στην 

ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου.  

   Σύμφωνα με τον Coleman (1988) το κοινωνικό κεφάλαιο (social capital) αναφέρεται στους 

πόρους που συσσωρεύονται μέσω των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Οι Bourdieu και 

Wacquant (1992) ορίζουν το κοινωνικό κεφάλαιο ως ”το άθροισμα των πόρων, πραγματικό ή 

εικονικό, που ανήκουν σε ένα άτομο ή σε μια ομάδα διαθέτοντας ένα ανθεκτικό δίκτυο 

περισσότερο ή λιγότερο θεσμοθετημένων σχέσεων αμοιβαίας γνωριμίας και αναγνώρισης”. 

Με απλά λόγια πρόκειται για την αξία που χτίζεται μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις.  Το 

κοινωνικό κεφάλαιο έχει συνδεθεί με μια ποικιλία από θετικά κοινωνικά αποτελέσματα, όπως 

καλύτερη δημόσια υγεία, χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας, και πιο αποτελεσματικές 

χρηματοπιστωτικές αγορές (Adler & Kwon, 2002). Τα Social Media επέτρεψαν την 

δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου μέσω της σύνδεσης ανθρώπων με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, πιστεύω, ακόμα και διαφορετική κουλτούρα.  Οι Ellison & al (2007) με 

έρευνα που διεξήγαγαν σε Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν απευθυνόμενοι σε 800 φοιτητές, 

διαπίστωσαν πως η χρήση του Facebook συνδέεται θετικά με την δημιουργία και ενίσχυση 

του κοινωνικού κεφαλαίου.  

   Επιπλέον η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει συνδεθεί άρρηκτα με θετικές 

επιρροές στις κοινωνικές ανάγκες των χρηστών. Οι Shaw and Gant(2002) διαπίστωσαν πως 

μέσα από την εμπλοκή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  μειώνεται η μοναξιά και η 

κατάθλιψη των χρηστών, ενώ αυξάνεται η κοινωνική στήριξη και η αυτοεκτίμησή τους
29

. 

Σύμφωνα με τους Valkenburg et al. (2006) όσο περισσότερο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα αλληλεπίδρασης με άλλους 
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 Αναφέρεται στο Ellison et al (2007),The Benefits of Facebook ‘‘Friends:’’ Social Capital and College Students’ 

Use of Online Social Network Sites 
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 Αναφέρεται στο Steinfield & al(2008), Social capital, self-esteem, and use of online social network sites: A 

longitudinal analysis, σελίδα 436. 
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ανθρώπους, η οποία έχει θετικά οφέλη στην αυτοεκτίμηση και στην κοινωνική ικανοποίηση 

των χρηστών.  

   Στον τομέα της ενημέρωσης τα Social Media «γκρέμισαν» το μονοπώλιο που διατηρούσαν 

μέχρι σήμερα τα παραδοσιακά ΜΜΕ τόσο στην επιλογή των προβαλλόμενων ειδήσεων όσο 

και στην διάχυση της πληροφορίας (McCombs, 2004) δίνοντας φωνή στους πολίτες να 

εκφράζουν την γνώμη τους και να γίνονται οι ίδιοι σχολιαστές των γεγονότων 

δημιουργώντας μια νέα συμμετοχική δημοσιογραφία (Δημητρακοπούλου, 2011)
30

. 

Μετατόπισαν λοιπόν μέρος της εξουσίας στους πολίτες και τους έδωσαν την δυνατότητα της 

ελευθερίας της έκφρασης.  

   Ριζικές αλλαγές και στο πολιτικό σκηνικό έφερε η χρήση των Social Media. Σύμφωνα με 

τις Τσακαρέστου και Τσενέ (2011) τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άλλαξαν την πολιτική 

μετασχηματίζοντας την σε ανοιχτή πλατφόρμα συνεργασίας, διαβούλευσης και οργάνωσης 

δράσεων από τους πολίτες, φτάνοντας πλέον στο σημείο οι πολίτες να αποκαλούνται 

«netizens» αντί για citizens. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ελλάδα των εκλογών της 6
ης

 

Μαΐου 2012 αποτελεί η ίδρυση του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, από τον Πάνο 

Καμμένο, ο οποίος  έχει ξεκαθαρίσει ότι η ιδέα για το νέο κόμμα δημιουργήθηκε από τις 

προτροπές των φίλων του στο Facebook! To κίνημα Καμμένου στο Facebook απαριθμεί ήδη 

55.573 φίλους ενώ πριν από λίγες εβδομάδες ξεκίνησε την έντονη παρουσία του στο twitter. 

Σήμερα, περίπου 14.000 άνθρωποι τον ακολουθούν και διαβάζουν τα tweets του ενώ 

επικοινωνούν μαζί του συνδιαμορφώνοντας τις αρχές και τον προγραμματικό λόγο του 

κόμματος.
31

 

   Τα Social Media έχουν την δύναμη να ανατρέψουν ακόμα και πολιτικά καθεστώτα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Αραβικής Άνοιξης όπου ο ρόλος των κοινωνικών 

δικτύων ήταν πρωταρχικός. Ως Αραβική Άνοιξη
32

 εννοείται ένα επαναστατικό 

κύμα διαδηλώσεων και διαμαρτυριών που έλαβε χώρα στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια 

Αφρική από τις 18 Δεκεμβρίου του 2010. Πριν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 

το Σουδάν ήταν η μόνη Αραβική χώρα που ανέτρεψε επιτυχώς δικτατορικά καθεστώτα το 

1964 και το 1985. Εκδηλώθηκαν εξεγέρσεις στην Τυνησία και την Αίγυπτο, εμφύλια 

σύρραξη στη Λιβύη, εξεγέρσεις στο Μπαχρέιν, τη Συρία και την Υεμένη. Μεγάλες 

διαδηλώσεις έγιναν επίσης στην Αλγερία, το Ιράν, το Ιράκ, την Ιορδανία, το Μαρόκο και 

το Ομάν. Μικρότερες οργανωμένες διαμαρτυρίες έγιναν στο Τζιμπουτί, το Κουβέιτ, 

τον Λίβανο, τη Μαυριτανία, τη Σαουδική Αραβία, και το Σουδάν. Κοινό γνώρισμα των 

διαδηλώσεων ήταν η αντίσταση με καμπάνιες, απεργίες, πορείες, καθώς και η χρήση 
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 Αναφέρεται στο Ρουμελιώτου Μυρσίνη «Mέσα κοινωνικής  δικτύωσης : Η σύγχρονη συμμετοχική δημοκρατία των 

νέων τεχνολογιών;» 
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 http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/03/social-media.html 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%86%

CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B7 



 

 
     

55 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook, το Twitter και το YouTube, για την οργάνωση, την 

επικοινωνία, και την ενημέρωση περί των προσπαθειών των κρατών για καταπίεση 

και λογοκρισία. Το σύνθημα των διαδηλωτών στον Αραβικό κόσμο ήταν ο λαός θέλει να 

πέσει το καθεστώς. 

    Κοντολογίς , η σπουδαιότητα της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο, 

δεν εξαντλείται στο να κάνει μια εργασία μας ευκολότερη. Τα εργαλεία (μέσα) είναι κάτι 

πολύ περισσότερο από αυτό, αφού μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο 

προσέγγισης ενός θέματος και να επιφέρουν ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές που ποτέ δεν 

είχαμε φανταστεί (Joinson, 2003). Σύμφωνα με τον  Vygotsky (1978, p. 29), η χρήση των 

εργαλείων κατά την αλληλεπίδρασή μας με τους άλλους αποτελεί «διαμεσολάβηση» η οποία 

συντελεί στην επέκταση των ανθρώπινων ικανοτήτων. Συνεπώς η χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που μαθαίνουμε και που 

αλληλεπιδρούμε
33

. 

2.8 Social Media και έφηβοι 

   Οι έφηβοι της ηλικίας 12-17 ετών αποτελούν αναμφισβήτητα τους πιο ενεργούς πολίτες της 

νέας ψηφιακής οικουμενικής πολιτείας που έχουν δημιουργήσει τα νέα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Σύμφωνα με αναφορά που γίνεται στο άρθρο «The Impact of Social Media on 

Children, Adolescents, and Families» των O’ Keeffe & Pearson (2011) κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 5 ετών, ο αριθμός των  εφήβων που χρησιμοποιούν τα Social Media έχει αυξηθεί 

δραματικά. Η έρευνα της Common Sense Media(2012) κατέδειξε πως 9 στους 10 

Αμερικανούς εφήβους ηλικίας 12-17 ετών  έχουν χρησιμοποιήσει κάποιο από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Τρεις στους τέσσερις (75%) εφήβους σήμερα έχουν προφίλ σε site 

κοινωνικής δικτύωσης και ένας στους πέντε (22%) έχει έναν τρεχούμενο λογαριασμό Twitter. 

Το Facebook είναι ο απόλυτος κυρίαρχος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ των 

εφήβων: το 68% του συνόλου των εφήβων χρησιμοποιεί εντατικά το Facebook , το 6% το 

Twitter, το 1% το GooglePlus, και το 1%  το MySpace. 

   Για τη συντριπτική πλειονότητα των εφήβων, τα κοινωνικά και άλλα ψηφιακά μέσα 

επικοινωνίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Τα δύο τρίτα των 

εφήβων (68%) επισκέπτονται ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης καθημερινά. Ένας στους 

τέσσερις (23%), οι έφηβοι είναι  "βαριοί" χρήστες των Social Media, που σημαίνει ότι 

χρησιμοποιούν τουλάχιστον δύο διαφορετικούς τύπους κοινωνικής δικτύωσης κάθε μέρα. Το 

75% των εφήβων έχει στην κατοχή του το δικό του κινητό  τηλέφωνο όπου  το 25% από 

αυτούς το χρησιμοποιούν για τα Social Media, το 54% το χρησιμοποιούν για την αποστολή 

γραπτών μηνυμάτων, και το 24% το χρησιμοποιούν για instant messaging. 
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 Αναφέρεται στο Charlotte N. Gunawardena, Mary Beth Hermans, Damien Sanchez, Carol Richmond, Maribeth 
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   Η ελληνική πραγματικότητα δεν απέχει πολύ από την αμερικανική. Σύμφωνα με έρευνα
34

 

που έγινε σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες ανάμεσα στις οποίες ήταν και η Ελλάδα, στα πλαίσια του 

προγράμματος Safer Internet, το 92% των ελλήνων εφήβων της μελέτης είναι μέλη σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Το 39,4% κάνει χρήση των κοινωνικών δικτύων περισσότερο από δύο 

ώρες καθημερινά και το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 60,2% τα Σαββατοκύριακα και τις 

αργίες. Το 25% των εφήβων που κάνουν χρήση κοινωνικών δικτύων περισσότερο από δύο 

ώρες ημερησίως, μπορεί να παρουσιάσουν συμπεριφορά εξάρτησης, λένε οι ειδικοί, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό για χρήση κάτω των δύο ωρών είναι μόνο 8%. Η τάση αυτή αφορά και 

τα δύο φύλα, με μικρή υπεροχή των κοριτσιών. 

   Όπως γίνεται φανερό  ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης 

αυτής της γενιάς αυτής στηρίζεται στην χρήση των νέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο 

κυριότερος λόγος χρήσης των Social Media από τους εφήβους είναι η άμεση επικοινωνία και 

η σύνδεση με τους φίλους τους (Cheung,2011). Το ήμισυ (52%) του συνόλου των εφήβων 

χρηστών των Social Media λένε πως η  χρήση τέτοιων μέσων έχει βοηθήσει κυρίως τις 

σχέσεις τους με τους φίλους, σε σύγκριση με μόλις το 4% που λένε πως έχει πλήξει τις 

σχέσεις τους. Επιπλέον οι έφηβοι διατείνονται πως η χρήση των Social Media τους κάνει να 

αισθάνονται αυτοπεποίθηση, τους κάνει λιγότερο ντροπαλούς και πιο δημοφιλείς (Common 

Sense Media, 2012)  .    

    Σύμφωνα με τους Ito & al (2008) η συμμετοχή σε διάφορες μορφές μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης είναι μια συνηθισμένη δραστηριότητα που λειτουργεί προς όφελος των παιδιών 

και των εφήβων με την ενίσχυση της επικοινωνίας, την κοινωνική σύνδεση, την ανάπτυξη 

των τεχνικών δεξιοτήτων καθώς και την προώθηση της ατομικής τους ταυτότητας και την 

διαμόρφωση μοναδικών κοινωνικών δεξιοτήτων (Boyd, 2008). 

2.9 Οφέλη και κίνδυνοι της κοινωνικής δικτύωσης 

   Σύμφωνα με την Κοινωνία των Πολιτών για την διαχείριση των Ανθρωπίνων Πόρων 

(SHRM) και με τον Hamza Khan (2012)  διακρίνονται τα παρακάτω οφέλη από την χρήση 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: 

 Επιτρέπουν την άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών. 

 Επιτρέπουν την αστραπιαία μετάδοση των γεγονότων. 

 Συμβάλλουν στην διάχυση της γνώσης. 

 Καλύπτουν την βασικά ανάγκη των ανθρώπων να μοιραστούν πράγματα, σκέψεις και 

απόψεις. 

 Παρέχουν την δυνατότητα δημιουργίας δεσμών με πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων 

παγκοσμίως, από διαφορετικές χώρες, κοινωνίες, πολιτισμούς και με διαφορετικές 

συνήθειες και χαρακτηριστικά. 
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  Παρέχουν την δυνατότητα αναζήτησης και ανεύρεσης περιεχομένου (φωτογραφιών, 

βίντεο κλπ) στο οποίο οι χρήστες δε θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση με 

διαφορετικό τρόπο (π.χ. από έντυπα μέσα). 

 Παρέχουν την  δυνατότητα άμεσης  ενημέρωσης για οτιδήποτε συμβαίνει στον 

κόσμο την ίδια στιγμή. 

  Παρέχουν την  δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε ψυχαγωγικό περιεχόμενο, από το 

σπίτι,. 

 Διευκολύνουν την ανοικτή επικοινωνία, που οδηγεί σε αυξημένη ανακάλυψη 

πληροφοριών. 

 Επιτρέπουν στους εργαζόμενους να συζητήσουν τις ιδέες, να ποστάρουν νέα, να 

κάνουν ερωτήσεις και να μοιραστούν linksσυνδέσεις. 

 Παρέχουν την ευκαιρία να διευρυνθούν οι επιχειρηματικές επαφές. 

 Στοχεύουν σε  ένα ευρύ κοινό, καθιστώντας το ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό 

εργαλείο για τις προσλήψεις. 

 Βελτιώνουν την επιχειρηματική φήμη και πελατεία με ελάχιστη χρήση της 

διαφήμισης. 

 Επεκτείνουν την έρευνα της αγοράς, υλοποιεί εκστρατείες μάρκετινγκ, παρέχει 

επικοινωνίες και κατευθύνει τα ενδιαφερόμενα άτομα σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. 

   Στον αντίποδα υπάρχουν ερευνητές όπως οι Weir & al (2011) που υποστηρίζουν πως τα 

νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν «παλιό κρασί σε καινούρια μπουκάλια» αφού τα 

μειονεκτήματα και οι κίνδυνοι που υπήρχαν στα παραδοσιακά μέσα και στις προσωπικές 

σχέσεις των ανθρώπων εξακολουθούν να υπάρχουν ίσως και να πληθαίνουν. 

Τα μειονεκτήματα και οι κίνδυνοι που προκύπτουν είναι: 

 Η υπερβολική χρήση οδηγεί σε εθισμό. 

 Η επιβλαβής έκθεση της προσωπικής ζωής των χρηστών. 

 Κλοπή προσωπικών δεδομένων. 

 Καταπάτηση της ιδιωτικότητας. 

 Απαλοιφή διαπροσωπικών σχέσεων δια ζώσης.  

 Σπατάλη χρόνου. 

 Trolling. Αναφέρεται στην κακή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για 

συναισθηματική κακοποίηση που επιτυγχάνεται για παράδειγμα με δυσμενή 

σχόλια για να προκαλέσουν τον θυμό ή την λύπη κάποιου. 

 Cyber- Bullying. Αναφέρεται στον διαδικτυακό εκφοβισμό των χρηστών που 

μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματικό τραυματισμό. Σύμφωνα με έρευνα 

(complete Social Media guide) το 39% των χρηστών των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης αναφέρει πως έχει πέσει θύμα εκφοβισμού. 

 Βομβαρδισμός πληροφοριών διαφημιστικών μηνυμάτων ( Marcon et al. 2011). 
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 Μετάδοση επιλεγμένων πληροφοριών με σκοπό την χειραγώγηση της κοινής 

γνώμης. 

 Η χρήση των νέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης δίνει  τη δυνατότητα  στους 

χάκερ για να διαπράξουν απάτη και να ξεκινήσουν  επιθέσεις ιών. 

 Τα Social Media αυξάνουν τον κίνδυνο των ατόμων που πέφτουν θύματα 

ηλεκτρονικών απατών που φαίνονται γνήσιες, με αποτέλεσμα την κλοπή 

προσωπικών δεδομένων. 

 Σε επιχειρησιακό επίπεδο, μπορεί να οδηγήσουν σε αρνητικά σχόλια τους 

υπαλλήλους μιας επιχείρησης σχετικά με την εταιρεία ή να επιφέρουν  νομικές 

συνέπειες, αν οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν αυτές τις ιστοσελίδες για να 

προβάλλουν παράνομο ή προσβλητικό υλικό. 

 Η χρήση των Social Media καλλιεργεί τον εγωισμό και τον ναρκισσισμό. 

Σύμφωνα με τον Άντριου Κιν , εμβληματική φυσιογνωμία του «κινήματος» κατά 

της κοινωνικής δικτύωσης και συγγραφέα του βιβλίου «Ψηφιακός ίλιγγος: Πώς η 

ηλεκτρονική κοινωνική επανάσταση του σήμερα μας διχάζει, μας μικραίνει και 

μας αποπροσανατολίζει»,  η κοινωνική δικτύωση αποτελεί την πιο βασανιστική 

πολιτιστική μεταμόρφωση από την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης. Τα 

κοινωνικά δίκτυα βομβαρδίζουν τους χρήστες οδηγώντας τους σε 

υπερκατανάλωση άχρηστων πληροφοριών καλλιεργώντας έτσι ένα υπερτροφικό 

Εγώ
35

.  

2.10 Τα Social Media σε αριθμούς στην Παγκόσμια και Ελληνική πραγματικότητα    

   Την τελευταία πενταετία ο παγκόσμιος πληθυσμός του διαδικτύου, έχει διπλασιαστεί και 

απαριθμεί σήμερα πάνω από 2,40 δισεκατομμύρια χρήστες (internetworldstats.com,2013), 

ενώ ανά δευτερόλεπτο εισέρχονται 8 νέοι χρήστες στο διαδίκτυο (socialskinny,2012). Η 

πλειοψηφία των χρηστών συγκεντρώνεται στην Ασία, ενώ οι Ευρωπαίοι χρήστες αγγίζουν τα 

501 εκατομμύρια. Αξιοπρόσεχτο είναι και το γεγονός πως οι σελίδες του διαδικτύου 

ξεπερνούν πλέον τα 8 δισεκατομμύρια (socialskinny,2012). 

   Όσον αφορά τον παγκόσμιο πληθυσμό των χρηστών των Social Media ανέρχεται στο 1 

δισεκατομμύριο σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) για 

το 2012. Σύμφωνα με την Comscore (2012) στην ετήσια έκθεση της «2010 Europe Digital 

Year in Review», η Ευρώπη είναι η ήπειρος όπου τα online κοινωνικά δίκτυα 

παρουσιάζουν την μεγαλύτερη αύξηση της βάσης χρηστών στον κόσμο (10,8%). 

Συνολικά το 84,4% των ευρωπαίων χρηστών του διαδικτύου είναι εγγεγραμμένοι σε 

κάποιο online κοινωνικό δίκτυο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η χρήση των Social 
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Media έχει αυξηθεί κατά 356% στις ΗΠΑ από το 2006 και αποτελεί την 4
η
 πιο δημοφιλή 

online δραστηριότητα (Socialskinny,2012). Σύμφωνα με έρευνα της PewInternet (2011) ο 

γυναικείος πληθυσμός φαίνεται να είναι πιο ενεργός στην χρήση των Social Media με 

ποσοστό 69% εν αντιθέσει με τους άνδρες που τα χρησιμοποιούν σε ποσοστό 60%.Το 2012 

το 56% των ανθρώπων παγκοσμίως υποστηρίζουν πως έχουν επισκεφτεί μια σελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης (statisticbrain.com, 2012), ενώ 4 στους 5 χρήστες του διαδικτύου 

έχουν εγγραφεί σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η επίσκεψη σε ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί σταθερά την πιο δημοφιλή δραστηριότητα στα Social Media 

με ποσοστό 59 %.  

   Το 22,5% των χρηστών του διαδικτύου φαίνεται να ξοδεύει τον χρόνο που είναι 

συνδεδεμένο στο διαδίκτυο αποκλειστικά σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Οι 

Αμερικανοί χρήστες ξοδεύουν τριπλάσιο χρόνο σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και σε 

ιστολόγια από ότι στο email. Αμέσως μετά την δημοφιλέστερη δραστηριότητα που όπως 

προείπαμε είναι η συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ακολουθούν το micro 

blogging που αυξήθηκε από το 13% το 2011 σε 24% το 2012 και το «ανέβασμα» βίντεο με 

27%  (Socialskinny, 2012). 

   Το διαδίκτυο σήμερα φιλοξενεί πάνω από 1,8 δισεκατομμύρια Social Media profiles και 

πάνω από 180 εκατομμύρια blogs
36

. Η Κίνα αποτελεί την πιο ενεργή χώρα χρήσης των Social 

Media με το 76% των χρηστών τους να αποτελεί ενεργούς χρήστες, τους λεγόμενους 

«Creators», σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους χρήστες που το 69% αυτών αποτελεί 

παθητικούς δέκτες των Social Media και κατατάσσονται στην κατηγορία «Spectators».  

   Σχετικά με τις ηλικιακές κατηγορίες των χρηστών των Social Media, το 91% των ενηλίκων 

χρησιμοποιεί τα Social Media τακτικά(Socialskinny, 2012), ενώ παρατηρείται δραματική 

αύξηση των χρηστών ηλικίας από 11 και πάνω, με πρωτοπόρο την Αμερική της οποίας το 

53% των παιδιών γίνονται χρήστες από την ηλικία των 11. Σημαντικά είναι και τα ευρήματα 

της έρευνας που θέλουν το 25% των χρηστών να διατείνονται πως μέσω της χρήσης των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυξάνεται η αυτοπεποίθηση τους και κάνουν καινούριους 

φίλους. Τέλος το 40% των χρηστών ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στην online 

κοινωνικοποίηση παρά στην πρόσωπο-με- πρόσωπο. 

   Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2012 οι χρήστες του διαδικτύου ξεπερνούν το 51% του 

εγχώριου πληθυσμού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι άνδρες χρησιμοποιούν 

περισσότερο το διαδίκτυο (52,4%) από ότι οι γυναίκες (47,6%). Αναφορικά με την ηλικία, οι 

περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου (29,8%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών ενώ 

το 15,7% στην ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών και το 7,1% στην ηλικιακή ομάδα 55-74 ετών. 
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Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο, οι χρήστες μέσου μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης) είναι οι 

περισσότεροι με ποσοστό 45,6% ενώ οι χρήστες χαμηλού μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και γυμνασίου / κατώτερων τεχνικών σχολών) αποτελούν το 

12,5% του συνόλου των χρηστών του διαδικτύου. 

   Πιο συγκεκριμένα για την χρήση των Social Media,  σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για 

την Κοινωνία της Πληροφορίας (2011) το ποσοστό των Ελλήνων που χρησιμοποιεί τα Social 

Media  βαίνει συνεχώς αυξανόμενο και διαμορφώθηκε στο 36% το 4ο τρίμηνο του 2010, 

έναντι μόλις 14% το 1ο τρίμηνο του 2009 (αύξηση 157%) και 2% το 1ο τρίμηνο του 2008 

(αύξηση 1550%). Εν έτη 2013 στην Ελλάδα οι εντατικοί χρήστες των Social Media 

ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο σύμφωνα με στοιχεία της ISNP και περίπου το 68% 

συμμετέχει σε κάποια μορφή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

   Σύμφωνα με έρευνα της Focus Bari για το 2012 ένας στους τρεις Έλληνες επισκέπτεται 

σήμερα τα Social Media  με σκοπό να έρθει σε επικοινωνία με τους φίλους του, να 

εκφραστεί, να ψυχαγωγηθεί, να αποδράσει, να φλερτάρει, να εκτονωθεί. το Facebook 

αποτελεί τον δημοφιλέστερο κόμβο, αφού συγκεντρώνει επισκεψιμότητα της τάξεως του 

21% των Ελλήνων σε επίπεδο ημέρας, του 31% σε επίπεδο εβδομάδας και του 33% σε 

επίπεδο μήνα, ενώ ραγδαία αποτυπώνεται η εξέλιξη του, καθώς έχει πενταπλασιαστεί ο 

αριθμός των ημερήσιων επισκεπτών του μέσα στα τελευταία 2 χρόνια. 

   Η έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN), του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη «στάση, αξιοποίηση και εμπιστοσύνη των Ελλήνων στα 

Social Media» (2012) , κατέδειξε πως  οι Έλληνες είναι απόλυτα εξοικειωμένοι και έμπειροι 

στην χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το 68% των Ελλήνων επισκέπτεται σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, twitter) και το 60%, blogs και forums. Επίσης ένας 

στους δύο Έλληνες αναζητά πληροφορίες σε σελίδες με αξιολογήσεις (reviews) χρηστών για 

διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες. Το ποσοστό αυτό φέρνει την Ελλάδα στην τρίτη θέση 

πανευρωπαϊκά μετά τη Δανία και την Νορβηγία.   

   Οι κυρίαρχοι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούν οι Έλληνες τις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης είναι η επικοινωνία με την οικογένεια και φίλους (37%), η διασκέδαση (32%) και 

για να μοιραστούν φωτογραφίες και βίντεο (28%). Από 14 έως 26 ετών δηλώνουν ότι 

χρησιμοποιούν το Facebook καθημερινά πάνω από το 60%, ενώ από ηλικία 34 και πάνω η 

χρήση του Facebook περιορίζεται σε λίγες φορές την εβδομάδα. Ωστόσο, παρόλο που οι 

Έλληνες εμφανίζονται να χρησιμοποιούν το σύνολο των Social Media, ιδιαίτερα ενεργοί και 

δραστήριοι είναι μόνο στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης με τον έναν στους δύο να 

δημοσιεύει σχόλια συχνά. Πίσω από τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης βρίσκεται η κουλτούρα του Έλληνα, σημειώνουν οι ερευνητές: «Η εξοικείωση 

είναι μεγαλύτερη με τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ως 
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κύριο ρόλο την κοινωνικοποίηση των χρηστών –στοιχείο που σχετίζεται με την ελληνική 

κουλτούρα- και όχι την ενημέρωσή τους για ένα συγκεκριμένο θέμα».    

   Σύμφωνα με έρευνα της MRB Hellas (2012)
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 οι δραστηριότητες των Ελλήνων χρηστών 

περιλαμβάνουν : διάβασμα ιστολογίων(57,2%), σχολιασμό σε ιστολόγια(33,3%), συμμετοχή 

σε συνεργατικά site(25,7%), ενημέρωση προφίλ (36,2%), μοίρασμα αρχείων (63,1%). Οι 

Έλληνες χρησιμοποιούν τα Social Media σαν βασικό μέσο επικοινωνίας και αναμένεται το 

61% να μειώσει τις δαπάνες του κινητού τηλεφώνου και το 52% τις δαπάνες για σταθερή 

επικοινωνία και να χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επικοινωνία
38

.  
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 www.tovima.gr 
38

 http://www.mrb.gr/Mrb/media/Social%2520Media.pdf 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  33..  ΗΗ  ΣΣΧΧΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΤΤΩΩΝΝ  SSOOCCIIAALL  MMEEDDIIAA  

3.1 Εισαγωγή 

   Αν τα Social Media μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που επικοινωνούσαμε μέχρι σήμερα, 

να ανατρέψουν ένα πολιτικό καθεστώς και να αναδιοργανώσουν μια ολόκληρη κοινωνία, 

τότε μήπως έχουν την δύναμη να επηρεάσουν και την καταναλωτική μας συμπεριφορά; 

  Πέρα από όλες τις δυνατότητες που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο και που 

παρέχουν στους χρήστες τους, σύμφωνα με τους Lorenzo & al (2009) τα Social Media 

ενδυναμώνουν τον ρόλο των χρηστών ως καταναλωτές. Αυτό συμβαίνει διότι προσφέρουν 

στους χρήστες τη δυνατότητα να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις, τα 

εμπορικά σήματα και τα προϊόντα (συχνά με τη μορφή κριτικών χρηστών) και να λαμβάνουν 

καλύτερες αποφάσεις αγοράς. 

   Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν θα παρουσιαστούν βασικές έννοιες που αφορούν την πρόθεση 

για αγορά,  την καταναλωτική συμπεριφορά, τους παράγοντες που την επηρεάζουν, την 

σχέση της με τα Social Media,  και τέλος αναλύονται οι έννοιες του WOM και του  e WOM 

και η σχέση που έχουν με την καταναλωτική συμπεριφορά και τα Social Media. 

3.2 Ορισμός της Κατανάλωσης και της Καταναλωτικής συμπεριφοράς  

     Ο καταναλωτής αποτελεί τον πιο σημαντικό άνθρωπο αφού η επιχείρηση περιστρέφεται 

αποκλειστικά γύρω από αυτόν. Η κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή αποτελεί 

ένα από τα βασικότερα αντικείμενα μελέτης της επιστήμης του μάρκετινγκ για τον λόγο αυτό 

έχει μελετηθεί διεξοδικά από πλήθος ερευνητών (Jacoby (1976) ,Foxall (1985), Dibb et 

al.,(1997), Bennett, (1995),  Blackwell et al.(2001)). Κατά καιρούς έχουν δοθεί αρκετοί 

ορισμοί και ερμηνείες της καταναλωτικής συμπεριφοράς. 

    Η κατανάλωση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πράξεων ή στιγμών που θα μπορούσε 

χαρακτηριστικά να περιγραφεί ως επιλογή, αγορά, χρήση και διάθεση αγαθών ή υπηρεσιών  

(Becker & al, 2001). Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό η αγορά είναι η στιγμή που εκπληρώνει 

την διαδικασία της κατανάλωσης. Μέσω της αγοράς επιβεβαιώνεται όχι μόνο η επιλογή του 

αγοραστή αλλά και η νόμιμη πλέον κατοχή του αγαθού ή της υπηρεσίας από αυτόν.  

   Οι Engel & al (1993) ορίζουν την καταναλωτική συμπεριφορά σαν εκείνες τις 

δραστηριότητες που εμπλέκονται άμεσα στην απόκτηση, στην κατανάλωση και την 

απόρριψη των προϊόντων ή υπηρεσιών , συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης 

αποφάσεων που προηγούνται και έπονται των δραστηριοτήτων αυτών. Ο όρος λοιπόν δεν 

αναφέρεται μόνο στην πράξη της αγοράς αλλά σε κάθε δραστηριότητα πριν και μετά από 

αυτήν. Είναι πρόδηλο πως η διαδικασία αγοράς ξεκινά πολύ πριν την απόκτηση ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με αφετηρία το μυαλό του καταναλωτή, ο οποίος ζυγίζει τις 
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πιθανές εναλλακτικές λύσεις και τελικά επιλέγει αυτή που πιστεύει πως ταιριάζει καλύτερα 

στις ανάγκες του.  Οι δραστηριότητες πριν την αγορά περιλαμβάνουν την συνειδητοποίηση 

της για το αν την επιθυμούμε ή την έχουμε πραγματικά ανάγκη καθώς και την αναζήτηση 

πληροφοριών σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία που  θα μπορούσε να την ικανοποιήσει. 

Αντίθετα οι δραστηριότητες μετά την αγορά περιλαμβάνουν την αξιολόγηση από την χρήση 

του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

3.2.1 Η διαδικασία λήψης αποφάσεων των καταναλωτών (The Consumer Decision 

Process)  

   Η καταναλωτική συμπεριφορά είναι μια πολύπλοκη, δυναμική και πολυδιάστατη 

διαδικασία. Ουσιαστικά αποτελεί την διαδικασία λήψης αποφάσεων από τους καταναλωτές 

για την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες 

μοντελοποίησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τους καταναλωτές από την διεθνή 

επιστημονική κοινότητα (Howard και Sheth (1969), Engel et al. (1968))
39

, ωστόσο για την 

συγκεκριμένη έρευνα επιλέξαμε να υιοθετήσουμε το παρακάτω απλουστευμένο μοντέλο που 

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον  John Dewey (1910). (Εικόνα 6).  

 

Εικόνα 6: The consumer decision process , Πηγή: Hawkins, D.I., Best R.J. and K.A. Coney (2001), ¨Consumer 

Behavior – Building Marketing Strategy¨ 

   Η διαδικασία λήψης απόφασης των καταναλωτή περνάει από 5 στάδια (Engel et al. (1993), 

Hawkins(2001)), όπως φαίνεται στην εικόνα 6: 1) την αναγνώριση της ανάγκης και 

συνειδητοποίησης του προβλήματος, 2) την αναζήτηση πληροφοριών, 3) την αξιολόγηση 

εναλλακτικών 4)την αγορά και τέλος 5) την αξιολόγηση μετά την αγορά. Βέβαια κάθε αγορά 

δεν είναι αποτέλεσμα αυτής της εκτεταμένης διαδικασίας και ο βαθμός που ακολουθείται 

                                                             
39

 Αναφέρεται στο Schoefer(1998), Word-of-Mouth:  Influences on the Choice of Recommendation Sources 

 



 

 
     

64 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

εξαρτάται και από τον βαθμό δυσκολίας της απόφασης για αγορά.  Υπό αυτό το πρίσμα οι 

καταναλωτικές αποφάσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ευρείες κατηγορίες: αποφάσεις 

ρουτίνας αποφάσεις που απαιτούν περιορισμένη χρήση του μοντέλου και αποφάσεις που 

χρίζουν εκτεταμένης χρήσης του μοντέλου (Solomon, 1993).  

3.2.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά 

  Οι καταναλωτές ρυθμίζουν την καταναλωτική τους συμπεριφορά βάσει  ατομικών επιρροών 

και  εξωγενών  παραγόντων.  Όλοι μας παρακινούμαστε από τις ανάγκες και τα θέλω μας για 

να επιτύχουμε τους επιθυμητούς μας στόχους. Σύμφωνα με τους Weber & Villebonne (2002),  

οι ανάγκες αποτελούν την βασική κινητήριο δύναμη για να κάνουμε κάτι, ενώ τα θέλω μας, 

οι επιθυμίες μας είναι ανάγκες που μαθαίνουμε κατά την διάρκεια της ζωής μας. Μια ανάγκη 

μπορεί να είναι ηδονική και να βασίζεται σε συναισθηματικές ανάγκες ή μπορεί να είναι 

ωφελιμιστική και να βασίζεται σε λειτουργικές ανάγκες. Η επιθυμία από την άλλη αποτελεί 

εκδήλωση μιας ανάγκης και υποκινείται κυρίως από ψυχολογικούς παράγοντες. 

    Οι ψυχολογικοί παράγοντες επηρεάζουν την συμπεριφορά του ανθρώπου εν γένει και ως 

εκ τούτου επηρεάζουν και την καταναλωτική του συμπεριφορά (Kotler 1997). Οι κύριες 

επιδράσεις στην συμπεριφορά του  καταναλωτή προέρχονται από τους παρακάτω 

ψυχολογικούς παράγοντες: (1) την προσωπικότητα και την αυτοαντίληψη, (2)  το κίνητρο, (3) 

την μάθηση, (4) την αντίληψη και (5) την στάση (attitude).  

   Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός πως κυρίως τα  κίνητρα οδηγούν τους καταναλωτές σε 

συγκεκριμένη συμπεριφορά. Τα κίνητρα είναι εσωτερικοί παράγοντες που ενεργοποιούν τη 

συμπεριφορά και παρέχουν καθοδήγηση για να κατευθύνουν την ενεργό συμπεριφορά. Θα 

επηρεάσουν το ποιες ανάγκες θεωρεί σημαντικές ο καταναλωτής και ως εκ τούτου την 

προτεραιότητα με την οποία θα πρέπει να πληρούνται. Τα κίνητρα βασίζονται στην θεωρία 

ιεράρχησης των αναγκών του Maslow. Η πυραμίδα του Maslow (Εικόνα 7) περιλαμβάνει 5 

στάδια έχοντας ως βάση της τις φυσιολογικές ανάγκες και καταλήγει στην κορυφή με τις 

ανάγκες αυτοπραγμάτωσης. Για να περάσει ο καταναλωτής σε ένα ανώτερο στάδιο θα πρέπει 

πρώτα να ικανοποιήσει τις ανάγκες που βρίσκονται στο προηγούμενο έστω και σε μικρό 

βαθμό. 
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Εικόνα 7: Η πυραμίδα ιεράρχησης αναγκών του Maslow, Πηγή: http://elijahconsulting.com/taking-liberties-with-maslow/ 

 

   Μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή της πυραμίδας του Maslow απεικονίζεται ακριβώς 

παρακάτω.  Με την εισβολή των Social Media η πυραμίδα ιεράρχησης των αναγκών του 

Maslow τροποποιείται και μετονομάζεται σε Social Media hierarchy of needs (Εικόνα 8). 

 

Εικόνα 8: Social Media hierarchy of needs, Πηγή: http://johnantonios.com/2010/02/06/the-social-media-hierarchy-of-needs/ 
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   Σύμφωνα με τον Kotler (1997) στις ατομικές επιρροές εκτός από τους ψυχολογικούς 

παράγοντες εμπίπτουν και οι προσωπικοί παράγοντες. Στους προσωπικούς 

παράγοντες περικλείονται οι δημογραφικοί όπως η ηλικία, το φύλο, το εισόδημα και 

οι περιστασιακοί παράγοντες δηλαδή οι εξωτερικές περιστάσεις ή οι συνθήκες την 

στιγμή της αγοράς. 

   Η καταναλωτική συμπεριφορά επηρεάζεται ακόμα από παράγοντες εξωγενείς. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν παράγοντες όπως η κουλτούρα (Engel et al., 1992), η κοινωνική 

τάξη (Pinson & Jolibert, 1998), οι ομάδες αναφοράς με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα την 

οικογένεια. Τέλος η καταναλωτική συμπεριφορά επηρεάζεται και από την ελκυστικότητα 

ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας η οποία απαρτίζεται από το brand (Forsythe, 1991)
40

, από το 

κόστος/τιμή και από τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.  

   Η καταναλωτική συμπεριφορά ενός ατόμου τελικά είναι αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης 

αλληλεπίδρασης μεταξύ ενδογενών και ατομικών παραγόντων. 

3.2.3  Ρόλοι καταναλωτή 

   Στα πλαίσια της διαδικασίας λήψης μιας απόφασης ο καταναλωτής μπορεί να αναλάβει 

διάφορους ρόλους. Σύμφωνα με αναφορά που γίνεται στο άρθρο Consumer Behavior της 

Sangeeta Sahney
41

 διακρίνονται 5 ρόλοι καταναλωτή: 

 Initiator- Εκκινητής. Είναι το πρόσωπο που διαπιστώνει ότι υπάρχει μια επιθυμία ή 

μια ανάγκη και πρέπει να πληρωθεί. 

 Influencer – Επηρεάζων. Είναι το πρόσωπο που ακούσια ή εκούσια επηρεάζει μια 

απόφαση αγοράς.  

  Decider- Αποφασίζων. Είναι το πρόσωπο που αποφασίζει για την τελική αγορά. Για 

το αν θα αγοραστεί κάτι, πότε θα αγοραστεί, από πού θα αγοραστεί. 

 User- Χρήστης. Είναι το άτομο που πραγματικά χρησιμοποιεί ή καταναλώνει το 

προϊόν ή την υπηρεσία.  

  Buyer- Αγοραστής. Είναι το άτομο που κάνει πραγματικά μια αγορά, εκτελεί την 

αγοραστική απόφαση. 

 

 

 

 

                                                             
40 Αναφέρεται στο Oh & Fiorito (2002),  "Korean women’s clothing brand loyalty", Journal of Fashion Marketing and 

Management, Vol. 6 Iss: 3, pp.206 - 222 
41

 Διαθέσιμο στην διεύθυνση http://nptel.iitm.ac.in/courses/110105029/pdf%20sahany/Module-1-1.pdf 
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3.2.4 Πρόθεση καταναλωτή για αγορά (Consumer Purchase Intention) 

    Σύμφωνα με τον Ajzen (1991)
42

, στην θεωρία της σχεδιασμένης συμπεριφοράς  η πρόθεση 

αποτελεί τον καλύτερο προγνωστικό δείκτη μιας συμπεριφοράς. Ομοίως οι Fishbein & Ajzen 

(1975) , αρκετά χρόνια πριν, υποστήριζαν πως η πρόθεση για αγορά συγκεκριμένα, η οποία 

είναι ένα συνονθύλευμα καταναλωτικών στάσεων, εκτιμήσεων καθώς και εξωτερικών 

παραγόντων, αποτελεί ίσως τον πιο κρίσιμο παράγοντα πρόβλεψης της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς.  

   Οι καταναλωτικές προθέσεις θεωρούνται ως σήματα πραγματικής επιλογής αγορών, έτσι 

είναι επιθυμητό, αν όχι αναγκαίο, να παρακολουθούνται (Zeitham et al., 1996). Η πρόθεση 

αγοράς δείχνει ότι οι καταναλωτές θα ακολουθήσουν τις  εμπειρίες τους, τις προτιμήσεις τους 

και  το εξωτερικό περιβάλλον για τη συλλογή πληροφοριών, την αξιολόγηση εναλλακτικών 

λύσεων, και την πραγματοποίηση αγορών (Yang, 2009).   

   Άρα όπως γίνεται αντιληπτό η πρόθεση για αγορά είναι μια πολύ σημαντική μεταβλητή 

προς εξέταση, αφού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας λήψης μιας 

αγοραστικής απόφασης, ενώ παράλληλα  προβλέπει και επηρεάζει την καταναλωτική 

συμπεριφορά. Βέβαια πολλές φορές η πρόθεση για αγορά ενός καταναλωτή δεν 

μεταφράζεται πάντα σε πράξη λόγω διαφόρων παραμέτρων που υπεισέρχονται στην 

διαδικασία λήψης μιας αγοραστικής απόφασης όπως είδαμε σε προηγούμενη ενότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 Αναφέρεται στο Salleh (2010), “Consumer’s Perception and Purchase Intentions Towards Organic Food Products: Exploring 

Attitude Among Academician” 
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3.3 Word Of Mouth(WOM)  και Electronic Word Of Mouth(eWOM)και η σχέση τους με 

την καταναλωτική συμπεριφορά 

    Ως WOM θα μπορούσε απλά να οριστεί η μετακύλιση, το πέρασμα πληροφοριών από 

άτομο σε άτομο μέσω της προφορικής αλλά και γραπτής επικοινωνίας. Ένα 

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα WOM της καθημερινής μας ζωής αποτελεί η αφήγηση 

ιστοριών μεταξύ ανθρώπων. Το WOM όμως παρά την απλότητα που φαίνεται να το 

χαρακτηρίζει, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία του μάρκετινγκ, αφού  

αντιπροσωπεύει μια από τις πλέον σημαντικές πηγές μεταφοράς πληροφοριών από τους 

καταναλωτές προς τους καταναλωτές αλλά και προς τις επιχειρήσεις (Duan, Gu, και 

Whinston, 2008) με τεκμηριωμένα οφέλη (Godes et al. 2005). 

   Ένας από τους παλαιότερους και πληρέστερους ορισμούς που έχει δοθεί για τον όρο WOM 

εντοπίζεται στο βιβλίο «Word of Mouth Advertising: A Review of the Literature» του Arndt 

(1967), σελίδα 291.  Ο Arndt  όρισε το WOM σαν μια προφορική συνομιλία μεταξύ ενός 

δέκτη και ενός μεταδίδοντα (communicator), στον οποίο ο πρώτος προσδίδει έναν «μη-

εμπορικό» χαρακτήρα, σχετικά με ένα εμπορικό σήμα, προϊόν ή μια υπηρεσία. Είναι 

σημαντικό να τονίσουμε πως το WOM  δεν είναι απαραίτητο να είναι εστιασμένο σε ένα 

εμπορικό σήμα ή σε ένα προϊόν αλλά μπορεί να είναι εστιασμένο και σε μια ολόκληρη 

επιχείρηση, ενώ ακόμα δεν είναι θέσφατο πως το WOM μπορεί να λάβει χώρα μόνο πρόσωπο 

με πρόσωπο ή προφορικά. Παραδείγματος χάριν οι ηλεκτρονικές κοινότητες δημιουργούν 

ένα εικονικό WOM, το οποίο δεν είναι ούτε άμεσο, ούτε προφορικό αλλά ούτε και εφήμερο 

(Buttle, 1998).   

   Ένας πιο πρόσφατος ορισμός αποδίδεται στο WOM από τους Brown, Broderick & Lee 

(2007), οι οποίοι αναφέρουν πως WOM είναι η από στόμα σε στόμα μετάδοση πληροφοριών 

μεταξύ των ανθρώπων για την απόδοση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Οι  Kotler &  al 

(2008), οι οποίοι όρισαν με παρόμοιο τρόπο το WOM σαν την προφορική ή γραπτή  

διαπροσωπική επικοινωνία που σχετίζεται με τα πλεονεκτήματα ή τις εμπειρίες από την 

αγορά ή από την χρήση προϊόντων ή υπηρεσιών, του προσέδωσαν τρία βασικά 

χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά του WOM είναι ότι αυτά είναι:  

1) Αξιόπιστα: οι άνθρωποι εμπιστεύονται εκείνους που γνωρίζουν και τρέφουν σεβασμό 

για το πρόσωπό τους, ενώ επηρεάζονται από τις ομάδες αναφοράς τους. Ως εκ τούτου 

το WOM αποτελεί μια αξιόπιστη και αυθεντική πηγή πληροφόρησης.  

2) Προσωπικά: οι άνθρωποι επικοινωνώντας μεταξύ τους μοιράζονται εμπειρίες και 

απόψεις. Έτσι το WOM  αντανακλά μια φιλική γνώμη/πρόταση. 

3) Έγκαιρα: το WOM πραγματοποιείται όταν οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για την 

ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, γνώσεων για τον λόγο αυτό περιέχουν σημαντικές 

πληροφορίες και γεγονότα.  
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   Σύμφωνα με τον (Buttle, 1998) το WOM μπορεί να χαρακτηρίζεται από σθένος, εστίαση, 

παρακίνηση, χρονοδιάγραμμα  και παρέμβαση. Ο ίδιος σημειώνει πως το WOM έχει 

σημαντική επίδραση στο τι σκέφτονται και στο πως πράττουν οι άνθρωποι.  

   Μια από τις πιο ευρέως αποδεκτές έννοιες της συμπεριφοράς των καταναλωτών είναι ότι 

WOM παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των στάσεων και συμπεριφορών τους. Οι πιο 

πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν πως το WOM έχει την μεγαλύτερη επιρροή στην 

συμπεριφορά των καταναλωτών συγκριτικά με άλλες εμπορο- ελεγχόμενες πηγές. Ήδη από 

τις αρχές της δεκαετίας του ΄50 έχει γίνει ευρέως γνωστό, από την Ακαδημαϊκή κοινότητα,  

πως οι προσωπικές συνομιλίες και η άτυπη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ καταναλωτών 

όχι μόνο επηρεάζουν τις επιλογές και την πρόθεση των καταναλωτών για αγορές 

(Arndt,1967, Whyte, 1954) αλλά προσχηματίζουν τις προσδοκίες των καταναλωτών, την 

στάση τους πριν από την χρήση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας καθώς και τις αντιλήψεις 

τους ύστερα από την χρήση των τελευταίων
43

. Το WOM κατέχει λοιπόν πρωταγωνιστικό 

ρόλο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης μιας αγοραστικής απόφασης.   

 Οι Nasir & al (2012) υποστηρίζουν προς την ίδια κατεύθυνση πως το WOM επιδρά στην 

ευαισθητοποίηση, τις προσδοκίες, τις αντιλήψεις, τις στάσεις, τις προθέσεις και εν γένει στην 

συμπεριφορά των καταναλωτών. 

   Η τεράστια σημασία, επίδραση και αποτελεσματικότητα του WOM έχει γίνει φανερή από 

πολύ νωρίς. Πιο συγκεκριμένα  πρώτος ο Whyte (1954)  διερεύνησε την διάχυση των 

κλιματιστικών σε ένα προάστιο της Φιλαδέλφεια. Κατέληξε, με βάση ανεπίσημα στοιχεία, ότι 

το σχέδιο της ιδιοκτησίας θα μπορούσε να εξηγηθεί μόνο με την παρουσία ενός τεράστιου 

και ισχυρού δικτύου που αποτελείται από τους γείτονες που ανταλλάσσουν πληροφορίες για 

το προϊόν. Σε μια πιο επίσημη μελέτη, οι  Katz και Lazarsfeld (1955) διαπίστωσαν ότι  το 

WOM ήταν η πιο σημαντική πηγή επιρροής στην αγορά των οικιακών συσκευών και 

προϊόντων διατροφής. Κατέληξαν πως το WOM ήταν δύο φορές πιο αποτελεσματικό από μια 

διαφήμιση στο ραδιόφωνο, τέσσερις φορές πιο αποτελεσματικό από τις  προσωπικές 

πωλήσεις και επτά φορές πιο αποτελεσματικό από τις διαφημίσεις σε εφημερίδες και 

περιοδικά.
44

  

   Έχει αποδειχθεί πως το WOM είναι πιο αποτελεσματικό από οποιαδήποτε διαφήμιση στην 

ευαισθητοποίηση και στην απόκτηση ενός πελάτη, λόγω της αξιοπιστίας που φαίνεται να έχει 

η προσωπική πηγή, η προσωπική σύσταση. Παρόμοια με τους προαναφερθέντες ερευνητές  ο 

Buttle (1998)  διατείνεται πως το WOM έχει αποδειχθεί να είναι εννέα φορές πιο 
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 Αναφέρεται στο Arnaud De Bruyn,  Gary L. Lilie(2008), A multi-stage model of word-of-mouth influence 

through viral marketing, σελίδα 153 
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 Αναφέρεται στο Word-of-Mouth:  Influences on the Choice of Recommendation Sources by K Schoefer, 1998, 

σελίδα 23 
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αποτελεσματικό από την διαφήμιση ενώ παράλληλα έχει την ικανότητα να μετατρέπει 

δυσμενείς ή ουδέτερες στάσεις σε θετικές.  

   Σύμφωνα με τους Goldenberg, Libai και Muller (2001) οι οποίοι στη έρευνα τους 

εισήγαγαν και την έννοια του σθένους των προσωπικών δεσμών, το WOM είναι 

αποτελεσματικότερο από την διαφήμιση ανεξάρτητα με το αν ο δεσμός είναι ισχυρός ή 

αδύναμος. Αξίζει να σημειωθεί πως η δύναμη των δεσμών (tie strength) αποτελεί έναν από 

τους σημαντικότερους παράγοντες που εξηγούν την επιρροή του  WOM (Brown & Reingen, 

1987, Frenzen & Nakamoto, 1993). Οι Brown & Reingen (1987) στην έρευνα τους απέδειξαν 

πως οι ισχυροί δεσμοί, όπως η οικογένεια, ως πηγή πληροφοριών επηρεάζουν σε μεγαλύτερο 

βαθμό τους καταναλωτές από ότι οι ασθενείς δεσμοί. Αξιοσημείωτο είναι δε το γεγονός πως 

σε σχέση με τα Social Media, ακόμα και σήμερα σε μερικές χώρες (Πακιστάν) το 

παραδοσιακό WOM, η ανταλλαγή δηλαδή απόψεων μεταξύ φίλων και οικογένειας έχει 

μεγαλύτερη επίδραση στους καταναλωτές (Nasir et al, 2012). 

   Με την εμφάνιση του διαδικτύου και των τεχνολογιών του WEB 2.0 το WOM πλέον 

παίρνει ηλεκτρονική μορφή, αφού δόθηκε έμφαση στην απευθείας ηλεκτρονική επικοινωνία, 

ενώ οι καταναλωτές πια μπορούν εύκολα να αλληλεπιδρούν και να ανταλλάσουν τις 

αγοραστικές τους εμπειρίες σε online κοινότητες. Μιλάμε πια για το Electronic Word Of 

Mouth (eWOM) του οποίου η δύναμη είναι τεράστια όπως γίνεται αντιληπτό από το γεγονός 

ότι το 77% των καταναλωτών στις ΗΠΑ ψάχνουν για σχόλια και βαθμολογίες άλλων 

καταναλωτών πριν προβούν σε μια αγορά.  

   Το eWOM λειτουργεί συμπληρωματικά και αλληλένδετα με το παραδοσιακό  WOM ( 

Keller & Berry, 2006) και παρόμοια με αυτό, αναφέρεται σε κάθε θετική ή αρνητική δήλωση 

που υποβάλλουν οι δυνητικοί, οι ενεργοί και οι πρώην καταναλωτές σχετικά με ένα προϊόν ή 

μια επιχείρηση (Hennig-Thurau et al, 2004). Οι Hu & al (2008) υπογραμμίζουν πως το 

eWOM έχει γίνει ένα κυρίαρχο κανάλι επηρεασμού των καταναλωτών για ηλεκτρονικές και 

μη αγορές.   Σύμφωνα με τον Mayzlin (2006) το  eWOM έχει την δυνατότητα να επηρεάσει 

χιλιάδες ανθρώπους μέσα από διάφορα κανάλια επικοινωνίας όπως ιστολόγια, φόρουμ, ενώ 

πλέον υπάρχουν και εξειδικευμένες ιστοσελίδες rate-and-review που επιτρέπουν στους 

καταναλωτές να αφήνουν και να διαβάζουν σχόλια μετά ή πριν την λήψη μιας απόφασης 

αγοράς. Αντίθετα το παραδοσιακό WOM υστερεί σε αυτό το κομμάτι αφού περιορίζει την 

επικοινωνία στις άμεσες επαφές των ανθρώπων όπως στην οικογένεια και στους φίλους σε 

off line περιβάλλον.  

    Το eWOM μέσω των Social Media ,επιτρέπει στους καταναλωτές όχι μόνο να λαμβάνουν 

πληροφορίες σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες από τους λίγους ανθρώπους που γνωρίζουν, 

αλλά επίσης από ένα ευρύ, γεωγραφικά διεσπαρμένων ομάδων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν 

εμπειρία με τις σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες  (Lee, Cheung, Lim & Sia, 2006). 
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   Το Web 2,0 και πιο συγκεκριμένα τα Social Media,  έχει αποδειχθεί ότι είναι κάτι που 

έχει δώσει στους καταναλωτές περισσότερες πληροφορίες ενώ τους έχει δώσει τον 

έλεγχο γεγονός που έχει δημιουργήσει «πονοκέφαλο» στις επιχειρήσεις. Πρόκειται για 

ένα νέο στρατηγικό εργαλείο μάρκετινγκ που παρέχει πολλές ευκαιρίες και για τις 

επιχειρήσεις αλλά και για τους καταναλωτές (Constantinides, Romero και Boria, 2008).  

   Οι επιχειρήσεις έχουν πια συνειδητοποιήσει ότι ο σύγχρονος καταναλωτής είναι καλά 

ενημερωμένος και διαθέτει κριτική ικανότητα σε σχέση με την παθητική στάση που 

διατηρούσε στο παρελθόν. Το eWOM γίνεται μια ολοένα και πιο σημαντική τεχνική του 

μάρκετινγκ σήμερα αφού έχει αποδειχθεί πως είναι αποτελεσματικότερο στην απόκτηση 

νέων πελατών σε σχέση με το παραδοσιακό WOM (Trusov, Bucklin και Pauwels,2009).  

   Το WOM (ηλεκτρονικό και παραδοσιακό) έχει παρατηρηθεί πως επηρεάζει τις αποφάσεις 

των ανθρώπων τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Σύμφωνα όμως με την μελέτη του Davis 

(1971) μεγαλύτερη επίδραση έχει το αρνητικό WOM αφού οι δυσαρεστημένοι πελάτες είναι 

2 φορές πιο πιθανό να εκφράσουν την γνώμη τους σε σχέση με τους ικανοποιημένους 

πελάτες. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο  Assael (1992) κάποια χρόνια αργότερα απεφάνθη 

πως οι ανικανοποίητοι πελάτες εκφράζουν την γνώμη τους σε συγγενείς και φίλους 3 

φορές περισσότερο από ότι οι ικανοποιημένοι.  Παρόμοια οι Chevalier & Mayzlin (2006) 

χρησιμοποιώντας τις κριτικές βιβλίων από τους χρήστες του Amazon.com και του 

Barnesandnoble.com απέδειξαν ότι η επίδραση των αρνητικών κριτικών σε ένα βιβλίο  είναι 

μεγαλύτερη από αυτή των θετικών
45

.  

3.3.1  Ποιοι λόγοι οδηγούν τους καταναλωτές να κάνουν χρήση του WOM και του eWOM;    

   Είναι γενικά παραδεκτό πως οι καταναλωτές επιδίδονται σε μια ατέρμονη διαδικασία 

συζήτησης και ανταλλαγής πληροφοριών και αγοραστικών εμπειριών μεταξύ τους. Οι 

ερευνητές προσπάθησαν να βρουν απαντήσεις στους λόγους που οδηγούν τους καταναλωτές 

σε αυτή την συμπεριφορά. 

   Ο Dichter (1966)  προσπάθησε να καταλάβει τον λόγο που οι καταναλωτές εμπλέκονται 

στο WOM και πρότεινε πως το να μιλούν οι καταναλωτές για προϊόντα αποτελεί απλά ένα 

μέσο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Οι καταναλωτές μιλώντας σχετικά για ένα προϊόν 

έχουν την αίσθηση ότι μπορεί να επηρεάσουν άλλους ανθρώπους και αυτό ίσως τους 

προσφέρει προσωπική ικανοποίηση (Dichter, 1966). 

   Ένα ρεύμα ερευνών στην υπάρχουσα βιβλιογραφία επικεντρώνεται στους λόγους που οι 

καταναλωτές εξαπλώνουν τις εμπειρίες τους ενεργά για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν 

δοκιμάσει. Αυτές οι έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι καταναλωτές 

«επικοινωνούν» τις εμπειρίες λόγω: υπερβολικής ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας (Dichter, 
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 Αναφέρεται στο Michael Trusov, Randolph E. Bucklin, & Koen Pauwels Effects of Word-of-Mouth versus 

Traditional Marketing: Findings from an Internet Social Networking Site, 2009, σελίδα 4. 
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1966. Richins, 1983. Anderson, 1998. Bowman & Narayandas 2001. Maxham & Netemeyer, 

2002),  εμπιστοσύνης στην επιχείρηση (Dick & Basu, 1994),  ύπαρξης μακροχρόνιας σχέσης 

με την επιχείρηση (Dick & Basu, 1994) και καινοτομίας του προϊόντος (Bone, 1992)
46

. 

   Άλλο κύμα ερευνών πραγματεύεται τις αιτίες που οδηγούν τον καταναλωτή στην χρήση 

του WOM για την λήψη μιας αγοραστικής απόφασης αποφεύγοντας την χρήση άλλων πηγών 

για συλλογή πληροφοριών. Καταναλωτές με μικρή γνώση της αγοράς του προϊόντος (Furse, 

Punj, & Stewart, 1984. Gilly, Graham, Wolfinbarger, & Yale, 1998), καταναλωτές που 

αντιλαμβάνονται τον υψηλό κίνδυνο της λήψης απόφασης (Kiel & Layton, 1981. Bansal & 

Voyer, 2000) και καταναλωτές που συμμετέχουν ενεργά στην απόφαση αγοράς (Beatty & 

Smith, 1987) είναι αυτοί που πιθανόν να αναζητήσουν συμβουλές και πληροφορίες από 

άλλους καταναλωτές
47

.    

   Τέλος σύμφωνα με τους Hennig-Thurau et al. (2004) οι λόγοι που οδηγούν τους 

καταναλωτές στον διαμοιρασμό των εμπειριών τους στο διαδίκτυο είναι: (1) έκφραση 

αρνητικών συναισθημάτων, (2) ανησυχία για άλλους καταναλωτές, (3) 

εξωστρέφεια/αυτοβελτίωση, (4) αναζήτηση πληροφοριών, (5) κοινωνικά οφέλη, (6) 

οικονομικά κίνητρα, (7) βοήθεια από την ίδια την πλατφόρμα που ανεβάζει το σχόλιο και (8) 

βοήθεια στην επιχείρηση. 

