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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει τι συµβαίνει στο µυαλό του 

καταναλωτή κατά την αγοραστική απόφαση προκειµένου, να δώσει νέες ερµηνείες γύρω 

από τα θέµατα που αφορούν τη συµπεριφορά καταναλωτή και την επίδραση που έχουν 

στο µίγµα marketing. Τονίζεται στην παρούσα έρευνα ο ρόλος της «συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης» και ευρύτερα των συναισθηµάτων, σε µια ολοκληρωτική προσέγγιση στη 

διαφοροποίηση των αντιλήψεων του ατόµου, από τις υφιστάµενες παραδοχές στη θεωρία 

συµπεριφοράς καταναλωτή. Θα αναλύσουµε τις ψυχογραφικές δυναµικές των 

συναισθηµάτων που επενεργούν στο άτοµο µέσα στο συνεχώς µεταβαλλόµενο 

καταναλωτικό περιβάλλον και θα τις συγκεράσουµε µε τα κριτήρια που λαµβάνονται 

υπόψη στην αγοραστική απόφαση. Μέσα από αυτή την προσέγγιση,  σκοπός µας είναι 

να κατασκευάσουµε ένα θεωρητικό µοντέλο για να δείξουµε το βαθµό που η 

«συναισθηµατική νοηµοσύνη» µπορεί να εκληφθεί ως κριτήριο διαµόρφωσης και τελικά, 

πρόβλεψης των προσωπικών αντιλήψεων που συντελούν στην διαµόρφωση αγοραστικής 

απόφασης από τον καταναλωτή. Ο απώτερος στόχος αυτής της ενέργειας είναι τα 

ευρήµατα της θεωρίας να επαληθευτούν µέσα από την έρευνα προκειµένου να φωτίσουν 

την οπτική του σύγχρονου στρατηγικού µάρκετινγκ συµπεριλαµβάνοντας τη 

συναισθηµατική νοηµοσύνη ως δυναµικό εργαλείο εξαγωγής χρήσιµων πληροφοριών 

στην εφαρµογή και τον σχεδιασµό των πολιτικών marketing και επικοινωνίας από τους 

οργανισµούς. 
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1. Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Αυτή η εργασία αποτελεί µια εµπειρική έρευνα στον τοµέα της ψυχολογίας του 

ατόµου σε σχέση µε τις αγοραστικές αποφάσεις που καλείται να πάρει σε ένα 

διεθνοποιηµένο περιβάλλον. Λόγω της σηµερινής παγκόσµιας πραγµατικότητας η 

µελέτη των διαφόρων προσανατολισµών ως προς τη µελέτη του ατόµου θεωρείται 

επίκαιρη. Εξαιτίας της διεθνοποίησης των αγορών και της µεγάλης ποικιλίας στην 

προσφορά προϊόντων/ υπηρεσιών το ζητούµενο της ικανοποίησης του πελάτη γίνεται 

ολοένα και πιο περίπλοκο στο να επιτευχθεί.  

 

Καθώς αλλάζει ο τρόπος ζωής µας µεταβάλλονται και οι ανθρώπινες ανάγκες 

που µένουν να ικανοποιηθούν, οπότε το ερώτηµα είναι πως αυτή η µετάλλαξη 

επανατοποθετεί πελάτες και marketers στη νέα πραγµατικότητα διαµορφώνοντας νέες 

συµπεριφορές και τάσεις. Ακόµη, ο µηδενισµός των αποστάσεων και η έκρηξη του 

ίντερνετ (έξαρση διαδικτυακής επικοινωνίας), έχουν δηµιουργήσει µια νέα γενιά 

καταναλωτών που έχουν µεν τους δικούς τους συµβολισµούς επικοινωνίας από την άλλη 

δε µε τη ραγδαία εξάπλωση της τεχνολογίας παρέχονται ίδιες ευκαιρίες για όλους στην 

ενηµέρωση που άλλοτε δεν υπήρχαν. Οι πύλες της πληροφόρησης είναι ενιαίες, ανοιχτές 

και ελεύθερες για κάθε πλάσµα στον πλανήτη, κάτι που πρώτα δεν ήταν τόσο έκδηλο. 

Άρα, σταδιακά δηµιουργείται µια οµογενοποίηση της µάζα καταναλωτών που 

διακρίνονται για τη  διαφορετικότητά τους ως µονάδες επίδοξων χρηστών µιας 

υπηρεσίας ή ενός προϊόντος αφού λειτουργούν πιο σύννοµα µε τις εξελίξεις στη διεθνή  

πραγµατικότητα και οι επιλογές τους είναι λιγότερο προβλέψιµες και πιο ανεξάρτητες 

τοπικά, συνήθως, όµως µεταξύ τους αναµφισβήτητα ενυπάρχουν οµοιότητες από τα 

κοινά συναισθήµατα που βιώνουν π.χ για τη µάρκα, για την εικόνα ενός διαφηµιστικού 

κλιπ, την εµπειρία από τη χρήση κ.τ.λ. Οπότε αντιλαµβανόµαστε ότι στο νέο αιώνα, 

αυτό που έχει σηµασία για τους marketers είναι το µυαλό του καταναλωτή.  

 

Επειδή λοιπόν όλα αυτά γίνονται µε αστραπιαία ταχύτητα και εκατοµµύρια 

αποφάσεις λαµβάνονται το λεπτό, είναι σκόπιµο να στηρίξουµε την προσέγγιση της 

έρευνάς µας, από µια ουµανιστική σκοπιά, πάνω στην εξατοµικευµένη θεωρία, 
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θεωρώντας ως δεδοµένο ότι το κάθε άτοµο θέλει να διατηρήσει τη µοναδικότητα της 

ταυτότητάς του και την ακεραιότητα των προσωπικών του προτιµήσεων σε µια 

παγκοσµιοποιηµένη κοινότητα αποζητώντας την προστιθέµενη αξία µέσα από την 

δηµιουργία σχεσιακών συναισθηµατικών συνδέσµων µε τις εταιρίες- πάροχους. 

  

Στην Ελλάδα αυτό έχει αρχίσει να γίνεται συνείδηση τα τελευταία χρόνια και οι 

καταναλωτές αναλαµβάνουν σε µεγαλύτερο βαθµό το βάρος των αγοραστικών 

αποφάσεων στην καθηµερινότητά  τους, έχοντας οµολογουµένως να αντεπεξέλθουν σε 

ένα καταιγισµό πληροφοριών, συγκρίσεων και εναλλακτικών λύσεων. Τα κίνητρα, οι 

προσδοκίες, οι ανάγκες συρρικνώνονται στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς µέσα από 

ένα συγκερασµό λογικών και συναισθηµατικών αντιδράσεων ανάλογα µε τις θέσεις από 

τις αξίες, τη διάθεση, την διαµορφωµένη εντύπωση στη µνήµη, τις κοινωνικές επιταγές 

(στάση και επιρροές από το περιβάλλον). 

 

Οπότε ο καταναλωτής αναζητά την ταυτότητά του σε προϊόντα ή υπηρεσίες που 

ικανοποιούν το αίσθηµα της καταναλωτικής του «δίψας» µε γνώµονα το µεγαλύτερο 

όφελος και ταυτόχρονα το συνταίριασµα του συναισθηµατικού δυναµικού του, σύµφωνα 

µε τις αξίες και τα ιδανικά του. 

 

Η εισροή της πληροφορίας από τα διάφορα κανάλια είναι καταιγιστική µε 

αποτέλεσµα οι νοητικές λειτουργίες να καταπιέζονται και εν τέλει να περιορίζονται για 

την εκλογή σε εκείνα τα χρονικά πλαίσια που επιτρέπει ο τρόπος ζωής µε αποτέλεσµα να 

κυριαρχεί πολλές φορές το συναίσθηµα υπέρ της λογικής ακόµα και ως µια κίνηση υπερ-

απλούστευσης της διαδικασίας επιλογής ενεργοποιώντας τον γνώριµο µηχανισµό της 

συνήθειας. 

 

Ο σύγχρονος καταναλωτής εκπαιδεύεται συνεχώς λόγω της ένταξής του σε ένα 

ανταγωνιστικά καταναλωτικό περιβάλλον και αναπτύσσει αµυντικούς µηχανισµούς 

προσαρµογής, αποκτάει  µια πιο διευρυµένη αντίληψη της αγοράς, της µάρκας, της 

ποιότητας και τελικά καταφέρνει ευκολότερα από ποτέ να αποκωδικοποιεί τα 

εισερχόµενα µηνύµατα από την αγορά µε αποτέλεσµα να διακυβεύεται πολλές φορές το 

θέµα της πιστότητας σε µια µάρκα από τις πολιτικές του µίγµατος marketing και να 
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απαιτείται για την προσέγγιση του η κατάστρωση στρατηγικών marketing που να 

στοχεύουν στην αποκωδικοποίηση του DNA του ανθρώπινου µυαλού.  

 

Το κριτήριο της επιλογής του πελάτη, επίσης, εκλεπτύνεται περισσότερο κατά τη 

διάρκεια της ζωής του, η διαδικασία της απόφασης  καλλιεργείται µέσα από την εµπειρία 

και εγκαθιστά µια νέα δυναµική, της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, ως ένα κρίσιµο 

παράγοντα διαµόρφωσης των προσωπικών αντιλήψεων από τα ερεθίσµατα που 

εκλαµβάνονται κατά την διαδικασία της αγοραστικής απόφασης.  

 

Έτσι έχοντας κινητήριο δύναµη που τον ωθεί στην αγορά την ανάγκη και ως 

κυρίαρχο κριτήριο επιλογής το συναίσθηµα διαλέγει αυτό που γεµίζει την αντλία του 

προσωπικού του δείκτη νοηµοσύνης. Αναφερόµαστε σε µια νέα κατηγορία 

καταναλωτών µε κοινή προέλευση συναισθηµάτων, που σκέφτονται, αισθάνονται και 

πράττουν τελικά αντλώντας από την ίδια πηγή, των συναισθηµάτων, κατά την 

διαδικασία της αγοραστικής απόφασης παγκοσµίως αλλά διαφοροποιούνται µεµονωµένα 

ως προς τον δείκτη της ΣΝ.  

 

Για όλους αυτούς τους λόγους κρίνεται σκόπιµο και απαραίτητο στην εργασία 

αυτή να διερευνηθεί µέσα από ένα θεωρητικό µοντέλο η επίδραση της ΣΝ στην 

αγοραστική συµπεριφορά του καταναλωτή. Η θεωρία αναφέρεται στο σύγχρονο 

µάρκετινγκ, σε µια πελατοκεντρική προσέγγιση και πιστεύεται ότι διευρύνει τους 

ορίζοντες του παραδοσιακού µάρκετινγκ προτείνοντας νέες τάσεις στην προσέγγιση του 

σύγχρονου καταναλωτή.   

 

H συναισθηµατική νοηµοσύνη (όπου "συναισθηµατική νοηµοσύνη" θα 

αναφέρεται ως "ΣΝ" στη συνέχεια), αποτελεί ένα από τα πιο αµφιλεγόµενα πεδία στον 

τοµέα των συµπεριφορικών και κοινωνικών επιστηµών και απέκτησε ιδιαίτερη 

δηµοτικότητα τα τελευταία χρόνια για τη συνεισφορά της σε προσωπικό και σε 

επαγγελµατικό επίπεδο.  
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1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ    

 

Συναισθηµατική νοηµοσύνη όπως ορίζεται από τους Mayer and Salovey (1997) 

είναι η ικανότητα να αντιλαµβάνεται κάποιος επακριβώς, να αξιολογεί και να εκφράζει τα 

συναισθήµατά του, η ικανότητα να έχει πρόσβαση και/ή να γεννά συναισθήµατα όταν αυτά 

εξυπηρετούν τη διαδικασία της σκέψης, η ικανότητα να κατανοεί  τα συναισθήµατα, 

δηλαδή να έχει συναισθηµατική επίγνωση, και η ικανότητα να µορφοποιεί τα 

συναισθήµατα για να πετύχει συναισθηµατική και διανοητική ανάπτυξη (Day, A.L, Carroll 

S.A, 2004) . 

     

Συναισθηµατική νοηµοσύνη του καταναλωτή ορίζεται, ως η ικανότητα του ατόµου 

να χρησιµοποιεί τη συναισθηµατική πληροφορία για να πετύχει ένα επιθυµητό αποτέλεσµα, 

συναθροίζεται ως το σετ πρωτοεµφανιζόµενων ικανοτήτων, που επιτρέπει στα άτοµα να 

αναγνωρίζουν τη συναισθηµατική τυπολογία που διατρέχει  τη διαδικασία λήψης της 

απόφασης του καταναλωτή, και ταυτόχρονα να εκλογικεύει και να λύνει προβλήµατα που 

σχετίζονται µε συναισθηµατικά θέµατα (Mayer and Salovey, 1997). 

 

Προτείνεται ότι, η ΣΝ διευκολύνει το άτοµο στην προσαρµογή και την αλλαγή 

(Quy,1999). Μελέτη που έγινε έδειξε ότι η ΣΝ συνδέεται µε συναισθηµατικές 

επιπτώσεις, όπως είναι µεγαλύτερη αισιοδοξία, λιγότερη κατάθλιψη, και λιγότερη 

παρορµητικότητα (Schutte et al.’s, 1998). Επίσης, σε µια άλλη µελέτη εµφανίζεται να 

σχετίζεται θετικά µε την ροπή προς τα ανώτερα καθήκοντα και την ικανοποίηση στη ζωή 

καθώς ενισχυτικά θα λέγαµε ότι σχετίζεται αρνητικά µε τα συµπτώµατα θλίψης (Rahim, 

A.and Minors, P., 2003).  

 

H ΣΝ ορίστηκε και ως η ικανότητα να αναγνωρίζει κάποιος επακριβώς και να 

καταλαβαίνει τις συναισθηµατικές του απαιτήσεις (exaction) και των άλλων, ακόµα, οι 

συγγραφείς υποστηρίζουν ότι: περιλαµβάνει την ικανότητα να ρυθµίζει τα συναισθήµατα 

κάποιου και να τα χρησιµοποιεί στο να διαµορφώνει καλές αποφάσεις και να δρα 

αποδοτικά. Ιδιαίτερα έδωσαν έµφαση στο γεγονός ότι η ΣΝ είναι η βάση για την 

αποτελεσµατική εξήγηση των προσωπικών χαρακτηριστικών, όπως είναι στην 

πραγµατικότητα, η αυτοπεποίθηση, η προσωπική ολοκλήρωση, η γνώση των 

προσωπικών δυνάµεων και αδυναµιών, η ανθεκτικότητα σε περιόδους αλλαγών ή 
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αναποδιών, η αυτό- παρακίνηση, η επιµονή και το χάρισµα να τα πηγαίνει καλά µε τους 

άλλους (Cherniss and Adlet, 2000). 

 

H ΣΝ επικεντρώνεται στις σχέσεις µεταξύ δυο ατόµων σε όρους του πώς να 

χρησιµοποιούν τις προθέσεις τους και να συνειδητοποιούν τη συναισθηµατική και τη 

διανοητική γνώση ώστε να καταλήγουν σε επιθυµητές συµπεριφορές (Goleman,1995, 

1998; Goleman et al., 2002).  

 

1.3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ & ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Σ.Ν. 

 

Η νοηµοσύνη µπορεί να οπτικοποιηθεί ως η οµπρέλα των διάφορων συστατικών 

µερών ή διαστάσεων της νοηµοσύνης που υπάρχει από κάτω. Ο Detterman (1986, p.57)  

προσδιόρισε την ευφυΐα ως «ένα πεπερασµένο πλήθος ανεξάρτητων ικανοτήτων που 

συλλειτουργούν σε ένα περίπλοκο σύστηµα». Περιέγραψε ότι η επιτυχία επιτυγχάνεται 

µέσω της κατανόησης του συστήµατος της νοηµοσύνης καθώς συνδέεται άµεσα µε την 

ικανότητά µας να αποκτούµε ανεξάρτητες εκτιµήσεις των διαφόρων τµηµάτων του 

συστήµατος. Η συναισθηµατική νοηµοσύνη προτείνεται ότι είναι ένα από αυτά τα 

τµήµατα της ευρύτερης κατασκευής της νοηµοσύνης (Weinberger L., 2002). 

 

Οι ρίζες της µπορούν να εξιχνιαστούν πίσω στον δέκατο έβδοµο αιώνα όταν ο 

Spinoza (1677), πίστευε ότι το συναίσθηµα και η διανόηση µαζί συνεισφέρανε στη 

µέτρηση της επίγνωσης (cognition). Σύµφωνα µε αυτόν υπήρχαν τρεις διακλαδώσεις της 

επίγνωσης: συναισθηµατική, διανοητική και ενστικτώδικη. Ο Thorndike (1920) εισήγαγε 

την έννοια της κοινωνικής νοηµοσύνης η οποία µπορεί να υποδιαιρεθεί σε δυο µέρη, 

στην: συναισθηµατική και στην υποκινητική (motivational) νοηµοσύνη. Η ιδέα  όµως της 

ΣΝ επεκτείνεται πέρα από την έννοια της κοινωνικής νοηµοσύνης, η οποία εξερευνήθηκε 

από τους Thorndike E. (1920), Guilford J. (1967),  and  Eysenck H. (1995). 

 

Ο προσδιορισµός της νοηµοσύνης του Wechsler (1958, p.10), ως «η παγκόσµια 

ικανότητα να ενεργεί κάποιος µε σκοπιµότητα, να σκέφτεται λογικά, και να λειτουργεί 

αποτελεσµατικά µε το περιβάλλον του» περικλείει την ιδέα ότι η νοηµοσύνη δεν είναι 

µια απλή δυνατότητα αλλά είναι πολύπλευρη αθροιστικά. O Leeper (1948), 

κυκλοφόρησε την ιδέα της συναισθηµατικής σκέψης, η οποία όπως πίστευε συνείσφερε 
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στη λογική σκέψη. Τα συναισθήµατα αρχίζουν να συγκαταλέγονται στα ανώτερα 

στρώµατα της νοηµοσύνης (Mower, 1960), ενώ ο Tomkins (1962),  πίστευε ότι, αιτία 

χωρίς συναίσθηµα είναι στείρα, συναίσθηµα χωρίς λογική είναι τυφλό. Η Sharma (1985) 

διερεύνησε το ρόλο της αυτό-θεώρησης, το επίπεδο της φιλοδοξίας (ως κίνητρο) στη 

ρύθµιση των ακαδηµαϊκών επιτευγµάτων. Η νοηµοσύνη της υποκίνησης (motivational) 

περιλαµβάνει την κατανόηση των κινήτρων, όπως είναι η ανάγκη για καταξίωση, για 

δέσµευση ή για δύναµη, όπως και την κατανόηση της υπονοούµενης γνώσης που έχει 

σχέση µε αυτά τα κίνητρα (Wagner and Sternberg, 1985) και τη στοχοθέτηση (Cantor 

and Kihlstrom, 1987).  

 

Η θεωρία του Sternberg (1985), αποτέλεσε αφετηρία στις παραδοσιακές θεωρίες 

της γνώσης, έχοντας την άποψη ότι η προσέγγιση της γενικής ευφυΐας στην βάση της 

ακαδηµαϊκής απόδοσης ή τα επικρατέστερα ψυχοµετρικά τεστ  δεν είναι επαρκή για να 

προβλέψουν την ικανότητα της έλλογης λειτουργίας στην καθηµερινή ζωή. Η τριαδική 

του θεωρία αποτελείται από: την ευφυΐα και τον εσωτερικό κόσµο του ατόµου, την 

ευφυΐα και την εµπειρία, και την προσαρµογή στο περιβάλλον. Κάθε µέρος αυτής της 

θεωρίας φωτίζει µια άλλη όψη της νοηµοσύνης, η οποία εφαρµόζεται στα άτοµα και στις 

οµάδες. Ο Sternberg περιγράφει τη συναφή νοηµοσύνη που επικαλύπτει τη 

συναισθηµατική νοηµοσύνη. Οι θεωρίες του Gardner and Sternberg περιγράφονται ως 

εκτεταµένες θεωρίες της νοηµοσύνης παρά ως δοµικές θεωρίες. Σύµφωνα µε τον 

Mahoney (1991), η γνωσιακή δοµή βλέπει τα συναισθήµατα, τη µάθηση και τη δράση 

σαν αδιάσπαστες εµπειρίες κατά την προσαρµογή και την ανάπτυξη. Ο όρος 

συναισθηµατικό πηλίκο (emotional quotient) εισήχθηκε από τον Reuven Bar-On (1985, 

1997).  

 

Η ενδοπροσωπική (intrapersonal) και η διαπροσωπική (interpersonal) νοηµοσύνη 

από τον Gardner (1993), αποτελεί τις ιδέες της κοινωνικής νοηµοσύνης, που 

περιλήφθηκαν στη ΣΝ µε την έννοια της αυτό-επίγνωσης, της ενσυναίσθησης και της 

διαχείρισης σχέσεων.  

 

∆ιαπροσωπική νοηµοσύνη είναι η ικανότητα να καταλαβαίνουµε τους άλλους 

ανθρώπους: τι τους παρακινεί, πως εργάζονται και πως εµείς θα εργαστούµε σε αγαστή 

σύµπνοια µαζί τους. Πετυχηµένοι πωλητές, πολιτικοί, δάσκαλοι, κλινικοί επαγγελµατίες 
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της υγείας και θρησκευτικοί ηγέτες είναι, χωρίς αµφιβολία, άτοµα µε υψηλό βαθµό 

διαπροσωπικής νοηµοσύνης. ∆ηλαδή σε µια άλλη ερµηνεία ο πυρήνας της 

διαπροσωπικής νοηµοσύνης περιλαµβάνει την ικανότητα του ατόµου να διακρίνει και να 

ανταποκρίνεται  κατάλληλα στις διαθέσεις, στην ψυχοσύνθεση, στα κίνητρα και τις 

επιθυµίες των άλλων ανθρώπων (Sharma, 2008). 

 

Ενδοπροσωπική νοηµοσύνη, είναι µια συσχετική ικανότητα που στρέφεται προς 

τα µέσα. Είναι η ικανότητα να σχηµατίσουµε ένα ακριβές, γνήσιο πρότυπο του εαυτού 

µας και να µπορούµε να χρησιµοποιούµε αυτό το πρότυπο για να λειτουργούµε 

αποτελεσµατικά στη ζωή µας. ∆ηλαδή, στην ενδοπροσωπική νοηµοσύνη, κλειδί για την 

αυτοεκτίµηση, ο Gardner συµπεριέλαβε την «πρόσβαση του ανθρώπου στα προσωπικά 

του συναισθήµατα και στην ικανότητα του να τα διακρίνει µεταξύ τους και να αντλεί 

από αυτά στοιχεία που καθοδηγούν τη συµπεριφορά του» (Gardner, 1993, p.9). 

 

Η έµφαση που δίνει ο Gardner στα γνωσιακά στοιχεία ακόµα και όταν αφορούν 

τη διάσταση του συναισθήµατος, κατά το µεσοδιάστηµα αυτού του αιώνα, οφείλεται 

στην επικράτηση των συµπεριφοριστών στην ακαδηµαϊκή ψυχολογία µε επικεφαλής τον 

Σκίννερ, οι οποίοι θεωρούσαν ότι µόνο η έκδηλη συµπεριφορά µπορούσε να 

παρατηρηθεί µε επιστηµονική ακρίβεια. Κατά τη δεκαετία του 1960, όταν σηµειώθηκε η 

«γνωσιακή επανάσταση», το ενδιαφέρον της ψυχολογίας επικεντρώθηκε στον τρόπο µε 

τον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος καταγράφει και αποθηκεύει την πληροφορία, καθώς 

και τη φύση της νοηµοσύνης. Όπως εξελίχθηκε στην πράξη η θεωρία του Gardner, περί 

πολλαπλής νοηµοσύνης, δηµιουργήθηκε για να εστιάσει περισσότερο στη µετά-γνώση 

δηλαδή στην αντίληψη των νοητικών διεργασιών του καθενός παρά στο φάσµα των 

συναισθηµατικών ικανοτήτων. Έτσι αποµένει να διερευνηθεί η ιδέα ότι υπάρχει 

νοηµοσύνη µέσα στα συναισθήµατα και µια δεύτερη, ότι η νοηµοσύνη µπορεί να 

ενταχθεί στα συναισθήµατα. (Daniel Goleman, 1998). 

 

Ο όρος ΣΝ από µόνος του χρησιµοποιήθηκε το 1960 σε µια συµπτωµατική 

αναζήτηση στην λόγια κριτική (Van Ghent, 1961) και στην ψυχιατρική (Leuner, 1966). 

∆ύο δεκαετίες αργότερα απασχόλησε πιο διεξοδικά τους ειδικούς σε µια διατριβή που 

έγινε (Payne, 1986). Στο 1990, αρχίζουν να γράφονται άρθρα πάνω στη ΣΝ που 

προσδιορίζουν ρητά τη ΣΝ και αναπτύχθηκε µια θεωρία και η υποδειγµατική µέτρησή 
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της (Mayer, DiPaolo & Salovey, 1990; Salovey & Mayer, 1990) καθώς και της 

κατοπινής µελέτης της από τους Mayer & Salovey (1993).  

 

Για να µπορέσουµε να επιδοθούµε στο εννοιολογικό πλαίσιο της ΣΝ µε 

σοβαρότητα, πρέπει να εξεταστούν ταυτόχρονα η νοηµοσύνη και τα συναισθήµατα, και 

η µεταξύ τους διασύνδεση την οποία στη συνέχεια θα δείξουµε.  

 

Σχήµα 1.1 - Η διαχρονική εξέλιξη της Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης 

Year Researcher EI Related Concepts 

1677 Spinoza Emotions &  intellect > cognition 

1920 Thorndike Non-intellective intelligence 

1940 Wechsler Social intelligence 

1948 Leeper Emotional thought 

1949 Manguss and Woodward Emotional factors 

1960 Mowrer Emotions as higher order intelligence 

1960 Lum Motivation and self sufficiency 

1977, 1981 Sharma Non-intellectual and personality factors 

1993 Gardner Multiple intelligence 

1985 Strnberg Practical intelligence 

1985 Salovey and Mayer Emotional intelligence 

1995 Goleman Emotional intelligence 

1997 Saarni Self-sufficiency 

1985 Bar-On EQ 

1998   Goleman Emotional competency 

2001 Dann Emotional fitness 

2003 Singh and Chadha Emotional competence, Emotional maturity and Emotional sensitivity 

 

Πηγή: Sharma R.Radha (2008), Review Essay: “Emotional Intelligence from 17th Century to 21th Century: 

Perspectives and Directions for Future Research”, Vision, The Journal of Business Perspective, Vol.12 

No.4, pp.59-66. 

 

1.4 Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Σ.Ν. 

 

Οι Mayer and Salovey (1990), αποσαφήνισαν τον όρο της ΣΝ αποτελούµενο από 

τρεις κατηγορίες ικανοτήτων: αξιολόγησης και έκφρασης συναισθήµατος, έλεγχος 

συναισθήµατος και χρησιµότητά του στην επίλυση προβληµάτων. Ενώ τα συναισθήµατα 
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αποτελούν τον πυρήνα αυτού του πρότυπου µοντέλου, ταυτόχρονα συµπεριλαµβάνονται 

τόσο κοινωνικές όσο και γνωσιακές λειτουργίες στις παραπάνω τρεις κατηγορίες. 

 

Ο Salovey ο οποίος χαρτογράφησε µε µεγάλη λεπτοµέρεια τους τρόπους µε τους 

οποίους µπορούµε να προσδώσουµε νοηµοσύνη στα συναισθήµατά µας. Τότε οι 

Sternberg και Salovey εξέφρασαν µια ευρύτερη άποψη της νοηµοσύνης, επιχειρώντας να 

την επαναπροσδιορίσουν µε βάση τι χρειάζεται για µια πετυχηµένη ζωή.  Ο Salovey 

εντάσσει τα είδη της προσωπικής νοηµοσύνης στο βασικό του ορισµό περί 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης, επεκτείνοντας αυτές τις ικανότητες σε πέντε βασικούς 

τοµείς: 

 

1. Γνώση των συναισθηµάτων. 

Η αυτοεπίγνωση- η αναγνώριση ενός συναισθήµατος την ώρα που δηµιουργείται- είναι ο 

ακρογωνιαίος λίθος της ΣΝ. 

2. Έλεγχος των συναισθηµάτων. 

Η χειραγώγηση και ο έλεγχος των συναισθηµάτων ώστε να είναι κατάλληλα ανά πάσα 

στιγµή- ικανότητα που οικοδοµείται πάνω στην αυτό-επίγνωση. 

3.Εξεύρεση κινήτρων για τον εαυτό µας. 

Ο έλεγχος των συναισθηµάτων όταν αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση ενός στόχου είναι 

ουσιαστικός στην προσήλωση της προσοχής, στην εξεύρεση κινήτρων, στην 

αυτοκυριαρχία, στην δηµιουργικότητα.  

4. Αναγνώριση των συναισθηµάτων των άλλων. 

Η ενσυναίσθηση, είναι η θεµελιώδης «ανθρώπινη δεξιότητα» που έχει τη βάση κι αυτή 

στην αυτό-επίγνωση. Συναρτάται µε τον αλτρουϊσµό. 

5. Χειρισµός των σχέσεων. 

Η δεξιότητα χειρισµού των συναισθηµάτων των άλλων σε µεγάλο βαθµό είναι η τέχνη 

των σχέσεων. Αυτές οι ικανότητες βρίσκονται πίσω από τη δηµοτικότητα, την ηγετική 

δεινότητα και τη διαπροσωπική επιτυχία. 

Καθένας από τους πέντε αυτούς τοµείς αντιπροσωπεύει ένα σύνολο συµπεριφορών και 

αντιδράσεων (Goleman, 1998). 
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Ο Goleman (1995), παρουσίασε πολλές σηµαντικές διασυνδέσεις. Στην ουσία 

επέκτεινε την αρχική δοµή περιλαµβάνοντας έναν αριθµό κοινωνικών και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων που προέρχονται από την κατανόηση και την έκφραση. 

 

Οι Coper and Sawaf (1997) µε το βιβλίο τους ‘Executive EQ’ ανέδειξαν ένα 

µοντέλο που ανταποκρίνεται σε συγκεκριµένες δεξιότητες και τάσεις σε σχέση µε τους 

τέσσερις θεµέλιους λίθους που προτείνουν ότι είναι: η συναισθηµατική χαρτογράφηση, η 

συναισθηµατική υγεία, το συναισθηµατικό βάθος, η συναισθηµατική αλχηµεία, 

προσθέτοντας  στην παρουσίαση τον χάρτη της ΣΝ. 

 

Ο Bernet το 1996, ανέπτυξε το στυλ στην έννοια της βαθµίδας επιρροής µε την 

πρόταση ότι θα αποτιµούσε µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα τα αισθήµατα ως µέσο 

εκτίµησης της ΣΝ. Τα τρία στυλ που προτείνει: 1. µε βάση την φυσική κατάσταση, 2. µε 

βάση την κριτική ικανότητα, 3. µε βάση τη λογική ως προς την εκλαµβάνουσα σηµασία 

του συναισθήµατος από τα άτοµα, κατηγοριοποιώντας ανάλογα µε τις αποκρίσεις των 

ερωτώµενων. Το πρώτο στυλ είχε τα πιο εµφανή αποτελέσµατα και συνδέεται µε 

καλύτερη πνευµατική υγεία, συνειδητότητα των ανεπαίσθητων αλλαγών στο σώµα, 

κοινωνικότητα, ευχαρίστηση και δηµιουργικότητα. 

 

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι οι ικανότητες όπως προσδιορίζονται από τη ΣΝ 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και ακόµα συσχετίζονται µε τις προϋπάρχουσες νοηµοσύνες. 

(Sharma, 2008). 

 

Αργότερα οι   Mayer and Salovey  βελτίωσαν τολµώντας να προτείνουν ένα νέο 

µοντέλο, ως απαύγασµα των πολυάριθµων δηµοσιεύσεων (Caruso, Mayer and Salovey, 

2002; Mayer and Salovey, 1997; Mayer et al., 2001). Αυτή η αναθεωρηµένη έκδοση του 

µοντέλου βασίζεται στην ιδέα ότι τα συναισθήµατα περιέχουν πληροφορίες σχετικές µε 

τις συνδέσεις ενός προσώπου µε τον υπόλοιπο κόσµο ή µε τα αντικείµενα (Mayer et al., 

2001). Αυτές οι συνδέσεις δεν είναι πάντα εδώ και τώρα, αλλά µπορεί να στηρίζονται 

στη µνήµη ή ακόµη στη φαντασία. Μια ενδεχόµενη αλλαγή στον τρόπο σύνδεσης µε 

τους άλλους, ανθρώπους ή αντικείµενα, οδηγεί σε µια µεταβολή στα συναισθήµατα που 

προκαλούνται. Η ΣΝ ερµηνεύεται σαν η ικανότητα να εξελίσσεις την πληροφορία που 

περιέχεται στα συναισθήµατα- να προσδιορίζεις την έννοια των συναισθηµάτων και τις 
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διασυνδέσεις του ενός µε το άλλο, και να χρησιµοποιήσεις την πληροφορία από το 

συναίσθηµα σαν το θεµέλιο λίθο της σκέψης στη διαδικασία της απόφασης (Lyusin, 

2006). 

 

Το Reuven Bar-On’s model (1997) µεταφέρει την έννοια της ΣΝ σε µια πιο πλατιά 

διάσταση. Προσδιορίζει τη ΣΝ ως αποτελούµενη από µη-γνωσιακές ικανότητες. 

Αναγνωρίζει 5 σφαίρες ικανοτήτων οι οποίες µπορούν να αντιστοιχηθούν µε αυτές της ΣΝ, 

και οι οποίες υποδιαιρούνται στα υπο-συστατικά τους ως εξής: 

 

� Αυτογνωσία: επίγνωση του εαυτού, αυτοπεποίθηση, αυτό- παρατήρηση, αυτό-

πραγµάτωση, ανεξαρτησία. 

� ∆ιαπροσωπικές δεξιότητες: ενσυναίσθηση, διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνική 

υπευθυνότητα. 

� Προσαρµοστικότητα: δυνατότητα επίλυσης προβληµάτων, δοκιµασία σε 

πραγµατικές συνθήκες, ευελιξία. 

� ∆ιαχείριση του στρες: αντοχή σε πιέσεις, έλεγχος της παρορµητικότητας. 

� Γενική διάθεση: ευτυχία, αισιοδοξία. (Lyusin, 2006) 

 

Η ΣΝ αναφέρεται στην ικανότητα κάποιου να γνωρίζει τα ίδια του τα 

συναισθήµατα και τα συναισθήµατα των άλλων, να διαφοροποιείται ανάµεσα σε αυτά, 

και να χρησιµοποιεί πληροφορίες για να καθοδηγήσει τη σκέψη και τη συµπεριφορά 

κάποιου (Salovey and Mayer, 1990). Αυτός ο ορισµός περιέχει τρεις κατηγορίες 

ικανοτήτων: εκτίµηση και έκφραση του συναισθήµατος, έλεγχος του συναισθήµατος, και 

χρησιµοποίηση των συναισθηµάτων στην λήψη απόφασης.  

 

Ένας παρόµοιος ορισµός δόθηκε από τον (Goleman, 1998) ως η δυνατότητα να 

οργανώνει κάποιος τα ίδια του τα συναισθήµατα και αυτά των άλλων, για να παρέχει 

κίνητρα και να τα χειρίζεται αποτελεσµατικά σε σχέση µε τον εαυτό και στις σχέσεις. 

 

Ένας ακόµη ακριβής προσδιορισµός της έννοιας περιγράφεται ως µια περιοχή 

µη-γνωσιακών δεξιοτήτων, επιδεξιοτήτων και ικανοτήτων, που επηρεάζει την ικανότητα 

ενός προσώπου να αντεπεξέλθει στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και πιέσεις (Martinez-

Pons, 1997/1998).  
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Από όλα τα µοντέλα της ΣΝ που αναπτύχθηκαν µέχρι τώρα αυτό του Goleman 

αποσαφηνίζεται µε µεγαλύτερη πληρότητα. Το βασικό του αξίωµα συµπυκνώνεται στον 

εξής ορισµό: «ΣΝ είναι οι ικανότητες της αναγνώρισης και της διαχείρισης των 

συναισθηµάτων του εαυτού και των άλλων» (Goleman, 2001). 

 

Αυτή η συνοπτική ερµηνεία του όρου αποτελείται από 4 µεγάλους τοµείς- όπου τα 

πρώτα δυο συγκαταλέχθηκαν από προηγούµενους ερευνητές, όπως ήδη εξετάσαµε 

(Gardner, 1983), στην ενδοπροσωπική νοηµοσύνη, και τα δυο τελευταία 

αντιστοιχίζονται µε τη διαπροσωπική νοηµοσύνη κάνοντας τη διάκριση ανάµεσα στις 

δυο νοηµοσύνες, τη συναισθηµατική και την κοινωνική. 

 

� Την αυτογνωσία (self-awareness) 

 

Έχει να κάνει µε την ακριβή επίγνωση του εαυτού και την αυτοπεποίθηση. 

Αφορά την εκ βαθέων κατανόηση του πως αισθάνεται κάποιος, όπως επίσης και 

µε τα δυνατά στοιχεία ή τους περιοριστικούς παράγοντες καθώς και µε τις αξίες 

και τα κίνητρα. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται για τον ρεαλισµό 

τους και είναι ειλικρινείς µε τον εαυτό τους και µε τους άλλους. 

Άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµα κατά επέκταση που µας δίνεται από τον 

Goleman (1995), είναι η ικανότητα επαφής µε τα εσωτερικά κίνητρα, τις 

προτιµήσεις, τις πηγές και τις διαισθήσεις. Επιπλέον ερευνητές επιβεβαίωσαν 

έµφυτα χαρακτηριστικά που εξηγούν την έννοια  του  σκοπού στη ζωή (Frankl, 

1992), προσωπικός και κοινωνικός αυτό-προσδιορισµός συνειδητής τοποθέτησης, 

ως ένα κοινωνικό αντικείµενο (Fenigstein et.al., 1975).  

 

� Την αυτοκυριαρχία (self-management /self-regulation) 

 

Οι σχετικοί παράγοντες που την προσδιορίζουν είναι: ο αυτοέλεγχος (self-

control), η µεταδοτικότητα (transparency), η προσαρµοστικότητα (adaptability), 

η επίτευξη κατορθωµάτων ή αυτοπαρακίνηση (achievement orientation), η 

πρωτοβουλία (initial) και η αισιοδοξία (optimism). Πιο αναλυτικά θα λέγαµε για 

τον αυτοέλεγχο ότι αφορά τη διαχείριση των ενοχλητικών συναισθηµάτων και 
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των παρορµήσεων και προσανατολισµός προς ότι αποτελεί πλεονέκτηµα. Ενώ µε 

την µεταδοτικότητα εννοείται «να είσαι ανοιχτός» στους άλλους ως προς τα 

αισθήµατα, τις πεποιθήσεις και τις πράξεις. Η προσαρµοστικότητα ερµηνεύεται 

στην πράξη ως η ικανότητα να ανταποκρίνεσαι µε διαφορετικά καθήκοντα µε 

ευελιξία χωρίς να αποσπάται η προσοχή ή ενέργεια, χαρακτηριζόµενος από 

άνεση (comfortable). Η δε έννοια του κατορθώµατος είναι πολύ κυρίαρχη στον 

τοµέα αυτό και σηµαίνει την ύπαρξη υψηλών στανταρντς και τη συνεχή επιδίωξη 

για βελτίωση της απόδοσης και των άλλων, ή αλλιώς εννοείται ως 

αυτοπαρακίνηση. Χαρακτηρίζονται από το ότι είναι πραγµατιστές, θέτουν 

µετρήσιµους αλλά προκλητικούς στόχους και υπολογίζουν το ρίσκο ώστε οι 

στόχοι τους να αξίζουν και να είναι επιτεύξιµοι. Με έντονο ενδιαφέρον για 

µάθηση αλλά και για την εκπαίδευση των άλλων. Η πρωτοβουλία υπερέχει σε 

αυτούς που πιστεύουν ότι καθορίζουν οι ίδιοι τη µοίρα τους. Το χαρακτηριστικό 

τους είναι ότι αρπάζουν ευκαιρίες ή τις δηµιουργούν. Ενώ το τελευταίο 

χαρακτηριστικό της αισιοδοξίας είναι πολύ σηµαντικό γιατί δείχνει µια θετική 

στάση προς τους άλλους και στα πράγµατα. Αποτελεί τον προσδιοριστικό 

παράγοντα των κινήτρων και  της έκβασης των αποδόσεων (Seligman, 1990). 

 

Επίσης, σε αυτό τον τοµέα αναγνωρίζεται ότι υπάρχει ένας ισχυρός 

δεσµός µε τη συµπεριφορά για την επιλογή, επειδή περικλείει τον αυτοέλεγχο, 

την προσαρµοστικότητα, την αυτοπαρατήρηση (η ικανότητα των ατόµων να 

προσαρµόζουν τη συµπεριφορά τους σε εξωτερικά ερεθίσµατα και καταστάσεις) 

µέσα σε ένα πλαίσιο καταστάσεων. Επιπλέον, τα συστατικά της ενσυναίσθησης 

και της υποκίνησης µπορούν να συµβάλλουν στο πως τα άτοµα εκλαµβάνουν τα 

γεγονότα και έµµεσα να επηρεάσουν µια συµπεριφορά απόκρισης κατά την 

επιλογή (Rozell E.J., Pettijohn C.E., Parker S.R, 2001). 

 

� Την κοινωνική αντιληψιµότητα (social awareness) 

 

Τα στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται είναι η ενσυναίσθηση (empathy), η 

αντιληπτική γνώση (organizational awareness), και η δεκτικότητα στην παροχή 

υπηρεσιών (service orientation). Η ενσυναίσθηση, εµφυσύει την ικανότητα 

συντονισµού µιας σειράς συναισθηµατικών σηµάτων, σιωπηλά, σε ένα πρόσωπο 
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ή σε µια οµάδα.  Είναι προσεκτικοί ακροατές και συναισθάνονται τους άλλους µε 

αποτέλεσµα να µπορούν να ηγηθούν µεταξύ διαφορετικών ατόµων. Το προσόν 

της αντιληπτικής γνώσης επιτρέπει σε κάποιον να δρα έξυπνα, να ανιχνεύει 

κρίσιµα κοινωνικά δίκτυα και να εντοπίζει την δυναµική των σχέσεων- κλειδιών 

σε ένα χώρο. Επίσης, άτοµα που τοποθετούνται µε υψηλό επίπεδο προσφοράς 

δηµιουργούν ευχάριστο κλίµα κρατώντας σε καλό επίπεδο τις σχέσεις µε τους 

πελάτες τους και επιβλέποντας προσεκτικά την ικανοποίηση των αναγκών τους. 

 

� Τη διαχείριση των σχέσεων (relationship management) 

 

Αποτελείται από 6 επιµέρους τοµείς όπως περιγράφονται: η έµπνευση 

(inspiration), η επιρροή (influence), η παρακίνηση για ανάπτυξη των άλλων 

(developing others), ως καταλύτης αλλαγών (change catalyst) µε άλλα λόγια η 

διορατικότητα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες στη διαχείριση συγκρούσεων 

(conflict management), η οµαδική εργασία και συνεργατικότητα (teamwork and 

collaboration). Όσον αφορά την έµπνευση τα χαρακτηριστικά είναι ότι αυτοί οι 

άνθρωποι έχουν απήχηση, ενσωµατώνουν οι ίδιοι αυτό που θέλουν να περάσουν 

στους άλλους και επιδέξια επιβάλλουν το όραµά τους ή το µοιράζονται µαζί τους 

ως µια κοινή αποστολή. Η επιρροή εκφράζεται µε τη σωστή εικόνα για το χτίσιµο 

µιας στρατηγικής επικοινωνίας. ∆ιακρίνονται για την ικανότητα της πειθούς τους 

και την ευχάριστη προσωπικότητά τους και έχουν το προσόν να καλλιεργούν τις 

ικανότητες των άλλων ως καθοδηγητές, έχουν ηγετικές ικανότητες. 

Οι καταλύτες των αλλαγών αναγνωρίζουν την ανάγκη για αλλαγή, είναι 

διορατικοί, προκαλούν το κατεστηµένο, και αγωνίζονται για τη νέα τάξη 

πραγµάτων,  είναι υπερασπιστές της αλλαγής και ηγούνται αυτής της ανάγκης, 

προσφέρουν µε πρακτικό τρόπο τακτικές και υπερπηδούν τα εµπόδια. Η 

διαχείριση των συγκρούσεων γίνεται µέσα από την κατανόηση όλων των µερών, 

φέρνοντας στην επιφάνεια τη σύγκρουση, και διοχετεύοντας την ενέργεια αυτή 

για ένα κοινά αποδεκτό ιδανικό. Η οµαδικότητα διακρίνεται από την φιλική, 

συναδελφική ατµόσφαιρα, την αλληλεγγύη, τον ενθουσιασµό σε µια συλλογική 

προσπάθεια. Χαρακτηρίζει κάποιον που ξοδεύει χρόνο περά από τα πλαίσια των 

καθηκόντων του στερεώνοντας σχέσεις µε τα µέλη µιας κοινωνίας (Nwokah G.N., 

2009). 
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1.5 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ Σ.Ν ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

 

1.5.1 ΣΝ: σχέση πελάτη- προµηθευτή 

 

Μέχρι σήµερα σύµφωνα µε έρευνες που έχουν διενεργηθεί στην αποτελεσµατική 

διοίκηση επιχειρήσεων έχει επιχειρηθεί η µελέτη της περιοχής του αγοραστή και του 

προµηθευτή, µε κριτήρια την οικονοµική απόδοση και τις µετρήσεις σε λειτουργικό 

επίπεδο, αλλά όχι και των δυο (Carr and Pearson, 1999; Fynes and Voss, 2002; Jap, 2001; 

O’Toole and Donaltson, 2002).  

 

Σήµερα ένα όλο και µεγαλύτερο τµήµα της ερευνητικής κοινότητας αναγνωρίζει 

τη σπουδαιότητα των παραγόντων, όπως είναι η εµπιστοσύνη και η δέσµευση στις 

σχέσεις αγοραστή – προµηθευτή (Carr and Pearson, 1999, 2002; Fynes and Voss, 2002; 

Humphreys et al., 2004; Johnston et al., 2004; O’Toole and Donaltson, 2000, 2002). Για 

αυτό το λόγο, θα ήταν ωφέλιµο να εξετάσουµε διαπροσωπικούς παράγοντες όπως η 

επιρροή, η ενσυναίσθηση, η ηγεσία και η συνεργασία ανάµεσα σε αγοραστή- 

προµηθευτή. Οι παράγοντες αυτοί προτείνεται ότι είναι συστατικά – κλειδιά της ΣΝ, που 

µπορεί να σχετίζονται µε την απόδοση στη σχέση από πλευράς του αγοραστή 

(relationship performance: πόσο αποτελεσµατικά δρα ο αγοραστής σε οικονοµικούς και 

µη οικονοµικούς όρους ως προς τις αλληλεπιδράσεις µε τους προµηθευτές). Είναι 

χρήσιµο να διευρύνουµε τις σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ τους προκειµένου να 

συµπληρώσουµε ένα κενό στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

 

Σχετικά µε τη σχέση αγοραστή-προµηθευτή παρουσιάζεται ως µια αµοιβαία 

σχέση, µε από κοινού συµφέροντα (O’Toole and Donaltson, 2002). Παροµοίως, η 

επιστήµη της ΣΝ παρουσιάζει µια ευκαιρία για περαιτέρω µελέτη µέσα στο πλαίσιο 

αυτής της αµοιβαίας και αµφίδροµης σχέσης. 

 

∆ιάφοροι ερευνητές (Cavallo and Brienza, 2002; Deeter-Schmelz and Sojka, 

2003; Goleman,1995, 1998, 2000; Goleman et al.,2002; Mayer and Salovey, 1990, 1993, 

1997; Murensky, 2000; Sala, 2002; Williams, 2003),  βρήκαν ότι οι ηγέτες µε υψηλή ΣΝ 

επιδεικνύουν υψηλή απόδοση σε αποτελέσµατα µέσα στην επιχείρηση όπου λειτουργούν. 
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Επιπλέον νεότερη έρευνα περί της ΣΝ, επικεντρώνει στη θετική επίδραση των αυτό-

διοικούµενων οµάδων (Druskat, 2001; Druskat and Kayes, 2000; Druskat and Wolff, 

2001; Druskat and Wheeler, 2003; Wolff et al., 2002).  

 

Στην παρούσα µελέτη προτείνεται ότι η ΣΝ στη σχέση αγοραστή- προµηθευτή 

µπορεί να εµπλουτίσει τη γνώση  που έχουµε για τις συµπεριφορικές δεξιότητες που 

συνήθως αλληλεπιδρούν µε τους προµηθευτές (Carr and Smeltzer, 2000). Από την 

θεωρία η ΣΝ στηρίζεται στις σχέσεις, στην οµαδική εργασία και στη συνεργασία και 

διεξοδικά άλλες µελέτες υποστηρίζουν τη σχέση της ΣΝ µε την οργανωσιακή απόδοση 

από τα παραγόµενα αποτελέσµατα. Επιπρόσθετη αξία προκύπτει όταν τα άτοµα είναι σε 

θέση να συγκρίνουν τις ίδιες τους τις αντιλήψεις µε αυτές των άλλων.   

 

Από την σκοπιά του ατόµου, η έρευνα θέτει ως κριτήριο την επίδραση της 

αποτελεσµατικής επικοινωνίας, σε µακροπρόθεσµη βάση, την υποστήριξη από τα 

ανώτερα διοικητικά στελέχη, µε την αξιολόγηση του προµηθευτή, τους στρατηγικούς 

σκοπούς του προµηθευτή και την εµπιστοσύνη που δείχνει ο αγοραστής στον 

προµηθευτή, όλα αυτά συσχετίζονται µε τη βελτίωση της απόδοσης στη σχέση 

αγοραστή- προµηθευτή (Humphreys et al., 2004).  

 

Επιπλέον, άλλα πλεονεκτήµατα που τονίζονται από την βιβλιογραφία είναι ότι η 

στενή εργασιακή σχέση µεταξύ τους µπορεί να συµβάλλει στο σχεδιασµό ανώτερου 

ποιοτικά προϊόντος (Mc Ginnis and Vallopra, 2001). Άλλωστε γίνεται σαφές ότι 

αναπτύσσοντας την εµπιστοσύνη µέσα από τη σχέση συνεργασίας, όπου κάθε µέλος 

είναι ικανό να προσαρµόσει και να βελτιώσει αυτή την επικοινωνία και τη συνεργασία, 

τότε καταλήγει στην ισχυροποίηση της σχέσης αγοραστή- προµηθευτή (O’Toole and 

Donaltson, 2002). Από τις ιδιότητες των τοµέων που απαρτίζουν τη ΣΝ προκύπτει, 

σύµφωνα µε έρευνες, ότι συµπεριφορές ενσυναίσθησης είναι απαραίτητες στο χτίσιµο 

λειτουργικών σχέσεων µε τους άλλους (Goleman et al.,2002; Sala, 2002; Wolff et al., 

2002) διευκολύνοντας την επίτευξη επωφελών συµβιβασµών και από τα δυο µέρη. Από 

την άλλη, η κοινωνική κατανόηση έχει να κάνει κυρίως µε την ικανότητα του ηγέτη να 

έχει το προσόν της συναίσθησης (Goleman et al, 2002) και είναι µια σηµαντική ιδιότητα 

για τους αγοραστές ώστε να έχουν υπόψη τους να αυξήσουν την απόδοση της σχέσης 

στις περιοχές της ποιότητας, του κόστους, και της ευελιξίας. 



 21 

 

Επειδή όταν βελτιώνεται η ικανότητα στο χτίσιµο αποδοτικών σχέσεων τότε ο 

αγοραστής προσαρµόζεται πιο εύκολα στο συνεχώς πιο σύνθετο και δυναµικό 

επιχειρηµατικό περιβάλλον των προµηθευτριών εταιριών, αυξάνοντας την 

εκλαµβανόµενη ικανοποίηση (Goleman et al., 2002). Συνεπώς είναι σηµαντικό για τους 

προµηθευτές να καταλάβουν τη ΣΝ των αγοραστών τους και πώς να αναγνωρίσουν ποιοι 

από αυτούς παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα στη συµπεριφορά τους, προχωρώντας σε 

στρατηγικές συµµαχίες στην επιλογή των κατάλληλων συνεργασιών και την καθιέρωση 

µακροχρόνιων σχέσεων, ή της περαιτέρω ανάπτυξης αυτής της επιχειρηµατικής σχέσης. 

 

1.5.2 Η Σ.Ν σε σχέση µε την κουλτούρα 

 

Εάν υποθέσουµε ότι η παγκοσµιοποίηση είναι ένα αναπόφευκτο γεγονός τότε και 

η δια-πολιτισµικότητα είναι επίσης. Από τη µια πλευρά ο κόσµος γίνεται όλο και πιο 

οµογενοποιηµένος και οι διαφορές µεταξύ των εθνικών αγορών φθίνουν και µερικά είδη 

προϊοντικών σειρών εξαφανίζονται ταυτόχρονα. Αυτό σηµαίνει ότι στρατηγικά η 

επικοινωνία στις επιχειρήσεις παγκοσµιοποιείται. Προσδιορίζοντας τις διαφορετικές 

αξίες της κουλτούρας σε ένα διεθνές περιβάλλον µπορεί να οδηγήσει στη διαµόρφωση 

µιας παγκόσµιας στρατηγικής επικοινωνίας (Munson and McIntyre, 1979). 

 

Καθώς όλο και περισσότερες εταιρίες διαβαίνουν την διεθνή αρένα, το στοίχηµα 

της διαφοροποίησης (diversity) παίρνει µια προστιθέµενη αξία. Το ερώτηµα είναι κατά 

πόσο η διαφορετικότητα στα δηµογραφικά στοιχεία (ηλικία, φύλο, εθνικότητα, 

εκπαίδευση κτλ) µπορεί να ερµηνεύσει κατάλληλα την ανοµοιογένεια των πολιτισµών 

και πόσες από αυτές τις παραµέτρους κατανοούνται στο βαθµό που συµβάλλουν στη 

διαφοροποίηση ή την ποικιλία.  

 

Με την έννοια της τµηµατικής πανοµοιότυπης αντιγραφής (partial replication), 

συνίσταται στο ότι µέσω της αλληλεγγύης των προσωπικών εννοιών που ανταλλάσσουν 

τα άτοµα µεταξύ πολλών και διαφορετικών ρόλων που υποδύονται µέσα σε ένα 

κοινωνικό σύστηµα, λειτουργεί υπέρ της οµοιογενοποίησης σχετικά µε την άποψη για 

τον κόσµο, διευκολύνοντας έτσι τις συναλλαγές τους (Firsirotus, 1984). Στη 

βιβλιογραφία υπάρχουν κάποια θεωρητικά πλαίσια, που έλκουν συµπεράσµατα από τη 
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συµπεριφορά των ατόµων σε συγκεκριµένο περιβάλλον διαµέσου της γνωσιακής 

(cognitive) διαδικασίας. Έτσι τα άτοµα αυξάνουν την ικανότητά τους για ενσυναίσθηση 

µέσα σε ένα περιβάλλον (π.χ ίδιου φύλου) και αναπτύσσουν ικανότητες που µπορούν 

εύκολα να εφαρµοστούν σε άλλα περιβάλλοντα (π.χ κουλτούρας). 

 

Όπως έχουµε περιγράψει η ΣΝ αποτελείται από µια οµάδα ικανοτήτων που 

περιλαµβάνουν την ικανότητα να λαµβάνεις τις συναισθηµατικές απολήξεις των άλλων 

και του εαυτού και να χρησιµοποιείς τα συναισθήµατα για να προάγεις καλύτερη 

εκτέλεση καθηκόντων, να κατανοείς τα συναισθήµατα και τη γνώση που προέρχεται από 

αυτά, και να συντονίζεις τα συναισθήµατα του ίδιου και των άλλων (Mayer and Salovey, 

1997). Επιπλέον, αυτές οι ικανότητες µπορούν να διδαχθούν και είναι πιθανό να 

µπορούν να µορφοποιηθούν υπό την έννοια της αφοµοίωσης στην εθνική κουλτούρα. 

Με αποτέλεσµα, καθώς τα άτοµα κοινωνικοποιούνται επιζητώντας την κοινωνική γνώση 

και αναπτύσσοντας ιδιαίτερες ικανότητες για να µπορέσουν να υιοθετήσουν έναν 

οργανωσιακό ρόλο, µπορούν ταυτόχρονα να βελτιώσουν την δια-πολιτισµική τους ΣΝ, 

και συχνά αυτό έχει ως αποτέλεσµα µια αυξανόµενη κατανόηση των συµπεριφορικών 

τάσεων και την εξοικείωση µε τις αξίες που επικρατούν µεταξύ των άλλων κουλτουρών. 

Σαν παράδειγµα, σε µια πρόσφατη µελέτη, η ενσυναίσθηση µεταξύ των διαφόρων 

κουλτουρών αποκαλύπτεται σαν ένας καθοριστικός παράγοντας «εκπατρισµού» δια-

πολιτισµικών προσεγγίσεων (Peltokorpi, 2008). 

 

∆εδοµένου ότι τα άτοµα µοιράζονται από κοινού διεθνώς το αίσθηµα ότι όλοι 

βλέπουν τον κόσµο µε την ίδια προοπτική που έχουν οι ίδιοι, η πρόκληση της ΣΝ είναι 

πιθανό να αποτελεί ένα ανερχόµενο ζήτηµα. Η ΣΝ µπορεί να παίξεί ένα ζωτικό ρόλο 

στην κατανόηση της σχέσης µεταξύ της παγκόσµιας επιχειρησιακής επικοινωνίας και τις 

αποδόσεις που επιφέρει ανά επιχείρηση (Lillis and Tian, 2009). 

 

Εάν η ΣΝ είναι προσανατολισµένη µε την κουλτούρα, υπάρχουν κάποιες όψεις 

που µπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα των αποφάσεων µέσα ένα περιβάλλον; Η 

ΣΝ σαν µια παγκόσµια µεταβλητή, µπορεί αποτελεσµατικά να συνεισφέρει στην 

γνωριµία (awareness) της άλλης κουλτούρας προβλέποντας ανώτερη εκτέλεση 

καθηκόντων (performance) µέσα από τις διαστάσεις της ενσυναίσθησης και των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Με υψηλή ευαισθητοποίηση και κατανόηση των διαφορετικών 



 23 

οµάδων κουλτούρας, ελαχιστοποιούνται τα εµπόδια της δια-πολιτισµικής επικοινωνίας 

και αυξάνουν την πιθανότητα επιτυχίας στις παγκόσµιες αγορές. Η ΣΝ θεωρείται σαν 

µεσολαβητής αποδοτικών σχέσεων µεταξύ διαφορετικών κουλτουρών (Cote and Miners, 

2006). ∆ηλαδή, στην παγκόσµια οικονοµία όπου η δύναµη του εργατικού δυναµικού 

εµπερικλείει ετερογενή στοιχεία η επικοινωνία σε διεθνές επίπεδο εµπλουτίζεται 

σηµαντικά από την περαιτέρω κατανόηση των συναισθηµατικών δυνάµεων που 

ενυπάρχουν σε αυτή τη συνδιαλλαγή (Lillisand Tian, 2009). 

 

1.5.3 Η Σ.Ν. και η παροχή υπηρεσιών 

 

Η ΣΝ ως βελτιωτικός παράγοντας της επικοινωνίας µέσα στους οργανισµούς 

συναντάται στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών, όπου περισσότερες µελέτες έχουν γίνει 

στο εργαστήριο των συναισθηµάτων επικεντρωµένες στην πλευρά του υπαλλήλου παρά 

στην µεριά του πελάτη (Abraham, 1998; Morris and Feldman, 1996) που αντανακλάται 

τελικά στην ικανοποίηση του πελάτη.  