3.3.2 Γιατί οι καταναλωτές αναζητούν πληροφορίες από πηγές eWOM; 

   Σύμφωνα με έρευνα των Hennig-Thurau &  Walsh (2003),που διεξήχθη σε πλήθος 2903 

συμμετεχόντων,  οι καταναλωτές τείνουν να αναζητούν πληροφορίες από πηγές eWOM και 

πιο συγκεκριμένα απόψεις άλλων καταναλωτών διαδικτυακά, για τους εξής λόγους:  

 Για  να μειώσουν τον κίνδυνο και τον χρόνο της έρευνας. 

 Διότι ο κοινωνικός προσανατολισμός μέσω των πληροφοριών επιτρέπει 

 στους καταναλωτές να αξιολογήσουν τα προϊόντα. 

 Για να αισθάνεται μέλος μιας κοινότητας.  

  Για να μάθει πώς ένα προϊόν πρόκειται να καταναλωθεί. 

   Κάποια χρόνια αργότερα οι Goldsmith & Horowitz (2006) ερεύνησαν επίσης τους 

παράγοντες που παρακινούν τους καταναλωτές να επιδιώξουν την αναζήτηση απόψεων 

διαδικτυακά. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους, πέραν του ότι επιβεβαίωσαν αυτά των 

Hennig-Thurau &  Walsh (2003), κατέδειξαν και άλλους παράγοντες όπως: επειδή το κάνουν 

οι άλλοι, επειδή είναι στη μόδα για να εξασφαλίσουν χαμηλότερες τιμές κ.ο.κ. 
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through viral marketing, σελίδα 153 
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 Αναφέρεται στο Arnaud De Bruyn,  Gary L. Lilie(2008), A multi-stage model of word-of-mouth influence 

through viral marketing, σελίδα 153 
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   Τέλος σύμφωνα με τον Frederix (2008) ο σημαντικότερος λόγος που οδηγεί τους 

καταναλωτές σε αυτή την διαδικασία είναι λόγω της χρησιμότητας της πηγής των 

πληροφοριών, η οποία οδηγεί σε ταχύτερες και καλύτερες αποφάσεις αγοράς. 

3.4 Ιογενές Μάρκετινγκ (Viral Marketing) και η σχέση του με την καταναλωτική 

συμπεριφορά 

   Ο όρος Viral Marketing εισήχθη για πρώτη φορά το 1997 από τους Steve Jurveston και Tim 

Draper
48

. Οι  Kaplan & Haenlein (2011) στο άρθρο τους «Two hearts in three-quarter time: 

How to waltz the Social Media/viral marketing dance» ορίζουν το ιογενές μάρκετινγκ σαν e 

WOM  όπου κάποια μορφή μηνύματος μάρκετινγκ, που σχετίζεται με μια εταιρεία, με ένα 

εμπορικό σήμα ή προϊόν, μεταδίδεται με έναν εκθετικά αυξανόμενο τρόπο, συχνά μέσω της 

χρήσης των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης (Social Media).  O Wilson (2000) θεωρεί πως 

το viral marketing είναι κάτι που γίνεται μόνο διαδικτυακά (μέσω π.χ. e-mail, online social 

networks). Αντίστοιχες διαδικασίες που συμβαίνουν offline τις ονομάζει «word-of-mouth», 

«buzz marketing», «μόχλευση των μέσων», «network marketing». 

   Στην λογική του ιογενούς μάρκετινγκ στηρίζεται η διαδικασία προώθησης ενός μηνύματος 

μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εφαρμογές των Social Media είναι ιδιαίτερα 

κατάλληλες για την εξάπλωση του viral μηνύματος λόγω του στοιχείου της κοινότητας 

(Kaplan & Haenlein, 2011). Οι χρήστες μοιράζονται απόψεις και εμπειρίες μέσω 

δημοσιεύσεων οι οποίες εξαπλώνονται στο διαδίκτυο με ταχείς ρυθμούς σαν επιδημία, σαν 

υιός. Μέσα από αυτή την διαδικασία οι καταναλωτές διαφημίζουν άμεσα και αστραπιαία ένα 

προϊόν ή μια επιχείρηση. Τα άτομα διαχέουν συνήθως viral μηνύματα επειδή θεωρούν ότι 

μοιράζονται συναισθήματα (Dobele, Toleman & Beverland, 2005)  ή κατευθύνονται στην 

διάχυση ορμώμενοι από κοινωνικούς λόγους (Ho & Dempsey, 2010).  
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3.5 Η καταναλωτική συμπεριφορά στα Social Media 

3.5.1 Η διαδικασία καταναλωτικής κοινωνικοποίησης (Consumer Socialization) στα 

Social Media 

   Η θεωρία της κοινωνικοποίησης των καταναλωτών προβλέπει ότι η επικοινωνία μεταξύ 

των καταναλωτών επηρεάζει  την γνωστική και συναισθηματική τους συμπεριφορά ,καθώς 

και τις στάσεις τους απέναντι σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία (Ward, 1974). Μέσω της 

κοινωνικοποίησης, οι άνθρωποι μαθαίνουν σχετικές με την κατανάλωση δεξιότητες, γνώσεις, 

στάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία τους ως καταναλωτές στην αγορά (Ward, 1974).  

   Η θεωρία της κοινωνικοποίησης των καταναλωτών πηγάζει από την θεωρία κοινωνικής 

μάθησης (Social learning theory), αλλά περιλαμβάνει και την γνωστική θεωρία της 

ανάπτυξης (Cognitive development model) (Moschis and Churchill, 1978). Η θεωρία 

κοινωνικής μάθησης υποθέτει ότι οι νέοι άνθρωποι μαθαίνουν δεξιότητες μέσα από μια 

συνεχή αμοιβαία αλληλεπίδραση των προσωπικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. 

   Οι κυριότεροι παράγοντες κοινωνικοποίησης (social agents) για τους ενήλικες σύμφωνα με 

τους De Gregorio and Sung (2010) είναι ο κύκλος των φίλων και των γνωστών τους και 

βάσει αυτών διαμορφώνουν στάση, συμπεριφορά και πρόθεση για αγορά.  

   Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και περισσότερο οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης σήμερα 

θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες κοινωνικοποίησης των καταναλωτών (Köhler et al 2011, 

Lueg και Finney 2007, Lueg et al. 2006,  Muratore 2008? Zhang και Daugherty 2009). Τα 

Social Media επιτρέπουν την κοινωνικοποίηση μέσω των εικονικών κοινοτήτων μεταξύ 

ανθρώπων που γνωρίζουν ο ένας τον άλλο αλλά και μεταξύ αγνώστων (Okazaki 2009). Τα 

Social Media παρέχουν τρεις προϋποθέσεις που ενθαρρύνουν την κοινωνικοποίηση των 

καταναλωτών μεταξύ συνομηλίκων σε απευθείας σύνδεση. Κατ 'αρχάς, τα blogs, instant 

messaging, και οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν όλα τα εργαλεία 

επικοινωνίας που καταστούν την διαδικασία κοινωνικοποίησης εύκολη και βολική (Muratore 

2008). Δεύτερον, η αύξηση του αριθμού των καταναλωτών που επισκέπτονται τα Social 

Media για να επικοινωνούν με άλλους και για να βρούν πληροφορίες για να τους βοηθήσει να 

κάνουν διάφορες καταναλωτικές αποφάσεις (Lueg et al. 2006). Τρίτον, τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης διευκολύνουν την εκπαίδευση και την πληροφόρηση, επειδή διαθέτουν πλήθος 

από φίλους ή συμμαθητές που ενεργούν ως παράγοντες κοινωνικοποίησης και παρέχουν 

πληροφορίες και αξιολογήσεις για προϊόντα  (Gershoff και Johar 2006, Taylor, Lewin, και 

Strutton 2011)
49

.  

                                                             
49 Αναφέρεται στο Wang et al. (2012), “Social Media Peer Communication and Impacts on Purchase Intentions: 

A Consumer Socialization Framework” 
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3.5.2 Καταναλωτές και Social Media 

   Οι καταναλωτές σήμερα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνολογία ως ένα 

αποτελεσματικό εργαλείο στην αγοραστική τους εμπειρία. Οι αγορές υπήρξαν πάντα μια 

κοινωνική εμπειρία και μέσα από την κοινωνική δικτύωση οι καταναλωτές  βρήκαν 

πρόσφορο έδαφος να αλληλεπιδράσουν  με άτομα-πολλά από τα οποία τους είναι εντελώς 

άγνωστα. Τα Social Media δεν έχουν μόνο μετασχηματίσει την αναζήτηση πληροφοριών και 

τις αγορές αλλά παρέχουν επίσης μια πλατφόρμα για τους αγοραστές να υποστηρίζουν 

προιοντα, brands και επιχειρήσεις που αγαπούν (Pookulangara & al, 2011), ενώ οδηγούν τους 

καταναλωτές να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις αγοράς (Lorenzo et al., 2009) . Η 

υποστήριξη συγκεκριμένων προϊόντων και επιχειρήσεων πάντα υπήρχε, αλλά η κοινωνική 

δικτύωση έκανε αυτό το στάδιο κρισιμότερο ενισχύοντας το μέγεθος του ακροατηρίου στο 

οποίο φτάνει (Swedowsky, 2009). 

   Οι καταναλωτές στρέφονται πια μακριά από τις παραδοσιακές πηγές διαφήμισης όπως το 

ραδιόφωνο, η τηλεόραση, τα περιοδικά και οι εφημερίδες. Οι καταναλωτές απαιτούν on-

demand, άμεση και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες (Vollmer &Precourt, 2008).  

Στρέφονται πιο συχνά σε διάφορους τύπους  Social Media για συλλογή πληροφοριών αλλά 

και για πραγματοποίηση αγορών  (Lempert, 2006, Vollmer & Precourt, 2008). O Paine, K. D. 

(2007) τόνισε πως οι καταναλωτές στρέφονται σε διάφορους τύπους Social Media για την 

συλλογή πληροφοριών
50

. Τα Social Media θεωρούνται από τους καταναλωτές ως πιο 

αξιόπιστη πηγή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες από τις πηγές μέσω του 

παραδοσιακού μίγματος προώθησης (Foux, 2006)
51

. 

   Κριτικές, εικόνες και tags που δημιουργούνται από τους καταναλωτές στα Social Media 

αποτελούν μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για άλλους καταναλωτές (Ghose, Ipeirotis, and 

Li 2009). Σύμφωνα με  τον Drell (2011)
52

, το 20% των χρηστών του Facebook έχουν 

χρησιμοποιήσει το δημοφιλές κοινωνικό μέσο για την έρευνα ενός προϊόντος πριν από την 

αγορά, και το 42% έχουν γράψει μια κριτική σχετικά με ένα προϊόν. Ο ίδιος επισημαίνει πως 

υπάρχουν 2 κατηγορίες χρηστών που μοιράζονται τις απόψεις τους online. Αυτές είναι οι 

high- sharers και οι low- sharers. Σύμφωνα με τους Chen and Xie (2008) οι κριτικές των 

καταναλωτών για προιοντα/υπηρεσίες μπορούν να θεωρηθούν μια νέα μορφή  e WOM. Όπως 

είδαμε σε προηγούμενη ενότητα το  e WOM αποτελεί ένα αποτελεσματικό κανάλι 

επικοινωνίας που επηρεάζει άμεσα την καταναλωτική συμπεριφορά (Cheung, Lee, and 

Thadani 2010). 

    Τα Social Media επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή, ενδυναμώνοντας τον  να 

φθάσει η φωνή του στις εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να αφουγκραστούν τις προτάσεις, τις 

                                                             
50 Αναφέρεται στο Naveed(20120, Role of Social Media on Public Relation, Brand Involvement and Brand 

Commitment. 
51

 Αναφέρεται στο Mangold & al(2009), Social Media: The new hybrid element of the promotion mix 
52 http://mashable.com/2011/10/25/social-consumer-sharing-infographic/ 
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καταγγελίες και τα παράπονα του. Τα Social Media επέκτειναν τον κόσμο του καταναλωτή, 

του άνοιξαν τον δρόμο να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με ένα προϊόν, σε απευθείας 

σύνδεση, μέσω ενός ευρέως αποδεκτού άτυπου ηλεκτρονικού καναλιού. Οι απόψεις που 

εκφράζονται έχουν κυρίως την μορφή likes  και retweets. Οι εταιρείες δίνουν μεγαλύτερη 

προσοχή στις αντιδράσεις των πελατών μέσω των Social Media, καθώς τα τελευταία 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την αγοραστική συμπεριφορά των πελατών. 

  Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Euro stat για το 2012 to 80% των Ευρωπαίων χρηστών 

ψάχνουν για πληροφορίες προϊόντων και υπηρεσιών στα Social Media πριν 

πραγματοποιήσουν μια αγορά. Ομοίως παγκόσμια έρευνα της Deiworldwild (2008) που 

διεξήχθη σε δείγμα 500 ατόμων κατέδειξε πως 7 στους 10 καταναλωτές επισκέπτονται τα 

Social Media για συλλογή πληροφοριών πριν προβούν σε μια αγορά, ενώ το υψηλό 49% 

απάντησε πως η αγοραστική τους απόφαση στηρίχθηκε αποκλειστικά στις πληροφορίες που 

συνέλεξε από εκεί. Το 67% έδειξε πρόθυμο να μοιραστεί τις πληροφορίες που συνέλεξε μέσα 

στα Social Media, το 63% έδειξε πρόθυμο να εκφράσει την γνώμη του στα Social Media , 

ενώ τέλος το 61% έδειξε να εμπιστεύεται τις πληροφορίες αυτές περισσότερο από τις 

διαφημίσεις. 

   Παρόμοια σύμφωνα με την έρευνα Social Commerce Study
53

 για το 2011 με τίτλο «What 

Influences Buying Decisions in Social Media?», η χρήση των Social Media για λόγους που 

αφορούν την κατανάλωση, από τους Αμερικανούς καταναλωτές είναι τεράστια. Αποδείχθηκε 

πως :  

 Το 58% των online καταναλωτών έχουν «ακολουθήσει», έναν λιανοπωλητή  μέσω 

του Facebook, του Twitter ή του επίσημου blog του. 

 Σχεδόν οι μισοί (49%) των ερωτηθέντων ήταν πρόθυμοι για την διατήρηση μιας 

καρτέλας για ενημερώσεις προϊόντων μέσω των Social Media. 

 Πάνω  από το 1/3 των ερωτηθέντων ακολουθούν online εμπόρους λιανικής πώλησης 

για πληροφορίες σχετικά με διαγωνισμούς και εκδηλώσεις αγοράς. 

 Το 35% των αγοραστών είναι πιθανό να αγοράσουν απευθείας από το Facebook, ενώ 

το 32% είναι πρόθυμοι να κάνουν μια άμεση αγορά μέσω του Twitter. 

   Μια άλλη πρόσφατη  μελέτη που διεξήχθη από τις εταιρίες ερευνών αγοράς Chadwick 

Martin Bailey και iModerate, με συμμετέχοντες πάνω από 1500 καταναλωτές , διαπίστωσε 

ότι το 60% των οπαδών του Facebook και το 79% των οπαδών του Twitter είναι πιο πιθανό 

να συστήσουν τις εν λόγω μάρκες με τις οποίες είναι «δεσμευμένοι». Επίσης ένα 

εντυπωσιακό 51% των οπαδών του Facebook και το 67% του Twitter είναι πιο πιθανό να 

αγοράσουν τα brands που ακολουθούν ή είναι οπαδοί τους
54

.  

                                                             
53

 Διαθέσιμη στον ιστότοποhttp://blogs.position2.com/what-influences-buying-decisions-in-social-media   
54

 Διαθέσιμη στον ιστότοπο http://blog.cmbinfo.com/press-center-content/bid/46920/Consumers-Engaged-Via-

Social-Media-Are-More-Likely-To-Buy-Recommend 
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   Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία το 61%  των χρηστών του διαδικτύου 

παγκοσμίως χρησιμοποιούν τα Social Media συμβουλευτικά πριν προβούν σε μια αγορά. Το 

36% των χρηστών των Social Media πόσταραν περιεχόμενο σχετικό με ένα brand , το 50% 

ακολούθησαν ένα brand ενώ 2 στους 3 απάντησαν πως το Twitter επηρεάζει σφόδρα την 

καταναλωτική τους συμπεριφορά, ενώ το 80% των χρηστών προτιμά να  «αρραβωνιάζεται» 

με brands μέσω Facebook (social skinny, 2013). Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι το 

93% των χρηστών των Social Media θεωρούν απαραίτητη την παρουσία των επιχειρήσεων σε 

αυτά, διότι έτσι τις εμπιστεύονται περισσότερο. Τέλος σύμφωνα με έρευνα της Cha (2009) 

όσο περισσότερα likes /reviews έχει ένα προϊόν ή μια επιχείρηση τόσο πιο πιθανό είναι να 

επηρεαστεί θετικά η πρόθεση για αγορά κάποιου καταναλωτή. 

3.5.3 Πώς επιδρούν τα Social Media στην καταναλωτική συμπεριφορά και στην πρόθεση 

για αγορά; 

   Τα Social Media «έλιωσαν» τα εμπόδια στην ροή των πληροφοριών μεταξύ των ανθρώπων 

(MehmoodRehmani ,2011) ενώ παράλληλα λειτούργησαν σαν αρωγοί των καταναλωτών για 

την λήψη μιας αγοραστικής απόφασης (Sampad Swain 2009)
55

. 

   Τελικά όμως τα Social Media επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών 

τους; Αυτό το ερευνητικό πεδίο επειδή βρίσκεται σε υβριδικό στάδιο δεν έχει ακόμα 

εξεταστεί ενδελεχώς. Ωστόσο κάποιες πρώτες έρευνες απαντούν θετικά στο ερώτημα. 

Σύμφωνα με τον  Dan Shaver (2007) οι καταναλωτές πράγματι επηρεάζονται από τα Social 

Media. Ο Rajeev Kumar (2008) στην έρευνα του μάλιστα υπογράμμισε πως τα Social Media 

έδωσαν την δυνατότητα στους καταναλωτές να σχηματίσουν ισχυρότερες απόψεις για ένα 

συγκεκριμένο προιον ή brand  και να τις εκφράσουν ελεύθερα.  

   Σύμφωνα με  έρευνα του Drell (2011) για το αν η καταναλωτική συμπεριφορά των 

χρηστών επηρεάζεται από τα Social Media, το 31% των αγοραστών φάνηκε ότι επηρεάζεται 

στην απόφαση αγοράς ενός προϊόντος από το κοινωνικό δίκτυο στο οποίο είναι μέλος  

ενώ αντίθετα το  26% φάνηκε ανεπηρέαστο. Η έρευνα της Greenleigh (2012)
56

 εξέτασε τον 

βαθμό επιρροής των Social Media στην καταναλωτική συμπεριφορά των millenials. Ως 

millenials ορίζονται οι καταναλωτές ηλικιακής κλίμακας από την μέση της εφηβείας έως τα 

30. Σύμφωνα με την Greenleigh, οι millennials "είναι υπερ-κοινωνικοί, συνεχώς 

συνδεδεμένοι με τα κοινωνικά δρώμενα και ατέλειωτα περίεργοι για το τι κάνουν οι άλλοι, με 

ποιο τρόπο, τι αγοράζουν, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν την παρέα τελείως αγνώστων 

ατόμων μέσα στα Social Media. Η Greenleigh διαπίστωσε ότι  οι millennials σε ποσοστό 

51% εμπιστεύονται αγνώστους κατά την αγορά προϊόντων, πάνω από  την οικογένεια και 

                                                             
55 Αναφέρεται στο  Navid Hira (2012), “Role of Social Media on Public Relation, Brand Involvement and Brand Commitment” 
56 Αναφέρεται στο Martinka (2012), “How Social Media Communities Impact Consumer Behavior” 
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τους φίλους . Οι millennials είναι πιο πιθανό να ζητήσουν συμβουλές από online κοινότητες 

για τις αγορές που αφορούν ηλεκτρονικές συσκευές, αυτοκίνητα και ξενοδοχεία.  Μάλιστα, 

το 84% των millennials στρέφονται σε online κοινότητες πριν από την αγορά ενός στοιχείου. 

   Παρόμοια αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης 

συγκεκριμένα παρουσίασαν οι Shin & al (2011) στο άρθρο τους «The effect of the online 

social network structure characteristics on network involvement and consumer purchasing 

intention: focus on Korean social promotion site». Συμπέραναν πως η συμμετοχή των 

χρηστών σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αυξάνει την πρόθεση των καταναλωτών για 

ηλεκτρονικές αγορές. 

   Οι Cheung &al(2009) επίσης, απέδειξαν πως το θετικό eWOM με τη μορφή των online 

σχολίων και κριτικών από τους καταναλωτές επηρεάζει σημαντικά την εμπιστοσύνη και τις 

πεποιθήσεις τους, την συναισθηματική τους εμπιστοσύνη καθώς και την αγοραστική τους 

απόφαση κυρίως για ηλεκτρονικές αγορές.  

   Η Hira (2012) ερεύνησε τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αγοραστική 

συμπεριφορά των καταναλωτών και στη δέσμευση με την μάρκα. Βρέθηκε ότι τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης τελικά έχουν μια ισχυρή επίδραση στην αγοραστική συμπεριφορά των 

καταναλωτών αλλά και στη δέσμευση τους με το brand. 

   Στον αντίποδα, οι Durukan et al (2012) στο άρθρο τους «An Investigation of Customer 

Behaviors in Social Media», εξέτασαν την επίδραση των Social Media στην καταναλωτική 

συμπεριφορά 416 συμμετεχόντων οι οποίοι φοιτούσαν σε Πανεπιστήμιο της Τουρκίας. Τα 

ευρήματα της μελέτης, η οποία διεξήχθη για να φωτίσει την φύση της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοψίζουν τις συμπεριφορές που 

σχετίζονται με την κατανάλωση στα Social Media με τρεις κύριους τίτλους. Αυτές οι 

συμπεριφορές είναι "να επηρεάσουν την κατανάλωση", "καταναλωτικές συμπεριφορές που 

επηρεάζονται από άλλους και" χρήση των Social Media ως επικοινωνιακό εργαλείο για να 

πάρουν αγοραστικές αποφάσεις ή για να επικοινωνήσουν με επιχειρήσεις. Η συχνότητα 

αυτών των συμπεριφορών καθορίστηκε περισσότερο από ότι "σπάνια", πράγμα που σημαίνει 

ότι τα Social Media χρησιμοποιούνται στην κατανάλωση για δευτερεύοντες σκοπούς.  

   Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και οι διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν τους 2 

ακρογωνιαίους λίθους της συλλογής πληροφοριών που θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να 

πάρουν μια απόφαση αγοράς. Ωστόσο με την εμφάνιση των Social Media αυτό άλλαξε. 

Σύμφωνα με τους De Valck et al. (2009) τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτά που 

επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά, ενώ παράλληλα αντικαθιστούν σταδιακά τις 

ομάδες αναφοράς και τις άλλες πηγές πληροφόρησης. Η δυναμική  που ασκούν τα Social 

Media πάνω στις αγορές είναι τεράστια και σύμφωνα με την Booz & Company (2011) μέχρι 

το 2015 η αξία των αγαθών που πωλούνται μέσω αυτών θα ξεπεράσει τα 30 δισεκατομμύρια 

δολάρια. Το γεγονός ότι η καταναλωτική συμπεριφορά μας επηρεάζεται από τα Social Media 
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δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει. Οι αγοραστικές αποφάσεις θίγονταν πάντα από την 

κοινωνική επιρροή. Απλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετέφεραν αυτή την κοινωνική 

επιρροή on line.  

3.5.4
 
Ο κοινωνικός καταναλωτής (The Social consumer) 

   Τα Social Media έχουν δημιουργήσει έναν νέο κόσμο συνεργασίας και επικοινωνίας καθώς 

άλλαξαν και τον τρόπο που οι καταναλωτές παίρνουν τις αγοραστικές τους αποφάσεις. 

Σύμφωνα με τον Alidina (2011)
57

  τα Social Media οδήγησαν στην δημιουργία μιας νέας 

γενιάς πελατών, των Κοινωνικών πελατών (Social consumers).  

Αυτή την στιγμή στην αγορά υπάρχουν 3 είδη καταναλωτών. 

1) Ο παραδοσιακός καταναλωτής ( The traditional consumer). 

Οι παραδοσιακοί καταναλωτές συλλέγουν πληροφορίες για αγορές off line. Μπορούν να 

περιηγηθούν μέσα από τις μικρές αγγελίες εφημερίδων ή να κάνουν έρευνα στις κίτρινες 

σελίδες για να εντοπίσουν ό,τι χρειάζονται. Σε γενικές γραμμές οι παραδοσιακοί 

καταναλωτές αποτελούν την παλαιότερη γενιά καταναλωτών σε σχέση με τις γενιές που 

ακολουθούν και είναι αργά για αυτούς να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες. 

   Ως επί τω πλείστων οι παραδοσιακοί καταναλωτές λαμβάνουν αγοραστικές αποφάσεις 

βασισμένοι στις διαφημίσεις στα παραδοσιακά μέσα μαζικής επικοινωνίας όπως τηλεόραση, 

ραδιόφωνο, ενώ ακόμα βασίζονται στο παραδοσιακό word-of-mouth από έμπιστους φίλους. 

Ο μέσος παραδοσιακός καταναλωτής είναι συνήθως μέλος off line κοινωνικών δικτύων, 

οπότε δεν υπάρχει σημαντικό κίνητρο ή άσκηση πίεσης να αλλάξει τις καταναλωτικές του 

συνήθειες, φαινόμενο που παρατηρείται στις on line επαφές και δίκτυα.  

2) Ο on line καταναλωτής (The online consumer). 

   Ο συγκεκριμένος τύπος καταναλωτή προβαίνει σε αναζήτηση πληροφοριών για αγορές στο 

διαδίκτυο. Μπορεί να εκτελέσει μια αναζήτηση μέσω Google, να διαβάσει κριτικές και 

σχόλια σε δικτυακούς τόπους αγορών ή να περιηγηθεί σε ένα φόρουμ πριν την λήψη μιας 

αγοραστικής απόφασης. 

   Οι καταναλωτές αυτοί δεν εμπιστεύονται τις διαφημίσεις και τα μηνύματα μάρκετινγκ όσο 

οι παραδοσιακοί καταναλωτές. Δίνουν μεγαλύτερη αξία στις απόψεις και στα σχόλια των 

αμερόληπτων τρίτων. Οι πληροφορίες που καταναλώνουν σε απευθείας σύνδεση αποτελούν 

την βάση για την στάση τους απέναντι σε ένα εμπορικό σήμα. 

   Οι online καταναλωτές κατευθύνονται στο διαδίκτυο για να ανακαλύψουν, να ερευνήσουν, 

να μάθουν, να συγκρίνουν και να αγοράσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που τους 

ενδιαφέρουν. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να στοχευθούν αυτοί οι καταναλωτές σε όλες τις 

φάσεις του κύκλου δέσμευσης των πελατών. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω μιας 

ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ σε απευθείας σύνδεση, συμπεριλαμβανομένων των 

                                                             
57 http://www.abbasalidina.com/introducing-the-social-consumer/ 
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δραστηριοτήτων, όπως η βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO), πληρωμένη 

διαφήμιση  και το email μάρκετινγκ . 

3) Ο κοινωνικός καταναλωτής (The social consumer) 

   Οι κοινωνικοί καταναλωτές αξιοποιούν την σοφία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για 

την λήψη μιας αγοραστικής απόφασης. Αντί να χρησιμοποιήσουν το Google για την συλλογή 

πληροφοριών προτιμούν να εμπιστεύονται τις κριτικές και τις συστάσεις των ανθρώπων που 

ανήκουν στο on line κοινωνικό τους δίκτυο. Οι κοινωνικοί καταναλωτές μαθαίνουν για νέα 

προϊόντα μέσα από τα Social Media, προτιμούν να αλληλεπιδρούν με ένα brand από το να 

αρκούνται σε μια διαφήμιση και επιθυμούν από το brand να τους λαμβάνει υπόψη και να 

αντιδρά άμεσα στις απαιτήσεις του . 

   Οι κοινωνικοί καταναλωτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της 

αντίληψης των εμπορικών σημάτων μέσα στα Social Media. Μέσα στα τελευταία 

καταγράφουν εμπειρίες και τις μοιράζονται με τους ανθρώπους που ανήκουν στο δίκτυό 

τους. Πραγματοποιούν  check-in σε τοποθεσίες, μοιράζονται βίντεο και κάνουν συστάσεις 

για τους άλλους σε πραγματικό χρόνο. Παρατηρείται μεγάλη «συναδελφικότητα» μεταξύ των 

κοινωνικών καταναλωτών στην αποστολή τους να καθορίσουν, να τεκμηριώσουν και να 

δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο για τους άλλους. 

   Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ένα μίγμα των τριών τύπων των 

καταναλωτών. Είναι ένα συνονθύλευμα κυρίως των online καταναλωτών και των κοινωνικών 

καταναλωτών , με ένα μικρό κομμάτι από τους παραδοσιακούς καταναλωτές. 

    

 

Εικόνα 9: Ο κοινωνικός καταναλωτής το 2012, Πηγή: http://www.cukerinteractive.com/blog/2011/10/26/social-

consumer/ 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  44..    ΗΗ  ΜΜΕΕΘΘΟΟΔΔΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ  

4.1 Εισαγωγή  

  Για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της έρευνας και να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα 

σχεδιάστηκε ένα εννοιολογικό πλαίσιο και αναπτύχθηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 

για την συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων. Στο παρόν  κεφάλαιο  περιγράφεται 

αναλυτικά η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην συγκεκριμένη έρευνα. Παρουσιάζεται ο 

σχεδιασμός της έρευνας, η διαδικασία σχεδιασμού  του ερωτηματολογίου, η δομή του, η 

μέθοδος δειγματοληψίας, το δείγμα καθώς και οι τεχνικές ανάλυσης των δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν.  

4.2 Σχεδιασμός της έρευνας 

   Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η μέθοδος συλλογής πρωτογενών στοιχείων, η οποία 

είναι γνωστή ως ποσοτική μέθοδος και βασίζεται σε δειγματοληπτική έρευνα με 

τυποποιημένο ερωτηματολόγιο, καθώς και η μέθοδος συλλογής δευτερογενών στοιχείων 

μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί 

πως υπήρξε μεγάλη δυσκολία στην ανεύρεση βιβλιογραφίας που αφορούσε τον συνδυασμό 

των Social Media και της καταναλωτικής συμπεριφοράς, δεδομένης της νηπιακής ηλικίας 

που διανύει η έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο. Ενώ αντίθετα η πληθώρα ερευνών και 

εμπειρικών μελετών που υπάρχει αυτή την στιγμή διαθέσιμη στην διεθνή βιβλιογραφία για 

τις βασικές έννοιες των Social Media μας ανάγκασε να θέσουμε αυστηρά κριτήρια για το 

ποιες μελέτες θα αναλυθούν και θα συμπεριληφθούν τελικά στην εργασία μας.  

   Η αναζήτηση των άρθρων έγινε ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο,  με βάση λέξεις κλειδιά όπως  

Social Media, consumer behavior κλπ. Οι πηγές ως επί τω πλείστων ήταν επιστημονικά 

άρθρα και μελέτες μέσα από περιοδικά και συνέδρια, έρευνες αγοράς και δημοσιεύσεις στο  

διαδίκτυο. Για την ανεύρεση των πηγών χρησιμοποιήθηκαν μηχανές αναζήτησης, όπως το  

Scholar Google και το  Google,  το Science direct, το Emerald και η δωρεάν πρόσβαση σε 

αυτές έγινε μέσω χρήσης VPN του Πανεπιστημίου Πατρών. 

   Το ερωτηματολόγιο αποτέλεσε το κύριο εργαλείο για την συλλογή των πρωτογενών 

στοιχείων στην παρούσα έρευνα. Το γεγονός ότι η ένταση της χρήσης του ερωτηματολογίου 

ως μεθόδου συλλογής πρωτογενών στοιχείων σε παρόμοιες έρευνες στην διεθνή 

βιβλιογραφία ήταν μεγάλη συντέλεσε καθοριστικά στην απόφαση να ακολουθηθεί η ίδια 

μέθοδος  και στην παρούσα έρευνα. Επιπλέον τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση του 

ως μέσο συλλογής δεδομένων συνεπικούρησαν σε αυτή την απόφαση. Σύμφωνα με τον 

Καραγεώργο (2002) τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την χρήση του ερωτηματολογίου 

σε μια έρευνα είναι τα ακόλουθα: 

 Το ερωτηματολόγιο αποτελεί τον φθηνότερο τρόπο συλλογής δεδομένων, 
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 Τα υποκείμενα που απαντούν στο ερωτηματολόγιο έχουν το ίδιο πλαίσιο αναφοράς, 

 Η ανωνυμία δίνει την ευχέρεια στους ερωτώμενους να δώσουν ειλικρινείς 

απαντήσεις. 

   Σύμφωνα με τον Καραγεώργο (2002, σελίδα 132 ) «το ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα από 

τα βασικότερα εργαλεία  συλλογής δεδομένων και χρησιμοποιείται κατά κόρον στην 

εκπαιδευτική  και κοινωνική έρευνα. Είναι μια σειρά από ερωτήσεις που αναφέρονται σε ένα 

θέμα που θέλουμε να μελετήσουμε, στις οποίες καλούνται να απαντήσουν τα άτομα του 

πληθυσμού ή του δείγματος της έρευνας. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα δίνονται πάντοτε 

γραπτώς. Με λίγα λόγια το ερωτηματολόγιο είναι ένας τρόπος γραπτής επικοινωνίας μεταξύ 

του ερευνητή και του ερωτώμενου. 

  Η σπουδαιότητα του ερωτηματολογίου εξαρτάται κυρίως από τον συντάκτη αλλά και από 

τους ερωτώμενους που καλούνται να το απαντήσουν. Η απλή, σαφής και κατανοητή 

διατύπωση των ερωτημάτων είναι το πρώτο και πιο ουσιαστικό βήμα   για την επιτυχία της 

όλης διαδικασίας. Ένα δεύτερο βήμα είναι η έκταση και η συνολική παρουσίαση του 

ερωτηματολογίου. Θα πρέπει  το ερωτηματολόγιο να είναι σύντομο έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί η συνεργασία με τους ερωτώμενους. Το άτομο που παίρνει ένα 

ερωτηματολόγιο καλείται να απαντήσει μόνο του σε όλες τις ερωτήσεις με ειλικρίνεια και 

ακρίβεια και να το επιστρέψει στον ερευνητή. Αυτέ οι απαντήσεις- πληροφορίες είναι τα 

δεδομένα τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για ανάλυση και εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Οι απαντήσεις που παίρνουμε από ένα ερωτηματολόγιο μπορεί να είναι: 

γνώσεις και πληροφορίες (δηλαδή τι γνωρίζει ο ερωτώμενος), αξίας και προτιμήσεις (δηλαδή 

τι αρέσει και τι όχι στον ερωτώμενο) και στάσεις και πεποιθήσεις (δηλαδή τι πιστεύει ο 

ερωτώμενος). Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν κλειδιά για την επιτυχία ενός 

ερωτηματολογίου. 

4.3 Περιγραφή του ερωτηματολόγιου της έρευνας 

    Η κατάρτιση του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα 

επηρεάστηκε από την Διεθνή βιβλιογραφία και βασίστηκε κατά κύριο λόγο  σε 2 σχετικές με 

το εξεταζόμενο θέμα έρευνες που έχουν διεξαχθεί κατά το παρελθόν στο εξωτερικό. Πιο 

συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο της έρευνας ακολουθεί το πρότυπο των ερευνών “How 

consumers use social networks”, Charlene Li (2007) και “Shopping on social networking web 

sites: attitudes toward real versus virtual items”, Cha (2009). Συμπληρωματικά το 

ερωτηματολόγιο εμπνεύστηκε από μια πληθώρα σχετικών, με το θέμα της παρούσας 

εργασίας, ερευνών αγοράς που εντοπίζονται στην διεθνή βιβλιογραφία.  

   Σε πρώτη φάση συντάχθηκε ένα σχέδιο ερωτηματολόγιο με βάση το οποίο διενεργήθηκε 

μια δοκιμαστική εφαρμογή - πιλοτικό τεστ σε 30 περίπου ερωτώμενους. Σκοπός του 

πιλοτικού αυτού τεστ ήταν να εντοπιστούν σημεία που έχριζαν τροποποίησης και βελτίωσης 
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καθώς  και να προκύψει μια πρώτη γενική εικόνα αποτελεσμάτων. Επιπλέον παρατηρήθηκε 

και ο χρόνος διάρκειας συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ώστε να μην ξεπερνά τα 10 

λεπτά και κουράσει τους ερωτώμενους. Αμέσως μετά η μορφή του ερωτηματολογίου 

τελειοποιήθηκε,  συντάχθηκε η συνοδευτική επιστολή που περιέγραφε τον σκοπό της έρευνας  

και διακινήθηκε στο δείγμα ηλεκτρονικά  μέσω του Gmail. Το ερωτηματολόγιο σε κάποιες 

περιπτώσεις διακινήθηκε και σε έντυπη μορφή. 

   Το τελικό ερωτηματολόγιο δομημένο σε 3 ενότητες περιλάμβανε 28 ερωτήσεις, οι οποίες 

λαμβάνοντας υπόψη τα υποερωτήματα προσέγγισαν συνολικά τις 107. Στα πλαίσια της 

έρευνάς μας, εφαρμόζοντας τεχνικές αντιστροφής, απαλοιφής και παραγοντικής ανάλυσης, οι 

αρχικές μεταβλητές μας διορθώθηκαν και ομαδοποιήθηκαν, δημιουργώντας νέες μεταβλητές, 

μικρότερες σε αριθμό, οι οποίες αποτελούν τη βάση της έρευνάς μας. 

    Στην πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου εξετάζονται μεταβλητές που αφορούν γενικές 

πληροφορίες για την χρήση του διαδικτύου καθώς και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Παραδείγματος χάριν οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν πόσες ώρες είναι 

συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, αν διαθέτουν προφίλ σε κάποια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, 

ποια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν εντατικά  ή για ποιους λόγους 

χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δεύτερη ενότητα εξέτασε μεταβλητές που 

βοήθησαν στην διερεύνηση της σχέσης των νέων μέσων ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης 

και της καταναλωτικής συμπεριφοράς των χρηστών τους. Ερωτήσεις όπως, πόσο συχνά 

κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου, μοιράζεστε την αγοραστική σας εμπειρία σε ένα προφίλ 

κοινωνικής δικτύωσης, θεωρείται πως η καταναλωτική σας συμπεριφορά επηρεάζεται εν 

γένει από τα Social Media περιλαμβάνονταν στην ενότητα αυτή. Στο τρίτο και τελευταίο 

μέρος του ερωτηματολογίου εξετάζονται οι μεταβλητές που αφορούν τα  δημογραφικά 

στοιχεία των συμμετεχόντων στην έρευνα. Τέτοιες μεταβλητές είναι το φύλλο, η ηλικία, η 

μόνιμη κατοικία κ.τ.λ. Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως όσοι εκ των συμμετεχόντων 

δήλωσαν πως δεν χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν μόνο την τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου με τα δημογραφικά στοιχεία. 

    Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ως επί τω πλείστων κλειστού τύπου 

ερωτήσεις. Κλειστού τύπου ορίζονται οι ερωτήσεις οι οποίες συνοδεύονται από μια σειρά 

προτεινόμενων στον ερωτώμενο απαντήσεων από τις οποίες καλείται να επιλέξει την μια. Στο 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο συναντώνται κλειστές ερωτήσεις  τύπου «ναι-όχι» και τύπου 

επιλογής. Στις περισσότερες ερωτήσεις επιλογής χρησιμοποιήθηκε  η κλίμακα Likert με 5 

διαβαθμίσεις, όπου η επιλογή 1σημαίνει κατά περίπτωση καθόλου ή διαφωνώ πλήρως και η 

επιλογή 5 σημαίνει πολύ μεγάλο βαθμό ή συμφωνώ πλήρως. Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται 

στο παράρτημα του παρόντος συγγράμματος. 
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4.4 Δειγματοληψία 

      Σύμφωνα με τον Καραγεώργο (2002) η στατιστική έρευνα που γίνεται στη βάση 

δειγμάτων ονομάζεται δειγματοληπτική έρευνα ή επισκόπηση. Στις δειγματοληπτικές έρευνες 

είναι σημαντικό να οριστεί με σαφήνεια ποια μέλη απαρτίζουν τον πληθυσμό διότι έτσι 

καθορίζονται; Α) πλήρως τα υποκείμενα από τα οποία θα ληφθεί το δείγμα και β) τα 

υποκείμενα στα οποία είναι δυνατό να γενικευθούν τα όποια συμπεράσματα προκύπτουν από 

την μελέτη των χαρακτηριστικών των ατόμων του δείγματος. Ο αριθμός των ατόμων που 

απαρτίζουν τον πληθυσμό λέγεται μέγεθος του πληθυσμού και θα πρέπει να είναι 

πεπερασμένος δηλαδή να αποτελείται από έναν συγκεκριμένο ή σταθερό αριθμό στοιχείων.   

   Ο πληθυσμός ορίζεται από 4 παραμέτρους που στην συγκεκριμένη έρευνα είναι οι κάτωθι: 

Μονάδα δειγματοληψίας: Χρήστες διαδικτύου, με έμφαση στους χρήστες των Social Media, 

ηλικίας 12 έως 51+ 

Τόπος διεξαγωγής της έρευνας: διαδίκτυο, Google Docs, email 

Έκταση: Νομός Αχαΐας και Νομός Αττικής 

Χρόνος: 20-07-2012 έως 31-09-2012 

    Η διαδικασία της δειγματοληψίας περιλαμβάνει 5 στάδια. Αρχικά θα πρέπει να επιλεχθεί 

το ερευνητικό θέμα για το οποίο επιθυμούμε να διεξάγουμε συμπεράσματα. Αμέσως μετά 

πρέπει να καθοριστεί ποια άτομα θα αποτελέσουν το δείγμα. Στη συνέχεια ακολουθεί η 

επιλογή μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί για να επιλεγεί το δείγμα. Στο επόμενο στάδιο 

πρέπει να οριστεί το μέγεθος του δείγματος και τέλος γίνεται η συλλογή των στοιχείων από 

τους ερωτώμενους. 

   Οι μέθοδοι δειγματοληψίας χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα δείγματα 

πιθανότητας και τα δείγματα μη πιθανότητας. Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι στην 

πρώτη κατηγορία κάθε στοιχείο του πληθυσμού έχει ίση πιθανότητα να περιληφθεί στο 

δείγμα ενώ στην δεύτερη  δεν μπορεί να υπολογιστεί η πιθανότητα που έχει κάθε στοιχείο να 

περιληφθεί στο δείγμα.  

   Ο τρόπος που στην παρούσα έρευνα έγινε επιλογή του δείγματος κατατάσσει την μέθοδο 

δειγματοληψίας σε  υποκειμενικό μη πιθανοτικό δείγμα και συγκεκριμένα σε συμβατικά 

δείγματα δηλαδή σε δείγματα όπου η επιλογή τους έγινε με βάση την ευκολία. 

   Το μέγεθος του δείγματος της έρευνας ανήλθε στα  179 άτομα- χρήστες,  που στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελούν κατοίκους του Νομού Αχαΐας. Tο ερωτηματολόγιο 

πήρε μορφή ηλεκτρονικής φόρμας, η οποία παρέχεται δωρεάν από την εφαρμογή Google 

Docs του Google και διανεμήθηκε ηλεκτρονικά μέσω mail.  
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4.5 Ανάλυση των δεδομένων 

   Μετά την συγκέντρωση των στοιχείων με τη χρήση των ερωτηματολογίων, γίνεται η 

ανάλυση τους. Θα πρέπει πρώτα τα ερωτηματολόγια, να τεθούν υπό αποδελτίωση και 

επεξεργασία, με την βοήθεια διαφόρων τεχνικών και μεθόδων. Στην συγκεκριμένη έρευνα  

κωδικοποιήθηκαν τα αποτελέσματα και εισήχθηκαν στο φύλλο εργασίας του στατιστικού 

πακέτου  SPSS 19.0,   το οποίο είναι ένα ισχυρό στατιστικό πρόγραμμα (Landau & Everitt, 

2003).Αμέσως μετά χρησιμοποιήθηκαν  κλασσικές  στατιστικές  μέθοδοι ανάλυσης που 

παρέχει το πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα αρχικά εξετάστηκε η αξιοπιστία και η 

κανονικότητα των κλιμάκων μέτρησης και των δεδομένων που συλλέχθηκαν ενώ αμέσως 

μετά πραγματοποιήθηκε μονομεταβλητή ανάλυση με τη βοήθεια της περιγραφικής 

στατιστικής, παραγοντική ανάλυση (factor analysis),  διμεταβλητή ανάλυση συσχετίσεων, 

πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, T-test, Ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης- One 

Way Anova  και Crosstabs. Επιπρόσθετα με την βοήθεια των λογιστικών φύλλων EXCEL 

κατασκευάστηκαν όλοι οι πίνακες και οι διαγραμματικές απεικονίσεις. Το εργαλείο αυτό μας 

επέτρεψε να εξετάσουμε την αξιοπιστία και την κανονικότητα των κλιμάκων μέτρησης 

προσαρμοστεί. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55..    ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΩΩΝΝ  
 

   Τα δημογραφικά στοιχεία μελετώνται έτσι ώστε να σκιαγραφηθεί το προφίλ των χρηστών 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και περιλαμβάνουν το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό 

επίπεδο, την μόνιμη κατοικία, το μορφωτικό επίπεδο την επαγγελματικά κατάσταση και το 

μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα.  

5.1 Φύλο 

 

   Στην έρευνά μας συμμετείχαν συνολικά 179 άτομα εκ των οποίων οι 73 ήταν άντρες και οι 

106 γυναίκες. Οι γυναίκες αποτελούν το 59.2% του δείγματός μας, ενώ των αντρών το 

ποσοστό ανέρχεται στο 40.8%.  

 

Φύλο 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

 Άντρας 73 40,8 40,8 40,8 

Γυναίκα 106 59,2 59,2 100,0 

Σύνολο 179 100,0 100,0  

 

Πίνακας 5.1. Κατανομή δείγματος ανά φύλο 

 

 

Σχήμα 5.1. Κατανομή δείγματος ως προς το φύλο (φύλλο Excel) 
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5.2 Ηλικία 

 

   Η ηλικιακή κατανομή του δείγματος φαίνεται στον Πίνακα 5.2 και στο Σχήμα 5.2. Το 

12.8% είναι κάτω από 18 ετών, ενώ στην κλίμακα 25 έως 40 ετών ανήκει το 59.8%. Οι 

ηλικίες άνω των 50 ετών έχουν πολύ μικρή συμμετοχή (μόλις 2.2%). 

 

Ηλικία 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

12-17 23 12,8 12,9 12,9 

18-24 29 16,2 16,3 29,2 

25-30 64 35,8 36,0 65,2 

31-40 43 24,0 24,2 89,3 

41-50 15 8,4 8,4 97,8 

>50 4 2,2 2,2 100,0 

Σύνολο 178 99,4 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 1 6 
  

Σύνολο 179 100,0   

 

Πίνακας 5.2. Κατανομή δείγματος ως προς την ηλικία 

 

 

Σχήμα 5.2. Κατανομή δείγματος ως προς την ηλικία 
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   Για την στατιστική ανάλυση του δείγματος κρίθηκε σκόπιμο να προβούμε σε 

ανακωδικοποίηση της συγκεκριμένης μεταβλητής. Πιο συγκεκριμένα οι 6 ηλικιακές κλάσεις 

μειώνονται σε 4 και προκύπτει μια νέα μεταβλητή με όνομα Ηλικίαnew2 η οποία 

περιλαμβάνει  τις  κάτωθι ηλικιακές κατηγορίες:  

 12 έως 17 

 18 έως 24 

 25 έως 30 και  

 31 και άνω. 

5.3 Μόνιμη κατοικία 

 

   Το 65.9%  του δείγματος κατοικεί σε μεγάλο αστικό κέντρο, ενώ το 10.6% κατοικεί στην 

Αθήνα. Μόλις 22.3% κατοικεί εκτός αστικών κέντρων.  

 

Μόνιμη κατοικία 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Σε μεγάλο αστικό κέντρο 118 65,9 66,7 66,7 

Σε κωμόπολη 28 15,6 15,8 82,5 

Σε χωριό 12 6,7 6,8 89,3 

Στην πρωτεύουσα 19 10,6 10,7 100,0 

Σύνολο 177 98,9 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 2 1,1 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 5.3. Κατανομή δείγματος ως προς τη μόνιμη κατοικία 

 

Σχήμα 5.3. Κατανομή δείγματος ως προς τη μόνιμη κατοικία 
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5.4 Μορφωτικό επίπεδο 

 

   Στην έρευνά μας το 12.8% των ερωτηθέντων είναι μαθητές, 14% απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 43% απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 24% κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου. 

 

Μορφωτικό επίπεδο 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Μαθητής/τρια Γυμνασίου 11 6,1 6,2 6,2 

Μαθητής/τρια Λυκείου 12 6,7 6,8 13,0 

Απόφοιτος/η Γυμνασίου/Λυκείου 25 14,0 14,1 27,1 

Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ 77 43,0 43,5 70,6 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού 

Διπλώματος 

43 24,0 24,3 94,9 

Άλλο 9 5,0 5,1 100,0 

Σύνολο 177 98,9 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 2 1,1 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 5.4. Κατανομή δείγματος ως προς το μορφωτικό επίπεδο 

 

 

                              Σχήμα 5.4. Κατανομή δείγματος ως προς το μορφωτικό επίπεδο 

 

   Για την στατιστική ανάλυση του δείγματος κρίθηκε σκόπιμο να προβούμε σε 

ανακωδικοποίηση της συγκεκριμένης μεταβλητής. Πιο συγκεκριμένα οι 6 κλάσεις 
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μειώνονται σε 3 και προκύπτει μια νέα μεταβλητή με ονομασία Μορφωτικό επίπεδο new, η 

οποία περιλαμβάνει  τις  κάτωθι  κατηγορίες:  

 Μαθητής/ Απόφοιτος Γυμνασίου/ Λυκείου 

 Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/Άλλο 

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού 

5.5 Εργασία την παρούσα χρονική στιγμή 

 

   Το 68.7% των ερωτηθέντων εργάζεται τη χρονική περίοδο που γίνεται η έρευνα, ενώ το 

31.3% δεν εργάζεται. Μια παράμετρος σημαντική είναι ότι στην έρευνά μας συμμετέχουν 

μαθητές σε ποσοστό 12.8%, που ενσωματώνονται σε μεγάλο ποσοστό στο 31.3% του 

δείγματός μας που δεν εργάζεται.  

 

Εργασία 

 
Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ναι 123 68,7 68,7 68,7 

Όχι 56 31,3 31,3 100,0 

Σύνολο 179 100,0 100,0  

Πίνακας 5.5. Κατανομή δείγματος ως προς την εργασία 

 

 

Σχήμα 5.5. Κατανομή δείγματος ως προς την εργασία 

5.6 Μηνιαίο  Οικογενειακό Εισόδημα 

 

   Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό για την ανάλυση του δείγματος είναι το μηνιαίο 

οικογενειακό εισόδημα. Πιο συγκεκριμένα  το 3.4% έχει μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 
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μικρότερο των 300 Ευρώ. Το 14% ανήκει στην κλίμακα 300-600 Ευρώ, το 34.6% στην 

κλίμακα 601-1000 Ευρώ, το 19% στην κλίμακα 1001-1500 Ευρώ, ενώ το 24.5% έχει μηνιαίο 

οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο  των 1500 Ευρώ. 

 

Μηνιαίο Οικογενειακό Εισόδημα 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

<300 6 3,4 3,5 3,5 

300-600 25 14,0 14,6 18,1 

601-1000 62 34,6 36,3 54,4 

1001-1500 34 19,0 19,9 74,3 

1501-2000 16 8,9 9,4 83,6 

>2001 28 15,6 16,4 100,0 

Σύνολο 171 95,5 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 8 4,5 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 5.6. Κατανομή δείγματος ως προς το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 

 

 

 

Σχήμα 5.6. Κατανομή δείγματος ως προς το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 

 

  Για την στατιστική ανάλυση του δείγματος κρίθηκε σκόπιμο να προβούμε σε 

ανακωδικοποίηση της συγκεκριμένης μεταβλητής. Πιο συγκεκριμένα οι 6 κλάσεις 

μειώνονται σε 3 και προκύπτει μια νέα μεταβλητή με ονομασία Εισόδημα new, η οποία 

περιλαμβάνει  τις  κάτωθι  κατηγορίες:  

 300-600 ευρώ 

 601-1500 ευρώ 
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 1501 και άνω. 

   Τέλος να σημειωθεί πως πριν προχωρήσουμε στις τεχνικές ανάλυσης έγινε έλεγχος 

κανονικότητας του δείγματος. Τα στοιχεία μας πληρούσαν την κανονική κατανομή και έτσι 

ήταν επιτρεπτό να προχωρήσουμε. Για παράδειγμα: 

 

Διαγραμματική απεικόνιση 5.1 : Κανονική κατανομή του δείγματος με βάση το μορφωτικό επίπεδο 

5.7 Γενικά συμπεράσματα δημογραφικών στοιχείων 

 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα αποτελείται από γυναίκες 

με ποσοστό 59,2%. 

 Το 35,8% ανήκει στην ηλικιακή κλίμακα 25-30 ενώ πολύ μικρή συμμετοχή στην 

έρευνα έχουν οι ηλικίες 50+ (2,2%). 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων διαμένει μόνιμα σε μεγάλα αστικά 

κέντρα του Νομού Αχαΐας (65,9%). 

 Το 43% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

 Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα  δήλωσαν ότι εργάζονται την παρούσα 

χρονική στιγμή(68,7%). 

 Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα των συμμετεχόντων προσεγγίζει τα 601-1000 

ευρώ σε ποσοστό 34,6%. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  66..  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  

6.1 Εισαγωγή  

   Στην ενότητα αυτή αναφέρονται και αναλύονται λεπτομερώς οι σχετικές συχνότητες των 

εξεταζομένων κατηγορικών και ποσοτικών μεταβλητών με γνώμονα την περιγραφική 

στατιστική. Η παρουσίαση των ευρημάτων μας γίνεται την βοήθεια πινάκων και 

διαγραμματικών απεικονίσεων. Στις scale ερωτήσεις 1,2,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,21 

εκτός από τις σχετικές συχνότητες, εξετάζονται επίσης οι μέσοι όροι, η τυπική απόκλιση 

καθώς και η κύρτωση και η ασυμμετρία.  

   Η εντολή Frequencies στο SPPS παράγει πίνακες συχνοτήτων και διαγραμματικές 

απεικονίσεις των μεταβλητών. Αποτελεί τη βασική εντολή για την «πρώτη ματιά» στα 

δεδομένα που πρόκειται να αναλυθούν μέσω του SPSS. Να επισημανθεί  πριν προχωρήσουμε 

πως στις ερωτήσεις των μεταβλητών 7, 8, 9, 10, 11 και 21, που αναλύονται παρακάτω, έγινε 

απαλοιφή της απάντησης «Καθόλου», μιας και η επιλογή της ισοδυναμεί με έλλειψη 

απάντησης και η απαλοιφή της έγινε στα πλαίσια κανονικοποίησης του δείγματος, έτσι ώστε 

να προχωρήσουμε στις τεχνικές ανάλυσης που εξετάζονται στα κεφάλαια που ακολουθούν. 

   Στα πλαίσια κανονικοποίησης του δείγματός μας, έγιναν επιπλέον οι εξής αλλαγές στη 

βάση μας, και δημιουργήθηκαν οι παρακάτω νέες μεταβλητές: 

Q13new  Q15new2  Q18new2 

1=Κάποιες φορές το χρόνο 1=Σπάνια 1=Σπάνια 

2=Κάθε μήνα 2=Κάποιες φορές 2=Κάποιες φορές 

3=2-3 φορές το μήνα 3=Σχεδόν Πάντα 3=Σχεδόν Πάντα 

4=Κάθε εβδομάδα 4=Πάντα όταν με ενδιαφέρει 

το διαφημιζόμενο προϊόν 

4=Πάντα όταν είμαι 

ικανοποιημένος από την 

συγκεκριμένη αγορά 

5=Περισσότερο από 2 

φορές την εβδομάδα 

  

Πίνακας 6.1. Πίνακας με τις νέες μεταβλητές Q13new, Q15new2 και Q18new2 

 Η Q13new προέκυψε από αντιστροφή των απαντήσεων της αρχικής μας μεταβλητής 

Q13 και απαλοιφή των απαντήσεων «Ποτέ» και «Άλλο».  

 Η Q15new2 προέκυψε από αντιστροφή των απαντήσεων της αρχικής μας μεταβλητής 

Q15 και απαλοιφή των απαντήσεων «Ποτέ». Επίσης ενσωματώθηκαν σε μία επιλογή 

οι απαντήσεις «Πάντα» και «Μόνο αν με ενδιαφέρει το διαφημιζόμενο προϊόν» και 

συγκεκριμένα στην απάντηση «Πάντα όταν με ενδιαφέρει το διαφημιζόμενο προϊόν». 

 Η Q18new2 προέκυψε από αντιστροφή των απαντήσεων της αρχικής μας μεταβλητής 

Q18 και απαλοιφή των απαντήσεων «Ποτέ». Επίσης ενσωματώθηκαν σε μία επιλογή 

οι απαντήσεις «Πάντα» και «Πάντα όταν είμαι ικανοποιημένος από την 
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συγκεκριμένη αγορά» και συγκεκριμένα στην απάντηση «Πάντα όταν είμαι 

ικανοποιημένος από την συγκεκριμένη αγορά». 

6.2 Ευρήματα Περιγραφικής στατιστικής 

6.2.1 Γενικές πληροφορίες για την χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης 

 

 Q1. Πόσες ώρες την ημέρα είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο; 

   Μόλις το 5.6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι συνδέεται λιγότερο από μία ώρα την ημέρα 

στο Διαδίκτυο. Το 41.9% δηλώνει ότι είναι συνδεδεμένο 1-2 ώρες την ημέρα, το 19% 2-4 

ώρες και το 33.5% περισσότερο από 4 ώρες την ημέρα. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας 

απο τα νοικοκυριά έτους 2012, το ποσοστό των ατόμων (72%) που συνδέονται καθημερινά 

στο διαδίκτυο παρουσιάζεται αυξημένο κατά 4,6% σε σχέση με το 2011. 

 

Q1. Πόσες ώρες την ημέρα είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο; 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

0 ώρες 10 5,6 5,6 5,6 

1-2 

ώρες 

75 41,9 41,9 47,5 

2-4 

ώρες 

34 19,0 19,0 66,5 

>4 60 33,5 33,5 100,0 

Σύνολο 179 100,0 100,0  

Πίνακας 6.2. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q1 
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 Q2. Από πού συνδέεστε συνήθως στο διαδίκτυο; 

   Η σύνδεση στο Διαδίκτυο γίνεται κυρίως από το σπίτι και το χώρο εργασίας. Ειδικά από το 

σπίτι συνδέεται το 74.3% των ερωτηθέντων.  

 

Q2. Από πού συνδέεστε συνήθως στο διαδίκτυο; 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Από το σπίτι 133 74,3 75,1 75,1 

Από το χώρο εργασίας 32 17,9 18,1 93,2 

Από internet cafe 1 ,6 ,6 93,8 

Από το κινητό τηλέφωνο 9 5,0 5,1 98,9 

Από wi-fi hotspots 1 ,6 ,6 99,4 

Άλλο σημείο πρόσβασης 1 ,6 ,6 100,0 

Σύνολο 177 98,9 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 2 1,1 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.3. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q2 

 

Descriptive Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Πόσες ώρες την ημέρα 

είστε συνδεδεμένοι στο 

διαδίκτυο; 

179 2,8045 ,97196 ,031 ,182 -1,358 ,361 

Από πού συνδέεστε 

συνήθως στο διαδίκτυο; 

177 1,3955 ,86048 2,764 ,183 8,171 ,363 

Πίνακας 6.4. Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση ερωτήσεων Q1 και Q2 

 

   Η μέση τιμή της ερώτησης «Q1. Πόσες ώρες την ημέρα είστε συνδεδεμένοι στο 

διαδίκτυο;»  είναι 2.8045 που σημαίνει ότι οι περισσότεροι χρήστες είναι συνδεδεμένοι στο 

Διαδίκτυο δύο έως τέσσερις ώρες την ημέρα, ενώ η μέση τιμή της ερώτησης «Q2. Από πού 

συνδέεστε συνήθως στο διαδίκτυο;» σημαίνει ότι οι περισσότεροι χρήστες συνδέονται κυρίως 

από το σπίτι και κατά δεύτερον από το χώρο εργασίας τους. 
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 Q3. Ποιο μέσο χρησιμοποιείτε συνήθως για την περιήγησή σας στο διαδίκτυο; 

   Το 44.7% συνδέεται στο Διαδίκτυο μέσω σταθερού υπολογιστή, ενώ στο ίδιο ποσοστό 

είναι και οι χρήστες μέσω φορητού υπολογιστή. Σημαντικό είναι και το ποσοστό χρήσης 

κινητών τηλεφώνων για σύνδεση στο Διαδίκτυο, που ανέρχεται στο 8.9% και σύμφωνα με το 

δελτίο τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης 

και επικοινωνίας απο τα νοικοκυριά έτους 2012, η τάση αυτή είναι συνεχώς ανερχόμενη. 