 

Πολλές φορές οι υπάλληλοι στα διάφορα τµήµατα χειρίζονται ως «εσωτερικοί 

πελάτες» από τους οργανισµούς, αυξάνοντας το συναισθηµατικό µίγµα ανάµεσα στο 

προσωπικό. Οι παρούσες έρευνες καταδεικνύουν σχέση µεταξύ της ΣΝ µε θέσεις κλειδιά 

µεταξύ άλλων το νοσηλευτικό προσωπικό (Cadman and Brewer, 2001), µε 

διαπροσωπικές δεξιότητες µεταξύ των στελεχών διοίκησης (Morland, 2001), και µε την 

προσφορά υπηρεσιών γενικά στον πελάτη (Cook and McCaulay, 2002). Επίσης, στη 

δηµιουργία θετικού κλίµατος (Barling et.al.,2000) και µερικά συστατικά της ΣΝ 

βρέθηκαν να έχουν ισχυρό συσχετισµό σε µετασχηµατισµούς της ηγετικής 

συµπεριφοράς (Beadle, 2000). 

 

Το κλειδί της επιτυχούς ανάπτυξης της ΣΝ βρίσκεται στην αυτογνωσία (Slaski 

and Cartwright, 2002b). Ο όρος ΣΝ περιλαµβάνει την ικανότητα της γνώσης και της 

ολοκλήρωσης, από εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες, που είναι η γνωσιακή και η 

συµπεριφορική φύση, σε συντονισµό µε αυτές της συναισθηµατικής προέλευσης και 

έκφρασης (Bardzil P. and Slaski M.,2003). Τονίζεται, επίσης, από την βιβλιογραφία η 

χρησιµότητα της ΣΝ στην πρόβλεψη της επιτυχίας σε ακαδηµαϊκό και εργασιακό 

περιβάλλον (Goleman, 1995, 1998; Sternberg, 1996).  
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 Προηγούµενες έρευνες στη ΣΝ έδειξαν ότι το κλειδί για την επιτυχία των 

οργανισµών βρίσκεται στην ικανότητά τους να δηµιουργούν ευχάριστο κλίµα (Schneider 

and Bowen, 1993; Schneider et. al., 1998). Είναι σηµαντικό οι πολιτικές και οι πρακτικές 

να είναι αυτές που αναµένονται από τους πελάτες (Schneider et.al., 2000), καθώς 

αντανακλούν σε συµπεριφορές πιστότητας. Έχει παρατηρηθεί ότι το θετικό κλίµα στις 

υπηρεσίες, αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών, άρα, και την κερδοφορία 

(Keiningham and Vavra, 2001; Oliver, 1996). Μέσα από τα επίπεδα πιστότητας 

οδηγείται στην επανάληψη αγοράς της ίδιας υπηρεσίας (Reicheld, 1996). 

  

Σε ένα άλλο σηµείο της βιβλιογραφίας γίνεται αναφορά στη φύση του «gestalt» 

µέσα από ένα σύστηµα ολοκλήρωσης της αντιλαµβανόµενης ποιότητας. Αναπτύχθηκε 

από τον Bardzil et.al. (2000) και αναλύεται σε τρεις παράγοντες προσέγγισης των 

αντιλήψεων των πελατών στις υπηρεσίες: 

(i) Ο συναισθηµατικός προσανατολισµός στις υπηρεσίες δηµιουργώντας θετικές 

συναισθηµατικές επιπτώσεις στους πελάτες. 

(ii) Ο γνωσιακός προσανατολισµός αναφέρεται στις πνευµατικές ικανότητες που 

απαιτούνται για να µεταφερθεί η υπηρεσία επακριβώς. 

(iii) Ο συµπεριφορικός προσανατολισµός ή αλλιώς η απτότητα του περιεχοµένου της 

υπηρεσίας απαιτεί προ-ανάδραση από τους εµπλεκόµενους για την επίτευξη υψηλότερου 

επιπέδου πειστικότητας µε επιχειρήµατα. 

 

 Υπό αυτή τη θεώρηση η ικανότητα ολοκλήρωσης της υπηρεσίας εµπεριέχει 

υψηλά επίπεδα ΣΝ, και αποτελεί τον καθοριστικό µεσολαβητή ρύθµισης συµπεριφοράς 

στις υπηρεσίες. Η ολοκλήρωση αυτή µεταξύ του συναισθηµατικού και του 

συµπεριφορικού µοντέλου περιλαµβάνει την αποτελεσµατική προσωποποίηση στις 

ανάγκες του πελάτη, προσαρµοστικότητα µε φυσικότητα στη συµπεριφορά και µεταξύ 

άλλων: ευελιξία, καινοτοµία και συναισθηµατική ωρίµανση από την πλευρά του 

υπαλλήλου στις υπηρεσίες. Η ολοκλήρωση µεταξύ του συναισθηµατικού και του 

γνωσιακού υποδηλώνει την αυτό-γνωσία µε την ευρεία έννοια, σε κάθε εκδήλωση 

εκτελούµενου καθήκοντος (Wong, 2004).  
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1.6 ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Σ.Ν. 

 

Η ΣΝ είναι ένας σχετικά καινούργιος τοµέας, έχοντας πρόσφατα διαδοθεί και 

έχοντας κερδίσει ταχύτατα την προσοχή διεθνώς (Roberts, Zeidner and Matthews, 2001), 

εξαιτίας της σηµαντικότητας των συναισθηµάτων στην καθηµερινή ζωή (Goleman, 

1995). Παρ’όλα αυτά κάποιοι ερευνητές αµφισβήτησαν το αν η ΣΝ είναι κάτι παραπάνω 

από ένα σετ των ήδη υπάρχοντων µεταβλητών της προσωπικότητας. Σαν αποτέλεσµα,  

Mayer, Salovey and Caruso (2000), ξεχώρισαν µεταξύ των µοντέλων ικανοτήτων και 

των µικτών µοντέλων της ΣΝ. Συµπερασµατικά κατέληξαν ότι µόνο τα µοντέλα 

ικανότητας (ability models or information-processing models), µπορεί να είναι 

καταλλήλως οριοθετηµένα και πιο αξιόπιστα για τη µέτρηση της ΣΝ (Petrides & 

Furnham, 2000), ενώ τα µικτά µοντέλα (mixed models) προσφέρουν µια πιο γενική 

οπτική και στερούνται εσωτερικής συνοχής λόγω των γνωρισµάτων που λαµβάνουν 

υπόψη τους (Day and Carroll, 2004). 

 

Για τους σκοπούς της µέτρησης προτείνουµε από τη βιβλιογραφία το µοντέλο των 

τεσσάρων κλάδων της ΣΝ (Four-branch Model of Emotional Intelligence) του 1997, ως 

το επικρατέστερο µεταξύ των µοντέλων µέτρησης ικανοτήτων της ΣΝ λόγω της 

µεγαλύτερης αξιοπιστίας που παρέχει. 

 

1ος κλάδος: Έννοια, αξιολόγηση και έκφραση των συναισθηµάτων. 

� Αναγνώριση του συναισθήµατος στη φυσική τους κατάσταση, αισθήµατα και 

σκέψεις. 

� Αναγνώριση των συναισθηµάτων στους άλλους ανθρώπους, σχήµατα λόγου και 

περίτεχνος τρόπος χειρισµού του λόγου, από την απήχηση της εµφάνισης ή τη 

συµπεριφορά. 

� Ακριβής έκφραση των συναισθηµάτων και των αναγκών που συνδέονται µε αυτά. 

� ∆ιαχωρισµός ανάµεσα σε αυτά που διατυπώνονται µε ακρίβεια και σε αυτά που 

περιέχουν ασάφειες, στις ειλικρινής και στις ανειλικρινείς συναισθηµατικές 

εκφράσεις. 

 

2ος κλάδος: Συναισθηµατική διευκόλυνση της σκέψης 

� Συναισθήµατα που αφυπνίζουν τη σκέψη κατευθύνοντας την προσοχή. 
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� Συναισθήµατα που γεννούνται για να ενισχύσουν την κρίση και τη µνήµη. 

� Συναισθήµατα που αλλάζουν την οπτική των ατόµων επιτρέποντας την 

προσέγγιση πολλαπλών πτυχών. 

� Συναισθηµατικές καταστάσεις που ενεργούν διαφορικά για την ενθάρρυνση 

διαφορετικών προσεγγίσεων στην αντιµετώπιση των προβληµάτων (π.χ η ευτυχία 

διευκολύνει την επαγωγικό τρόπο συλλογισµού). 

 

3ος κλάδος: Καταλαβαίνοντας τις αιτίες πρόκλησης και τις συνέπειες των 

συναισθηµάτων. 

� Περιγραφή του συναισθήµατος και αναγνώριση της συσχέτισης που υπάρχει 

ανάµεσα στα ήδη σχηµατοποιηµένα συναισθήµατα. 

� Ερµηνεία της έννοιας των συναισθηµάτων και των περιστάσεων. 

� Κατανόηση των πολύπλοκων αισθηµάτων. 

� Κατανόηση των µεταβάσεων µεταξύ συναισθηµάτων (Kidwell, Hardesty and 

Childers, 2008). 

 

4ος κλάδος: Συντονισµός/ έλεγχος των συναισθηµάτων στον ίδιο τον εαυτό και στους 

άλλους. 

� Ανοιχτή στάση στα συναισθήµατα, ευχάριστα και δυσάρεστα. 

� Αντανακλαστική απασχόληση µε συναισθήµατα που έχουν µια χρησιµότητα ή 

είναι πληροφοριακά. 

� Αντανακλαστική παρακολούθηση και κρίση των ιδίων συναισθηµάτων και των 

άλλων. 

� ∆ιαχείριση των ιδίων συναισθηµάτων και αυτών των άλλων: µετριασµός των 

αρνητικών και εξύψωση των θετικών (MacCann, C. et.al, 2007). 

 

Ένα άλλο µοντέλο για την προσέγγιση της  EI είναι το µοντέλο των 4 

παραγόντων (MSCEIT) (criterion related validity of an ability-based measure of EI) και 

αποτελείται από τέσσερις βαθµίδες: τη διαχείριση των συναισθηµάτων, η οποία 

εκτιµάται από τα συναισθήµατα που αναπτύσσονται µέσα στις σχέσεις, τη 

συναισθηµατική κατανόηση, που ερµηνεύεται από την εξελικτική πορεία και τα στάδια 

µετάβασης της, τη συναισθηµατική ολοκλήρωση (integration), που εκτιµάται από την 

ικανότητα ενσυναίσθησης και καθοδήγησης (synesthesia & facilitation), τη 
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συναισθηµατική αντίληψη (emotional perception), που αντλείται από τις εκφράσεις του 

προσώπου και τις µορφοποιήσεις (faces & designs), (Day and Carroll, 2004). 

 

Παρά την έρευνα πίσω από την προσέγγιση του µοντέλου ικανοτήτων (ability-

based approach), η ΕΙ βιβλιογραφία γενικά τείνει την προσοχή της στην προσέγγιση του 

µοντέλου γνωρισµάτων (trait-based model). H δεύτερη είναι πιο κυρίαρχη, έχοντας γίνει 

δηµοφιλής από του Goleman (1995,1998). Ο Goleman προσδιόρισε την ΕΙ ως την 

κατάσταση µη ενσυνείδητης γνωσιακής διαδικασίας στα ανθρώπινα όντα σαν µια 

φυσική διαδικασία, και περιλαµβάνοντας τέτοια προσωπικά γνωρίσµατα όπως, 

υποκίνηση, αισιοδοξία, προσαρµοστικότητα και εγκαρδιότητα. Ο Bar-On (1997) επίσης 

επικύρωσε αυτή την προσέγγιση βάσει γνωρισµάτων του χαρακτήρα στην ΕΙ και 

προσδιόρισε την ΕΙ σαν ένα σύνολο µη-γνωσιακών ικανοτήτων, δεξιοτήτων και 

χαρισµάτων που επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο τα ανθρώπινα όντα 

αντεπεξέρχονται µε τις απαιτήσεις της ζωής και δρουν κάτω από πίεση. 

 

Ως εξέλιξη του µοντέλου που υποδείξαµε παραπάνω είναι το: Consumer 

Emotional Intelligence (CEI), που προσδιορίζεται ως ένα σετ δεξιοτήτων που αφορά την 

διαδικασία του συναισθήµατος στην εισροή της πληροφορίας.  Αποτελείται από ένα σετ 

πρωτο-εκδηλωµένων συναισθηµατικών ικανοτήτων που επιτρέπουν στα άτοµα να 

αναγνωρίζουν τη σηµασία των συναισθηµατικών προτύπων που υποσκελίζουν την 

αγοραστική απόφαση, να εκλογικεύουν και να λύνουν προβλήµατα βασιζόµενοι σε 

αυτές τις ικανότητες (Kidwell et al.,2008; Mayer and Salovey,1997). Περιλαµβάνει την 

κατανόηση από τους καταναλωτές πως µια απόφαση µπορεί να τους κάνει να 

αισθανθούν και ρυθµίζει τα συναισθήµατα αυτά στη διαδικασία της κατανάλωσης. Η ΣΝ 

είναι ξεχωριστή από την γνωσιακή (Wood and Lynch, 2002), ενώ αλλού υποστηρίζεται 

ότι όσο υψηλότερη ΣΝ τόσο µεγαλύτερη επίδοση και συχνά λειτουργεί προβλεπτικά της 

γνωσιακής ικανότητας (Matthews, Zeidner, and Roberts, 2003). Πρόσφατα από την 

έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η ΣΝ προβλέπει την κατανάλωση υγιεινών ειδών διατροφής, 

ανώτερα προϊόντα επιλέγονται µε υψηλότερη ΣΝ, πέρα από τις ιδιότητες του προϊόντος 

που αφορά (Kidwell et.al.,2008). 
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Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι η συναισθηµατική ικανότητα του καταναλωτή 

παρέχει µια αντικειµενική εικόνα της ΣΝ και παίζει σηµαντικό ρόλο στην ταξινόµηση 

των συναισθηµάτων. 

 

1.7 ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ Σ.Ν 

 

Ο Mayer et al.(2000b) πρότεινε ότι η ΕΙ είναι πιθανόν να επηρεάζει την έκβαση 

των αποτελεσµάτων που σχετίζονται µε την απόδοση στην εργασία (e.g job performance) 

και τις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις (e.g job interviews). O Goleman (1995,1998) 

ισχυρίστηκε ότι η ΕΙ προβλέπει την προσωπική και επαγγελµατική επιτυχία. Έκανε την 

εικασία ότι επειδή το IQ υποτίθεται ότι ευθύνεται για το 20% της επιτυχίας που έχει 

κάποιος στη ζωή, η ΕΙ τότε είναι πιθανό να απορροφάει το υπόλοιπο 80% (Neely- 

Martinez, 1997). Ο Goleman (1998), επίσης, υποστήριξε ότι επειδή η ΕΙ αγγίζει σχεδόν 

κάθε πτυχή της επαγγελµατικής ζωής, οι εργαζόµενοι οι οποίοι έχουν υψηλό ΕΙ 

αποδίδουν άριστα, δηλαδή  είναι“star performers”.  

 

 Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ελάχιστη αρθρογραφία που 

σχετίζεται µε τη ΣΝ του καταναλωτή για αυτό έχουµε παραθέσει εννοιολογικό πλαίσιο 

που έχει πιο εκτεταµένα χρησιµοποιηθεί στη διερεύνηση παραγόντων σε άλλες 

επιστήµες σχετικές µε τον άνθρωπο, την διεύθυνση προσωπικού, την διοίκηση και την 

ηγεσία. Αποσπασµατικά οι ίδιες πληροφορίες µπορεί να φανούν χρήσιµες στην 

κατανόηση της συµπεριφοράς του καταναλωτή περισσότερο και όχι της παροχής 

υπηρεσίας από την πλευρά των οργανισµών. 

 

1.8  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Σ.Ν 

 

� Εφαρµογές οι οποίες συνεπάγονται την ικανότητα να ερµηνεύουµε πεποιθήσεις, 

κίνητρα και προθέσεις οι οποίες υποσκελίζουν και διατρέχουν την ανθρώπινη 

συµπεριφορά, µπορεί να φανούν ωφέλιµες από την άποψη ότι ένα µοντέλο 

µπορεί να αποκαλύψει πως το συναίσθηµα κινητοποιεί τον άνθρωπο στη δράση, 

πως διαστρέφει ιδέες και εξάγει συµπεράσµατα, και πως επικοινωνεί το 

πνευµατικό µε το διανοητικό του δυναµικό. Μερικές εφαρµογές σε πειραµατικό 
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ακόµα στάδιο ήδη επεξεργάζονται πως το συναίσθηµα µπορεί να κωδικοποιηθεί 

σε µοντέλο χρήσης (Conati and MacLaren,2004).  

 

� Τα συναισθήµατα παίζουν κυρίαρχο ρόλο µέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον 

αλληλεπιδράσεων: η εµφάνιση των συναισθηµάτων φαίνεται πως εγείρει την 

ανταπόκριση άλλων ατόµων στον κοινωνικό περίγυρο. Τέτοιες αντιδράσεις είναι 

δύσκολο να καταπιεστούν και το αποκρινόµενο άτοµο, µπορεί ακόµα να 

συµµετέχει ακούσια- ασυνείδητα σε αυτή την εκούσια µεταχείριση. Η καλύτερη 

κατανόηση αυτών των φαινοµένων θα βοηθήσει ώστε να επιχειρηθούν 

εφαρµογές που θα αντιγράφουν πανοµοιότυπα την ανθρώπινη συµπεριφορά, 

όπως είναι η ψυχοθεραπεία, η διδασκαλία (Lester, Stone, and Stelling, 1999) και 

το µάρκετινγκ. 

 

1.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό παραθέσαµε µε χρονολογική σειρά την εµφάνιση των 

θεωριών σχετικά µε τη νοηµοσύνη και την εξέλιξή της. Το 1995, ουσιαστικά µε την 

ευρεία διάδοση του βιβλίου του Goleman γίνεται ευρέως γνωστή η Σ.Ν. και 

καθιερώνεται ως έννοια µε πολλαπλές εφαρµογές για τις επιστήµες που µελετούν τον 

άνθρωπο.  

 

Από την έρευνα γίνεται ξεκάθαρο ότι τα συναισθήµατα αποσπούν αντιδράσεις 

σχετικές µε τις επιθυµίες και τις προτιµήσεις (Varcoe, 2008). Για την επιστήµη του 

marketing, είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η γνώση της ΣΝ του καταναλωτή για την εξέλιξη της 

θεωρίας της συµπεριφοράς. Η µελέτη αυτού το τοµέα θα χρησιµεύσει ως εργαλείο για 

την εξεύρεση κατάλληλης στρατηγικής προσέγγισης του τµήµατος αγοράς, 

διαµόρφωσης της µάρκας, αποτελεσµατικής επικοινωνίας στο χτίσιµο σχέσεων µέσω της 

µεγαλύτερης προσωποποίησης των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων σε προϊόντα και 

υπηρεσίες, κάτι που προτείνεται από διαφορετικές διασυνδέσεις µέσα στη βιβλιογραφία. 

  

Κατά πρώτον, ένας βασικός διαχωρισµός των συστατικών µερών της ΣΝ, στο 

µοντέλο του Goleman, είναι ότι δυο πρώτοι τοµείς ασχολούνται µε τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά και οι άλλοι δυο µε την κοινωνική κατανόηση και συµπεριφορά, 
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αποδεικνύοντας πόσο σηµαντική είναι η αφοµοίωση του ενός από το άλλο αυξάνοντας 

τις δυνατότητες και στα δυο, κατ’ επέκταση, δηµιουργεί προϋποθέσεις αποτελεσµατικής 

αξιολόγησης του καταναλωτή και βελτιώνει την ικανότητά του κατά την αγοραστική 

απόφαση. Κάτα δεύτερο, από την θεωρία της ΣΝ καταλαβαίνουµε ότι, σηµαντικές είναι 

οι διασυνδέσεις µεταξύ των διαφόρων ικανοτήτων των καταναλωτών, και όχι 

µεµονωµένα, σύµφωνα µε την εξελικτική µορφή της θεωρίας, για την επιτυχή κατάταξη 

των ατόµων σε τµήµα αγοράς, µε βάση αυτό το κριτήριο. Κατά τρίτο, θεωρούµε ότι η 

γνώση για τον άνθρωπο συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της συµπεριφοράς του 

καταναλωτή και γίνεται η υπόθεση ότι ο τρόπος που αντιλαµβάνονται τα άτοµα τον 

κόσµο όπως αυτό αντικατοπτρίζεται µε τις πράξεις τους, δε µπορεί να είναι διαφορετικός 

από τις καταναλωτικές αποφάσεις των καταναλωτών που λαµβάνουν σε καθηµερινή 

βάση. 

 

Συνοψίζοντας, η ΣΝ του καταναλωτή µπορεί να συνδεθεί µε τη θεωρία του 

µάρκετιγνκ και πιστεύουµε ότι µπορεί να επηρεάσει την αγοραστική απόφαση µέσα από 

τους τέσσερις άξονες που πραγµατεύεται: ο πρώτος άξονας, της αυτογνωσίας σχετίζεται 

µε τα κίνητρα και τις προτιµήσεις, ωθώντας τον καταναλωτή στη διαµόρφωση του 

«ιδεατού», ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στους στόχους, οι οποίοι αποτελούν την 

ουσιαστική εκλογίκευση των δράσεων, ρυθµίζει τα επίπεδα ανάληψης ρίσκου για την 

επίτευξή του και µεταφράζεται σε αποκρίσεις συναισθήµατος κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης της επιλογής. Ο τρίτος άξονας, δίνει βαρύτητα στη δηµιουργία σχέσεων, 

αναγνωρίζοντας το θέµα κλειδί στο χτίσιµο της εµπιστοσύνης και συνδέεται µε 

µεγαλύτερα επίπεδα ικανοποίησης. Και στον τέταρτο άξονα, η επικοινωνία ως 

συστατικό µέρος οποιασδήποτε συναλλαγής αποτελεί τον παράγοντα έλξης µε τη 

δηµιουργία ευχάριστου κλίµατος και τη συµµετοχή του καταναλωτή στην αλλαγή, που 

θα µπορούσε να είναι η προσωποποίηση των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Έχοντας οριοθετήσει το θεωρητικό πλαίσιο της ΣΝ και αφού καθίσταται σαφής η 

σπουδαιότητα των ευρηµάτων που απαρτίζουν τη ΣΝ, ως παράγοντες που ευδοκιµούν σε 

όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής και ενισχυτικά θα λέγαµε εκείνων που 

σχετίζονται µε τη λήψη αποφάσεων. Ευελπιστούµε ότι το εννοιολογικό πλαίσιο των 

συναισθηµάτων θα µας βοηθήσει στη όξυνση της αντίληψης µας για τη θεωρία της 

συµπεριφοράς του καταναλωτή. 
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2. ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: 

    ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ  

 

2.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Κάθε στόχος και σχέδιο έχει ένα µηχανισµό παρακολούθησης που κάνει εκτίµηση 

του συµβάντος που σχετίζεται µε αυτά. Όταν µια σηµαντική αλλαγή είναι πιθανό να 

συµβεί στην επίτευξη ενός στόχου, ο µηχανισµός παρακολούθησης εκπέµπει σήµατα σε 

όλο το γνωσιακό σύστηµα, τα οποία µπορούν να το θέσουν σε ετοιµότητα για να 

ανταποκριθεί στην αλλαγή. Οι άνθρωποι βιώνουν αυτά τα σήµατα και τις καταστάσεις 

ετοιµότητας που υποκινούνται, ως συναισθήµατα (Oatley, 1992). 

 

Το συναίσθηµα (emotion) προσδιορίζεται ως µια διανοητική κατάσταση εγρήγορσης 

που εγείρεται από γνωσιακές αξιολογήσεις των συµβάντων ή των σκέψεων, έχει 

φαινοµενολογικό τόνο, συνοδεύεται από φυσιολογικές διαδικασίες, συχνά εκφράζεται 

φυσικά (π.χ σε µορφασµούς, στάσεις του σώµατος, σε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του 

προσώπου) και µπορεί να καταλήξει σε συγκεκριµένες ενέργειες προκειµένου να 

επιβεβαιώσει ή να συνταιριάξει µε το παραγόµενο συναίσθηµα, ανάλογα µε τη φύση και 

την έννοια που του προσδίδεται από το πρόσωπο το οποίο αφορά. (Bagozzi, Gopinath, 

and Nyer, 1999).  

 

Ιδιότητες συναισθηµάτων 

 

Tα συναισθήµατα:   έχουν ενέργεια και εµπεριέχουν κάποιο είδος εµπλοκής 

είναι πάντα στον παρόντα χρόνο 

επηρεάζουν τη µνήµη: τα συναισθήµατα ανακαλούν 

αναµνήσεις των στιγµών όπου παρόµοια συναισθήµατα 

είχαν βιωθεί, διαµορφώνουν ιδέες 

µπορούν να αλλάξουν σκέψεις, ανάλογα µε τη διάθεση 

(mood), αρνητική ή θετική 

γεννούνται από σκέψεις, όπως τα πιστεύω, οι προσδοκίες, 

οι απόψεις, οι ιδέες, οι προσωπικές αντιλήψεις 
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βιώνονται το ίδιο από εκατοµµύρια ανθρώπους, είναι 

παγκόσµια (Jenkinson A., 2007). 

 

∆ιακρίνονται από: Την έντασή τους: δυνατά- αδύναµα, τη διάρκειά τους, 

διχοτοµούνται σε αρνητικά- θετικά, έχουν ένα αντικείµενο, 

πρόσωπο, ιδέα ή πράγµα, δηµιουργούν σχέσεις ή είναι οι 

σχέσεις, συνεργούν µε τις σκέψεις στη λήψη απόφασης, 

µεσολαβούν µεταξύ µιας ιδέας και της πρόθεσης για δράση 

(Jenkinson, 2007). 

 

2.2 H ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ  

 

Η σύγχρονη έρευνα περί συναισθηµάτων προτείνει ότι αυτά ασκούν ένα 

κυρίαρχο ρόλο πάνω στην γνωσιακή (cognitive) διαδικασία. Η συναισθηµατική 

κατάσταση µπορεί να επηρεάσει τη διαθέσιµη πληροφορία στη λειτουργική µνήµη 

(Bower, G.H., 1991), την αντικειµενική χρησιµότητα των εναλλακτικών επιλογών 

(Lerner, J.S. and D. Keltner, 2000) ακόµα και το ύφος της διαδικασίας (Bless, Schwarz, 

and Kemmelmeier, 1996). Μάλιστα, µέσα από την ανάπτυξη ενός µοντέλου για τη 

µνήµη, διαπιστώθηκε ότι όσο πιο έντονη η συναισθηµατική απόκριση κατά τη διάρκεια 

παρακολούθησης µιας εµπορικής διαφήµισης, τόσο ισχυρότερο είναι το ίχνος που 

αφήνει στη µνήµη. Εποµένως, αφού το ίχνος στη µνήµη περιέχει το συναισθηµατικό 

αποτύπωµα τότε όσο πιο ισχυρές είναι οι αποκρίσεις τόσο µεγαλύτερη πιθανότητα έχουν 

να ανακληθούν (Thorson, Esher and Friestad, 1985).  

 

Συγκεντρωτικά, τα ευρήµατα καταδεικνύουν ως συµπέρασµα ότι το συναίσθηµα 

και η γνωστικότητα είναι στενά συνδεµένες έννοιες και επιπλέον θεωρείται ότι το 

συναίσθηµα έχει µια ισχυρή, κυρίαρχη και ελεγχόµενη επιρροή πέρα από το γνωστικό 

(Gratch, Marshella and Mao, 2006). 

 

Ακόµη τα συναισθήµατα διαφέρουν σε σχέση µε τις διαθέσεις (moods) και τις 

στάσεις (attitudes) στον τρόπο που προκύπτουν και αποτυπώνονται στη µνήµη. Όπως 

τονίζεται από τον (Oatley,1992) , τα συναισθήµατα αποτελούν την ένδειξη καθώς 

µεταβαίνουµε από µια σειρά ενεργειών σε µια άλλη, ενώ οι διαθέσεις δηµιουργούνται 
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όταν το γνωσιακό σύστηµα παραµένει σε µια συναισθηµατική µορφή για κάποια περίοδο. 

Εφόσον σε µια διάθεση περικλείεται το συναίσθηµα είναι σκόπιµο να αναφέρουµε ότι η 

επιρροή που ασκείται στη µνήµη µέσω της διάθεσης ταξινοµείται σε τρεις κατηγορίες µε 

βάση το σκοπό: ανάκτησης, κωδικοποίησης, µαθησιακή. (Bagozzi R.P, Gopinath M.and 

Nyer P.,1999).  

 

Σχετικά µε τις στάσεις διευκρινίζεται ότι τα συναισθήµατα διακρίνονται για την 

αµεσότητά τους να  ενεργοποιούν  τη βούληση και να υποκινούν τη δράση, ενώ οι 

στάσεις (attitudes) µπορεί να χρειάζονται περαιτέρω ώθηση διαµέσου των κινήτρων, για 

παράδειγµα όπως είναι µια επιθυµία (Bagozzi, 1992)  

 

Μια νέα τυπολογία των συναισθηµατικών εκκλήσεων σε όρους των 

καταναλωτών επιδεικνύει µια οµοιότητα στην απόκριση. Τα βασικά συναισθήµατα είναι 

παγκοσµίως τα ίδια σύµφωνα µε τις ενστικτώδεις βιολογικές αντιδράσεις που 

µοιράζονται από κοινού όλα τα ανθρώπινα όντα. Έτσι γίνεται η πρόταση εδώ ότι τα 

βασικά συναισθήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να επενδύσουν πάνω στην 

οµοιότητα ενώ τα κοινωνικά συναισθήµατα πάνω στην µοναδικότητα µεταξύ των 

καταναλωτών (Ming-Hui Huang, 1997). 

 

Χαρακτηριστικό των συναισθηµάτων είναι ότι απαιτούν κάποιο είδος 

«εξέγερσης» (arousal) και ο βαθµός που εκδηλώνεται αυτός ο ενθουσιασµός ή το σθένος 

υποδηλώνει την χαµηλή ή υψηλή ένταση της απόκρισης και είναι πιθανό να µας 

οδηγήσει σε στρατηγική τοποθέτησης (Plutchik’s) (Plutchik,1980) της αγοραστικής 

εµπειρίας από ένα πέρασµα συναισθηµατικής διέγερσης (Havlena and Holbrook, 1986)  

 

Τα συναισθήµατα εισάγουν τη δράση και την επίτευξη στόχων, µε τα κίνητρα να 

θεωρούνται η κατεξοχήν κινητήριος δύναµη προς ένα προσωπικό στόχο (Averill and 

More, 1993). Σε µια µεγαλύτερη ανάπτυξη, αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν αποκρίσεις για 

την αντιµετώπιση καταστάσεων που λειτουργούν σαν µηχανισµός επανόρθωσης στην 

φυσιολογική κατάσταση (συναισθηµατική µετάβαση) (Lazarous, 1991). 

 

 Τα συναισθήµατα δεν είναι αποµονωµένες αντιδράσεις κατά την αξιολόγηση των 

συµβάντων αλλά περιλαµβάνουν την τάση για δράση ως µέρος της έννοιάς τους (Frijda, 
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1986), ενώ άλλοι προχωρούν παρακάτω λέγοντας ότι αποτελούν αυτοµατοποιηµένες 

αποκρίσεις που συνδέονται µε το συναίσθηµα (Le Doux, 1996). Τελικά πολλές 

συναισθηµατικές αποκρίσεις υποστηρίζεται ότι είναι ηθεληµένες βασιζόµενες στο 

επιθυµητό αποτέλεσµα, αποφυγής- επιδίωξης αναφορικά µε το κοινωνικό περιβάλλον 

και µε τις διαµορφωµένες προσδοκίες  (Bagozzi, 1992). 

 

2.2.1 Θετικά και αρνητικά συναισθήµατα 

 

 Σε µια µελέτη των πρωτότυπων συναισθηµάτων, έγινε η διάκριση σε δυο 

κατηγορίες (θετικά και αρνητικά) και πέντε βασικά συναισθηµατικά επίπεδα (χαρά, 

αγάπη, στενοχώρια, θυµός, φόβος) που είναι οι διαστάσεις των θετικών και αρνητικών 

συναισθηµάτων (Shaver et.al.,1987).Τα συναισθήµατα είναι κατά ένα µέρος τουλάχιστον 

ανεξάρτητα από την λογική αιτιολογώντας ότι οι λογικοί παράγοντες µπορεί να µην 

παίζουν ρόλο σε όλες τις αγοραστικές εµπειρίες (Zajonc, 1980), υπολογίζοντας και το 

ρίσκο, αφού κάθε ενέργεια εµπεριέχει ένα συγκεκριµένο ποσοστό αβεβαιότητας 

(αρνητικών/ θετικών) (Bauer, 1960). Υποστηρίζεται ότι θετικά συναισθήµατα 

ευθύνονται για συνδέσµους µε θετικά αποτελέσµατα και τα αρνητικά συναισθήµατα 

συνδέονται µε αρνητικά αποτελέσµατα (Babin and Babin, 2001; Machleit and Mantel, 

2001) ενώ ανάλογα µε το αν προκαλούνται  θετικά (π.χ ελπιδοφόρα ή χαρούµενα) ή 

αρνητικά συναισθήµατα (π.χ. ενοχής, απογοήτευσης) γίνεται η µεταστροφή της 

συµπεριφοράς (switching process)  (Inman et.al., 1997). 

    

2.2.2 Συνειδητά και υποσυνείδητα συναισθήµατα 

 
Πολλές φορές τα συναισθήµατα είναι υποσυνείδητα ενεργοποιώντας δυνάµεις πίσω 

από τη µάρκα και την αγορά προϊόντος. Το µορφολογικό εννοιολογικό πλαίσιο των 

κινήτρων κάνει δυνατό οι υποκινητές του υποσυνείδητου στην συµπεριφορά του 

καταναλωτών να λειτουργούν κατάλληλα. Στην ουσία αποκαλύπτει τους κρυφούς 

συµβολισµούς πίσω από τα προϊόντα και τις έννοιές τους. (Ziems, 2004). Μελέτες 

αποκαλύπτουν ότι η ενστικτώδη διαδικασία της απόφασης, παρόλο που δεν έχει 

διερευνηθεί σε µεγάλο βαθµό σαν µέρος της διοικητικής επιστήµης, δεν αφορά την έκτη 

αίσθηση, ούτε το αντίθετο της αιτιολόγησης, αλλά είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και 

αποτελεί έναν περίπλοκο µηχανισµό αιτιολόγησης που βασίζεται σε χρόνων εµπειρίας 
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και εκπαίδευσης, σε γεγονότα, σε πρότυπα υποδείγµατα, σε ιδέες, διαδικασίες και 

αποσπασµατικά συµβάντα αποθηκευµένα στο µυαλό. ∆ιάφορα συστατικά είναι κρίσιµα 

στην ανάπτυξη της ενστικτώδους εξέλιξης µεταξύ άλλων και η ανάπτυξη της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Matzler,Bailom and Mooradian, 2007). 

 

Όταν µια ενέργεια γίνεται χωρίς να δοθεί προσοχή, αλλά µηχανικά ή από συνήθεια ή 

µεγάλη οικειότητα, οδηγώντας σε πρότυπα συµπεριφοράς που εµφανίζονται µε την 

µορφή απόφασης για αγορά, επιλογή µάρκας τότε ενεργοποιείται ο µηχανισµός των 

heuristics, ή εναλλακτικά όταν η πληροφορία δεν είναι επαρκής για να δικαιολογήσει µια 

πράξη και δυσκολεύει την εκτίµηση των εµπλεκοµένων παραγόντων (habit-based 

relationship). Όταν, δε, το να αποφανθεί κάποιος να κρίνει µε το συναίσθηµα αυτό το 

κάνει αρκετά περίπλοκο, όταν για την κρίση γίνεται επεξεργασία της πληροφορίας, όταν 

υπάρχουν χρονικοί περιορισµοί και όταν υπάρχει λίγη διαθέσιµη πληροφόρηση τότε το 

άτοµο αφήνει τα συναισθήµατα που αναπτύσσονται εκείνη τη στιγµή να το 

καθοδηγήσουν στη διαµόρφωση της κρίσης του (Schwarz, 1990). Αναφερόµαστε στα 

heuristics, που θα αναπτυχθούν περισσότερο στο επόµενο κεφάλαιο.  

 

2.2.3 Συναισθήµατα και µνήµη 

 

Τα συναισθήµατα επηρεάζουν τη µνήµη: ανασύρουν αναµνήσεις από τις στιγµές 

που ένα παρόµοιο συναίσθηµα είχε εξαχθεί, κι έτσι ασκούν επιρροή στις ιδέες. Επίσης, 

παρατηρείται, από την βιβλιογραφία ότι αλλάζει τον τρόπο σκέψης, ανάλογα αν κάποιος 

νοιώθει θυµωµένος ή χαρούµενος σκέφτεται διαφορετικά. Η κανονική ροή παρ’όλα αυτά 

είναι ότι οι σκέψεις επηρεάζουν τα συναισθήµατα: τα προσωπικά πιστεύω, τις 

προσδοκίες, την παρουσίαση και ερµηνεία των ιδεών, όλα δηµιουργούν συναίσθηµα. 

∆ιαµάχες έχουν προκύψει συχνά εξαιτίας των διαφορετικών ερµηνειών µεταξύ των δυο 

εξηγήσεων (Jenkinson,1993). 

 

 

2.2.4 Συναισθήµατα και εµπειρίες 

 

Τα συναισθήµατα είναι ο τύπος της «πρωτινής γνώσης» (γνώση από την 

εξοικείωση), η οποία κερδίζεται από τους καταναλωτές µέσω των εµπειριών που έχουν 
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αποκοµίσει στο παρελθόν (Chaudhuri, 2001; Dowling and Staelin, 1994). Κάθε εµπειρία 

είναι ένα αµάλγαµα σκέψης, συναισθήµατος και πρόθεσης. Για αυτό οι marketers 

χρειάζεται να χτίσουν δυνατές συναισθηµατικές σχέσεις µέσα από θετικές εµπειρίες µε 

τους πελάτες τους. Υποτίθεται ότι η συµπεριφορά των καταναλωτών υπόκειται σε 

υποκειµενικές, συναισθηµατικές και συµβολικές αγοραστικές εµπειρίες (Holbrook and 

Hirchman,1982). 

 

2.2.5 Συναισθήµατα και πιστότητα  

 

Τα συναισθήµατα θεωρούνται µεταβιβαστές µεταξύ του φυσικών αναγκών και 

των συγγενικών τους στοιχείων και εκείνων που υποδηλώνουν συµπεριφορές εκδήλωσης 

πιστότητας (loyalty) (Pullman and Gross, 2004). Επιπλέον, αναγνωρίζεται η ανάγκη από 

πολλούς κλάδους των υπηρεσιών (ενδεικτικά αναφέρουµε τις αεροπορικές εταιρίες, τους 

φιλανθρωπικούς οργανισµούς, τις υπηρεσίες υγείας/ περίθαλψης και τις υπηρεσίες  

internet & video στη λιανική) να κατανοηθεί η συναισθηµατική θέση των καταναλωτών 

τους εάν θέλουν να τοποθετηθούν κατάλληλα ως προς το θέµα της υπηρεσίας που 

προσφέρουν (Kiely and Colin, 2004). 

 

∆ιαπιστώνεται από την βιβλιογραφική έρευνα ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση 

µεταξύ των συναισθηµάτων που προκαλούνται και της πιστότητας (loyalty) στη 

συµπεριφορά των καταναλωτών σε υπηρεσίες βιωµατικής εµπειρίας (experiential 

services). Σηµειώνουµε εδώ ότι σε σχέση µε το παραδοσιακό marketing που βλέπει τους 

καταναλωτές ως λογικά σκεπτόµενους που ενδιαφέρονται να καλύψουν λειτουργικές 

ανάγκες και να επωφεληθούν, σε αντίθεση, οι experiential marketers βλέπουν τους 

καταναλωτές ως λογικά και συναισθηµατικά όντα που επιθυµούν να ζήσουν ευχάριστες 

εµπειρίες. (Pullman M. and Gross M., 2004). Με τον σχεδιασµό των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, που στοχεύουν στην εµπειρία χτίζουν απευθείας την εµπιστοσύνη µε τον 

πελάτη, αυξάνοντας το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα. Οι εµπειρίες των πελατών 

έχουν υψηλότερη συχνότητα ικανοποίησης από την υπηρεσία όταν η συµπεριφορά 

συνδυάζεται µε τη δηµιουργία σχέσης µέσω της συνεµπλοκής (relationship building 

behaviours), (Kellog, Youngdahl and Bowen, 1997). Οπότε γίνεται αντιληπτή η 

σκοπιµότητα των συζητήσεων της ερευνητικής κοινότητας πάνω στο θέµα των 

συναισθηµάτων αφού ο σχεδιασµός στρατηγικών marketing στηρίζεται πάνω στην 
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εκµαίευση συναισθηµατικών αντιδράσεων για να επιτύχουν δεσµούς πιστότητας µε τους 

πελάτες (διατήρηση στη µάρκα και επαναγορά). 

 

Επίσης στην αρθρογραφία µας από έρευνες που έχουν διεξαχθεί παρατηρείται 

ισχυρή συσχέτιση της πιστότητας µε την ικανοποίηση που λαµβάνει ο πελάτης. Σε ένα 

άρθρο για τις υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων έγινε η προσέγγιση των προσδιοριστικών 

παραγόντων που προσδίδουν αξία στην ποιότητα των υπηρεσιών. Συµπεραίνει δυο 

διαστάσεις της εκλαµβανόµενης ποιότητας, οικονοµική και συναισθηµατική, οι οποίες 

έχουν σηµαντική επιρροή στην ικανοποίηση του πελάτη και µετά στην πρόθεση να 

µείνει πιστός στην υπηρεσία. (Lim,Widdows and Jungkun, 2006). 

 

Συµπερασµατικά προτείνεται ότι η πιστότητα του καταναλωτή ερµηνεύεται πιο 

κατάλληλα µέσα από τα συναισθήµατα δίνοντας µια προγνωστική αξία στη 

συµπεριφορά πιστότητας, παρά οι παραδοσιακές γνωσιακές µετρήσεις (Chaudhuri and 

Holbrook, 2001).  

 

2.2.6 Συναισθήµατα και τύποι προσωπικότητας 

 

Σε αυτή τη µελέτη από την αρθρογραφία εξετάζονται οι διαφορές στο πως τα 

άτοµα βιώνουν τα συναισθήµατά τους (µετά το συναίσθηµα γνωρίσµατα: διαύγειας / 

καθαρότητας, προσοχής / ενδιαφέροντος, έντασης) οδήγησε στην αναγνώριση τεσσάρων 

ξεχωριστών τύπων (υπερβολικός, ένθερµος, αισιόδοξος, ήρεµος). Όταν η διάθεση 

παραποιήθηκε, οι τύποι επέδειξαν διαφοροποιήσεις ως προς το πώς αντέδρασαν στη 

συναισθηµατική κατάσταση, ως προς την ικανότητα να ρυθµίσουν τη διάθεσή τους και 

ως προς τις κρίσεις τους (Gohm, 2003).Γενικά από την βιβλιογραφία δε βρέθηκαν 

συσχετίσεις µε τη ΣΝ που να ισχυροποιούν την προσέγγιση µε βάση τον τύπο 

προσωπικότητας. 

 

2.2.7 Η ικανοποίηση του καταναλωτή ως µέρος της συναισθηµατικής 

απόκρισης 

 

Η ικανοποίηση δεν είναι ούτε βασικό συναίσθηµα ούτε συγκαταλέγεται σε µια 

συναισθηµατική κατηγορία στις κύριες θεωρίες περί συναισθηµάτων (Frijda 1986; 
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Lazarous, 1991; Oatley, 1992; Roseman, 1991; Smith and Ellsworth 1985) αλλά 

µοιράζεται κοινά στοιχεία µε τα θετικά συναισθήµατα (χαράς, ευχαρίστησης κτλ) 

(Shaver el.al,1987) και αν θέλουµε να οριοθετήσουµε τη σχέση της µε αυτά θα την 

εννοούσαµε ως µια απόκριση που συνδέεται µε την ευηµερία και τη συναισθηµατική 

υγεία (Diener and Larsen, 1993), η οποία αυξάνεται όταν η πραγµατική έκβαση είναι ίση 

ή µεγαλύτερη από την προσδοκώµενη (Oliver, 1980; Yi, 1990). Μια κατάτµηση των 

συναισθηµατικών αποκρίσεων ως σηµαντικές µεταβλητές της ικανοποίησης βρέθηκε ότι 

είναι: η ευχάριστη έκπληξη (Mc Quitty et.al.2000), και το ενδιαφέρον (Oliver, 1991). 

  

Η ικανοποίηση βρέθηκε ότι είναι η κυρίαρχη απόκριση που ευθύνεται κυρίως για 

τη συµπεριφορά του καταναλωτή στην επαναγορά και δεν αποτελεί από µόνη της 

θεµέλιο στοιχείο της συµπεριφοράς, παρά είναι εξαρτώµενη από τη φύση του προϊόντος, 

την κατάσταση, όπου συµµετέχουν και άλλα θετικά και αρνητικά συναισθήµατα που 

είναι πιο σηµαντικοί παράγοντες αγοράς και µπορεί να θεωρηθεί ως πρόθεση που µαζί 

µε άλλα συναισθήµατα προβλέπει την επαναγορά (Nyer, 1997). 

 

Περισσότερο πρόσφατοι προσδιορισµοί του όρου «ικανοποίηση» την 

αποδέχονται ως µια συναισθηµατική απόκριση που επιβεβαιώνεται από τις τοποθετήσεις 

των καταναλωτών όπου το 77.3% των ερωτηθέντων χρησιµοποίησε συναισθηµατικές 

προτάσεις για να περιγράψει το πώς εκλαµβάνεται την ικανοποίηση (Giese and Cote, 

2000). 

 

Η ικανοποίηση του πελάτη έχει δυο δοµικά στοιχεία της πιστότητας και της 

εκλαµβανόµενης ποιότητας της υπηρεσίας (Athanasopoulos, 2000; Colgate and Stewart, 

1998; Lee et.al.,2000; McDougall and Levesque, 2000; Mittal et al.1999, 1998; 

Shemwell et.al., 1998; Yoon and Kim 2000). Σε µια περισσότερο εκ βαθέων ανάλυση 

προτείνεται ότι συνεργάζεται µε γνωσιακά στοιχεία που σχετίζονται µε τα πιστεύω και 

τις προσδοκίες και άλλα στοιχεία συγκινησιακής επιρροής που περιέχονται στα 

συναισθήµατα (Athanasopoulos 2000; Liljander and Strandvik 1997; Stauss and Neuhaus 

1997; Yu and Dean 1991). 
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Η ικανοποίηση αποφάνθηκαν οι ερευνητές ότι είναι συνάρτηση των αντιλήψεων 

(Croni & Taylor, 1992; Teas, 1993,1994) και έχει πέντε διαφορετικές µορφές: 

εκπλήρωση, ευχαρίστηση, ανακούφιση, καινοτοµία και έκπληξη (Oliver, 1989). 

 

Για την προσέγγιση των συναισθηµάτων χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο των δυο-

τριών παραγόντων µολονότι, τα συναισθήµατα που σχετίζονται µε την κατανάλωση 

είναι πιο σύνθετα από τον καθορισµό δύο ή τριών παραγόντων ως δείκτες, όπως 

διαπιστώθηκε από τις αντιδράσεις του καταναλωτικού κοινού στις διαφηµίσεις, λόγω 

του ότι είναι πολυδιάστατα (Richins, 1997), ενώ από µια άλλη θεωρητική προσέγγιση 

γίνεται κατανοητό ότι κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες µπορούµε να έχουµε  διακριτά 

συναισθήµατα. (Bagozzi, Gopinath and Nyer, 1999). 

  

Τα συναισθήµατα δεν είναι αποµονωµένες αντιδράσεις κατά την αξιολόγηση των 

συµβάντων αλλά περιλαµβάνουν την τάση για δράση ως µέρος της έννοιάς τους (Frijda, 

1986) ενώ άλλοι προχωρούν παρακάτω λέγοντας ότι αποτελούν αυτοµατοποιηµένες 

αποκρίσεις που συνδέονται µε το συναίσθηµα (Le Doux, 1996). Τελικά πολλές 

συναισθηµατικές αποκρίσεις υποστηρίζεται ότι είναι ηθεληµένες βασιζόµενες στο 

επιθυµητό αποτέλεσµα στις διαµορφωµένες προσδοκίες  (Bagozzi, 1992). 

 

2.2.8 Οι προθέσεις ως µέρος της συµπεριφοράς καταναλωτή  

 

∆υο χαρακτηριστικά του καταναλωτή τα οποία δεν πρέπει να συγχέονται είναι: 

(1) το υποκειµενικό στάδιο, όπου διαβαθµίζει το ποσοστό πιστότητας και  

(2) η διαδικασία κατά την οποία η εµπειρία της επικοινωνίας εσωτερικεύεται (Jenkinson, 

2007). ∆ηλαδή το πρώτο συνδέεται µε την πράξεις πιστότητας, την προτίµηση της 

µάρκας, και την πιθανότητα αγοράς, το δεύτερο χαρακτηριστικό έχει να κάνει  

περισσότερο µε τη διαµορφούµενη συµπεριφορά σε σχέση µε τα µηνύµατα της αγοράς. 

(Chaudrhuri and Holbrook, 2001; Lee and Cunningham, 2001; Lee et.al.,2001; Odin 

et.al., 2001; Rundle-Thiele and Mackay 2001). 

Τα θετικά ή αρνητικά συναισθήµατα που βιώνονται κατά τη διάρκεια ή µετά την 

παροχή υπηρεσίας δεν συνδέονται απευθείας µε την διαδικασία τη απόφασης και 

θεωρούνται προθέσεις (intentions), που συγκαταλέγονται στη συµπεριφορά του 
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καταναλωτή η οποία εµπλέκεται στην αγοραστική απόφαση, αλλά κυρίως στην 

επαναγορά. (Zeelenberg and Pieters, 1999). 

 

2.2.9 Συναισθήµατα και συµπεριφορά καταναλωτή 

  

«Preferences need no inferences» είναι κάτι που ισχυρίστηκε πρώτος ο Zajonc’s, (1980). 

(Cohen and Areni 1991;  Lazarus 1982; Marcel 1983; Zajonc 1984). Υπάρχει µια κοινή 

οµολογία ότι τα συναισθήµατα, αποτελούν µια βολιδοσκόπηση της συµπεριφοράς του 

καταναλωτή, είναι περιεκτικά και µας παρέχουν µια εικόνα των όχι απόλυτα συνειδητών 

κινήτρων των ατόµων (Plutchik, 1980). 

 

Οι Yu and Dean (2001) ανακάλυψαν συνδέσεις µεταξύ του συναισθήµατος που 

νοιώθουν οι καταναλωτές και της εκδηλωµένης συµπεριφοράς. Έτσι θέλοντας να 

εξετάσουµε την αλληλεπίδραση της συµπεριφοράς στο σύνολο, κάνουµε αναφορά σε µια 

παλαιότερη µελέτη από τους Hatfield et al., (1994) and Parkinson (1995) που µιλάει για 

την ικανότητα της συναισθηµατικής µετάδοσης (emotional contagion)- ως τη 

διαπροσωπική άποψη περί συναισθηµάτων, όπου γίνεται η υπόθεση ότι κάποια 

συναισθήµατα διεγείρουν µια ενστικτώδη µιµητική αντίδραση, εκεί όπου άλλα έχουν µια 

συµπληρωµατική αντίδραση (Kiely and Armistead, 2004). 

 

Συχνά τα συναισθήµατα εµφανίζονται στον αντίποδα της γνωστικής διαδικασίας 

(cognition) και των λογικών σκέψεων. Τα συναισθήµατα ως απόρροια των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων είναι, σε ένα βαθµό, κοινωνικά κατασκευασµένα, και για αυτό 

ευάλωτα σε µετατροπή από την επίδραση των κοινωνικών επιρροών- τάσεων. Τα 

συναισθήµατα που νοιώθει ο κόσµος κατά την χρήση υπηρεσιών µπορεί να υποστούν 

αναπροσαρµογές από τις περιστάσεις και υπόκειται στον τρόπο που τα αντιλαµβάνεται ο 

καθένας (Locke, 1996). 

 

Υπερβολική εστίαση στο συναίσθηµα; Το επιπρόσθετο πρόβληµα συνίσταται στο 

γεγονός ότι το συναίσθηµα έχει την επικρατούσα θέση, το οποίο µπορεί να ανακύπτει 

καθώς προσεγγίζουµε τη σύγχρονη προτίµηση. Ο Hall (2002) παρέχει ένα αντίστροφο 

ιεραρχικό µοντέλο, επιρροή-συµπεριφορά- επίγνωση, ενώ οι Health et al., (2006) 

προτείνουν ότι µόνο το συναίσθηµα συσχετίζεται µε την αγοραστική απόκριση. Το να 
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προσπαθούµε να εστιάσουµε αποκλειστικά και µόνο στο συναίσθηµα είναι σα να 

παραµελούµε αυτό που είναι το θέµα-κλειδί: το συναίσθηµα είναι µόνο ένα στοιχείο του 

µυαλού. (Jenkinson, 2007). 

 

2.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ   ΤΩΝ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (Cognitive appraisal theory) 

 

Για την κατανόηση των συναισθηµατικών αποκρίσεων των καταναλωτών στην 

αγορά χρησιµοποιήθηκε µια ειδικά κατασκευασµένη µέθοδος προσέγγισης της 

«γνωσιακής αξιολόγησης» (cognitive appraisal approach) (Johnson and Stewart, 2005), η 

οποία έγινε δηµοφιλής από την θεωρία (Lazarus, 1996, 1991) στην προσπάθεια να 

εξηγήσει τους τρόπους αντιµετώπισης του στρες. Η θεωρία αυτή συνοψίζει το ότι ο 

καταναλωτής είναι δυναµικό στοιχείο στην κατασκευή των εννοιών (Elliot, 1997). 

  

Ερευνητές παρουσίασαν ότι διαφορετικά συναισθήµατα µε παρόµοιο σθένος και 

επίπεδα διέγερσης µπορεί να καταλήξουν σε πολύ διαφορετικές συµπεριφορές 

κατανάλωσης, όπως είναι ο υπολογισµός του ρίσκου (Lerner and Keltner, 2000, 

Raghunathan and Pham, 1999), η αξία του προϊόντος (Lerner et.al., 2004), η χρήση των 

heuristics (Tiedens and Linton, 2001), η πιθανότητα δυσφήµισης  (word of mouth) (Nyer, 

1997), εκτιµήσεις για υποκείµενες αποκαταστάσεις αποτυχίας της υπηρεσίας (Dunning 

et.al., 2004), η αντιµετώπιση καταστάσεων µε «φτωχές» αποφάσεις (Yi and Baumgartner 

2004). Το συναίσθηµα προτείνεται ότι λειτουργεί για να µετριάσει την απόδοση της 

γνωσιακής διαδικασίας από µόνη, σαν φίλτρο πριν την λήψη της απόφασης. 

 

2.4  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΟΜΑ∆ΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

Παρακάτω παραθέτουµε υλικό από την βιβλιογραφική έρευνα µε αναφορά στους 

παράγοντες που µελετούν τη συναισθηµατική αξία στην επιχειρησιακή πρακτική από τις 

πολιτικές µάρκετινγκ, ταξινοµώντας µε βάση τη φύση της παρεχόµενης υπηρεσίας ή του 

προϊόντος προκειµένου να διαπιστώσουµε συνδέσεις συναισθηµάτων που να 

ανταποκρίνονται σε οµάδα επιχειρησιακού τοµέα. 
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Πίνακας: 2.1 Αναφορές του παράγοντα συναισθήµατος στη βιβλιογραφία. 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΗΓΗ ΕΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΥΠΟΣ 
2001 emotional branding 

 relationship 
 sensorial experiences 
 imagination/ vision 
 preference 

Lafferty B. 

 brand equity 

Book 
review 

2003 human buying decision   
 object   
 event mrkt   

Lee Tsui 
Shan 

 rational/ emotional fashion trend   
2003 brands/emotional decision-making 

criteria 
 brand equity/emotional reservoir 

Haigh D. 

 brand valuation/future cash flows 

Periodical 

2006 ambient scents 
 product evaluations 
 enviromental phsychology 

 salient influence 

 emotional responses 

PRODUCT 

Bosmans A. 

 consumer motivation 

Article 

Hartmann 
et.al 

2005 emotional strategy 

  positioning/ target groups 
  emotional benefits / brand 
  enviromental benefits 

Research  
Paper 

  
  

2009 individuals' need for uniqueness Archana , 
Youn-

Kyung., Lou 
 emotional value / brand 

Research 
Paper 

2006 green marketing Viewpoint 

 responsible consumption   
 communication strategies   
 emotional values / brands   

Hartmann 
and 

Apaolaza 

 emotional benefit/ nature   
2005 green brand positioning / target 

groups 

 attitude effects 
 brand assosiations 
 emotional dimensions 

GREEN 
MARKETING- 

ENVIRONMENT 

Hartmann 
et.al 

 emotional benefit 

Research 
Paper 

2005 satisfaction General 
view 

 decision making  

 experiences   

 emotions /value   

CULTURAL / 
EXPERENTIAL 

PRODUCTS 

Marciszwska 

 innovative change/ mrkt strategy   
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΗΓΗ ΕΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΥΠΟΣ 
Bigne and 2008 satisfaction/  hedonic services Article  

Mattila  tangible the experience   
  loyalty/ pleasure / intention to pay   
  behavioral intentions   

2003 positive emotions   
 preference   
 decision emotion   
 feelings in symbolism   
 affective information    

Kwortnik 
and Robert 

Joseph 

 EI   
2007 risk-taking Feature 

 decisions   
Chuang 

Shih-Chief 

 positive-negative emotions   
2004 emotional behavior Feature 

 innovating /designing   
 customers' experiences   
 physical context   

CULTURAL / 
EXPERENTIAL 

PRODUCTS 

Pullman and 
Gross 

 loyalty   
2003 patient care News 

 innovative   
 staff EI   

Gary Luck 
and Rory 
Hendrikz : 

 team work   
2005 emotions in health 

 organizational 
 expectations 

Mark A. 

 professional roles 

Research 
paper 

2008 satisfaction 
 patients' emotions 
 expectations 
 involvement cognitive/ 

emotional 

Vinagre and 
Neves 

 service quality 

Research 
paper 

2008 care services 
 cognitive manner 
 emotional memories 
 emotional responses 

Essen and 
Wikstrom 

 service quality 

Research 
paper 

Carstens, et. 2009 innovation  Aricle 
al  leadership   
  evidence-based practices   

HEALTH 

  decision-making   
2008 dependability/ knowledge/ 

expectations 
 trust 
 performance EI  

Hefferman 
et. al 

 relationship marketing 

Research 
paper 

2003 emotional factors Periodical 
 trustworhiness   

BANK 

Marketing 
Week 

 Responsiveness 
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΗΓΗ ΕΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΥΠΟΣ 
1986 brand 

 influence consumption  
 emotional,experiential,aesthetic 

behaviours 
 beyond traditional marketing 

Mizerski 
and White 

 marketing strategy 

General 
review 

2000 emotional dimensions 
 pleasure 
 activation 
 hypoactivation 

Hye-Shin 
Kim 

 domination 

General 
review 

2008 web sites   
 cognitive-emotion need   
 context theory   

Lee Jung-
Gyo and 
Thorson 

 individual   
2002 emotional appeals   

 provide information    
 expedite decision-making   

Lamons 

 make them relevant   
1989 rational vs.emotional Article 

 degree of involvement   
Weinberger 
M., Spotts 

H.  more information   
1995 left-right brain Article 

 facts/logic and emotional decisions   
 rational-emotional benefits   

Williams 
Tim 

 effective /decision making   
Janssens and 

Wim 
2005 

emotional adv vs. non 
Article 

  new vs.existing products   
  emotional context   
  purchase intention   
  context moderate responses   