Κατά 48,6%% αυξήθηκε το 2012 το ποσοστό των «εν κινήσει» χρηστών που συνδέονται στο 

διαδίκτυο από το κινητό σε σχέση με το 2011. Σύμφωνα με Πανευρωπαϊκή έρευνα της 

Mediascope Europe
58

, το 21% των Ευρωπαίων περιηγείται στο διαδίκτυο μέσω κινητού 

τηλεφώνου. 

Q3. Ποιο μέσο χρησιμοποιείτε συνήθως για την περιήγησή σας στο διαδίκτυο; 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Σταθερό υπολογιστή 80 44,7 44,9 44,9 

Φορητό υπολογιστή (laptop) 80 44,7 44,9 89,9 

Κινητό τηλέφωνο 16 8,9 9,0 98,9 

Ipad 1 ,6 ,6 99,4 

Άλλο μέσο 1 ,6 ,6 100,0 

Σύνολο 178 99,4 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 1 ,6 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.5. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q3 

 

 Q4. Χρησιμοποιείτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

   Το 87.2 % χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που αποδεικνύει τη  

εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος 

χρησιμοποιεί τα Social Media επιβεβαιώνοντας την ολοένα και αυξανόμενη τάση διείσδυσης 

τους στην καθημερινότητά μας.  

Q4. Χρησιμοποιείτε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης; 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρε

ς τιμές 

Ναι 156 87,2 87,2 87,2 

Όχι 23 12,8 12,8 100,0 

                                                             
58 http://www.wss.com.gr/web/blog/108-mediascope-europe.html 
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Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρε

ς τιμές 

Ναι 156 87,2 87,2 87,2 

Όχι 23 12,8 12,8 100,0 

Σύνολο 179 100,0 100,0  

Πίνακας 6.6. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q4 

 

 

Σχήμα 6.1 Κατανομή δείγματος για την χρήση Social Media 

Q5. Έχετε δημιουργήσει κάποιο προφίλ σε μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης; 

   Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, το 85.5% έχει απαντήσει θετικά και δηλώνει ότι 

διατηρεί προφίλ σε τουλάχιστον μία σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Η τάση αυτή 

επιβεβαιώνει πως η συμμετοχή σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί την πιο δημοφιλή 

δραστηριότητα στα Social Media. 

Q5. Έχετε δημιουργήσει κάποιο προφίλ σε μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης; 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ναι 153 85,5 98,1 98,1 

Όχι 3 1,7 1,9 100,0 

Σύνολο 156 87,2 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 23 12,8 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.7. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q5 

 



 

 
     

99 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

 

Σχήμα 6.2 Κατανομή δείγματος για την δημιουργία προφίλ σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

 

 Q6. Σας ανήκει κάποιο blog/site; 

Το 16.8% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τους ανήκει κάποιο blog ή site. 

Q6. Σας ανήκει κάποιο blog/site; 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ναι 30 16,8 19,4 19,4 

Όχι 125 69,8 80,6 100,0 

Σύνολο 155 86,6 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 24 13,4 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.8. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q6 
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 Q7 Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρατίθενται 

ακριβώς παρακάτω: 

   Η συγκεκριμένη ερώτηση έχει διττό σκοπό. Μελετά τον βαθμό χρήσης κάποιων 

αναγνωρίσιμων μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε 2 διαστάσεις: ένταση χρήσης και 

προτίμηση. Η ένταση χρήσης γίνεται αντιληπτή από τους Μέσους όρους κάθε απάντησης ενώ 

η προτίμηση από τα ποσοστά χρήσης και από το N των θετικών απαντήσεων. Και στις 2 

περιπτώσεις όπως αναλύεται παρακάτω νικητής είναι το Facebook. 

 

 

Q7.1. FACEBOOK 

    Το Facebook δείχνει να έχει  ηγετική θέση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το 86% να 

το χρησιμοποιεί, ενώ σε ποσοστό 62% αναφέρεται ότι γίνεται η χρήση του καθημερινά.  

Q7.1. FACEBOOK 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 1 ,6 ,6 ,6 

Κάποιες φορές το μήνα 5 2,8 3,2 3,9 

Κάποιες φορές την 

εβδομάδα 

38 21,2 24,5 28,4 

1 ώρα την ημέρα 40 22,3 25,8 54,2 

Πάνω από 2 ώρες την 

ημέρα 

71 39,7 45,8 100,0 

Σύνολο 155 86,6 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 24 13,4 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.9. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q7.1 
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Q7.2. TWITTER 

   Το Twitter χρησιμοποιείται από το 29.6% του δείγματος, με τους καθημερινούς χρήστες να 

ανέρχονται στο 12.9%. 

 

Q7.2. TWITTER 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 97 54,2 64,7 64,7 

Κάποιες φορές το μήνα 
13 7,3 8,7 73,3 

Κάποιες φορές την 

εβδομάδα 

17 9,5 11,3 84,7 

1 ώρα την ημέρα 
10 5,6 6,7 91,3 

Πάνω από 2 ώρες την 

ημέρα 

13 7,3 8,7 100,0 

Σύνολο 
150 83,8 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 
29 16,2 

  

Σύνολο 
179 100,0   

Πίνακας 6.10. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q7.2 

 

Q7.3. YOUTUBE 

   Το Youtube είναι πολύ δημοφιλές, μιας και το 78.8% το χρησιμοποιεί, ενώ οι καθημερινοί 

χρήστες ανέρχονται σε ποσοστό 40.8%. 

Q7.3. YOUTUBE 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 11 6,1 7,2 7,2 

Κάποιες φορές το μήνα 11 6,1 7,2 14,5 

Κάποιες φορές την 

εβδομάδα 

57 31,8 37,5 52,0 

1 ώρα την ημέρα 44 24,6 28,9 80,9 

Πάνω από 2 ώρες την 

ημέρα 

29 16,2 19,1 100,0 

Σύνολο 152 84,9 100,0  
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Ελλιπείς 

τιμές 

 27 15,1 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.11. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q7.3 

 

Q7.4. MYSPACE 

   Μόλις το 6.1% διατηρεί λογαριασμό στο MySpace, που αποτελεί κυρίως 

μουσικό/καλλιτεχνικό κοινωνικό δίκτυο. 

Q7.4. MYSPACE 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 138 77,1 92,6 92,6 

Κάποιες φορές το μήνα 5 2,8 3,4 96,0 

Κάποιες φορές την 

εβδομάδα 

3 1,7 2,0 98,0 

1 ώρα την ημέρα 1 ,6 ,7 98,7 

Πάνω από 2 ώρες την 

ημέρα 

2 1,1 1,3 100,0 

Σύνολο 149 83,2 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 30 16,8 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.12. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q7.4 

 

Q7.5. GOOGLE PLUS 

   Το Google Plus, αν και θεωρείται ότι σύντομα θα ανταγωνιστεί το Facebook, κυμαίνεται σε 

χαμηλά επίπεδα, της τάξης του 20.7% ως προς την προτίμηση των Ελλήνων χρηστών. 

Q7.5. GOOGLE PLUS 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 114 63,7 75,5 75,5 

Κάποιες φορές το μήνα 9 5,0 6,0 81,5 

Κάποιες φορές την 

εβδομάδα 

11 6,1 7,3 88,7 

1 ώρα την ημέρα 11 6,1 7,3 96,0 
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Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 6 3,4 4,0 100,0 

Σύνολο 151 84,4 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 28 15,6 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.13. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q7.5 

 

Q7.6. LINKEDIN 

   Το LINKEDIN θεωρείται μέσο επαγγελματικής δικτύωσης και κυμαίνεται στα επίπεδα 

χρήσης του 16.2%. 

Q7.6. LINKEDIN 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 121 67,6 80,7 80,7 

Κάποιες φορές το μήνα 17 9,5 11,3 92,0 

Κάποιες φορές την 

εβδομάδα 

12 6,7 8,0 100,0 

Σύνολο 150 83,8 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 29 16,2 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.14. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q7.6 

 

Q7.7. BLOGGER 

   Το Blogger ήταν από τα πρώτα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έγιναν γνωστά στην 

Ελλάδα και έχει κυρίως χαρακτήρα ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων. Σε ποσοστό 

15.6% χρησιμοποιείται από το δείγμα μας. 

Q7.7. BLOGGER 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 121 67,6 81,2 81,2 

Κάποιες φορές το μήνα 12 6,7 8,1 
42,9 

Κάποιες φορές την 

εβδομάδα 

10 5,6 6,7 
78,6 
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1 ώρα την ημέρα 5 2,8 3,4 
96,4 

Πάνω από 2 ώρες την 

ημέρα 

1 ,6 ,7 
100,0 

Σύνολο 149 83,2 100,0 
 

Ελλιπείς 

τιμές 

 
30 16,8 

  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.15. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q7.7 

Q7.8. WIKIPEDIA 

   Η Wikipedia είναι η μεγαλύτερη online εγκυκλοπαίδεια και αποτελεί πηγή ενημέρωσης για 

το 59.8% των χρηστών του δείγματος. 

Q7.8. WIKIPEDIA 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 43 24,0 28,7 28,7 

Κάποιες φορές το μήνα 42 23,5 28,0 56,7 

Κάποιες φορές την 

εβδομάδα 

60 33,5 40,0 96,7 

1 ώρα την ημέρα 4 2,2 2,7 99,3 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 1 ,6 ,7 100,0 

Σύνολο 150 83,8 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 29 16,2 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.16. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q7.8 

 

Q7.9. AMAZON 

    Η Amazon αποτελεί ένα κοινωνικό δίκτυο που χρησιμοποιείται από το 19% των χρηστών. 

Q7.9. AMAZON 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 
Καθόλου 114 63,7 77,0 77,0 

Κάποιες φορές το μήνα 27 15,1 18,2 95,3 
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τιμές Κάποιες φορές την 

εβδομάδα 

3 1,7 2,0 97,3 

1 ώρα την ημέρα 4 2,2 2,7 100,0 

Σύνολο 148 82,7 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 31 17,3 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.17. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q7.9 

 

 

Q7.10. HI 5 

   Το HI5 είχε μεγάλη απήχηση στο ελληνικό κοινό στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, 

όντας πρωτοποριακό για την εποχή του, αλλά η ανάπτυξη πιο σύγχρονων δικτύων είχε ως 

αποτέλεσμα τον περιορισμό της χρήσης του στο 3.9%. 

Q7.10. HI 5 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 143 79,9 95,3 95,3 

Κάποιες φορές το μήνα 6 3,4 4,0 99,3 

Κάποιες φορές την 

εβδομάδα 

1 ,6 ,7 100,0 

Σύνολο 150 83,8 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 29 16,2 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.18. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q7.10 

 

Q7.11. FLICKR 

   Το Flickr παρά το ισχυρό brand που έχει χτίσει, στην Ελλάδα ακόμα χρησιμοποιείται σε 

περιορισμένο βαθμό ( 7.3%). 

Q7.11. FLICKR 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 
Καθόλου 137 76,5 91,3 91,3 

Κάποιες φορές το μήνα 9 5,0 6,0 97,3 
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τιμές Κάποιες φορές την 

εβδομάδα 

4 2,2 2,7 100,0 

Σύνολο 150 83,8 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 29 16,2 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.19. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q7.11 

 

 

 

Q7.12. ΑΛΛΟ 

   Το 9.5% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε το Reddit, το Digg και το Tumblr. 

Q7.12. ΑΛΛΟ 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 119 66,5 87,5 87,5 

Κάποιες φορές το μήνα 4 2,2 2,9 90,4 

Κάποιες φορές την 

εβδομάδα 

6 3,4 4,4 94,9 

1 ώρα την ημέρα 3 1,7 2,2 97,1 

Πάνω από 2 ώρες την 

ημέρα 

4 2,2 2,9 100,0 

Σύνολο 136 76,0 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 43 24,0 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.20. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q7.12 
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Descriptive Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

FACEBOOK 
155 4,1290 ,93773 -,692 ,195 -,429 ,387 

YOUTUBE 
152 3,4539 1,10291 -,437 ,197 -,173 ,391 

WIKIPEDIA 
150 2,1867 ,90773 ,057 ,198 -,823 ,394 

TWITTER 
150 1,8600 1,34129 1,308 ,198 ,296 ,394 

GOOGLE PLUS 
151 1,5828 1,14518 1,818 ,197 1,988 ,392 

BLOGGER 
149 1,3423 ,80347 2,468 ,199 5,513 ,395 

AMAZON 
148 1,3041 ,64585 2,532 ,199 6,852 ,396 

ΑΛΛΟ 
136 1,3015 ,88878 3,093 ,208 8,839 ,413 

LINKEDIN 
150 1,2733 ,60086 2,064 ,198 2,947 ,394 

MYSPACE 
149 1,1477 ,60823 4,848 ,199 24,943 ,395 

FLICKR 
150 1,1133 ,39352 3,677 ,198 13,333 ,394 

HI 5 
150 1,0533 ,25348 5,198 ,198 29,403 ,394 

Πίνακας 6.21. Βαθμός χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

    Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.21, οι περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν το Facebook σε 

μεγάλο βαθμό, αφού η μέση τιμή δηλώνει ότι κατά μέσο όρο πάνω από μία ώρα την ημέρα 

γίνεται η χρήση του. Το Youtube ακολουθεί τόσο ως προς τον αριθμό χρηστών όσο και ως 

προς τη διάρκεια καθημερινής χρήσης, που είναι κοντά στη μία ώρα την ημέρα. Η Wikipedia 

ενώ έχει σημαντικό αριθμό χρηστών (τρίτο δημοφιλέστερο κοινωνικό δίκτυο), έχει μικρή 

μέση τιμή, που δηλώνει ότι η χρήση του δεν είναι καθημερινή. Twitter, Google Plus και 

Myspace έχουν υψηλό βαθμό χρήσης. Τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πίνακα 

έχουν χρήση που περιορίζεται σε κάποιες φορές την εβδομάδα ή το μήνα. Όσοι 

χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτός πίνακα (Digg, Reddit, Zoo, Tumblr, MSN) 

δηλώνουν ότι τα χρησιμοποιούν αρκετά συχνά, σχεδόν σε καθημερινή βάση.  
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Σχήμα 6.3 Βαθμός χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης βάσει ποσοστών χρήσης 

 

 

Σχήμα 6.4Φθίνοντας βαθμός χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης βάσει μέσου όρου 
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 Q8. Για ποιόν λόγο χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

Q8.1. Για να επικοινωνώ με άλλους ανθρώπους 

   Το 80.4% των ερωτηθέντων απάντησε ότι χρησιμοποιεί τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

για επικοινωνία και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό ( 55.2% ).  

Q8.1. Για να επικοινωνώ με άλλους ανθρώπους 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 9 5,0 5,9 5,9 

Μικρό βαθμό 18 10,1 11,8 17,6 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

27 15,1 17,6 35,3 

Μεγάλο βαθμό 61 34,1 39,9 75,2 

Πολύ μεγάλο βαθμό 38 21,2 24,8 100,0 

Σύνολο 153 85,5 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 26 14,5 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.22. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q8.1 

 

Q8.2. Για να κρατήσω επαφή με παλιούς συμμαθητές και φίλους 

   Επίσης το 81% δηλώνει ότι ο λόγος χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η 

επαφή με παλιούς συμμαθητές και φίλους. 

Q8.2. Για να κρατήσω επαφή με παλιούς συμμαθητές και φίλους 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 9 5,0 5,8 5,8 

Μικρό βαθμό 18 10,1 11,7 17,5 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

35 19,6 22,7 40,3 

Μεγάλο βαθμό 56 31,3 36,4 76,6 

Πολύ μεγάλο βαθμό 36 20,1 23,4 100,0 

Σύνολο 154 86,0 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 25 14,0 
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Q8.2. Για να κρατήσω επαφή με παλιούς συμμαθητές και φίλους 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 9 5,0 5,8 5,8 

Μικρό βαθμό 18 10,1 11,7 17,5 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

35 19,6 22,7 40,3 

Μεγάλο βαθμό 56 31,3 36,4 76,6 

Πολύ μεγάλο βαθμό 36 20,1 23,4 100,0 

Σύνολο 154 86,0 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 25 14,0 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.23. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q8.2 

 

Q8.3. Για να κρατήσω επαφή με συγγενείς και φίλους στο εξωτερικό 

   Το 74.3% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι τα κοινωνικά δίκτυα τους είναι χρήσιμα ώστε 

να επικοινωνούν με συγγενείς και φίλους στο εξωτερικό. 

 

Q8.3. Για να κρατήσω επαφή με συγγενείς και φίλους στο εξωτερικό 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 20 11,2 13,1 13,1 

Μικρό βαθμό 26 14,5 17,0 30,1 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

36 20,1 23,5 53,6 

Μεγάλο βαθμό 51 28,5 33,3 86,9 

Πολύ μεγάλο βαθμό 20 11,2 13,1 100,0 

Σύνολο 153 85,5 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 26 14,5 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.24. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q8.3 
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Q8.4. Για να ενημερωθώ για τις κοινωνικές εξελίξεις στον κόσμο 

   Το 72.6% χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώνεται για τις 

κοινωνικές εξελίξεις. Το 44.7% δηλώνει ότι βασική πηγή ενημέρωσής τους είναι τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 

Q8.4. Για να ενημερωθώ για τις κοινωνικές εξελίξεις στον κόσμο 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 23 12,8 15,0 15,0 

Μικρό βαθμό 19 10,6 12,4 27,5 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

31 17,3 20,3 47,7 

Μεγάλο βαθμό 58 32,4 37,9 85,6 

Πολύ μεγάλο βαθμό 22 12,3 14,4 100,0 

Σύνολο 153 85,5 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 26 14,5 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.25. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q8.4 

 

Q8.5. Για να ενημερωθώ για τις πολιτικές εξελίξεις στον κόσμο 

   Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πηγή ενημέρωσης για τις πολιτικές εξελίξεις 

σε ποσοστό 68.2%. 

Q8.5. Για να ενημερωθώ για τις πολιτικές εξελίξεις στον κόσμο 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 29 16,2 19,2 19,2 

Μικρό βαθμό 27 15,1 17,9 37,1 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

31 17,3 20,5 57,6 

Μεγάλο βαθμό 45 25,1 29,8 87,4 

Πολύ μεγάλο βαθμό 19 10,6 12,6 100,0 

Σύνολο 151 84,4 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 28 15,6 
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Q8.5. Για να ενημερωθώ για τις πολιτικές εξελίξεις στον κόσμο 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 29 16,2 19,2 19,2 

Μικρό βαθμό 27 15,1 17,9 37,1 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

31 17,3 20,5 57,6 

Μεγάλο βαθμό 45 25,1 29,8 87,4 

Πολύ μεγάλο βαθμό 19 10,6 12,6 100,0 

Σύνολο 151 84,4 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 28 15,6 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.26. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q8.5 

 

Q8.6. Για να συλλέξω πληροφορίες για την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας 

   Το 62.6% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για θέματα 

αγορών. Το 21.2% μάλιστα δείχνει να το χρησιμοποιεί αρκετά συχνά προκειμένου να 

αποφασίσουν και να σχεδιάσουν τις αγορές τους. 

Q8.6. Για να συλλέξω πληροφορίες για την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 40 22,3 26,3 26,3 

Μικρό βαθμό 38 21,2 25,0 51,3 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

36 20,1 23,7 75,0 

Μεγάλο βαθμό 24 13,4 15,8 90,8 

Πολύ μεγάλο βαθμό 14 7,8 9,2 100,0 

Σύνολο 152 84,9 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 27 15,1 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.27. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q8.6 
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Q8.7. Για να συλλέξω πληροφορίες που αφορούν την εκπαίδευση 

   Και στο πεδίο της εκπαίδευσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν έντονο ενημερωτικό 

χαρακτήρα, σύμφωνα με το 61.5%. 

Q8.7. Για να συλλέξω πληροφορίες που αφορούν την εκπαίδευση 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 40 22,3 26,7 26,7 

Μικρό βαθμό 41 22,9 27,3 54,0 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

30 16,8 20,0 74,0 

Μεγάλο βαθμό 26 14,5 17,3 91,3 

Πολύ μεγάλο βαθμό 13 7,3 8,7 100,0 

Σύνολο 150 83,8 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 29 16,2 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.28. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q8.7 

 

Q8.8. Για να παίξω παιχνίδια 

Το 54.2% έχει εντοπίσει μια μορφή ψυχαγωγίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των 

παιχνιδιών που διαθέτουν. 

Q8.8. Για να παίξω παιχνίδια 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 56 31,3 36,6 36,6 

Μικρό βαθμό 40 22,3 26,1 62,7 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

25 14,0 16,3 79,1 

Μεγάλο βαθμό 22 12,3 14,4 93,5 

Πολύ μεγάλο βαθμό 10 5,6 6,5 100,0 

Σύνολο 153 85,5 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 26 14,5 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.29. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q8.8 
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Q8.9. Για να παρακολουθήσω ταινίες, μουσική 

   Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν έντονο ψυχαγωγικό χαρακτήρα, μιας και 

προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης ταινιών και μουσικής. Το 67% απάντησε ότι 

χρησιμοποιεί τις αντίστοιχες υπηρεσίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον τομέα αυτό. 

Q8.9. Για να παρακολουθήσω ταινίες, μουσική 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 33 18,4 21,6 21,6 

Μικρό βαθμό 31 17,3 20,3 41,8 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

41 22,9 26,8 68,6 

Μεγάλο βαθμό 26 14,5 17,0 85,6 

Πολύ μεγάλο βαθμό 22 12,3 14,4 100,0 

Σύνολο 153 85,5 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 26 14,5 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.30. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q8.9 

 

Q8.10. Για να συλλέξω πληροφορίες υγείας 

   Το 54.7% χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερωθεί και για θέματα 

υγείας, θεωρώντας ότι μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες. Βέβαια μόλις το 

11.2% φαίνεται να τα χρησιμοποιεί σαν βασική πηγή. 

Q8.10. Για να συλλέξω πληροφορίες υγείας 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 53 29,6 35,1 35,1 

Μικρό βαθμό 36 20,1 23,8 58,9 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

42 23,5 27,8 86,8 

Μεγάλο βαθμό 17 9,5 11,3 98,0 

Πολύ μεγάλο βαθμό 3 1,7 2,0 100,0 

Σύνολο 151 84,4 100,0  
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Ελλιπείς 

τιμές 

 28 15,6 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.31. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q8.10 

Q8.11. Από περιέργεια 

   Το 57.5% δηλώνει ότι και η περιέργεια αποτελεί ένας λόγος που χρησιμοποιούν τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 

Q8.11. Από περιέργεια 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 46 25,7 30,9 30,9 

Μικρό βαθμό 30 16,8 20,1 51,0 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

31 17,3 20,8 71,8 

Μεγάλο βαθμό 29 16,2 19,5 91,3 

Πολύ μεγάλο βαθμό 13 7,3 8,7 100,0 

Σύνολο 149 83,2 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 30 16,8 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.32. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q8.11 

 

Q8.12. Για να μην μένω αμέτοχος στις τεχνολογικές εξελίξεις 

   Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλλουν τις τεχνολογικές εξελίξεις, και το 56.4% 

προτιμά να τις παρακολουθεί μέσω της χρήσης τους. 

Q8.12. Για να μην μένω αμέτοχος στις τεχνολογικές εξελίξεις 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 49 27,4 32,7 32,7 

Μικρό βαθμό 41 22,9 27,3 60,0 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

25 14,0 16,7 76,7 

Μεγάλο βαθμό 28 15,6 18,7 95,3 

Πολύ μεγάλο βαθμό 7 3,9 4,7 100,0 
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Σύνολο 150 83,8 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 29 16,2 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.33. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q8.12 

 

Q8.13. Για να συλλέξω πληροφορίες /προσωπικά στοιχεία για φίλους και γνωστούς 

   Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για φίλους, 

συναδέλφους, συγγενείς. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν μια τεράστια 

βιβλιοθήκη προσωπικών δεδομένων και το 58.7% προτιμά να τη χρησιμοποιεί. 

 

Q8.13. Για να συλλέξω πληροφορίες/προσωπικά στοιχεία για φίλους και γνωστούς 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 45 25,1 30,0 30,0 

Μικρό βαθμό 44 24,6 29,3 59,3 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

30 16,8 20,0 79,3 

Μεγάλο βαθμό 24 13,4 16,0 95,3 

Πολύ μεγάλο βαθμό 7 3,9 4,7 100,0 

Σύνολο 150 83,8 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 29 16,2 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.34. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q8.13 
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Q8.14. Γιατί με πίεζαν οι φίλοι μου να γίνω μέλος 

   Μόλις το 25.7% υποστηρίζει ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δε γίνεται 

σύμφωνα με τη επιθυμία του.   

Q8.14. Γιατί με πίεζαν οι φίλοι μου να γίνω μέλος 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 104 58,1 69,3 69,3 

Μικρό βαθμό 22 12,3 14,7 84,0 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

12 6,7 8,0 92,0 

Μεγάλο βαθμό 11 6,1 7,3 99,3 

Πολύ μεγάλο βαθμό 1 ,6 ,7 100,0 

Σύνολο 150 83,8 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 29 16,2 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.35. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q8.14 

Q.8.15. Για αναζήτηση εργασίας 

   Λόγω της οικονομικής κρίσης, υπάρχει μεγάλη ανάγκη χρήσης ολοένα και περισσότερων 

πηγών εύρεσης/αναζήτησης εργασίας. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνουν αυτή τη 

δυνατότητα και το 43.6% δηλώνει ότι τα χρησιμοποιεί για αυτό το σκοπό. Το εύρημα 

επιβεβαιώνεται και από τις έρευνες που έχουν αναφερθεί στο θεωρητικό πλαίσιο της 

εργασίας. 

Q.8.15. Για αναζήτηση εργασίας 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 70 39,1 47,3 47,3 

Μικρό βαθμό 25 14,0 16,9 64,2 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

23 12,8 15,5 79,7 

Μεγάλο βαθμό 19 10,6 12,8 92,6 

Πολύ μεγάλο βαθμό 11 6,1 7,4 100,0 

Σύνολο 148 82,7 100,0  
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Ελλιπείς 

τιμές 

 31 17,3 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.36. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q8.15 

 

Q8.16. Για να κάνω νέους φίλους/γνωριμίες 

   Μόνο το 44.7% των ερωτηθέντων αναγνωρίζει ότι ένας από τους λόγους χρήσης των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η αναζήτηση και εύρεση νέων φίλων και γνωριμιών. 

Q8.16. Για να κάνω νέους φίλους/γνωριμίες 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 65 36,3 44,8 44,8 

Μικρό βαθμό 33 18,4 22,8 67,6 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

23 12,8 15,9 83,4 

Μεγάλο βαθμό 18 10,1 12,4 95,9 

Πολύ μεγάλο βαθμό 6 3,4 4,1 100,0 

Σύνολο 145 81,0 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 34 19,0 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.37. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q8.16 
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Q8.17. Για να γεμίσω τον ελεύθερό μου χρόνο 

   Για το 57.5% τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα μέρος του ελεύθερου χρόνου 

τους. 

Q8.17. Για να γεμίσω τον ελεύθερό μου χρόνο 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 45 25,1 30,4 30,4 

Μικρό βαθμό 38 21,2 25,7 56,1 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

25 14,0 16,9 73,0 

Μεγάλο βαθμό 27 15,1 18,2 91,2 

Πολύ μεγάλο βαθμό 13 7,3 8,8 100,0 

Σύνολο 148 82,7 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 31 17,3 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.38. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q8.17 

 

Q8.18. Γιατί είναι στη μόδα 

   Το 26.8% παραδέχεται ότι ένας από τους λόγους που χρησιμοποιούνται τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης είναι επειδή βρίσκονται στη μόδα. 

Q8.18. Γιατί είναι στη μόδα 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 97 54,2 66,9 66,9 

Μικρό βαθμό 21 11,7 14,5 81,4 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

13 7,3 9,0 90,3 

Μεγάλο βαθμό 13 7,3 9,0 99,3 

Πολύ μεγάλο βαθμό 1 ,6 ,7 100,0 

Σύνολο 145 81,0 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 34 19,0 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.39. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q8.18 
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Q8.19. Για να μοιραστώ φωτογραφίες και βίντεο 

Το 52% επιλέγει να μοιράσει βίντεο και φωτογραφίες μέσω των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. 

Q8.19. Για να μοιραστώ φωτογραφίες και βίντεο 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 57 31,8 38,0 38,0 

Μικρό βαθμό 33 18,4 22,0 60,0 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

25 14,0 16,7 76,7 

Μεγάλο βαθμό 28 15,6 18,7 95,3 

Πολύ μεγάλο βαθμό 7 3,9 4,7 100,0 

Σύνολο 150 83,8 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 29 16,2 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.40. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q8.19 

 

Q8.20. Για να μοιραστώ εμπειρίες και απόψεις 

   Η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία μεταξύ χρηστών, είτε άμεση είτε έμμεση, σε 

συνδυασμό με την εύρεση πληροφορίας, αποτελεί βασικός λόγος χρήσης των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με το 67.6%. 

Q8.20. Για να μοιραστώ εμπειρίες και απόψεις 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 29 16,2 19,3 19,3 

Μικρό βαθμό 27 15,1 18,0 37,3 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

43 24,0 28,7 66,0 

Μεγάλο βαθμό 38 21,2 25,3 91,3 

Πολύ μεγάλο βαθμό 13 7,3 8,7 100,0 

Σύνολο 150 83,8 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 29 16,2 
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Q8.20. Για να μοιραστώ εμπειρίες και απόψεις 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 29 16,2 19,3 19,3 

Μικρό βαθμό 27 15,1 18,0 37,3 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

43 24,0 28,7 66,0 

Μεγάλο βαθμό 38 21,2 25,3 91,3 

Πολύ μεγάλο βαθμό 13 7,3 8,7 100,0 

Σύνολο 150 83,8 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 29 16,2 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.41. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q8.20 

 

 

Descriptive Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Για να επικοινωνώ με 

άλλους ανθρώπους 

153 3,6601 1,14802 -,730 ,196 -,240 ,390 

Για να κρατήσω επαφή με 

παλιούς συμμαθητές και 

φίλους 

154 3,5974 1,14057 -,605 ,195 -,360 ,389 

Για να ενημερωθώ για τις 

κοινωνικές εξελίξεις στον 

κόσμο 

153 3,2418 1,27747 -,483 ,196 -,861 ,390 

Για να κρατήσω επαφή με 

συγγενείς και φίλους στο 

εξωτερικό 

153 3,1634 1,23788 -,316 ,196 -,908 ,390 

Για να ενημερωθώ για τις 

πολιτικές εξελίξεις στον 

κόσμο 

151 2,9868 1,32658 -,149 ,197 -1,186 ,392 

Για να μοιραστώ εμπειρίες 

και απόψεις 

150 2,8600 1,24259 -,071 ,198 -1,014 ,394 

Για να παρακολουθήσω 

ταινίες, μουσική 

153 2,8235 1,33829 ,145 ,196 -1,092 ,390 
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Για να συλλέξω 

πληροφορίες για την αγορά 

ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας 

152 2,5658 1,28502 ,364 ,197 -,941 ,391 

Από περιέργεια 149 2,5503 1,33779 ,303 ,199 -1,159 ,395 

Για να συλλέξω 

πληροφορίες που αφορούν 

την εκπαίδευση 

150 2,5400 1,28820 ,397 ,198 -,971 ,394 

Για να γεμίσω τον 

ελεύθερό μου χρόνο 

148 2,4932 1,32735 ,431 ,199 -1,053 ,396 

Για να συλλέξω 

πληροφορίες /προσωπικά 

στοιχεία για φίλους και 

γνωστούς 

150 2,3600 1,20000 ,501 ,198 -,792 ,394 

Για να μην μένω αμέτοχος 

στις τεχνολογικές εξελίξεις 

150 2,3533 1,24316 ,490 ,198 -,959 ,394 

Για να μοιραστώ 

φωτογραφίες και βίντεο 

150 2,3000 1,27837 ,514 ,198 -1,034 ,394 

Για να παίξω παιχνίδια 153 2,2810 1,27454 ,655 ,196 -,735 ,390 

Για να συλλέξω 

πληροφορίες υγείας 

151 2,2119 1,10520 ,441 ,197 -,802 ,392 

Για αναζήτηση εργασίας 148 2,1622 1,34039 ,781 ,199 -,715 ,396 

Για να κάνω νέους 

φίλους/γνωριμίες 

145 2,0828 1,21623 ,826 ,201 -,471 ,400 

Γιατί είναι στη μόδα 145 1,6207 1,02109 1,493 ,201 ,992 ,400 

Γιατί με πίεζαν οι φίλοι 

μου να γίνω μέλος 

150 1,5533 ,96611 1,680 ,198 1,739 ,394 

Πίνακας 6.42. Λόγοι χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

Παρατηρώντας τον Πίνακα 6.42 διαπιστώνουμε πως η στήλη των μέσων τιμών του πίνακα 

μας δίνει πολλές σημαντικές πληροφορίες. Η επικοινωνία και ενημέρωση αποτελούν τους 

δύο βασικούς λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, 

καθώς οι ερωτήσεις που αναφέρονται στην επικοινωνία και την ενημέρωση έχουν μέσες τιμές 

μεγαλύτερες του 3. Το εύρημα συνάδει με την επικρατούσα αντίληψη στην διεθνή 

βιβλιογραφία ότι οι κυριότεροι λόγοι χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η 

επικοινωνία και η διατήρηση σχέσεων (Diffley, et al., 2011, σ.48). Η αναζήτηση 

πληροφορίας αποτελεί τη βάση για τους χρήστες του διαδικτύου και αυτό αποτυπώνεται και 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η μόδα περνά σε δεύτερη μοίρα, αφού η μέση τιμή της 

είναι μικρότερη του 3. 
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Σχήμα 6.5 Λόγοι χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
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 Q9. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις; 

Q9.1. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με βοηθούν στο να εκφραστώ ελεύθερα 

Το 38.6% υποστηρίζει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθούν στην ελευθερία της 

έκφρασης. 

Q9.1. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με βοηθούν στο να εκφραστώ ελεύθερα 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 7 3,9 4,6 4,6 

Διαφωνώ 25 14,0 16,6 21,2 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

50 27,9 33,1 54,3 

Συμφωνώ 56 31,3 37,1 91,4 

Συμφωνώ Απόλυτα 13 7,3 8,6 100,0 

Σύνολο 151 84,4 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 28 15,6 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.43. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q9.1 

Q9.2. Μέσω των κοινωνικών δικτύων εμπνέομαι/συλλαμβάνω καινούριες ιδέες 

   Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενημερώνουν και αλληλεπιδρούν με το χρήστη. Το 35.8% 

ωφελείται από αυτές τις λειτουργίες και συλλαμβάνει νέες ιδέες για διάφορα θέματα. 

Q9.2. Μέσω των κοινωνικών δικτύων εμπνέομαι/ συλλαμβάνω καινούριες ιδέες 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 2 1,1 1,3 1,3 

Διαφωνώ 25 14,0 16,7 18,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

59 33,0 39,3 57,3 

Συμφωνώ 49 27,4 32,7 90,0 

Συμφωνώ Απόλυτα 15 8,4 10,0 100,0 

Σύνολο 150 83,8 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 29 16,2 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.44. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q9.2 
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Q9.3. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν την αστραπιαία μετάδοση των 

παγκόσμιων γεγονότων 

   Τα Social Media ενημερώνουν σε real time για τις εξελίξεις παγκοσμίως, και το 77.1% 

θεωρεί ότι επιτρέπουν την αστραπιαία μετάδοση των γεγονότων. 

Q9.3. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν την αστραπιαία μετάδοση των παγκόσμιων 

γεγονότων 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ 3 1,7 2,0 2,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

11 6,1 7,2 9,2 

Συμφωνώ 71 39,7 46,7 55,9 

Συμφωνώ Απόλυτα 67 37,4 44,1 100,0 

Σύνολο 152 84,9 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 27 15,1 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.45. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q9.3 

 

Q9.4. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προάγουν την ελευθερία του λόγου 

Το 47.5% υποστηρίζει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προάγουν την ελευθερία του 

λόγου. 

Q9.4. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προάγουν την ελευθερία του λόγου 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 4 2,2 2,7 2,7 

Διαφωνώ 14 7,8 9,3 12,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

47 26,3 31,3 43,3 

Συμφωνώ 55 30,7 36,7 80,0 

Συμφωνώ Απόλυτα 30 16,8 20,0 100,0 

Σύνολο 150 83,8 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 29 16,2 
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Q9.4. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προάγουν την ελευθερία του λόγου 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 4 2,2 2,7 2,7 

Διαφωνώ 14 7,8 9,3 12,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

47 26,3 31,3 43,3 

Συμφωνώ 55 30,7 36,7 80,0 

Συμφωνώ Απόλυτα 30 16,8 20,0 100,0 

Σύνολο 150 83,8 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 29 16,2 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.46. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q9.4 

 

Q9.5. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τείνουν να αντικαταστήσουν την άμεση ανθρώπινη 

επαφή 

   Το 62% ενστερνίζεται την άποψη ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν 

εναλλακτική μορφή επικοινωνίας ή οποία θέτει σε κίνδυνο της άμεση ανθρώπινη επαφή. 

Q9.5. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τείνουν να αντικαταστήσουν την άμεση ανθρώπινη επαφή 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 2 1,1 1,3 1,3 

Διαφωνώ 20 11,2 13,2 14,6 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

18 10,1 11,9 26,5 

Συμφωνώ 69 38,5 45,7 72,2 

Συμφωνώ Απόλυτα 42 23,5 27,8 100,0 

Σύνολο 151 84,4 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 28 15,6 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.47. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q9.5 

Q9.6. Τα σχόλια, οι απόψεις άλλων χρηστών/ bloggers που διαβάζω στα κοινωνικά δίκτυα 

επηρεάζουν τις απόψεις μου 
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   Μόλις το 19% θεωρεί ότι η άποψή τους επηρεάζεται από απόψεις άλλων χρηστών στα 

Social Media, ενώ το 27,4%  δηλώνει ουδετερότητα. 

Q9.6. Τα σχόλια, οι απόψεις άλλων χρηστών/ bloggers που διαβάζω στα κοινωνικά δίκτυα 

επηρεάζουν τις απόψεις μου 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 21 11,7 13,9 13,9 

Διαφωνώ 47 26,3 31,1 45,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

49 27,4 32,5 77,5 

Συμφωνώ 29 16,2 19,2 96,7 

Συμφωνώ Απόλυτα 5 2,8 3,3 100,0 

Σύνολο 151 84,4 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 28 15,6 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.48. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q9.6 

 

Q9.7. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν αποκτήσει κοινωνική ταυτότητα 

Τα κοινωνικά δίκτυα, σύμφωνα με το 32.4%, έχουν αποκτήσει κοινωνική ταυτότητα. 

Q9.7. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν αποκτήσει κοινωνική ταυτότητα 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 7 3,9 4,8 4,8 

Διαφωνώ 28 15,6 19,3 24,1 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

52 29,1 35,9 60,0 

Συμφωνώ 42 23,5 29,0 89,0 

Συμφωνώ Απόλυτα 16 8,9 11,0 100,0 

Σύνολο 145 81,0 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 34 19,0 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.49. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q9.7 
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Q9.8. Οι πολιτικές μου πεποιθήσεις έχουν επηρεαστεί από τις απόψεις χρηστών που 

εκφράζονται σε πολιτικά blogs/προφίλ 

   Το 12.3% θεωρεί ότι  επηρεάζονται οι πολιτικές απόψεις τους και πεποιθήσεις τους από 

όσα διαβάζουν στα κοινωνικά δίκτυα. 

Q9.8. Οι πολιτικές μου πεποιθήσεις έχουν επηρεαστεί από τις απόψεις χρηστών που εκφράζονται 

σε πολιτικά blogs/προφίλ 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 50 27,9 34,0 34,0 

Διαφωνώ 46 25,7 31,3 65,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

29 16,2 19,7 85,0 

Συμφωνώ 14 7,8 9,5 94,6 

Συμφωνώ Απόλυτα 8 4,5 5,4 100,0 

Σύνολο 147 82,1 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 32 17,9 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.50. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q9.8 

Q9.9. Όταν είμαι μέλος μιας σελίδας κοινωνικής δικτύωσης νιώθω πιο ικανοποιημένος 

Το 8.4% θεωρεί ότι η εγγραφή τους σε μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης τους προσφέρει 

ικανοποίηση.  

Q9.9. Όταν είμαι μέλος μιας σελίδας κοινωνικής δικτύωσης νιώθω πιο ικανοποιημένος 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 49 27,4 34,3 34,3 

Διαφωνώ 52 29,1 36,4 70,6 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

27 15,1 18,9 89,5 

Συμφωνώ 14 7,8 9,8 99,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 ,6 ,7 100,0 

Σύνολο 143 79,9 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 36 20,1 
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Q9.9. Όταν είμαι μέλος μιας σελίδας κοινωνικής δικτύωσης νιώθω πιο ικανοποιημένος 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 49 27,4 34,3 34,3 

Διαφωνώ 52 29,1 36,4 70,6 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

27 15,1 18,9 89,5 

Συμφωνώ 14 7,8 9,8 99,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 ,6 ,7 100,0 

Σύνολο 143 79,9 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 36 20,1 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.51. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q9.9 

Q9.10. Όταν είμαι μέλος μιας σελίδας κοινωνικής δικτύωσης αισθάνομαι μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση 

Το 7.3% θεωρεί ότι ως μέλη σε ένα κοινωνικό δίκτυο, νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. 

Q9.10. Όταν είμαι μέλος μιας σελίδας κοινωνικής δικτύωσης αισθάνομαι μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 52 29,1 35,1 35,1 

Διαφωνώ 53 29,6 35,8 70,9 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

30 16,8 20,3 91,2 

Συμφωνώ 7 3,9 4,7 95,9 

Συμφωνώ Απόλυτα 6 3,4 4,1 100,0 

Σύνολο 148 82,7 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 31 17,3 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.52. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q9.10 

Q9.11. Έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές τα προβλήματά μου ανταλλάσοντας απόψεις με 

φίλους/ακολούθους/χρήστες που αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα 
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   Για το 17.9% τα κοινωνικά δίκτυα τους δίνουν τη λύση να επικοινωνήσουν με άλλα άτομα, 

προκειμένου να συζητήσουν για (κοινά) προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να βρουν μια 

λύση. 

Q9.11. Έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές τα προβλήματά μου ανταλλάσοντας απόψεις με 

φίλους/ακολούθους/χρήστες που αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 43 24,0 28,7 28,7 

Διαφωνώ 42 23,5 28,0 56,7 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

33 18,4 22,0 78,7 

Συμφωνώ 27 15,1 18,0 96,7 

Συμφωνώ Απόλυτα 5 2,8 3,3 100,0 

Σύνολο 150 83,8 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 29 16,2   

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.53. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q9.11 

Q9.12. Στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δείχνω τον πραγματικό μου εαυτό 

Για το 26.2% τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν ένα χώρο όπου οι χρήστες μπορούν να δείξουν 

τον πραγματικό τους εαυτό. 

Q9.12. Στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δείχνω τον πραγματικό μου εαυτό 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 25 14,0 16,7 16,7 

Διαφωνώ 18 10,1 12,0 28,7 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

60 33,5 40,0 68,7 

Συμφωνώ 33 18,4 22,0 90,7 

Συμφωνώ Απόλυτα 14 7,8 9,3 100,0 

Σύνολο 150 83,8 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 29 16,2 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.54. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q9.12 
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Q9.13. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης καλύπτουν τις κοινωνικές μου επιθυμίες 

Τα Social Media μπορούν να καλύψουν τις κοινωνικές επιθυμίες των χρηστών, σύμφωνα με 

το 12.9%. 

Q9.13. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης καλύπτουν τις κοινωνικές μου επιθυμίες 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 36 20,1 24,0 24,0 

Διαφωνώ 52 29,1 34,7 58,7 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

39 21,8 26,0 84,7 

Συμφωνώ 20 11,2 13,3 98,0 

Συμφωνώ Απόλυτα 3 1,7 2,0 100,0 

Σύνολο 150 83,8 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 29 16,2 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.55. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q9.13 

Q9.14. Η υφιστάμενη οικονομική κρίση με έχει στρέψει στην χρήση των σελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης ως μέσο ψυχαγωγίας 

   Τα Social Media προσφέρουν ψυχαγωγία στο 31.2%, το οποίο υποστηρίζει ότι λόγω της 

κρίσης έχουν στραφεί στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για διασκέδαση. 

 

Q9.14. Η υφιστάμενη οικονομική κρίση με έχει στρέψει στην χρήση των σελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης ως μέσο ψυχαγωγίας 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 30 16,8 19,9 19,9 

Διαφωνώ 23 12,8 15,2 35,1 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

42 23,5 27,8 62,9 

Συμφωνώ 40 22,3 26,5 89,4 

Συμφωνώ Απόλυτα 16 8,9 10,6 100,0 

Σύνολο 151 84,4 100,0  
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Ελλιπείς 

τιμές 

 28 15,6 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.56. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q9.14 

 

 

Descriptive Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης επιτρέπουν την 

αστραπιαία μετάδοση των 

παγκόσμιων γεγονότων 

152 4,3289 ,69793 -,908 ,197 ,918 ,391 

Τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης τείνουν να 

αντικαταστήσουν την 

άμεση ανθρώπινη επαφή 

151 3,8543 1,01586 -,785 ,197 -,121 ,392 

Τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης προάγουν την 

ελευθερία του λόγου 

150 3,6200 ,99441 -,421 ,198 -,190 ,394 

Μέσω των κοινωνικών 

δικτύων εμπνέομαι/ 

συλλαμβάνω καινούριες 

ιδέες 

150 3,3333 ,91715 -,025 ,198 -,450 ,394 

Τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης με βοηθούν στο 

να εκφραστώ ελεύθερα 

151 3,2848 ,99584 -,353 ,197 -,335 ,392 

Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν 

αποκτήσει κοινωνική 

ταυτότητα 

145 3,2207 1,03728 -,114 ,201 -,510 ,400 

Στις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης δείχνω τον 

πραγματικό μου εαυτό 

150 2,9533 1,17774 -,183 ,198 -,650 ,394 

Η υφιστάμενη οικονομική 

κρίση με έχει στρέψει στην 

χρήση των σελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης ως 

μέσο ψυχαγωγίας 

151 2,9272 1,28114 -,132 ,197 -1,054 ,392 
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Τα σχόλια, οι απόψεις 

άλλων χρηστών/ bloggers 

που διαβάζω στα 

κοινωνικά δίκτυα 

επηρεάζουν τις απόψεις 

μου 

151 2,6689 1,04385 ,130 ,197 -,656 ,392 

Έχω αντιμετωπίσει πολλές 

φορές τα προβλήματά μου 

ανταλλάσοντας απόψεις με 

φίλους/ ακολούθους/ 

χρήστες που 

αντιμετώπιζαν παρόμοια 

προβλήματα 

150 2,3933 1,17523 ,373 ,198 -,943 ,394 

Οι σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης καλύπτουν τις 

κοινωνικές μου επιθυμίες 

150 2,3467 1,04904 ,396 ,198 -,613 ,394 

Οι πολιτικές μου 

πεποιθήσεις έχουν 

επηρεαστεί από τις 

απόψεις χρηστών που 

εκφράζονται σε πολιτικά 

blogs/προφίλ 

147 2,2109 1,17176 ,772 ,200 -,237 ,397 

Όταν είμαι μέλος μιας 

σελίδας κοινωνικής 

δικτύωσης αισθάνομαι 

μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση 

148 2,0676 1,05406 ,959 ,199 ,563 ,396 

Όταν είμαι μέλος μιας 

σελίδας κοινωνικής 

δικτύωσης νιώθω πιο 

ικανοποιημένος 

143 2,0629 ,99447 ,657 ,203 -,399 ,403 

Πίνακας 6.57. Χαρακτηριστικά μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

   Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.57 ,η αστραπιαία μετάδοση των γεγονότων, η ελευθερία 

έκφρασης της γνώμης και η κοινωνική υπόσταση που έχουν τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν 

χαρακτηριστικά τα οποία αναγνωρίζονται από τους χρήστες τους. Επίσης αρκετοί χρήστες 

θεωρούν ότι οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να καλύψουν τις κοινωνικές τους 

επιθυμίες ή μέρος αυτών και η συμμετοχή σε ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να δημιουργήσει 

στο χρήστη αυτοπεποίθηση και ικανοποίηση. 
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Σχήμα 6.6. Χαρακτηριστικά μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
     

135 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

 Q10. Ποιες δραστηριότητες πραγματοποιείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

Q10.1. Συμμετέχω σε ομάδες κοινών ενδιαφερόντων (blog, forums) 

Το 71.5% συμμετέχει ενεργά σε blogs, forum κτλ. 

Q10.1. Συμμετέχω σε ομάδες κοινών ενδιαφερόντων (blog, forums) 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 25 14,0 16,3 16,3 

Μικρό βαθμό 43 24,0 28,1 44,4 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

38 21,2 24,8 69,3 

Μεγάλο βαθμό 34 19,0 22,2 91,5 

Πολύ μεγάλο βαθμό 13 7,3 8,5 100,0 

Σύνολο 153 85,5 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 26 14,5 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.58. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q10.1 

 

Q10.2Μοιράζομαι την γνώμη μου για ένα θέμα που μου φαίνεται ενδιαφέρον 

Το 75.4% χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα ώστε να εκφράσει την άποψή του για θέματα 

που τους ενδιαφέρουν. 

 

Q10.2Μοιράζομαι την γνώμη μου για ένα θέμα που μου φαίνεται ενδιαφέρον 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 17 9,5 11,2 11,2 

Μικρό βαθμό 33 18,4 21,7 32,9 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

42 23,5 27,6 60,5 

Μεγάλο βαθμό 44 24,6 28,9 89,5 

Πολύ μεγάλο βαθμό 16 8,9 10,5 100,0 

Σύνολο 152 84,9 100,0  
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Ελλιπείς 

τιμές 

 27 15,1 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.59. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q10.2 

 

Q10.3. Διαβάζω άρθρα στα blogs 

Τα blogs αποτελούν μια από τις αγαπημένες προτιμήσεις των χρηστών, μιας και 

ενημερώνονται από αυτά σε ποσοστό 80.4%. 

Q10.3. Διαβάζω άρθρα στα blogs 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 11 6,1 7,1 7,1 

Μικρό βαθμό 14 7,8 9,0 16,1 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

43 24,0 27,7 43,9 

Μεγάλο βαθμό 56 31,3 36,1 80,0 

Πολύ μεγάλο βαθμό 31 17,3 20,0 100,0 

Σύνολο 155 86,6 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 24 13,4 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.60. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q10.3 

 

Q10.4. Γράφω άρθρα στα blogs 

Παρόλο που οι χρήστες επισκέπτονται και διαβάζουν τα blogs, μόλις το 32.4% έχει ενεργή 

συμμετοχή και γράφει σε αυτά. 

 

Q10.4. Γράφω άρθρα στα blogs 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 93 52,0 61,6 61,6 

Μικρό βαθμό 38 21,2 25,2 86,8 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

7 3,9 4,6 91,4 
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Μεγάλο βαθμό 11 6,1 7,3 98,7 

Πολύ μεγάλο βαθμό 2 1,1 1,3 100,0 

Σύνολο 151 84,4 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 28 15,6 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.61. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q10.4 

 

Q10.5. Συμμετέχω ενεργά στον σχολιασμό περιεχομένου που με ενδιαφέρει (comments) 

Ο σχολιασμός περιεχομένου αποτελεί αγαπημένη δραστηριότητα για τους χρήστες σε 

ποσοστό 71.5%. 

Q10.5. Συμμετέχω ενεργά στον σχολιασμό περιεχομένου που με ενδιαφέρει (comments) 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Μικρό βαθμό 31 17,3 24,2 24,2 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

38 21,2 29,7 53,9 

Μεγάλο βαθμό 44 24,6 34,4 88,3 

Πολύ μεγάλο βαθμό 15 8,4 11,7 100,0 

Σύνολο 128 71,5 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 51 28,5 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.62. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q10.5 

Q10.6. Προτείνω σε άλλους να επισκεφθούν ιστοσελίδες που μου αρέσουν 

   Το 67.6% μοιράζεται με άλλους χρήστες τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται, προτείνοντάς 

τους να τις επισκεφτούν με τη σειρά τους. 

Q10.6. Προτείνω σε άλλους να επισκεφθούν ιστοσελίδες που μου αρέσουν 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 23 12,8 15,2 15,2 

Μικρό βαθμό 31 17,3 20,5 35,8 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

38 21,2 25,2 60,9 
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Μεγάλο βαθμό 44 24,6 29,1 90,1 

Πολύ μεγάλο βαθμό 15 8,4 9,9 100,0 

Σύνολο 151 84,4 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 28 15,6 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.63. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q10.6 

 

Q10.7. Γίνομαι μέλος/φαν σε εφαρμογές που μου αρέσουν 

Το 71.5% δηλώνει ότι εγγράφεται ως μέλος σε εφαρμογές που του αρέσουν. 

Q10.7. Γίνομαι μέλος/φαν σε εφαρμογές που μου αρέσουν 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 32 17,9 20,9 20,9 

Μικρό βαθμό 38 21,2 24,8 45,8 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

28 15,6 18,3 64,1 

Μεγάλο βαθμό 44 24,6 28,8 92,8 

Πολύ μεγάλο βαθμό 11 6,1 7,2 100,0 

Σύνολο 153 85,5 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 26 14,5 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.64. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q10.7 

Q10.8. Στέλνω emails 

Το 74.9% χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα για να επικοινωνήσει με άλλυς χρήστες μέσω 

emails. 

Q10.8. Στέλνω emails 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 22 12,3 14,7 14,7 

Μικρό βαθμό 36 20,1 24,0 38,7 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

36 20,1 24,0 62,7 
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Μεγάλο βαθμό 48 26,8 32,0 94,7 

Πολύ μεγάλο βαθμό 8 4,5 5,3 100,0 

Σύνολο 150 83,8 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 29 16,2 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.65. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q10.8 

 

Q10.9. Τσεκάρω τα προφίλ των φίλων / ακολούθων μου 

Μια από τις αγαπημένες δραστηριότητες των χρηστών σε ποσοστό 77.7% είναι ο έλεγχος των 

προφίλ των διαδικτυακών φίλων του. 

Q10.9. Τσεκάρω τα προφίλ των φίλων / ακολούθων μου 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 18 10,1 11,8 11,8 

Μικρό βαθμό 25 14,0 16,4 28,3 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

30 16,8 19,7 48,0 

Μεγάλο βαθμό 50 27,9 32,9 80,9 

Πολύ μεγάλο βαθμό 29 16,2 19,1 100,0 

Σύνολο 152 84,9 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 27 15,1 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.66. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q10.9 
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Q10.10. Μοιράζομαι την άποψή μου για τις κοινωνικές εξελίξεις της χώρας μου 

Για το 64.8%, τα κοινωνικά δίκτυα δίνουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις απόψεις τους για 

τις κοινωνικές εξελίξεις. 

Q10.10. Μοιράζομαι την άποψή μου για τις κοινωνικές εξελίξεις της χώρας μου 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 34 19,0 22,7 22,7 

Μικρό βαθμό 25 14,0 16,7 39,3 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

35 19,6 23,3 62,7 

Μεγάλο βαθμό 40 22,3 26,7 89,3 

Πολύ μεγάλο βαθμό 16 8,9 10,7 100,0 

Σύνολο 150 83,8 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 29 16,2 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.67. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q10.10 

 

Q10.11. Μοιράζομαι την άποψή μου για τις οικονομικές εξελίξεις της χώρας μου 

Στο ίδιο ποσοστό με την προηγούμενη ερώτηση κυμαίνεται η χρήση των Social Media για 

την έκφρασης άποψης σχετικά με τις οικονομικές εξελίξεις. 

Q10.11. Μοιράζομαι την άποψή μου για τις οικονομικές εξελίξεις της χώρας μου 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 37 20,7 24,2 24,2 

Μικρό βαθμό 24 13,4 15,7 39,9 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

36 20,1 23,5 63,4 

Μεγάλο βαθμό 41 22,9 26,8 90,2 

Πολύ μεγάλο βαθμό 15 8,4 9,8 100,0 

Σύνολο 153 85,5 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 26 14,5 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.68. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q10.11 
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Q10.12. Μοιράζομαι την άποψή μου για τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας μου 

Το 63.7% μοιράζεται την άποψή του και για τις πολιτικές εξελίξεις. 

Q10.12. Μοιράζομαι την άποψή μου για τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας μου 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 38 21,2 25,0 25,0 

Μικρό βαθμό 23 12,8 15,1 40,1 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

41 22,9 27,0 67,1 

Μεγάλο βαθμό 35 19,6 23,0 90,1 

Πολύ μεγάλο βαθμό 15 8,4 9,9 100,0 

Σύνολο 152 84,9 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 27 15,1 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.69. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q10.12 

 

Q10.13 Κάνω like σε οτιδήποτε μου αρέσει 

   Σχεδόν το 44% του δείγματος κάνει like στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης σε περιεχόμενο 

που βρίσκει ενδιαφέρον. 

    

Q10.13. Κάνω like σε οτιδήποτε μου αρέσει 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 6 3,4 3,9 3,9 

Μικρό βαθμό 24 13,4 15,8 19,7 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

44 24,6 28,9 48,7 

Μεγάλο βαθμό 57 31,8 37,5 86,2 

Πολύ μεγάλο βαθμό 21 11,7 13,8 100,0 

Σύνολο 152 84,9 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 27 15,1 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.70. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q10.13 

Q10.14. Κοινοποιώ στο προφίλ μου καταστάσεις, συνδέσμους (links), φωτογραφίες 
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Το 77.1% χρησιμοποιεί το προφίλ τους στα κοινωνικά δίκτυα προκειμένου να κοινοποιήσει 

καταστάσεις, συνδέσμους, ιστοσελίδες, φωτογραφίες, video, μουσική κτλ.  

Q10.14. Κοινοποιώ στο προφίλ μου καταστάσεις, συνδέσμους (links), φωτογραφίες 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 14 7,8 9,2 9,2 

Μικρό βαθμό 32 17,9 21,1 30,3 

Ούτε μικρό ούτε μεγάλο 

βαθμό 

43 24,0 28,3 58,6 

Μεγάλο βαθμό 52 29,1 34,2 92,8 

Πολύ μεγάλο βαθμό 11 6,1 7,2 100,0 

Σύνολο 152 84,9 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 27 15,1 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.71. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q10.14 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Διαβάζω άρθρα στα blogs 155 3,5290 1,12417 -,601 ,195 -,194 ,387 

Κάνω like σε οτιδήποτε 

μου αρέσει 

152 3,4145 1,03862 -,362 ,197 -,451 ,391 

Στέλνω emails 152 3,3092 1,28276 -,388 ,197 -,938 ,391 

Κοινοποιώ στο προφίλ μου 

καταστάσεις, συνδέσμους 

(links), φωτογραφίες 

152 3,0921 1,10000 -,275 ,197 -,732 ,391 

Μοιράζομαι την γνώμη 

μου για ένα θέμα που μου 

φαίνεται ενδιαφέρον 

152 3,0592 1,17498 -,141 ,197 -,860 ,391 

Συμμετέχω ενεργά στον 

σχολιασμό περιεχομένου 

που με ενδιαφέρει 

(comments) 

151 2,9801 1,23001 -,136 ,197 -1,001 ,392 

Τσεκάρω τα προφίλ των 

φίλων / ακολούθων μου 

151 2,9272 1,10815 ,175 ,197 -,809 ,392 



 

 
     

143 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

Γίνομαι μέλος/φαν σε 

εφαρμογές που μου 

αρέσουν 

150 2,8933 1,16519 -,151 ,198 -1,033 ,394 

Μοιράζομαι την άποψή 

μου για τις κοινωνικές 

εξελίξεις της χώρας μου 

150 2,8600 1,32619 -,054 ,198 -1,201 ,394 

Μοιράζομαι την άποψή 

μου για τις οικονομικές 

εξελίξεις της χώρας μου 

153 2,8235 1,32842 -,046 ,196 -1,224 ,390 

Συμμετέχω σε ομάδες 

κοινών ενδιαφερόντων 

(blog, forums) 

153 2,7843 1,20820 ,152 ,196 -,949 ,390 

Μοιράζομαι την άποψή 

μου για τις πολιτικές 

εξελίξεις της χώρας μου 

152 2,7763 1,31822 ,017 ,197 -1,162 ,391 

Προτείνω σε άλλους να 

επισκεφθούν ιστοσελίδες 

που μου αρέσουν 

153 2,7647 1,27095 ,043 ,196 -1,223 ,390 

Γράφω άρθρα στα blogs 151 1,6159 ,96513 1,695 ,197 2,198 ,392 

Πίνακας 6.72. Δραστηριότητες στα κοινωνικά δίκτυα 

   Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.72, τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν στους χρήστες τους 

εργαλεία και λειτουργίες, που τα κάνουν ιδιαίτερα φιλικά ως προς τη χρήση τους. Επίσης 

πολύ σημαντικό είναι το χαρακτηριστικό ότι οι χρήστες ανταλλάσσουν απόψεις για το μη 

ελεγχόμενο περιβάλλον, ανταλλάσσουν απόψεις γενικού περιεχομένου, επικοινωνούν με 

άλλους χρήστες και προσπαθούν να κάνουν χρήση των εφαρμογών που προσφέρονται από τα 

κοινωνικά δίκτυα. Πιο μικρή είναι η ενεργή συμμετοχή σε blogs, με την ιδιότητα του 

αρθρογράφου ή του σχολιαστή. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί όπως προείπαμε και στο 

θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας, ευρωπαϊκή πραγματικότητα αφού το 69% των 

χρηστών απολαμβάνει την ιδιότητα του ως αναγνώστης- θεατής- παθητικός χρήστης των 

Blogs και είναι σε πολύ μικρό βαθμό ενεργό στην συγγραφή νέου περιεχομένου. 
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Σχήμα 6.7. Δραστηριότητες στα κοινωνικά δίκτυα 
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 Q11. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις; 

Q11.1. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν με ενδιαφέρουν 

   Το 41.3% υποστηρίζει ότι οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν τους προκαλεί κανένα 

ενδιαφέρον. 