Moore, and 1996 affect intensity  Article 
William  levels of enjoyment   

  emotional appeals   
  impact/ attitude   
  positive-negative emotions   

Bagozzi and 1994 public service Article 
Moore  helping responses   

  emotion and adaptation   
Abeele and 
Maclachlan 

1994 process tracing Article 

  

ADVERTISING 
 

Page et.al 1988 
 
 
 
 
 

emotional response                                      
ads effectiveness   
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΗΓΗ ΕΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΥΠΟΣ 
2000 emotional interaction Article 

  technical interaction   

  focus groups   

Dan Ariely 

  perceived quality   

1997 satisfaction 
  experience 
  service performance 
  service quality 

Liljander 
and 
Strandvik 

  positive-negative emotions 

Research 
Paper 

Edvardsson 2005 beyond cognitive assessment Viewpoint 
    experience   
    customer emotions   
    provider performance    

2000 satisfaction 
  in-process experience 
  expectations 
  service quality 

Dube and 
Menon 

  positive-negative emotions 

Conceptual 
Paper 

Wong A. 2004 emotional satisfaction Case study 
    customer loyalty   
    relationship quality   

2005 customer satisfaction 
  service ecounters EI 

Kernbach, 
Nicola and 
Schutte 
   service  transactions 

Research 
paper 

2005 emotional labor 
  job performance 
  job satisfaction 
  customer orientation 

Phillips, 
Tsu Wee, 
Tan and 
Julian 

  staff training programs 

Conceptual 
paper 

2006 satisfaction   

  loyalty   

  economic value   

  emotional value   

Lim, 
Widdows 
and Park 

  targeted needs and mrkt goals   
Gountas J. 
and 2007 service satisfaction 

Article 

Gountas S.    consumer perception   
    emotion influence   
    personality / individual behaviour   

SERVICES 
 

    emotional experience   

2002 emotional skills / EI  
  manage emotions 
  awareness,understanding,abilities 

NEGOTIATIONS 

Ogilvie J., 
Carsky, M. 

  frequency/ goal achievement 

General 
view 
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΗΓΗ ΕΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΥΠΟΣ 
2006 image/ desire  

  intentions 
  past-experience 

Gary L. 
Hunter 

  emotional expectations 

Research 
paper 

2006 satisfaction 
  expectations 
  emotions 

Burns and 
Neisner 

  performance 

Research 
paper 

2006 relationship marketing 
  long-term trust-based 
  organizational values 
  mrkt intelligence 

SHOPPING 
CENTERS 

Lee 
and  Trim,  

  retailing strategy 

Research 
article 

2008 switch process 
  relationship 

TELE- 
COMMUNICATIONS 

Roos and 
Friman 

  role of emotions  

Research 
paper 

2008 compulsive 
  emotional continuum 
  emotion / bargain 

Saraneva 
and 
Saaksjarvi  

  arousal 

Research 
paper 

2005 branding for children Article 

  decision-making   

  empowering technology   

  emotional needs   

Young 
Consumers 

  cultural mores   

2009 adults Article 

  risk-taking task / affective   

  deliberative/cognitive   

  arousal   

YOUNG BUYERS 

Figner 
et.al 

  individual differences   

2006 emotional content 
 influence motivation 
 regret feeling 

LIFE INSURANCE 

Koco L. 

 decision / feelings 

News 

2006 past experience 
 current needs 
 personalization 

LIBRARIAN 

Mills and 
Lodge 

 EI strategies 

Research  
paper 

Riadh 
Ladhari 2009 emotional satisfaction 
    behavioral intention 
    service quality 

Research 
paper 

2008 group differences Article 

  average degree EI   

HOSPITALITY 
INDUSTRY Halsell , 

Blum, 
Huffman   socio-demographics criteria   
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΗΓΗ ΕΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΥΠΟΣ 
Tran 1998 

emotional climate 
Research 

paper 
Berenson, 2008 intrinsic factors / EI   
Boyles and  personality   

Weaver  on line education   

predictor educational & career success 
/ EI 

  Rozell E.J., 
Pettijohn C.E., 

Parker S.R 

2001 
 

management development   
2008 emotional,social,cognitive intelligence Article 

 organizational climate   
 develop competencies   

EDUCATION 

Boyatzis and 
Saatcioglu 

 effective managers/ teaching methods   
Koco L. 2006 emotional content News 

  influence motivation   
  regret feeling   

LIFE 
INSURANCE 

  decision / feelings   
2006 past experience 

 current needs 
 personalization 

LIBRARIAN 

Mills and 
Lodge 

 EI strategies 

Research 
paper 

2007 interactive mrkt  Article 
 video-voice mining emotion   
 emotional scoring   
 CRM activities   

Scott B. 

 email emotional content   
2004 interpersonal skills   

 Addiction Scale   
Engelberg and 

Sjöberg 

 personality & EI   
2002 emotional characteristics   

 groups of similar products   
 cognitively involved   

INTERNET 

Walker 

 informational cues   

 

Κατά την ανάλυση των ευρηµάτων της βιβλιογραφικής έρευνας, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει πλούσιο υλικό που να υποστηρίζει τη θεµατολογία µας και πιο συγκεκριµένα 

διαπιστώνουµε: 

 

Στην προσέγγιση του τοµέα των υπηρεσιών, γενικά, εστιάζεται η προσοχή στην 

έννοια της υπηρεσίας, της εµπειρίας και των υποδείξεων για την ποιότητα, όπου εκεί 

υπεισέρχεται ο ρόλος των συναισθηµάτων πέραν των λογικών παραδοχών (Edvardsson, 

2005). 
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Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η ποιότητα της υπηρεσίας (κινητής 

τηλεφωνίας) έχει επιδράσεις στην εκλαµβανόµενη αξία, οικονοµική ή συναισθηµατική, 

και στην πρόθεση πιστότητας µέσω της ικανοποίησης, οπότε είναι στρατηγικής 

σηµασίας η τµηµατοποίηση βάση των αναγκών και των στόχων των καταναλωτών 

(Heejin Lim, Widdows and  Park, 2006). Όσο µεγαλύτερη είναι η συναισθηµατική 

νοηµοσύνη από τους παρέχοντες την υπηρεσία τόσο µεγαλύτερη προοδευτικά η 

ικανοποίηση που λαµβάνει ο πελάτης (Kernbach, Nicola and Schutte, 2005). 

 

Γίνεται ακόµη, µια προσέγγιση της ποιότητας στις υπηρεσίες µέσα από την 

βίωση διαφορετικών θετικών και αρνητικών συναισθηµάτων για να προσδιορίσουν τον 

σηµαντικό ρόλο των συναισθηµάτων ως ποσοστό επηρεασµού της ικανοποίησης, όπου 

διαπιστώθηκε ότι τα αρνητικά ασκούν πιο ισχυρή επίδραση στην ικανοποίηση (Liljander 

and Strandvik, 1997). Αρνητικά συναισθήµατα που µπορεί να προέρχονται από άλλες 

αιτίες εκτός του πάροχου της υπηρεσίας µπορεί να έχουν θετική σχέση µε την 

ικανοποίηση (Dube and Menon, 2000).  

 

Στο service marketing σηµαντική συµβολή στην παροχή υπηρεσίας προς τον 

πελάτη έχει η απόδοση του προσωπικού και τα συναισθήµατα που µοιράζεται στην 

εφαρµογή πελατοκεντρικής φιλοσοφίας (Brendan P. at.al., 2005).  

 

Στον τοµέα των υπηρεσιών βιβλιοθήκης χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο της ΣΝ για 

να τονίσει πόσο σηµαντική είναι η προσωπική προσέγγιση για τους χρήστες. ∆εδοµένου 

ότι οι χρήστες βασίζονται σε προηγούµενες εµπειρίες από τη µια και σε τρέχουσες 

ανάγκες από την άλλη, ενθαρρύνεται από αυτή τη µελέτη η επέκταση και σε άλλες 

περιοχές, όπου η στρατηγική µάρκετινγκ βρίσκει εφαρµογή ως κλειδί για τη δηµιουργία 

ρόλων για την ανάπτυξη (Mills J.and Lodge D., 2006). 

 

∆ίνεται έµφαση επίσης από τη αρθρογραφία στον ρόλο των συναισθηµάτων στις 

διαπραγµατεύσεις σε σχέση µε τη ΣΝ αναφέρεται στην εξέλιξη της γνώσης, της 

κατανόησης, και στην ικανότητα διαχείρισης των συναισθηµάτων κατά τη διάρκεια της 

διαπραγµάτευσης (Ogilvie J.and Carsky, M., 2002). 
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Στον τοµέα της εκπαίδευσης βρέθηκαν σηµαντικές συνδέσεις µε την  ΣΝ, που 

αποτελεί έναν κύριο παράγοντα απευθείας πρόβλεψης ως προς τη βαθµολογία, 

καταλήγοντας ότι οι συναισθηµατικές δεξιότητες είναι υπεύθυνες για την ακαδηµαϊκή 

επιτυχία και συνιστούν το προφίλ του πετυχηµένου σπουδαστή στην on-line εκπαίδευση. 

(Berenson R., Boyles G.and Weaver A.,2008) 

  

Το ευχάριστο συναισθηµατικά κλίµα διαποτίζει κάθε επίπεδο ανθρώπινης 

συναλλαγής µέσα σε ένα οργανισµό και µπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τις 

οργανωσιακές δυναµικές όπως η γέννηση ιδεών, η δηµιουργικότητα, η 

προσαρµοστικότητα στην αλλαγή και η διευκόλυνση των εκπαιδευτικών διαδικασιών, 

και τελικά επηρεάζει την απόδοση (Tran, 1998). Ακόµη, η ΣΝ µπορεί να διδαχθεί σε 

ενηλίκους µαζί µε άλλες ικανότητες κοινωνικού και γνωστικού περιεχοµένου ώστε να 

αναπτυχθούν δεξιότητες που θα προσδώσουν αξία στην αποτελεσµατική διοίκηση 

(Boyatzis R. and Saatcioglu A., 2008). 

 

Στον τοµέα της υγείας σηµειώνεται ότι είναι σηµαντική η διάχυση της 

καινοτοµίας µέσα από την ανάπτυξη ενός συστήµατος περίθαλψης (Carstens, C. et. 

al,2009). Στην παροχή υπηρεσιών υγείας η καινοτόµος σκέψη συσχετίζεται µε τη 

συναισθηµατική νοηµοσύνη και την οµαδική εργασία εκ µέρους των εργαζοµένων που 

αυξάνουν τη λειτουργικότητα των νοσοκοµείων και βελτιώνουν τις ζωές των ασθενών 

εφαρµόζοντας proactive management (Luck and Hendrikz, 2003). 

 

Τα ευρήµατα µας οδηγούν στον ρόλο των συναισθηµάτων κατά την εκτίµηση της 

ποιότητας της υπηρεσίας, όπου η διάσταση αυτή κάνει δυνατό τον επηρεασµό των 

αντιλήψεων των καταναλωτών (Essen A. and Wikstrom S., 2008), οι οποίοι 

ανταποκρινόµενοι µε το δυναµικό γνώσης και συναισθήµατος που έχουν, δε µπορούν να 

εκλάβουν θετικά την ποιότητα µόνο µε την λογική αν δεν αντιστοιχίζεται µε 

συναισθηµατικές εκφάνσεις που υπάρχουν στη µνήµη (Vinagre and Neves, 

2008).Υπάρχει µια κοινή παραδοχή παγκοσµίως ότι στον τοµέα της υγείας πρέπει να 

κατανοηθεί η συµβολή του συναισθήµατος που διαπερνά όλες τις οργανωσιακές 

διαδικασίες και όλους τους επαγγελµατικούς ρόλους µέσα στην περίθαλψη (Mark, 2005). 
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Στον κλάδο των ασφαλειών τονίζεται η ανάγκη να γίνει σύνδεση της 

ασφαλιστικής απόφασης µε συναισθηµατικές έννοιες αγάπης, οικογένειας κτλ. από τον 

σύµβουλο για να προξενήσει κίνητρα αγοράς (Koko, 2006). 

 

Στη βιβλιογραφία του marketing οι εµπειρίες συνηθίζεται να αναφέρονται σε µια 

συγκεκριµένη οµάδα υπηρεσιών: ταξίδια, µουσική, θέατρο, restaurant, ξενοδοχεία και 

θέµατα κουλτούρας (Hirshman and Holbrook, 1982) και συνήθως ο όρος εµπειρία 

χρησιµοποιείται για να προσθέσει αξία στις υπηρεσίες που καταναλώνει ο καταναλωτής. 

 

Στις υπηρεσίες όπου συνυπάρχει ο παράγοντας της εµπειρίας (π.χ φιλοξενία) ο 

σχεδιασµός, η καινοτοµία, και η διοίκηση των εµπειριών αυξάνουν την 

ανταγωνιστικότητα και τις εκδηλώσεις πιστότητας µέσα από την πρόκληση 

συναισθηµατικών αποκρίσεων εκ των οποίων εγκαθίσταται εφικτή η σύνδεση µε 

στοιχεία που έχουν περιεχόµενο συναισθηµατικής συµπεριφοράς και άρα υποστηρίζεται 

έτσι το χτίσιµο σχέσης µε τον πελάτη (Pullman, M.and Gross M., 2004). Υψηλά επίπεδα 

ικανοποίησης µπορούν να επιτευχθούν όταν αναγνωρίζονται τα συναισθήµατα των 

ανθρώπων στον τουριστικό κλάδο ως θεµελιακά στην διαδικασία πρόσθεσης µιας νέας 

αξίας κατά τον χρόνο επίσκεψης ενός προορισµού.  

 

Η καινοτοµική αλλαγή που προτείνεται στο marketing management είναι ο 

συνδυασµός εµπειρίας µε συναίσθηµα στην δηµιουργία της απόφασης, και συνιστάται 

ότι είναι η προσεγγιστική τακτική µέσω σύγκλισης του κενού των προσφερόµενων 

υπηρεσιών από την κουλτούρα και της ικανοποίησης που λαµβάνουν οι επισκέπτες από 

την επαφή µε τα τουριστικά θέρετρα (Marciszwska B., 2005). Σε ένα µοντέλο ποιότητας-

ικανοποίησης-πρόθεσης διευκρινίζεται ότι υπάρχουν τόσο άµεσες όσο και έµµεσες 

επιπτώσεις που απορρέουν από την ικανοποίηση στη συµπεριφορά της πρόθεσης 

(πιστότητας, συστάσεων, προθυµία να πληρώσει περισσότερο) (Riadh L., 2009). Μια 

άλλη προσέγγιση κοντά στο cause-related marketing προτείνει ένα µοντέλο αγοραστικής 

απόφασης στον τοµέα των ταξιδιών αναψυχής, µέσα από τη συναισθηµατική 

ολοκλήρωση  σαν αιτία, όχι µόνο σαν αποτέλεσµα της επιλογής και επιπροσθέτως η 

διάσταση της ΣΝ που σχετίζεται µε την διαύγεια συνδέεται µε θετικά συναισθήµατα 

απόφασης (Kwortnik, R.and Joseph J., 2003).  
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Σχετικά µε τα hedonic services στην αρθρογραφία αναλύεται η κατά πρόθεση 

συµπεριφορά αναφερόµενη στην προσπάθεια των καταναλωτών να κάνουν πιο 

χειροπιαστή την εµπειρία την ώρα που βιώνεται (on-the-spot behaviors) (Bigne, Mattila 

and Andreu, 2008). Στις υπηρεσίες οι καταναλωτές βιώνουν συναισθηµατικές εµπειρίες 

που τις αντιλαµβάνονται διαφορετικά για αυτό από την έρευνα προτείνεται η απευθείας 

δηµιουργία σχέσης (direct relationship) µεταξύ της προσωπικότητας του ατόµου, των 

συναισθηµατικών χαρακτηριστικών του και της αυτό- αναφερόµενης ικανοποίησης 

(Gountas J.and Goundas S., 2007). Μια άλλη ενδιαφέρουσα τοποθέτηση για τα αρνητικά 

και θετικά συναισθήµατα στην επιλογή υπηρεσιών τουρισµού εξηγεί τη θετική σχέση 

που υπάρχει µεταξύ απόφασης και ρίσκου στην υιοθέτηση προωθητικών πακέτων, όταν 

υπάρχει αρνητική συναισθηµατική κατάσταση και όχι θετική (Chuang Shih-Chief, 2007). 

Υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των τουριστών µπορεί να επιτευχθεί εάν το µαρκετινγκ 

περιέλθει στη νέα φιλοσοφία που αναγνωρίζει τα συναισθήµατα των ανθρώπων ως 

θεµελιακά στην διαδικασία δηµιουργίας νέας αξίας µέσα στο πλαίσιο των προηγούµενων, 

των τρεχουσών και των µελλοντικών εµπειριών.  

 

Αυτή η καινοτοµική αλλαγή στη διοίκηση µαρκετινγκ προτείνεται για να δείξει 

πως µπορεί να ελαχιστοποιηθεί το κενό ανάµεσα σε παροχές της κουλτούρας και της 

ικανοποίησης που απολαµβάνουν οι επισκέπτες των τουριστικών θέρετρων. Σε έρευνα 

που έγινε εξετάστηκε η ΣΝ στον χώρο της φιλοξενίας όπου κατά την προσέγγιση που 

έγινε θεωρήθηκε ενδεικτικός παράγοντας για την µακροβιότητα της βιοµηχανίας 

τουρισµού από την µεριά των επαγγελµατικών ικανοτήτων των εµπλεκόµενων 

(Marciszwska, B. 2005). 

 

Στις οικονοµικές υπηρεσίες όταν πρόκειται για προσωπικές αποφάσεις 

ανακύπτουν οι συναισθηµατικοί παράγοντες όπως, η αξιοπιστία και ο χειρισµός µε 

υπευθυνότητα στις ανάγκες του πελάτη, που εκτιµάται ότι είναι περισσότερο σηµαντικοί 

από την φήµη και τη διάδοση (Marketing Week, Aug.2003). Σε µια άλλη µελέτη 

βρέθηκε ότι η εµπιστοσύνη που επιζητούν οι καταναλωτές απαρτίζεται από την 

αξιοπιστία, τις γνώσεις που προσδίδονται από τον σύµβουλο και τις προσδοκίες του 

πελάτη. Σηµαντικές συνδέσεις µεταξύ εµπιστοσύνης και ΣΝ στην απόδοση των 

καθηκόντων και στη δηµιουργία σχέσης, υπογραµµίζουν τη σηµαντικότητα της ύπαρξης 
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εµπιστοσύνης στη σχέση µε τον πελάτη στο πεδίο του µάρκετινγκ και των πωλήσεων 

(Hefferman et.al, 1986). 

 

Στον τοµέα του internet ερευνήθηκε αν υπάρχει σχέση µεταξύ των 

διαπροσωπικών δεξιοτήτων, της προσωπικότητας και της ΣΝ κατά τη χρήση του internet 

και από τα ευρήµατα παρατηρήθηκε ότι η χρήση του internet δε σχετίζεται µε υψηλό 

δείκτη της ΣΝ παρά θα λέγαµε ότι ήταν αδύναµη η επιρροή αυτών των χαρακτηριστικών. 

(Engelberg E.and Lennat S., 2004).  

 

Από έρευνα που έγινε για τις on-line διαφηµίσεις, εξετάστηκαν τα πληροφοριακά 

και τα συναισθηµατικά χαρακτηριστικά των χρηστών σε σχέση µε αυτά της 

παραδοσιακής διαφήµισης στα µέσα και διαπιστώθηκε ότι, σε αυτού του είδους τις 

διαφηµίσεις υπάρχει έντονη συµβολή του γνωσιακού επιπέδου για την αποτίµηση της 

πληροφορίας, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι παρουσιάστηκαν κοινά χαρακτηριστικά 

χρηστών σε οµάδα παρόµοιων προϊόντων. Κι επίσης, προς έκπληξη, ο αριθµός 

ανάκτησης των ήδη γνωστών και των νέων µαρκών δε διέφερε καθώς ούτε και η 

επισκεψιµότητα σε αγαθά διαρκείας ή µη είχε σηµαντική διαφορά (Walker Q.R., 2002).  

 

Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για την απόσπαση συναισθηµάτων στο interactive 

marketing, όπου οι ενέργειες αυτές µπορούν να κερδίσουν έδαφος από το πεδίο των 

συναισθηµάτων µέσα από τη βελτιστοποίηση ταχύτερων αποκρίσεων στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο (Scott B.,2007). ∆ιαφαίνεται ότι οι διαφηµίσεις στο internet µπορεί ανάλογα µε 

το περιεχόµενό τους να µετριάζουν την ανάγκη για πληροφορία ή την ανάγκη για 

συναίσθηµα αντίστοιχα, όσον αφορά τη στάση και την πρόθεση για αγορά. Ενώ στα site 

µε µεγαλύτερη συναισθηµατική µετάδοση εµφανίζεται να υπάρχει µεγαλύτερη 

πιθανότητα ανάκλησής του (Lee and Thorson, 2008). 

 

Επίσης προτείνεται ότι παράµετροι- κλειδιά στις υπηρεσίες λιανεµπορίου (retail) 

είναι η σύνδεση της ικανοποίησης µε το συναίσθηµα στην πρόβλεψη πιστότητας και 

στην σχέση που δηµιουργείται από την εκλαµβανόµενη ποιότητα (relationship quality) 

(Wong, 2004). Όσο πιο µεγάλες είναι οι προσδοκίες απόδοσης της υπηρεσίας τόσο 

λιγότερο µπορούµε να βασιστούµε στη γνωσιακή διαδικασία για εξαγωγή 

συµπερασµάτων και τόσο σηµαντικότερο ρόλο παίζει το συναίσθηµα ως 
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προσδιοριστικός παράγοντας της ικανοποίησης (Burns D.and Neisner L., 2006). Η 

πρόθεση σε σχέση µε τη µάρκα αυξάνεται όταν προσδίδεται συναισθηµατική αξία στο 

προϊόν (Archana K., Youn-Kyung K. and Lou P., 2009). Κατά την διερεύνηση µεταξύ 

της συχνότητας επίσκεψης ενός εµπορικού κέντρου και της εικόνας, µεσολαβούν κάποια 

συναισθήµατα που βρίσκονται σε αναµονή και συνδέονται µε την επίτευξη του σκοπού, 

όχι όµως όπως θα αναµέναµε τόσο κατά τη διάρκεια της αγοράς, όσο ως προσδοκώµενη 

συνέπεια από την ικανοποίηση εκ του αποτελέσµατος (Hunter G.L, 2006). 

 

Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών χαρακτηρίζεται από µεγάλη κινητικότητα  από 

τις συχνές µετατοπίσεις από την µια υπηρεσία στην άλλη από τους καταναλωτές. Τα 

διαφορετικά συναισθήµατα του καταναλωτή, ανάλογα µε το ερέθισµα που δέχεται κάθε 

άτοµο, καθορίζουν αν µείνει σταθερός στη σχέση µε την εταιρία και τη µάρκα ή όχι. 

Καθώς οι καταναλωτές διέρχονται από µια µάρκα σε µια άλλη οι αντιδράσεις από την 

πρόκληση του ερεθίσµατος µπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγή ή όχι, για αυτό 

υποστηρίζεται εδώ η ανάγκη προσέγγισης του καταναλωτή σε προσωπικό επίπεδο για 

την καλύτερη κατανόηση των ορίων στις πελατειακές σχέσεις από την οπτική του 

πελάτη- εξατοµικευµένα- και όχι του παρόχου της υπηρεσίας, καθώς δε συµπίπτουν 

( Roos I., Friman M.and Edvardsson B., 2009). 

 

Βρέθηκε επίσης σε σύµπτωση µε τον τοµέα των οικονοµικών υπηρεσιών ότι τα 

συναισθήµατα έχουν την προέλευσή τους στον τοµέα διαχείρισης των σχέσεων µε τον 

πελάτη και εκδηλώνονται κατά τη διαδικασία αλλαγής της απόφασης, κάτι που 

παρατηρείται σε µεγαλύτερη συχνότητα αυτή τη δεκαετία λόγω της απελευθέρωσης της 

αγοράς (Roos I.and Friman M., 2008). 

 

Οι νεαροί καταναλωτές διακρίνονται για τη συναισθηµατική τους αστάθεια 

κατά τη διάρκεια των αγορών, κάτι που βιώνεται σαν καταπιεστική εµπειρία για την 

ανίχνευση της «καλής συµφωνίας» ως παράγοντα ικανοποίησης και πρόθεσης για αγορά 

(Saraneva, A.and Saakjarvi, M., 2008). Σε µια άλλη έρευνα για τη συµπεριφορά των 

νέων στην αγοραστική απόφαση συστήνεται ότι οι έφηβοι αναλαµβάνουν το ρίσκο για 

αγορές προϊόντων που συνδέονται µε τα συναισθηµατικά τους κίνητρα και είναι πολύ 

περισσότερο ελεγχόµενοι στις αποφάσεις τους για τα υπόλοιπα προϊόντα. Επίσης, στην 
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περίπτωση των νέων η µελετηµένη σκέψη συνήθως παραµερίζεται από υψηλά επίπεδα 

συναισθηµατικής διέγερσης (arousal) (Figner B.et al., 2009). 

 

Σε όρους του κοινωνικού marketing οι δηµόσιες διαφηµίσεις µπορεί να 

διεγείρουν την κοινωνική αλληλεγγύη ώστε να καταλήξουν σε αντιδράσεις 

ενσυναίσθησης και συµπόνιας, παρουσιάζοντας µια ανεπιθύµητη κατάσταση που 

λειτουργεί βοηθητικά στην λήψη απόφασης µέσω της αποδοχής του συναισθήµατος 

(adaptation) (Bagozzi, R.and Moore D., 1994). Έγινε µια µέτρηση της έντασης που 

βιώνονται τα συναισθήµατα και παρατηρήθηκε ότι η ένταση είναι προσδιοριστική της 

επίδρασης που έχει η διαφήµιση στις αποκρίσεις των καταναλωτών, και µεσολαβούν 

στον τρόπο που τοποθετείται ο καταναλωτής στο µήνυµα. (Moore D.and William D., 

1996). Σχετικά µε το περιεχόµενο των διαφηµίσεων από την έρευνα βρέθηκε ότι ο τύπος 

περιεχοµένου διαµορφώνει τις αποκρίσεις των καταναλωτών ανάλογα µε το πόσο 

συναισθηµατική χροιά έχει. Έτσι περισσότερο θετικές τοποθετήσεις και πρόθεση αγοράς 

υπάρχει όταν υπάρχει συναισθηµατικό περιεχόµενο σε µια γνωστή µάρκα ενώ αντιθέτως 

σε νέες µάρκες το µη συναισθηµατικό περιεχόµενο οδηγεί σε πιο θετικές αποκρίσεις 

(Jansens W., 2005).  

 

Στις διαφηµίσεις µέσω τηλεόρασης αποσαφηνίζεται ότι διαφηµίσεις µε πλούσιο 

πληροφοριακό υλικό σχετίζονται στενά µε τη δηµιουργία απόφασης (Weinberger M., 

and Spotts H., 1989). Σε µια ολιστική θεώρηση γίνεται η υπόθεση, ότι αν ο ερεθισµός 

του αριστερού µέρους του εγκεφάλου συνδέεται µε τη λογική και τα γεγονότα και ο 

δεξιός µε τις συναισθηµατικές αποφάσεις, τότε οι διαφηµίσεις που συνδυάζουν και τα 

δυο, λογικά και συναισθηµατικά οφέλη, είναι πιο αποτελεσµατικές από αυτές που 

παρέχουν µόνο εκλογικευµένες πληροφορίες (Williams T., 1995). Επιχειρήθηκε µάλιστα 

η καταγραφή των αιφνίδιων συναισθηµατικών αποκρίσεων κατά την παρακολούθηση 

διαφηµίσεων µέσα από µια οθόνη που µετρά τη θερµότητα των αντιδράσεων για την 

εξιχνίαση της διαδικασίας επιλογής (Abeele V.and  Maclachlan D., 1994)  

 

Βρέθηκε επίσης ότι σε διαφηµίσεις µάρκας ρουχισµού ισχυρή συσχέτιση υπάρχει 

µεταξύ µιας οµάδας συναισθηµάτων τριών διαστάσεων µε θετική επιρροή στη 

διαµορφούµενη στάση του καταναλωτή, που είναι οι: ευχαρίστηση/ ενεργοποίηση, 

υποτονική δραστηριότητα και κυριαρχία (Hye-Shin Kim, 2000). Οι διαφηµίσεις 
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προτείνεται ότι πρέπει να στοχεύουν στην ενηµέρωση αυτών που χρειάζεσαι να 

γνωρίζεις αντί για αυτά που θέλουν οι άλλοι να γνωρίζεις. ∆ηλαδή, µε µια πιο πελατο-

κεντρική διάσταση δίνοντας συναισθηµατικό υφός (Lamons B., 2002). Οι ανταποκρίσεις 

των καταναλωτών στις διαφηµίσεις είναι ένα µετρήσιµο ποσοστό της συναισθηµατικής 

κλιµάκωσης που προωθείται µέσω των στρατηγικών διαφήµισης. Επιπλέον οι 

συναισθηµατικές, εµπειρικές και αισθητικές συµπεριφορές που βρίσκονται πίσω από 

τους σκοπούς του παραδοσιακού µάρκετινγκ κεντρίζουν εξαιρετικά την προσοχή και 

τέτοιες ενέργειες µπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της στρατηγικής µάρκετινγκ 

(Mizerski R.and White D., 1986) 

  

 Πέρα από την θεώρηση ότι στη µόδα ο καταναλωτής ψάχνει να βρει την 

ταυτότητά του, αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωµένο µοντέλο εξήγησης της περιστασιακής 

αγοράς προϊόντων µόδας που περιλαµβάνει τόσο τους λογικούς όσο και τους 

συναισθηµατικούς παράγοντες καθώς η τελική επιλογή ουσιαστικά στηρίζεται στις 

διαπραγµατεύσεις που συµβαίνουν στο µυαλό µεταξύ αυτών των δυο µερών (Lee Tsui 

Shan, 2003). 

 

Οι µάρκες εισάγουν τα συναισθηµατικά πρότυπα τα οποία στη συνέχεια γίνονται 

αγοραστικά κριτήρια και έτσι διαφοροποιούνται τα καταναλωτικά προϊόντα. Θεωρώντας 

ότι αν το µερίδιο του brand  αποτελεί την δεξαµενή των συναισθηµάτων που δείχνει 

πόσο µακριά θα πάει η καµπύλη της ζήτησης στο µέλλον, τότε οι εισροές προς στην 

επιχείρηση είναι άµεση συνάρτηση τους (Heigh D., 2003).  

 

Στα καταναλωτικά προϊόντα µεταξύ των διαστάσεων της χρησιµότητας 

αναγνωρίζονται, η λειτουργικότητα, η αξία, τα κοινωνικά κριτήρια και τα θετικά-

αρνητικά συναισθηµατικά ωφελήµατα ως µεταβλητές της συµπεριφοράς που καθορίζουν 

µεταξύ άλλων τη στρατηγική επικοινωνίας (Ulrich et.al, , 2004). 

 

Μια άλλη διάσταση των aesthetics όσον αφορά το physical evidence στον χώρο 

των πωλήσεων, προβλέπεται από τον συγγραφέα, ότι είναι οι µυρωδιές που διαχέονται 

στο περιβάλλον και µπορούν να προκαλέσουν συναισθηµατική ανταπόκριση που 

επηρεάζει σηµαντικά την κρίση των καταναλωτών, µε τον όρο ότι πληρούνται 

συγκεκριµένες προϋποθέσεις (Bosmans, 2006).  
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Στον τοµέα των τροφίµων συνήθως υποστηρίζεται η λογική σκέψη στη λήψη της 

απόφασης, εν τούτοις, οι συναισθηµατικές αποκρίσεις στις καµπάνιες των εταιριών 

δείχνουν το αντίθετο, για αυτό προτείνεται να ρυθµιστεί η πολιτική επικοινωνίας των 

επιχειρήσεων σύµφωνα µε τις συναισθηµατικές αντιλήψεις των καταναλωτών, που 

αποτελούν πολύτιµες πηγές γνώσης για τη διαµόρφωση γνώµης και αγοραστικής 

απόφασης (Beekman, 2006). 

 

Τέλος. στη στρατηγική του green branding προτείνεται ότι η συνέργια 

λειτουργικής και συναισθηµατικής τοποθέτησης (positioning), ότι έχει µεγαλύτερη 

επίδραση στην αντίληψη των καταναλωτών (Hartmann et.al.,2005). Η 

περιβαλλοντολογικά υπεύθυνη αγοραστική συµπεριφορά συνδέεται µε την επίτευξη 

ισχυρών συναισθηµατικών δεσµών µε τα green brands (πράσινες µάρκες) και την 

ύπαρξη συναισθηµατικών κινήτρων και ωφελειών για κατανάλωση (Hartmann P.and 

Apaolaza V., 2006). Παροµοίως στην εφαρµογή της στρατηγικής από τους managers 

πρέπει να παρέχονται συναισθηµατικά οφέλη µέσα από την µάρκα και την ίδια στιγµή οι 

οµάδες-στόχοι να µπορούν να απολαµβάνουν τα αληθινά περιβαλλοντολογικά οφέλη 

(Hartmann P. et.al, 2005). 
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2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα για τη θεωρία των συναισθηµάτων και το 

αντίκτυπο στην αγοραστική συµπεριφορά επιχειρείται να γίνει µια ταξινόµηση για αυτό 

διερευνήθηκε ο κάθε τοµέας ξεχωριστά ώστε να είµαστε σε θέση να αποφανθούµε κατά 

πόσο το συναίσθηµα που σχετίζεται µε τη συµπεριφορά καταναλωτή συνδέεται µε το 

είδος της υπηρεσίας ή του προϊόντος ή είναι ανεξάρτητο. 

 

∆ιαφοροποιήσεις στο είδος και την ένταση του εκλαµβανοµένου συναισθήµατος 

ανάλογα µε το είδος της προσφερόµενης υπηρεσίας υπάρχουν για να σταθµίσουν τα 

επίπεδα ικανοποίησης που αναµένονται σε σχέση µε τις προσδοκίες του καταναλωτή 

  

 Τα ευρήµατα σχετικά µε το συναίσθηµα µας οδηγούν στις εξής διαπιστώσεις:  

 

1. Τα συναισθήµατα κυριαρχούν στις αγοραστικές αποφάσεις. 

2. ∆ιαφορετικές ιεραρχικά ταξινοµήσεις συναισθηµάτων υπάρχουν ανάλογα το 

είδος της υπηρεσίας ή στο εµπόριο. 

3. Η συναισθηµατική αξία οδηγεί στην πρόθεση αγοράς και αποτελεί 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

4. Η ικανοποίηση µε συναισθηµατικά κριτήρια είναι καθοριστικός παράγοντας της 

πιστότητας. 

5. Το χτίσιµο της σχέσης και η επικοινωνία είναι αποτελεσµατικές µέσα από την 

βίωση του προϊόντος ή της υπηρεσίας ως εµπειρία. 

6. Οι αποκρίσεις στα µηνύµατα από τις πολιτικές προώθησης µάρκετινγκ που 

εφαρµόζονται, εξαρτώνται από την ένταση βίωσης του συναισθήµατος και είναι 

µέρος της πρόθεσης για αγορά. 

7. Η εµπειρία που αποκτάται από την χρήση είναι το κλειδί των ικανοποιηµένων 

πελατών. 

8. Όσο µεγαλύτερες είναι οι προσδοκίες για την αναµενόµενη απόδοση, τόσο 

δυσκολότερη η ικανοποίηση και τόσο περισσότερο συναίσθηµα απαιτείται. 

9. Η πελατοκεντρική φιλοσοφία διαχέει όλο το φάσµα της συναισθηµατικής 

προσέγγισης. 
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10. Η επιτυχία της µάρκας και η µακροβιότητά της είναι συνάρτηση της 

συναισθηµατικής αξίας. 

 

Το συναίσθηµα µε άλλα λόγια είναι ο µεσολαβητής για την ικανοποίηση και 

µετριάζει όλους τους άλλους παράγοντες που επιδρούν στην αγοραστική συµπεριφορά 

καθοδηγώντας στην τελική έκβαση µέσα από την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντα 

χώρου και χρόνου. 

 

Ας σηµειωθεί ότι µεταξύ των διαφόρων θεωριών για τα συναισθήµατα 

διαπιστώνεται ένα ερευνητικό κενό στην κατάλληλη µέτρηση των αποκρίσεων και των 

συνδέσεων αυτών που να µπορεί να εξηγήσει την καταναλωτική συµπεριφορά µιας που 

τα συναισθήµατα συµβαίνουν ταυτόχρονα, είναι ποικίλα και η ύπαρξη του ενός δεν 

αναιρεί το άλλο, καθώς επίσης πρόκειται για υποκειµενικές κρίσεις και οι αιτίες 

πρόκλησης ως εργαλείο κατανόησης υπόκειται πάντα στις ειδικές συνθήκες που 

επικρατούν.  

 

Η σύνθετη φύση των συναισθηµάτων µπορεί να αποκρυπτογραφηθεί µε το σύστηµα 

της ΣΝ, συνδέοντας τις ιδιαίτερες ικανότητες του καταναλωτή µε τη συµπεριφορά του 

κατά την αγοραστική απόφαση, που θα εξετάσουµε στο επόµενο κεφάλαιο. 
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3. ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Όταν µια κατάσταση κρίνεται ότι είναι µεταβαλλόµενη, η δηµιουργία απόφασης 

θα είναι δραστική και υπολογιστική (Lazarus and Folkman, 1984).  

 

Στην αγοραστική απόφαση λαµβάνεται υπόψη η θεωρία των κινήτρων. Η έρευνα 

διαχωρίζει αυτά τα κίνητρα σε δυο τύπους ανάλογα µε το σκοπό: α) ιδανικά, τα οποία 

σχετίζονται µε τις ελπίδες, τις ευχές και τις φιλοδοξίες των ανθρώπων β) τα «πρέπει», τα 

οποία σχετίζονται µε τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες (Pham et. al, 2004). 

 

Πολλές φορές οι οργανισµοί υπηρεσιών ασκούν επιρροή στους λήπτες τις 

υπηρεσίας κατά την προσπάθειά τους να συναντήσουν τις ανάγκες του καταναλωτή µε 

συνέπεια η αγοραστική συµπεριφορά να συνδέεται µε την υιοθέτηση / αποδοχή της 

προσφερόµενης υπηρεσίας αρχικά και µετά µε την υλοποίηση, καθώς σε αυτή τη 

διαδικασία συµµετέχουν και µια σειρά από κίνητρα. Στην αποδοχή (adaptation), που 

βρίσκεται πριν την απόφαση, σηµαντική επίδραση έχουν ο σχεδιασµός των υποδοµών 

και οι δραστηριότητες ανάπτυξης (Carstens, C., 2009). 

 

Μια άλλη προοπτική προτείνει ότι η προσέγγιση του πελάτη πρέπει να 

ευθυγραµµίζεται µε τη συναισθηµατική εµπλοκή, που συνεισφέρει στην ευχαρίστηση 

και έχει σχέση µε την παροχή κινήτρων, αφού οι άνθρωποι δεν παίρνουν πάντοτε εκείνες 

τις αποφάσεις που µεγιστοποιούν το οικονοµικό τους όφελος, µε χρηµατικό κριτήριο 

(Koco, 2006). 

 

Για παράδειγµα ο ευαίσθητος τοµέας της υγείας τονίζει τον ρόλο των 

αντιπροσώπων υγείας στην παροχή της υπηρεσίας, ως αποτέλεσµα το συναίσθηµα και η 

λογική συνυπάρχουν και είναι πολύ προσωπικά, για αυτό σε κάθε αλλαγή των 

προσδοκιών η µεταφορά των υπηρεσιών πρέπει να παραµένει σε συνοχή. 
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3.1 ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 

Αγοραστική συµπεριφορά είναι οι ενέργειες που κάνει ένα πρόσωπο για την 

αγορά και την χρησιµοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, περιλαµβανοµένου των 

διανοητικών και κοινωνικών διαδικασιών που προηγούνται και ακολουθούν αυτές τις 

δράσεις. 

Η συµπεριφορική επιστήµη βοηθάει στην απάντηση ερωτήσεων όπως: 

Γιατί οι άνθρωποι διαλέγουν ένα προϊόν ή µάρκα εις βάρος κάποιου άλλου; 

Πως κάνουν αυτές τις επιλογές; 

Πως οι εταιρίες χρησιµοποιούν αυτή τη γνώση για να παρέχουν αξία στους καταναλωτές;  

Πηγή: {http://www-rohan.sdsu.edu/~renglish/370/notes/chapt05/index.htm} 

 

Από την θεωρία µας δίνεται ότι η αγοραστική απόφαση του καταναλωτή ακολουθεί την 

εξής σειρά, που περιλαµβάνει 5 στάδια: 

 

1. Αναγνώριση του προβλήµατος 

2. Πληροφοριακή έρευνα 

3. Αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών 

4. Αγορά 

5. Αξιολόγηση µετά την αγορά 

 

Αυτά τα πέντε στάδια υπόκεινται σε επιρροές σχετικών µε την κατάσταση, 

ψυχολογικές και κοινωνικές. Εµείς στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε τη 

διερεύνηση των ψυχολογικών επιρροών, που στην ουσία προσδιορίζουν την γενική 

συµπεριφορά των ανθρώπων και για αυτό επηρεάζουν την καταναλωτική τους 

συµπεριφορά. Οι βασικές κατηγορίες των ψυχολογικών κριτηρίων είναι: 

 

Οι αντιλήψεις: ο τρόπος που κάποιος επιλέγει, οργανώνει και ερµηνεύει την εισερχόµενη 

πληροφορία για να παράγει νόηµα. 

 

Τα κίνητρα: µια εσωτερική δύναµη που κατευθύνει τη συµπεριφορά ενός ατόµου στην 

ικανοποίηση των αναγκών του και στην επίτευξη των σκοπών του.  
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Αναφέρουµε την πυραµίδα του Maslow’s Hierarchy of Needs που κατατάσσει στη βάση 

τις φυσικές ανάγκες, µετά την ανάγκη για ασφάλεια, τις κοινωνικές ανάγκες, επόµενο 

είναι η ανάγκη της αυτό-εκτίµησης, και στην κορυφή η ανάγκη της αυτό-πραγµάτωσης. 

 

Η µάθηση: αναφέρεται στη διαδικασία σκέψης και συµπεριφοράς από τις πληροφορίες 

και την εµπειρία. 

 

Οι στάσεις: αφορά την παρατεταµένη τοποθέτηση µε βάση το πώς αισθάνεται το άτοµο 

και περιλαµβάνει την τάση στη συµπεριφορά προς ένα αντικείµενο ή µια ιδέα. 

 

Η προσωπικότητα και η προσωπική θεώρηση: αποτελείται από µια οµάδα προσωπικών 

χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και ξεχωριστών τάσεων που έχουν σαν αποτέλεσµα την 

σταθερή επανάληψη κάποιων συµπεριφορών (Pride and Ferrel, 2006). 

 

Μια σύγχρονη άποψη της ιεραρχίας των αναγκών του καταναλωτή προτείνει τη 

σύνδεση µε τις λειτουργίες του τρισδιάστατου εγκεφάλου που ευθύνεται για τα κίνητρα 

επιλογών κατά την αγοραστική απόφαση. 

 

∆ιάγραµµα 3.1: Η Πυραµίδα του Maslow στην ιεραρχία των Ανθρώπινων Αναγκών σε συνταίριασµα 
µε τη σχηµατική απεικόνιση των εξελικτικών επιπέδων του µυαλού που σχετίζεται µε αυτές τις 
ανάγκες. 

 
Πηγή: Anjana Sen (2008), “Neurology of Emotional Intelligence: Interpreted for managers”, The Journal 
of Business Perspective, Vol. 12, No. 1, pp11-17 
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3.2 Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 

Παραδοσιακά µοντέλα της συµπεριφοράς καταναλωτή υπέδειξαν την ιεραρχία 

των επιδράσεων στην οποία η γνωσιακή διαδικασία ακολουθείται από τη 

συναισθηµατική αξιολόγηση στην διαµόρφωση της στάσης, η οποία τελικά καταλήγει 

στη συµπεριφορά. Η βασική υπόθεση δηλαδή είναι ότι η γνώση µεσολαβεί στο 

συναίσθηµα και το κατευθύνει, ενώ το συναίσθηµα µεσολαβεί στη συµπεριφορά 

(Peterson, Hoyer and Wilson, 1986). Η µεγαλύτερη πρόκληση σε αυτή την παραδοχή 

είναι ότι το συναίσθηµα δεν είναι µόνο ένα ξεχωριστό σύστηµα που περιλαµβάνει τη 

γνώση αλλά είναι επίσης η κυρίαρχη επιρροή στην εξέλιξη των προτιµήσεων και κάποιες 

φορές στην πραγµατικότητα ξεπερνάει την γνώση (Zanonc and Marcus, 1982). 

Παρατίθενται κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά του συναισθήµατος που θα βοηθήσουν 

τον ισχυρισµό µας, όπως: είναι αναπόφευκτα, ανέκκλητα, είναι κρίσεις που βασίζονται 

στον χαρακτήρα, είναι δύσκολο να εκφραστούν µε λέξεις και είναι ανεξάρτητα από την 

γνωσιακή διαδικασία (Zajonc, 1980). 

 

Μια εξέλιξη αυτών των χαρακτηριστικών των συναισθηµάτων απεικονίζεται σε 

ένα µοντέλο το «Affective Choice Model». Αυτό το µοντέλο έχει εφαρµογή στην αγορά 

ακριβών προϊόντων που έχουν συµβολική σηµασία και προτείνει ότι η βασιζόµενη στο 

συναίσθηµα επιλογή είναι ολιστική, επικεντρωµένη στα προσωπικά χαρακτηριστικά και 

είναι απίθανο να αποδοθεί προφορικά (Mittal, 1988). Στην ολιστική επιλογή (holistic 

choice) επισηµαίνεται ότι τα άτοµα αδυνατούν να διαχωρίσουν την έµφυτη προτίµηση 

σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά αλλά αντί για αυτό διαµορφώνουν µια γενική 

εντύπωση (Zajonc, 1980). Το µοντέλο αυτό υποστηρίζεται από την απόφαση 

προσοµοιωµένης µάρκας σε σύγκριση µε τα πληροφοριακά µοντέλα (information-

processing models) (Mittal, 1988, 1993). 

 

Η καταναλωτική εµπειρία είναι γεµάτη από συναισθήµατα, συχνά µε έναν υψηλό 

βαθµό έντασης. Στην περιοχή της παρορµητικής αγοράς, οι καταναλωτές περιγράφουν 

ένα ακαταµάχητο συναίσθηµα που δείχνει την ένταση του ενθουσιασµού (Rook, 1987). 

Πολλές φορές σε µια ανάκληση αναδροµικά µιας εξαιρετικής εµπειρίας (hedonic 

consumption) προκειµένου να εκλογικευτεί, φαίνεται πως αυτό δεν είναι επιθυµητό από 
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τους συµµετέχοντες, καταλήγοντας ότι η αίσθηση διατηρείται καλύτερα όταν οι σχετικές 

αισθήσεις παραµένουν ανεξιχνίαστες (Arnould and Price, 1993). 

 

3.3 ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
 

Στηριζόµενοι στη βασική θεώρηση ότι τα συναισθήµατα δεν είναι ηθεληµένες 

εκδηλώσεις αλλά περιορίζονται µόνο εν µέρει από τον ανθρώπινο έλεγχο (Frijda, 1988), 

θα εκθέσουµε τις κυρίαρχες τάσεις που κρύβονται πίσω από την καταναλωτική 

συµπεριφορά και οφείλουν την ύπαρξή τους στην εµπλοκή των συναισθηµάτων. 

 

3.3.1 H υπόθεση ότι το συναίσθηµα αντλείται από τα ενδιαφέροντα, τα 

κίνητρα, τους στόχους. 

 

Τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα αποτελούν µια δήλωση της οντότητας του 

ατόµου µες στον κόσµο και συνδέονται µε τις συναισθηµατικές αποκρίσεις µε τρόπο 

τέτοιο που γίνεται υπερκέραση µε τη συµπεριφορά του καταναλωτή και για αυτό 

οδηγούν σε µεγαλύτερη κατανάλωση.  

 

Η συναισθηµατική εµπλοκή είναι η έρευνα της ταυτότητας στη µεταµοντέρνα 

κοινωνία, που το άτοµο βοµβαρδίζεται από ένα πλήθος διληµµάτων αυτό-θεώρησης 

(Giddens, 1991), κατακερµατισµού, ανισχυρότητας, αβεβαιότητας, προσπάθειας ενάντια 

στην αποτελµάτωση (commodification). Αυτά τα διλήµµατα καθοδηγούνται από µια 

«µεγάλη απειλή της προσωπικής ασηµαντότητας» καθώς τα άτοµα προσπαθούν να 

κατασκευάσουν και να διατηρήσουν την ταυτότητα τους που θα παραµείνει σταθερή 

παρά την ταχύτατη αλλαγή που επιτελείται στο περιβάλλον.  

 

Tα άτοµα νοιώθουν να απειλούνται από τη µαζική κατανάλωση επειδή θα 

αναγκαστούν να αλλάξουν την επιλογή τους αντικαθιστώντας τη µε κάποια πιο 

συµµορφωµένη στα πρότυπα. Στην πραγµατικότητα µέσα από την πληθώρα των 

επιλογών, τα αγαθά που προσφέρονται µπορούν να χρησιµoποιηθούν δηµιουργικά ως 

πηγή εκπλήρωσης των ιδανικών, που γίνονται σεβαστά από τους άλλους και εµπνέουν 

την αυτό-εκτίµηση (Gabriel & Lang, 1995). 
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3.3.2 Η υπόθεση της φαινοµενικής πραγµατικότητας 
 

Προτείνεται ότι η φαντασία µπορεί να συντρίψει τη λογική όταν το τι αισθάνεται 

κάποιος σηµαίνει περισσότερα από όσα γνωρίζει και για αυτό οι καταναλωτές πολλές 

φορές δηµιουργούν τη δική τους πραγµατικότητα, όπου δυνατά συναισθήµατα είναι 

δυνατό να αναπτυχθούν και να ξεπεράσουν σε ένταση τα αντικειµενικά γεγονότα. 

Συστήνεται από την αρθρογραφία ότι καθώς η φαντασία µπορεί να ξεπεράσει τη λογική 

τότε ο καταναλωτής µπορεί να δηµιουργήσει τη δική του πραγµατικότητα (Campbell, 

1987) και αυτό έρχεται σε συνάρτηση µε τη µοντέρνα κατανάλωση που είναι η 

αναζήτηση της απόλαυσης, όπως συχνά συµβαίνει στα “hedonic products”. 

 

3.3.3 Η υπόθεση της «κλειστής» προσωπικότητας (closure) 

 

Τα απόλυτα συναισθήµατα και οι σκέψεις τείνουν να αντικατοπτρίζονται στη 

συµπεριφορά και να υπερκαλύπτουν άλλες πτυχές ενδιαφερόντων, όπου δεν υπάρχουν 

άλλες πιθανότητες και δε ζυγίζονται άλλες δυνατότητες (Frijda, 1988). Η έννοια αυτή 

ίσως να θεωρείται το πιο ουσιαστικό στοιχείο του συναισθήµατος αφού συλλαµβάνει την 

ακούσια φύση των συναισθηµατικών εκρήξεων. Η επιθυµία τότε για κατανάλωση µπορεί 

να ανατρέψει όλους τους άλλους παράγοντες που βρίσκονται στο περιβάλλον και να 

καταλήξει σε µια πλήρη απορρόφηση της αγοραστικής εµπειρίας (Elliot, 1994). 

  

3.3.4 Η υπόθεση της ελάχιστης επιφόρτισης 

 

Τα άτοµα µπορεί να παρακινούνται να διατηρήσουν µια θετική συναισθηµατική 

κατάσταση µέσα από στρατηγικές διατήρησης της διάθεσης και να αποφορτίζουν 

αρνητικές συναισθηµατικές καταστάσεις µέσα από στρατηγικές επανόρθωσης της 

διάθεσης (Isen, 1984). Η αποκατάσταση της διάθεσης βρέθηκε ότι κατέχει την πρώτη 

θέση των κινήτρων που οδηγεί στην κατανάλωση µε εθιστικό τρόπο τέτοιο που η 

αγοραστική εµπειρία γίνεται βραχυπρόθεσµα ένας πολύ αποτελεσµατικός τρόπος 

καταπολέµησης της θλίψης και του στρες (Elliot, 1994). Είναι πιθανό ότι η διόρθωση της 

διάθεσης είναι ένα τεράστιο κίνητρο που υποστηρίζει σε µεγάλο εύρος το 

αντισταθµιστικό όφελος από την καταναλωτική συµπεριφορά (Elliot, Eccles and 

Gournay, 1996). 
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3.3.5 Η συµβολική σηµασία στην κατανάλωση 

 

Από την στιγµή που η ικανότητα των προϊόντων να ικανοποιούν µερικώς τις 

φυσικές ανάγκες προϋπάρχει µπαίνουµε στη σφαίρα επιρροής της συµβολικής σηµασίας 

των προϊόντων. Στις σύγχρονες θεωρίες της κατανάλωσης βεβαιώνεται ότι ο 

καταναλωτής δεν κάνει επιλογές αγοράς µόνο για τις χρησιµότητες που απορρέουν από 

τα προϊόντα αλλά και για τη συµβολική τους σηµασία (Belk, 1988; Bourdieu, 1994; 

Dittmar, 1992; Gabriel and Lang, 1995; Giddens, 1991; McCracken, 1988). Η έννοια της 

συµβολικής σηµασίας λειτουργεί σε δυο κατευθύνσεις, εξωτερικά σαν υποστύλωµα του 

κοινωνικού οικοδοµήµατος (Social Symbolism) και εσωτερικά σαν υποστύλωµα της 

ατοµικής ιδιαιτερότητας (Self-Symbolism) (Elliot, 1997). Εφόσον η επικοινωνία στο 

µάρκετινγκ είναι σηµαντική για τη µεταφορά των αξιών και των εννοιών για δηµιουργία 

κοινωνικών και προσωπικών συνδέσµων για τον καταναλωτή, κυρίως µέσω των 

διαφηµιστικών µηνυµάτων, τότε αυτές οι έννοιες που χαρακτηρίζουν τις κοινωνικές 

συνήθειες της κάθε κουλτούρας, µεταφέρονται στις µάρκες και αµφίδροµα οι µάρκες 

συχνά κουβαλούν συµβολισµούς για την θεµελίωση και τη διατήρηση της ταυτότητάς 

τους (McCracken, 1988; Mick and Buhi, 1992). 

 

3.4 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

 

Η κάθε προσωπικότητα αυτό-καθορίζεται όχι από ένα προσφερόµενο προϊόν ενός 

κοινωνικού συστήµατος ούτε από µια κατασκευασµένη ολότητα που το άτοµο απλά 

µπορεί να υιοθετήσει, αλλά µάλλον σαν κάτι που το πρόσωπο ενεργητικά συµµετέχει 

µερικώς στη δηµιουργία του, διαµέσου της κατανάλωσης (Dittmar, 1992; Gabriel and 

Lang, 1995; Giddens, 1991). Εάν υποθέσουµε ότι η ανθρώπινη οντότητα συµβολίζει ένα 

επιτελούµενο σχέδιο (project), όπου τα άτοµα πρέπει ενεργητικά να κατασκευάσουν όλα 

τα υλικά µε συµβολισµούς, τότε θα πρέπει να υπάρχει µια συνάφεια µεταξύ των 

διαφόρων µερών της σύνθεσης, ώστε αυτό  που δηµιουργείται να µπορεί να αυτό-

αποκαλείται ατοµικότητα (Thomson, 1995).  

 

Συστήνεται από την βιβλιογραφία ότι κάθε άτοµο είναι ελεύθερο να 

δηµιουργήσει όποιο συνδυασµό ποικίλων ρόλων και ιδεών επιθυµεί και ακόµα τότε αυτά 

επιµερίζονται σε άλλες κατηγορίες, κάτι που συµβαίνει σιωπηλά και εξαρτάται ιδίως από  
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κοινωνικό-πολιτισµικές και ιστορικές προελεύσεις και από µοντέλα, εικόνες, σύµβολα 

που προβάλλονται µέσα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τις απευθείας εµπειρίες 

που βιώνουν µέσα στην κοινωνία τα άτοµα. Για αυτό η έννοια της ατοµικότητας ως µιας 

ξεχωριστής και ιδιαίτερης οντότητας είναι περίπλοκη και το περιβάλλον που ζούµε είναι 

επίσης γεµάτο από τέτοιους κοινωνικούς συµβολισµούς. Μέσα από την 

κοινωνικοποίηση ο καταναλωτής µαθαίνει να αποδέχεται ή όχι τις συµβολικές έννοιες 

των προϊόντων και των υπηρεσιών. Έτσι διατηρεί και εκφράζει την ή τις πολλές πλευρές 

της προσωπικότητάς του.  

 

Οι marketers καλούνται να αποκωδικοποιήσουν ή να χρησιµοποιήσουν στη 

στρατηγική τους, τους κατάλληλους συµβολισµούς ώστε να ερµηνεύσουν, να 

προβλέψουν και εφαρµόσουν στην ανθρώπινη συµπεριφορά. 

 

Η ανάπτυξη της θεωρίας της ατοµικότητας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την 

παράλληλη ανάπτυξη της συλλογικότητας ως κοινωνικό φαινόµενο και αυτή η 

προβληµατική περιγράφεται σαν «dialectic of identification» από τον Jenkins (1996 

p.20), που υπερθεµατίζει ότι η προσωπική ταυτότητα πρέπει να επικυρώνεται µέσα από 

την κοινωνική συναναστροφή και ότι ο χαρακτήρας εµπεδώνεται µέσα από κοινωνικές 

πρακτικές. Ο Dittmar (1992, p.3) προτείνει ότι «οι υλικές τοποθετήσεις έχουν µια 

προφανή συµβολική σηµαντικότητα για τους ιδιοκτήτες τους, όπως και για τον υπόλοιπο 

κόσµο και οι συµβολικές σηµασίες των κεκτηµένων µας είναι η κατεξοχήν ολοκλήρωση 

της έκφρασης της ταυτότητάς µας και της αντίληψης των άλλων για εµάς». Καθώς η 

φύση της προσωπικής και της κοινωνικής ταυτότητας διαφέρουν ανάλογα µε την 

κουλτούρα έτσι και η φυση των συναισθηµατικών εµπειριών σε σχέση µε την 

προσωπικότητα (identity) δε µπορεί παρά να διαφέρει κι αυτή (Markus and Kitayama, 

1991). 

 

3.4.1 Η συµβολική σηµασία και τα κίνητρα 

 

Εάν οι καταναλωτές «αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους από την φόρµουλα: Είµαι 

ότι έχω και ότι καταναλώνω» τότε είναι συµβολική η σηµασία που αποδίδεται στη ρήση 

«αναζητώντας το νόηµα της ύπαρξης» (Fromm, 1976, p.36) που σαν προέκταση 

µπορούµε να θεωρήσουµε τη συµβολική σηµασία της κατανάλωσης ως ένα ισχυρό 



 67 

κίνητρο. Η ερµηνεία των συµβόλων είναι ουσιαστικά µη- γνωσιακή και δεν απαιτεί τους 

κώδικες της γλώσσας αλλά λειτουργεί σε υποσυνείδητο επίπεδο (Sperder, 1975). Στην 

Jungian analysis διευκρινίζεται ότι ο συµβολισµός δε µπορεί να µεταφραστεί µε τη 

λογική (Storr, 1973) και προτείνεται ότι ίσως µέσα από τη διαδικασία των 

συναισθηµάτων µπορέσει να διορθωθεί η ανεπάρκεια της λογικής (O’Shaughnessy, 1992) 

κι έτσι µπορέσουµε να φέρουµε σε πέρας τη δηµιουργία µιας ταυτότητας που θα την 

επικοινωνήσουµε στους άλλους για να οδηγήσει στην κατανάλωση. Οπότε θα λέγαµε ότι 

η συµβολική έννοια της κατανάλωσης αποτελεί ένα δυναµικό στοιχείο των κινήτρων 

στην συναισθηµατική επιλογή (Elliot R., 1998). 