Q11.1. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν με ενδιαφέρουν 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 25 14,0 15,2 15,2 

Διαφωνώ 7 3,9 4,2 19,4 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

59 33,0 35,8 55,2 

Συμφωνώ 60 33,5 36,4 91,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 14 7,8 8,5 100,0 

Σύνολο 165 92,2 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 14 7,8 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.73. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q11.1 

Q11.2. Η χρήση τους είναι εξαιρετικά χρονοβόρα 

  Το 50.9% θεωρεί ότι η χρήση των Social Media αποτελεί μια ενασχόληση που απαιτεί πολύ 

χρόνο. 

Q11.2. Η χρήση τους είναι εξαιρετικά χρονοβόρα 

 
Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 9 5,0 5,4 5,4 

Διαφωνώ 9 5,0 5,4 10,8 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 57 31,8 34,3 45,2 

Συμφωνώ 83 46,4 50,0 95,2 

Συμφωνώ Απόλυτα 8 4,5 4,8 100,0 

Σύνολο 166 92,7 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 13 7,3 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.74. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q11.2 
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Q11.3. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι αξιόπιστες 

   Το 48.1% θεωρεί ότι οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης έχουν μικρή αξιοπιστία και 

εγκυρότητα. 

Q11.3. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι αξιόπιστες 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 5 2,8 3,0 3,0 

Διαφωνώ 4 2,2 2,4 5,5 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

70 39,1 42,4 47,9 

Συμφωνώ 76 42,5 46,1 93,9 

Συμφωνώ Απόλυτα 10 5,6 6,1 100,0 

Σύνολο 165 92,2 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 14 7,8 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.75. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q11.3 

 

Q11.4. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι ασφαλείς 

Το 58.1% εκφράζει την ανησυχία του ως προς την ασφάλεια των Social Media. 

Q11.4. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι ασφαλείς 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 3 1,7 1,8 1,8 

Διαφωνώ 2 1,1 1,2 3,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

57 31,8 34,3 37,3 

Συμφωνώ 84 46,9 50,6 88,0 

Συμφωνώ Απόλυτα 20 11,2 12,0 100,0 

Σύνολο 166 92,7 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 13 7,3 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.76. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q11.4 
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Q11.5. Υπάρχουν προτιμότερες μορφές εναλλακτικής επικοινωνίας 

   To 53.6% συμφωνεί απόλυτα στην ιδέα ότι υπάρχουν προτιμότερες μορφές εναλλακτικής 

επικοινωνίας από τις σελίδες αυτές. 

Q11.5. Υπάρχουν προτιμότερες μορφές εναλλακτικής επικοινωνίας 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 7 3,9 4,3 4,3 

Διαφωνώ 4 2,2 2,5 6,7 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

56 31,3 34,4 41,1 

Συμφωνώ 79 44,1 48,5 89,6 

Συμφωνώ Απόλυτα 17 9,5 10,4 100,0 

Σύνολο 163 91,1 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 16 8,9 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.77. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q11.5 

 

Q11.6. Η ενασχόλησή μου με σελίδες τέτοιου είδους είναι χάσιμο χρόνου 

Για το 49.7% των χρηστών η ενασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα είναι χάσιμο χρόνου. 

Q11.6. Η ενασχόλησή μου με σελίδες τέτοιου είδους είναι χάσιμο χρόνου 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 14 7,8 8,5 8,5 

Διαφωνώ 7 3,9 4,2 12,7 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

55 30,7 33,3 46,1 

Συμφωνώ 80 44,7 48,5 94,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 9 5,0 5,5 100,0 

Σύνολο 165 92,2 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 14 7,8 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.78. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q11.6 
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Q11.7. Αντιπαθώ την αυτοπροβολή σε αυτές τις σελίδες 

   Το 56.4% θεωρεί ότι η αυτοπροβολή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί 

χαρακτηριστικό που τους ωθεί για τη μη χρήση των Social Media. 

Q11.7. Αντιπαθώ την αυτοπροβολή σε αυτές τις σελίδες 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 6 3,4 3,6 3,6 

Διαφωνώ 4 2,2 2,4 6,1 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

54 30,2 32,7 38,8 

Συμφωνώ 74 41,3 44,8 83,6 

Συμφωνώ Απόλυτα 27 15,1 16,4 100,0 

Σύνολο 165 92,2 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 14 7,8 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.79. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q11.7 

 

Q11.8. Είναι επιβλαβής η έκθεση της προσωπικής ζωής των χρηστών στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης 

   Το 60.3% υποστηρίζει ότι η έκθεση της προσωπικής ζωής στις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης αποτελεί επιβλαβή δραστηριότητα. 

Q11.8. Είναι επιβλαβής η έκθεση της προσωπικής ζωής των χρηστών στις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 7 3,9 4,2 4,2 

Διαφωνώ 3 1,7 1,8 6,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

48 26,8 28,9 34,9 

Συμφωνώ 69 38,5 41,6 76,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 39 21,8 23,5 100,0 

Σύνολο 166 92,7 100,0  
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Ελλιπείς 

τιμές 

 13 7,3 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.80. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q11.8 

 

Descriptive Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Είναι επιβλαβής η έκθεση 

της προσωπικής ζωής των 

χρηστών στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης 

166 3,7831 ,96670 -,815 ,188 ,932 ,375 

Οι σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης δεν είναι 

ασφαλείς 

166 3,6988 ,76649 -,570 ,188 1,450 ,375 

Αντιπαθώ την 

αυτοπροβολή σε αυτές τις 

σελίδες 

165 3,6788 ,90384 -,722 ,189 1,069 ,376 

Υπάρχουν προτιμότερες 

μορφές εναλλακτικής 

επικοινωνίας 

163 3,5828 ,87359 -,876 ,190 1,498 ,378 

Οι σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης δεν είναι 

αξιόπιστες 

165 3,4970 ,77793 -,737 ,189 1,687 ,376 

Η χρήση τους είναι 

εξαιρετικά χρονοβόρα 

166 3,4337 ,88342 -1,024 ,188 1,201 ,375 

Η ενασχόλησή μου με 

σελίδες τέτοιου είδους 

είναι χάσιμο χρόνου 

165 3,3818 ,97200 -1,033 ,189 ,846 ,376 

Οι σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης δεν με 

ενδιαφέρουν 

165 3,1879 1,15076 -,642 ,189 -,300 ,376 

Άλλος λόγος 93 2,5269 1,25621 ,257 ,250 -,896 ,495 

Πίνακας 6.81. Αρνητικά χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

  Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.81, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτός από θετικά στοιχεία 

παρουσιάζουν και αρνητικά. Η έλλειψη ασφάλειας, η διάθεση χρόνου που απαιτείται για τη 
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χρήση τους και η έλλειψη αξιοπιστίας αποτελούν τρεις βασικές αρνητικές πτυχές των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, που απασχολούν τους χρήστες. 

 

 

 

Σχήμα 6.8. Αρνητικά χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
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6.2.3 Η σχέση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και των νέων μέσων ηλεκτρονικής 

κοινωνικής δικτύωσης 

 

 Q12. Πριν προβείτε στην αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας ψάχνετε για πληροφορίες 

που το / την αφορούν μέσω του διαδικτύου; 

   Η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών (87.2%) υποστηρίζει ότι το Διαδίκτυο αποτελεί 

βασική πηγή αναζήτησης πληροφοριών για την πραγματοποίηση των αγορών τους. 

Q12. Πριν προβείτε στην αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας ψάχνετε για 

πληροφορίες που το / την αφορούν μέσω του διαδικτύου; 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ναι 156 87,2 87,6 87,6 

Όχι 22 12,3 12,4 100,0 

Σύνολο 178 99,4 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 1 ,6 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.82. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q12 

 

 Q13. Πόσο συχνά κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου; 

   Οι αγορές μέσω διαδικτύου είναι πολύ περιορισμένες, αφού το 67% κάνει κάποιες αγορές 

το χρόνο, ενώ 24.6% δεν πραγματοποιεί διαδικτυακές αγορές. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου 

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και 

επικοινωνίας απο τα νοικοκυριά έτους 2012, το ποσοστό των Ελλήνων που διενήργησαν 

ηλεκτρονικές αγορές ανέρχεται στο 26,9%. 

Q13. Πόσο συχνά κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου; 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Περισσότερο από 2 φορές 

την εβδομάδα 

1 ,6 ,6 ,6 

Κάθε εβδομάδα 1 ,6 ,6 1,1 

Κάθε μήνα 6 3,4 3,4 4,6 

2-3 φορές το μήνα 4 2,2 2,3 6,9 

Κάποιες φορές τον χρόνο 118 65,9 67,8 74,7 

Ποτέ 44 24,6 25,3 100,0 
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Σύνολο 174 97,2 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 5 2,8 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.83. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q13 

   Με τη δημιουργία της νέας μεταβλητής για την ερώτηση 13 διαπιστώνουμε ότι το 65.9% 

πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου κάποιες φορές το χρόνο και το 6.7% σε συχνή 

βάση. 

Q13.new Πόσο συχνά κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου; (q13new_frequency of use)  

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Κάποιες φορές το χρόνο 118 65,9 90,8 90,8 

Κάθε μήνα 6 3,4 4,6 95,4 

2-3 φορές το μήνα 4 2,2 3,1 98,5 

Κάθε εβδομάδα 1 ,6 ,8 99,2 

>2 φορές την βδομάδα 1 ,6 ,8 100,0 

Σύνολο 130 72,6 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 49 27,4 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.84. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή q13new_frequency of use 

 

 Q14a. Πόσα χρήματα ξοδέψατε για αγορές μέσω διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες; 

   Το 44.7% των χρηστών έχει πραγματοποιήσει αγορές μέχρι και 200 Ευρώ τους τελευταίους 

3 μήνες, ενώ μόλις το 2.2% ξεπερνά τα 500 Ευρώ. 

Q14a. Πόσα χρήματα ξοδέψατε για αγορές μέσω διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες; 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

0 ευρώ 70 39,1 40,9 40,9 

1-100 ευρώ 49 27,4 28,7 69,6 

101-200 ευρώ 31 17,3 18,1 87,7 

201-300 ευρώ 12 6,7 7,0 94,7 

301-400 ευρώ 5 2,8 2,9 97,7 

Πάνω από 500 ευρώ 4 2,2 2,3 100,0 
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Πίνακας 6.85. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q14a 

 

 

 Q14b. Σε ποιο ποσοστό των συνολικών σας αγορών τους τελευταίους 3 μήνες ανέρχονται 

οι ηλεκτρονικές αγορές σας; 

   Μόλις το 2.8% απάντησε ότι ξεπερνά το 50% το ποσοστό των ηλεκτρονικών αγορών τους 

τελευταίους 3 μήνες. Το 39.2% βρίσκεται στην κλίμακα κάτω από το 20% (δεν 

υπολογίζονται όσοι επέλεξαν την τιμή 0%).   

Q14b. Σε ποιο ποσοστό των συνολικών σας αγορών τους τελευταίους 3 μήνες 

ανέρχονται οι ηλεκτρονικές αγορές σας; 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

0% 71 39,7 41,0 41,0 

1-10% 60 33,5 34,7 75,7 

10-20% 12 6,7 6,9 82,7 

20-30% 11 6,1 6,4 89,0 

30-40% 6 3,4 3,5 92,5 

40%-50% 8 4,5 4,6 97,1 

Πάνω από 50% 5 2,8 2,9 100,0 

Σύνολο 173 96,6 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 6 3,4 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.86. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q14b 

 

 

 

 

 

 

     

Σύνολο 171 95,5 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 8 4,5 
 

 

Σύνολο 179 100,0   
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 Q15. Προσέχετε/διαβάζετε τις διαφημίσεις που υπάρχουν στις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης για προϊόντα/ υπηρεσίες; 

   Το 6.7% δηλώνει ότι προσέχει σε μεγάλο βαθμό τις διαφημίσεις στις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης, αν και η τάση που αποτυπώνεται είναι ότι ο χρήστης αγνοεί τις περισσότερες 

φορές τις διαφημίσεις και ανταποκρίνεται μόνο σε όσες τον ενδιαφέρουν. Το 15.6% δηλώνει 

ότι αγνοεί εντελώς τις διαφημίσεις. 

Q15. Προσέχετε/διαβάζετε τις διαφημίσεις που υπάρχουν στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για 

προϊόντα/ υπηρεσίες; 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Πάντα 4 2,2 2,6 2,6 

Σχεδόν πάντα 8 4,5 5,3 7,9 

Κάποιες φορές 51 28,5 33,6 41,4 

Σπάνια 39 21,8 25,7 67,1 

Μόνο εάν με ενδιαφέρει το 

διαφημιζόμενο προϊόν 

22 12,3 14,5 81,6 

Ποτέ 28 15,6 18,4 100,0 

Σύνολο 152 84,9 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 27 15,1 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.87. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q15 

 

Με τη δημιουργία της νέας μεταβλητής για την ερώτηση 15 προκύπτει ότι το 47.5% προσέχει 

σε ικανοποιητικό βαθμό τις διαφημίσεις που προβάλλονται στα κοινωνικά δίκτυα. 

 

Q15.new2 Προσέχετε/διαβάζετε τις διαφημίσεις που υπάρχουν στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

για προϊόντα/ υπηρεσίες; (q15new2) 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Σπάνια 39 21,8 31,5 31,5 

Κάποιες φορές 51 28,5 41,1 72,6 

Σχεδόν πάντα 8 4,5 6,5 79,1 

Πάντα όταν με ενδιαφέρει 

το διαφημιζόμενο προϊόν 

26 14,5 20,9 100,0 
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Σύνολο 124 69,3 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 55 30,7 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.88. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή q15new2 

 

 Q16. Για πόσα προϊόντα/υπηρεσίες ενημερωθήκατε μέσα από τις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης τους τελευταίους 3 μήνες; 

   Το 59.3% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έχει ενημερωθεί τουλάχιστον για ένα προϊόν 

μέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Το 46.4% ενημερώθηκε έως 3 προϊόντα, ενώ το 

25.1% απάντησε ότι δεν έχει ενημερωθεί για κανένα προϊόν από τις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης. 

Q16. Για πόσα προϊόντα/ υπηρεσίες ενημερωθήκατε μέσα από τις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης τους τελευταίους 3 μήνες; 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

0 45 25,1 29,8 29,8 

1-2 προιόντα 29 16,2 19,2 49,0 

2-3 προιόντα 54 30,2 35,8 84,8 

3-5 προιόντα 10 5,6 6,6 91,4 

Πάνω από 6 13 7,3 8,6 100,0 

Σύνολο 151 84,4 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 28 15,6 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.89. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q16 

 

 Q17. Πόσα προϊόντα αγοράσατε τους τελευταίους 3 μήνες επηρεασμένοι από την προβολή 

τους στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης; 

   Το 58.1% απάντησε ότι δεν αγόρασε κανένα προϊόν τους τελευταίους τρεις μήνες, 

επηρεασμένοι από την προβολή στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Το 21.8 % απάντησε ότι 

η προβολή στα Social Media τους επηρέασε για την αγορά ενός ή δύο προϊόντων, ενώ μόλις 

το 1.2% αναφέρεται σε περισσότερα από τρία προϊόντα. 



 

 
     

156 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

Q17. Πόσα προϊόντα αγοράσατε τους τελευταίους 3 μήνες επηρεασμένοι από την 

προβολή τους στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης; 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

0 104 58,1 67,1 67,1 

1-2 προϊόντα 39 21,8 25,2 92,3 

2-3 προϊόντα 10 5,6 6,5 98,7 

3-5 προϊόντα 1 ,6 ,6 99,4 

Πάνω από 6 1 ,6 ,6 100,0 

Σύνολο 155 86,6 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 24 13,4 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.90. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q17 

 

 Q18. Μετά την αγορά ενός προϊόντος / υπηρεσίας μοιράζεστε την εμπειρία σας/ την 

αξιολόγησή σας μέσω μιας σελίδας κοινωνικής δικτύωσης; 

   Από τις απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση φαίνεται ότι στην Ελλάδα οι χρήστες των 

Social Media δεν μοιράζονται την εμπειρία τους με το δίκτυό τους. Το 2.8% αξιολογεί τα 

προϊόντα που αγοράζει σε μεγάλο βαθμό, ενώ το 48% δεν προβαίνει ποτέ σε αυτή τη 

δραστηριότητα. 

Q18. Μετά την αγορά ενός προϊόντος / υπηρεσίας μοιράζεστε την εμπειρία σας/ την αξιολόγησή 

σας μέσω μιας σελίδας κοινωνικής δικτύωσης; 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Πάντα 
3 1,7 2,0 2,0 

Σχεδόν πάντα 
2 1,1 1,3 3,3 

Κάποιες φορές 
20 11,2 13,3 16,7 

Σπάνια 
24 13,4 16,0 32,7 

Μόνο όταν είμαι 

ικανοποιημένος από την 

συγκεκριμένη αγορά 

15 8,4 10,0 42,7 

Ποτέ 
86 48,0 57,3 100,0 

Σύνολο 
150 83,8 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 
29 16,2 

  



 

 
     

157 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

Q18. Μετά την αγορά ενός προϊόντος / υπηρεσίας μοιράζεστε την εμπειρία σας/ την αξιολόγησή 

σας μέσω μιας σελίδας κοινωνικής δικτύωσης; 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Πάντα 
3 1,7 2,0 2,0 

Σχεδόν πάντα 
2 1,1 1,3 3,3 

Κάποιες φορές 
20 11,2 13,3 16,7 

Σπάνια 
24 13,4 16,0 32,7 

Μόνο όταν είμαι 

ικανοποιημένος από την 

συγκεκριμένη αγορά 

15 8,4 10,0 42,7 

Ποτέ 
86 48,0 57,3 100,0 

Σύνολο 
150 83,8 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 
29 16,2 

  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.91. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q18 

Με τη δημιουργία της νέας μεταβλητής για την ερώτηση 18 προκύπτει ότι το 30.1% 

μοιράζεται την αγοραστική του εμπειρία σε σημαντικό βαθμό. 

 

Q18. new2 Μετά την αγορά ενός προϊόντος / υπηρεσίας μοιράζεστε την εμπειρία σας/ την 

αξιολόγησή σας μέσω μιας σελίδας κοινωνικής δικτύωσης;  (q18new2) 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Σπάνια 24 13,4 37,5 37,5 

Κάποιες φορές 20 11,1 31,3 68,8 

Σχεδόν πάντα 2 1,1 3,1 71,9 

Πάντα όταν είμαι 

ικανοποιημένος από την 

συγκεκριμένη αγορά 

18 10,0 28,1 100,0 

Σύνολο 64 35,6 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 115 64,4 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.92. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή q18new2 

 



 

 
     

158 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

Descriptive Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Σε ποιο ποσοστό των 

συνολικών σας αγορών 

τους τελευταίους 3 μήνες 

ανέρχονται οι ηλεκτρονικές 

αγορές σας; 

104 3,0577 1,55061 1,304 ,237 ,431 ,469 

Πόσα χρήματα ξοδέψατε 

για αγορές μέσω 

διαδικτύου τους 

τελευταίους 3 μήνες; 

105 2,8286 1,06027 1,387 ,236 1,449 ,467 

Για πόσα προϊόντα/ 

υπηρεσίες ενημερωθήκατε 

μέσα από τις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης 

τους τελευταίους 3 μήνες; 

154 2,4545 1,21586 ,439 ,195 -,539 ,389 

Μετά την αγορά ενός 

προϊόντος / υπηρεσίας 

μοιράζεστε την εμπειρία 

σας/ την αξιολόγησή σας 

μέσω μιας σελίδας 

κοινωνικής δικτύωσης; 

(q18new2) 

78 2,1923 1,14026 ,582 ,272 -1,070 ,538 

Προσέχετε/διαβάζετε τις 

διαφημίσεις που υπάρχουν 

στις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης για προϊόντα/ 

υπηρεσίες; (q15new2)  

127 2,1732 1,08448 ,634 ,215 -,860 ,427 

Πόσα προϊόντα αγοράσατε 

τους τελευταίους 3 μήνες 

επηρεασμένοι από την 

προβολή τους στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης; 

155 1,4258 ,70202 1,922 ,195 4,617 ,387 

Πόσο συχνά κάνετε αγορές 

μέσω διαδικτύου; 

(q13new_frequency of use) 

130 1,1615 ,58142 4,299 ,212 20,433 ,422 

Πίνακας 6.93. Ηλεκτρονικές αγορές και προβολή προϊόντων στα κοινωνικά δίκτυα 
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   Βάσει του Πίνακα 6.93 η μέση τιμή στην ερώτηση «Πόσο συχνά κάνετε αγορές μέσω 

διαδικτύου; (q13new_frequency of use)» εκφράζει τη μικρή συχνότητα που γίνονται αγορές 

στο διαδίκτυο. Οι χρήστες κατά μέσο όρο τους τελευταίους 3 μήνες έχουν ξοδέψει έως 200 

Ευρώ για αγορές στο διαδίκτυο, που αντιστοιχεί περίπου στο 10 έως 20% των συνολικών 

αγορών τους. Σε μικρό βαθμό οι χρήστες παρατηρούν τις διαφημίσεις που προβάλλονται στα 

κοινωνικά δίκτυα και πολύ λίγα είναι τα προϊόντα που αγόρασαν επειδή ενημερώθηκαν για 

αυτά από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης οι Έλληνες χρήστες σε μικρό βαθμό 

μοιράζονται τις καταναλωτικές τους εμπειρίες με άλλους χρήστες, και για να το κάνουν 

πρέπει να τους ωθήσει η ικανοποίηση από το προϊόν που αγόρασαν. 

 Q19. Είστε μέλος/φαν/φίλος/follower μιας συγκεκριμένης μάρκας/προϊόντος/υπηρεσίας 

στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε; 

   Το 41.3% δηλώνει ότι εγγράφονται στις επαγγελματικές σελίδες μιας εταιρίας ή ενός 

προϊόντος που υπάρχουν στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 

Q19. Είστε μέλος/φαν/ φίλος/follower μιας συγκεκριμένης μάρκας / προϊόντος/ 

υπηρεσίας στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε; 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ναι 74 41,3 47,4 47,4 

Όχι 81 45,3 51,9 99,4 

3,00 1 ,6 ,6 100,0 

Σύνολο 156 87,2 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 23 12,8 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.94. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q19 
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Q20. Για ποιο λόγο γίνατε μέλος/φίλος/ φαν σε μια συγκεκριμένη μάρκα/ προϊόν; 

 Q20.1. Για να συλλέξω πληροφορίες για το προϊόν / μάρκα/ υπηρεσία 

   Το 22.9% υποστηρίζει ότι ο λόγος που εγγράφονται στα fan pages εταιριών ή προϊόντων 

είναι η συλλογή πληροφοριών για κάποιο προϊόν ή  υπηρεσία. 

Q20.1. Για να συλλέξω πληροφορίες για το προϊόν / μάρκα/ υπηρεσία 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ναι 41 22,9 26,3 26,3 

Όχι 115 64,2 73,7 100,0 

Σύνολο 156 87,2 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 23 12,8 
   

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.95. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q20.1 

 

Q20.2. Για να ενημερωθώ για τυχόν προσφορές 

   Για το 31.3% των ερωτηθέντων βασικός λόγος εγγραφής σε εταιρικά fan pages είναι η 

ενημέρωση για προσφορές ή εκπτώσεις σε κάποιο προϊόν ή γενικότερα στις υπηρεσίες μιας 

εταιρίας. 

Q20.2. Για να ενημερωθώ για τυχόν προσφορές 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ναι 56 31,3 35,9 35,9 

Όχι 100 55,9 64,1 100,0 

Σύνολο 156 87,2 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 23 12,8 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.96. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q20.2 

 

Q20.3. Για να διαβάσω κριτικές / βαθμολογία/ αξιολογήσεις (reviews) που αφορούν το 

προϊόν /υπηρεσία/ μάρκα που έχουν πραγματοποιηθεί από άλλους χρήστες 

   Παρόλο που οι χρήστες στην Ελλάδα δε μοιράζονται σε μεγάλο βαθμό τις καταναλωτικές 

τους εμπειρίες στα κοινωνικά δίκτυα, ένα ποσοστό της τάξεως του 18.4% προτιμά να 



 

 
     

161 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

διαβάζει κριτικές και αξιολογήσεις προϊόντων, υπηρεσιών και εταιριών μέσα από τα επίσημα 

fan page τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Πίνακας 6.97. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q20.3 

 

Q20.4. Για να δείξω στους άλλους ότι είμαι υποστηρικτής αυτού του προϊόντος/ μάρκας / 

υπηρεσίας 

   Μόλις το 6.1% υποστηρίζει ότι ο λόγος που εγγράφεται σε fan pages εταιριών και 

προϊόντων είναι για να δει και το δίκτυό τους σε ποιες εταιρίες και μάρκες είναι 

υποστηρικτές. 

 

Q20.4. Για να δείξω στους άλλους ότι είμαι υποστηρικτής αυτού του προϊόντος/ 

μάρκας / υπηρεσίας 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ναι 11 6,1 7,1 7,1 

Όχι 145 81,0 92,9 100,0 

Σύνολο 156 87,2 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 23 12,8 
  

Σύνολο 179 100,0   

                        Πίνακας 6.98. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q20.4 

 

 

 

Q20.3. Για να διαβάσω κριτικές / βαθμολογία/ αξιολογήσεις (reviews) που 

αφορούν το προϊόν /υπηρεσία/ μάρκα που έχουν πραγματοποιηθεί από άλλους 

χρήστες 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ναι 33 18,4 21,2 21,2 

Όχι 123 68,7 78,8 100,0 

Σύνολο 156 87,2 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 23 12,8 
  

Σύνολο 179 100,0   

     



 

 
     

162 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

Q20.5. Γιατί είμαι πελάτης 

   Η εγγραφή σε fan pages δε συνεπάγεται ότι ο χρήστης είναι και πελάτης. Μόλις το 7.8% 

των χρηστών εγγράφονται σε εταιρίες που είναι πελάτες.  

 

Q20.5. Γιατί είμαι πελάτης 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Ναι 14 7,8 9,0 9,0 

Όχι 142 79,3 91,0 100,0 

Σύνολο 156 87,2 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 23 12,8 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.99. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q20.5 
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συμπεριφορά 

 

 Q21. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις; 

 

Q21.1. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν δημοφιλή προορισμό συνάντησης 

καταναλωτών 

   Το 50.9% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν 

δημοφιλή προορισμό συνάντησης καταναλωτών.  

Q21.1. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν δημοφιλή προορισμό συνάντησης 

καταναλωτών 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ 12 6,7 7,7 7,7 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

52 29,1 33,5 41,3 

Συμφωνώ 81 45,3 52,3 93,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 10 5,6 6,5 100,0 

Σύνολο 155 86,6 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 24 13,4 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.100. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q21.1 

 

Q21.2. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά / 

απόφαση για αγορά ενός προϊόντος /υπηρεσίας 

   Σύμφωνα με το 23.4% του δείγματος, οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν την 

καταναλωτική τους συμπεριφορά.  

Q21.2. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά / απόφαση 

για αγορά ενός προϊόντος /υπηρεσίας 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 10 5,6 6,8 6,8 

Διαφωνώ 52 29,1 35,1 41,9 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

44 24,6 29,7 71,6 

Συμφωνώ 33 18,4 22,3 93,9 

Συμφωνώ Απόλυτα 9 5,0 6,1 100,0 
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Σύνολο 148 82,7 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 31 17,3 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.101. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q21.2 

 

Q21.3. Οι διαφημίσεις προϊόντων / υπηρεσιών στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν 

είναι ενοχλητικές σε σύγκριση με άλλα μέσα ενημέρωσης 

   Οι διαφημίσεις στο διαδίκτυο θεωρούνται ενοχλητικές από τους χρήστες. Το 35.7% 

υποστηρίζει όμως ότι στα κοινωνικά δίκτυα οι διαφημίσεις δεν είναι ενοχλητικές, σε 

σύγκριση με το υπόλοιπο διαδίκτυο ή άλλα μέσα. 

Q21.3. Οι διαφημίσεις προϊόντων / υπηρεσιών στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι 

ενοχλητικές σε σύγκριση με άλλα μέσα ενημέρωσης 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 11 6,1 7,5 7,5 

Διαφωνώ 21 11,7 14,3 21,8 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

52 29,1 35,4 57,1 

Συμφωνώ 56 31,3 38,1 95,2 

Συμφωνώ Απόλυτα 7 3,9 4,8 100,0 

Σύνολο 147 82,1 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 32 17,9 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.102. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q21.3 

 

Q21.4. Σκέφτομαι θετικά για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν σελίδα/ προφίλ / blog στις 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

   Το 41.9% παραδέχεται ότι η παρουσία μιας εταιρίας στα κοινωνικά δίκτυα δημιουργεί 

θετική εικόνα προς το κοινό. 

Q21.4. Σκέφτομαι θετικά για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν σελίδα/ προφίλ / blog  στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης 
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Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 4 2,2 2,7 2,7 

Διαφωνώ 16 8,9 10,8 13,5 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

53 29,6 35,8 49,3 

Συμφωνώ 68 38,0 45,9 95,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 7 3,9 4,7 100,0 

Σύνολο 148 82,7 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 31 17,3 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.103. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q21.4 

 

Q21.5. Μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης αλληλεπιδρώ με άλλους καταναλωτές 

για την αγοραστική μου εμπειρία 

   Η αλληλεπίδραση είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Το 29.1% εκμεταλλεύεται αυτή την αλληλεπίδραση ώστε να καθορίσει την 

καταναλωτική του συμπεριφορά. 

Q21.5. Μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης αλληλεπιδρώ με άλλους καταναλωτές για την 

αγοραστική μου εμπειρία 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 15 8,4 10,3 10,3 

Διαφωνώ 33 18,4 22,8 33,1 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

45 25,1 31,0 64,1 

Συμφωνώ 51 28,5 35,2 99,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 1 ,6 ,7 100,0 

Σύνολο 145 81,0 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 34 19,0 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.104. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q21.5 
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Q21.6. Εμπιστεύομαι τις προτάσεις / κριτικές άλλων καταναλωτών που διαβάζω στα post 

τους 

   Το 20.7% δηλώνει ότι εμπιστεύεται σε μεγάλο βαθμό τις κριτικές άλλων καταναλωτών στις 

δημοσιεύσεις που κάνουν στα προφίλ τους ή στο δίκτυό τους γενικότερα. 

Q21.6. Εμπιστεύομαι τις προτάσεις / κριτικές άλλων καταναλωτών που διαβάζω στα post τους 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 10 5,6 6,8 6,8 

Διαφωνώ 39 21,8 26,7 33,6 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

62 34,6 42,5 76,0 

Συμφωνώ 30 16,8 20,5 96,6 

Συμφωνώ Απόλυτα 5 2,8 3,4 100,0 

Σύνολο 146 81,6 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 33 18,4 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.105. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q21.6 

 

Q21.7. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των likes/reviews/followers για ένα προϊόν /μάρκα 

/υπηρεσία τόσο πιο πιθανό είναι να το αγοράσω 

   Μόλις το 13.4% δηλώνει ότι επηρεάζεται από τον αριθμό των likes ή των reviews για την  

αγορά ενός προϊόντος. 

Q21.7. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των likes/ reviews/followers για ένα προϊόν /μάρκα 

/υπηρεσία τόσο πιο πιθανό είναι να το αγοράσω 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 33 18,4 22,4 22,4 

Διαφωνώ 53 29,6 36,1 58,5 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

37 20,7 25,2 83,7 

Συμφωνώ 20 11,2 13,6 97,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 4 2,2 2,7 100,0 

Σύνολο 147 82,1 100,0  
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Ελλιπείς 

τιμές 

 32 17,9 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.106. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q21.7 

 

Q21.8. Τα θετικά μηνύματα και κριτικές για ένα προϊόν /υπηρεσία /μάρκα ενθαρρύνουν τις 

αγορές 

   Το 36.8% υποστηρίζει πάντως ότι οι καλές κριτικές για ένα προϊόν ή υπηρεσίας 

ενθαρρύνουν την αγορά του/της. 

Q21.8. Τα θετικά μηνύματα και κριτικές για ένα προϊόν /υπηρεσία /μάρκα ενθαρρύνουν τις αγορές 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 14 7,8 9,6 9,6 

Διαφωνώ 30 16,8 20,5 30,1 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

38 21,2 26,0 56,2 

Συμφωνώ 54 30,2 37,0 93,2 

Συμφωνώ Απόλυτα 10 5,6 6,8 100,0 

Σύνολο 146 81,6 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 33 18,4 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.107. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q21.8 

 

Q21.9. Από τη στιγμή που έγινα fan/follower σε ένα συγκεκριμένο προϊόν/υπηρεσία/ μάρκα 

είναι πιο πιθανό να το/την συστήσω σε άλλους 

   Σύμφωνα με το 24.6%, μετά την εγγραφή τους σε μια fan page, προτείνουν στους φίλους 

τους το προϊόν ή την υπηρεσία όπου εγγράφηκαν. 

Q21.9. Από τη στιγμή που έγινα fan/follower σε ένα συγκεκριμένο προϊόν/υπηρεσία μάρκα είναι  

πιο πιθανό να το/την συστήσω σε άλλους 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες Διαφωνώ πλήρως 20 11,2 13,8 13,8 

Διαφωνώ 35 19,6 24,1 37,9 
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τιμές Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

47 26,3 32,4 70,3 

Συμφωνώ 38 21,2 26,2 96,6 

Συμφωνώ Απόλυτα 5 2,8 3,4 100,0 

Σύνολο 145 81,0 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 34 19,0 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.108. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q21.9 

 

Q21.10. Από την στιγμή που έγινα fan/follower σε ένα συγκεκριμένο προϊόν /υπηρεσία 

μάρκα είναι πιο πιθανό να το/την αγοράσω 

   Το 22.3% δηλώνει ότι η εγγραφή στο fan page ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας αυξάνει τις 

πιθανότητες αγοράς της. 

Q21.10. Από την στιγμή που έγινα fan/follower σε ένα συγκεκριμένο προϊόν /υπηρεσία μάρκα είναι  

πιο πιθανό να το/την αγοράσω 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 19 10,6 13,1 13,1 

Διαφωνώ 38 21,2 26,2 39,3 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

49 27,4 33,8 73,1 

Συμφωνώ 37 20,7 25,5 98,6 

Συμφωνώ Απόλυτα 2 1,1 1,4 100,0 

Σύνολο 145 81,0 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 34 19,0 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.109. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q21.10 
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Q21.11. Οι υπηρεσίες αγοράς στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τη ζωή μου 

εύκολη 

   Για το 20.7% του δείγματος, οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα χρήσιμο 

εργαλείο αγορών που κάνει τη ζωή τους πιο εύκολη. 

Q21.11. Οι υπηρεσίες αγοράς στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κάνουν την ζωή μου εύκολη 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Έγκυρες 

τιμές 

Διαφωνώ πλήρως 19 10,6 12,9 12,9 

Διαφωνώ 19 10,6 12,9 25,9 

Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

72 40,2 49,0 74,8 

Συμφωνώ 31 17,3 21,1 95,9 

Συμφωνώ Απόλυτα 6 3,4 4,1 100,0 

Σύνολο 147 82,1 100,0  

Ελλιπείς 

τιμές 

 32 17,9 
  

Σύνολο 179 100,0   

Πίνακας 6.110. Πίνακας Συχνοτήτων για τη μεταβλητή Q21.11 

 

Descriptive Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Οι σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης αποτελούν 

δημοφιλή προορισμό 

συνάντησης καταναλωτών. 

148 3,6216 ,69405 -,322 ,199 ,008 ,396 

Σκέφτομαι θετικά για τις 

επιχειρήσεις που διαθέτουν 

σελίδα/ προφίλ / blog  στις 

σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης. 

148 3,3919 ,84624 -,645 ,199 ,369 ,396 

Οι διαφημίσεις προϊόντων / 

υπηρεσιών στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης δεν 

είναι ενοχλητικές σε 

σύγκριση με άλλα μέσα 

ενημέρωσης. 

147 3,1837 ,99327 -,548 ,200 -,185 ,397 
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Τα θετικά μηνύματα και 

κριτικές για ένα προϊόν 

/υπηρεσία /μάρκα 

ενθαρρύνουν τις αγορές. 

146 3,1096 1,10873 -,343 ,201 -,759 ,399 

Μέσω των σελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης 

αλληλεπιδρώ με άλλους 

καταναλωτές για την 

αγοραστική μου εμπειρία. 

145 2,9310 1,01143 -,432 ,201 -,862 ,400 

Οι υπηρεσίες αγοράς στις 

σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης κάνουν την ζωή 

μου εύκολη. 

147 2,9048 1,00909 -,334 ,200 -,151 ,397 

Εμπιστεύομαι τις προτάσεις 

/ κριτικές άλλων 

καταναλωτών που διαβάζω 

στα post τους. 

146 2,8699 ,93413 ,006 ,201 -,264 ,399 

Οι σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης επηρεάζουν την 

καταναλωτική συμπεριφορά 

/ απόφαση για αγορά ενός 

προϊόντος /υπηρεσίας. 

148 2,8581 1,03681 ,252 ,199 -,653 ,396 

Από την στιγμή που έγινα 

fan/follower σε ένα 

συγκεκριμένο προϊόν 

/υπηρεσία μάρκα είναι  πιο 

πιθανό να το/την συστήσω 

σε άλλους. 

145 2,8138 1,08003 -,124 ,201 -,822 ,400 

Από την στιγμή που έγινα 

fan/follower σε ένα 

συγκεκριμένο προϊόν 

/υπηρεσία μάρκα είναι  πιο 

πιθανό να το/την αγοράσω. 

145 2,7586 1,02250 -,171 ,201 -,859 ,400 
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Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμός των likes/ 

reviews/followers για ένα 

προϊόν /μάρκα /υπηρεσία 

τόσο πιο πιθανό είναι να το 

αγοράσω. 

147 2,3810 1,06200 ,439 ,200 -,526 ,397 

Πίνακας 6.111. Κοινωνικά δίκτυα και καταναλωτική συμπεριφορά 

   Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.111, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν να έχουν 

σημαντική επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών για μια μερίδα χρηστών. 

Η παρουσία εταιριών, προϊόντων και υπηρεσιών με προφίλ και ειδικούς λογαριασμούς, στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιδρά στη συνείδηση των καταναλωτών. Η αλληλεπίδραση με 

άλλους χρήστες είναι έντονη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν έναν «χώρο» 

ανταλλαγής απόψεων για προϊόντα και υπηρεσίες, είτε μέσω μηνυμάτων είτε μέσω 

εργαλείων (like, recommend, suggest, favorite κτλ) που η χρήση τους προσφέρει ένα 

ιδιότυπο, «social» word of mouth. 

 

 

Σχήμα 6.9. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταναλωτική συμπεριφορά 
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6.3 Γενικά συμπεράσματα Περιγραφικής ανάλυσης 

  

 Στην ερώτηση για το πόσες ώρες είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο οι χρήστες η 

συντριπτική πλειοψηφία με ποσοστό 41,9% απάντησε πως συνδέεται 1-2 ώρες , 

ενώ επίσης αρκετά υψηλό ποσοστό της τάξης 33,5% απάντησε πως είναι 

συνδεδεμένος στο διαδίκτυο πάνω από 4 ώρες. 

 Η σύνδεση των χρηστών γίνεται σε ποσοστό 74,3% από το σπίτι. 

 Το πιο διαδεδομένο μέσο σύνδεσης εξακολουθεί να παραμένει ο υπολογιστής με 

ποσοστό 89,4% ενώ παρατηρείται κ υψηλή χρήση μέσω κινητού με ποσοστό 

8,9%. 

 Το 87.2 % των ερωτηθέντων  χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα, γεγονός που 

αποδεικνύει τη εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

 Το 85.5% διατηρεί προφίλ σε τουλάχιστον ένα κοινωνικό δίκτυο.  

 Μόλις το 16.8% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τους ανήκει κάποιο blog ή site. 

 Το Facebook αποτελεί το πιο διαδεδομένο κοινωνικό δίκτυο αφού το 86% των 

ερωτηθέντων το χρησιμοποιεί και μάλιστα η χρήση του γίνεται καθημερινά σε 

ποσοστό 62%.  Ακολουθεί το YouTube με ποσοστό 78,8% που το χρησιμοποιεί 

ενώ το 40,8% δήλωσε ότι το χρησιμοποιεί καθημερινά. Πράγματι επιβεβαιώνεται 

αυτό από τις μέσες τιμές (Μέση τιμή Facebook 4.1494, YouTube 3.6454). 

 Τρίτο δημοφιλέστερο κοινωνικό δίκτυο ως προς τον αριθμό χρηστών είναι το 

Wikipedia  με ποσοστό 59,8%. 

 Ως προς την ένταση χρήσης μετά το Facebook και το  YouTube  ακολουθούν το 

Twitter, Google +, my space. 

 To Amazon  έχει ποσοστό χρήσης 19% ενώ η ένταση χρήσης είναι χαμηλή με 

μέσο όρο 2,32 γεγονός που σημαίνει ότι χρήση του γίνεται περιστασιακά σε 

μηνιαία βάση μιας και αποτελεί κοινωνικό δίκτυο καταναλωτών για αγορές.  

 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όσοι χρησιμοποιούν κοινωνικά δίκτυα εκτός 

επιλογών του ερωτηματολογίου  δηλώνουν ότι τα χρησιμοποιούν αρκετά σχεδόν 

σε καθημερινή βάση. 

 Οι 2 βασικοί λόγοι χρήσης των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης είναι η 

επικοινωνία και η ενημέρωση. Το εύρημα συνάδει με την επικρατούσα αντίληψη 

στην διεθνή βιβλιογραφία ότι οι κυριότεροι λόγοι χρήσης των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης είναι η επικοινωνία και η διατήρηση σχέσεων (Diffley, et al., 2011, 

σ.48). Ενώ η μόδα αποτελεί τον τρίτο λόγο χρήσης των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. 

 Οι χρήστες θεωρούν πως τα κοινωνικά δίκτυα προάγουν την ελευθερία της 

έκφρασης. Επίσης η συμμετοχή τους σε αυτά επιδρά στην κοινωνικοποίηση τους.  
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 Επιπλέον αρκετοί χρήστες υποστηρίζουν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

επιδρούν σε σημαντικό βαθμό στην διαμόρφωση των απόψεων τους. 

 Η κυριότερη δραστηριότητα είναι η ανταλλαγή απόψεων για το μη ελεγχόμενο 

περιβάλλον. Ακολουθούν η ενεργή συμμετοχή μέσω σχολιασμού σε blogs. 

 Και οι χρήστες και οι μη χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

αναγνωρίζουν αρνητικά σημεία σε αυτά με κυριότερο την έλλειψη αξιοπιστίας 

και ασφάλειας. Και κατά δεύτερον ο χρόνος που απαιτείται για την χρήση τους. 

 Το 87,2% των ερωτηθέντων ψάχνουν πληροφορίες μέσω διαδικτύου 

προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. 

 Το 47% των χρηστών έχει πραγματοποιήσει αγορές της τάξεως των 200 ευρώ το 

τελευταίο τρίμηνο. 

 Το 34,1% των χρηστών δηλώνει πως το ποσοστό την ηλεκτρονικών αγορών 

συγκριτικά με τις συνολικές αγορές  δεν ξεπερνά το 10%. 

 το 48,1% έχει ενημερωθεί για 1-3 προϊόντα, ενώ το 25,1% δηλώνει ότι δεν έχει 

ενημερωθεί για κανένα προϊόν στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.  

 Το 58,1% απάντησε πως δεν αγόρασε κανένα προϊόν το τελευταίο τρίμηνο 

επηρεασμένο από την προβολή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 Το 41,3% δηλώνει ότι είναι μέλη σε επίσημες σελίδες επιχειρήσεων, προϊόντων. 

 Ο πιο σημαντικός λόγος εγγραφής του σε αυτές είναι για να ενημερωθούν για 

τυχόν προσφορές. 

 Το 23,4% δηλώνει ότι επηρεάζεται η καταναλωτική τους συμπεριφορά από τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 Το 41,9% υποστηρίζει ότι σκέφτεται θετικά για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν 

προφίλ. 

 Το 29,1% δηλώνει ότι αλληλεπιδρά με άλλους καταναλωτές για την αγοραστική 

του εμπειρία.  

 Το 20,7% δηλώνει ότι εμπιστεύεται τις κριτικές άλλων καταναλωτών στις 

δημοσιεύσεις που κάνουν στο προφίλ τους. 

 Το 13,4% δηλώνει ότι επηρεάζεται από τον αριθμό των likes ή των reviews. 

 Το 36,8% υποστηρίζει όμως ότι καλές κριτικές ενθαρρύνουν τις αγορές. 

 Το 22,3% υποστηρίζει ότι η εγγραφή σε φαν fun page ή προφίλ ενός προϊόντος 

αυξάνει τις πιθανότητες αγοράς. 

 Επίσης το 20,7% υποστηρίζει ότι οι σελίδες κ. δ αποτελούν χρήσιμο εργαλείο 

αγορών. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  77..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ((FFAACCTTOORR  AANNAALLYYSSIISS))  
 

7.1 Εισαγωγή  

    Η τεχνική της ανάλυσης παραγόντων (factor analysis) επιτυγχάνει τη μείωση ενός μεγάλου 

αριθμού μεταβλητών σε ένα μικρότερο αριθμό σημαντικών παραγόντων ή διαστάσεων. 

Σκοπός της ανάλυσης παραγόντων (ΑΠ) είναι να συνοψίσει τις σχέσεις ανάμεσα σε ένα 

μεγάλο αριθμό μεταβλητών με έναν περιεκτικό και ακριβή τρόπο, ώστε να βοηθήσει να γίνει 

αντιληπτή μια έννοια ή ιδιότητα. 

   Το παραγοντικό μοντέλο στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι μεταβλητές μπορούν να 

ομαδοποιηθούν με βάση τις συσχετίσεις που υπάρχουν μεταξύ τους. Έτσι, όλες οι μεταβλητές 

που βρίσκονται μέσα στην ίδια ομάδα είναι υψηλά συσχετισμένες μεταξύ τους. Κάθε ομάδα 

μεταβλητών αναπαριστά έναν κρυφό παράγοντα, που ευθύνεται για τις παρατηρούμενες 

συσχετίσεις. 

   Οι παράγοντες μπορεί να είναι ορθογώνιοι (ανεξάρτητοι και ασυσχέτιστοι) ή συσχετισμένοι 

(με κοινό ποσοστό διακύμανσης). Η ανάλυση παραγόντων χρησιμοποιείται κυρίως όταν ο 

ερευνητής προσπαθεί να εξερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ μιας ομάδας μεταβλητών και στη 

συνέχεια να μειώσει τον αριθμό τους (Σιώμκος & Βασιλικοπούλου, 2005). 

   Η παραγοντική ανάλυση  χωρίζεται σε δύο σημαντικές κατηγορίες, τη διερευνητική 

(exploratory) και την επιβεβαιωτική (confirmatory) παραγοντική ανάλυση. Η διερευνητική 

χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει εκ των προτέρων κάποια πληροφορία για την σχέση των 

μεταβλητών και αποκαλύπτει την αφανέρωτη μορφή του συνόλου των μεταβλητών αυτών. Η  

επιβεβαιωτική χρησιμοποιεί την ήδη υπάρχουσα γνώση από προηγούμενες έρευνες για τις 

σχέσεις  των μεταβλητών και διερευνά αν οι παράγοντες προσαρμόζονται σωστά στην 

υπάρχουσα θεωρία.  

   Ο σχεδιασμός της παραγοντικής ανάλυσης αποτελείται από τρία βασικά στάδια:  

1. τους υπολογισμούς των δεδομένων για να προσδιοριστούν οι στόχοι της ομαδοποίησης 

των μεταβλητών ή των παρατηρήσεων (πχ μητρώο συσχετίσεων)  

2. το σχεδιασμό της μελέτης των μεταβλητών από την άποψη του πλήθους, του είδους και 

των ιδιοτήτων μέτρησης αυτών και  

3. το μέγεθος του δείγματος σαν ανεξάρτητο αριθμό, αλλά και σαν συνάρτηση του πλήθους 

των μεταβλητών. 

   Η ιδανική λύση στην ανάλυση παραγόντων είναι εκείνη στην οποία η κάθε μεταβλητή έχει 

υψηλό loading, σε έναν παράγοντα και πολύ χαμηλό στους άλλους παράγοντες. Η ιδανική 

λύση ονομάζεται simple structure, ενώ υπάρχουν ποικίλες μέθοδοι περιστροφής, έτσι ώστε η 

αρχική λύση να πλησιάσει την ιδανική. 

Παρακάτω περιγράφονται τα κυριότερα μέρη του Output στο SPSS: 
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 Correlation Matrix: οι τιμές του πίνακα αντιπροσωπεύουν το βαθμό συσχέτισης 

μιας μεταβλητή με μια άλλη 

 Factor: είναι μια μεταβλητή latent που έχει εντοπισθεί ότι περιγράφει ένα σημαντικό 

ποσοστό της διακύμανσης 

 Factor Loadings: δηλώνει το βαθμό συσχέτισης κάθε μεταβλητής με έναν 

παράγοντα. Αν το factor loading είναι υψηλό, η μεταβλητή συνεισφέρει σημαντικά 

στην περιγραφή του παράγοντα. Αν είναι χαμηλό, τότε μπορεί να αγνοηθεί. 

 Communalities: εμφανίζονται στη μήτρα των συσχετίσεων του Output και 

κυμαίνονται από 0 έως 1.  Χαμηλό communality δηλώνει ότι η μεταβλητή δεν έχει 

τίποτα κοινό με τις υπόλοιπες μεταβλητές και συνεπώς δε συνεισφέρει στην 

ανάλυση. 

 Eigenvalues: μια eigenvalue ισούται με το άθροισμα των τετραγωνισμένων factor 

loadings μιας μεταβλητής σε έναν παράγοντα με τον οποίο η eigenvalue σχετίζεται.  

Όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της διακύμανσης που 

αντιστοιχεί στο συσχετιζόμενο με αυτή παράγοντα. 

 Κριτήριο του Kaiser: είναι ο πιο συνηθισμένος κανόνας εξαγωγής παραγόντων, 

κρατώντας όσους έχουν ιδιοτιμή μεγαλύτερη ή ίση με 1. Είναι εύκολο να 

υπερεκτιμηθεί ή να υποεκτιμηθεί το πλήθος των παραγόντων με πιο συνηθισμένη την 

περίπτωση της υπερεκτίμησης. Είναι το προεπιλεγμένο κριτήριο στο SPSS και στα 

περισσότερα στατιστικά πακέτα. 

 Scree plot: Με το scree plot δημιουργείται ένα οπτικό κριτήριο, στο οποίο φαίνεται 

η γραφική αναπαράσταση του αριθμού των συνιστωσών των παραγόντων (άξονας Χ) 

με τις αντίστοιχες ιδιοτιμές τους (άξονας Y). Καθώς κάποιος κινείται από τα 

αριστερά προς τα δεξιά οι ιδιοτιμές μειώνονται. Όταν η κλίση της καμπύλης 

σταματήσει να είναι απότομη και πιο ομαλή, το κριτήριο προτείνει να απορρίψουμε 

όλες τις συνιστώσες που βρίσκονται μετά το σημείο αλλαγής της κλίσης. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, εάν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για ένα συγκεκριμένο αριθμό 

παραγόντων, τότε ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να προεπιλέξει αυτόν τον αριθμό. 

 Μέτρο επάρκειας της δειγματοληψίας των Kaiser-Meyer- Olkin (Kaiser-Meyer-

Olkin Measure of Sampling Adequacy): συμβολίζεται ΚΜΟ ή MSA. Μεγάλες 

τιµές του δείκτη Kaiser-Meyer-Olkin (άνω του 0,50),  ως δείκτη σύγκρισης των  

µεγεθών των παρατηρούµενων συντελεστών συσχέτισης προς τους συντελεστές  

µερικής συσχέτισης,  δηλώνουν ότι η µέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης των  

µεταβλητών  είναι αποδεκτή ως τεχνική για την ανάλυση των δεδοµένων.   
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 Factor Matrix: οι τιμές του πίνακα αντιστοιχούν στους μη περιστρεφόμενους 

παράγοντες (unrotated factors). Συνήθως ο πίνακας αυτός δε χρησιμοποιείται για την 

ερμηνεία των παραγόντων. 

 Rotated Factor Matrix: η περιστροφή των παραγόντων είναι ο απλούστερος τρόπος 

να διανεμηθούν τα factor loadings με τέτοιο τρόπο ώστε η ερμηνεία των παραγόντων 

να είναι ευκολότερη. 

 Residuals: αποτελεί το κατάλοιπο της διακύμανσης που δεν μπορεί να ερμηνευθεί. 

 Varimax περιστροφή: είναι η πιο γνωστή μέθοδος ορθογώνιας περιστροφής η οποία 

μεγιστοποιεί την διακύμανση των τετραγώνων των factor loadings των παραγόντων 

(στήλες μητρώου) για όλες τις μεταβλητές (γραμμές μητρώου). Κάθε παράγοντας θα 

έχει είτε πολύ μικρές τιμές στα factor loadings είτε πολύ μεγάλες. Η περιστροφή 

varimax αποδίδει κάθε μεταβλητή σε έναν μόνο παράγοντα, απλοποιώντας με αυτό 

τον τρόπο τις στήλες του μητρώου.  

   Η παραγοντική ανάλυση στην έρευνά μας εφαρμόζεται σε πέντε ομάδες ερωτήσεων, 

σύμφωνα με το κριτήριο του Keiser και εφαρμόζοντας Varimax περιστροφή, αφού πρώτα 

ελέγχθηκε η κανονική κατανομή του δείγματος. 

7.2 Παραγοντοποίηση της ερώτησης Λόγοι χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης(Q8)  

 

 Η ομάδα ερωτήσεων Q8 αρχικά αποτελείται από 20 ερωτήσεις οι οποίες μετά από την 

εφαρμογή της παραγοντοποίησης δημιουργούν 3 νέους παράγοντες.  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,715 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 311,265 

df 59 

Sig. ,000 

Πίνακας 7.1. ΚΜΟ στην ομάδα ερωτήσεων Q8 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 7.1, η τιμή του δείκτη ΚΜΟ είναι μεγαλύτερη του 0.5 (=0.715), που 

σημαίνει ότι η κατανομή μας είναι επαρκής για την διεξαγωγή της παραγοντικής ανάλυσης. 

Η τιμή ελέγχου σφαιρικότητας του Bartlett επιπλέον μας δείχνει πως τα δεδομένα είναι 

αποδεκτά για την εφαρμογή της μεθόδου και στατιστικά σημαντικά. 

 

 

 

 



 

 
     

177 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % 

1 5,805 38,701 38,701 5,805 38,701 38,701 4,208 28,051 28,051 

2 3,371 22,473 61,174 3,371 22,473 61,174 3,843 25,622 53,673 

3 2,434 16,228 77,403 2,434 16,228 77,403 3,559 23,730 77,403 

4 1,241 8,274 85,677       

5 ,906 6,041 91,718       

6 ,821 5,473 97,191       

7 ,340 2,268 99,459       

8 ,081 ,541 100,000       

9 1,006E-

15 

6,709E-

15 

100,000 
      

10 7,696E-

16 

5,131E-

15 

100,000 
      

11 7,355E-

17 

4,904E-

16 

100,000 
      

12 -

1,168E-

16 

-7,789E-

16 

100,000 

      

13 -

3,103E-

16 

-2,069E-

15 

100,000 

      

14 -

4,073E-

16 

-2,715E-

15 

100,000 

      

15 -

7,481E-

16 

-4,987E-

15 

100,000 

      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Πίνακας 7.2. Total Variance Explained για την Q8 
   Εφαρμόζοντας αρχικά παραγοντική ανάλυση, οι χαμηλές τιμές (extraction) στον πίνακα 

Communalities των Q8.1, Q8.5, Q8.6, Q8.13 και Q8.15, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δε 

συνεισφέρουν στην ανάλυση και μπορούμε να τις αγνοήσουμε. Στον Πίνακα 7.2 Total 

Variance Explained εμφανίζονται οι eigenvalues, δηλαδή τα ποσοστά της διακύμανσης για 

κάθε μεταβλητή που αντιστοιχεί στους παράγοντες. Μεγαλύτερη eigenvalue σημαίνει 

μεγαλύτερο ποσοστό διακύμανσης που «εξηγεί» ένας παράγοντας. Οι τρεις πρώτοι 
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παράγοντες είναι αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό και εξηγούν το 77,40% της 

συνολικής διακύμανσης. Είναι παραδεκτό γενικά πως  ένα ποσοστό συνολικής διακύμανσης 

πάνω από 50% θεωρείται ικανοποιητικό για τους εξαγόμενους παράγοντες. Εφαρμόζουμε 

ξανά παραγοντική ανάλυση με μέθοδο Varimax και ο πίνακας 7.3  Rotated Component 

Matrix απεικονίζει την ομαδοποίηση που προκύπτει. 

Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 

Q8.3 Για να κρατήσω επαφή με συγγενείς και 

φίλους στο εξωτερικό 
,887 

  

Q8.19 Για να μοιραστώ φωτογραφίες και βίντεο ,812 
  

Q8.10 Για να συλλέξω πληροφορίες υγείας ,799 
  

Q8.7 Για να συλλέξω πληροφορίες που αφορούν 

την εκπαίδευση 
,798 

  

Q8.4 Για να ενημερωθώ για τις κοινωνικές 

εξελίξεις στον κόσμο 
,779 

  

Q8.20 Για να μοιραστώ εμπειρίες και απόψεις ,673 
  

Q8.9 Για να παρακολουθήσω ταινίες, μουσική 
 

,815 
 

Q8.8 Για να παίξω παιχνίδια 
 

,806 
 

Q8.14 Γιατί με πίεζαν οι φίλοι μου να γίνω μέλος 
 

,765 
 

Q8.16 Για να κάνω νέους φίλους/γνωριμίες 
 

,663 
 

Q8.2 Για να κρατήσω επαφή με παλιούς 

συμμαθητές και φίλους  
,647 

 

Q8.17 Για να γεμίσω τον ελεύθερό μου χρόνο 
  

,963 

Q8.11 Από περιέργεια 
  

,868 

Q8.12 Για να μην μένω αμέτοχος στις 

τεχνολογικές εξελίξεις   
,842 

Q8.18 Γιατί είναι στη μόδα 
  

,672 

Πίνακας 7.3. Rotated Component Matrix για την Q8 
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Προκύπτουν  λοιπόν 3 νέοι παράγοντες, όπου ο πρώτος ερμηνεύεται από 6 μεταβλητές, ο 

δεύτερος από 5 και ο τρίτος από 4 μεταβλητές. Οι παράγοντες με την νέα τους ονομασία 

εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα:  

 

Παράγοντας Ποσοστό της 

διακύμανσης 

Μεταβλητές που συμμετέχουν Loading 

Factors 

F8.Ανταλλαγή και συλλογή  

πληροφοριών 

(f8_information) 

28,051 

 

Q8.3 Για να κρατήσω επαφή με συγγενείς και 

φίλους στο εξωτερικό 

0,887 

Q8.19 Για να μοιραστώ φωτογραφίες και βίντεο 0,812 

Q8.10 Για να συλλέξω πληροφορίες υγείας 0,799 

Q8.7 Για να συλλέξω πληροφορίες που αφορούν 

την εκπαίδευση 

0,798 

Q8.4 Για να ενημερωθώ για τις κοινωνικές 

εξελίξεις στον κόσμο 

0,779 

Q8.20 Για να μοιραστώ εμπειρίες και απόψεις 0,673 

F8.Ανάπτυξη/διατήρηση 

φιλίας (f8_friendship) 
25,622 

 

Q8.20 Για να μοιραστώ εμπειρίες και απόψεις 0,815 

Q8.9 Για να παρακολουθήσω ταινίες, μουσική 0,806 

Q8.8 Για να παίξω παιχνίδια 0,765 

Q8.14 Γιατί με πίεζαν οι φίλοι μου να γίνω μέλος 0,663 

Q8.16 Για να κάνω νέους φίλους/γνωριμίες 0,647 

F8.Μόδα (f8_trend) 23,730 Q8.17 Για να γεμίσω τον ελεύθερό μου χρόνο 0,963 

Q8.11 Από περιέργεια 0,868 

Q8.12 Για να μην μένω αμέτοχος στις τεχνολογικές 

εξελίξεις 

0,842 

Q8.18 Γιατί είναι στη μόδα 0,672 

Σύνολο 77,403  

Πίνακας 7.4. Νέες μεταβλητές για την Q8 

 

7.2.1 Έλεγχος αξιοπιστίας 

   Οι τρεις νέοι αθροιστικοί παράγοντες εισήχθησαν στην βάση μας μέσω της εντολής 

Transform του SPSS και αποτέλεσαν τις 3 νέες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην 

ανάλυσή μας. Ακολούθησε  έλεγχος αξιοπιστίας (reliability analysis) των νέων αθροιστικών 

μεταβλητών, ώστε να διασφαλίσουμε την καταλληλότητά τους να χρησιμοποιηθούν και 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Αφού λοιπόν εξήχθησαν οι παράγοντες εφαρμόζουμε 

έλεγχο αξιοπιστίας  για τη δημιουργία αθροιστικών παραγόντων, που προκύπτουν από το 

άθροισμα των μεταβλητών που συμμετέχουν σε κάθε παράγοντα.   

     Στην έρευνα μας  πραγματοποιείται έλεγχος της αξιοπιστίας και της εσωτερικής συνέπειας 

των δεδομένων, δηλαδή αν έχουν την τάση να καταμετρούν το ίδιο πράγμα, υπολογίζοντας 
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την αξιοπιστία άλφα. Ειδικότερα για κάθε μία από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

υπολογίστηκε ο δείκτης α του Cronbach. Οι δείκτες αξιοπιστίας παρέχουν μία εκτίμηση του 

ποσοστού της κοινής διακύμανσης μεταξύ του παρατηρούμενου και του πραγματικού σκορ. 

Ο πιο δημοφιλής - δείκτης εσωτερικής συνέπειας Cronbach’ s α (alpha),  παίρνει τιμές μεταξύ 

0 και 1.Ενδεικτικές τιμές δείκτη αξιοπιστίας: 

 

< 0.6 η κλίμακα είναι αναξιόπιστη 

0.6 το ελάχιστο αποδεκτό όριο 

 0.7 επαρκές, αλλά όχι καλό 

0.8 καλύτερο 

0.95 πολύ υψηλή αξιοπιστία 

   Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach α πληροφορεί τον ερευνητή για την αξιοπιστία των 

νέων παραγόντων που δημιουργήθηκαν. Αν ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach α ξεπερνά 

ή πλησιάζει το 0.7, οι κλίμακες θεωρούνται αξιόπιστες. Οι κλίμακες που δημιουργούνται 

κρίνονται αξιόπιστες, μιας και ο συντελεστής Cronbach α είτε ξεπερνά την τιμή 0.7 είτε την 

πλησιάζει (Spector, 1992,  Nunnally, 1978). 

 

 

Αθροιστικός Παράγοντας Cronbach’s Alpha 

f8_information 

Q8.3+Q8.4+Q8.7+Q8.10+Q8.19+Q8.20 
0.643 

f8_friendship 

Q8.8+Q8.9+Q8.14+Q8.16+Q8.2 
0.750 

f8_trend Q8.11+Q8.12+Q8.17+Q8.18 0.797 
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Σχήμα 7.1. Scree Plot για την Q8 

 

   Το Scree plot απεικονίζει τους παράγοντες στον οριζόντιο άξονα και τις αντίστοιχες 

eigenvalues στον κάθετο άξονα. Η καμπύλη του scree plot, κατεβαίνοντας από αριστερά προς 

τα δεξιά, συνεπάγεται μείωση των eigenvalues. Το σημείο στο οποίο η γωνία αλλάζει κλίση 

αντιπροσωπεύει τον αριθμό των παραγόντων που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην 

ανάλυση. 
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7.3 Παραγοντοποίηση της ερώτησης  Απόψεις σχετικά με τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης(Q9) 

   Η ομάδα ερωτήσεων Q9 αποτελείται από 14 ερωτήσεις, οι οποίες μετά από την εφαρμογή 

της παραγοντοποίησης μας οδηγεί στην δημιουργία 3 παραγόντων.  

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,733 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 332,242 

df 55 

Sig. ,000 

Πίνακας 7.5.  KMO για την Q9 

 

Στον Πίνακα 7.5, η τιμή του δείκτη ΚΜΟ είναι μεγαλύτερη του 0.5 (=0.733), που σημαίνει 

ότι η κατανομή μας είναι επαρκής για την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης.  

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % 

1 5,216 47,414 47,414 5,216 47,414 47,414 2,833 25,758 25,758 

2 1,412 12,834 60,248 1,412 12,834 60,248 2,549 23,169 48,927 

3 1,004 9,126 69,374 1,004 9,126 69,374 2,249 20,448 69,374 

4 ,927 8,425 77,799       

5 ,666 6,054 83,853       

6 ,496 4,508 88,361       

7 ,419 3,812 92,173       

8 ,319 2,903 95,076       

9 ,251 2,280 97,356       

10 ,199 1,808 99,164       

11 ,092 ,836 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Πίνακας 7.6. Total Variance Explained για την Q9 

 
Εφαρμόζοντας αρχικά παραγοντική ανάλυση, οι χαμηλές τιμές (extraction) στον πίνακα 

Communalities των Q9.4, Q9.5, και Q9.14, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δε 
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συνεισφέρουν στην ανάλυση και μπορούμε να τις αγνοήσουμε. Στον Πίνακα 7,6 Total 

Variance Explained εμφανίζονται οι eigenvalues, δηλαδή τα ποσοστά της διακύμανσης για 

κάθε μεταβλητή που αντιστοιχεί στους παράγοντες. Μεγαλύτερη eigenvalue σημαίνει 

μεγαλύτερο ποσοστό διακύμανσης που «εξηγεί» ένας παράγοντας. Οι τρεις πρώτοι 

παράγοντες είναι αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό και εξηγούν το 69,374% της 

συνολικής διακύμανσης. Εφαρμόζουμε ξανά παραγοντική ανάλυση με μέθοδο Varimax και ο 

πίνακας 7.7  Rotated Component Matrix απεικονίζει την ομαδοποίηση που προκύπτει. 

Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 

Q9.13 Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης καλύπτουν τις κοινωνικές μου 

επιθυμίες 
,854 

  

Q9.12 Στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δείχνω τον πραγματικό μου 

εαυτό 
,792 

  

Q9.9 Όταν είμαι μέλος μιας σελίδας κοινωνικής δικτύωσης νίωθω πιο 

ικανοποιημένος 
,594 

  

Q9.11 Έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές τα προβλήματά μου 

ανταλλάσοντας απόψεις με φίλους/ακολούθους/χρήστες που 

αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα 

,579 

  

Q9.10 Όταν είμαι μέλος μιας σελίδας κοινωνικής δικτύωσης αισθάνομαι 

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 
,575 

  

Q9.2 Μέσω των κοινωνικών δικτύων εμπνέομαι/ συλλαμβάνω 

καινούριες ιδέες 
 

,916 

 

Q9.1 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με βοηθούν στο να εκφραστώ 

ελεύθερα 
 

,626 

 

Q9.7 Τα κοινωνικά δίκτυα 'εχουν αποκτήσει κοινωνική ταυτότητα 

  

,764 

Q9.8 Οι πολιτικές μου πεποιθήσεις έχουν επηρεαστεί απο τις απόψεις 

χρηστών που εκφράζονται σε πολιτικά blogs/προφίλ 
  

,699 
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Q9.6 Τα σχόλια, οι απόψεις άλλων χρηστών/ bloggers που διαβάζω στα 

κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν τις απόψεις μου 
  

,656 

Q9.3 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν την αστραπιαία 

μετάδοση των παγκόσμιων γεγονότων 
  

,630 

Πίνακας 7.7. Rotated Component Matrix για την Q9 

Προκύπτουν  λοιπόν 3 νέοι παράγοντες, όπου ο πρώτος ερμηνεύεται από 5 μεταβλητές, ο 

δεύτερος από 2 και ο τρίτος από 4 μεταβλητές. Οι παράγοντες με την νέα τους ονομασία 

εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα:  

Παράγοντας Ποσοστό της 

διακύμανσης 

Μεταβλητές που συμμετέχουν Loading 

Factors 

F9.Κοινωνική 

ικανοποίηση 

(f9_social_satisfaction) 

25,758 

 

Q9.13 Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης καλύπτουν 

τις κοινωνικές μου επιθυμίες 

0,854 

Q9.12 Στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δείχνω τον 

πραγματικό μου εαυτό 

0,792 

Q9.9 Όταν είμαι μέλος μιας σελίδας κοινωνικής 

δικτύωσης νίωθω πιο ικανοποιημένος 

0,594 

Q9.11 Έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές τα 

προβλήματά μου ανταλλάσοντας απόψεις με 

φίλους/ακολούθους/χρήστες που αντιμετώπιζαν 

παρόμοια προβλήματα 

0,579 

Q9.10 Όταν είμαι μέλος μιας σελίδας κοινωνικής 

δικτύωσης αισθάνομαι μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 

0,575 

F9. Ελεύθερη έκφραση 

(f9_expression) 
23,169 Q9.2 Μέσω των κοινωνικών δικτύων εμπνέομαι/ 

συλλαμβάνω καινούριες ιδέες 

0,916 

Q9.1 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με βοηθούν στο 

να εκφραστώ ελεύθερα 

0,626 

F9. Επίδραση στις 

απόψεις μου 

(f9_effect_on_my_views) 

20,448 

 

Q9.7 Τα κοινωνικά δίκτυα 'εχουν αποκτήσει 

κοινωνική ταυτότητα 

0,764 

Q9.8 Οι πολιτικές μου πεποιθήσεις έχουν επηρεαστεί 

απο τις απόψεις χρηστών που εκφράζονται σε πολιτικά 

blogs/προφίλ 

0,699 

Q9.6 Τα σχόλια, οι απόψεις άλλων χρηστών/ bloggers 

που διαβάζω στα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν τις 

απόψεις μου 

0,656 

Q9.3 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν την 

αστραπιαία μετάδοση των παγκόσμιων γεγονότων 

0,630 

Σύνολο 69,374  

Πίνακας 7.8. Νέες μεταβλητές για την Q9 
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7.3.1 Έλεγχος αξιοπιστίας 

   Οι τρεις νέοι αθροιστικοί παράγοντες εισήχθησαν στην βάση μας μέσω της εντολής 

Transform του SPSS και αποτέλεσαν τις 3 νέες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην 

ανάλυσή μας. Ακολούθησε έλεγχος αξιοπιστίας των νέων αθροιστικών μεταβλητών, ώστε να 

διασφαλίσουμε την καταλληλότητά τους να χρησιμοποιηθούν και παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

Αθροιστικός Παράγοντας Cronbach’s Alpha 

f9_social_satisfaction Q9.9 + Q9.10 + 

Q9.11 + Q9.12 + Q9.13 
0.825 

f9_expression Q9.1 + Q9.2 
0.647 

f9_effect_on_my_views Q9.3 + Q9.6 + Q9.7 

+ Q9.8 
0.729 
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 7.4 Παραγοντοποίηση της ερώτησης δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης(Q10) 

 

 Η ομάδα ερωτήσεων Q10 αποτελείται από 14 ερωτήσεις οι οποίες μετά από την εφαρμογή 

της παραγοντοποίησης μετατρέπονται σε 3 παράγοντες.  

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,687 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 399,388 

df 78 

Sig. ,000 

                                         Πίνακας 7.9. KMO για την Q10 
 

Στον Πίνακα 7.9, η τιμή του δείκτη ΚΜΟ είναι μεγαλύτερη του 0.5 (=0.687), που σημαίνει 

ότι η κατανομή μας είναι επαρκής για την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης.  

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % 

1 4,605 35,426 35,426 4,605 35,426 35,426 3,389 26,070 26,070 

2 2,409 18,531 53,957 2,409 18,531 53,957 3,104 23,879 49,949 

3 1,649 12,682 66,639 1,649 12,682 66,639 2,170 16,690 66,639 

4 1,271 9,779 76,418       

5 ,883 6,793 83,211       

6 ,621 4,777 87,988       

7 ,458 3,519 91,508       

8 ,384 2,954 94,461       

9 ,279 2,147 96,609       

10 ,174 1,340 97,949       

11 ,142 1,092 99,041       

12 ,114 ,874 99,914       

13 ,011 ,086 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

                        Πίνακας 7.10. Total Variance Explained για την Q10 
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Εφαρμόζοντας αρχικά παραγοντική ανάλυση, η χαμηλή τιμή (extraction) στον πίνακα 

Communalities της Q10.8, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δε συνεισφέρουν στην ανάλυση 

και μπορούμε να την αγνοήσουμε. Στον Πίνακα 7.10 Total Variance Explained εμφανίζονται 

οι eigenvalues, δηλαδή τα ποσοστά της διακύμανσης για κάθε μεταβλητή που αντιστοιχεί 

στους παράγοντες. Μεγαλύτερη eigenvalue σημαίνει μεγαλύτερο ποσοστό διακύμανσης που 

«εξηγεί» ένας παράγοντας. Οι τρεις πρώτοι παράγοντες είναι αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό και εξηγούν το 66,639% της συνολικής διακύμανσης. Εφαρμόζουμε ξανά 

παραγοντική ανάλυση με μέθοδο Varimax και ο πίνακας 7.7  Rotated Component Matrix 

απεικονίζει την ομαδοποίηση που προκύπτει. 

Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 

Q10.7 Γίνομαι μέλος/φαν σε εφαρμογές που μου 

αρέσουν 
,882 

  

Q10.9 Τσεκάρω τα προφίλ των φίλων / 

ακολούθων μου 
,790 

  

Q10.13 Κάνω like σε οτιδήποτε μου αρέσει ,759 
  

Q10.6 Προτείνω σε άλλους να επισκεφθούν 

ιστοσελίδες που μου αρέσουν 
,667 

  

Q10.14 Κοινοποιώ στο προφίλ μου καταστάσεις, 

συνδέσμους (links), φωτογραφίες 
,658 

  

Q10.5 Συμμετέχω ενεργά στον σχολιασμό 

περιεχομένου που με ενδιαφέρει (comments) 
,575 

  

Q10.11 Μοιράζομαι την άποψή μου για τις 

οικονομικές εξελίξεις της χώρας μου  
,961 

 

Q10.10 Μοιράζομαι την άποψή μου για τις 

κοινωνικές εξελίξεις της χώρας μου  
,945 

 

Q10.12 Μοιράζομαι την άποψή μου για τις 

πολιτικές εξελίξεις της χώρας μου  
,930 

 

Q10.2 Μοιράζομαι την γνώμη μου για ένα θέμα 

που μου φαίνεται ενδιαφέρον   
,743 

Q10.3 Διαβάζω άρθρα στα blogs 
  

,683 

Q10.4 Γράφω άρθρα στα blogs 
  

,631 

Q10.1 Συμμετέχω σε ομάδες κοινών 

ενδιαφερόντων (blog, forums)   
,627 

 

                           Πίνακας 7.11. Rotated Component Matrix για την Q10 

Προκύπτουν  λοιπόν 3 νέοι παράγοντες, όπου ο πρώτος ερμηνεύεται από 6 μεταβλητές, ο 

δεύτερος από 3 και ο τρίτος από 4 μεταβλητές. Οι παράγοντες με την νέα τους ονομασία 

εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα:  
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Παράγοντας Ποσοστό της 

διακύμανσης 

Μεταβλητές που συμμετέχουν Loading 

Factors 

F10. Χρήση εργαλείων 

media 

(f10_use) 

26,070 

 

Q10.7 Γίνομαι μέλος/φαν σε εφαρμογές που μου 

αρέσουν 

0,882 

Q10.9 Τσεκάρω τα προφίλ των φίλων / ακολούθων 

μου 

0,790 

Q10.13 Κάνω like σε οτιδήποτε μου αρέσει 0,759 

Q10.6 Προτείνω σε άλλους να επισκεφθούν 

ιστοσελίδες που μου αρέσουν 

0,667 

Q10.14 Κοινοποιώ στο προφίλ μου καταστάσεις, 

συνδέσμους (links), φωτογραφίες 

0,658 

Q10.5 Συμμετέχω ενεργά στον σχολιασμό 

περιεχομένου που με ενδιαφέρει (comments) 

0,575 

F10.Ανταλλαγή απόψεων 

για το μη ελεγχόμενο 

περιβάλλον(f10_domestic) 

23,879 Q10.11 Μοιράζομαι την άποψή μου για τις 

οικονομικές εξελίξεις της χώρας μου 

0,961 

Q10.10 Μοιράζομαι την άποψή μου για τις 

κοινωνικές εξελίξεις της χώρας μου 

0,945 

Q10.12 Μοιράζομαι την άποψή μου για τις 

πολιτικές εξελίξεις της χώρας μου 

0,930 

F10.Συμμετοχή σε blogs 

(f10_active_participation_ 

in_blogs) 

16,690 Q10.2 Μοιράζομαι την γνώμη μου για ένα θέμα που 

μου φαίνεται ενδιαφέρον 

0,743 

Q10.3 Διαβάζω άρθρα στα blogs 0,683 

Q10.4 Γράφω άρθρα στα blogs 0,631 

Q10.1 Συμμετέχω σε ομάδες κοινών 

ενδιαφερόντων (blog, forums) 

0,627 

Σύνολο 66,639  

                  Πίνακας 7.12.  Νέες μεταβλητές για την Q10 

 

7.4.1 Έλεγχος αξιοπιστίας 

 
  Οι τρεις νέοι αθροιστικοί παράγοντες εισήχθησαν στην βάση μας μέσω της εντολής 

Transform του SPSS και αποτέλεσαν τις 3 νέες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην 

ανάλυσή μας. Ακολούθησε  έλεγχος αξιοπιστίας των νέων αθροιστικών μεταβλητών, ώστε να 

διασφαλίσουμε την καταλληλότητά τους να χρησιμοποιηθούν και παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 
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Αθροιστικός Παράγοντας Cronbach’s Alpha 

f10_use Q10.5 + Q10.6 + Q10.7 + Q10.9 + 

Q10.13 + Q10.14 
0.828 

f10_domestic Q10.10 + Q10.11 + Q10.12 
0.982 

f10_active_participation_in_blogs Q10.1 + 

Q10.2 + Q10.3 + Q10.4 
0.728 

 

7.5 Παραγοντοποίηση της ερώτησης δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης(Q11) 

 Η ομάδα ερωτήσεων Q11 αποτελείται από 9 ερωτήσεις, οι οποίες μετά από την 

παραγοντοποίηση μειώνονται σε 3 παράγοντες.  

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,734 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 329,296 

df 28 

Sig. ,000 

                                         Πίνακας 7.13. KMO για την Q11 

 

Στον Πίνακα 7.13, η τιμή του δείκτη ΚΜΟ είναι μεγαλύτερη του 0.5 (=0.734), που σημαίνει 

ότι η κατανομή μας είναι επαρκής για την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης.  

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % 

1 3,136 39,203 39,203 3,136 39,203 39,203 1,940 24,249 24,249 

2 1,158 14,470 53,672 1,158 14,470 53,672 1,851 23,136 47,385 

3 1,065 13,306 66,979 1,065 13,306 66,979 1,567 19,593 66,979 

4 ,847 10,585 77,563       

5 ,581 7,269 84,832       

6 ,495 6,186 91,018       

7 ,396 4,945 95,963       

8 ,323 4,037 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Πίνακας 7.14. Total Variance Explained για την Q11 
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   Εφαρμόζουμε παραγοντική ανάλυση και ο πίνακας Rotated Component Matrix απεικονίζει 

την ομαδοποίηση που προκύπτει. Στον Πίνακα 7.14 Total Variance Explained εμφανίζονται 

οι eigenvalues, δηλαδή τα ποσοστά της διακύμανσης για κάθε μεταβλητή που αντιστοιχεί 

στους παράγοντες. Μεγαλύτερη eigenvalue σημαίνει μεγαλύτερο ποσοστό διακύμανσης που 

«εξηγεί» ένας παράγοντας. Οι τρεις πρώτοι παράγοντες είναι αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό και εξηγούν την συνολική διακύμανση κατά 66,979%. Η μεταβλητή Q11.9 

αγνοείται λόγω χαμηλής τιμής στον πίνακα Communalities. Εφαρμόζουμε ξανά παραγοντική 

ανάλυση με μέθοδο Varimax και ο πίνακας 7.15  Rotated Component Matrix απεικονίζει την 

ομαδοποίηση που προκύπτει. 

Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 

Q11.2 Η χρήση τους είναι εξαιρετικά χρονοβόρα ,819 
  

Q11.1 Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν με 

ενδιαφέρουν 
,695 

  

Q11.3 Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν 

είναι αξιόπιστες 
,593 

  

Q11.6 Η ενασχόλησή μου με σελίδες τέτοιου 

είδους είναι χάσιμο χρόνου 
,586 

  

Q11.8 Είναι επιβλαβής η έκθεση της 

προσωπικής ζωής των χρηστών στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης 
 

,858 
 

Q11.7 Αντιπαθώ την αυτοπροβολή σε αυτές τις 

σελίδες  
,846 

 

Q11.5 Υπάρχουν προτιμότερες μορφές 

εναλλακτικής επικοινωνίας   
,820 

Q11.4 Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν 

είναι ασφαλείς   
,735 

 

                         Πίνακας 7.15. Rotated Component Matrix για την Q11 

   Προκύπτουν  λοιπόν 3 νέοι παράγοντες, όπου ο πρώτος ερμηνεύεται από 4 μεταβλητές, ο 

δεύτερος από 2 και ο τρίτος από 2 μεταβλητές. Οι παράγοντες με την νέα τους ονομασία 

εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα:  

 

Παράγοντας Ποσοστό της 

διακύμανσης 

Μεταβλητές που συμμετέχουν Loading 

Factors 

F11.Χάσιμο χρόνου 

(f11_waste_of_time) 

24,249 

 

Q11.2 Η χρήση τους είναι εξαιρετικά 

χρονοβόρα 

0,819 

Q11.1 Οι σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης δεν με ενδιαφέρουν 

0,695 

Q11.3 Οι σελίδες κοινωνικής 0,593 
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δικτύωσης δεν είναι αξιόπιστες 

Q11.6 Η ενασχόλησή μου με σελίδες 

τέτοιου είδους είναι χάσιμο χρόνου 

0,586 

F11.Αντιπάθεια για 

αυτοπροβολή(f11_dislike_of_self_promotion) 
23,136 Q11.8 Είναι επιβλαβής η έκθεση της 

προσωπικής ζωής των χρηστών στις 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

0,858 

Q11.7 Αντιπαθώ την αυτοπροβολή σε 

αυτές τις σελίδες 

0,846 

F11.Ανασφαλή σε σχέση  με άλλες μορφές 

επικοινωνίας (f11_unsafe) 
19,593 Q11.5 Υπάρχουν προτιμότερες 

μορφές εναλλακτικής επικοινωνίας 

0,820 

Q11.4 Οι σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης δεν είναι ασφαλείς 

0,735 

Σύνολο 66,979  

                Πίνακας 7.16.  Νέες μεταβλητές για την Q11 

 

7.5.1 Έλεγχος αξιοπιστίας 

   Οι τρεις νέοι αθροιστικοί παράγοντες εισήχθησαν στην βάση μας μέσω της εντολής 

Transform του SPSS και αποτέλεσαν τις 3 νέες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην 

ανάλυσή μας. Ακολούθησε έλεγχος αξιοπιστίας των νέων αθροιστικών μεταβλητών, ώστε να 

διασφαλίσουμε την καταλληλότητά τους να χρησιμοποιηθούν και παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

Αθροιστικός Παράγοντας Cronbach’s Alpha 

f11_waste_of_time Q11.1 + Q11.2 + Q11.3 

+ Q11.6 
0.694 

f11_dislike_of_self_promotion  Q11.7 + 

Q11.8 
0.758 

f11_unsafe Q11.5 + Q11.4 0.663 
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7.6 Παραγοντοποίηση της ερώτησης για την επίδραση στην καταναλωτική 

συμπεριφορά(Q21) 

    Η ομάδα ερωτήσεων Q21 αποτελείται από 11 ερωτήσεις οι οποίες μετά από την εφαρμογή 

της παραγοντοποίησης μειώνονται σε 2 παράγοντες 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,864 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 398,927 

df 21 

Sig. ,000 

Πίνακας 7.17. KMO για την Q21 
 

Στον Πίνακα 7.17, η τιμή του δείκτη ΚΜΟ είναι μεγαλύτερη του 0.5 (=0.864), που σημαίνει 

ότι η κατανομή μας είναι επαρκής για την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης.  

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % 

1 4,229 60,409 60,409 4,229 60,409 60,409 3,338 47,686 47,686 

2 ,900 12,860 73,269 ,900 12,860 73,269 1,791 25,584 73,269 

3 ,685 9,793 83,062       

4 ,380 5,436 88,497       

5 ,323 4,616 93,114       

6 ,269 3,839 96,953       

7 ,213 3,047 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

                              Πίνακας 7.18. Total Variance Explained για την Q21 

 
   Εφαρμόζοντας αρχικά παραγοντική ανάλυση, οι χαμηλές τιμές (extraction) στον πίνακα 

Communalities των Q21.1, Q21.3, Q21.5, και Q21.11, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δε 

συνεισφέρουν στην ανάλυση και μπορούμε να τις αγνοήσουμε. Στον Πίνακα 7.18 Total 

Variance Explained εμφανίζονται οι eigenvalues, δηλαδή τα ποσοστά της διακύμανσης για 

κάθε μεταβλητή που αντιστοιχεί στους παράγοντες. Μεγαλύτερη eigenvalue σημαίνει 

μεγαλύτερο ποσοστό διακύμανσης που «εξηγεί» ένας παράγοντας. Οι δύο πρώτοι παράγοντες 
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είναι αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό και εξηγούν το 73,269% της συνολικής 

διακύμανσης. Εφαρμόζουμε ξανά παραγοντική ανάλυση με μέθοδο Varimax και ο πίνακας 

7.19  Rotated Component Matrix απεικονίζει την ομαδοποίηση που προκύπτει. 

Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 

Q21.10 Από την στιγμή που έγινα fan/follower σε ένα 

συγκεκριμένο προϊόν /υπηρεσία μάρκα είναι  πιο πιθανό να 

το/την αγοράσω. 

,863 

 

Q21.7 Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των likes/ 

reviews/followers για ένα προϊόν /μάρκα /υπηρεσία τόσο πιο 

πιθανό είναι να το αγοράσω. 

,841 

 

Q21.9 Από την στιγμή που έγινα fan/follower σε ένα 

συγκεκριμένο προϊόν /υπηρεσία μάρκα είναι  πιο πιθανό να 

το/την συστήσω σε άλλους. 

,830 
 

Q21.8 Τα θετικά μηνύματα και κριτικές για ένα προϊόν 

/υπηρεσία /μάρκα ενθαρρύνουν τις αγορές. 
,790 

 

Q21.6 Εμπιστεύομαι τις προτάσεις / κριτικές άλλων 

καταναλωτών που διαβάζω στα post τους. 
,656 

 

Q21.4 Σκέφτομαι θετικά για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν 

σελίδα/ προφίλ / blog  στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 
 

,893 

Q21.2 Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν την 

καταναλωτική συμπεριφορά / απόφαση για αγορά ενός 

προϊόντος /υπηρεσίας.  

,780 

 

Πίνακας 7.19. Rotated Component Matrix για την Q21 

 

 

 

  Προκύπτουν  λοιπόν 2 νέοι παράγοντες, όπου ο πρώτος ερμηνεύεται από 5 μεταβλητές και ο 

δεύτερος από 2 παράγοντες με την νέα τους ονομασία εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα:  
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Παράγοντας Ποσοστό της 

διακύμανσης 

Μεταβλητές που συμμετέχουν Loading 

Factors 

F21.Πρόθεση για αγορά 

(f21_intention) 

47,686 Q21.10 Από την στιγμή που έγινα 

fan/follower σε ένα συγκεκριμένο προϊόν 

/υπηρεσία μάρκα είναι  πιο πιθανό να 

το/την αγοράσω. 

0,863 

Q21.7 Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός 

των likes/ reviews/followers για ένα 

προϊόν /μάρκα /υπηρεσία τόσο πιο πιθανό 

είναι να το αγοράσω. 

0,841 

Q21.9 Από την στιγμή που έγινα 

fan/follower σε ένα συγκεκριμένο προϊόν 

/υπηρεσία μάρκα είναι  πιο πιθανό να 

το/την συστήσω σε άλλους. 

0,830 

Q21.8 Τα θετικά μηνύματα και κριτικές 

για ένα προϊόν /υπηρεσία /μάρκα 

ενθαρρύνουν τις αγορές. 

0,790 

Q21.6 Εμπιστεύομαι τις προτάσεις / 

κριτικές άλλων καταναλωτών που 

διαβάζω στα post τους. 

0,656 

F21.Επίδραση στην καταναλωτική 

συμπεριφορά 

 (f21_consuming_behavior) 

25,584 Q21.4 Σκέφτομαι θετικά για τις 

επιχειρήσεις που διαθέτουν σελίδα/ προφίλ 

/ blog  στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 

0,893 

Q21.2 Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

επηρεάζουν την καταναλωτική 

συμπεριφορά / απόφαση για αγορά ενός 

προϊόντος /υπηρεσίας. 

0,780 

Σύνολο 73,269  

               Πίνακας 7.20.  Νέες μεταβλητές για την Q21 

7.6.1 Έλεγχος αξιοπιστίας 

    Οι δύο νέοι αθροιστικοί παράγοντες εισήχθησαν στην βάση μας μέσω της εντολής 

Transform του SPSS και αποτέλεσαν τις 2 νέες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην 

ανάλυσή μας. Ακολούθησε έλεγχος αξιοπιστίας των νέων αθροιστικών μεταβλητών, ώστε να 

διασφαλίσουμε την καταλληλότητά τους να χρησιμοποιηθούν και παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Αθροιστικός Παράγοντας Cronbach’s Alpha 

f21_intention Q21.6 + Q21.7 + Q21.8 + 

Q21.9 + Q21.10 
0.894 

f21_consuming_behavior Q21.2 + Q21.4 
0.640 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  88..  ΣΣΥΥΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  

8.1 Εισαγωγή 

   Συνεχίσαμε την ανάλυσή μας με την διενέργεια συσχετίσεων που μας βοήθησε να 

κατανοήσουμε τον βαθμό σύνδεσης των μεταβλητών μας.  Σκοπός της ανάλυσης συσχέτισης 

είναι η εξερεύνηση της σχέσης μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών. Τα αποτελέσματα 

του πίνακα συσχετίσεων δίνουν πληροφορίες στον ερευνητή για την κατεύθυνση και την 

ένταση της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών.  

   Οι συντελεστές συσχέτισης είναι αριθμοί που μετρούν το βαθμό εξάρτησης, δηλαδή την 

ένταση της εξάρτησης, της μιας μεταβλητής από την άλλη. Οι συντελεστές επίσης μας δίνουν 

πληροφορίες για την κατεύθυνση της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών, αν δηλαδή η σχέση 

μεταξύ των μεταβλητών είναι θετική, αρνητική ή ουδέτερη. Οι τιμές τους είναι στο διάστημα 

-1 και +1, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις συσχέτισης περισσότερων από δύο μεταβλητών 

όπου η τιμή τους μπορεί να είναι μεγαλύτερη της μονάδας. Αν η τιμή του συντελεστή είναι 

μεταξύ -1 και 0, τότε έχουμε αρνητική συσχέτιση, ενώ αν είναι μεταξύ του 0 και του +1, τότε 

η συσχέτιση είναι θετική. Αν η τιμή του συντελεστή ισούται με μηδέν, τότε δεν υπάρχει 

γραμμική συσχέτιση ανάμεσα στις δύο εξεταζόμενες μεταβλητές (Σιώμκος & 

Βασιλικοπούλου, 2005). 

   Για έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των συσχετίσεων χρησιμοποιήθηκε ο 

συντελεστής Pearson (δικατάληκτος – 2-tailed), ο οποίος δείχνει τη γραμμική συσχέτιση 

μεταξύ δύο μεταβλητών. Η χρήση του συντελεστή συσχέτισης Pearson προϋποθέτει την 

ύπαρξη interval ή scale μεταβλητών και δεν εφαρμόζεται σε nominal μεταβλητές. Επίσης η 

χρήση του συντελεστή Pearson προϋποθέτει ότι οι μεταβλητές κατανέμονται κανονικά στον 

πληθυσμό. 

   Όταν το Significance (Sig.) είναι μεγαλύτερο από το 0.05 τότε η συσχέτιση δεν είναι 

στατιστικά σημαντική, όταν αυτό είναι μικρότερο του 0.05 και μεγαλύτερο του 0.01 τότε η 

συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 5%
59

, όταν είναι μικρότερο από το 0,01 

τότε είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 1%
60

.  

8.2 Ευρήματα από τις συσχετίσεις 

 

   Από τον πίνακα συσχετίσεων (βλ. Παράρτημα) παίρνουμε τα αποτελέσματα συσχετίσεων 

μεταξύ των μεταβλητών μας, όπου μπορούμε να τα ομαδοποιήσουμε ως εξής: 

 

 

                                                             
59 Ο συντελεστής Pearson συνοδεύεται από έναν αστερίσκο 

 
60 Ο συντελεστής Pearson συνοδεύεται από δύο αστερίσκους 
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Α. Συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου (Q1) 

 

 Παρατηρείται θετική συσχέτιση (συντελεστής Pearson 0.368) μεταξύ των 

μεταβλητών «Q1. Πόσες ώρες την ημέρα είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο;» και 

«Q7.1.Χρήστες Facebook». Οι εντατικοί χρήστες του διαδικτύου συνήθως αποτελούν 

και χρήστες του Facebook. 

 Παρατηρείται θετική συσχέτιση (συντελεστής Pearson 0.335) μεταξύ των 

μεταβλητών «Q1. Πόσες ώρες την ημέρα είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο;»  και 

«Q14b. Σε ποιο ποσοστό των συνολικών σας αγορών τους τελευταίους 3 μήνες 

ανέρχονται οι ηλεκτρονικές αγορές σας;». Η υψηλή συχνότητα χρήσης του 

διαδικτύου ενός χρήστη, αυξάνει την πιθανότητα για υψηλό ποσοστό των 

διαδικτυακών του αγορών, συγκριτικά με τις συνολικές του αγορές. 

 Παρατηρείται αρνητική συσχέτιση (συντελεστής Pearson -0.179) μεταξύ των 

μεταβλητών «Q1. Πόσες ώρες την ημέρα είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο;»  και 

«F11.Χάσιμο χρόνου (f11_waste_of_time)». Οι εντατικοί χρήστες του διαδικτύου δε 

θεωρούν ότι η ενασχόλησή τους με τα κοινωνικά δίκτυα αποτελεί χάσιμο χρόνου. 

 Παρατηρείται θετική συσχέτιση (συντελεστής Pearson 0.268) μεταξύ των 

μεταβλητών «Q1. Πόσες ώρες την ημέρα είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο;» και 

«F9. Ελεύθερη έκφραση (f9_expression)». Οι εντατικοί χρήστες του διαδικτύου 

θεωρούν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευνοούν την ελεύθερη έκφραση.  

 Παρατηρείται θετική συσχέτιση (συντελεστής Pearson 0.160) μεταξύ των 

μεταβλητών «Q1. Πόσες ώρες την ημέρα είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο;» και 

«F21.Επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά (f21_consuming_behavior)». Οι 

εντατικοί χρήστες του διαδικτύου θεωρούν ότι επηρεάζεται η καταναλωτική τους 

συμπεριφορά από την παρουσία επιχειρήσεων και προϊόντων στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

 

Β. Χαρακτηριστικά χρηστών των κοινωνικών δικτύων 

B1. Χρήστες Facebook (Q7.1) 

 Οι χρήστες του Facebook συνήθως χρησιμοποιούν εντατικά το Twitter (θετική 

συσχέτιση με Q7.2 – συντελεστής Pearson 0.335) και το Youtube (θετική συσχέτιση 

με Q7.3 – συντελεστής Pearson 0.450).  

 Οι χρήστες του Facebook δηλώνουν ότι ενημερώνονται για αρκετά προϊόντα και 

υπηρεσίες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (θετική συσχέτιση με «Q16.Για 

πόσα προϊόντα/ υπηρεσίες ενημερωθήκατε μέσα από τις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης τους τελευταίους 3 μήνες;» - συντελεστής Pearson 0.164). 
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 Παρατηρείται θετική συσχέτιση (συντελεστής Pearson 0.276) με τη μεταβλητή 

«F9.Κοινωνική ικανοποίηση (f9_social_satisfaction)», που δηλώνει ότι το Facebook 

προσφέρει στους εντατικούς χρήστες του το αίσθημα της ικανοποίησης και της 

αυτοπεποίθησης. 

 Η θετική συσχέτιση με τη μεταβλητή «F9. Ελεύθερη έκφραση (f9_expression)» 

(συντελεστής Pearson 0.322) σημαίνει ότι οι χρήστες του Facebook αισθάνονται ότι 

με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν και εκφράζονται ελεύθερα.  

 Παρατηρείται θετική συσχέτιση (συντελεστής Pearson 0.361) με τη μεταβλητή «F10. 

Χρήση εργαλείων media (f10_use)», δηλαδή οι χρήστες του Facebook υποστηρίζουν 

ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ιδιαίτερα το Facebook, τους προσφέρουν 

φιλικά εργαλεία προς χρήση. 

 Παρατηρείται θετική συσχέτιση (συντελεστής Pearson 0.207) με τη μεταβλητή 

«F21.Πρόθεση για αγορά (f21_intention)», όπου οι χρήστες του Facebook δηλώνουν 

ότι τα likes, τα reviews και οι προτάσεις άλλων χρηστών ενθαρρύνουν την πρόθεσή 

τους για αγορά. Επίσης η θετική συσχέτιση με την «F21.Επίδραση στην 

καταναλωτική συμπεριφορά (f21_consuming_behavior)»(συντελεστής Pearson 

0.210) μας δείχνει ότι η παρουσία επιχειρήσεων στο Facebook επηρεάζει τους 

χρήστες του ώστε να αγοράσουν προϊόντα/υπηρεσίες τους. 

Β2. Χρήστες Twitter (Q7.2) 

 Οι χρήστες του Twitter όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, διατηρούν λογαριασμό 

συνήθως και στο Facebook, ενώ αρκετοί διατηρούν λογαριασμό και στο MySpace 

(θετική συσχέτιση με Q7.4 – συντελεστής Pearson 0.503). 

 Οι χρήστες του Twitter έχουν υψηλό ποσοστό ηλεκτρονικών αγορών συγκριτικά με 

τις συνολικές τους αγορές (θετική συσχέτιση με «Q14b. Σε ποιο ποσοστό των 

συνολικών σας αγορών τους τελευταίους 3 μήνες ανέρχονται οι ηλεκτρονικές αγορές 

σας;» – συντελεστής Pearson 0.308). 

 Οι χρήστες του Twitter δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν γενικά τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης επειδή είναι της μόδας (θετική συσχέτιση με «F8.Μόδα (f8_trend)»-

συντελεστής Pearson 0.542). 

 Η αρνητική συσχέτιση που παρατηρείται με τις μεταβλητές «F11.Αντιπάθεια για 

αυτοπροβολή(f11_dislike_of_self_promotion)»(-0.365) και «F11.Ανασφαλή σε 

σχέση  με άλλες μορφές επικοινωνίας (f11_unsafe)»(-0.435) δείχνει ότι οι χρήστες 

του Twitter είναι αντίθετοι με την άποψη ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μη 

ασφαλή ή η ενασχόλησή τους με αυτά είναι χάσιμο χρόνου. 

 Το Twitter προσφέρει στους χρήστες του ελευθερία έκφρασης (θετική συσχέτιση με 

«F9. Ελεύθερη έκφραση (f9_expression)»-συντελεστής Pearson 500), ενώ οι χρήστες 
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του δηλώνουν ότι οι απόψεις που εκφράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

επιδρούν και στις δικές τους απόψεις (θετική συσχέτιση με «F9. Επίδραση στις 

απόψεις μου (f9_effect_on_my_views)»-συντελεστής Pearson 324). 

 Το Twitter αποτελεί εφαρμογή microblogging και συνεπώς οι χρήστες του είναι 

εξοικειωμένοι με τη χρήση blogs και παρατηρείται ενεργή συμμετοχή τους σε αυτά 

(θετική συσχέτιση με «F10.Συμμετοχή σε blogs (f10_active_participation_ 

in_blogs)»-συντελεστής Pearson 0.421). 

 Οι χρήστες του Twitter ενθαρρύνονται οι προθέσεις τους για αγορά από τις κριτικές 

και τις προτάσεις άλλων χρηστών για προϊόντα ή υπηρεσίες εταιριών που έχουν 

παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα (θετική συσχέτιση με «F21.Πρόθεση για αγορά 

(f21_intention)»-συντελεστής Pearson 0.338). 

B3. Χρήστες Youtube (Q7.3) 

 Οι χρήστες του Youtube έχουν λογαριασμούς τόσο σε Facebook όσο και σε Twitter, 

όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες συσχετίσεις. Επίσης είναι ιδιαίτερα 

εξοικειωμένοι με MySpace (θετική συσχέτιση με Q7.4-συντελεστής Pearson 0.647), 

LinkedIn (θετική συσχέτιση με Q7.6-συντελεστής Pearson 0.410), Wikipedia (θετική 

συσχέτιση με Q7.8-συντελεστής Pearson 0.241), Amazon  (θετική συσχέτιση με 

Q7.9- συντελεστής Pearson 0.491) και Flickr (θετική συσχέτιση με Q7.11-

συντελεστής Pearson 0.671). 

 Παρατηρείται θετική συσχέτιση με τη μεταβλητή «Q17.Πόσα προϊόντα αγοράσατε 

τους τελευταίους 3 μήνες επηρεασμένοι από την προβολή τους στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης;» (συντελεστής Pearson 0.206). Οι χρήστες του Youtube 

έχουν πραγματοποιήσει αρκετές αγορές κατά τους τελευταίους 3 μήνες, 

επηρεασμένοι από την προβολή προϊόντων και υπηρεσιών στις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης. Γενικά κάνουν πιο συχνά αγορές μέσω διαδικτύου (θετική συσχέτιση με 

«Πόσο συχνά κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου; (q13new_frequency of use)»-

συντελεστής Pearson 0.226). 

 Οι χρήστες του Youtube δηλώνουν ότι δε μοιράζονται την αξιολόγηση ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με άλλους χρήστες (αρνητική συσχέτιση-συντελεστής 

Pearson -0.236).  

 Δε θεωρούν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ανασφαλή (αρνητική συσχέτιση 

με «F11.Ανασφαλή σε σχέση  με άλλες μορφές επικοινωνίας (f11_unsafe)»-

συντελεστής Pearson -0.229). 

 Η μεταβλητή Q7.3 παρουσιάζει θετικές συσχετίσεις με τις μεταβλητές 

«F9.Κοινωνική ικανοποίηση (f9_social_satisfaction)» (συντελεστής Pearson 0.377), 

«F9. Επίδραση στις απόψεις μου (f9_effect_on_my_views)» (συντελεστής Pearson 
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0.421), «F10. Χρήση εργαλείων media (f10_use)» (συντελεστής Pearson 0.445) και 

«F10.Ανταλλαγή απόψεων για το μη ελεγχόμενο 

περιβάλλον(f10_domestic)»(συντελεστής Pearson 0.228), που ερμηνεύεται ως εξής: 

η χρήση του Youtube και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης γενικότερα προσφέρει 

αίσθημα ικανοποίησης και αυτοπεποίθησης, η αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες 

επηρεάζει τη διαμόρφωση άποψης και κρίσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

αποτελούν για τους χρήστες μέσο ενημέρωσης για τα δρώμενα στη χώρα τους και η 

χρήση τους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από τα φιλικά εργαλεία προς το χρήστη που 

διαθέτουν. 

 Η θετική συσχέτιση με τις μεταβλητές «F21.Επίδραση στην καταναλωτική 

συμπεριφορά (f21_consuming_behavior)»(συντελεστής Pearson 0.238) και 

«F21.Πρόθεση για αγορά (f21_intention)» (συντελεστής Pearson 0.204) δηλώνουν 

ότι οι συγκεκριμένοι χρήστες επηρεάζονται θετικά από την παρουσία των 

επιχειρήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενθαρρύνεται η πρόθεσή τους για 

αγορά από τις κριτικές άλλων χρηστών στις εταιρικές σελίδες στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

Β4. Χρήστες MySpace (Q7.4) 

 Οι χρήστες του MySpace χρησιμοποιούν και το Google Plus (θετική συσχέτιση με 

Q7.5-συντελεστής Pearson 0.866) ενώ αντιθέτως δε χρησιμοποιούν το Wikipedia 

(αρνητική συσχέτιση με Q7.8-συντελεστής Pearson -0.878). 

 Παρατηρείται θετική συσχέτιση με «F8.Ανταλλαγή και συλλογή  πληροφοριών 

(f8_information)»(συντελεστής Pearson 0.756), όπου οι χρήστες του MySpace 

δηλώνουν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι για αυτούς πηγή ενημέρωσης. 

Β5. Χρήστες του Google Plus (Q7.5) 

 Οι χρήστες του Google Plus υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης για ενημέρωση (θετική συσχέτιση με «F8.Ανταλλαγή και 

συλλογή  πληροφοριών (f8_information)» -συντελεστής Pearson 0.595). Επίσης 

θεωρούν ότι η συμμετοχή τους σε μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης τους 

προσφέρει ικανοποίηση και αυτοπεποίθηση (θετική συσχέτιση με «F9.Κοινωνική 

ικανοποίηση (f9_social_satisfaction)»-συντελεστής Pearson 0.558). 

Β6. Χρήστες του LinkedIn (Q7.6) 

 Οι χρήστες του LinkedIn επηρεάστηκαν τους τελευταίους 3 μήνες σε μεγάλο βαθμό 

για την πραγματοποίηση των αγορών τους από την προβολή προϊόντων και 

υπηρεσιών στο Διαδίκτυο (θετική συσχέτιση με «Q17.Πόσα προϊόντα αγοράσατε 
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τους τελευταίους 3 μήνες επηρεασμένοι από την προβολή τους στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης;»-συντελεστής Pearson 0.482). 

 Οι συγκεκριμένοι χρήστες θεωρούν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν 

εργαλεία φιλικά προς το χρήστη, γεγονός που ευνοεί τη χρήση τους (θετική 

συσχέτιση με «F10. Χρήση εργαλείων media (f10_use)»-συντελεστής Pearson 

0.442). 

 Οι χρήστες του LinkedIn δηλώνουν ότι επηρεάζονται θετικά από την παρουσία των 

επιχειρήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (θετική συσχέτιση με «F21.Επίδραση 

στην καταναλωτική συμπεριφορά (f21_consuming_behavior)»-συντελεστής Pearson 

0.505) και ενθαρρύνονται οι προθέσεις τους για αγορά από τις κριτικές άλλων 

χρηστών στις εταιρικές σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (θετική συσχέτιση 

με «F21.Πρόθεση για αγορά (f21_intention)»-συντελεστής Pearson 0.450). 

B7. Χρήστες Blogger (Q7.7) 

 Οι χρήστες του Blogger χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να 

ανταλλάξουν απόψεις για τα δρώμενα στη χώρα τους (θετική συσχέτιση με 

«F10.Ανταλλαγή απόψεων για το μη ελεγχόμενο περιβάλλον(f10_domestic)»-

συντελεστής Pearson 0.454).  

 Η συγκεκριμένη ομάδα χρηστών ενθαρρύνεται η πρόθεσή τους για αγορά από τις 

κριτικές και τις απόψεις άλλων χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με 

κάποιο προϊόν ή υπηρεσία (θετική συσχέτιση με «F21.Πρόθεση για αγορά 

(f21_intention)»-συντελεστής Pearson 0.543). 

B8. Χρήστες Amazon (Q7.9) 

 Οι χρήστες του Amazon δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν κυρίως τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης επειδή είναι στη μόδα (θετική συσχέτιση με «F8.Μόδα (f8_trend)»-

συντελεστής Pearson 0.711). 

 Παρατηρείται θετική συσχέτιση με τη μεταβλητή «F9.Κοινωνική ικανοποίηση 

(f9_social_satisfaction)» (συντελεστής Pearson 0.832), που σημαίνει ότι οι χρήστες 

του Amazon υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

τους προσφέρει ικανοποίηση και αυτοπεποίθηση. Επίσης η ανταλλαγή απόψεων με 

άλλους χρήστες επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη γνώμη τους (θετική συσχέτιση με 

«F9. Επίδραση στις απόψεις μου (f9_effect_on_my_views)»-συντελεστής Pearson 

0.499). 

 Η ύπαρξη φιλικών εργαλείων προς το χρήστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

αποτελεί ένας από τους σημαντικούς λόγους συμμετοχής σε αυτά, σύμφωνα με τη 
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συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών (θετική συσχέτιση με «F10. Χρήση εργαλείων 

media (f10_use)»-συντελεστής Pearson 0.491). 

 Τους τελευταίους 3 μήνες έχουν πραγματοποιήσει πολλές αγορές προϊόντων 

επηρεασμένοι  από την προβολή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (θετική 

συσχέτιση με «Q17.Πόσα προϊόντα αγοράσατε τους τελευταίους 3 μήνες 

επηρεασμένοι από την προβολή τους στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης;»-

συντελεστής Pearson 0.387). Υποστηρίζουν ότι ενθαρρύνονται από τις προτάσεις και 

τις κριτικές άλλων χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως προς την 

πραγματοποίηση αγορών (θετική συσχέτιση με «F21.Πρόθεση για αγορά 

(f21_intention)»-συντελεστής Pearson 0.470). Παρότι δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις 

κριτικές των άλλων, δε μοιράζονται με τη σειρά τους τις αγοραστικές τους εμπειρίες 

με άλλους χρήστες (αρνητική συσχέτιση με «Μετά την αγορά ενός προϊόντος / 

υπηρεσίας μοιράζεστε την εμπειρία σας/ την αξιολόγησή σας μέσω μιας σελίδας 

κοινωνικής δικτύωσης; (q18new2)»-συντελεστής Pearson -0.454). 

B9. Χρήστες HI 5 (Q7.10) 

 Οι χρήστες του HI 5 ξοδεύουν περισσότερα χρήματα για αγορές μέσω διαδικτύου 

(θετική συσχέτιση με «Q14a.Πόσα χρήματα ξοδέψατε για αγορές μέσω διαδικτύου 

τους τελευταίους 3 μήνες;»-συντελεστής Pearson 0.906) και γενικά πραγματοποιούν 

περισσότερες αγορές στο διαδίκτυο (θετική συσχέτιση με «Q14b. Σε ποιο ποσοστό 

των συνολικών σας αγορών τους τελευταίους 3 μήνες ανέρχονται οι ηλεκτρονικές 

αγορές σας;»-συντελεστής Pearson 0.801). 

 Οι χρήστες του HI 5 δεν χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 

ενημέρωση (αρνητική συσχέτιση με F8.Ανταλλαγή και συλλογή  πληροφοριών 

(f8_information)-συντελεστής Pearson -0.968). 

B10. Χρήστες Flickr (Q7.11) 

 Η συγκεκριμένη ομάδα χρηστών πραγματοποίησε περισσότερες αγορές τους 

τελευταίους τρεις μήνες μέσω διαδικτύου θετική συσχέτιση με «Q14b. Σε ποιο 

ποσοστό των συνολικών σας αγορών τους τελευταίους 3 μήνες ανέρχονται οι 

ηλεκτρονικές αγορές σας;»-συντελεστής Pearson 0.660) και γενικά κάνουν πιο συχνά 

διαδικτυακές αγορές (θετική συσχέτιση με «Πόσο συχνά κάνετε αγορές μέσω 

διαδικτύου; (q13new_frequency of use)»-συντελεστής Pearson 0.632). 

 Δεν υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους προσφέρει 

αυτοπεποίθηση (αρνητική συσχέτιση με «F9.Κοινωνική ικανοποίηση 

(f9_social_satisfaction)»-συντελεστής Pearson -0.671) 
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Γ. Αγορές μέσω διαδικτύου για το τελευταίο τρίμηνο (Q14a και Q14b) 

 Οι χρήστες που χρησιμοποιούν κυρίως το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης για να επικοινωνούν με φίλους ή να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις, 

δεν εκτελούν συχνά αγορές μέσω διαδικτύου (αρνητική συσχέτιση «Q14a.Πόσα 

χρήματα ξοδέψατε για αγορές μέσω διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες;» με 

F8.Ανάπτυξη/διατήρηση φιλίας (f8_friendship)-συντελεστής Pearson -0.725). Αυτοί 

που κάνουν συχνά αγορές μέσω διαδικτύου θεωρούν ότι τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ευνοούν την ελευθερία της έκφρασης (θετική συσχέτιση «Q14a.Πόσα 

χρήματα ξοδέψατε για αγορές μέσω διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες;» με «F9. 

Ελεύθερη έκφραση (f9_expression)»-συντελεστής Pearson 0.247). 

 Οι ενεργοί αγοραστές μέσω διαδικτύου υποστηρίζουν ότι επηρεάζονται ως προς την 

πρόθεση αγοράς από τις κριτικές άλλων χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

σχετικά με κάποιο προϊόν (θετική συσχέτιση «Q14a.Πόσα χρήματα ξοδέψατε για 

αγορές μέσω διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες;» με «F21.Πρόθεση για αγορά 

(f21_intention)»-συντελεστής Pearson 0.283), ενώ η παρουσία μιας επιχείρησης στις 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει θετικά τους καταναλωτές στο να 

αγοράσουν  προϊόντα της (θετική συσχέτιση «Q14a.Πόσα χρήματα ξοδέψατε για 

αγορές μέσω διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες;» με «F21.Επίδραση στην 

καταναλωτική συμπεριφορά (f21_consuming_behavior)»-συντελεστής Pearson 

0.283). 

 Η θετική συσχέτιση της μεταβλητής «Q14b. Σε ποιο ποσοστό των συνολικών σας 

αγορών τους τελευταίους 3 μήνες ανέρχονται οι ηλεκτρονικές αγορές σας;» με τις 

μεταβλητές «F21.Πρόθεση για αγορά (f21_intention)» (συντελεστής Pearson 0.211) 

και «F21.Επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά (f21_consuming_behavior)» 

(συντελεστής Pearson 0.217) επιβεβαιώνουν τα παραπάνω αποτελέσματα. 

Δ. Ενημέρωση για προϊόντα μέσα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Q16) 

 Παρατηρείται θετική συσχέτιση με τη μεταβλητή «Q17.Πόσα προϊόντα αγοράσατε 

τους τελευταίους 3 μήνες επηρεασμένοι από την προβολή τους στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης;» (συντελεστής Pearson 0.466), που ερμηνεύεται ως εξής: η 

ενημέρωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προϊόντα και υπηρεσίες αυξάνουν 

τις πιθανότητες υλοποίησης αγοράς τους. 

 Παρατηρείται θετική συσχέτιση με τη μεταβλητή «F8.Μόδα (f8_trend)» 

(συντελεστής Pearson 0.356). Οι χρήστες που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης επειδή είναι της μόδας έχουν την τάση να ενημερώνονται πιο συχνά για 

προϊόντα μέσα από αυτά. 
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 Οι χρήστες που ενημερώνονται για προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, δεν αντιλαμβάνονται τις πιθανές αρνητικές συνέπειες των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό προκύπτει από τις αρνητικές συσχετίσεις με τις 

«F11.Αντιπάθεια για αυτοπροβολή(f11_dislike_of_self_promotion)»(συντελεστής 

Pearson -0.196) και F11.Χάσιμο χρόνου (f11_waste_of_time) (συντελεστής Pearson -

0.169). 

 Οι χρήστες που ενημερώνονται για προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, νιώθουν ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τους 

προσφέρει ικανοποίηση και αυτοπεποίθηση (θετική συσχέτιση με «F9.Κοινωνική 

ικανοποίηση (f9_social_satisfaction)»-συντελεστής Pearson 0.318), ότι τους δίνεται η 

δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα (θετική συσχέτιση με «F9. Ελεύθερη έκφραση 

(f9_expression)»-συντελεστής Pearson 0.242) και φυσικά επηρεάζονται από τις 

απόψεις άλλων χρηστών (θετική συσχέτιση με «F9. Επίδραση στις απόψεις μου 

(f9_effect_on_my_views)»-συντελεστής Pearson 0.394). Επίσης χρησιμοποιούν σε 

μεγάλο βαθμό τα εργαλεία που τους προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(θετική συσχέτιση με «F10. Χρήση εργαλείων media (f10_use)»-συντελεστής 

Pearson 0.305). 

 Τέλος, προκύπτει ότι η ενημέρωση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προϊόντα 

και υπηρεσίες έχει άμεση συσχέτιση (θετική) με την ενθάρρυνση της πρόθεσης για 

αγορά από σχόλια και κριτικές άλλων χρηστών σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

(«F21.Πρόθεση για αγορά (f21_intention)»-συντελεστής Pearson 0.349), με την 

παρουσία επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης («F21.Επίδραση στην 

καταναλωτική συμπεριφορά (f21_consuming_behavior)»_συντελεστής Pearson 

0.319) και την προσοχή στις προβαλλόμενες διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης («Προσέχετε/διαβάζετε τις διαφημίσεις που υπάρχουν στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης για προϊόντα/ υπηρεσίες; (q15new2)»-συντελεστής Pearson 

0.205). 

E. Συχνότητα αγορών εξαιτίας της προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (Q17) 

 Οι χρήστες που έχουν αυξημένη αγοραστική δραστηριότητα εξαιτίας της προβολής 

προϊόντων και υπηρεσιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δε θεωρούν ότι έχουν 

αντιπάθεια για την αυτοπροβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  (αρνητική 

συσχέτιση με F11.Αντιπάθεια για αυτοπροβολή(f11_dislike_of_self_promotion)-

συντελεστής Pearson -0.304), θεωρούν ότι επηρεάζονται οι απόψεις τους από 

συζητήσεις με άλλους χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (θετική συσχέτιση με 

«F9. Επίδραση στις απόψεις μου (f9_effect_on_my_views)»-συντελεστής Pearson 
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0.211) και νιώθουν αυτοπεποίθηση από τη χρήση τους (θετική συσχέτιση με 

«F9.Κοινωνική ικανοποίηση (f9_social_satisfaction)»-συντελεστής Pearson 0.326). 

 Η αυξημένη συχνότητα αγορών λόγω της προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης συσχετίζεται θετικά με την ενθάρρυνση της πρόθεσης 

αγοράς από σχόλια και κριτικές άλλων χρηστών σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

(«F21.Πρόθεση για αγορά (f21_intention)»-συντελεστής Pearson 0.337), και την 

παρουσία επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης («F21.Επίδραση στην 

καταναλωτική συμπεριφορά (f21_consuming_behavior)»_συντελεστής Pearson 

0.318). 

ΣΤ. Συχνότητα αγορών μέσω διαδικτύου (Q13new) 

 Οι χρήστες που κάνουν συχνά αγορές μέσω διαδικτύου χρησιμοποιούν σε μεγάλο 

βαθμό τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για ενημέρωση (θετική συσχέτιση με 

«F8.Ανταλλαγή και συλλογή  πληροφοριών (f8_information)»-συντελεστής Pearson 

0.315). Επίσης δε θεωρούν ότι έχουν αντιπάθεια για την αυτοπροβολή στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (αρνητική συσχέτιση με «F11.Αντιπάθεια για 

αυτοπροβολή(f11_dislike_of_self_promotion)»-συντελεστής Pearson -0.264). 

 Οι χρήστες που υλοποιούν συχνά αγορές μέσω διαδικτύου υποστηρίζουν ότι 

επηρεάζονται από τις κριτικές και τα σχόλια που διαβάζουν στις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης από άλλους χρήστες και ενθαρρύνεται η πρόθεσή τους για αγορές (θετική 

συσχέτιση με «F21.Πρόθεση για αγορά (f21_intention)»-συντελεστής Pearson 

0.191). 

Z. Προσοχή στις διαφημίσεις που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(Q15new2) 

 Μεγάλο μέρος των χρηστών που προσέχουν τις διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή είναι της μόδας 

(θετική συσχέτιση με «F8.Μόδα (f8_trend)»-συντελεστής Pearson 0.593) και 

υποστηρίζουν ότι δεν είναι χάσιμο χρόνου η χρήση του (αρνητική συσχέτιση με 

«F11.Χάσιμο χρόνου (f11_waste_of_time)»-συντελεστής Pearson -0.263). 