 

3.4.2 Συναισθηµατική επιλογή και προτιµήσεις  

  

Υπάρχει η ολιστική αντίληψη όπου οι άνθρωποι φτάνουν σε εκτιµήσεις που δεν 

είναι λογικά σκεπτόµενες (Mittal, 1988). Ενώ ο Radley (1988) προτείνει ότι είναι πιθανό 

οι πράξεις µας να είναι περισσότερο σύµφωνες µε τα συναισθήµατα παρά µε την 

απευθείας έκφραση. Οπότε, υποστηρίζεται ότι οι προτιµήσεις (preferences) των 

καταναλωτών οδηγούνται σε επιλογές χωρίς την ανάγκη εξιχνίασης των λόγων πέρα από 

µια γενικευµένη εντύπωση (Schwarz, 1990). 

  

Η επικοινωνία των συναισθηµάτων βασίζεται πιο πολύ σε κανάλια που δεν έχουν 

εµπεριέχουν τον προφορικό λόγο, όπως οι εκφράσεις του προσώπου, οι οποίες είναι παν-

πολιτισµικές. (Ekinan and Taylor, 1971). Το «ζωηρό αποτέλεσµα» από την θέα µιας 

εικόνας έχει µεγαλύτερη επίδραση στις στάσεις και τις συµπεριφορές από ότι οι 

προφορικές αναπαραστάσεις των ίδιων γεγονότων (Fiske and Taylor, 1984) και ζωντανό 

παράδειγµα αποτελούν οι διαφηµίσεις σε συσχέτιση µε τα ποικίλα συναισθήµατα που 

προκαλούν. 

 Πολλές φορές οι προτιµήσεις των καταναλωτών δε συµβαδίζουν µε τις θετικές 

αποκρίσεις αλλά µε τις αρνητικές, αυτό το παράδοξο στην συµπεριφορά καταναλωτή 

εισήγαγε ο Bourdiew (1984). Εξαιτίας της ενδεχόµενης κοινωνικής αποξένωσης έχουν 

µια άρνηση να διαλέξουν αυτό που τους αρέσει περισσότερο. Τα άτοµα δηµιουργούν και 

διατηρούν διακρίσεις κοινωνικής τάξης και η προτίµηση τους γίνεται τελικά για εκείνες 

τις εναλλακτικές που δεν απορρίφθηκαν, που συνήθως εµπεριέχουν κοινωνικού 

περιεχοµένου συµβολισµούς (Elliot R., 1998). 
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3.4.3 Αιτιολόγηση της επιλογής µε συναισθηµατικά κίνητρα 

 

Οι Zajonc & Markus (1982), σχετικά µε την έρευνα της διαδικασίας της 

απόφασης ισχυρίστηκαν ότι η επιλογή βάσει της γνώσης υπερεκτιµήθηκε διότι οι 

άνθρωποι πιστεύουν ότι πρέπει να λειτουργούν λογικά και για αυτό αναφέρουν λογικούς 

συνειρµούς που στην ουσία δε χρησιµοποιούν. Συµπληρωµατικά, η hedonic κατανάλωση 

δεν βασίζεται σε αυτό που οι άνθρωποι ξέρουν ότι είναι αληθινό αλλά σε αυτό που 

θέλουν να είναι αληθινό (Hirschman & Holbrook, 1982). Τελικά προτείνεται από τον 

Zajonc (1980) ότι η διαµόρφωση των προτιµήσεων στηρίζεται στις συναισθηµατικές 

αποκρίσεις και µετά δικαιολογείται στον εαυτό λογικά, κάτι που εξηγείται από την 

προσπάθεια για αντιµετώπιση των συναισθηµάτων που ακολουθούν την αγοραστική 

απόφαση, όπως ενοχή, άγχος και λύπη (Elliot R., 1998). 

  

Από την άλλη πλευρά υπάρχει η θεωρία των κινήτρων κατά την επιλογή (Kunda, 

1990) που προτείνει διάφορους µηχανισµούς εκλογίκευσης που δύνανται να επηρεάσουν 

την κρίση και την επιλογή.  

 

Είναι γεγονός ότι σκεπτόµενοι οι καταναλωτές τους λόγους των προτιµήσεών 

τους µπορεί να έχουν διασπαστικά αποτελέσµατα που καταλήγουν σε λιγότερο 

επιθυµητές επιλογές προκαλώντας λιγότερη ικανοποίηση (Taylor & Brown, 1988). 

 
 
3.5 ΤΟ ∆ΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
 
  

Οι καταναλωτές δεδοµένου ότι επιθυµούν να µειώσουν το αντίκτυπο των 

αρνητικών συναισθηµάτων χρησιµοποιούν στρατηγικές που αυξάνουν την απαίτηση για 

ποιότητα θυσιάζοντας ρευστό αν αυτό είναι µια έµφυτη ταξινόµηση του µεγαλύτερου 

βαθµού ικανοποίησης σε συναισθηµατικό επίπεδο. (1η υπόθεση). Άλλοτε 

χρησιµοποιείται η στρατηγική ζύγισης απώλειας/ κέρδους (2η υπόθεση). Γίνεται φανερό 

ότι οι εν δυνάµει κατάταξη συναισθηµατικών επιλογών είναι ένας παράγοντας που 

επηρεάζει τις στρατηγικές επιλογής από τους καταναλωτές. Συνεπώς η επιστήµη του 

µάρκετινγκ πρέπει να λάβει υπόψη της αυτούς τους παράγοντες που είναι σηµαντικοί για 
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τους καταναλωτές για να προβλέψει και να εξηγήσει τα πρότυπα που χρησιµοποιούν στις 

επιλογές τους. (Luce, Payne, and Bettman, 1999). 

  

Αυτά τα ευρήµατα είναι σχετικά µε πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε, όπου 

γίνεται ο ισχυρισµός ότι, η τακτική αποφυγής ή γενικά η αντιµετώπιση αρνητικών 

συναισθηµάτων είναι ένας σηµαντικός στόχος που κατευθύνει την αγοραστική 

συµπεριφορά (Larrick 1993; Luce, Bettman, and Payne 1997; Simonson 1992). 

  

Οι µεθοδολογίες αποτίµησης του ανταλλάγµατος (trade-off) επίσης 

χρησιµοποιούνται για να καθοδηγήσουν τις δηµόσιες πολιτικές αποφάσεις όπως είναι η 

προστασία του περιβάλλοντος (Berger and Kanetkar 1995; Finn and Louviere 1992; 

Freeman 1993).  

Αναµφίβολα, σαφή ανταλλάγµατα µεταξύ των διαφόρων χαρακτηριστικών 

αποτελούν την υπόθεση- κλειδί για την κανονιστική λειτουργία της ακριβούς σηµασίας 

της διαδικασίας της απόφασης (Frisch and Clemen 1994; Keeney and Raiffa 1976). Η 

δυσκολία της επιλογής έγκειται, ειδικά, όταν η απόφαση λαµβάνει υπόψη της, ηθικές ή 

συναισθηµατικές προεκτάσεις. Χαρακτηριστικά κάποιες ιδιότητες αντανακλούνται µε 

τέτοιο τρόπο, ώστε θεωρούνται «ιερές» (Tetlock, Peterson, and Lerner 1996) ή 

«προστατευµένες» (Baron 1986; Baron and Spranca 1997) αξίες. Η θεωρία της 

ανταλλαγής αποτελεί τόσο γνωσιακή όσο και συναισθηµατική διαδικασία αποτίµησης 

του αποτελέσµατος της απόφασης. Θεωρούµε, συγκεκριµένα την αποφυγή των 

δυσάρεστων συναισθηµάτων ως δύναµη υποκίνησης στη συµπεριφορά για τη λήψη 

απόφασης (Elster 1998).  

 
3.5.1 Η θεωρία της ανταλλαγής στη συναισθηµατική διάσταση 
 
Η δυσκολία συναισθηµατικής ανταλλαγής συνδέεται µε το δίληµµα ασφάλειας- 

τιµής σαν ένας δείκτης αρνητικών συναισθηµάτων που βιώνονται ή προβλέπεται να 

βιωθούν σαν αποτέλεσµα της απευθείας ανταλλαγής µεταξύ της ασφάλειας από ένα 

ατυχές γεγονός και της τιµή αγοράς.  

 

Στη θεωρία του Lazarus (1991) περί εξαγωγή συναισθηµάτων αναγνωρίζει 

παράγοντες που µοιάζει να επηρεάζουν το επίπεδο των ιδιοτήτων που λειτουργούν ως 

τίµηµα για την ανταλλαγή σε συναισθηµατικό επίπεδο. Σύµφωνα µε τον Lazarus, το 
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συναίσθηµα δηµιουργείται από δυο, αυτόµατες διαδικασίες, την πρωταρχική και τη 

δεύτερη αξιολόγηση. Η πρωταρχική αξιολόγηση απευθύνεται στις ανταµοιβές που ένα 

πρόσωπο περιµένει ότι θα έχει ως συνέπεια από µια συµπλοκή για απόφαση και 

περιλαµβάνει τρία στοιχεία. Πρώτον, οι αποτιµήσεις σχετικές µε το σκοπό καθορίζουν 

αν οι σκοποί είναι εφικτοί και αν συνεπάγονται κάποια δυναµική συναισθήµατος. 

∆εύτερον, οι αποτιµήσεις ταύτισης µε το σκοπό υποδεικνύουν αν αυτές δηµιουργούν 

προσδοκίες για ζηµιές ή οφέλη και για αυτό κατά κύριο λόγο προσδιορίζουν γενικά αν 

πρόκειται για αξιολογήσεις που συνδέονται µε µια απειλή (αρνητικά συναισθήµατα) ή µε 

µια ευκαιρία (θετικά συναισθήµατα) που να σχετίζεται µε την κατάσταση. Τρίτον, στις 

αποτιµήσεις του περιεχοµένου του σκοπού εµπλέκεται το συγκεκριµένο είδος του υπό 

εκτέλεση σκοπού και δικαιολογεί την ακριβή φύση της συναισθηµατικής εµπειρίας. 

Τέλος οι αξιολογήσεις κατευθύνουν τις εναλλακτικές επιλογές και τις προοπτικές 

αντιµετώπισης µιας κατάστασης µέσα από τη λήψη απόφασης. Υποστηρίζεται ότι οι 

πρωταρχικές εκτιµήσεις µπορούν να επηρεάσουν την απόφαση.  

 

3.5.2 H µεταστροφή της απόφασης (switching process) 

 

Η έρευνα σε άλλες περιοχές προτείνει ότι οι άνθρωποι συχνά αντεπεξέρχονται σε 

δύσκολες καταστάσεις ή σκέψεις διαµέσου της αποφυγής (Folkman and Lazarus 1988; 

Lazarus 1991).  

 

Σε συνέπεια µε την έρευνα των Luce, Bettman, and Payne (1977) , παρουσιάζεται 

ότι οι άνθρωποι αποφεύγουν απευθείας µεταβιβάσεις που αυξάνουν τη σκάλα των 

συναισθηµατικών ιδιοτήτων αλλάζοντας τα πρότυπα των αγοραστικών τους αποφάσεων. 

Οι δηµιουργοί των αποφάσεων αλλάζουν κατεύθυνση ανάλογα µε πιο χαρακτηριστικό 

θεωρούν κάθε φορά σηµαντικό και πιο συγκεκριµένα σαν γενικό πλαίσιο της θεωρίας 

του Lazarus (1991) είναι ότι η υψηλή συναισθηµατική ανταµοιβή θα αυξήσει τα κίνητρα 

των υποκειµένων για αποφυγή σύγκρουσης µεταξύ αντικρουόµενων ιδιοτήτων. 

 

Στο πλαίσιο των ιδιοτήτων που έχει ένα αγαθό, οι Hardie, Johnson, and Fader 

(1993), βρήκαν ότι η αποστροφή της απώλειας (η τάση για εκτίµηση της αποτυχίας παρά 

για την απόκτηση µιας νίκης ισοµεγέθους σηµασίας) είναι µεγαλύτερη για την ποιότητα 

παρά για την τιµή (Irwin 1994). Η τιµή αντιφατικά φαίνεται πως συνδέεται µε πιο 
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περιορισµένο εύρος στόχων, όπως είναι ο στόχος για διατήρηση ή αποταµίευση. Αυτοί 

οι στόχοι θεωρείται ότι είναι παρόντες στις περισσότερες ιεραρχίες των καταναλωτών 

αλλά δεν είναι βασικές όπως είναι άλλες (όπως η ανάγκη για ασφάλεια). 

 

Οι αξιολογήσεις µε βάση την επίτευξη του στόχου και το περιεχόµενο του, 

ταιριάζουν µε τη δυσκολία συναισθηµατικής ανταλλαγής επειδή πρέπει να 

προσδιοριστούν οι συγκεκριµένες ιδιότητες που σχετίζονται µε τους στόχους που είναι 

περισσότερο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ενός ατόµου, της ιεραρχίας των στόχων ή 

το σύστηµα αξιών.  

 

3.5.3 ∆ιαγραµµατική απεικόνιση της θεωρίας αξιολόγησης (Αppraisal Theory) 

 

Η  appraisal theory (Scherer, Schorr, and Johnstone, 2001), είναι η επικρατέστερη 

ψυχολογική µέθοδος των συναισθηµάτων και η πιο καρποφόρα γιατί δίνει έµφαση στις 

σύνδεση µεταξύ συναισθηµάτων και λογικής (cognition). Το συναίσθηµα υποστηρίζεται 

ότι προκύπτει από πρότυπα της κρίσης του ατόµου αναφορικά µε το πρόσωπο και τη 

σχέση του µε το περιβάλλον (π.χ αντιλαµβανόµενη σχέση µεταξύ συµβάντων και των 

αξιών, επιθυµιών και των προθέσεων των ατόµων). Αυτές οι κρίσεις περιγράφονται ως 

µεταβλητές αξιολόγησης, χαρακτηρίζοντας το βαθµό προσωπικής σηµαντικότητας. Τα 

πρότυπα αξιολόγησης αποσπούν συναισθηµατικές συµπεριφορές επίσης όµως 

προκαλούν τις στερεότυπες λογικές αντιδράσεις που τυποποιούνται ξεχωριστά σε 

ποσοτικές τακτικές αντιµετώπισης (coping strategies) όπως είναι π.χ ο σχεδιασµός, η 

αναβολή, η παραίτηση. 
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∆ιάγραµµα  3.2: Σχηµατική απεικόνιση της θεωρίας αξιολόγησης 

(Appraisal  Theory) 

 

 
Πηγή: Lisa A. Weinberger (2002), ‘Emotional Intelligence: Its Connection to HRD Theory and Practice’, 

Human Resource Development Review in Academy of Human Resource Development, 1, 215.  

  

Σύµφωνα µε την αξιοπιστία που παρέχεται στις λογικές εκτιµήσεις και 

ανταποκρίσεις, η θεωρία αξιολόγησης µπορεί να µεταποιηθεί σε ένα ευφυές σύστηµα, 

αξιώνοντας ένα σετ ιδιοτήτων και στρατηγικών, που πρέπει να υποστηρίζονται για να 

είναι δυναµικό σε σχέση µε τις αλλαγές στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον (Gratch J., 

Stacy M. And Wenji M., 2006) 

 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (ιδιότητες) µπορεί να έχουν φανερές συνέπειες 

στην επιλογή ποιων σκοπών θα εξυπηρετήσουν για µια απόφαση. Στην ιεραρχία των 

σκοπών οι αποφάσεις συνδέονται µε εκείνες τις ιδιότητες που δηµιουργούν τις 

πρωταρχικές αξιολογήσεις των µεγαλύτερων απολαβών.  
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3.6 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (HEURISTICS) 

 
Οι καταναλωτές µονίµως παίρνουν αποφάσεις για την αγορά προϊόντων και την 

χρήση υπηρεσιών αντιµετωπίζοντας ένα µεγάλο αριθµό εναλλακτικών που συνεχώς 

υπόκεινται σε αλλαγές µέσω των τεχνολογιών και τις ανταγωνιστικές πιέσεις. Οι 

πληροφορίες είναι διαθέσιµες από διάφορες πηγές (π.χ διαφήµιση, συσκευασία, 

κατάλογοι, πωλητές και γνωστοί). Ο καταναλωτής πολλές φορές δεν είναι σίγουρος τι να 

διαλέξει ζυγίζοντας την αξία που λαµβάνει, όπως τιµή έναντι της ασφάλειας. Οι 

ιδιότητες που έχει στη διάθεσή του είναι η µνήµη, η γνώση και heuristics, που είναι 

απλοποιηµένες στρατηγικές εµπειροτεχνικής φύσεως που χρησιµοποιούνται για τη λήψη 

απόφασης. Τονίζουµε από τη βιβλιογραφία ότι οι καταναλωτές υιοθετούν και αλλάζουν 

τις στρατηγικές των αποφάσεων ανάλογα µε τις απαιτήσεις της συγκεκριµένης 

απόφασης που αντιµετωπίζουν (Bettman, Johnson, and.Payne, 1991). 

  

Οι Lynch and Srull (1982) κατηγοριοποίησαν τις αποφάσεις σε αυτές που 

δηµιουργούνται από ένα ερέθισµα και σε εκείνες που είναι συναρτήσεις της µνήµης ή 

ανάµικτα. Από τη στιγµή που η πληροφορία είναι διαθέσιµη είναι παρούσα στη µνήµη 

και στο εξωτερικό περιβάλλον, τότε οι καταναλωτές πρέπει µε κάποιο τρόπο να 

ολοκληρώσουν την πληροφορία που τους δίνεται σε απόφαση. Πολλές θεωρίες για το 

πρόβληµα επιλογής από τον καταναλωτή αξιώνουν τρεις διαφορετικούς τύπους 

απόφασης: ο απλός, η διαδικασία της συνήθειας, ο µετριασµός της επεξεργασίας 

(moderate processing), και η εκτενής επεξεργασία (Howard and Sheth 1969; Hansen 

1972; Engel, Blackwell, and Kollat 1978; and Bettman 1979).  

  

Θέµατα του στόχου επιλογής, όπως είναι οι χρονικές πιέσεις , τα χαρακτηριστικά 

των ίδιων εναλλακτικών όπως η ποικιλία στη σπουδαιότητα των βαρυτήτων που έχουν οι 

ιδιότητες (Payne, Bettman, and Johnson, 1988), διαφορές µεταξύ των ατόµων στην 

ικανότητα ή στη γνώση, και κοινωνικοί παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν τον 

καταναλωτή στο πως θα ανταποκριθεί στην ανάθεση µιας απόφασης. 

 
Η οριακή ορθολογιστική ικανότητα περιγράφεται από τον Simon (1955) ότι οι 

επιτελεστές των αποφάσεων τίθενται κάτω από περιορισµούς στην ικανότητά τους να 
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επεξεργαστούν την πληροφορία. Συνεπώς οι αποφάσεις τους δε µπορούν να είναι 

απόλυτα ορθολογικές (Bettman, Johnson, and Payne, 1991). 

 

Ένα αξίωµα της σύγχρονης ψυχολογίας για την περιγραφή της συµπεριφοράς 

επιλογής ενός προϊόντος υπό τον περιορισµό των µικρών δυνατοτήτων της µνήµης και 

των στρατηγικών, περιλαµβάνει την κτήση, την αποθήκευση, την ανάκληση, και την 

χρησιµότητα της πληροφορίας (Bettman, 1979; Cowan, 1988). Στη διαχείριση της 

πληροφορίας πρέπει πρώτα να γίνει ο διαχωρισµός ανάµεσα στη διαθεσιµότητα και στην 

προσβασιµότητα της πληροφορίας (Russo, Krieser, and Miyashira, 1975).  

 

Το σετ των αναµνήσεων και των επεξεργασιών που αλληλεπιδρούν µέσα στο 

περιβάλλον για να παράγουν τη συµπεριφορά µπορεί να διαιρεθεί σε τρία µεγάλα 

υποσυστήµατα: (1) το αντιληπτικό σύστηµα (2) το µηχανικό σύστηµα και (3) το 

γνωσιακό σύστηµα (Card, Moran, and Newell, 1983). 

 

Το γνωσιακό σύστηµα περιλαµβάνει τις λειτουργίες της µνήµης δηλαδή την 

οργάνωση των αναµνήσεων και η διαµόρφωση της πληροφορίας, η οποία µπορεί να 

επηρεάσει την διαδικασία της επιλογής, όπου περιορισµοί της λειτουργικής µνήµης 

(προσωρινής) προτείνουν ότι ο µετασχηµατισµός της πληροφορίας από τη µια µορφή 

στην άλλη µπορεί να είναι δύσκολος (Biehal and Chakravarti, 1982a, 1983, 1986). 

Επιπροσθέτως, πολύ συχνά δε γίνεται  µετατροπή της πληροφορίας αλλά αντί για αυτό 

αυτή προωθείται στη µορφή που δίνεται (Bettman and Kakkar, 1977) κι ο όρος 

περιγράφηκε από τον Slovic ως στερεότυπη αρχή, που είναι η πρώτη συνέπεια της 

περιορισµένης δυνατότητας της µνήµης. 

 

Η δεύτερη συνέπεια είναι η χρήση των  heuristics για την επεξεργασία της 

πληροφορίας (Haugeland, 1981; Card, Moran and Newell, 1983). Οι Newell and Simon 

το 1981 υποστήριξαν ότι η έρευνα µέσω της χρήσης των heuristics βρίσκεται στην 

καρδιά της νοηµοσύνης. Ένας αριθµός heuristics που αναγνωρίστηκαν πως 

χρησιµοποιούνται στην επίλυση προβληµάτων απόφασης (Svenson, 1979), παρατίθενται 

επιγραµµατικά παρακάτω: 
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- Στρατηγική µε βάση την ικανοποίηση (SAT) 

- Η λεξικογραφική στρατηγική (LEX) 

- Η στρατηγική απόρριψης από τις απόψεις (EBA) 

- Η στρατηγική της πλειοψηφίας επιβεβαιωµένων διαστάσεων (MCD) 

- Η συχνότητα των καλών και των κακών γνωρισµάτων (FRQ) 

- Η ζύγιση ισοβαρών (EQW) 

 - Συνδυασµός heuristics 

 

Συνοπτικά θα λέγαµε ότι παρακολουθώντας  την ακολουθία της αποκτηµένης 

πληροφορίας και παίρνοντας προφορικές ηχογραφήσεις θα βοηθούσε να αποκαλυφθεί 

πως οι καταναλωτές αποφασίζουν να αντιδράσουν σε ότι φαίνεται ότι τους ενδιαφέρει. 

Ένα άλλο ζήτηµα είναι πως βλέπουν οι ίδιοι οι καταναλωτές τον εαυτό τους 

αποτιµώντας τις πράξεις τους και πως φτάνουν αυτές οι αιτιολογηµένες αντιλήψεις, να 

προβλέψουν τις προθέσεις τους; Όλα αυτά µπορούν να απαντηθούν µέσα από το 

θεωρητικό µοντέλο της ΣΝ στο πεδίο της καταναλωτικής συµπεριφοράς του 

καταναλωτή. 

 

3.7 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Appraisal-Tendency Framework) 

 

Αναφορικά µε τους µηχανισµούς της πληροφορίας και πως λειτουργούν µας δίνεται 

µια άλλη ερµηνεία µέσα από Appraisal Tendency Framework (ATF) όπου υποστηρίζεται 

συµπληρωµατικά ότι υπάρχει η πιθανότητα οι συναισθηµατικές καταστάσεις των 

ανθρώπων να ενηµερώνουν απευθείας την κριτική αντίληψη (Schwarz & Clore, 1983; 

Slovic, Finucane, Peters & MacGregor, 2002), στη συνέχεια παρατηρείται ότι οι 

άνθρωποι υπέρ-γενικεύουν αυτή την πληροφορία (Schwarz, 1990). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  2.3: Πρότυπα διαφοροποιηµένα συναισθήµατα, παραγόµενα από το 
καθήκον και το περιβάλλον σε µια διχοτόµηση των ολοκληρωµένων και των 
συµπτωµατικών. 
 
Emotion Types 

 Task-Generated 
(Arising from Decision Processing) 

Ambient 
(Arising from Predecisional Event) 

Integral 
(normatively 
relevant to 
present decision) 

Anxiety in response to a trade-off 
between treatment side effects and 
efficacy may act as a signal of the 
importance of the treatment decision itself 

Anxiety in response to a diagnosis 
may act as a signal of the 
importance of a later decision 
regarding treatment 

Incidental 
(normatively 
irrelevant to 
present decision) 

 
Anxiety in response to a trade-off 
between treatment side effects and 
efficacy may cause the decision maker to 
shift toward less emotionally difficult 
heuristics 

Anxiety in response to a diagnosis 
may cause unwarranted pessimism 
during a later decision regarding 
treatment 

 
Πηγή: Lisa A. Cavanaugh, James R. Bettman, Mary Frances Luce, and John W. Payne, (2007), 
«Appraising the Appraisal-Tendency Framework», Journal of Consumer Psychology, Vol.17 No.3, pp. 
169–173. 
 

Στο ATF, γίνεται η διάκριση µεταξύ στιγµιαίων και ολοκληρωµένων 

συναισθηµάτων, αν και  κυρίως εξηγεί τα στιγµιαία, δεν αποκλείεται να είναι ένας 

συνδυασµός και των δυο. Τα ολοκληρωµένα συναισθήµατα αναφέρονται σε 

συναισθήµατα που κανονικά έχουν σχέση µε την κριτική αντίληψη ή βρίσκονται κοντά 

στην απόφαση, από µια συµπερασµατική οπτική. Ένας άλλος διαχωρισµός που γίνεται 

στο σύστηµα και ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες κατηγορίες είναι: τα 

περιβάλλοντα συναισθήµατα και τα γενόµενα από το καθήκον (Cavanaugh et.al.,2007; 

Yates 2007).  

 

3.7.1 Επέκταση του µοντέλου σε νέες περιοχές 

 

-  Η διπλή επεξεργασία 

 

Η µια επεξεργασία περιλαµβάνει στατικές αποτιµήσεις και η άλλη τη 

συναισθηµατική ρύθµιση, και οι δυο, Canavaugh et al. (2007) and Shiv (2007) 

οδηγήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο του Andrade (2005). Όπου διευκρινίζεται ότι η 

αξιολόγηση των τάσεων που συνδέεται µε το αντιλαµβανόµενο ρίσκο µπορεί να 

αντιστοιχηθεί µε αυτό που αποκαλούµε συγκινησιακές (συναισθηµατικές) εκτιµήσεις, οι 
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δε θεµατικές αξιολογήσεις συνδεόµενες µε τις προτιµήσεις από την αξία µπορούν να 

αντιστοιχηθούν µε αυτό που αποκαλούµε συγκινησιακή (συναισθηµατική) ρύθµιση, 

σύµφωνα µε την υπόθεση του Andrade. 

 

- Η διέγερση στην αγοραστική απόφαση 

 

Ο Shiv (2007) διευκρινίζει δυο σηµαντικούς παράγοντες που µπορούν να 

συνεργαστούν αποδοτικά στο ATF: τη συναισθηµατική διέγερση και τις διαφορές των 

ατόµων. Όσο για το πρώτο, όπως γνωρίζουµε µεγάλη διέγερση µπορεί να δυναµώσει τον 

δεσµό ανάµεσα στην επίδραση τους συναίσθηµατος και των αποφάσεων ενεργοποιώντας 

δυνατότερες τάσεις αξιολόγησης ή αυξάνοντας την µετά τη γνώση εµπιστοσύνη. 

 

- Η διαφορετικότητα των ατόµων 

 

Εξετάζονται οι διαφορές των ατόµων σε όρους προδιάθεσης στην  ιδιαίτερη 

εµπειρική αξιολόγηση των προτύπων τους. Από την βιβλιογραφία προτείνεται ότι γίνεται 

συστηµατική έρευνα των παραµέτρων του συναισθηµατικού στυλ (Davidson’s, 2003) 

και αναζητείται επίσης κατά πόσο υπάρχει από την µεριά των καταναλωτών η ανάγκη 

για συναισθηµατική κάλυψη (Maio & Esses, 2001) 

 
- Θετικά συναισθήµατα 
 
 Αναγνωρίζεται από τον Cavanaugh et. al.(2007), ότι τα θετικά συναισθήµατα 

βρέθηκε πως διαφοροποιούνται λιγότερο από τα αρνητικά (Ellsworth & Smith, 1988; 

Smith & Ellsworth, 1985). Για αυτό προτείνεται να δηµιουργηθεί πρώτα ένα πλαίσιο που 

να µπορεί αποτελεσµατικά να ξεχωρίσει το µεγάλο εύρος των διακεκριµένων θετικών 

συναισθηµάτων. 

 
- ∆ιαδοχικές αποφάσεις 
 

 Ο Cavanaugh et.al.(2007) επισήµαναν ότι η συναισθηµατική διαδοχή από µια 

υφιστάµενη κατάσταση επιλογής µπορεί να επηρεάσει τις επόµενες επιλογές στο κλίµα 

της διαδοχικής δηµιουργίας αποφάσεων. 
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Αφού εξετάσαµε τη διαδικασία λήψης απόφασης και τις δυνάµεις που επιδρούν 

για τη διαµόρφωση αγοραστικής συµπεριφοράς θα επεκτείνουµε παρακάτω τη θεωρία 

της ΣΝ συνδέοντας τα συναισθήµατα µε την αγοραστική απόφαση µέσα από ένα 

ολοκληρωµένο µοντέλο που θεωρούµε ότι συµπορεύεται µε τις τάσεις της σύγχρονης 

εποχής. 
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4.       ΠΕΡΙΛΗΨΗ  & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 
 

Στο 1ο κεφάλαιο κάνουµε αναφορά στη ΣΝ, διαγράφοντας µια διαδροµή από το 

1677 ως σήµερα µε το ενδιαφέρον να εντείνεται ιδίως τα τελευταία χρόνια για την 

ερµηνεία της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Στα πλαίσια της ΣΝ του καταναλωτή, δεν έχει 

ακόµη αναπτυχθεί το θεωρητικό πλαίσιο που να προσεγγίζει αποτελεσµατικά τη 

συµπεριφορά καταναλωτή σε σηµείο πρόβλεψης των αγοραστικών αποφάσεων, παρά 

µόνο, σε ερευνητικό επίπεδο. Όπως αυτό συµβαίνει σε µια πρόσφατη  έρευνα του 

Kidwell, το 2008, που παρουσιάζει την ανάπτυξη της ΣΝ και επιβεβαιώνει την 

θεωρητική δοµή της ΣΝ µέσα από µια σκάλα ικανοτήτων, η οποία σχεδιάστηκε για να 

µετρήσει τις διαφορές των καταναλωτών στην ικανότητά τους να κατανοούν τη 

συναισθηµατική πληροφορία στον τοµέα των τροφίµων, όπου διαπιστώθηκε η 

εγκυρότητα από τη χρήση της ΣΝ στην αξιολόγηση των αποφάσεων. 