 Οι χρήστες που προσέχουν τις διαφημίσεις σαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης νιώθουν 

αυτοπεποίθηση με τη συμμετοχή τους σε αυτά (θετική συσχέτιση με «F9.Κοινωνική 

ικανοποίηση (f9_social_satisfaction)»-συντελεστής Pearson 0.294) και υποστηρίζουν 

ότι οι απόψεις τους επηρεάζονται από άλλους χρήστες (θετική συσχέτιση με «F9. 

Επίδραση στις απόψεις μου (f9_effect_on_my_views)»-συντελεστής Pearson 0.333), 

ενώ χρησιμοποιούν εντατικά τα εργαλεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (θετική 

συσχέτιση με «F10. Χρήση εργαλείων media (f10_use)»-συντελεστής Pearson 

0.346).  
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 Η προσοχή στις διαφημίσεις που προβάλλονται στις ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης συσχετίζεται θετικά με την ενθάρρυνση της πρόθεσης αγοράς από σχόλια 

και κριτικές άλλων χρηστών σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης («F21.Πρόθεση για 

αγορά (f21_intention)»-συντελεστής Pearson 0.231), και την παρουσία επιχειρήσεων 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης («F21.Επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά 

(f21_consuming_behavior)»_συντελεστής Pearson 0.198). 

Η. Αν οι χρήστες μοιράζονται τις αγοραστικές τους εμπειρίες στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (Q18new2) 

 Οι χρήστες που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ενημέρωση και να 

επικοινωνούν με φίλους, μοιράζονται τις αγοραστικές τους εμπειρίες σε αυτά με 

άλλους χρήστες (θετική συσχέτιση με «F8.Ανταλλαγή και συλλογή  πληροφοριών 

(f8_information)»-συντελεστής Pearson 0.525 και με «F8.Ανάπτυξη/διατήρηση 

φιλίας (f8_friendship)»-συντελεστής Pearson 0.778). 

 Οι χρήστες που μοιράζονται τις αγοραστικές τους εμπειρίες με άλλους χρήστες 

δηλώνουν ότι επηρεάζονται θετικά από την παρουσία επιχειρήσεων στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης («F21.Επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά 

(f21_consuming_behavior)»_συντελεστής Pearson 0.278). 

Θ. Συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων που προέκυψαν από τη μέθοδο Factor Analysis 

 Παρατηρείται θετική συσχέτιση της «F8.Ανταλλαγή και συλλογή  πληροφοριών 

(f8_information)»με την «F9. Ελεύθερη έκφραση (f9_expression)» (συντελεστής 

Pearson 0.358), με την «F10.Ανταλλαγή απόψεων για το μη ελεγχόμενο 

περιβάλλον(f10_domestic)»(συντελεστής Pearson 0.319) και την «F21.Επίδραση 

στην καταναλωτική συμπεριφορά (f21_consuming_behavior)»(συντελεστής 

Pearson 0.288). Οι χρήστες που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

για ενημέρωση θεωρούν ότι ευνοείται η ελεύθερη έκφραση γνώμης, συζητούν με 

άλλους χρήστες για το μη ελεγχόμενο περιβάλλον και υποστηρίζουν ότι η 

παρουσία επιχειρήσεων στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης επιδρά θετικά στην 

προτίμηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. 

 Οι χρήστες που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως για να 

επικοινωνούν με φίλους και για διαπροσωπικές σχέσεις (F8.Ανάπτυξη/διατήρηση 

φιλίας (f8_friendship)) θεωρούν ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευνοείται η 

ελεύθερη έκφραση γνώμης (θετική συσχέτιση με «F9. Ελεύθερη έκφραση 

(f9_expression)»-συντελεστής Pearson 0.700) και υποστηρίζουν ότι μέσω της 

ενεργής συμμετοχής τους σε αυτά νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση (θετική 

συσχέτιση με «F9.Κοινωνική ικανοποίηση (f9_social_satisfaction)»-συντελεστής 

Pearson 0.500). Επίσης υποστηρίζουν ότι ενθαρρύνονται από σχόλια και κριτικές 
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άλλων χρηστών σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ως προς την πρόθεση αγοράς 

(«F21.Πρόθεση για αγορά (f21_intention)»-συντελεστής Pearson 0.480), καθώς 

και από την παρουσία επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(«F21.Επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά (f21_consuming_behavior)»-

συντελεστής Pearson 0.680). 

 Οι χρήστες που είναι μέλη μέσων κοινωνικής δικτύωσης επειδή ακολουθούν τη 

μόδα της εποχής («F8.Μόδα (f8_trend)») δε θεωρούν ότι έχουν αντιπάθεια για 

την αυτοπροβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (αρνητική συσχέτιση με 

«F11.Αντιπάθεια για αυτοπροβολή(f11_dislike_of_self_promotion)»-

συντελεστής Pearson -0.418). Νιώθουν αυτοπεποίθηση και ικανοποίηση 

συμμετέχοντας σε αυτά (θετική συσχέτιση με «F9.Κοινωνική ικανοποίηση 

(f9_social_satisfaction)»-συντελεστής Pearson 0.733), οι απόψεις τους 

επηρεάζονται από συζητήσεις με άλλα μέλη  (θετική συσχέτιση με «F9. 

Επίδραση στις απόψεις μου (f9_effect_on_my_views)»-συντελεστής Pearson 

0.732) ενώ δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα εργαλεία που τους 

προσφέρονται (θετική συσχέτιση με «F10. Χρήση εργαλείων media (f10_use)»-

συντελεστής Pearson 0.450). Επίσης υποστηρίζουν ότι ενθαρρύνεται η πρόθεσή 

τους για αγορά από σχόλια και κριτικές άλλων χρηστών σε σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης («F21.Πρόθεση για αγορά (f21_intention)»-συντελεστής Pearson 

0.602), καθώς και από την παρουσία επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης («F21.Επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά 

(f21_consuming_behavior)»-συντελεστής Pearson 0.475). 

 Οι μεταβλητές «F11.Αντιπάθεια για 

αυτοπροβολή(f11_dislike_of_self_promotion)», «F11.Χάσιμο χρόνου 

(f11_waste_of_time)» και «F11.Ανασφαλή σε σχέση  με άλλες μορφές 

επικοινωνίας (f11_unsafe)»συσχετίζονται θετικά μεταξύ τους μιας και είναι οι 

μεταβλητές που εκφράζουν τους λόγους που δεν ευνοούν τη χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρνητικές τους συσχετίσεις με τις υπόλοιπες 

μεταβλητές είναι αναμενόμενες, αφού οι χρήστες (του διαδικτύου) είτε δεν 

αποδέχονται χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι η 

ελεύθερη έκφραση άποψης, η δημιουργία αυτοπεποίθησης μέσω συμμετοχής, 

είτε δεν επηρεάζεται η καταναλωτική τους συμπεριφορά επειδή δε 

χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 Η μεταβλητή «F10.Ανταλλαγή απόψεων για το μη ελεγχόμενο 

περιβάλλον(f10_domestic)» συσχετίζεται θετικά με την «F10.Συμμετοχή σε 

blogs (f10_active_participation_ in_blogs)»_in_blogs (συντελεστής Pearson 
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0.373).  Οι χρήστες που συζητούν με άλλους χρήστες για θέματα που αφορούν 

τις εξελίξεις στη χώρα τους, έχουν ενεργή συμμετοχή σε blogs. 

 Η μεταβλητή «F9.Κοινωνική ικανοποίηση (f9_social_satisfaction)» συσχετίζεται 

θετικά με τις «F9. Ελεύθερη έκφραση (f9_expression)» (συντελεστής Pearson 

0.484), «F9. Επίδραση στις απόψεις μου (f9_effect_on_my_views)» 

(συντελεστής Pearson 0.675), «F10. Χρήση εργαλείων media (f10_use)» 

(συντελεστής Pearson 0.650), «F10.Ανταλλαγή απόψεων για το μη ελεγχόμενο 

περιβάλλον(f10_domestic)»(συντελεστής Pearson 0.503), «F21.Πρόθεση για 

αγορά (f21_intention)» (συντελεστής Pearson 0.597) και «F21.Επίδραση στην 

καταναλωτική συμπεριφορά (f21_consuming_behavior)»(συντελεστής Pearson 

0.585).  

 Η μεταβλητή «F9. Ελεύθερη έκφραση (f9_expression)» συσχετίζεται θετικά με 

τις «F9. Επίδραση στις απόψεις μου (f9_effect_on_my_views)» (συντελεστής 

Pearson 0.415), «F10. Χρήση εργαλείων media (f10_use)» (συντελεστής Pearson 

0.412), «F10.Ανταλλαγή απόψεων για το μη ελεγχόμενο 

περιβάλλον(f10_domestic)»(συντελεστής Pearson 0.428), «F21.Πρόθεση για 

αγορά (f21_intention)» (συντελεστής Pearson 0.318) και «F21.Επίδραση στην 

καταναλωτική συμπεριφορά (f21_consuming_behavior)»(συντελεστής Pearson 

0.376).  

 Η μεταβλητή «F9. Επίδραση στις απόψεις μου (f9_effect_on_my_views)» 

συσχετίζεται θετικά με τις «F10. Χρήση εργαλείων media (f10_use)» 

(συντελεστής Pearson 0.541), «F10.Ανταλλαγή απόψεων για το μη ελεγχόμενο 

περιβάλλον(f10_domestic)»(συντελεστής Pearson 0.398), «F21.Πρόθεση για 

αγορά (f21_intention)» (συντελεστής Pearson 0.644) και «F21.Επίδραση στην 

καταναλωτική συμπεριφορά (f21_consuming_behavior)»(συντελεστής Pearson 

0.518). 

 Η μεταβλητή «F10. Χρήση εργαλείων media (f10_use)» συσχετίζεται θετικά με 

τις «F10.Ανταλλαγή απόψεων για το μη ελεγχόμενο 

περιβάλλον(f10_domestic)»(συντελεστής Pearson 0.468), «F21.Πρόθεση για 

αγορά (f21_intention)» (συντελεστής Pearson 0.478) και «F21.Επίδραση στην 

καταναλωτική συμπεριφορά (f21_consuming_behavior)»(συντελεστής Pearson 

0.378). 

 Οι μεταβλητές «F21.Πρόθεση για αγορά (f21_intention)» και «F21.Επίδραση 

στην καταναλωτική συμπεριφορά (f21_consuming_behavior)» συσχετίζονται 

θετικά μεταξύ τους με συντελεστή Pearson 0.587. Οι συσχετίσεις μεταξύ των 

μεταβλητών «F9.Κοινωνική ικανοποίηση (f9_social_satisfaction)», «F9. 

Ελεύθερη έκφραση (f9_expression)», «F9. Επίδραση στις απόψεις μου 
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(f9_effect_on_my_views)», «F10. Χρήση εργαλείων media (f10_use)», 

«F10.Ανταλλαγή απόψεων για το μη ελεγχόμενο περιβάλλον(f10_domestic)», 

«F21.Πρόθεση για αγορά (f21_intention)» και «F21.Επίδραση στην 

καταναλωτική συμπεριφορά (f21_consuming_behavior)»δημιουργούν ένα 

προφίλ χρηστών που υποστηρίζουν ότι οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

προσφέρουν το αίσθημα της ικανοποίησης και της αυτοπεποίθησης, ευνοείται η 

ελεύθερη έκφραση γνώμης σε αυτά, χρησιμοποιούν τα εργαλεία που τους 

προσφέρονται, ανταλλάσσουν απόψεις με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η γνώμη 

τους από άλλους χρήστες και συνεπώς να επηρεάζεται η καταναλωτική τους 

συμπεριφορά από σχόλια άλλων χρηστών και από την παρουσία επιχειρήσεων με 

επίσημα προφίλ ή σελίδες στια μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
     

210 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

8.3 Γενικά συμπεράσματα 

 

 Οι χρήστες του Facebook δηλώνουν ότι ενημερώνονται για αρκετά προϊόντα και 

υπηρεσίες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

 Οι χρήστες του Facebook δηλώνουν ότι οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης τους 

προσφέρουν αυτοπεποίθηση και ικανοποίηση. 

 Οι χρήστες του Facebook αισθάνονται ότι με τη χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης μπορούν και εκφράζονται ελεύθερα. 

 Οι χρήστες του Facebook δηλώνουν ότι τα likes, τα reviews και οι προτάσεις 

άλλων χρηστών τους ενθαρρύνουν για αγορές. 

 Η παρουσία επιχειρήσεων στο Facebook επηρεάζει τους χρήστες του ώστε να 

αγοράσουν προϊόντα/υπηρεσίες τους. 

 Οι χρήστες του Twitter δηλώνουν ότι ενθαρρύνεται η πρόθεσή τους για αγορά 

μέσω των likes και τις κριτικές/προτάσεις άλλων χρηστών. 

 Οι χρήστες του Youtube δηλώνουν ότι δε μοιράζονται την αξιολόγηση ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με άλλους χρήστες. 

 Η χρήση του Youtube και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης γενικότερα 

προσφέρει αίσθημα ικανοποίησης και αυτοπεποίθησης, η αλληλεπίδραση με 

άλλους χρήστες επηρεάζει τη διαμόρφωση άποψης και κρίσης, τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν για τους χρήστες μέσο ενημέρωσης για τα 

δρώμενα στη χώρα τους και η χρήση τους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από τα 

φιλικά εργαλεία προς το χρήστη που διαθέτουν. 

 Οι συγκεκριμένοι χρήστες επηρεάζονται θετικά από την παρουσία των 

επιχειρήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενθαρρύνονται από τις κριτικές 

άλλων χρηστών στις εταιρικές σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 Οι χρήστες του Amazon υποστηρίζουν ότι η ανταλλαγή απόψεων με άλλους 

χρήστες επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη γνώμη τους. 

 Τους τελευταίους 3 μήνες έχουν πραγματοποιήσει πολλές αγορές προϊόντων 

επηρεασμένοι  από την προβολή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 Υποστηρίζουν ότι ενθαρρύνονται από τις προτάσεις και τις κριτικές άλλων 

χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως προς την πραγματοποίηση 

αγορών. 

 Οι χρήστες που χρησιμοποιούν κυρίως το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης για να επικοινωνούν με φίλους ή να αναπτύξουν διαπροσωπικές 

σχέσεις, δεν εκτελούν συχνά αγορές μέσω διαδικτύου. 

 Οι ενεργοί αγοραστές μέσω διαδικτύου υποστηρίζουν ότι επηρεάζονται από τις 

κριτικές άλλων χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με κάποιο 
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προϊόν, ενώ η παρουσία μιας επιχείρησης στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

επηρεάζει θετικά τους καταναλωτές στο να αγοράσουν  προϊόντα της. 

 Η ενημέρωση στο διαδίκτυο για προϊόντα και υπηρεσίες αυξάνουν τις 

πιθανότητες υλοποίησης αγοράς τους. 

 Οι χρήστες που ενημερώνονται για προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, δεν αντιλαμβάνονται τις πιθανές αρνητικές συνέπειες των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

 Οι χρήστες που ενημερώνονται για προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, νιώθουν ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

τους προσφέρει ικανοποίηση και αυτοπεποίθηση, ότι τους δίνεται η δυνατότητα 

να εκφραστούν ελεύθερα και φυσικά επηρεάζονται από τις απόψεις άλλων 

χρηστών. 

 Προκύπτει ότι η ενημέρωση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προϊόντα και 

υπηρεσίες έχει άμεση συσχέτιση (θετική) με την πρόθεση για αγορά, με την 

παρουσία επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την προσοχή στις 

προβαλλόμενες διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 Οι χρήστες που έχουν αυξημένη αγοραστική δραστηριότητα εξαιτίας της 

προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δε θεωρούν 

ότι έχουν αντιπάθεια για την αυτοπροβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

θεωρούν ότι επηρεάζονται οι απόψεις τους από συζητήσεις με άλλους χρήστες 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης  και νιώθουν αυτοπεποίθηση από τη χρήση τους. 

 Η αυξημένη συχνότητα αγορών λόγω της προβολής προϊόντων και υπηρεσιών 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συσχετίζεται θετικά με την αύξηση της 

πρόθεσης για αγορά από σχόλια και κριτικές άλλων χρηστών σε σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης και την παρουσία επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

 Οι χρήστες που κάνουν συχνά αγορές μέσω διαδικτύου χρησιμοποιούν σε μεγάλο 

βαθμό τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για ενημέρωση. 

 Οι χρήστες που υλοποιούν συχνά αγορές μέσω διαδικτύου υποστηρίζουν ότι 

επηρεάζονται από τις κριτικές και τα σχόλια που διαβάζουν στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης από άλλους χρήστες. 

 Οι χρήστες που δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στις διαφημίσεις που προβάλλονται 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζονται περισσότερο στην πρόθεση για 

αγορά  από σχόλια και κριτικές άλλων χρηστών και επηρεάζονται σε μεγαλύτερο 

βαθμό από την παρουσία επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
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 Οι χρήστες που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ενημέρωση 

και να επικοινωνούν με φίλους, μοιράζονται τις αγοραστικές τους εμπειρίες σε 

αυτά με άλλους χρήστες. 

 Οι χρήστες που μοιράζονται τις αγοραστικές τους εμπειρίες με άλλους χρήστες 

δηλώνουν ότι η καταναλωτική τους συμπεριφορά επηρεάζεται θετικά από την 

παρουσία επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 Οι χρήστες που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ενημέρωση 

θεωρούν ότι ευνοείται η ελεύθερη έκφραση γνώμης, συζητούν με άλλους 

χρήστες για το μη ελεγχόμενο περιβάλλον και υποστηρίζουν ότι η παρουσία 

επιχειρήσεων στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης επιδρά θετικά στην προτίμηση 

των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. 

 Οι χρήστες που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως για να 

επικοινωνούν με φίλους και για διαπροσωπικές σχέσεις υποστηρίζουν ότι 

ενθαρρύνονται από σχόλια και κριτικές άλλων χρηστών σε σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης ώστε να αγοράσουν κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, καθώς και από την 

παρουσία επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 Οι χρήστες που είναι μέλη μέσων κοινωνικής δικτύωσης επειδή ακολουθούν τη 

μόδα της εποχής υποστηρίζουν ότι ενθαρρύνονται από σχόλια και κριτικές άλλων 

χρηστών σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ώστε να αγοράσουν κάποιο προϊόν ή 

υπηρεσία, καθώς και από την παρουσία επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης  

 Υπάρχει ένα προφίλ χρηστών που υποστηρίζουν ότι οι σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης προσφέρουν το αίσθημα της ικανοποίησης και της αυτοπεποίθησης, 

ευνοείται η ελεύθερη έκφραση γνώμης σε αυτά, χρησιμοποιούν τα εργαλεία που 

τους προσφέρονται, ανταλλάσσουν απόψεις με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η 

γνώμη τους από άλλους χρήστες και συνεπώς να επηρεάζεται η καταναλωτική 

τους συμπεριφορά από σχόλια άλλων χρηστών και από την παρουσία 

επιχειρήσεων με επίσημα προφίλ ή σελίδες στια μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  99..  ΠΠΟΟΛΛΛΛΑΑΠΠΛΛΗΗ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΑΑΛΛΙΙΝΝΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣΗΗ  
 

9.1 Εισαγωγή  

   Η ανάλυση παλινδρόμησης είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται για την ανάλυση των 

σχέσεων μεταξύ μιας εξαρτημένης μεταβλητής και μιας ή περισσότερων ανεξάρτητων 

μεταβλητών. Ουσιαστικά η παλινδρόμηση αποτελεί επέκταση της έννοιας της συσχέτισης. Η 

εξαρτημένη μεταβλητή μπορεί να είναι interval, ordinal ή scale. Αν η εξαρτημένη είναι 

nominal ή διχοτομική, τότε προτιμάται η χρήση της discriminant analysis ή η λογαριθμική 

παλινδρόμηση. Από την παλινδρόμηση προκύπτουν αποτελέσματα σχετικά με την πρόβλεψη 

των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής αλλά και τη δομή της σχέσης εξαρτημένης 

μεταβλητής και ανεξάρτητων, μέσω της εξίσωσης που τις συνδέει. Εν γένει, μέσω της 

τεχνικής αυτής εξετάζεται το πως μπορούμε να προβλέπουμε τη μια μεταβλητή από την 

άλλη
61

. 

   Στην ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης υπάρχει μια εξαρτημένη μεταβλητή (response) 

και πολλές ανεξάρτητες μεταβλητές (explanatory μεταβλητές). Οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

μπορεί να συσχετίζονται. Για την έρευνά μας επιλέξαμε να εφαρμόσουμε την τεχνική 

backwards. Η  µέθοδος Βackward ακολουθεί τον αντίθετο ακριβώς δρόµο από την Forward. 

Στο πρώτο βήµα του αλγορίθµου εισάγονται όλες οι µεταβλητές στο µοντέλο και σε κάθε 

διαδοχικό βήµα   αφαιρείται η  µεταβλητή που θεωρείται λιγότερο σηµαντική για την 

εξαρτηµένη. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται τόσες φορές όσες είναι απαραίτητες για να 

συµµετάσχουν στο  µοντέλο,  τελικά, µόνο στατιστικά σηµαντικές µεταβλητές,  ισχυρά 

συσχετισµένες  µε την εξαρτηµένη  µεταβλητή και ασυσχέτιστες µεταξύ τους
62

.   

9.2 Εφαρμογή παλινδρόμησης για την πρόθεση για αγορά μέσω των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης 

   Στα πλαίσια της έρευνας επιλέχθηκε ως εξαρτημένη μεταβλητή η «F21.Πρόθεση για αγορά 

(f21_intention)», ενώ ως ανεξάρτητες οι «F9.Κοινωνική ικανοποίηση 

(f9_social_satisfaction)», «F9. Ελεύθερη έκφραση (f9_expression)», «F9. Επίδραση στις 

απόψεις μου (f9_effect_on_my_views)», «F10. Χρήση εργαλείων media (f10_use)», 

«F10.Ανταλλαγή απόψεων για το μη ελεγχόμενο περιβάλλον(f10_domestic)», 

«F10.Συμμετοχή σε blogs (f10_active_participation_ in_blogs)», «F11.Χάσιμο χρόνου 

(f11_waste_of_time)», «F11.Αντιπάθεια για αυτοπροβολή(f11_dislike_of_self_promotion)», 

«F11.Ανασφαλή σε σχέση  με άλλες μορφές επικοινωνίας (f11_unsafe)» και «Q1. Πόσες 

ώρες την ημέρα είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο;». Αξίζει να σημειωθεί πως ως 

ανεξάρτητες προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε και τις μεταβλητές Q13,Q14,Q15,Q16, οι 

                                                             
61

 http://www.math.upatras.gr/~adk/lectures/ida/lab7/slides7.pdf 
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 http://www.lib.teiher.gr/webnotes/seyp/SPSS/Kef10.pdf 
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οποίες όμως κρίθηκαν ακατάλληλες αφού όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί 

εμφάνιζαν υψηλές τιμές τυπικής απόκλισης, λοξότητας και κύρτωσης. 

 

 

  Εξετάζουμε  το μοντέλο της παλινδρόμησης για την εξαρτημένη μεταβλητή«F21.Πρόθεση 

για αγορά (f21_intention)» . Εφαρμόζοντας τη μέθοδο backwards προέκυψαν 6 μοντέλα όπως 

γίνεται αντιληπτό από τον πίνακα 9.5 Model Summary.  

   Στον πίνακα Model Summary, η τελευταία γραμμή αντιστοιχεί στο τελικό μοντέλο 

παλινδρόμησης για την f21_intention. Ο συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης R ισούται με 

0.831. O δείκτης R Square είναι ένδειξη του ποσοστού της διακύμανσης της εξαρτηµένης 

µεταβλητής που επεξηγεί το µοντέλο. Ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού R
2 

ισούται 

με 0.690. Ο συντελεστής επεξηγεί το 69,0% της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μας 

μεταβλητής. Τιµές του δείκτη κοντά στο ένα είναι ένδειξη ότι οι παράγοντες που 

συµµετέχουνστην διαδικασία κατασκευής του  µοντέλου είναι ικανοποιητικοί για την 

περιγραφή της κίνησης της εξαρτηµένης µεταβλητής.  Τιµές του δείκτη κοντά στο  µηδέν 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

Statisti

c Statistic Statistic Statistic Statistic 

Statis

tic 

Std. 

Error Statistic Std. Error 

Q14b Σε ποιο 

ποσοστό των 

συνολικών σας 

αγορών τους 

τελευταίους 3 μήνες 

ανέρχονται οι 

ηλεκτρονικές αγορές 

σας; 

104 2,00 7,00 3,0577 1,55061 1,304 ,237 ,431 ,469 

q13new frequency 

of use 

130 1,00 5,00 1,1615 ,58142 4,299 ,212 20,433 ,422 

Q16 Για πόσα 

προϊόντα/ υπηρεσίες 

ενημερωθήκατε 

μέσα απο τις σελίδες 

κοινωνικής 

δικτύωσης τους 

τελευταίους 3 μήνες; 

154 1,00 5,00 2,4545 1,21586 ,439 ,195 -,539 ,389 

q15nwe2 127 1,00 4,00 2,1732 1,08448 ,634 ,215 -,860 ,427 
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είναι ένδειξη ότι οι προτεινόµενες ανεξάρτητες µεταβλητές δεν είναι ικανοποιητικές για την 

περιγραφή της εξαρτηµένης τιµής και εποµένως το  µοντέλο της παλινδρόµησης δεν θα 

έπρεπε να χρησιµοποιηθεί για πρόβλεψη τιµών. Η τιμή αυτή διορθώνεται ως προς την 

αμεροληψία της και εμφανίζεται με το όνομα Adjusted R Square. Το Adjusted R Square 

(προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού) απομονώνει τους τυχαίους 

παράγοντες και επικεντρώνεται στους παράγοντες διακύμανσης των ανεξάρτητων 

μεταβλητών. Δεν επηρεάζεται από τον αριθμό του δείγματος και είναι πάντα 

μικρότερο από το R Square γιατί δεν περιλαμβάνει τους τυχαίους παράγοντες.   Άρα 

το 57.9% της συνολικής διακύμανσης οφείλεται στις ανεξάρτητες μεταβλητές της 

παλινδρόμησης. Επειδή το Adjusted R Square δεν είναι πολύ μικρότερο ίσως το μοντέλο να 

μπορεί να γενικευτεί στον πληθυσμό. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 
,860

a
 ,739 ,450 ,45489 

2 
,859

b
 ,737 ,501 ,43304 

3 
,855

c
 ,731 ,536 ,41763 

4 
,847

d
 ,717 ,552 ,41036 

5 
,836

e
 ,698 ,559 ,40724 

6 
,831

f
 ,690 ,579 ,39775 

 

Πίνακας 9.5. Model Summary f21_intention 

 

   Από τον πίνακα της ANOVA φαίνεται ότι το 6
ο
 μοντέλο της πολλαπλής παλινδρόμησης 

είναι στατιστικά σημαντικό (Sig=0.003) σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0.1, στην 

εξήγηση της μεταβλητότητας, άρα το μοντέλο συνεισφέρει σημαντικά στην πρόβλεψη για 

πρόθεση αγοράς. 

 

ANOVA
g
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 
5,280 10 ,528 2,551 ,087

a
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Residual 
1,862 9 ,207   

Total 
7,142 19    

2 Regression 
5,267 9 ,585 3,121 ,045

b
 

Residual 
1,875 10 ,188   

Total 
7,142 19    

3 Regression 
5,223 8 ,653 3,744 ,023

c
 

Residual 
1,919 11 ,174   

Total 
7,142 19    

4 Regression 
5,121 7 ,732 4,345 ,013

d
 

Residual 
2,021 12 ,168   

Total 
7,142 19    

5 Regression 
4,986 6 ,831 5,011 ,007

e
 

Residual 
2,156 13 ,166   

Total 
7,142 19    

6 Regression 
4,927 5 ,985 6,229 ,003

f
 

Residual 
2,215 14 ,158   

Total 
7,142 19    

 

Πίνακας 9.6. ANOVA f21_intention 

 

   Εφαρμόζοντας τη μέθοδο backwards καταλήγουμε στο έκτο βήμα όπου παραμένουν οι 

μεταβλητές που είναι στατιστικά σημαντικές (Sig.<0.1) και παρουσιάζει σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα την μεγαλύτερη στατιστική σημαντικότητα σε σχέση με τα 5 πρώτα 

μοντέλα. Σε αυτό το μοντέλο διατηρούνται μόνο οι 5 από τις 10 μεταβλητές που 

χρησιμοποιήθηκαν συνολικά, οι οποίες μάλιστα παρουσιάζουν όλες ανεξαιρέτως στατιστική 

σημαντικότητα (Sig.<0.1).  
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Model Unstandardized Coefficients 

 

Standardized 

Coefficients 

 

 

t 

 

 

Sig B Std. Error Beta 

(Constant) 
12,047 1,727  6,977 ,000 

F9.Κοινωνική ικανοποίηση 

(f9_social_satisfaction) 

-,606 ,236 -,507 -2,570 ,022 

F10.Ανταλλαγή απόψεων για 

το μη ελεγχόμενο 

περιβάλλον(f10_domestic) 

-,587 ,237 -,590 -2,476 ,027 

F11.Χάσιμο χρόνου 

(f11_waste_of_time) 

-,537 ,199 -,535 -2,692 ,018 

F11.Αντιπάθεια για 

αυτοπροβολή(f11_dislike_of_se

lf_promotion) 

,229 ,119 ,334 1,920 ,075 

F11.Ανασφαλή σε σχέση  με 

άλλες μορφές επικοινωνίας 

(f11_unsafe) 

-1,159 ,255 -1,067 -4,545 ,000 

Πίνακας 9.7. Στατιστικά σημαντικές μεταβλητές στο τελικό μοντέλο της παλινδρόμησης για την 

εξαρτημένη μεταβλητή f21_intention 

 

 

Ερμηνεία του μοντέλου 

   Όπως γίνεται αντιληπτό από τον παραπάνω Πίνακα οι 4 από τις 5 μεταβλητές και 

συγκεκριμένα οι :  «F11.Χάσιμο χρόνου (f11_waste_of_time)»,  «F11.Ανασφαλή σε σχέση  

με άλλες μορφές επικοινωνίας (f11_unsafe)», «F9.Κοινωνική ικανοποίηση 

(f9_social_satisfaction)» και η «F10.Ανταλλαγή απόψεων για το μη ελεγχόμενο 

περιβάλλον(f10_domestic)», παρουσιάζουν αρνητικό πρόσημο. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως 

όσο αυξάνονται οι τιμές των μεταβλητών αυτών τόσο θα μειώνεται η τιμή της εξαρτημένης 

μεταβλητής «F21.Πρόθεση για αγορά (f21_intention)». Το μέγεθος της κάθε μεταβλητής 

δείχνει πόσο μειώνεται η τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής όταν μειωθεί κατά μια μονάδα 

μια εκ των ανεξάρτητων μεταβλητών κρατώντας σταθερές τις υπόλοιπες. Ο συντελεστής 

Beta (τυποποιημένος συντελεστής παλινδρόμησης) μετράει σε όρους τυπικής 

απόκλισης την αλλαγή στην εξαρτημένη μεταβλητή όταν μεταβληθεί κατά μία 

μονάδα η τυπική απόκλιση των ανεξάρτητων μεταβλητών. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, αν αυξηθεί κατά μια μονάδα η τυπική απόκλιση της F9 Κοινωνική 
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Ικανοποίηση τότε θα μειωθεί η τυπική απόκλιση της F21 Πρόθεση για αγορά κατά 

0,606 κ.ο.κ.  

   Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει με τη μεταβλητή που παρουσιάζει θετικό πρόσημο δηλαδή 

με την «F11.Αντιπάθεια για αυτοπροβολή (f11_dislike_of_self_promotion)». Σύμφωνα με το 

μέγεθος του t καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η περισσότερο σημαντική μεταβλητή είναι η 

«F11.Ανασφαλή σε σχέση  με άλλες μορφές επικοινωνίας (f11_unsafe)». 

   Οι χρήστες που θεωρούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως χάσιμο χρόνου έχουν 

μικρότερη πιθανότητα να επηρεαστεί θετικά η πρόθεσή τους για αγορά από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Οι χρήστες που θεωρούν ότι  τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

προσφέρουν ικανοποίηση των κοινωνικών τους αναγκών έχουν μικρότερη πιθανότητα να 

επηρεαστεί η πρόθεσή τους για αγορά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ίδιο ισχύει για 

όσους τα θεωρούν ανασφαλή σε σχέση με άλλες μορφές επικοινωνίας ή τα χρησιμοποιούν 

για ανταλλαγή απόψεων για το μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Η έλλειψη ασφάλειας του 

Διαδικτύου επηρεάζει αρνητικά σε μεγάλο βαθμό την πρόθεση για αγορές.  Αντιθέτως τα 

άτομα που αυτοπροβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μικρή  πιθανότητα να 

επηρεαστεί η πρόθεσή τους για αγορά από άλλους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

  Η τεχνική σύμφωνα με τον Πίνακα 9.8 απέρριψε τις μεταβλητές «F9. Ελεύθερη έκφραση 

(f9_expression)», «F9. Επίδραση στις απόψεις μου (f9_effect_on_my_views)», «F10. Χρήση 

εργαλείων media (f10_use)», «F10.Συμμετοχή σε blogs (f10_active_participation_ in_blogs)» 

και «Q1.Πόσες ώρες την ημέρα είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο;», όπως φαίνεται στον 

πίνακα που παρατίθεται αμέσως παρακάτω. 

Excluded Variablesf 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

6 F9. Επίδραση στις απόψεις μου 

(f9_effect_on_my_views) 

,061e ,179 ,861 ,050 ,207 

F10.Συμμετοχή σε blogs 

(f10_active_participation_ 

in_blogs) 

-,103e -,579 ,573 -,158 ,740 

F9. Ελεύθερη έκφραση 

(f9_expression) 

,077e ,417 ,684 ,115 ,697 

Q1 Πόσες ώρες την ημέρα είστε 

συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο; 

-,070e -,389 ,704 -,107 ,736 

F10. Χρήση εργαλείων media 

(f10_use) 

,156e ,596 ,561 ,163 ,339 

Πίνακας 9.8. Μεταβλητές που απέρριψε η τεχνική backwards  στην παλινδρόμηση για την 

εξαρτημένη μεταβλητή f21_intention 
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9.3 Γενικά συμπεράσματα  

 

 Οι χρήστες που θεωρούν ότι  τα Social Media προσφέρουν ικανοποίηση των 

κοινωνικών τους αναγκών έχουν μικρότερη πιθανότητα να επηρεαστεί θετικά η 

πρόθεσή τους για αγορά από τα Social Media.  

 Τα άτομα που ανταλλάσσουν απόψεις στα Social Media για τις εξελίξεις στο μη 

ελεγχόμενο περιβάλλον έχουν μικρότερη πιθανότητα να επηρεαστεί θετικά η 

πρόθεσή τους για αγορά από τα Social Media. 

 Οι χρήστες που θεωρούν τα Social Media ως χάσιμο χρόνου έχουν μικρότερη 

πιθανότητα να επηρεαστεί θετικά η πρόθεσή τους για αγορά από τα κοινωνικά 

δίκτυα.  

 Η έλλειψη ασφάλειας του Διαδικτύου επηρεάζει αρνητικά σε μεγάλο βαθμό την 

πρόθεση για αγορές.   

 Τα άτομα που αυτοπροβάλλονται στα Social Media έχουν μικρή  πιθανότητα να 

επηρεαστεί η πρόθεσή τους για αγορά από άλλους χρήστες στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  1100..  TT--TTEESSTT  

10.1 Εισαγωγή 

   Το t-test χρησιμοποιείται είτε για να ελεγχθεί η διαφορά των μέσων μεταξύ των ομάδων 

μιας διχοτομικής μεταβλητής είτε για τη σύγκριση μέσων μιας μεταβλητής για δύο 

εξαρτημένα μεταξύ τους δείγματα. Επίσης χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί η διαφορά μεταξύ 

του μέσου μιας μεταβλητής και μιας τιμής που έχει επιλέξει ο ερευνητής. 

   Στην έρευνά μας εφαρμόζεται το t-test για να συγκρίνει τους μέσους μιας μεταβλητής 

μεταξύ ομάδων με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ως εξαρτημένες μεταβλητές μελετήθηκαν οι 

«Πόσο συχνά κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου; (q13new_frequency of use)», 

«Προσέχετε/διαβάζετε τις διαφημίσεις που υπάρχουν στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για 

προϊόντα/ υπηρεσίες; (q15new2)», «Q16.Για πόσα προϊόντα/ υπηρεσίες ενημερωθήκατε μέσα 

από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης τους τελευταίους 3 μήνες;», «Q17.Πόσα προϊόντα 

αγοράσατε τους τελευταίους 3 μήνες επηρεασμένοι από την προβολή τους στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης;», «Μετά την αγορά ενός προϊόντος / υπηρεσίας μοιράζεστε την 

εμπειρία σας/ την αξιολόγησή σας μέσω μιας σελίδας κοινωνικής δικτύωσης; (q18new2)» 

καθώς και οι μεταβλητές που προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση. Ως ανεξάρτητη 

μεταβλητή ορίστηκε το φύλο, η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και η εγγραφή των 

χρηστών ως μέλη/φαν σε επίσημες σελίδες μιας συγκεκριμένης μάρκας ή προϊόντος. 

Εκτελώντας το t-test, προέκυψαν ότι παρατηρούνται σημαντικές στατιστικές διαφορές 

μεταξύ των πληθυσμιακών μέσων τιμών στις μεταβλητές «F9. Επίδραση στις απόψεις μου 

(f9_effect_on_my_views)», «F10.Ανταλλαγή απόψεων για το μη ελεγχόμενο 

περιβάλλον(f10_domestic)», «F11.Χάσιμο χρόνου (f11_waste_of_time)», «F21.Πρόθεση για 

αγορά (f21_intention)» και «F21.Επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά 

(f21_consuming_behavior)».  

 

10.2 Εφαρμογή T-test για την επίδραση στις απόψεις με το φύλο 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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F9. Επίδραση στις 

απόψεις μου 

(f9_effect_on_my_vi

ews) 

Equal 

variances 

assumed 

,270 ,605 2,553 87 ,012 
,34419 ,13482 ,07622 ,61216 

Equal 

variances 

not assumed 

  

2,553 86,99

5 

,012 
,34419 0,13480 ,07627 ,61211 

Πίνακας 10.1. T-Test μεταβλητών F9. Επίδραση στις απόψεις μου (f9_effect_on_my_views) και 

Φύλου 

 

Η μη σημαντικότητα του ελέγχου (Sig>0.05) παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι οι 

διακυμάνσεις είναι ομοιογενείς και χρησιμοποιούμε το t-test που αντιστοιχεί στην ένδειξη 

Equal variances assumed, όπου Sig. (2-tailed) = 0.012, μικρότερο δηλαδή του 0.05. Άρα 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση του ελέγχου για ισότητα των δύο πληθυσμιακών μέσων 

τιμών και έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων και ερμηνεύεται η πρώτη 

γραμμή του πίνακα. Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνεται από το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της 

διαφοράς μεταξύ των μέσων ( 0.07622 έως 0.61216), όπου δεν περιλαμβάνει την τιμή μηδέν. 

Άρα το φύλο επηρεάζει την άποψη των δύο φύλων σχετικά με την επίδραση που έχουν τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις απόψεις τους. 

 

 Φύλο Δείγμα Μέσοι Διαφορά 

Μέσων 

t-test Στατιστική 

Σημαντικότητα 

(2-tailed) 

F9. Επίδραση στις 

απόψεις μου 

(f9_effect_on_my_vie

ws) 

Άντρας 45 
3,6056 

 

0,34419 

 

2,553 

0,012 

Γυναίκα 44 
3,2614 

Πίνακας 10.2. Σύνοψη αποτελεσμάτων t-Test μεταβλητών F9. Επίδραση στις απόψεις μου 

(f9_effect_on_my_views) και Φύλου 
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10.3 Εφαρμογή T-test για την ανταλλαγή απόψεων για το μη ελεγχόμενο περιβάλλον  με το 

φύλο 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

F10.Ανταλλαγή 

απόψεων για το 

μη ελεγχόμενο 

περιβάλλον(f10_d

omestic) 

Equal variances 

assumed 

,578 ,449 3,059 106 ,003 ,55182 ,18037 ,19423 ,90941 

Equal variances 

not assumed   

3,101 94,16

2 

,003 ,55182 ,17792 ,19855 ,90508 

Πίνακας 10.3. T-Test μεταβλητών F10.Ανταλλαγή απόψεων για το μη ελεγχόμενο περιβάλλον 

(f10_domestic) και Φύλου 

Η μη σημαντικότητα του ελέγχου (Sig>0.05) παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι οι 

διακυμάνσεις είναι ομοιογενείς και χρησιμοποιούμε το t-test που αντιστοιχεί στην ένδειξη 

Equal variances assumed, όπου Sig. (2-tailed) = 0.003, μικρότερο δηλαδή του 0.05. Άρα 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση του ελέγχου για ισότητα των δύο πληθυσμιακών μέσων 

τιμών και έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων. Το αποτέλεσμα 

επιβεβαιώνεται από το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς μεταξύ των μέσων ( 

0.19423 έως 0.90941), όπου δεν περιλαμβάνει την τιμή μηδέν. Άρα τα δύο φύλα έχουν 

διαφορετική άποψη για την ανταλλαγή απόψεων για το μη ελεγχόμενο περιβάλλον μέσω των 

σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. 

 

 Φύλο Δείγμα Μέσοι Διαφορά 

Μέσων 

t-test Στατιστική 

Σημαντικότητα 

(2-tailed) 

F10.Ανταλλαγή απόψεων 

για το μη ελεγχόμενο 

περιβάλλον(f10_domestic) 

Άντρας 43 
3,7364 

,55182 3,059 0,003 

Γυναίκα 65 
3,1846 

Πίνακας 10.4. Σύνοψη αποτελεσμάτων t-Test μεταβλητών F10.Ανταλλαγή απόψεων για το μη 

ελεγχόμενο περιβάλλον(f10_domestic)  και Φύλου 
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10.4 Εφαρμογή T-test για την άποψη ότι τα Social Media είναι χάσιμο χρόνου με το φύλο 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

F11.Χάσιμο 

χρόνου 

(f11_waste_of_tim

e) 

Equal 

variances 

assumed 

4,067 ,045 -3,171 161 ,002 -,34213 ,10791 -,55523 -,12904 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-3,037 115,285 ,003 -,34213 ,11267 -,56530 -,11897 

Πίνακας 10.5. T-Test μεταβλητών F11.Χάσιμο χρόνου (f11_waste_of_time) και Φύλου 

 

Η σημαντικότητα του ελέγχου (Sig<0.05) παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι οι διακυμάνσεις 

δεν είναι ομοιογενείς και χρησιμοποιούμε το t-test που αντιστοιχεί στην ένδειξη Equal 

variances not assumed, όπου Sig. (2-tailed) = 0.003, μικρότερο δηλαδή του 0.05. Άρα 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση του ελέγχου για ισότητα των δύο πληθυσμιακών μέσων 

τιμών και έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων. Το αποτέλεσμα 

επιβεβαιώνεται από το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς μεταξύ των μέσων (-

0.56530 έως -0,11897), όπου δεν περιλαμβάνει την τιμή μηδέν. Τα δύο φύλα έχουν 

διαφορετική άποψη για το αν η χρήση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί 

χρονοβόρα διαδικασία και χάσιμο χρόνου.  

 

 Φύλο Δείγμα Μέσοι Διαφορά 

Μέσων 

t-test Στατιστική 

Σημαντικότητα 

(2-tailed) 

F11.Χάσιμο χρόνου 

(f11_waste_of_time) 

Άντρας 64 
3,1680 

--,34213 -3,037 0,003 

Γυναίκα 99 
3,5101 

Πίνακας 10.6. Σύνοψη αποτελεσμάτων t-Test μεταβλητών F11.Χάσιμο χρόνου (f11_waste_of_time) 

και Φύλου 
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10.5 Εφαρμογή T-test για την πρόθεση για αγορά με το φύλο 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

F21.Πρόθεση για 

αγορά (f21_intention) 

Equal 

variances 

assumed 

6,440 ,012 2,972 145 ,003 ,43095 ,14502 ,14432 ,71758 

Equal 

variances 

not assumed 

  

2,869 113,7

27 

,005 ,43095 ,15021 ,13338 ,72853 

Πίνακας 10.7. T-Test μεταβλητών F21.Πρόθεση για αγορά (f21_intention) και Φύλου 

 

Η σημαντικότητα του ελέγχου (Sig<0.05) παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι οι διακυμάνσεις 

δεν είναι ομοιογενείς και χρησιμοποιούμε το t-test που αντιστοιχεί στην ένδειξη Equal 

variances not assumed, όπου Sig. (2-tailed) = 0.005, μικρότερο δηλαδή του 0.05. Άρα 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση του ελέγχου για ισότητα των δύο πληθυσμιακών μέσων 

τιμών και έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων. Το αποτέλεσμα 

επιβεβαιώνεται από το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς μεταξύ των μέσων 

(0,13338 έως 0,72853), όπου δεν περιλαμβάνει την τιμή μηδέν. Τα δύο φύλα ενθαρρύνονται 

στην πρόθεση αγοράς σε διαφορετικό βαθμό από τις προτάσεις και τις αξιολογήσεις 

προϊόντων/υπηρεσιών/εταιριών από άλλους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

 

 Φύλο Δείγμα Μέσοι Διαφορά 

Μέσων 

t-test Στατιστική 

Σημαντικότη

τα 

(2-tailed) 

F21.Πρόθεση για 

αγορά (f21_intention) 

Άντρας 63 
3,0381 

,43095 2,869 0,005 

Γυναίκα 84 
2,6071 

Πίνακας 10.8. Σύνοψη αποτελεσμάτων t-Test μεταβλητών F21.Πρόθεση για αγορά (f21_intention) 

και Φύλου 
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10.6 Εφαρμογή T-test για την ανταλλαγή απόψεων για την επίδραση στην καταναλωτική 

συμπεριφορά με το φύλο 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

F21.Επίδραση 

στην 

καταναλωτική 

συμπεριφορά 

(f21_consuming

_behavior) 

Equal variances 

assumed 

3,588 ,060 2,807 153 ,006 ,35725 ,12726 ,10584 ,60866 

Equal variances 

not assumed 
  

2,728 123,641 ,007 ,35725 ,13097 ,09802 ,61649 

Πίνακας 10.9.  T-Test μεταβλητών F21.Επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά 

(f21_consuming_behavior) και Φύλου 

 

Η μη σημαντικότητα του ελέγχου (Sig>0.05) παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι οι 

διακυμάνσεις είναι ομοιογενείς και χρησιμοποιούμε το t-test που αντιστοιχεί στην ένδειξη 

Equal variances assumed, όπου Sig. (2-tailed) = 0.006, μικρότερο δηλαδή του 0.05. Άρα 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση του ελέγχου για ισότητα των δύο πληθυσμιακών μέσων 

τιμών και έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων. Το αποτέλεσμα 

επιβεβαιώνεται από το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς μεταξύ των μέσων 

(0,10584 έως 0.60866), όπου δεν περιλαμβάνει την τιμή μηδέν.  Τα δύο φύλα επηρεάζονται 

σε διαφορετικό βαθμό από την παρουσία εταιριών/προϊόντων/υπηρεσιών με επίσημα 

προφίλ/fan pages στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.  

 

 Φύλο Δείγμα Μέσοι Διαφορά 

Μέσων 

t-test Στατιστική 

Σημαντικότητα 

(2-tailed) 

F21.Επίδραση 

στην 

καταναλωτική 

συμπεριφορά 

Άντρας 66 
3,2955 

,35725 2,807 0,006 

Γυναίκα 89 
2,9382 
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(f21_consuming_

behavior) 

Πίνακας 10.10. Σύνοψη αποτελεσμάτων t-Test μεταβλητών F21.Επίδραση στην καταναλωτική 

συμπεριφορά (f21_consuming_behavior) και Φύλου 

 

Στις υπόλοιπες μεταβλητές που εξετάστηκαν σε σχέση με το φύλο δεν προέκυψε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των πληθυσμιακών μέσων τιμών. Για παράδειγμα: 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Q17. Πόσα 

προϊόντα 

αγοράσατε τους 

τελευταίους 3 

μήνες 

επηρεασμένοι 

από την 

προβολή τους 

στις σελίδες 

κοινωνικής 

δικτύωσης; 

Equal variances 

assumed 

2,520 ,114 ,769 153 ,443 ,08803 ,11442 -,13802 ,31409 

Equal variances 

not assumed 

  

,736 113,5

94 

,463 ,08803 ,11965 -,14900 ,32507 

Πίνακας 10.11. T-Test μεταβλητών Q17. Πόσα προϊόντα αγοράσατε τους τελευταίους 3 μήνες 

επηρεασμένοι από την προβολή τους στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης;  και Φύλου 

 

Η μη σημαντικότητα του ελέγχου (Sig>0.05) παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι οι 

διακυμάνσεις είναι ομοιογενείς και χρησιμοποιούμε το t-test που αντιστοιχεί στην ένδειξη 

Equal variances assumed, όπου Sig. (2-tailed) = 0.443, μεγαλύτερο δηλαδή του 0.05. Άρα 

δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση του ελέγχου για ισότητα των δύο πληθυσμιακών 

μέσων τιμών. Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνεται από το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της 

διαφοράς μεταξύ των μέσων (-0,13802 έως 0,31409), όπου περιλαμβάνει την τιμή μηδέν. 

Άρα τα δύο φύλα συμπεριφέρονται με παρόμοιο τρόπο ως προς τις αγορές τους το τελευταίο 

τρίμηνο, επηρεασμένοι από την προβολή προϊόντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
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10.7 Εφαρμογή T-test για την πρόθεση για αγορά με την αναζήτηση πληροφοριών για ένα 

προϊόν στο Διαδίκτυο πριν την αγορά του 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

F21.Πρόθεση για 

αγορά 

(f21_intention) 

Equal 

variances 

assumed 

1,759 ,187 2,981 145 ,003 ,84964 ,28497 ,28640 1,41287 

Equal 

variances not 

assumed 

  
3,698 11,283 ,003 ,84964 ,22972 ,34556 1,35371 

Πίνακας 10.12. T-Test μεταβλητών F21.Πρόθεση για αγορά (f21_intention) και αναζήτησης 

πληροφοριών για ένα προϊόν στο Διαδίκτυο πριν την αγορά του 

 

Η μη σημαντικότητα του ελέγχου (Sig>0.05) παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι οι 

διακυμάνσεις είναι ομοιογενείς και χρησιμοποιούμε το t-test που αντιστοιχεί στην ένδειξη 

Equal variances assumed, όπου Sig. (2-tailed) = 0.003, μικρότερο δηλαδή του 0.05. Άρα 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση του ελέγχου για ισότητα των δύο πληθυσμιακών μέσων 

τιμών και έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων. Το αποτέλεσμα 

επιβεβαιώνεται από το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς μεταξύ των μέσων 

(0,28640 έως 1,41287), όπου δεν περιλαμβάνει την τιμή μηδέν. Η αναζήτηση πληροφοριών 

στο Διαδίκτυο σχετικά με ένα προϊόν αυξάνει την πρόθεση για αγορά του. 

 

 Αναζήτη

ση στο 

Διαδίκτυ

ο για ένα 

προϊόν 

 

Δείγμα Μέσοι Διαφορά 

Μέσων 

t-test Στατιστική 

Σημαντικότητα 

(2-tailed) 

F21.Πρόθεση για Ναι 137 
2,8496 

,84964 2,981 0,003 
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αγορά (f21_intention) Όχι 10 
2,0000 

Πίνακας 10.13. Σύνοψη αποτελεσμάτων t-Test μεταβλητών F21.Πρόθεση για αγορά (f21_intention) 

και αναζήτησης πληροφοριών για ένα προϊόν στο Διαδίκτυο πριν την αγορά του 

 

10.8 Εφαρμογή T-test για την πρόθεση για αγορά με την εγγραφή ως 

μέλος/φίλος/fan/follower μιας συγκεκριμένης μάρκας ή εταιρίας ή προϊόντος 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

F21.Πρόθεση για 

αγορά (f21_intention) 

Equal 

variances 

assumed 

,181 ,671 3,076 144 ,003 ,44397 ,14431 ,15873 ,72921 

Equal 

variances 

not assumed 

  
3,070 140,9

88 

,003 ,44397 ,14460 ,15811 ,72982 

Πίνακας 10.14. T-Test μεταβλητών F21.Πρόθεση για αγορά (f21_intention) και εγγραφής ως 

μέλος/φίλος/fan/follower μιας συγκεκριμένης μάρκας ή εταιρίας ή προϊόντος 

 

 

Η μη σημαντικότητα του ελέγχου (Sig>0.05) παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι οι 

διακυμάνσεις δεν είναι ομοιογενείς και χρησιμοποιούμε το t-test που αντιστοιχεί στην 

ένδειξη Equal variances assumed, όπου Sig. (2-tailed) = 0.003, μικρότερο δηλαδή του 0.05. 

Άρα απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση του ελέγχου για ισότητα των δύο πληθυσμιακών 

μέσων τιμών και έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων. Το αποτέλεσμα 

επιβεβαιώνεται από το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς μεταξύ των μέσων 

(0,15873 έως 0,72921), όπου δεν περιλαμβάνει την τιμή μηδέν. Η εγγραφή ως 

μέλος/fan/follower αυξάνει την πρόθεσή του χρήστη για αγορά της συγκεκριμένης 

μάρκας/προϊόντος. 
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 Μέλος/ 

Fan/ 

Φίλος/ 

Follower 

Δείγμα Μέσοι Διαφορά 

Μέσων 

t-test Στατιστική 

Σημαντικότη

τα 

(2-tailed) 

F21.Πρόθεση για 

αγορά (f21_intention) 

Ναι 69 
3,0232 

,44397 3,076 0,003 

Όχι 77 
2,5792 

Πίνακας 10.15. Σύνοψη αποτελεσμάτων t-Test μεταβλητών F21.Πρόθεση για αγορά (f21_intention) 

και εγγραφής ως μέλος/φίλος/fan/follower μιας συγκεκριμένης μάρκας ή εταιρίας ή προϊόντος 

 

10.9 Εφαρμογή T-test για την ανταλλαγή απόψεων για την επίδραση στην καταναλωτική 

συμπεριφορά με την εγγραφή ως μέλος/φίλος/fan/follower μιας συγκεκριμένης μάρκας ή 

εταιρίας ή προϊόντος 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

F21.Επίδραση 

στην 

καταναλωτική 

συμπεριφορά 

(f21_consuming

_behavior) 

Equal variances 

assumed 

,518 ,473 2,533 152 ,012 ,32133 ,12687 ,07067 ,57198 

Equal variances 

not assumed 
  

2,531 149,956 ,012 ,32133 ,12695 ,07049 ,57217 

Πίνακας 10.16.  T-Test μεταβλητών F21.Επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά 

(f21_consuming_behavior) και εγγραφής ως μέλος/φίλος/fan/follower μιας συγκεκριμένης μάρκας ή 

εταιρίας ή προϊόντος 

 

Η μη σημαντικότητα του ελέγχου (Sig>0.05) παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι οι 

διακυμάνσεις είναι ομοιογενείς και χρησιμοποιούμε το t-test που αντιστοιχεί στην ένδειξη 

Equal variances assumed, όπου Sig. (2-tailed) = 0.012, μικρότερο δηλαδή του 0.05. Άρα 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση του ελέγχου για ισότητα των δύο πληθυσμιακών μέσων 

τιμών και έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων. Το αποτέλεσμα 

επιβεβαιώνεται από το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς μεταξύ των μέσων 
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(0,07067 έως 0.57198), όπου δεν περιλαμβάνει την τιμή μηδέν.  Η εγγραφή ως 

μέλος/fan/follower επηρεάζει θετικά την καταναλωτική συμπεριφορά του χρήστη. 

 

 Μέλος/ 

Fan/ 

Φίλος/ 

Follower 

Δείγμα Μέσοι Διαφορά 

Μέσων 

t-test Στατιστική 

Σημαντικότητα 

(2-tailed) 

F21.Επίδραση 

στην 

καταναλωτική 

συμπεριφορά 

(f21_consuming_

behavior) 

Ναι 73 
3,2534 

,32133 2,533 0,012 

Όχι 81 
2,9321 

Πίνακας 10.17 Σύνοψη αποτελεσμάτων t-Test μεταβλητών F21.Επίδραση στην καταναλωτική 

συμπεριφορά (f21_consuming_behavior) και εγγραφής ως μέλος/φίλος/fan/follower μιας 

συγκεκριμένης μάρκας ή εταιρίας ή προϊόντος 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  1111..  CCRROOSSSS  TTAABBSS  
 

Από τις πινακοειδείς διασταυρώσεις (Cross Tabs) προκύπτουν αποτελέσματα που 

προέρχονται από τη διασταύρωση δύο μεταβλητών. Στην έρευνά μας διασταυρώθηκαν οι 

ερωτήσεις της μεταβλητής Q7 με τις μεταβλητές Φύλο, Ηλικία, Μόρφωση και Εισόδημα 

ώστε να προσδιοριστεί το προφίλ των χρηστών κάθε κοινωνικού δικτύου.  

 

Από τους πίνακες των Cross Tabs (βλ. Παράρτημα) προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

 Πιο εντατικοί χρήστες του Facebook είναι οι γυναίκες με ποσοστό 44.8%, ενώ η 

ηλικιακή ομάδα με την πιο εντατική χρήση είναι η ομάδα 25-30 ετών (30.1%. 

 Οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ με ποσοστό 41.1% είναι πιο εντατικοί χρήστες του Facebook, 

ενώ παρόμοια συμπεριφορά ως προς τη διάρκεια χρήσης έχουν οι άλλες δύο 

μορφωτικές ομάδες. 

 Οι πιο πολλοί χρήστες του Twitter είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και η ηλικία τους είναι 

από 17 έως 30 ετών. 

 Το Youtube χρησιμοποιείται από τους άντρες σε ποσοστό 40.4% ενώ από τις 

γυναίκες σε ποσοστό 59.6%. Πιο ενεργοί χρήστες είναι οι 25-30 ετών, ενώ πιο 

εντατικοί χρήστες είναι οι άντρες σε σχέση με τις γυναίκες, ως προς τη διάρκεια 

χρήσης. 

 Το Linkedin χρησιμοποιείται κυρίως από κατόχους MASTER/PHD, μιας και 

αποτελεί κοινωνικό δίκτυο επαγγελματικής δικτύωσης.  

 Επίσης το Blogger προτιμάται σε μεγάλο βαθμό από τους κατόχους MASTER/PHD 

και οι περισσότεροι χρήστες του είναι άντρες. 

 Γενικά οι πιο ενεργοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανήκουν στην 

ηλικιακή ομάδα 25 έως 30 ετών και είναι κυρίως απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

 

   Με την εφαρμογή Cross Tabs στη μεταβλητή «Πόσο συχνά κάνετε αγορές μέσω 

διαδικτύου; (q13new_frequency of use)», προκύπτει ότι οι γυναίκες πραγματοποιούν με 

μεγαλύτερη συχνότητα ηλεκτρονικές αγορές, ενώ ηλικιακά η πιο δραστήρια ομάδα είναι 25 

έως 30 ετών.  Με την εφαρμογή Cross Tabs στη μεταβλητή «Q16.Για πόσα προϊόντα/ 

υπηρεσίες ενημερωθήκατε μέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης τους τελευταίους 3 

μήνες;»  προκύπτει ότι οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ενημερώνονται περισσότερο για προϊόντα και 

υπηρεσίες από τις διαφημίσεις στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η ηλικιακή ομάδα 25 

έως 30 ετών δείχνει να επηρεάζεται περισσότερο από τις διαφημίσεις αυτές και να υλοποιεί 

αγορές (Cross Tabs της μεταβλητής «Q17.Πόσα προϊόντα αγοράσατε τους τελευταίους 3 

μήνες επηρεασμένοι από την προβολή τους στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης;» με 

Ηλικίαnew2). 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  1122..  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΥΥΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗΣΣ  ((AANNOOVVAA))  
  

   Η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) στοχεύει στην εκτίμηση της πιθανότητας οι διαφορές 

στους μέσους να είναι στατιστικά σημαντικές χρησιμοποιώντας το F-test. Η βασική 

προϋπόθεση για την εφαρμογή της ANOVA είναι η ύπαρξη κατηγοριοποιημένων 

ανεξάρτητων μεταβλητών και μίας εξαρτημένης μεταβλητής. 

   Η μέθοδος της One-way ANOVA εξετάζει διαφορές μεταξύ τριών ή και περισσότερων 

ομάδων μιας κατηγοριοποιημένης ανεξάρτητης μεταβλητής σε μία scale εξαρτημένη 

μεταβλητή. Αν οι ομάδες είναι διαφορετικές, η ανεξάρτητη μεταβλητή έχει επίδραση στην 

εξαρτημένη, διαφορετικά οι διάφορες οφείλονται σε τυχαίους παράγοντες. Στην έρευνά μας 

ως εξαρτημένες μεταβλητές μελετήθηκαν οι «Πόσο συχνά κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου; 

(q13new_frequency of use)», «Προσέχετε/διαβάζετε τις διαφημίσεις που υπάρχουν στις 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για προϊόντα/ υπηρεσίες; (q15new2)», «Q16.Για πόσα 

προϊόντα/ υπηρεσίες ενημερωθήκατε μέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης τους 

τελευταίους 3 μήνες;», «Q17.Πόσα προϊόντα αγοράσατε τους τελευταίους 3 μήνες 

επηρεασμένοι από την προβολή τους στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης;», «Μετά την αγορά 

ενός προϊόντος / υπηρεσίας μοιράζεστε την εμπειρία σας/ την αξιολόγησή σας μέσω μιας 

σελίδας κοινωνικής δικτύωσης; (q18new2)» καθώς και οι μεταβλητές που προέκυψαν από 

την παραγοντική ανάλυση. Παρατίθενται τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την ανάλυση διακύμανσης. 

12.1 Anova Ανάπτυξη διατήρηση φιλίας 

ANOVA 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 
4,014 3 1,338 3,569 ,034 

Within Groups 
7,123 19 ,375   

Total 
11,137 22    

Πίνακας 12.1. Ανάλυση διακύμανσης F8.Ανάπτυξη/διατήρηση φιλίας (f8_friendship) με 

Ηλικίαnew2 

Η τελευταία στήλη δίνει την πιθανότητα (p) του F-test, όπου είναι 0.034<0.05. Το p είναι 

στατιστικά σημαντικό και γίνεται αποδεκτό ότι η ηλικία επηρεάζει το βαθμό χρήσης των 

σελίδων κοινωνικής δικτύωσης για επικοινωνία με φίλους και διαπροσωπικές σχέσεις. 
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Multiple Comparisons 

F8.Ανάπτυξη/διατήρηση φιλίας (f8_friendship) 

(I) Ηλικία (J) Ηλικία 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

12-17 
17-24 ,72000 ,37076 ,403 -,3715 1,8115 

25-30 1,07500
*
 ,33067 ,025 ,1015 2,0485 

31 και άνω ,70000 ,39523 ,555 -,4635 1,8635 

17-24 
12-17 -,72000 ,37076 ,403 -1,8115 ,3715 

25-30 ,35500 ,34906 1,000 -,6726 1,3826 

31 και άνω -,02000 ,41073 1,000 -1,2292 1,1892 

25-30 
 12-17 -1,07500

*
 ,33067 ,025 -2,0485 -,1015 

17-24 -,35500 ,34906 1,000 -1,3826 ,6726 

31 και άνω -,37500 ,37495 1,000 -1,4788 ,7288 

31 και άνω 
12-17 -,70000 ,39523 ,555 -1,8635 ,4635 

17-24 ,02000 ,41073 1,000 -1,1892 1,2292 

25-30 ,37500 ,37495 1,000 -,7288 1,4788 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Πίνακας 12.2. Πολλαπλές συγκρίσεις Post Hoc F8.Ανάπτυξη/διατήρηση φιλίας (f8_friendship) με 

Ηλικίαnew2 

Ο αστερίσκος στη στήλη Mean Difference υποδηλώνει τις διαφορές των ηλικιακών ομάδων. 

Η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική ανάμεσα σε όλες τις ομάδες, αλλά ανάμεσα στις 

ομάδες 12-17 και 25-30 (τιμή 1.07500), που δείχνει ότι χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο 

βαθμό τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επικοινωνία με φίλους σε ηλικίες κάτω των 17 

ετών.  

 

12.2 Anova λόγος χρήσης Μόδα 

ANOVA 

F8.Μόδα (f8_trend) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 
4,330 2 2,165 4,367 ,021 

Within Groups 
15,866 32 ,496   

Total 
20,196 34    

Πίνακας 12.3. Ανάλυση διακύμανσης F8.Μόδα (f8_trend) με Μορφωτικό_επίπεδο_new 
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Η τελευταία στήλη δίνει την πιθανότητα (p) του F-test, όπου είναι 0.021<0.05. Το p είναι 

στατιστικά σημαντικό και γίνεται αποδεκτό ότι η μόρφωση επηρεάζει το βαθμό χρήσης των 

σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, επειδή είναι της μόδας. 

 

Multiple Comparisons 

F8.Μόδα (f8_trend) 

(I) Μόρφωση (J) Μόρφωση 

Mean 

Difference (I-

J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound 

Upper 

Bound 

Μαθητής/απόφοιτος 

Γυμνασίου/Λυκείου 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/Άλλο 

,76278
*
 ,27579 ,028 ,0660 1,4596 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού/Διδακτο

ρικού 

,74716 ,32719 ,088 -,0795 1,5738 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/Άλλο 

Μαθητής/απόφοιτος 

Γυμνασίου/Λυκείου 

-,76278
*
 ,27579 ,028 -1,4596 -,0660 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού/Διδακτο

ρικού 

-,01563 ,30490 1,000 -,7859 ,7547 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού/Διδακτο

ρικού 

Μαθητής/απόφοιτος 

Γυμνασίου/Λυκείου 

-,74716 ,32719 ,088 -1,5738 ,0795 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/Άλλο 

,01563 ,30490 1,000 -,7547 ,7859 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Πίνακας 12.4. Πολλαπλές συγκρίσεις Post Hoc F8.Μόδα (f8_trend) με Μορφωτικό_επίπεδο_new 

 

 

Ο αστερίσκος στη στήλη Mean Difference υποδηλώνει τις διαφορές στους μέσους μεταξύ 

των ομάδων, ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο. Η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική 

ανάμεσα σε όλες τις ομάδες, αλλά ανάμεσα στις ομάδες «Μαθητής/απόφοιτος 

Γυμνασίου/Λυκείου» και «Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/Άλλο» (0.76278) που αποδεικνύει ότι οι 

μαθητές κυρίως και κατά δεύτερον οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περισσότερο επειδή είναι της μόδας. 
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12.3 Anova για την καταναλωτική συμπεριφορά 

 

ANOVA 

F21.Επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά (f21_consuming_behavior) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 
4,544 2 2,272 3,666 ,028 

Within Groups 
94,192 152 ,620   

Total 
98,735 154    

Πίνακας 12.5. Ανάλυση διακύμανσης F21.Επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά 

(f21_consuming_behavior) με Μόνιμη_κατοικία_new 

Η τελευταία στήλη δίνει την πιθανότητα (p) του F-test, όπου είναι 0.028<0.05. Το p είναι 

στατιστικά σημαντικό και γίνεται αποδεκτό ότι ο τόπος διαμονής επηρεάζει την επίδραση 

που έχει η παρουσία επιχειρήσεων και προϊόντων με επίσημα προφίλ και fan pages στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, στην καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών. 

 

Multiple Comparisons 

F21.Επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά (f21_consuming_behavior) 

(I) Κατοικία (J) Κατοικία 

Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Σε μεγάλο αστικό 

κέντρο 

Κωμόπολη/χωριό 
,28667 ,15300 ,189 -,0837 ,6571 

Πρωτεύουσα 
-,30105 ,19701 ,386 -,7780 ,1759 

Κωμόπολη/χωριό Σε μεγάλο αστικό 

κέντρο 

-,28667 ,15300 ,189 -,6571 ,0837 

Πρωτεύουσα 
-,58772

*
 ,22322 ,028 -1,1281 -,0474 

Πρωτεύουσα Σε μεγάλο αστικό 

κέντρο 

,30105 ,19701 ,386 -,1759 ,7780 

Κωμόπολη/χωριό 
,58772

*
 ,22322 ,028 ,0474 1,1281 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Πίνακας 12.6. Πολλαπλές συγκρίσεις Post Hoc F21.Επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά 

(f21_consuming_behavior) με Μόνιμη_κατοικία_new 

   Ο αστερίσκος στη στήλη Mean Difference υποδηλώνει τις διαφορές στους μέσους μεταξύ 

των ομάδων, ανάλογα με τον τόπο διαμονής. Επιβεβαιώνοντας και τα προηγούμενα 

αποτελέσματα, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από 

κατοίκους άλλων περιοχών στην καταναλωτική τους συμπεριφορά.  
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  1133..  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  
 

   Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου τα πάντα είναι ρευστά και που 

χαρακτηρίζεται από οικονομική κρίση αλλά και κρίση αξιών, η ανάγκη των ανθρώπων για 

επικοινωνία και διαμοιρασμό απόψεων έχει καταστεί πιο επιτακτική από ποτέ. Σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον τα Social Media βρήκαν πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθούν και να βρουν την 

δική τους θέση στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Τα Social Media, όπως η υιοθέτηση 

κάθε καινούριας τάσης, επηρέασαν όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας.  Στα 

πλαίσια της  παρούσας εργασίας γίνεται έρευνα για το βαθμό που επηρεάζουν τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης την καταναλωτική συμπεριφορά και την πρόθεση για αγορά των 

Ελλήνων χρηστών. 

   Αρχικά να αναφερθεί ότι το δείγμα μας αποτελείται από 179 άτομα, εκ των οποίων οι 73 

είναι άντρες και οι 106 γυναίκες. Οι γυναίκες αποτελούν το 59.2% του δείγματός μας, ενώ 

των αντρών το ποσοστό ανέρχεται στο 40.8%. Το 12.8% είναι ηλικίας 12-17 ετών, το 16.2% 

ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών, το 35.8% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25-30 ετών, 

το 24% στην ομάδα 31-40 ετών και το 10.6% είναι άνω των 40 ετών. Το 65.9%  του 

δείγματος κατοικεί σε μεγάλο αστικό κέντρο, ενώ το 10.6% κατοικεί στην Αθήνα. Μόλις 

22.3% κατοικεί εκτός αστικών κέντρων. Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης το 12.8% των 

ερωτηθέντων είναι μαθητές, το 14% απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 43% 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 24% κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού 

τίτλου. Το 68.7% των ερωτηθέντων εργάζεται τη χρονική περίοδο που γίνεται η έρευνα, ενώ 

το 31.3% δεν εργάζεται. Το  12.8% είναι μαθητές, οι οποίοι ενσωματώνονται σε μεγάλο 

ποσοστό στο 31.3% του δείγματός μας που δεν εργάζεται. Ως προς το μηνιαίο οικογενειακό 

εισόδημα το 3.4% έχει μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 300 Ευρώ,  το 14% 

ανήκει στην κλίμακα 300-600 Ευρώ, το 34.6% στην κλίμακα 601-1000 Ευρώ, το 19% στην 

κλίμακα 1001-1500 Ευρώ, ενώ το 24.5% έχει μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο  

των 1500 Ευρώ. 

   Όσον αφορά στη χρήση του Διαδικτύου μόλις το 5.6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι 

συνδέεται λιγότερο από μία ώρα την ημέρα στο Διαδίκτυο. Το 41.9% δηλώνει ότι είναι 

συνδεδεμένο 1-2 ώρες την ημέρα, το 19% 2-4 ώρες και το 33.5% περισσότερο από 4 ώρες 

την ημέρα. Η σύνδεση στο Διαδίκτυο γίνεται κυρίως από το σπίτι και το χώρο εργασίας ενώ 

υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό (8.9%) που δηλώνει ότι συνδέεται στο Διαδίκτυο μέσω 

κινητού τηλεφώνου. Η συντριπτική πλειοψηφία  (87,2%) χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και μάλιστα το 85,5% διατηρεί προφίλ σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. 

   Μελετώντας τον βαθμό χρήσης κάποιων συγκεκριμένων Μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε 

2 διαστάσεις (ένταση χρήσης και σειρά προτίμησης) καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως τα πιο 

δημοφιλή δίκτυα είναι το Facebook, το Youtube, το Wikipedia, το Twitter ενώ το Linked In 
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συνεχώς αυξάνει τους χρήστες του στην Ελλάδα. Οι χρήστες του Facebook ανέρχονται στο 

86% του δείγματός μας, με το 62% να δηλώνει ότι το χρησιμοποιεί καθημερινά, τάση που 

συμφωνεί με την Διεθνή πραγματικότητα, όπως είδαμε και στο θεωρητικό μέρος της 

εργασίας, ότι το Facebook αποτελεί τον απόλυτο «μονομάχο» της κοινωνικής δικτύωσης. Το 

εύρημα επιβεβαιώνει τον Nielsen (2009) πως το  Facebook αποτελεί το πιο δημοφιλές και 

αναγνωρίσιμο ιστότοπο στο διαδίκτυο. 

   Το Twitter χρησιμοποιείται από το 29.6% του δείγματος, με τους καθημερινούς χρήστες να 

ανέρχονται στο 12.9%. Το 78.8% χρησιμοποιεί το Youtube και οι καθημερινοί χρήστες του 

ανέρχονται στο ποσοστό  της τάξεως του 40.8%. Το LINKEDIN θεωρείται μέσο 

επαγγελματικής δικτύωσης και κυμαίνεται στα επίπεδα χρήσης του 16.2%, και αποτελεί 

δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο αλλά η χρήση του δεν είναι σε καθημερινή βάση.  Οι πιο ενεργοί 

χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  είναι ηλικίας 25-30 και ως προς το επίπεδο 

εκπαίδευσης απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, εκτός από το Linked In και το Blogger που είναι κυρίως 

κάτοχοι μεταπτυχιακού ή  διδακτορικού διπλώματος. Ειδικότερα οι πιο ενεργοί χρήστες του 

Facebook είναι 25-30 ετών, του Twitter 17-30 ετών και του Youtube 25-30 ετών. 

    Κατέστη σαφές πως ο κυριότερος λόγος χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η 

επικοινωνία με άλλους ανθρώπους και ιδιαίτερα με παλιούς συμμαθητές και φίλους και 

οικογένεια ή άτομα γνωστά που βρίσκονται στο εξωτερικό. Το 80.4% των ερωτηθέντων 

απάντησε ότι χρησιμοποιεί τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για επικοινωνία και το 81% 

δηλώνει ότι ο λόγος χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η επαφή με παλιούς 

συμμαθητές και φίλους. Το 74.3% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης τους είναι χρήσιμα ώστε να επικοινωνούν με συγγενείς και φίλους στο εξωτερικό. 

Αντίθετα μόλις το 13,5% συμφωνεί στην ιδέα ότι χρησιμοποιεί τα Social Media για την 

δημιουργία νέων επαφών. Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει περίτρανα τις έρευνες της Διεθνούς 

βιβλιογραφίας που υποστηρίζουν πως ο κυριότερος λόγος χρήσης των Social Media είναι η 

επικοινωνία, η διατήρηση και η ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων off line σχέσεων και όχι η 

δημιουργία νέων (Diffley, et al., 2011, σ.48; Boyd & Ellison ,2008; Lenhart & Madden, 

2007). 

   Ο δεύτερος βασικότερος λόγος χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η 

ενημέρωση για κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Το 72.6% χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώνεται για τις κοινωνικές εξελίξεις και το 44.7% 

δηλώνει ότι βασική πηγή ενημέρωσής τους για παρόμοια θέματα αποτελούν τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πηγή ενημέρωσης και 

για τις πολιτικές εξελίξεις σε ποσοστό 68.2%. 

   Το 26.8% παραδέχεται ότι ένας από τους λόγους που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης είναι επειδή βρίσκονται στη μόδα. Το 54.2% έχει εντοπίσει μια μορφή 

ψυχαγωγίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των παιχνιδιών που διαθέτουν και το 
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67% απάντησε ότι χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον τομέα 

της μουσικής και των ταινιών.  

   Μεγάλο μέρος του δείγματος (47.5%) συμφωνεί απόλυτα στην ιδέα ότι  τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης προάγουν την ελευθερία του λόγου. Το 38.6% υποστηρίζει ότι τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθούν στην ελευθερία της έκφρασης. Τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο για τις εξελίξεις παγκοσμίως, και το 77.1% 

υποστηρίζει ότι επιτρέπουν την αστραπιαία μετάδοση των γεγονότων. Τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, σύμφωνα με το 32.4%, έχουν αποκτήσει κοινωνική ταυτότητα ενώ σε μικρότερο 

βαθμό οι χρήστες υποστηρίζουν ότι επηρεάζονται οι απόψεις τους από άλλους χρήστες 

(19%). Το 8.4% θεωρεί ότι η εγγραφή τους σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης τους 

προσφέρει ικανοποίηση, το 7.3% νιώθει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση με τη χρήση τους και το 

12.9% θεωρεί ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να καλύψουν τις κοινωνικές τους 

επιθυμίες.   

   Η πιο συχνή δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η ανάγνωση 

περιεχομένου ενώ αντιθέτως υπάρχει πολύ μικρή δραστηριότητα ως προς την δημιουργία 

περιεχομένου. Τα blogs αποτελούν μια από τις αγαπημένες προτιμήσεις των χρηστών, μιας 

και ενημερώνονται από αυτά σε ποσοστό 80.4%, αλλά μόλις το 32.4% έχει ενεργή 

συμμετοχή και γράφει σε αυτά. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί όπως προείπαμε και στο 

θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας, ευρωπαϊκή πραγματικότητα αφού το 69% των 

χρηστών απολαμβάνει την ιδιότητα του ως αναγνώστης- θεατής- παθητικός χρήστης των 

Blogs και είναι σε πολύ μικρό βαθμό ενεργό στην συγγραφή νέου περιεχομένου. Ο 

σχολιασμός περιεχομένου αποτελεί μιας από τις αγαπημένες δραστηριότητες για τους 

χρήστες σε ποσοστό 71.5%. Το 63.7% μοιράζεται την άποψή του και για τις πολιτικές 

εξελίξεις και το 64.8% για τις κοινωνικές και τις οικονομικές εξελίξεις. 

   Μεγάλο μέρος του δείγματος προσδίδει αρνητικά χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης με κυρίαρχο ότι εκτίθεται η κοινωνική ζωή των χρηστών και ότι τίθενται θέματα 

ασφάλειας. Το 58.1% εκφράζει την ανησυχία του ως προς την ασφάλεια των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. Το 56.4% δηλώνει ότι δεν τους αρέσει η αυτοπροβολή μέσω των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το 60.3% υποστηρίζει ότι η έκθεση της προσωπικής ζωής 

στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί επιβλαβή δραστηριότητα. 

   Η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών (87.2%) υποστηρίζει ότι το Διαδίκτυο αποτελεί 

πηγή αναζήτησης πληροφοριών για την πραγματοποίηση των αγορών τους. Το 72,6% του 

δείγματος πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές. Το ποσοστό των ηλεκτρονικών αγορών, το 

τελευταίο τρίμηνο, του δείγματος βρίσκεται στην κλίμακα 1-20% σε ποσοστό 41,4%. Το 

41,9% του δείγματος ή δεν απάντησε στην ερώτηση ή επέλεξε το 0%. Το 70,9% του 

δείγματος προσέχει τις διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το 14,5% προσέχει τις 

διαφημίσεις αυτές πάντα όταν τους ενδιαφέρει το διαφημιζόμενο προϊόν ενώ περιστασιακά 
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τις προσέχει το  29,6%. Το 60,9% δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για ένα τουλάχιστον προϊόν 

μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το 28,6% έχει δηλώσει ότι έχει αγοράσει 

τουλάχιστον ένα προϊόν τους τελευταίους 3 μήνες. Το 43,6% δηλώνει πως μοιράζεται 

περιστασιακά την αγοραστική του εμπειρία και μόλις το 10,1% μοιράζεται πάντα την 

εμπειρία του όταν είναι ικανοποιημένο από την αγοραστική του εμπειρία. Το 41,3% δηλώνει 

ότι είναι μέλος μιας συγκεκριμένης μάρκας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο κυριότερος 

λόγος είναι η ενημέρωση για προσφορές. 

   Το 30,2% διαφωνεί στην πρόταση ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν την 

καταναλωτική του συμπεριφορά, το 27,4% είναι ουδέτερο στην πρόταση αυτή ενώ το 23,4% 

συμφωνεί. Είναι πρόδηλο λοιπόν πως το ¼ του δείγματός μας έχει αναγνωρίσει την επίδραση 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις καταναλωτικές του συνήθειες. 

    Το 12,8% διαφωνεί ότι σκέφτεται θετικά για επιχειρήσεις που διαθέτουν προφίλ ή σελίδα 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 29,6% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί και το 41,9% 

συμφωνεί. Το 29.1% δηλώνει ότι αλληλεπιδρά για την αγοραστική του εμπειρία με άλλους 

καταναλωτές ενώ το 26.8% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την πρόταση αυτή. Το 25.7% 

δεν έχει απαντήσει στην ερώτηση και μόλις το 18.4% έχει απαντήσει αρνητικά. Το 20.7% 

δηλώνει ότι εμπιστεύεται σε μεγάλο βαθμό τις κριτικές άλλων καταναλωτών στις 

δημοσιεύσεις που κάνουν στα προφίλ τους ή στο δίκτυό τους γενικότερα ενώ το 21.8% 

διαφωνεί. Το 34.6% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί και το 22.9% δεν απάντησε καθόλου στην 

ερώτηση αυτή. Μόλις το 13.4% δηλώνει ότι επηρεάζεται από τον αριθμό των likes ή των 

reviews για την  αγορά ενός προϊόντος. Το 30.2% διαφωνεί με την πρόταση αυτή και το 

20.7% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. Το 35.8% δεν έχει απαντήσει στην ερώτηση αυτή.  

   Μεγάλο ποσοστό του δείγματος της τάξεως του 36,8% συμφωνεί απόλυτα στην ιδέα πως το 

θετικό eWOM (καλές κριτικές)  μέσα στα Social Media επιδρά θετικά στην πρόθεσή τους για 

αγορά ενός προϊόντος/ υπηρεσίας. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας αποδείχθηκε πως 

πράγματι το θετικό eWOM αποτελεί σημαντικό κανάλι επηρεασμού της αγοραστικής 

πρόθεσης των καταναλωτών (Mayzlin, 2006; Hu & al, 2008). Το 16.8% διαφωνεί με την ιδέα 

αυτή, ενώ το 21.2% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί.   

   Το 24.6%, μετά την εγγραφή τους σε μια fan page, προτείνουν στους φίλους τους το προϊόν 

ή την υπηρεσία όπου εγγράφηκαν ενώ το 20.1% υποστηρίζει ότι δεν το κάνει. Το 22.3% 

δηλώνει ότι η εγγραφή στο fan page ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας αυξάνει τις 

πιθανότητες αγοράς, το 21.8% υποστηρίζει το αντίθετο και το 27.4% ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί. Για το 20.7% του δείγματος, οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα 

χρήσιμο εργαλείο αγορών που κάνει τη ζωή τους πιο εύκολη και μόλις το 10.6% θεωρεί ότι 

αυτό δεν ισχύει, με το 40.2% να έχει μια ουδέτερη στάση. 

   Με την διενέργεια της ANOVA  προέκυψε πως οι χρήστες ανάλογα με την  ηλικιακή 

ομάδα που ανήκουν, χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για διαφορετικούς 
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λόγους.  Πιο συγκεκριμένα οι χρήστες κάτω των 17 ετών χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο 

βαθμό τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επικοινωνία με φίλους σε σχέση με άλλες 

ηλικιακές ομάδες. Επίσης για τους μαθητές σε πρώτη φάση και δευτερευόντως για τους 

αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  βασικός λόγος χρήσης των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης είναι η μόδα. Αυτό το συμπέρασμα βρίσκει εφαρμογή σε παγκόσμια κλίμακα και 

επιβεβαιώνεται όπως διαπιστώσαμε από την σχετική με το θέμα διεθνή βιβλιογραφία που 

προαναφέρθηκε.  

   Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από κατοίκους άλλων 

περιοχών στην καταναλωτική τους συμπεριφορά, από την παρουσία επιχειρήσεων στις 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης όσοι ζουν σε αστικά κέντρα φαίνεται να επηρεάζονται 

περισσότερο από τους κατοίκους χωριών και κωμοπόλεων. Επειδή δεν ήταν εφικτό να βρεθεί 

μια έρευνα που να θεμελιώνει θεωρητικά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, εικάζουμε πως η 

ένδειξη που υπάρχει είναι ότι όσο πιο μεγάλη είναι η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται 

ένας καταναλωτής τόσο περισσότερο στρέφεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να 

αποφασίσει για τις αγορές του. Το συγκεκριμένο εύρημα προτείνεται για μελλοντική έρευνα 

στο κεφάλαιο που ακολουθεί. 

   Η διενέργεια των συσχετίσεων μας οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι χρήστες των μέσων 

κοινωνικής  δικτύωσης επηρεάζονται ως προς την καταναλωτική τους συμπεριφορά και την 

πρόθεσή τους για αγορά σε όλο της το φάσμα. Οι χρήστες αναζητούν πληροφορίες στο 

Διαδίκτυο, αναζητούν πληροφορίες μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επηρεάζονται 

τόσο από τις διαφημίσεις σε αυτά όσο και από την παρουσία επιχειρήσεων και προϊόντων με 

προφίλ και fan pages. Μπορούμε να πούμε ότι δημιουργείται ένα προφίλ καταναλωτή, αυτό 

του Κοινωνικού καταναλωτή, που θα αναζητήσει πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, θα ανταλλάξει απόψεις, θα παρατηρήσει τις διαφημίσεις που προβάλλονται, θα 

επισκεφτεί εταιρικά προφίλ και εταιρικές σελίδες, θα διαβάσει αναφορές άλλων χρηστών και 

στο τέλος θα αγοράσει ανάλογα με τις πληροφορίες που συνέλλεξε μέσα από αυτή τη 

δραστηριότητα. Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί και παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 3 

επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα. 

   Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προσφέρει το αίσθημα της ικανοποίησης και 

της ελεύθερης έκφρασης. Οι χρήστες αισθάνονται αυτοπεποίθηση και ικανοποίηση ως μέλη 

σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Επίσης θεωρούν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν 

χώρους όπου μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους και να συζητήσουν χωρίς 

περιορισμούς με άλλους χρήστες. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται θεωρητικά αν 

ανατρέξει κανείς στο Κεφάλαιο 2 της εργασίας. 

   Ανεξαρτήτως λόγου χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης η πρόθεση για αγορά και η 

καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών επηρεάζεται με θετικό τρόπο. Η χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης δείχνει να επηρεάζει θετικά την καταναλωτική συμπεριφορά των 
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χρηστών. Ανεξαρτήτως του λόγου χρήσης, από τη στιγμή που κάποιος χρήστης αποτελεί 

ενεργό μέλος σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης αυξάνονται οι πιθανότητες να 

επηρεαστεί η πρόθεσή του για αγορά είτε από το θετικό e WOM, είτε από τις διαφημίσεις 

είτε από τις επίσημες σελίδες προϊόντων και εταιριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

   Με βάση τα αποτελέσματα του T-test, τα δύο φύλα επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο 

στην πρόθεση αγοράς και την καταναλωτική συμπεριφορά από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Αν και δεν μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα ποιο από τα δύο φύλα 

επηρεάζεται περισσότερο, τα αποτελέσματά μας όμως επιβεβαιώνουν τις διάφορες έρευνες, 

οι οποίες υποστηρίζουν ότι ο παράγοντας φύλο διαφοροποιεί το βαθμό επίδρασης στην 

καταναλωτική συμπεριφορά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Frederica Rudel, 1995; 

Thompson & Lougheed, 2012). 

   Η ενημέρωση στο Διαδίκτυο για προϊόντα και υπηρεσίες επιδρά θετικά στην πρόθεση για 

αγορά τους. Επίσης η εγγραφή ως μέλος/φίλος/fan/follower σε σελίδες και προφίλ εταιριών, 

προϊόντων, υπηρεσιών, αυξάνει τόσο την πρόθεση για αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων 

(ή προϊόντων της συγκεκριμένης εταιρίας) όσο και την καταναλωτική συμπεριφορά ως προς 

τα συγκεκριμένα προϊόντα, αυξάνοντας τις πιθανότητες αγοράς τους.  

     Η διενέργεια πολλαπλής παλινδρόμησης μας οδήγησε σε ένα πολύ ενδιαφέρον εύρημα. 

Πιο συγκεκριμένα κατέδειξε πως η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών μέσω της χρήσης 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει αρνητική σχέση με την ικανότητα των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης να επηρεάσει την πρόθεσή μας για αγορά προϊόντων / υπηρεσιών. 

Όπως είδαμε στο θεωρητικό μέρος της εργασίας η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

προσφέρει το αίσθημα της ικανοποίησης των χρηστών, βελτιώνει την αυτοπεποίθησή τους 

ενώ παράλληλα έχει αποδειχθεί πως τα Social Media αποτελούν σημαντικούς παράγοντες 

κοινωνικοποίησης των καταναλωτών (Köhler et al 2011). Στο πεδίο του Μάρκετινγκ και της 

Ψυχολογίας έχει ερευνηθεί διεξοδικά η συμπεριφορά του καταναλωτή, η πρόθεση του για 

αγορά και από ποιους παράγοντες επηρεάζονται (βλέπε Κεφάλαιο 3). Έχει καταστεί σαφές 

πως πράγματι η ικανοποίηση και η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών  συνδέεται με την 

συμπεριφορά του καταναλωτή.  

   Είναι γενικά παραδεκτό στην επιστημονική κοινότητα πως η καταναλωτική συμπεριφορά 

και η πρόθεση για αγορές υποκινείται και επηρεάζεται από ηδονικά και χρηστικά κίνητρα 

(Arnold & Reynolds, 2003; Babin et al., 1994; Batra & Ahtola, 1991; Dhar & Wertenbroch, 

2000; Holbrook &  Hirschman, 1982)
63

 ενώ σύμφωνα με τον Maslow (1968) τα ηδονικά 

κίνητρα πολύ συχνά κυριαρχούν επί των χρηστικών – λειτουργικών κινήτρων.  Ως ηδονικά 

κίνητρα ορίζονται οι εσωτερικές επιρροές που καθοδηγούνται από την ευχαρίστηση ενός 

ατόμου, από τις ενέργειες που υποκινούνται ενστικτωδώς από συναισθήματα όπως αγάπη, 

                                                             
63  Αναφέρεται στο Pöyry et al. (2012), “Hedonic and Utilitarian Motivations to Use Facebook Brand Communities and Their 

Effect on  Purchase Intention” 



 

 
     

242 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

μίσος, φόβο, χαρά, κλπ.(Ahtola, 1985). Σύμφωνα με τον Maslow (1968) και βάσει της 

πυραμίδας ιεράρχησης των αναγκών του ο άνθρωπος προβαίνει σε αγορές ώστε να καλύψει 

τις ανάγκες του. Έχοντας κάποιος φτάσει στην κορυφή της πυραμίδας που είναι το στάδιο της 

αυτοεκτίμησης, δύσκολα μπορεί να υποκινηθεί από συναισθήματα που θα τον οδηγήσουν σε 

ηδονικές αγορές, αφού θα νιώθει πλήρης.  

   Μέσα από την χρήση των Social Media ο χρήστης εισπράττει την αίσθηση του ανήκειν και 

νιώθει αποδεκτό μέλος μιας ευρύτερης ομάδας εκπληρώνοντας έτσι μια από τις βασικότερες 

κοινωνικές του ανάγκες. Έχοντας λοιπόν καλύψει τις κοινωνικές του ανάγκες και τα 

συναισθήματά του, βάσει ψυχολογίας έχει πολύ μικρές πιθανότητες να προβεί σε αγορές που 

θα κληθούν να καλύψουν συναισθηματικά κενά αφού αυτά δεν υπάρχουν. Βάσει των όσων 

προαναφέρθηκαν μπορούμε να δώσουμε μια επιστημονικά τεκμηριωμένη βάση στο εύρημά 

μας η οποία όμως χρίζει περαιτέρω εξέτασης. Άρα καταλήγουμε πως όταν κάποιος χρήστης 

νιώθει ότι ικανοποιεί τις κοινωνικές του ανάγκες μέσω της συμμετοχής του σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, η καταναλωτική του συμπεριφορά και η πρόθεσή του για αγορά 

αποτελούν στοιχεία που δεν επηρεάζονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 

«κοινωνική» ικανοποίηση επισκιάζει σε μεγάλο βαθμό την καταναλωτική συμπεριφορά και 

την πρόθεση για αγορά. 

   Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα που προέκυψε από την παλινδρόμηση είναι πως τα άτομα 

που αυτοπροβάλλονται στα Social Media έχουν μικρή  πιθανότητα να επηρεαστεί η πρόθεσή 

τους για αγορά από άλλους χρήστες. Σύμφωνα με την Ψυχολογία ένας άνθρωπος με 

αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση δεν επηρεάζεται εύκολα από απόψεις τρίτων. Σύμφωνα με 

τους Steinfield et al. (2008) τέτοιοι χρήστες των Social Media πράγματι δεν φαίνεται να 

επηρεάζονται από απόψεις άλλων χρηστών. Αυτή η γενική αναφορά μπορεί να 

συγκεκριμενοποιηθεί στα πλαίσια της αγοραστικής πρόθεσης των χρηστών των Social 

Media, τα οποία αποτελούν πεδίο που επιτρέπει τον διαμοιρασμό διαφόρων απόψεων, και να 

οδηγήσει στο συμπέρασμα πως οι χρήστες που διαθέτουν αυτοπεποίθηση και 

αυτοπροβάλλονται στα Social Media δύσκολα επηρεάζονται ως προς την πρόθεσή τους για 

αγορά από το ιδιότυπο eWOM. 

   Συγκεντρωτικά καταλήγουμε στα εξής:  

 Η συντριπτική πλειοψηφία (87.2%) του δείγματος χρησιμοποιεί κάποια μορφή Social 

Media.  

 Παρατηρείται εντατική καθημερινή χρήση. 

 Ο κυριότερος λόγος χρήσης των Social Media είναι η επικοινωνία με άλλους 

ανθρώπους και ιδιαίτερα με παλιούς συμμαθητές, φίλους και οικογένεια ή άτομα 

γνωστά που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ο δεύτερος βασικότερος λόγος χρήσης των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η ενημέρωση για κοινωνικές και πολιτικές 

εξελίξεις. 



 

 
     

243 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

  Η πιο συχνή δραστηριότητα που εκτελείται στα Social Media είναι η ανάγνωση 

περιεχομένου (spectator), ενώ  υπάρχει πολύ μικρή δραστηριότητα ως προς την 

δημιουργία περιεχομένου (creator). Επίσης ο σχολιασμός περιεχομένου αποτελεί 

αγαπημένη δραστηριότητα του δείγματος.  

 Μεγάλο ποσοστό του δείγματος τάσσεται υπέρ της άποψης ότι η χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης προσφέρει το αίσθημα της ικανοποίησης και της ελεύθερης 

έκφρασης. 

 Μεγάλο ποσοστό του δείγματος συμφωνεί απόλυτα στην ιδέα πως το θετικό eWOM 

μέσα στα Social Media επιδρά θετικά στην πρόθεσή τους για αγορά ενός προϊόντος/ 

υπηρεσίας .  

 Το ¼ του δείγματος συμφωνεί απόλυτα στην ιδέα πως η καταναλωτική του 

συμπεριφορά επηρεάζεται από τα  Social Media. 

 Ανεξαρτήτως λόγου χρήσης των Social Media, η πρόθεση για αγορά και η 

καταναλωτική συμπεριφορά μιας μερίδας χρηστών φαίνεται να επηρεάζεται. 

 Οι χρήστες των Social Media επηρεάζονται ως προς την καταναλωτική τους 

συμπεριφορά σε όλο της το φάσμα. Οι χρήστες αναζητούν πληροφορίες στο 

Διαδίκτυο και στα Social Media για προϊόντα, υπηρεσίες, brands και υποστηρίζουν 

πως επηρεάζονται από το ιδιότυπο eWOM των καταναλωτών, από τις διαφημίσεις 

και από την παρουσία επιχειρήσεων και brands με επίσημα προφίλ και fan pages 

μέσα σε αυτά.  

 Η ενημέρωση στο διαδίκτυο και στα Social Media για προϊόντα και υπηρεσίες 

αυξάνουν τις πιθανότητες υλοποίησης αγοράς τους.  

 Η εγγραφή ως μέλος/φίλος/fan/follower μιας μάρκας/εταιρίας/προϊόντος στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης επιδρά στην πρόθεση για αγορά και στην καταναλωτική 

συμπεριφορά των χρηστών.  

 Οι χρήστες των Social Media παρά το γεγονός ότι τα χρησιμοποιούν, αναγνωρίζουν 

τα αρνητικά τους  χαρακτηριστικά, τα οποία με την σειρά τους αφαιρούν την 

ικανότητα θετικής επίδρασης των Social Media για αγορές σε κάποιο μέρος του 

δείγματος.  

 Η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και η βελτίωση της αυτοπεποίθησης μέσω 

της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει αρνητική σχέση με την ικανότητα 

τους να επηρεάσει την πρόθεσή των καταναλωτών για αγορά προϊόντων / υπηρεσιών. 

Η «κοινωνική» ικανοποίηση επισκιάζει σε μεγάλο βαθμό την καταναλωτική 

συμπεριφορά. 

   Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας επιβεβαίωσαν όσα προαναφέρθηκαν κατά την 

διάρκεια της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας στα Κεφάλαια 2,3. Η έρευνα επιβεβαίωσε έναν 

προς έναν τους ερευνητικούς στόχους που είχε θέσει και οδήγησε σε αξιοπρόσεκτα 
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συμπεράσματα. Όλα τα συμπεράσματα της έρευνας μπορούν να καθρεπτιστούν σε έναν 

νεοφανή όρο που πρόκειται να μας απασχολεί τα επόμενα χρόνια. Ο όρος “Likeonomics” 

περιγράφει τον μηχανισμό με τον οποίο οι διαπροσωπικές σχέσεις στα Social Media, οι 

γνώμες των απλών χρηστών και το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να επηρεάσουν τους 

καταναλωτές ως προς την αγοραστική τους συμπεριφορά (Bhargava, 2011)
64
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64 http://www.rohitbhargava.com/2011/01/the-top-15-marketing-social-media-trends-to-watch-in-2011.html 



 

 
     

245 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  1144..    ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ,,    ΜΜΕΕΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ,,  

ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΙΙΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  
  

14.1 Περιορισμοί της έρευνας 

   Αν και η παρούσα εργασία μας οδήγησε σε χρήσιμα και σημαντικά αποτελέσματα  δεν 

έλειψαν κάποιοι περιορισμοί, οι οποίοι κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν. Πιο συγκεκριμένα: 

 Γεωγραφικός και χρονικός περιορισμός. 

 Η µέθοδος της ηλεκτρονικής αποστολής ερωτηματολογίου είχε ως αποτέλεσμα τη 

χαμηλή ανταπόκριση του δείγματος σε σχέση µε τη χρησιμοποίηση συνεντευκτών.  

Το φαινόμενο αυτό συναντάται σε προηγούμενες μελέτες που έδειξαν ότι τα ποσοστά 

ανταπόκρισης για web-based έρευνες είναι χαμηλότερα σε σχέση με άλλες 

προσεγγίσεις (Couper et al, 1999).  Στην προσπάθειά μας η έρευνα να έχει 

πανελλήνια εμβέλεια, το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε και σε ηλεκτρονική μορφή 

και διαμοιράστηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Μέσω της μεθόδου αυτή υπάρχει συνήθως μικρότερο ποσοστό αποδοχής 

συγκριτικά με τη χρήση συνεντευκτών και πράγματι το ποσοστό αποδοχής 

συγκριτικά με το σύνολο των υποψήφιων ερωτηθέντων κυμάνθηκε σε ποσοστά κάτω 

του 50%. Μεγαλύτερη ανταπόκριση υπήρχε από τους ερωτηθέντες όπου υπήρχε η 

άμεση επαφή και για αυτό το λόγο το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος  προέρχεται 

από το νομό Αχαΐας. Ο χρονικός περιορισμός και η έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων 

δε μας επέτρεψε την επαναπροσέγγιση ατόμων που αρνήθηκαν να απαντήσουν και 

γενικά δεν υπήρχε η δυνατότητα προσέγγισης ατόμων από άλλες περιοχές, με 

αποτέλεσμα το δείγμα μας να έχει γεωγραφικούς περιορισμούς.  

 Όσον αφορά στο μέρος του δείγματος που απάντησε ηλεκτρονικά, αποτελεί 

μειονέκτημα το γεγονός ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης  επαφής με το 

συνεντευκτή ώστε να δοθούν διευκρινιστικές επισημάνσεις όπου χρειαζόταν. Στην 

παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να περιοριστούν τα προβλήματα αυτά 

προσφέροντας τη δυνατότητα επικοινωνίας  των παραληπτών µε την ερευνητική 

οµάδα για την παροχή επεξηγήσεων. Ωστόσο από την επεξεργασία των απαντήσεων 

φάνηκε ότι κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες δεν έγιναν εντελώς κατανοητές από 

ορισμένα άτοµα του δείγματος. 

 Το θέμα της έρευνας έχει πολλές προεκτάσεις (κοινωνικές, ψυχολογικές, 

οικονομικές). Η προσπάθεια κάλυψης όλου του φάσματος του αντικειμένου και 

κυρίως η προσθήκη ερωτήσεων ψυχογραφικού περιεχομένου,  θα μας οδηγούσε στη 

δημιουργία ερωτηματολογίου πολύ μεγάλου σε έκταση, που αποτελεί συνήθως 

ανασταλτικό παράγοντα για τη συμμετοχή του δείγματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

την έλλειψη δυνατότητας εξαγωγής σημαντικών αποτελεσμάτων, όπως είναι το 
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προφίλ των καταναλωτών ανά κοινωνικό δίκτυο και η μέτρηση της επίδρασης κάθε 

κοινωνικού δικτύου μεμονωμένα στην καταναλωτική συμπεριφορά.  

 Πιθανή δυσκολία διάκρισης των εννοιών «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης» και 

«Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης» από τους ερωτηθέντες, δεδομένης της τάσης που 

παρατηρείται να ταυτίζονται συχνά οι δύο όροι. Η πιθανή δυσκολία διάκρισης ίσως 

να οδήγησε σε λανθασμένες απαντήσεις. 

14.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

   Το πεδίο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης γενικότερα και η επίδρασή τους στην 

καταναλωτική συμπεριφορά ειδικότερα, αποτελεί ένα καινούριο αντικείμενο μελέτης με 

πολλές προεκτάσεις. Στα θετικά της έρευνας αυτής είναι ότι εκτός των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν, αναδείχθηκαν και θέματα ή απόψεις που πρέπει να μελετηθούν στο άμεσο 

μέλλον. 

   Αρχικά προτείνεται η πραγματοποίηση μιας ευρύτερης σε γεωγραφικό επίπεδο έρευνας σε 

πανελλαδική εμβέλεια. Μια πιθανή μεταγενέστερη μελέτη θα μπορούσε να συμπεριλάβει την 

εξέταση των ψυχογραφικών χαρακτηριστικών (τρόπος ζωής, χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας) των συμμετεχόντων έτσι ώστε να διεξαχθούν κάποια επιπλέον 

αποτελέσματα. 

   Επιπρόσθετα θα πρέπει να διερευνηθεί η σχέση του βαθμού επίδρασης στην καταναλωτική 

συμπεριφορά του χρήστη με τα χαρακτηριστικά της φυσικής αγοράς στην οποία 

δραστηριοποιείται ως καταναλωτής (κουλτούρα, μέγεθος αγοράς κτλ). Ποιες αγορές ωθούν 

τον καταναλωτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ποιες αγορές οι χρήστες μένουν 

ανεπηρέαστοι από αυτά ως προς την καταναλωτική τους συμπεριφορά; 

   Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η εξέταση της καταναλωτικής επιρροής που έχει κάθε μέσο 

κοινωνικής δικτύωσης στους χρήστες του σε συνδυασμό με το δημογραφικό-καταναλωτικό 

προφίλ των χρηστών σε κάθε κοινωνικό δίκτυο.  

   Όπως προαναφέρθηκε στο θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, η καταναλωτική συμπεριφορά 

είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία. Ο καταναλωτής για την λήψη μιας αγοραστικής 

απόφασης περνάει από ορισμένα στάδια. Ως εκ τούτου θα ήταν ενδιαφέρον μελλοντικά να 

διερευνηθεί η επίδραση των Social Media σε κάθε στάδιο που απαρτίζει την διαδικασία 

λήψης αγοραστικής απόφασης ξεχωριστά. 

   Παρατηρείται πολύ έντονα το φαινόμενο των «εικονικών» likes και reviews, μέσω 

λογαριασμών που φτιάχνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο να προσφέρουν επί 

αμοιβής υπηρεσίες like, following, retweet κτλ, αυξάνοντας εικονικά τους fan μιας σελίδας 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα ίδια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναπτύξει 

εργαλεία ώστε ο χρήστης να αντιλαμβάνεται διακριτικά ποιες σελίδες και προφίλ έχουν 

πραγματικούς fans και όχι εικονικούς. Θα πρέπει να διερευνηθεί αν ο χρήστης 
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αντιλαμβάνεται αυτή τη διαφορά και αν επηρεάζεται στην πρόθεσή του για αγορά από το 

εικονικό ή από το πραγματικό κοινό που ακολουθεί ένα προϊόν ή μια εταιρία. 

   Μια άλλη πρόταση για μελλοντική έρευνα είναι η σύγκριση της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς ενός χρήστη έναντι προϊόντων και εταιριών  πριν και μετά τη χρήση μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. Η συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να συνδυαστεί και με τη 

σύγκριση ανάμεσα στο βαθμό επίδρασης στην καταναλωτική συμπεριφορά από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης  και την επιρροή άλλων μέσων αλλά και ενεργειών μάρκετινγκ 

γενικότερα. 

   Η συγκεκριμένη έρευνα επιβεβαίωσε άλλες διεθνείς έρευνες που υποστήριζαν ότι το φύλο 

επηρεάζεται διαφορετικά στην  καταναλωτική του συμπεριφορά από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Ακόμα όμως δεν έχει διευκρινιστεί ποιο φύλο επηρεάζεται σε μεγαλύτερο βαθμό 

και αυτό αποτελεί ένα θέμα προς διερεύνηση. 

    Επίσης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να διερευνηθεί περισσότερο το εύρημά μας όσον 

αφορά στην αντίστροφη σχέση της κοινωνικής ικανοποίησης που προσφέρουν τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και της επίδρασης στην καταναλωτική συμπεριφορά.  

   Τέλος η έρευνα μας μελλοντικά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να χρησιμοποιήσει μια πιο 

προηγμένη μέθοδο ανάλυσης όπως την Structural Equation Modeling. 

 

14.3 Προτάσεις προς τις επιχειρήσεις 

   Βάσει των πορισμάτων, της βιβλιογραφικής και εμπειρικής έρευνας, που διεξήχθησαν, 

παρουσιάστηκαν και  συζητήθηκαν στην παρούσα εργασία, μας παρέχεται η δυνατότητα να 

προβούμε σε περαιτέρω προτάσεις- συστάσεις προς τις επιχειρήσεις, που ταλαντεύονται για 

το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στα Social Media. Η έρευνα που εκπονήθηκε όπως και άλλες 

παρόμοιες έρευνες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, έναν χάρτη, έναν οδηγό για 

όλες τις επιχειρήσεις του πλανήτη, αφού τα αποτελέσματα κάθε μιας καταδεικνύουν τα 

μονοπάτια που οδηγούν στην επιτυχία και στην αποτυχία μέσα από την χρήση των Social 

Media. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν ξεκάθαρα την υψηλή συμμετοχή των 

χρηστών στα Social Media καθώς και την ικανότητα που αυτά διαθέτουν να επηρεάσουν την 

πρόθεση για αγορές και την καταναλωτική συμπεριφορά. 

   Ήδη ο κόσμος των επιχειρήσεων βρίσκεται στα πρόωρα στάδια της υιοθέτησης των Social 

Media, ωστόσο εμφανίζεται αρκετά διστακτικός. Διακρίνεται μια επιδερμική αντιμετώπιση 

των Social Media η οποία περιορίζεται στην μονόδρομη επικοινωνία του προτύπου της 

παραδοσιακής συμβατικής διαφήμισης.  Σύμφωνα με διαδικτυακή μελέτη (social media 

check-up) της Advocate/ Burson-Marsteller για το 2012, το 53% των επιχειρήσεων έχουν 

πλέον παρουσία σε μία τουλάχιστον από τις τέσσερεις δημοφιλέστερες πλατφόρμες Social 

Media στην Ελλάδα, το Facebook, το Twitter, το YouTube και τα εταιρικά blogs. Σε σχέση 
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με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2010 πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 20%.  Η έρευνα 

κατέδειξε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν τα κοινωνικά κανάλια για να 

ανοίξουν διάλογο με τους καταναλωτές και να ενισχύσουν το customer service τους, αφού 

μόλις το 30% των εταιρειών που χρησιμοποιούν το Facebook και το 18% των εταιρειών που 

χρησιμοποιούν το Twitter απαντούν στους χρήστες.
65

 

    Οι επιχειρηματίες πλέον θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα Social Media σαν γέφυρες που 

ενώνουν τους καταναλωτές με την καρδιά της επιχείρησής τους. Να κατανοήσουν πως τα 

Social Media διαθέτουν ιδιότητες που ενδυναμώνουν τους καταναλωτές και επιτρέπουν την 

οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και πιστότητας μαζί τους, κάτι που είναι ζητούμενο για 

κάθε σύγχρονη επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη. Η εμπλοκή των επιχειρήσεων στα 

Social Media και η ενσωμάτωσή τους στο promotion mix αποτελεί μονόδρομο. 

    Τα Social Media παρέχουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να γνωρίσουν καλύτερα τον 

εαυτό τους μέσα από τα σχόλια και τις κριτικές που καταγράφονται από τους καταναλωτές 

για αυτές και τα προϊόντα τους (monitoring), να αφουγκραστούν τις ανάγκες των 

καταναλωτών και να «χτίσουν» διάλογο μαζί τους, γεγονός που τους βοηθά σημαντικά να 

προχωρήσουν σε στοχευμένες ενέργειες προώθησης. Όπως προτάθηκε από την Lo (2010), οι 

επιχειρήσεις μπορούν να αναγνωρίσουν και να κατηγοριοποιήσουν μέσα στα Social Media 

τους καταναλωτές τους, βασισμένοι σε προσωπικές πληροφορίες και απόψεις των 

τελευταίων. Οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να είναι απούσες από ένα περιβάλλον όπου οι 

καταναλωτές ανταλλάσσουν μηνύματα (eWOM) γι’ αυτές πόσο μάλλον όταν αυτά τα 

μηνύματα εξαπλώνονται με ταχύτητα υιού (Viral).  

   Οι επιχειρήσεις συμπληρωματικά με τις παραδοσιακές μεθόδους προώθησης και 

επικοινωνίας θα πρέπει να χρησιμοποιούν εντονότερα στρατηγικές τακτικές pull, οι οποίες 

απαιτούν από τις πρώτες να δημιουργήσουν σχέσεις με τους χρήστες των Social Media και 

έπειτα να χρησιμοποιήσουν αυτές τις σχέσεις ώστε να τους δεσμεύσουν με το brand τους 

online και να επηρεάσουν τις αγοραστικές τους συνήθειες (Diffley, et al., p. 47). Σύμφωνα με 

τον Bhargava (2011), τα τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών μιας 

επιχείρησης είναι αυτά που πρέπει να προσαρμοστούν περισσότερο στους νέους κανόνες 

επικοινωνίας των Social Media, αφού στο άμεσο μέλλον η online επικοινωνία της 

επιχείρησης με τους καταναλωτές θα είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητη, λόγω της 

εξατομικευμένης επικοινωνίας που αναζητούν και επιδιώκουν οι καταναλωτές από την 

επιχείρηση. 

   Σκεφτείτε τις σελίδες των Social Media σαν ένα μεγάλο πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο, 

όπου οι άνθρωποι ζουν μια εικονική κοινωνική ζωή. Το να είναι παρούσα μια επιχείρηση σε 

αυτό το εμπορικό κέντρο είναι μια από τις πιο έξυπνες κινήσεις που μπορεί να κάνει.  Η τάση 

                                                             
65 http://www.dvs.gr/ta-nea-mas/131-oi-ellinikes-epixiriseis-kai-ta-social-media.html 
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που επικρατεί σήμερα προστάζει την συμμετοχή όλο και περισσότερων επιχειρήσεων στον 

χώρο των Social Media. Όπως λέει και ο διάσημος συγγραφέας και marketer Erik Qualman : 

“We do not have a choice on whether we Do Social Media, the question is how well we Do 

it”. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν σωστά τα Social Media μπορούν να «χτίσουν» την 

εικόνα τους, να αναπτύξουν τις δημόσιες σχέσεις τους καθώς και να δημιουργήσουν και ή να 

επηρεάσουν θετικά τις συζητήσεις που γίνονται γύρω από το brand τους «εκτοξεύοντας» την 

αναγνωσιμότητα και αξιοπιστία τους και μάλιστα με σχεδόν ανέξοδο τρόπο (Yamada et al., 

2012). Με συνετή και σωστή χρήση λοιπόν, τα Social Media μπορούν να αποτελέσουν 

περισσότερο ευκαιρία, παρά απειλή για τις επιχειρήσεις. 
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ΕΕππίίλλοογγοοςς  
 

   Το Διαδίκτυο και τα Social Media έχουν μεταμορφώσει  τους καταναλωτές, τις κοινωνίες 

και τις  επιχειρήσεις μέσω της  ευρείας εξάπλωσης στην πρόσβαση πληροφοριών, της 

καλύτερης κοινωνικής δικτύωσης και της ενίσχυσης της επικοινωνίας (Kucuk & 

Krishnamurthy, 2007). Σύμφωνα με τους Wang & Wang (2010) υπάρχουν σαφείς ενδείξεις 

ότι τα Social Media, εκτός από Κοινωνικούς τομείς, επηρεάζουν σημαντικά και διάφορους 

τομείς της Οικονομικής Επιστήμης και ιδιαιτέρως του Μάρκετινγκ. 

    Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκε ο αντίκτυπος της χρήσης των Social Media στην 

καταναλωτική συμπεριφορά και στην πρόθεση για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών και 

επιβεβαιώθηκε ο παραπάνω ισχυρισμός. Τα αποτελέσματα απεικονίζουν ξεκάθαρα πως 

υπάρχει μια μερίδα χρηστών που η καταναλωτική τους συμπεριφορά και η πρόθεσή τους για 

αγορά επηρεάζεται από τα Social Media και κυρίως από το ηλεκτρονικό Word – of – Mouth, 

τις διαφημίσεις και τα επίσημα προφίλ των επιχειρήσεων που συναντώνται μέσα σε αυτά. 

Τέλος φάνηκε πως η κοινωνική ικανοποίηση που απολαμβάνουν οι χρήστες των Social 

Media, μέσα από την συμμετοχή τους σε αυτά, είναι τόση ώστε να αποτρέψει αγορές που 

υποκινούνται από το συναίσθημα (ηδονικές αγορές). Το εύρημα αυτό αποτελεί ένα πολύ 

ενδιαφέρον πεδίο για μελλοντική έρευνα. 
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ΠΠααρράάρρττηημμαα  ΙΙ  

ΕΕρρωωττηημμααττοολλόόγγιιοο  ττηηςς  έέρρεευυννααςς  
 

 
                 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ 

ΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ(SOCIAL NETWORKS) 

   Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να ανιχνεύσουμε την σχέση των νέων μέσων ηλεκτρονικής 

κοινωνικής δικτύωσης με την καταναλωτική συμπεριφορά του Έλληνα χρήστη. Θα θέλαμε να 

μας βοηθήσετε σε αυτή μας την προσπάθεια,  αφιερώνοντας 10 λεπτά από τον χρόνο σας 

απαντώντας στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί. 

 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο;   ΝΑΙ    ΟΧΙ   

 

Q1. Πόσες ώρες την ημέρα είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο;         

1) 0 ώρες      2)  1-2 ώρες     3)  2-4 ώρες  4)  4 και πλέον ώρες   

 

Q2. Παρακαλώ επιλέξτε από πού συνδέεστε συνήθως στο διαδίκτυο(Μπορείτε να επιλέξετε 

περισσότερες από μία απαντήσεις): 

           1)Από το σπίτι    2) Από τον χώρο εργασίας    3)Από internet café    4)Από το κινητό τηλέφωνο  
    
 

           5) Από wi- fi hotspots      6) Άλλο σημείο πρόσβασης:  …………( Παρακαλώ αναφέρατε ποιο)  

 

Q3. Παρακαλώ επιλέξτε ποιο μέσο χρησιμοποιείτε συνήθως  για την περιήγησή σας στο 

διαδίκτυο(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις): 

1) Σταθερό υπολογιστή    2) Φορητό υπολογιστή (laptop)   3) Κινητό τηλέφωνο  4)Ipad   

5)  Άλλο μέσο : ………………..( Παρακαλώ αναφέρατε ποιο)      

 

Q 4. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το  Facebook, Twitter είναι εικονικές κοινότητες οι οποίες 

επιτρέπουν σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο να επικοινωνούν,  να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να 

ανταλλάσσουν απόψεις. Εσείς χρησιμοποιείτε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (social networks); 

1)ΝΑΙ       2) ΟΧΙ        (ΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΟΧΙ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Q11) 

 

Q5. Έχετε δημιουργήσει κάποιο προφίλ σε μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης;   1)ΝΑΙ   2)ΟΧΙ   

Q6. Σας ανήκει κάποιο blog/ site;   1) ΝΑΙ    2) ΟΧΙ  

Q 7. Σημειώστε σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε τις παρακάτω σελίδες κοινωνικής δικτύωσης τον 

κατάλληλο αριθμό δίπλα από κάθε μια από αυτές. 

Παρακαλώ τσεκάρετε τον κατάλληλο αριθμό για να δείξετε 

σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε τις παρακάτω σελίδες 

ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης. 

Πάνω από 2 

ώρες την 

ημέρα 

1 ώρα την 

ημέρα 

Κάποιες 

φορές την 

εβδομάδα 

Κάποιες 

φορές το 

μήνα 

 

Καθόλου  

1. FACEBOOK      
2. TWITTER      

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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Q 8. Για ποιόν λόγο χρησιμοποιείτε τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης;  

Παρακαλώ τσεκάρετε τον κατάλληλο αριθμό για να δείξετε 

σε ποιο βαθμό ισχύουν για εσάς οι παρακάτω λόγοι χρήσης 

τσεκάροντας με ένα : 

Πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Μεγάλο 

βαθμό 
Ούτε 

μικρό, ούτε 

μεγάλο 

βαθμό 

Μικρό 

βαθμό 

 

Καθόλου 

1. Για να επικοινωνώ με άλλους ανθρώπους 
     

2. Για να κρατήσω επαφή με παλιούς συμμαθητές 

και φίλους 
     

3. Για να κρατήσω επαφή με συγγενείς και φίλους 

στο εξωτερικό 
     

4. Για να ενημερωθώ για τις κοινωνικές εξελίξεις 

στον κόσμο 
     

5. Για να ενημερωθώ για τις πολιτικές εξελίξεις στον 

κόσμο 
     

6. Για να συλλέξω πληροφορίες για την αγορά ενός 

προϊόντος  ή μιας υπηρεσίας 
     

7. Για να συλλέξω πληροφορίες που αφορούν την 

εκπαίδευση 
     

8. Για να παίξω παιχνίδια 
     

9. Για να παρακολουθήσω ταινίες, μουσική 
     

10. Για να συλλέξω πληροφορίες υγείας 
     

11. Από περιέργεια 
     

12. Για να μην μένω αμέτοχος στις τεχνολογικές 

εξελίξεις 
     

13. Για να συλλέξω πληροφορίες/ προσωπικά στοιχεία 

για φίλους και γνωστούς 
     

14. Γιατί με πίεζαν οι φίλοι μου να γίνω μέλος 
     

15. Για αναζήτηση εργασίας 
     

16. Για να κάνω νέους φίλους/ γνωριμίες 
     

17. Για να γεμίσω τον ελεύθερο μου χρόνο 
     

18. Γιατί είναι στη μόδα 
     

19. Για να μοιραστώ φωτογραφίες και βίντεο 
     

20. Για να μοιραστώ εμπειρίες και απόψεις 
     

 

Q9.    Παρακαλώ τσεκάρετε με ένα  για να δηλώσετε τον βαθμό που συμφωνείτε ή διαφωνείτε με 

κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις: 

   Ούτε   

3. YOUTUBE      
4. MYSPACE      
5. GOOGLE PLUS      
6. LINKEDIN      
7. BLOGGER      
8. WIKIPEDIA      
9. AMAZON      
10.  HI 5      
11. FLICKR      
12. Άλλο………..(Παρακαλώ αναφέρατε ποιο)      
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Συμφωνώ 

Απόλυτα 

 

Συμφωνώ 

συμφωνώ 

Ούτε  

διαφωνώ 

 

 

Διαφωνώ 

 

Διαφωνώ 

Πλήρως 

1. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με βοηθούν στο να 

εκφραστώ ελεύθερα 
     

2. Μέσω των κοινωνικών δικτύων εμπνέομαι/ 

συλλαμβάνω καινούριες ιδέες 
     

3. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν την 

αστραπιαία μετάδοση των παγκόσμιων γεγονότων 
     

4. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προάγουν την 

ελευθερία του λόγου 
     

5. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τείνουν να 

αντικαταστήσουν την άμεση ανθρώπινη επαφή 
     

6. Τα σχόλια, οι απόψεις άλλων χρηστών/ bloggers που 

διαβάζω στα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν τις 

απόψεις μου 

     

7. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν αποκτήσει πολιτική 

ταυτότητα 
     

8. Οι πολιτικές μου πεποιθήσεις έχουν επηρεαστεί από 

τις απόψεις χρηστών που εκφράζονται σε πολιτικά 

blogs/προφίλ 

     

9. Όταν είμαι μέλος μιας σελίδας κοινωνικής δικτύωσης 

νιώθω πιο ικανοποιημένος 
     

10. Όταν είμαι μέλος μιας σελίδας κοινωνικής δικτύωσης 

αισθάνομαι μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 
     

11. Έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές τα προβλήματά μου 

ανταλλάσοντας απόψεις με φίλους/ ακολούθους/ 

χρήστες που αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα 

     

12. Στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δείχνω τον 

πραγματικό μου εαυτό 
     

13. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης καλύπτουν τις 

κοινωνικές μου επιθυμίες 
     

14. Η υφιστάμενη οικονομική κρίση με έχει στρέψει στην 

χρήση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης ως μέσο 

ψυχαγωγίας 

     

 

Q10. Ποιες δραστηριότητες πραγματοποιείτε όταν χρησιμοποιείτε τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης; 

Παρακαλώ τσεκάρετε τον κατάλληλο αριθμό για να δείξετε 

τον βαθμό στον οποίο πραγματοποιείτε τις παρακάτω 

δραστηριότητες 

Πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Μεγάλο 

βαθμό 
Ούτε 

μικρό, ούτε 

μεγάλο 

βαθμό 

Μικρό 

βαθμό 

 

Καθόλου 

1. Συμμετέχω σε ομάδες κοινών ενδιαφερόντων 

(blogs, forums) 
     

2. Μοιράζομαι την γνώμη μου για ένα θέμα που μου 

φαίνεται ενδιαφέρον 
     

3. Διαβάζω  άρθρα στα blogs      
4.  Γράφω άρθρα στα blogs      
5. Συμμετέχω ενεργά στον σχολιασμό περιεχομένου που 

με ενδιαφέρει (comments) 
     

6. Προτείνω σε άλλους να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες 

που μου αρέσουν 
     

7. Γίνομαι μέλος/ fan σε εφαρμογές που μου αρέσουν 

 
     

8. Στέλνω emails      
9. Τσεκάρω τα προφίλ των φίλων/ ακολούθων μου      
10. Μοιράζομαι την άποψη μου για τις κοινωνικές  

εξελίξεις της χώρας μου  
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11. Μοιράζομαι την άποψη μου για τις οικονομικές 

εξελίξεις της χώρας μου 
     

12. Μοιράζομαι την άποψη μου για τις πολιτικές 

εξελίξεις της χώρας μου 
     

13. Κάνω “like” σε οτιδήποτε μου αρέσει      
14. Κοινοποιώ στο προφίλ μου καταστάσεις, 

συνδέσμους(links),φωτογραφίες   
     

 

Q11. Για ποιόν λόγο δεν χρησιμοποιείτε τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης; 

 

Β. ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

   Q12. Πριν προβείτε στην αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας ψάχνετε για πληροφορίες που 

το/την αφορούν μέσω του διαδικτύου;                 1)ΝΑΙ      2)ΟΧΙ    

Q13. Πόσο συχνά κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου; 

1) Περισσότερο από 2 φορές την εβδομάδα  2) Κάθε εβδομάδα     3) Κάθε μήνα      

4) 2-3 φορές το μήνα    5) Κάποιες φορές τον χρόνο    6) Ποτέ  7) Άλλο ……… 

Q14(α). Πόσα χρήματα ξοδέψατε για αγορές μέσω διαδικτύου τους τελευταίους τρείς μήνες; 

   1)0 ευρώ    2) 1-100 ευρώ    3) 101-200 ευρώ    4) 201- 300 ευρώ   5) 301- 400 ευρώ      

6)Πάνω από 500 ευρώ 

Q14(β). Σε ποιο ποσοστό των συνολικών σας αγορών τους τελευταίους τρεις μήνες ανέρχονται οι 

ηλεκτρονικές αγορές σας; 1) 0%      2)1-10%   3) 10%-20%  4) 20%-30%   5) 30%-40% 

                                           6)40%-50%  7)Πάνω από 50%  8) 100%  

Παρακαλώ τσεκάρετε τον κατάλληλο αριθμό για να δείξετε σε ποιο 

βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε έναν από τους παρακάτω 

λόγους μη χρήσης των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης 

 

Συμφωνώ 

Απόλυτα 

 

 

Συμφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

Ούτε  

διαφωνώ 

 

 

 

Διαφωνώ 

 

 

Διαφωνώ 

Πλήρως 

1. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν με 

ενδιαφέρουν 
     

2. Η χρήση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης είναι 

εξαιρετικά χρονοβόρα 
     

3. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι 

αξιόπιστες 
     

4. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι ασφαλείς 
     

5. Είναι προτιμότερες εναλλακτικές μορφές 

επικοινωνίας 
     

6. Η ενασχόληση μου με σελίδες τέτοιου είδους είναι 

χάσιμο χρόνου 
     

7. Αντιπαθώ την αυτοπροβολή σε σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης 
     

8. Είναι επιβλαβής η έκθεση της προσωπικής ζωής των 

χρηστών στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
     

9. Άλλος λόγος……………(Παρακαλώ αναφέρατε 

ποιος) 
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   ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Q15-Q21 ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΟΥΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Q4, ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΗΛΩΣΑΝ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ 

ΤΙΣ  ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (social networks). ΟΣΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ Q4 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ(ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Q22-

Q28) ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

 

Q15. Προσέχετε/ διαβάζετε τις διαφημίσεις που υπάρχουν στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για 

προϊόντα/ υπηρεσίες;  

   1)Πάντα     2) Σχεδόν πάντα  3)Κάποιες φορές   

   4) Σπάνια  5) Μόνο αν με ενδιαφέρει το  διαφημιζόμενο προϊόν   6) Ποτέ  

 

Q16. Για πόσα προϊόντα/υπηρεσίες ενημερωθήκατε μέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης τους 

τελευταίους τρεις μήνες; 

1) 0 προϊόντα     2) 1-2 προϊόντα     3) 2-3 προϊόντα    4) 3-5 προϊόντα 5) Πάνω από 6    

Q17. Πόσα προϊόντα/υπηρεσίες αγοράσατε τους τελευταίους τρεις μήνες αφού επηρεασμένοι από την 

προβολή τους στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης; 

1)  0 προϊόντα     2) 1-2 προϊόντα     3) 2-3 προϊόντα    4) 3-5 προϊόντα 5) Πάνω από 6    

 Q18. Μετά την αγορά ενός προϊόντος/ υπηρεσίας μοιράζεστε την εμπειρία σας/ την αξιολόγησή σας 

μέσω μιας σελίδας κοινωνικής δικτύωσης;    

 

   1)Πάντα     2) Σχεδόν πάντα  3)Κάποιες φορές   

   4) Σπάνια  5) Μόνο όταν είμαι ικανοποιημένος από την συγκεκριμένη αγορά   6) Ποτέ  

 

Q19. Είστε  μέλος/ fan/ φίλος/ follower μιας συγκεκριμένης μάρκας/ προϊόντος/ υπηρεσίας στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε;       1) ΝΑΙ      2) ΟΧΙ   

Q20. Αν ναι, για ποιο λόγο γίνατε  μέλος/ fan/ φίλος/ follower μιας συγκεκριμένης μάρκας/ προϊόντος/ 

υπηρεσίας στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε; (Μπορείτε να επιλέξετε 

περισσότερες από μία απαντήσεις) 

1) Για να συλλέξω πληροφορίες  για το προϊόν/ μάρκα/ υπηρεσία  

2) Για να ενημερωθώ για τυχόν προσφορές                                      

3) Για να διαβάσω κριτικές / βαθμολογία/ αξιολογήσεις(reviews) που αφορούν το προϊόν/ 

υπηρεσία/μάρκα που έχουν πραγματοποιηθεί από άλλους χρήστες   

4) Για να δείξω στους άλλους ότι είμαι υποστηρικτής αυτού του προϊόντος/  

μάρκας/ υπηρεσίας                                                                        

5) Γιατί είμαι πελάτης                                                                        

6) Άλλο……                                                                                      

Q21. Παρακαλώ τσεκάρετε με ένα  για να δηλώσετε τον βαθμό που συμφωνείτε ή διαφωνείτε με 

κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις: 

 

 

 

 

 

Συμφων

ώ 

   

      

 

Συμφων

ώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

Ούτε  

διαφωνώ 

  

 

 

Διαφωνώ 

 

 

Διαφωνώ 

Πλήρως 
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Απόλυτα 

1. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν δημοφιλή 

προορισμό συνάντησης καταναλωτών 
                

2. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν την καταναλωτική 

μου συμπεριφορά/ απόφαση για αγορά ενός προϊόντος/υπηρεσίας 
                

3. Οι διαφημίσεις προϊόντων/ υπηρεσιών στις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης δεν είναι ενοχλητικές σε σύγκριση με άλλα μέσα 

ενημέρωσης 

                

4. Σκέφτομαι θετικά για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν σελίδα/ 

προφίλ / blog στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
                

5. Μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης αλληλεπιδρώ με 

άλλους καταναλωτές για την αγοραστική μου εμπειρία 
                

6. Εμπιστεύομαι τις προτάσεις/κριτικές άλλων καταναλωτών που 

διαβάζω στα post τους 
                

7. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των “likes”/ reviews/followers 

για ένα προϊόν/μάρκα/υπηρεσία τόσο πιο πιθανό είναι να το 

αγοράσω 

                

8. Τα θετικά μηνύματα και κριτικές για ένα προϊόν/ υπηρεσία/ 

μάρκα ενθαρρύνουν τις αγορές 
                

9. Από την στιγμή που έγινα fan/follower σε ένα συγκεκριμένο 

προϊόν/ υπηρεσία/μάρκα είναι πιο πιθανό να το/την συστήσω σε 

άλλους 

                

10. Από την στιγμή που έγινα fan/follower σε ένα συγκεκριμένο 

προϊόν/ υπηρεσία/μάρκα είναι πιο πιθανό να το/την αγοράσω 
                

11. Οι υπηρεσίες αγοράς στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κάνουν 

την ζωή μου εύκολη 
                

 

Γ.ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ 

 Q22. Είστε : 1.  Άνδρας      2.  Γυναίκα  

Q23. Σε ποια ηλικιακή κατανομή ανήκετε; 

1) 12-17 …    2)  18-24 …   3) 25-30…    

      4)  31-40…  5)  41-50…   6) 51 και άνω… 
 

  Q24.  Πού κατοικείτε μόνιμα; 
1)  Σε μεγάλο αστικό κέντρο     2)  Σε κωμόπολη     3)  Σε χωριό   

4) Στην πρωτεύουσα      5)  Αλλού (σημειώσατε που)………… 

Q25.  Παρακαλούμε αναφέρετε το μορφωτικό σας επίπεδο : 

 

                                 1) Μαθητής/ Μαθήτρια Γυμνασίου  

                                 2) Μαθητής/ Μαθήτρια Λυκείου  

                                 3) Απόφοιτος/η  Γυμνασίου/Λυκείου  

                                 4)  Απόφοιτος/η  ΑΕΙ/ ΤΕΙ  

                                 5) Κάτοχος Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού Διπλώματος  

                                 6) Άλλο πτυχίο………………………… 

 

    Q26. Εργάζεστε αυτή την περίοδο;     1) ΝΑΙ …  2) ΟΧΙ… 

    Q27. Ποιο είναι το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημά σας κατά προσέγγιση, σε Ευρώ; 
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1) Κάτω από 300…….  3) 601-1000 …....  5) 1501- 2000……. 

2)  300-600……………  4)  1001- 1500…..  6) 2001 και άνω….. 

Q28. Θα θέλατε να σας στείλουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας;   1)  ΝΑΙ  2) ΟΧΙ  
Εάν Ναι, αναφέρατε τη διεύθυνσή σας, ή το e-mail σας, ώστε να σας τα στείλουμε 

…………………………. 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ!!! 
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ΠΠααρράάρρττηημμαα  ΙΙΙΙ    

ΠΠίίνναακκααςς  ΣΣυυσσχχεεττίίσσεεωωνν  ((CCoorrrreellaattiioonn  MMaattrriixx))  
 

  

Q1 Πόσες ώρες την 

ημέρα είστε 

συνδεδεμένοι στο 

διαδίκτυο; 

Q7.1 

FACEBOOK 

Q7.2 

TWITTER 

Q7.3 

YOUTUBE 

Q7.4 

MYSPACE 

Q7.5 

GOOGLE 

PLUS 

Q1 Πόσες ώρες την ημέρα είστε συνδεδεμένοι 

στο διαδίκτυο; 1           

Q7.1 FACEBOOK ,368** 1         

Q7.2 TWITTER 0,082 ,335* 1       

Q7.3 YOUTUBE 0,165 ,450** ,503** 1     

Q7.4 MYSPACE 0 0,362 ,779* ,647* 1   

Q7.5 GOOGLE PLUS -0,107 -0,146 -0,053 0,146 ,866** 1 

Q7.6 LINKEDIN 0,349 0,003 0,049 ,410* 0,522 -0,256 

Q7.7 BLOGGER -0,081 0,05 0,093 0,217 0,982 0,147 

Q7.8 WIKIPEDIA 0,102 0,072 0,11 ,241* -,878* 0,18 

Q7.9 AMAZON -0,016 0,293 0,438 ,491** 0,668 0,126 

Q7.10 HI 5 -0,091 0,167 .a 0,441 .a -0,447 

Q7.11 FLICKR 0,41 0,184 0,347 ,671* .a .a 

Q14a Πόσα χρήματα ξοδέψατε για αγορές μέω 

διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες; 0,154 0,093 0,197 0,181 0,325 -0,15 

Q14b Σε ποιο ποσοστό των συνολικών σας 

αγορών τους τελευταίους 3 μήνες ανέρχονται 

οι ηλεκτρονικές αγορές σας; ,335** 0,083 ,308* 0,199 0,329 0,189 

Q16 Για πόσα προϊόντα/ υπηρεσίες 

ενημερωθήκατε μέσα απο τις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης τους τελευταίους 3 

μήνες; 0,003 ,164* 0,082 0,15 0 -,345* 

Q17 Πόσα προϊόντα αγοράσατε τους 

τελευταίους 3 μήνες επηρεασμένοι από την 

προβολή τους στις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης; -0,139 0,045 0,11 ,206* 0,203 0,165 

f8_information 

q8.3+q8.4+q8.7+q8.10+q8.19+q8.20  -0,021 0,061 0,426 0,167 ,756* ,595* 

f8_friendship q8.8+q8.9+q8.14+q8.16+Q8.2 -0,154 0,282 0,543 0,187 0,636 0,431 

f8_trend Q8.11+Q8.12+Q8.17+Q8.18 -0,277 0,11 ,542* 0,241 -0,18 0,312 

q13new frequency of use 0,036 0,053 0,238 ,226* .a -0,012 

f11_waste_of_time COMPUTE 

f11_waste_of_time=Q11.1 + Q11.2 + Q11.3 

+ Q11.6 -,179* -0,017 -0,255 -0,114 -0,735 0,1 

f11_dislike_of_self_promotion COMPUTE 

f11_dislike_of_self_promotion=Q11.7 + 

Q11.8 -0,107 -0,046 -,365* -0,099 0,047 0,134 

f11_unsafe COMPUTE f11_unsafe=Q11.5 + 

Q11.4 -0,032 0,004 -,435** -,229** -0,067 0,036 
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f9_confidence COMPUTE 

f9_confidence=Q9.9 + Q9.10 + Q9.11 + 

Q9.12 + Q9.13 0,093 ,276* 0,317 ,377** 0,422 ,558* 

f9_expression COMPUTE 

f9_expression=Q9.1 + Q9.2 ,268** ,322** ,500** 0,142 0,22 -0,191 

f9_effect_on_my_views COMPUTE 

f9_effect_on_my_views=Q9.3 + Q9.6 + Q9.7 

+ Q9.8 0,105 0,187 ,324* ,421** 0,284 0,23 

f10_use COMPUTE f10_use=Q10.5 + Q10.6 

+ Q10.7 + Q10.9 + Q10.13 + Q10.14 0,058 ,361** 0,206 ,445** 0,557 0,227 

f10_domestic COMPUTE 

f10_domestic=Q10.10 + Q10.11 + Q10.12 0,096 0,177 0,064 ,228* 0,065 -0,108 

f10_active_participation_in_blogs 

COMPUTE 

f10_active_participation_in_blogs=Q10.1 + 

Q10.2 + Q10.3 + Q10.4 0,241 0,045 ,421* 0,159 0,135 0,108 

f21_encour COMPUTE f21_encour=Q21.6 + 

Q21.7 + Q21.8 + Q21.9 + Q21.10 0,077 ,207* ,338* ,204* 0,254 0,186 

f21_consuming_behavior COMPUTE 

f21_consuming_behavior=Q21.2 + Q21.4 ,160* ,210** -0,004 ,238** 0,213 0,055 

q15new2 -0,106 0,067 0,135 0,153 0,23 0,019 

q18new2 -0,021 -0,04 0,149 0,005 -0,133 0,016 

 

  

Q7.6 

LINKEDIN 

Q7.7 

BLOGGER 

Q7.8 

WIKIPEDIA 

Q7.9 

AMAZON Q7.10 HI 5 

Q7.11 

FLICKR 

Q7.6 LINKEDIN 1           

Q7.7 BLOGGER -0,149 1         

Q7.8 WIKIPEDIA 0,073 0,174 1       

Q7.9 AMAZON 0,068 0,411 -0,136 1     

Q7.10 HI 5 .a .a -0,632 0,577 1   

Q7.11 FLICKR 0,4 -0,25 0,131 -0,577 .a 1 

Q14a Πόσα χρήματα ξοδέψατε για αγορές μέω 

διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες; 0,318 0 -0,048 -0,123 ,906** ,736* 

Q14b Σε ποιο ποσοστό των συνολικών σας 

αγορών τους τελευταίους 3 μήνες ανέρχονται οι 

ηλεκτρονικές αγορές σας; 0,277 0,245 0,058 -0,169 ,801* ,660* 

Q16 Για πόσα προϊόντα/ υπηρεσίες 

ενημερωθήκατε μέσα απο τις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης τους τελευταίους 3 

μήνες; 0,302 -0,057 0,102 0,319 -0,441 0,097 

Q17 Πόσα προϊόντα αγοράσατε τους 

τελευταίους 3 μήνες επηρεασμένοι από την 

προβολή τους στις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης; ,482** -0,191 -0,036 ,387* 0 0,124 

f8_information 

q8.3+q8.4+q8.7+q8.10+q8.19+q8.20  0,571 0,043 0,082 -0,427 -,968** 0,228 
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f8_friendship q8.8+q8.9+q8.14+q8.16+Q8.2 -1,000** 0,147 -0,455 0,251 -1,000** .a 

f8_trend Q8.11+Q8.12+Q8.17+Q8.18 0,177 -0,012 0,016 ,711* -0,693 -0,498 

q13new frequency of use 0,095 0,112 0,034 0,055 .a ,632* 

f11_waste_of_time COMPUTE 

f11_waste_of_time=Q11.1 + Q11.2 + Q11.3 + 

Q11.6 0,129 -0,222 -0,06 -0,163 .a 0,14 

f11_dislike_of_self_promotion COMPUTE 

f11_dislike_of_self_promotion=Q11.7 + 

Q11.8 -0,231 0,106 0,029 -0,086 .a 0,426 

f11_unsafe COMPUTE f11_unsafe=Q11.5 + 

Q11.4 -0,159 0,103 0,033 -0,229 .a -0,05 

f9_confidence COMPUTE 
f9_confidence=Q9.9 + Q9.10 + Q9.11 + 

Q9.12 + Q9.13 0,394 -0,163 -0,022 ,832** 0,074 -,671* 

f9_expression COMPUTE 

f9_expression=Q9.1 + Q9.2 0,19 -0,326 0,159 0,207 -0,331 0,481 

f9_effect_on_my_views COMPUTE 

f9_effect_on_my_views=Q9.3 + Q9.6 + Q9.7 

+ Q9.8 0,137 0,434 0,02 ,499* -0,293 0,11 

f10_use COMPUTE f10_use=Q10.5 + Q10.6 

+ Q10.7 + Q10.9 + Q10.13 + Q10.14 ,442* 0,304 0,035 ,491** 0,102 -0,032 

f10_domestic COMPUTE 

f10_domestic=Q10.10 + Q10.11 + Q10.12 -0,065 ,454* 0,035 0,254 0,293 0,213 

f10_active_participation_in_blogs COMPUTE 

f10_active_participation_in_blogs=Q10.1 + 

Q10.2 + Q10.3 + Q10.4 -0,395 0,456 0,091 0,018 -0,522 -0,212 

f21_encour COMPUTE f21_encour=Q21.6 + 

Q21.7 + Q21.8 + Q21.9 + Q21.10 ,450* ,543** 0,049 ,470** 0,053 0,364 

f21_consuming_behavior COMPUTE 

f21_consuming_behavior=Q21.2 + Q21.4 ,505** -0,016 0,06 0,264 -0,258 0,509 

q15new2 0,165 ,429* -0,067 0,3 -0,24 -0,209 

q18new2 -0,197 0,099 -0,161 -,454* -0,632 0,57 

 

  

Q14a Πόσα 

χρήματα 

ξοδέψατε 

για αγορές 

μέω 

διαδικτύου 

τους 

τελευταίους 

3 μήνες; 

Q14b Σε 

ποιο 

ποσοστό των 

συνολικών 

σας αγορών 

τους 

τελευταίους 3 

μήνες 

ανέρχονται 

οι 

ηλεκτρονικές 

αγορές σας; 

Q16 Για πόσα 

προϊόντα/ 

υπηρεσίες 

ενημερωθήκατε 

μέσα απο τις 

σελίδες 

κοινωνικής 

δικτύωσης τους 

τελευταίους 3 

μήνες; 

Q17 Πόσα 

προϊόντα 

αγοράσατε 

τους 

τελευταίους 3 

μήνες 

επηρεασμένοι 

από την 

προβολή τους 

στις σελίδες 

κοινωνικής 

δικτύωσης; 

f8_information 

q8.3+q8.4+q8.7+q8.10+q8.19+q8.20  

Q14a Πόσα χρήματα ξοδέψατε για αγορές 

μέσω διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες; 1         

Q14b Σε ποιο ποσοστό των συνολικών σας 

αγορών τους τελευταίους 3 μήνες 

ανέρχονται οι ηλεκτρονικές αγορές σας; ,538** 1       
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Q16 Για πόσα προϊόντα/ υπηρεσίες 

ενημερωθήκατε μέσα απο τις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης τους τελευταίους 3 

μήνες; 0,119 0,058 1     

Q17 Πόσα προϊόντα αγοράσατε τους 

τελευταίους 3 μήνες επηρεασμένοι από την 

προβολή τους στις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης; 0,187 -0,116 ,466** 1   

f8_information 

q8.3+q8.4+q8.7+q8.10+q8.19+q8.20  0,18 0,153 0,06 0,267 1 

f8_friendship 

q8.8+q8.9+q8.14+q8.16+Q8.2 -,725* -0,564 0,095 -0,034 0,476 

f8_trend Q8.11+Q8.12+Q8.17+Q8.18 0,155 -0,247 ,356* ,479** 0,344 

q13new frequency of use 0,037 ,270** 0,061 0,067 ,315* 

f11_waste_of_time COMPUTE 

f11_waste_of_time=Q11.1 + Q11.2 + 

Q11.3 + Q11.6 -0,069 -0,107 -,169* -0,082 -0,109 

f11_dislike_of_self_promotion COMPUTE 
f11_dislike_of_self_promotion=Q11.7 + 

Q11.8 -0,132 -0,116 -,196* -,304** -0,234 

f11_unsafe COMPUTE f11_unsafe=Q11.5 

+ Q11.4 0,118 -0,065 0,01 0,029 -0,203 

f9_confidence COMPUTE 

f9_confidence=Q9.9 + Q9.10 + Q9.11 + 

Q9.12 + Q9.13 -0,167 -0,003 ,318** ,326** 0,178 

f9_expression COMPUTE 

f9_expression=Q9.1 + Q9.2 ,247* 0,18 ,242** 0,068 ,358* 

f9_effect_on_my_views COMPUTE 

f9_effect_on_my_views=Q9.3 + Q9.6 + 

Q9.7 + Q9.8 -0,053 0,075 ,394** ,211* 0,128 

f10_use COMPUTE f10_use=Q10.5 + 

Q10.6 + Q10.7 + Q10.9 + Q10.13 + 

Q10.14 0,17 0,102 ,305** 0,2 0,319 

f10_domestic COMPUTE 

f10_domestic=Q10.10 + Q10.11 + Q10.12 0,188 0,097 0,031 0,002 ,319* 

f10_active_participation_in_blogs 

COMPUTE 

f10_active_participation_in_blogs=Q10.1 

+ Q10.2 + Q10.3 + Q10.4 0,183 ,326* 0,104 0,241 0,344 

f21_encour COMPUTE f21_encour=Q21.6 

+ Q21.7 + Q21.8 + Q21.9 + Q21.10 ,283** ,211* ,349** ,337** 0,263 

f21_consuming_behavior COMPUTE 

f21_consuming_behavior=Q21.2 + Q21.4 ,203* ,217* ,319** ,318** ,288* 

q15new2 0,015 -0,048 ,205* 0,092 -0,094 

q18new2 0,12 0,072 0,073 0,064 ,525** 

 

  

f8_friendship 

q8.8+q8.9+q8.14+q8.16+Q8.2 

f8_trend 

Q8.11+Q8.12+Q8.17+Q8.18 

q13new 

frequency 

of use 

f11_waste_of_time 

COMPUTE 

f11_waste_of_time=Q11.1 

+ Q11.2 + Q11.3 + Q11.6 

f8_friendship 

q8.8+q8.9+q8.14+q8.16+Q8.2 1       
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f8_trend Q8.11+Q8.12+Q8.17+Q8.18 0,406 1     

q13new frequency of use -0,03 0,028 1   

f11_waste_of_time COMPUTE 

f11_waste_of_time=Q11.1 + Q11.2 + 

Q11.3 + Q11.6 0,285 -0,199 -,264** 1 

f11_dislike_of_self_promotion COMPUTE 

f11_dislike_of_self_promotion=Q11.7 + 

Q11.8 0,243 -,418* 0,015 ,392** 

f11_unsafe COMPUTE f11_unsafe=Q11.5 

+ Q11.4 0,111 -,454* -0,126 ,378** 

f9_confidence COMPUTE 
f9_confidence=Q9.9 + Q9.10 + Q9.11 + 

Q9.12 + Q9.13 ,500* ,733** -0,049 -,347** 

f9_expression COMPUTE 

f9_expression=Q9.1 + Q9.2 ,700** 0,27 0,041 -,221* 

f9_effect_on_my_views COMPUTE 

f9_effect_on_my_views=Q9.3 + Q9.6 + 

Q9.7 + Q9.8 0,399 ,732** 0,012 -,336** 

f10_use COMPUTE f10_use=Q10.5 + 

Q10.6 + Q10.7 + Q10.9 + Q10.13 + 

Q10.14 0,252 ,450* 0,136 -,482** 

f10_domestic COMPUTE 

f10_domestic=Q10.10 + Q10.11 + 

Q10.12 0,123 0,336 -0,006 -,238* 

f10_active_participation_in_blogs 

COMPUTE 

f10_active_participation_in_blogs=Q10.1 

+ Q10.2 + Q10.3 + Q10.4 -0,447 0,066 0,253 -0,222 

f21_encour COMPUTE 

f21_encour=Q21.6 + Q21.7 + Q21.8 + 

Q21.9 + Q21.10 ,480* ,602** ,191* -,419** 

f21_consuming_behavior COMPUTE 

f21_consuming_behavior=Q21.2 + Q21.4 ,680** ,475** 0,044 -,222** 

q15new2 0,163 ,593** 0,08 -,263** 

q18new2 ,778** 0,072 0,011 0,037 

 

  

f11_dislike_of_self_promotion 

COMPUTE 

f11_dislike_of_self_promotion=Q11.7 

+ Q11.8 

f11_unsafe 

COMPUTE 

f11_unsafe=Q11.5 + 

Q11.4 

f9_confidence 

COMPUTE 

f9_confidence=Q9.9 + 

Q9.10 + Q9.11 + 

Q9.12 + Q9.13 

f9_expression 

COMPUTE 

f9_expression=Q9.1 + 

Q9.2 

f11_dislike_of_self_promotion 

COMPUTE 

f11_dislike_of_self_promotion=Q11.7 + 

Q11.8 1       

f11_unsafe COMPUTE 

f11_unsafe=Q11.5 + Q11.4 ,363** 1     

f9_confidence COMPUTE 

f9_confidence=Q9.9 + Q9.10 + Q9.11 + 

Q9.12 + Q9.13 -0,241 -,481** 1   

f9_expression COMPUTE 

f9_expression=Q9.1 + Q9.2 -0,1 -0,133 ,484** 1 

f9_effect_on_my_views COMPUTE 

f9_effect_on_my_views=Q9.3 + Q9.6 + 

Q9.7 + Q9.8 -0,104 -,345** ,675** ,415** 
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f10_use COMPUTE f10_use=Q10.5 + 

Q10.6 + Q10.7 + Q10.9 + Q10.13 + 

Q10.14 -0,138 -0,128 ,650** ,412** 

f10_domestic COMPUTE 

f10_domestic=Q10.10 + Q10.11 + 

Q10.12 -0,092 -0,055 ,503** ,428** 

f10_active_participation_in_blogs 

COMPUTE 

f10_active_participation_in_blogs=Q10.1 

+ Q10.2 + Q10.3 + Q10.4 -,312* -0,03 0,004 0,145 

f21_encour COMPUTE 

f21_encour=Q21.6 + Q21.7 + Q21.8 + 

Q21.9 + Q21.10 -,326** -,263** ,597** ,318** 

f21_consuming_behavior COMPUTE 

f21_consuming_behavior=Q21.2 + Q21.4 -,219** 0,01 ,585** ,376** 

q15new2 0,134 0,112 ,294* -0,036 

q18new2 -0,049 0,03 0,13 -0,118 

 

  

f9_effect_on_my_views COMPUTE 

f9_effect_on_my_views=Q9.3 + Q9.6 

+ Q9.7 + Q9.8 

f10_use COMPUTE 
f10_use=Q10.5 + 

Q10.6 + Q10.7 + 

Q10.9 + Q10.13 + 

Q10.14 

f10_domestic COMPUTE 

f10_domestic=Q10.10 + 

Q10.11 + Q10.12 

f9_effect_on_my_views COMPUTE 

f9_effect_on_my_views=Q9.3 + Q9.6 + Q9.7 + Q9.8 1     

f10_use COMPUTE f10_use=Q10.5 + Q10.6 + Q10.7 

+ Q10.9 + Q10.13 + Q10.14 ,541** 1   

f10_domestic COMPUTE f10_domestic=Q10.10 + 

Q10.11 + Q10.12 ,398** ,468** 1 

f10_active_participation_in_blogs COMPUTE 

f10_active_participation_in_blogs=Q10.1 + Q10.2 + 

Q10.3 + Q10.4 0,043 0,264 ,373** 

f21_encour COMPUTE f21_encour=Q21.6 + Q21.7 + 

Q21.8 + Q21.9 + Q21.10 ,644** ,478** 0,096 

f21_consuming_behavior COMPUTE 

f21_consuming_behavior=Q21.2 + Q21.4 ,518** ,378** 0,181 

q15new2 ,333** ,346** 0,122 

q18new2 0,22 0,044 0,152 

 

  

f10_active_participation_in_blogs 

COMPUTE 

f10_active_participation_in_blogs=Q10.1 + 

Q10.2 + Q10.3 + Q10.4 

f21_encour 

COMPUTE 

f21_encour=Q21.6 

+ Q21.7 + Q21.8 + 

Q21.9 + Q21.10 

f21_consuming_behavior 

COMPUTE 

f21_consuming_behavior=Q21.2 

+ Q21.4 

f10_active_participation_in_blogs 

COMPUTE 

f10_active_participation_in_blogs=Q10.1 + 

Q10.2 + Q10.3 + Q10.4 1     
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f21_encour COMPUTE f21_encour=Q21.6 

+ Q21.7 + Q21.8 + Q21.9 + Q21.10 0,064 1   

f21_consuming_behavior COMPUTE 

f21_consuming_behavior=Q21.2 + Q21.4 -0,026 ,587** 1 

q15new2 -0,026 ,231* ,198* 

q18new2 0,12 0,174 ,278* 

 

ΠΠααρράάρρττηημμαα  ΙΙΙΙΙΙ  

ΠΠίίνναακκεεςς  ΔΔιιππλλήήςς  ΕΕιισσόόδδοουυ  ((CCrroossssttaabbss))  
 

 
FACEBOOK * Φύλο 

Crosstab 

 

 
Φύλο 

Σύνολο Άντρας Γυναίκα 

FACEBOOK Κάποιες φορές το μήνα 4 1 5 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 19 19 38 

1 ώρα την ημέρα 13 27 40 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 29 42 71 

Σύνολο 65 89 154 

 

 

TWITTER * Φύλο 

Crosstab 

 

 
Φύλο 

Σύνολο Άντρας Γυναίκα 

TWITTER Κάποιες φορές το μήνα 5 8 13 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 5 12 17 

1 ώρα την ημέρα 7 3 10 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 4 9 13 

Σύνολο 21 32 53 

 

YOUTUBE * Φύλο 

 

Crosstab 

 

 
Φύλο 

Σύνολο Άντρας Γυναίκα 
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YOUTUBE Κάποιες φορές το μήνα 2 9 11 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 17 40 57 

1 ώρα την ημέρα 22 22 44 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 16 13 29 

Σύνολο 57 84 141 

 

 

MYSPACE * Φύλο 

Crosstab 

 

 
Φύλο 

Σύνολο Άντρας Γυναίκα 

MYSPACE Κάποιες φορές το μήνα 2 3 5 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 1 2 3 

1 ώρα την ημέρα 1 0 1 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 0 2 2 

Σύνολο 4 7 11 

 

 

GOOGLE PLUS * Φύλο 

Crosstab 

 

 
Φύλο 

Σύνολο Άντρας Γυναίκα 

GOOGLE PLUS Κάποιες φορές το μήνα 4 5 9 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 4 7 11 

1 ώρα την ημέρα 3 8 11 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 1 5 6 

Σύνολο 12 25 37 

 

 

LINKEDIN * Φύλο 

Crosstab 

 

 
Φύλο 

Σύνολο Άντρας Γυναίκα 

LINKEDIN Κάποιες φορές το μήνα 3 14 17 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 10 2 12 

Σύνολο 13 16 29 
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BLOGGER * Φύλο 

Crosstab 

 

 
Φύλο 

Σύνολο Άντρας Γυναίκα 

BLOGGER Κάποιες φορές το μήνα 4 8 12 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 6 4 10 

1 ώρα την ημέρα 4 1 5 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 1 0 1 

Σύνολο 15 13 28 

 

 

WIKIPEDIA * Φύλο 

Crosstab 

 

 
Φύλο 

Σύνολο Άντρας Γυναίκα 

WIKIPEDIA Κάποιες φορές το μήνα 15 27 42 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 19 41 60 

1 ώρα την ημέρα 2 2 4 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 1 0 1 

Σύνολο 37 70 107 

 

 

AMAZON * Φύλο 

Crosstab 

 

 
Φύλο 

Σύνολο Άντρας Γυναίκα 

AMAZON Κάποιες φορές το μήνα 13 14 27 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 2 1 3 

1 ώρα την ημέρα 1 3 4 

Σύνολο 16 18 34 

 

 

HI 5 * Φύλο 

Crosstab 

 

 
Φύλο 

Σύνολο Άντρας Γυναίκα 

HI 5 Κάποιες φορές το μήνα 2 4 6 
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Κάποιες φορές την εβδομάδα 1 0 1 

Σύνολο 3 4 7 

 

 

FLICKR * Φύλο 

Crosstab 

 

 
Φύλο 

Σύνολο Άντρας Γυναίκα 

FLICKR Κάποιες φορές το μήνα 4 5 9 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 4 0 4 

Σύνολο 8 5 13 

 

 

ΑΛΛΟ * Φύλο 

Crosstab 

 

 
Φύλο 

Σύνολο Άντρας Γυναίκα 

ΑΛΛΟ Κάποιες φορές το μήνα 3 1 4 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 2 4 6 

1 ώρα την ημέρα 2 1 3 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 3 1 4 

Σύνολο 10 7 17 

 

 

Πόσο συχνά κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου; * Φύλο 

Crosstab 

 

 
Φύλο 

Σύνολο Άντρας Γυναίκα 

Πόσο συχνά κάνετε αγορές 

μέσω διαδικτύου; 

Περισσότερο από 2 φορές την 

εβδομάδα 

1 0 1 

Κάθε εβδομάδα 0 1 1 

Κάθε μήνα 5 1 6 

2-3 φορές το μήνα 3 2 5 

Κάποιες φορές τον χρόνο 44 76 120 

Ποτέ 18 26 44 

Σύνολο 71 106 177 
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Για πόσα προϊόντα/ υπηρεσίες ενημερωθήκατε μέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης τους 

τελευταίους 3 μήνες; * Φύλο 

Crosstab 

 

 
Φύλο 

Σύνολο Άντρας Γυναίκα 

Για πόσα προϊόντα/ υπηρεσίες 

ενημερωθήκατε μέσα από τις 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

τους τελευταίους 3 μήνες; 

0 16 29 45 

1-2 προϊόντα 17 13 30 

2-3 προϊόντα 22 34 56 

3-5 προϊόντα 7 3 10 

Πάνω από 6 4 9 13 

Σύνολο 66 88 154 

 

Πόσα προϊόντα αγοράσατε τους τελευταίους 3 μήνες επηρεασμένοι από την προβολή τους στις 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης; * Φύλο 

 

Crosstab 

 

 
Φύλο 

Σύνολο Άντρας Γυναίκα 

Πόσα προϊόντα αγοράσατε τους 

τελευταίους 3 μήνες 

επηρεασμένοι από την προβολή 

τους στις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης; 

0 43 61 104 

1-2 προϊόντα 16 23 39 

2-3 προϊόντα 4 6 10 

3-5 προϊόντα 1 0 1 

Πάνω από 6 1 0 1 

Σύνολο 65 90 155 

 

FACEBOOK * Ηλικία 

 

Crosstab 

 

 
Ηλικία 

Σύνολο 12-17 17-24 25-30 31 και άνω 

FACEBOOK Κάποιες φορές το μήνα 0 0 0 5 5 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 7 1 15 15 38 

1 ώρα την ημέρα 4 7 20 9 40 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 9 19 26 16 70 

Σύνολο 20 27 61 45 153 

 

 

TWITTER * Ηλικία 

Crosstab 
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Ηλικία 

Σύνολο 12-17 17-24 25-30 31 και άνω 

TWITTER Κάποιες φορές το μήνα 0 2 7 4 13 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 4 4 6 3 17 

1 ώρα την ημέρα 2 2 4 2 10 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 1 6 4 2 13 

Σύνολο 7 14 21 11 53 

 

 

YOUTUBE * Ηλικία 

Crosstab 

 

 
Ηλικία 

Σύνολο 12-17 17-24 25-30 31 και άνω 

YOUTUBE Κάποιες φορές το μήνα 2 1 4 4 11 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 3 5 28 21 57 

1 ώρα την ημέρα 8 9 18 9 44 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 4 11 11 2 28 

Σύνολο 17 26 61 36 140 

 

 

MYSPACE * Ηλικία 

 

Crosstab 

 

 
Ηλικία 

Σύνολο 12-17 17-24 25-30 31 και άνω 

MYSPACE Κάποιες φορές το μήνα 0 1 3 1 5 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 1 1 0 1 3 

1 ώρα την ημέρα 0 1 0 0 1 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 0 1 1 0 2 

Σύνολο 1 4 4 2 11 

 

 

GOOGLE PLUS * Ηλικία 

Crosstab 

 

 
Ηλικία 

Σύνολο 12-17 17-24 25-30 31 και άνω 

GOOGLE PLUS Κάποιες φορές το μήνα 0 0 8 1 9 
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Κάποιες φορές την εβδομάδα 2 1 5 3 11 

1 ώρα την ημέρα 1 1 4 5 11 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 1 2 1 2 6 

Σύνολο 4 4 18 11 37 

 

 

LINKEDIN * Ηλικία 

Crosstab 

 

 
Ηλικία 

Σύνολο 12-17 17-24 25-30 31 και άνω 

LINKEDIN Κάποιες φορές το μήνα 2 1 7 7 17 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 0 2 8 2 12 

Σύνολο 2 3 15 9 29 

 

 

BLOGGER * Ηλικία 

 

Crosstab 

 

 
Ηλικία 

Σύνολο 12-17 17-24 25-30 31 και άνω 

BLOGGER Κάποιες φορές το μήνα 1 0 7 4 12 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 0 1 5 4 10 

1 ώρα την ημέρα 2 1 2 0 5 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 0 0 0 1 1 

Σύνολο 3 2 14 9 28 

 

WIKIPEDIA * Ηλικία 

 

Crosstab 

 

 
Ηλικία 

Σύνολο 12-17 17-24 25-30 31 και άνω 

WIKIPEDIA Κάποιες φορές το μήνα 8 8 14 11 41 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 6 9 32 13 60 

1 ώρα την ημέρα 1 1 2 0 4 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 0 0 1 0 1 

Σύνολο 15 18 49 24 106 
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AMAZON * Ηλικία 

 

Crosstab 

 

 
Ηλικία 

Σύνολο 12-17 17-24 25-30 31 και άνω 

AMAZON Κάποιες φορές το μήνα 4 7 12 4 27 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 0 1 1 1 3 

1 ώρα την ημέρα 1 1 2 0 4 

Σύνολο 5 9 15 5 34 

 

HI 5 * Ηλικία 

Crosstab 

 

 
Ηλικία 

Σύνολο 17-24 25-30 31 και άνω 

HI 5 Κάποιες φορές το μήνα 1 4 1 6 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 0 1 0 1 

Σύνολο 1 5 1 7 

 

FLICKR * Ηλικία 

Crosstab 

 

 
Ηλικία 

Σύνολο 17-24 25-30 31 και άνω 

FLICKR Κάποιες φορές το μήνα 2 2 5 9 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 2 2 0 4 

Σύνολο 4 4 5 13 

 

 

ΑΛΛΟ * Ηλικία 

Crosstab 

 

 
Ηλικία 

Σύνολο 12-17 17-24 25-30 31 και άνω 

ΑΛΛΟ Κάποιες φορές το μήνα 1 1 0 1 3 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 0 2 3 1 6 

1 ώρα την ημέρα 0 1 2 0 3 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 0 3 1 0 4 

Σύνολο 1 7 6 2 16 

 

Πόσο συχνά κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου; * Ηλικία 
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Crosstab 

 

 
Ηλικία 

Σύνολο 12-17 17-24 25-30 31 και άνω 

Πόσο συχνά κάνετε αγορές 

μέσω διαδικτύου; 

Περισσότερο από 2 φορές την 

εβδομάδα 

0 0 0 1 1 

Κάθε εβδομάδα 0 0 1 0 1 

Κάθε μήνα 1 1 3 1 6 

2-3 φορές το μήνα 1 0 2 2 5 

Κάποιες φορές τον χρόνο 14 21 44 41 120 

Ποτέ 6 7 14 16 43 

Σύνολο 22 29 64 61 176 

 

 

Για πόσα προϊόντα/ υπηρεσίες ενημερωθήκατε μέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης τους 

τελευταίους 3 μήνες; * Ηλικία 

 

Crosstab 

 

 
Ηλικία 

Σύνολο 12-17 17-24 25-30 31 και άνω 

Για πόσα προϊόντα/ υπηρεσίες 

ενημερωθήκατε μέσα απο τις 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

τους τελευταίους 3 μήνες; 

0 4 10 20 11 45 

1-2 προϊόντα 10 2 9 8 29 

2-3 προϊόντα 6 8 22 20 56 

3-5 προϊόντα 0 2 4 4 10 

Πάνω από 6 1 5 5 2 13 

Σύνολο 21 27 60 45 153 

 

 

Πόσα προϊόντα αγοράσατε τους τελευταίους 3 μήνες επηρεασμένοι από την προβολή τους στις 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης; * Ηλικία 

Crosstab 

 

 
Ηλικία 

Σύνολο 12-17 17-24 25-30 31 και άνω 

Πόσα προϊόντα αγοράσατε τους 

τελευταίους 3 μήνες 

επηρεασμένοι από την προβολή 

τους στις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης; 

0 14 23 40 27 104 

1-2 προϊόντα 6 2 17 13 38 

2-3 προϊόντα 1 2 4 3 10 

3-5 προϊόντα 0 0 1 0 1 

Πάνω από 6 0 0 0 1 1 
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Crosstab 

 

 
Ηλικία 

Σύνολο 12-17 17-24 25-30 31 και άνω 

Πόσα προϊόντα αγοράσατε τους 

τελευταίους 3 μήνες 

επηρεασμένοι από την προβολή 

τους στις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης; 

0 14 23 40 27 104 

1-2 προϊόντα 6 2 17 13 38 

2-3 προϊόντα 1 2 4 3 10 

3-5 προϊόντα 0 0 1 0 1 

Πάνω από 6 0 0 0 1 1 

Σύνολο 21 27 62 44 154 

 

 

FACEBOOK * Μόρφωση 

Crosstab 

 

 

Μόρφωση 

Σύνολο 

Μαθητής/απόφοιτ

ος 

Γυμνασίου/Λυκεί

ου 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/Άλλο 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού/Δ

ιδακτορικού 

FACEBOOK Κάποιες φορές το μήνα 2 3 0 5 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 12 14 12 38 

1 ώρα την ημέρα 9 23 8 40 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 15 40 15 70 

Σύνολο 38 80 35 153 

 

 

TWITTER * Μόρφωση 

Crosstab 

 

 

Μόρφωση 

Σύνολο 

Μαθητής/απόφοιτ

ος 

Γυμνασίου/Λυκεί

ου 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/Άλλο 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού/Δ

ιδακτορικού 

TWITTER Κάποιες φορές το μήνα 0 11 2 13 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 6 6 5 17 

1 ώρα την ημέρα 3 5 2 10 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 3 7 3 13 

Σύνολο 12 29 12 53 
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YOUTUBE * Μόρφωση 

Crosstab 

 

 

Μόρφωση 

Σύνολο 

Μαθητής/απόφοιτ

ος 

Γυμνασίου/Λυκεί

ου 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/Άλλο 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού/Δ

ιδακτορικού 

YOUTUBE Κάποιες φορές το μήνα 4 5 2 11 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 11 33 13 57 

1 ώρα την ημέρα 10 22 12 44 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 8 15 5 28 

Σύνολο 33 75 32 140 

 

 

MYSPACE * Μόρφωση 

Crosstab 

 

 

Μόρφωση 

Σύνολο 

Μαθητής/απόφοιτ

ος 

Γυμνασίου/Λυκεί

ου 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/Άλλο 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού/Δ

ιδακτορικού 

MYSPACE Κάποιες φορές το μήνα 1 3 1 5 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 1 2 0 3 

1 ώρα την ημέρα 0 1 0 1 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 1 1 0 2 

Σύνολο 3 7 1 11 

 

 

GOOGLE PLUS * Μόρφωση 

Crosstab 

 

 

Μόρφωση 

Σύνολο 

Μαθητής/απόφοιτ

ος 

Γυμνασίου/Λυκεί

ου 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/Άλλο 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού/Δ

ιδακτορικού 

GOOGLE PLUS Κάποιες φορές το μήνα 2 3 4 9 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 5 4 2 11 

1 ώρα την ημέρα 2 6 3 11 



 

 
     

291 Τα νέα μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και η σχέση τους με την καταναλωτική 
συμπεριφορά 

 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 1 3 2 6 

Σύνολο 10 16 11 37 

 

 

LINKEDIN * Μόρφωση 

Crosstab 

 

 

Μόρφωση 

Σύνολο 

Μαθητής/απόφοιτ

ος 

Γυμνασίου/Λυκεί

ου 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/Άλλο 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού/Δ

ιδακτορικού 

LINKEDIN Κάποιες φορές το μήνα 3 5 9 17 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 0 6 6 12 

Σύνολο 3 11 15 29 

 

 

BLOGGER * Μόρφωση 

Crosstab 

 

 

Μόρφωση 

Σύνολο 

Μαθητής/απόφοιτ

ος 

Γυμνασίου/Λυκεί

ου 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/Άλλο 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού/Δ

ιδακτορικού 

BLOGGER Κάποιες φορές το μήνα 2 3 7 12 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 1 5 4 10 

1 ώρα την ημέρα 4 1 0 5 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 0 1 0 1 

Σύνολο 7 10 11 28 

 

 

WIKIPEDIA * Μόρφωση 

Crosstab 

 

 

Μόρφωση 

Σύνολο 

Μαθητής/απόφοιτ

ος 

Γυμνασίου/Λυκεί

ου 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/Άλλο 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού/Δ

ιδακτορικού 

WIKIPEDIA Κάποιες φορές το μήνα 12 18 11 41 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 10 33 17 60 
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1 ώρα την ημέρα 2 2 0 4 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 0 0 1 1 

Σύνολο 24 53 29 106 

 

 

AMAZON * Μόρφωση 

Crosstab 

 

 

Μόρφωση 

Σύνολο 

Μαθητής/απόφοιτ

ος 

Γυμνασίου/Λυκεί

ου 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/Άλλο 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού/Δ

ιδακτορικού 

AMAZON Κάποιες φορές το μήνα 7 9 11 27 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 0 2 1 3 

1 ώρα την ημέρα 3 1 0 4 

Σύνολο 10 12 12 34 

 

 

HI 5 * Μόρφωση 

Crosstab 

 

 

Μόρφωση 

Σύνολο 

Μαθητής/απόφοιτ

ος 

Γυμνασίου/Λυκεί

ου 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/Άλλο 

HI 5 Κάποιες φορές το μήνα 1 5 6 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 1 0 1 

Σύνολο 2 5 7 

 

 

FLICKR * Μόρφωση 

Crosstab 

 

 

Μόρφωση 

Σύνολο 

Μαθητής/απόφοιτ

ος 

Γυμνασίου/Λυκεί

ου 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/Άλλο 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού/Δ

ιδακτορικού 

FLICKR Κάποιες φορές το μήνα 1 5 3 9 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 0 3 1 4 
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Crosstab 

 

 

Μόρφωση 

Σύνολο 

Μαθητής/απόφοιτ

ος 

Γυμνασίου/Λυκεί

ου 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/Άλλο 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού/Δ

ιδακτορικού 

FLICKR Κάποιες φορές το μήνα 1 5 3 9 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 0 3 1 4 

Σύνολο 1 8 4 13 

 

 

ΑΛΛΟ * Μόρφωση 

Crosstab 

 

 

Μόρφωση 

Σύνολο 

Μαθητής/απόφοιτ

ος 

Γυμνασίου/Λυκεί

ου 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/Άλλο 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού/Δ

ιδακτορικού 

ΑΛΛΟ Κάποιες φορές το μήνα 2 1 0 3 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 2 1 3 6 

1 ώρα την ημέρα 0 2 1 3 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 0 3 1 4 

Σύνολο 4 7 5 16 

 

 

Πόσο συχνά κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου; * Μόρφωση 

 

Crosstab 

 

 

Μόρφωση 

Σύνολο 

Μαθητής/απόφοιτ

ος 

Γυμνασίου/Λυκεί

ου 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/Άλλο 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού/Δ

ιδακτορικού 

Πόσο συχνά κάνετε αγορές 

μέσω διαδικτύου; 

Περισσότερο απο 2 φορές την 

εβδομάδα 

1 0 0 1 

Κάθε εβδομάδα 0 0 1 1 

Κάθε μήνα 1 3 2 6 

2-3 φορές το μήνα 1 2 2 5 
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Κάποιες φορές τον χρόνο 29 59 32 120 

Ποτέ 15 22 6 43 

Σύνολο 47 86 43 176 

 

 

Για πόσα προϊόντα/ υπηρεσίες ενημερωθήκατε μέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης τους 

τελευταίους 3 μήνες; * Μόρφωση 

 

Crosstab 

 

 

Μόρφωση 

Σύνολο 

Μαθητής/απόφοιτ

ος 

Γυμνασίου/Λυκεί

ου 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/Άλλο 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού/Δ

ιδακτορικού 

Για πόσα προϊόντα/ υπηρεσίες 

ενημερωθήκατε μέσα απο τις 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

τους τελευταίους 3 μήνες; 

0 8 26 11 45 

1-2 προϊόντα 15 8 6 29 

2-3 προϊόντα 11 31 14 56 

3-5 προϊόντα 2 5 3 10 

Πάνω από 6 3 8 2 13 

Σύνολο 39 78 36 153 

 

 

Πόσα προϊόντα αγοράσατε τους τελευταίους 3 μήνες επηρεασμένοι από την προβολή τους στις 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης; * Μόρφωση 

 

Crosstab 

 

 

Μόρφωση 

Σύνολο 

Μαθητής/απόφοιτ

ος 

Γυμνασίου/Λυκεί

ου 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/Άλλο 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού/Δ

ιδακτορικού 

Πόσα προϊόντα αγοράσατε τους 

τελευταίους 3 μήνες 

επηρεασμένοι από την προβολή 

τους στις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης; 

0 25 60 19 104 

1-2 προϊόντα 13 15 10 38 

2-3 προϊόντα 1 4 5 10 

3-5 προϊόντα 0 0 1 1 

Πάνω από 6 0 1 0 1 

Σύνολο 39 80 35 154 

 

 

FACEBOOK * Εισόδημα 
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Crosstab 

 

 
Εισόδημα 

Σύνολο >300-600 601-1500 1501 και άνω 

FACEBOOK Κάποιες φορές το μήνα 0 1 4 5 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 6 26 6 38 

1 ώρα την ημέρα 8 20 11 39 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 14 38 14 66 

Σύνολο 28 85 35 148 

 

 

TWITTER * Εισόδημα 

 

Crosstab 

 

 
Εισόδημα 

Σύνολο >300-600 601-1500 1501 και άνω 

TWITTER Κάποιες φορές το μήνα 2 8 2 12 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 5 6 6 17 

1 ώρα την ημέρα 1 5 4 10 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 2 7 3 12 

Σύνολο 10 26 15 51 

 

 

YOUTUBE * Εισόδημα 

Crosstab 

 

 
Εισόδημα 

Σύνολο >300-600 601-1500 1501 και άνω 

YOUTUBE Κάποιες φορές το μήνα 0 7 4 11 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 6 37 13 56 

1 ώρα την ημέρα 14 22 6 42 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 4 16 8 28 

Σύνολο 24 82 31 137 

 

 

MYSPACE * Εισόδημα 

Crosstab 

 

 Εισόδημα Σύνολο 
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601-1500 1501 και άνω 

MYSPACE Κάποιες φορές το μήνα 3 1 4 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 2 1 3 

1 ώρα την ημέρα 1 0 1 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 0 1 1 

Σύνολο 6 3 9 

 

 

GOOGLE PLUS * Εισόδημα 

Crosstab 

 

 
Εισόδημα 

Σύνολο >300-600 601-1500 1501 και άνω 

GOOGLE PLUS Κάποιες φορές το μήνα 0 7 1 8 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 3 8 0 11 

1 ώρα την ημέρα 1 6 4 11 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 1 4 1 6 

Σύνολο 5 25 6 36 

 

 

LINKEDIN * Εισόδημα 

Crosstab 

 

 
Εισόδημα 

Σύνολο >300-600 601-1500 1501 και άνω 

LINKEDIN Κάποιες φορές το μήνα 2 13 2 17 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 0 7 5 12 

Σύνολο 2 20 7 29 

 

 

BLOGGER * Εισόδημα 

Crosstab 

 

 
Εισόδημα 

Σύνολο >300-600 601-1500 1501 και άνω 

BLOGGER Κάποιες φορές το μήνα 2 8 2 12 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 2 5 3 10 

1 ώρα την ημέρα 2 2 1 5 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 0 0 1 1 

Σύνολο 6 15 7 28 
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WIKIPEDIA * Εισόδημα 

Crosstab 

 

 
Εισόδημα 

Σύνολο >300-600 601-1500 1501 και άνω 

WIKIPEDIA Κάποιες φορές το μήνα 9 23 8 40 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 9 35 14 58 

1 ώρα την ημέρα 1 2 1 4 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 0 1 0 1 

Σύνολο 19 61 23 103 

 

 

AMAZON * Εισόδημα 

Crosstab 

 

 
Εισόδημα 

Σύνολο >300-600 601-1500 1501 και άνω 

AMAZON Κάποιες φορές το μήνα 6 13 7 26 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 0 2 1 3 

1 ώρα την ημέρα 0 3 1 4 

Σύνολο 6 18 9 33 

 

 

HI 5 * Εισόδημα 

Crosstab 

 

 
Εισόδημα 

Σύνολο 601-1500 1501 και άνω 

HI 5 Κάποιες φορές το μήνα 3 2 5 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 1 0 1 

Σύνολο 4 2 6 

 

 

FLICKR * Εισόδημα 

Crosstab 

 

 
Εισόδημα 

Σύνολο >300-600 601-1500 1501 και άνω 

FLICKR Κάποιες φορές το μήνα 0 7 2 9 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 2 0 2 4 

Σύνολο 2 7 4 13 
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ΑΛΛΟ * Εισόδημα 

Crosstab 

 

 
Εισόδημα 

Σύνολο >300-600 601-1500 1501 και άνω 

ΑΛΛΟ Κάποιες φορές το μήνα 1 0 2 3 

Κάποιες φορές την εβδομάδα 0 4 2 6 

1 ώρα την ημέρα 0 2 1 3 

Πάνω από 2 ώρες την ημέρα 2 2 0 4 

Σύνολο 3 8 5 16 

 

 

Πόσο συχνά κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου; * Εισόδημα 

 

Crosstab 

 

 
Εισόδημα 

Σύνολο >300-600 601-1500 1501 και άνω 

Πόσο συχνά κάνετε αγορές 

μέσω διαδικτύου; 

Περισσότερο απο 2 φορές την 

εβδομάδα 

0 0 1 1 

Κάθε εβδομάδα 0 1 0 1 

Κάθε μήνα 2 1 3 6 

2-3 φορές το μήνα 2 2 1 5 

Κάποιες φορές τον χρόνο 18 70 27 115 

Ποτέ 9 21 12 42 

Σύνολο 31 95 44 170 

 

 

Για πόσα προϊόντα/ υπηρεσίες ενημερωθήκατε μέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης τους 

τελευταίους 3 μήνες; * Εισόδημα 

Crosstab 

 

 
Εισόδημα 

Σύνολο >300-600 601-1500 1501 και άνω 

Για πόσα προϊόντα/ υπηρεσίες 

ενημερωθήκατε μέσα απο τις 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

τους τελευταίους 3 μήνες; 

0 6 24 15 45 

1-2 προϊόντα 7 15 6 28 

2-3 προϊόντα 10 32 11 53 

3-5 προϊόντα 3 5 1 9 

Πάνω από 6 2 8 3 13 
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Crosstab 

 

 
Εισόδημα 

Σύνολο >300-600 601-1500 1501 και άνω 

Για πόσα προϊόντα/ υπηρεσίες 

ενημερωθήκατε μέσα απο τις 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

τους τελευταίους 3 μήνες; 

0 6 24 15 45 

1-2 προϊόντα 7 15 6 28 

2-3 προϊόντα 10 32 11 53 

3-5 προϊόντα 3 5 1 9 

Πάνω από 6 2 8 3 13 

Σύνολο 28 84 36 148 

 

 

Πόσα προϊόντα αγοράσατε τους τελευταίους 3 μήνες επηρεασμένοι από την προβολή τους στις 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης; * Εισόδημα 

Crosstab 

 

 
Εισόδημα 

Σύνολο >300-600 601-1500 1501 και άνω 

Πόσα προϊόντα αγοράσατε τους 

τελευταίους 3 μήνες 

επηρεασμένοι από την προβολή 

τους στις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης; 

0 22 53 25 100 

1-2 προϊόντα 6 23 8 37 

2-3 προϊόντα 0 9 1 10 

3-5 προϊόντα 0 0 1 1 

Πάνω από 6 0 0 1 1 

Σύνολο 28 85 36 149 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