 
 Στο 2ο κεφάλαιο, αναλύουµε τους ψυχογραφικούς παράγοντες της 

συµπεριφοράς καταναλωτή σε προσανατολισµό µε τη συναισθηµατική αξία που 

προκύπτει κατά την αγοραστική απόφαση τεκµηριώνοντας την πρόταση µε συλλογή 

στοιχείων από τη βιβλιογραφική έρευνα σε ένα εύρος επιχειρησιακών τοµέων. Η 

επιτυχία των οργανισµών παροχής υπηρεσιών θα προέρχεται στο µέλλον από τα 

ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήµατα, τα οποία εξαρτώνται κατά ένα µεγάλο µέρος από 

την ικανότητα να ανταποκριθούν σε ένα µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον και 

στην αλλαγή της κοινωνικής δοµής (Kiely and Armistead, 2004). 

 

Επίσης από την έρευνα βρέθηκε ότι οι προσλαµβάνουσες παραστάσεις από το 

καταναλωτικό περιβάλλον είναι άρρηκτα  συνδεδέµενες µε την ψυχολογία του 

καταναλωτή λόγω των συναισθηµάτων που µεσολαβούν και εν τέλει καθορίζουν τη 

διαδικασία λήψης απόφασης µέσα από τους µηχανισµούς που περιέχονται στη 

νοηµοσύνη του καταναλωτή. Στον πραγµατικό κόσµο, οι αντικειµενικές προδιαγραφές 

των καταναλωτών µπορεί να ξεχαστούν ή να εγκαταλειφθούν όταν  οι συναισθηµατικές 

τους ανάγκες ικανοποιούνται. Οι καταναλωτές πάντοτε µεταδίδουν τις αποφάσεις τους 

µαζί µε συναισθήµατα. Για αυτό το λόγο οι περισσότερες, πελατο- κεντρικές 

επιχειρήσεις, ενδιαφέρονται στο να αποσπάσουν υπάρχουσες διασυνδέσεις από τις 

πράξεις των καταναλωτών και των συναισθηµάτων που παράγονται ταυτόχρονα σε 

αυτούς ως προς τις εκλαµβανόµενες υπηρεσίες από τις εταιρίες, τα προϊόντα και τις 
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µάρκες, ώστε αυτόµατα να πετύχουν µεγαλύτερη εξατοµίκευση και έτσι να καταφέρουν 

να αναλύσουν τα ποσοστά συνοχής/διατήρησης στη µάρκα, τα ποσοστά πιστότητας, και 

να διαπιστώσουν σταυρωτές πωλήσεις µεταξύ άλλων µεταβλητών (Gonzalez et.al, 2007) 

  

Στο 3ο κεφάλαιο αναπτύξαµε τους παράγοντες που οδηγούν στη συναισθηµατική 

αγοραστική απόφαση µέσα από ένα πρίσµα προσέγγισης των τάσεων και των δυνάµεων 

που επιδρούν στον καταναλωτή σε σχέση µε το περιβάλλον, τα σύµβολα, τις προτιµήσεις 

και παρουσιάσαµε την πυραµίδα ιεραρχίας των αποφάσεων για να δείξουµε την 

εξελικτική µορφή του ανθρώπινου εγκεφάλου που σχετίζεται µε τις αποφάσεις του 

καταναλωτή. Τέλος αναφέραµε την διαδικασία της πληροφοριακής επεξεργασίας µε 

ορθολογικές στρατηγικές που διαθέτουν τα άτοµα- καταναλωτές και χρησιµοποιούνται 

στο στάδιο της απόφασης, όπου τονίστηκε µέσω του συστήµατος ATF η ολοκληρωτική 

φύση των συναισθηµάτων στην κριτική  των αποφάσεων. 

 

Ο συναισθηµατικός παράγοντας δηµιουργεί την διαφορετική αξία που δίνει ο 

καθένας στα πράγµατα (γεγονότα, υπηρεσίες, προϊόντα) κάτι που φανερώνεται στη 

διαδικασία της αγοραστικής απόφασης και υλοποιείται µέσα από τις πράξεις του 

καθενός (Gonzalez et.al, 2007). Επειδή λοιπόν ο καταναλωτής είναι νοήµων και 

διακατέχεται από ανθρώπινες αδυναµίες και δυνάµεις, διεκδικεί τη µονάδικότητά του 

αλλά και την ένταξή του, και αναπτύσσεται ταυτόχρονα και σύµφωνα µε το περιβάλλον 

του, στρέφουµε το ενδιαφέρον µας στην κατασκευή ενός αντίστοιχα εξελιγµένου µέσου, 

για την προσέγγισή του όπως θεωρούµε ότι είναι η ΣΝ, στο πλαίσιο διεύρυνσης του 

συναισθηµατικού πλαισίου στην αγοραστική απόφαση, όπως διερευνείται από την 

παρούσα έρευνα.  

 

Αν η διαφορετικότητα των ατόµων έγκειται στην επιθυµητή συναισθηµατική 

ένταση που απολαµβάνουν από το προϊόν, που µπορεί να διαµορφώσει τη σύνδεση του 

συναισθήµατος και της ικανοποίησης, τότε µέσα  από  αυτές τις συναισθηµατικές  

τοποθετήσεις οι καταναλωτές µπορούν να αναπτύσσουν και να διατηρούν την 

προσωπική τους αντίληψη. Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο αυτές οι 

αντιλήψεις µετατρέπονται σε αγοραστικές αποφάσεις µέσα από την ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωµένου θεωρητικού µοντέλου. 
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5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
 
5.1 ΣΚΟΠΟΣ 
 

Η ανάλυση των ψυχογραφικών παραγόντων και συγκεκριµένα των 

συναισθηµάτων, που σχετίζονται µε την ανθρώπινη συµπεριφορά µας οδηγεί στον τρόπο 

που µπορεί να επιδράσουν στη διαµόρφωση της αγοραστικής συµπεριφοράς. Αφού τα  

συναισθήµατα επηρεάζουν αναµφισβήτητα την αγοραστική απόφαση, θα υποδείξουµε  

τη θεωρητική τους νοµοτέλεια στην αγοραστική συµπεριφορά αιτιολογώντας την 

προβλεπτικότητα των αποφάσεων του καταναλωτή σε σχέση µε τη µεγιστοποίηση της 

ικανοποίησης ως µέρος της γενικότερης ευηµερίας του ατόµου. Ο λόγος διαφοροποίησης 

στη συµπεριφορά του καταναλωτή έναντι άλλων ανάµεσα σε µια  πληθώρα ποικίλων 

λύσεων που έχει στη διάθεσή του δικαιολογείται από τις συναισθηµατικές και τις 

γνωσιακές αναµοχλεύσεις που προηγούνται, συνεπάγονται και εµπεριέχονται και τα δυο 

στη  ΣΝ. Με τη ΣΝ εντοπίζονται σηµαντικές συνδέσεις για την εξειδικεύση ποιοτικά 

ανεπτυγµένων κριτηρίων επιλογής.  Αν η επιτυχία στη ζωή ζυγίζεται µε βάση τη ΣΝ, 

όπως προτείνεται, τότε η πρόβλεψη της επιτυχίας των επιλογών του καταναλωτή δε 

µπορεί παρά να είναι µέρος της λειτουργίας της? 

 

Σπουδαίος λόγος γίνεται από την βιβλιογραφία στον τοµέα των συναισθηµάτων, 

που είναι ο πυρήνας της ΣΝ. Τα συναισθήµατα θεωρούνται µεταβιβαστές των 

προσωπικών χαρακτηριστικών στη συµπεριφορά και επηρεάζονται από ενδογενείς και 

εξωγενείς παράγοντες. Τα συναισθήµατα µπορεί να διαµορφώσουν, να ρυθµίσουν ή να 

απορυθµίσουν µια αναµενόµενη συµπεριφορά, που προκαλείται από το µίγµα 

µάρκετινγκ. Η καθοριστική συνεισφορά τους είναι αντικείµενο της µελέτης µας, σε µια 

ευρύτερη θεώρηση των δυνάµεων που κυριαρχούν στην αγοραστική απόφαση και στη 

διαµόρφωση τάσεων στην κατανάλωση µέσα από µια ολιστική άποψη που δέχεται τον 

άνθρωπο ως δυναµικό στοιχείο στο διεθνοποιηµένο γίγνεσθαι. Η προσέγγιση που 

κάνουµε εστιάζει στην ατοµικότητα, δίνει έµφαση στην ιδιαιτερότητα του κάθε 

µεµονωµένου ατόµου, και αυτό είναι σηµαντικό γιατί προσπαθώντας να 

αποκωδικοποιήσουµε τον καταναλωτή ως µέρος του συνόλου, µας βοηθάει σε 

γενικεύσεις για το σύνολο και επιπλέον σε νέες οµαδοποιήσεις (target groups), µε 
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επίκεντρο τον καταναλωτή και µε βάση τις διαστάσεις της δικής του αντιληπτικής 

ικανότητας.  

 

Ένας επιπλέον λόγος που η επιχειρηµατική πρακτική κρίνει απαραίτητη την 

αποκρυπτογράφηση της συµπεριφοράς καταναλωτή είναι λόγω της παγκοσµιοποίησης 

ώστε να βρεθούν νέα στοιχεία που θα συµπληρώσουν το προφίλ του παγκόσµιου 

καταναλωτή, ο οποίος µοιράζεται κοινά στοιχεία µέσα σε µια καταναλωτική κουλτούρα.  

 

5.2  ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 

Από την βιβλιογραφία βρέθηκαν κάποιες σηµαντικές συνδέσεις σε σχέση µε την 

αγοραστική συµπεριφορά σύµφωνα µε τα ψυχογραφικά κριτήρια: 

 

Α) τα συναισθήµατα σχετίζονται άµεσα µε τη διαδικασία της απόφασης, 

Β) οι αξιολογήσεις στο στάδιο της αγοράς έχουν λογική και συναισθηµατική διάσταση, 

Γ) η επιλογή είναι κυρίως συναισθηµατική µε λογικά κριτήρια 

Ε) η κάθε πληροφορία για να γίνει απόφαση διέρχεται τις προηγούµενες εµπειρίες 

κατανάλωσης 

ΣΤ) Οι αποµνηµονευµένες πληροφορίες ανακαλούνται µέσω της µνήµης σε 

συναισθηµατικό επίπεδο ως αιτίες έλξης για αγορά ή απώθησης 

Ζ) τα συναισθήµατα ενοποιούνται µέσα στο καταναλωτικό περιβάλλον από όπου 

επηρεάζονται και διαµορφώνουν  τις αντιλήψεις των καταναλωτών 

Η) η καινοτοµία, η έκπληξη και το ενδιαφέρον συνδέονται µε την αύξηση της 

ικανοποίησης 

Θ) η πιστότητα είναι κυρίως η αξία των επιτυχηµένων σχέσεων και επικοινωνίας µε τους 

πελάτες- καταναλωτές 

 

Σε αυτό το σηµείο κρίνουµε σκόπιµο για την περαιτέρω εξέλιξη του θεωρητικού 

υποδείγµατος να κάνουµε τις εξής υποθέσεις που προδιαγράφουν το πλαίσιο των 

συναισθηµατικών αναγκών των αγοραστικών αποφάσεων, ως πορίσµατα από την 

έρευνα, για τη συνοχή των ακόλουθων διατυπώσεων: 
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α) οι βασικές ανάγκες θεωρούνται καλυµµένες  και τα άτοµα µέσω της κατανάλωσης 

επιδιώκουν να ικανοποιήσουν τις ανώτερες ανθρώπινες ιεραρχικά ανάγκες στην 

πυραµίδα, για αναγνώριση, καταξίωση και αυτό-ολοκλήρωση, 

β) οι καταναλωτές επιζητούν όλο και περισσότερο να αυξήσουν τον δείκτη της 

προσωπικής τους ικανοποίησής σε ευθεία σχέση µε την εξελικτική πορεία ποιοτικής 

αναβάθµισης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών από την πληροφορία και της τεχνολογίας, 

γ) η ένταση των παραγόµενων θετικών συναισθηµάτων είναι δείκτης της ικανοποίησης 

και καθορίζει το βαθµό που αυτή επιτυγχάνεται µέσα από τη σύγκριση µε τις προσδοκίες.  

δ) οι επιλογές υπόκεινται σε µια ολοκλήρωση νοητικών και συναισθηµατικών 

λειτουργιών κατά την επεξεργασία της πληροφορίας. 

 

Αφού συνοψίσαµε τις επιδράσεις των συναισθηµατικών συνδέσεων που µας οδηγούν 

στην κατάρτιση του υποδείγµατος και οριοθετήσαµε τα σηµεία, στα οποία αυτή η 

θεώρηση θα ήταν σε συνάφεια µε τη θεωρία, παραθέτουµε τη σηµασία των  όρων που 

βρίσκονται σε αλληλουχία µε τον καταναλωτή: 

 

� Η αξία προκύπτει από την ικανοποίηση της ανάγκης, η οποία µε τη σειρά της, 

� σχετίζεται µε τη συναισθηµατική επίδραση και την επιθυµία.  

� Η σπουδαιότητα του βιώµατος βρίσκεται στην αξία του.  

� Ιδέες και σκέψεις µόλις επαληθευτούν ότι είναι αληθινές, έχουν υπόσταση, 

µετατρέπονται σε ‘πιστεύω’ .  

� Τα ‘πιστεύω’ είναι ένα πακέτο γνώσης και συναισθήµατος (Jenkinson, 2007). 

 

Παροµοίως επειδή η ΣΝ συνδέεται µε την αποτελεσµατική συναναστροφή µε τους 

άλλους γιατί βοηθάει στην αναγνώριση των συµπεριφορών, στην διαδικασία 

κατανάλωσης θα πρέπει να συναντιέται µε τα στοιχεία από τις πολιτικές µάρκετιγνκ για 

την αποτελεσµατική αναγνώριση της σχέσης, µε  τις αξίες  και τις εµπειρίες  που 

συνδέεται το προϊόν ή η υπηρεσία. 

 

Κατά την προσέγγισή µας στην θεωρία του καταναλωτή βρήκαµε ότι κυριαρχούν οι 

παρακάτω έννοιες που υποδηλώνουν την συµπεριφορά στην καταναλωτική 

διαδικασία µε τον εξής τρόπο: 
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Οι αντιλήψεις του καταναλωτή είναι συνάρτηση ταύτισης των αξιών που έχει σε 

σχέση µε το µίγµα µάρκετινγκ, ιδιαίτερα σηµαντικός ο ρόλος της επικοινωνίας σε αυτό 

το στάδιο, διότι τότε δηµιουργούνται οι πρώτες εντυπώσεις που συνδέονται µε τις 

αποκρίσεις στο ερέθισµα και υποκινούν για δράση. 

Οι προτιµήσεις διαµορφώνονται από τα στοιχεία του χαρακτήρα που αλληλεπιδρούν 

µέσα σε ένα περιβάλλον όπου συνεκτιµούνται οι προσωπικοί (αξίες, ιδανικά, 

πεποιθήσεις) και οι κοινωνικοί παράγοντες (αποδοχή, αναγνώριση, status). 

Ενώ οι προθέσεις συνδέονται µε τις προτιµήσεις και τις αντιλήψεις των καταναλωτών 

παρ’ότι δεν αλλάζουν τόσο εύκολα όσο αυτές αλλά είναι απόρροια τους, διότι αποτελούν 

την αποκρυστάλλωση των ήδη διαµορφωµένων απόψεων σε µια πιο συµπαγή µορφή 

εκλογίκευσης του συναισθήµατος. ∆ηλώνουν µια κατεύθυνση και µια οριστικότητα και 

συνδέονται µε την πιστότητα στη συµπεριφορά. 

   

 Οι αντιλήψεις και οι προτιµήσεις είναι περισσότερο συναισθηµατικά 

κατασκευασµένες δηλαδή η λογική συναισθηµατοποιείται για να µεγαλώσει την 

προσδοκώµενη ικανοποίηση ενώ οι προθέσεις εµπεριέχουν τη λογική αποτίµηση που 

έχει γίνει µε συναισθηµατικά κριτήρια από την κατάληξη στην προτίµηση. Στην 

πρόθεση, έχουν συγχωνευτεί οι διαµορφωµένες ιδέες µε λογικούς συνειρµούς 

υπολογισµών των προδιαγραφών που δικαιολογούν την ενέργεια για αγορά. Η 

αφοµοίωση των αξιών γίνεται µέσα από τις εµπειρίες και τις σχέσεις που έχουν 

δηµιουργηθεί, οι  οποίες βρίσκονται όπως δείξαµε προηγουµένως σε στενή σχέση µε την 

ικανοποίηση.  

 

Για το σχεδιασµό του υποδείγµατος ληφθηκαν υπόψη τα παραπάνω δεδοµένα, 

απόρροια της βιβλιογραφικής έρευνας, όσον αφορά τη συµπεριφορά καταναλωτή, τα 

κριτήρια µετατροπής της συµπεριφοράς σε απόφαση για αγορά, η σηµαντική 

συνεισφορά που έχουν σε αυτή τη µετάβαση οι ίδιες οι ιδέες και οι αξίες του ατόµου 

κατά  τη διαδικασία γνώσης από το συναίσθηµα και τέλος η σχηµατοποίηση αυτών σε 

αντιλήψεις, προτιµήσεις για το προϊόν και τελικά προθέσεις για αγορά. 
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5.3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

 

1η διάσταση: Η συναισθηµατική νοηµοσύνη περιλαµβάνει την κοινωνική και τη 

γνωσιακή νοηµοσύνη και είναι ο µηχανισµός όπου τα συναισθήµατα µεταρσιώνονται σε 

πράξεις µέσα από την αγοραστική συµπεριφορά. Εδώ αποτυπώνεται η ολοκλήρωση των 

συστατικών µερών της προσωπικότητας µέσα από ένα σύστηµα αλληλεπιδράσεων για 

την ερµηνεία των σταδίου εµπλοκής των συναισθηµάτων και της λογικής, στην 

ανταπόκριση του καταναλωτή στις επιρροές που δηµιουργήθηκαν από τις σχηµατισµένες 

εντυπώσεις για το προϊόν µέσα από τα κανάλια πληροφόρησης, επικοινωνίας και 

προβολής (µέσα µαζικής ενηµέρωσης, φίλοι-γνωστοί, internet). 

 

2η διάσταση: Οι τέσσερις µεγάλοι άξονες της ΣΝ συντονίζουν τις αλληλεπιδράσεις των 

συναισθηµάτων µε τις τέσσερις βασικές συνισταµένες που παίζουν ρόλο στη θεωρία της 

συµπεριφοράς καταναλωτή όπως εξετάσαµε προηγουµένως ότι είναι οι εκπορεύοµενες 

από τις προσωπικές αξίες,  αντιλήψεις – προτιµήσεις – προθέσεις - προσδοκίες σε σχέση 

µε την εκτίµηση του προϊόντος µέσα από την ευρύτερη ανταλλαγή µυνηµάτων από το 

εξωτερικό περιβάλλον όπως περιγράφθηκε στην 1η διάσταση. 

 

3η διάσταση: Αποτελείται από τις αξίες, τις σχέσεις, την εµπειρία, που εµπεριέχουν τις 

αξιολογήσεις σε σχέση µε το προϊόν ή την υπηρεσία. Τα 3 αυτά βασικά χαρακτηριστικά 

στοιχεία των συναισθηµάτων µεταφέρουν τη συγχώνευση των µηνυµάτων που έχουν 

λάβει από το καταναλωτικό περιβάλλον σε σχέση µε τη µάρκα, την εταιρία, την εικόνα, 

το status, την επικοινωνία, την ποιότητα, την τιµή κτλ.. Είναι δηλαδή δυναµικές 

εκτιµήσεις από το περιβάλλον που αποκωδικοποιούνται για να λάβουν µια τιµή στον 

προσωπικό χάρτη προτεραιοτήτων του καταναλωτή. Η νοηµοσύνη των συναισθηµάτων 

βρίσκεται στο σηµείο τοµής των στοιχείων αυτών.  

 

Η ΣΝ περιστοιχίζει και διαποτίζει την αντιλαµβανόµενη αξίa που έχει προσδοθεί 

από επιµέρους αξιολογήσεις του καταναλωτή σε σχέση µε το προϊόν,  την αξία από το 

επίπεδο χτισίµατος σχέσης, και την αξία των εµπειριών από τις εκλαµβάνουσες 

παραστάσεις και τις σχέσεις, δηλαδή αυτά  τα τρια στοιχεία αξιολογήσεων περικλείουν 

την υπεραξία των εκτιµήσεων του καταναλωτή. 
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Επιπλέον σηµαντικό ρόλο στη συστοιχεία των αξιολογήσεων παίζουν οι 

διαθέσεις των ατόµων (αρνητικές- θετικές) σε συνδυασµό µε το ταίριασµα των 

σιωπηλών συµβολισµών που εκπέµπτουν τα οπτικοακουστικά ερεθίσµατα, 

µορφοποιώντας ανάλογα τη συναισθηµατική απόκριση του καταναλωτή σε µια 

ολοκληρωτική προσέγγιση. 

 

Όσο περισσότερες διασυνδέσεις µεταξύ των 3 βασικών χαρακτηριστικών τόσο 

µεγαλύτερη η ικανοποίηση. Συνεπώς οι πρώτες αυτές εκτιµήσεις είναι καθοριστικές ως 

προς τα µηνύµατα που θα εκπέµψουν προς τα έξω. Όσο πιο πολλές οι συνδέσεις που 

γίνονται σε αυτό το σηµείο µεταξύ αξίας, σχέσεων και εµπειριών τόσο ευκολότερη 

γίνεται η ρύθµιση µε τους άξονες της ΣΝ και τόσο µικρότερη η πιθανότητα 

αλληλοσυγκρουόµενων παραµέτρων στη συµπεριφορά. 

  

Το δυναµικό χαρακτηριστικό των 3 αυτών στοιχείων- κλειδιά είναι ότι 

µεταφράζουν το ενυπάρχουν συναίσθηµα σε όρους του καταναλωτή κατά τη 

διαµόρφωση στάσης και ταυτόχρονα ξανά τροφοδοτούν το συναίσθηµα µέσα από τη 

βίωση ως εµπειρίες, το χτίσιµο της εµπιστοσύνης µέσα από τις σχέσεις, τη 

διαµορφωµένη αντίληψη για την αξία (συναισθηµατική και ρεαλιστική). Οι διασυνδέσεις 

που γίνονται σε αυτό το στάδιο οδηγούν στην πιστότητα µέσω της ικανοποίησης και η 

ισχυροποίηση αυτών, όλων των άλλων παραγόντων σταθερών, θα µπορούσε να 

προβλέψει την επανάληψη αγοράς, αφού η πιστότητα συνδέεται συχνά µε την 

επαναγορά. 

 

 Στη διάσταση που οι αξιολογήσεις αυτές (αξία, σχέσεις, εµπειρίες) µπορούν να 

επικοινωνήσουν µε τα συστατικά της ΣΝ αποδοτικά, πραγµατοποιείται η προσαρµογή 

και τελικά η αποδοχή της επιλογής του καταναλωτή µε βάση τα παραπάνω κριτήρια 

αξιολόγησης που πιστεύουµε ότι εφάπτονται των συναισθηµατικών λειτουργιών όπως 

περιγράφονται από τη ΣΝ.  

  

Μέρος του τρόπου, της έντασης, της µορφής και της έκφρασης αυτών των 

σχηµατοποιηµένων συναισθηµάτων περιέρχονται στη δράση που λαµβάνει ο 

καταναλωτής, εφόσον το συναίσθηµα εµπεριέχει την έννοια της δράσης, δηλαδή την 

ροπή προς την κατανάλωση. 
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Μέσα από τη σύνθετη διαδικασία αποτίµησης του συναισθήµατος σε όρους 

καταναλωτικής συµπεριφοράς, βρήκαµε ότι συνεπάγεται τη σχέση µε την αγοραστική 

απόφαση όπου, από την βιβλιογραφική έρευνα διαπιστώνεται ότι 4 παράγοντες 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο κατά το τελευταίο στάδιο της αγοράς,  διακρίνοντας 2 

στάδια σε  αντιδιαστολή µε τα 4, που είχαν προηγουµένως προταθεί, σε µια παραλλαγή 

από την ολοκληρωτική επίδραση της ΣΝ. ∆ηλαδή, η αναγνώριση του προβλήµατος, η 

πληροφοριακή έρευνα και η αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών ερµηνεύονται από 

το ολοκληρωµένο σύστηµα αξιολόγησης µε τη ΣΝ συγχωνεύοντας όλες τις υπόλοιπες 

επιρροές µε τα στοιχεία της προσωπικότητας. 

 

Οπότε προσαρµόζοντας µε τα ευρήµατα από την θεωρία, η αγοραστική απόφαση 

απαρτίζεται από την νοηµοσύνη των συναισθηµάτων όπου βρίσκονται οι γνωστικές και 

οι συναισθηµατικές αξιολογήσεις, οι οποίες στη συνέχεια οδηγούν στις στρατηγικές των 

αποφάσεων µε βάση τα παρακάτω 4 κριτήρια για την ολοκλήρωση της αγοράς, οι οποίες 

είναι: 

 

1) Η επίτευξη των στόχων και η διαµόρφωση στρατηγικών από τους καταναλωτές. 

2) Τα οφέλη, η στάθµιση του θετικού και το αρνητικού αντίκτυπου από την 

απόφαση. 

3) Η ποιότητα που προσλαµβάνεται από τις αντικειµενικές ιδιότητες και τις 

υποκειµενικές κρίσεις. 

4) Η κουλτούρα σαν αναπόσπαστο κοµµάτι της πολιτισµικής κληρονοµιάς του 

ατόµου. 

 

Χαρακτηριστικά η αγοραστική συµπεριφορά συνδέεται µε την επίτευξη των 

προσωπικών και των κοινωνικών στόχων που αποτελούν τα κίνητρα για την 

ικανοποίηση από την αναµενόµενη έκβαση, τα οφέλη που φανερώνουν τη βαρύτητα των 

αντισταθµιστικών παραγόντων που λαµβάνουν µέρος σε µια ανταλλαγή και την έννοια 

του τιµήµατος για την αποφυγή µιας δυσάρεστης κατάστασης ή την επιδίωξη µιας 

ευχάριστης έκβασης. Στην εκλαµβανόµενη ποιότητα, είναι η σχέση µε τις ιδιότητες και 

την υποκειµενική κρίση, που περιλαµβάνει τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

αξιολόγησης του ανώτερα ποιοτικά προϊόντος και εξαρτάται από τη φύση του και τα 

επίπεδα εµπλοκής που απαιτούνται. Η  κουλτούρα αποτελεί κριτήριο για την 
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αφοµοίωση και αποδοχή της µιγµατος του µάρκετινγκ ξεχωριστό γιατί  προσδιορίζεται 

µε βάση τα στοιχεία καταγωγής από τις πολιτισµικές καταβολές  του ατόµου, και τις 

παραστάσεις που έχει ανεξάρτητα από άλλα δηµογραφικά ή ψυχογραφικά 

χαρακτηριστικά καθοδηγώντας σε επιλογές που ταιριάζουν µε αυτόν τον παράγοντα. 

Οπότε για αυτό πολλές φορές παρατηρείται καταναλωτές µε παρόµοια αγοραστική 

συµπεριφορά αλλά διαφορετική κουλτούρα να διαφοροποιούνται έναντι των επιλογών 

που κάνουν. 

 

Σηµειώνουµε ότι µέσα από το µοντέλο που προτείνουµε λόγω της ολοκλήρωσης των 

παραγόντων που επιδρούν στη συµπεριφορά και του ανοίγµατος των αγορών η επίδραση 

της κουλτούρας µπορεί να ελαχιστοποιείται τουλάχιστον σε αγαθά ευρέως κατανάλωσης 

όπου η γνώση από την πληροφορία διαπερνά τα σύνορα και η εξοικείωση µέσα από την 

ανταλλαγή ιδεών (internet, web) µικραίνει τις αποστάσεις άρα και τις διαφορές µεταξύ 

των ατόµων που λαµβάνουν αποφάσεις ως µέρος αυτού του καταναλωτικού σύµπαντος. 

Έτσι καταλήγουµε στην επικράτηση της ΣΝ ως αποτελεσµατικό εργαλείο µέτρησης που 

αναγνωρίζει κοινά στοιχεία µεταξύ καταναλωτών διαφορετικής πολιτισµικής καταγωγής 

και κουλτούρας. Παρ’ όλα αυτά η εγκυρότητα του µοντέλου σε παγκόσµια κλίµακα 

παραµένει να στοιχειοθετηθεί εκτενέστερα σε µελλοντικές έρευνες.  
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5.4 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Κατά την ταυτοποίηση των στοιχείων που έχουν ληφθεί υπόψη από τη 

συµπεριφορά καταναλωτή και τη ΣΝ κάνουµε την εξής διατύπωση σχετικά µε τη 

διαστάση 2 στην ολοκλήρωση των παραγόντων από την αξιολόγηση για περαιτέρω 

έρευνα. 

Αντιλήψεις    αξία / γνώση 

Προτιµήσεις      επιθυµίες / περιβάλλον 

Προθέσεις    διαµορφωµένες προτιµήσεις / τάση για δράση 

Προσδοκίες    όφελος / επίτευξη στόχου 

Ενώ σχετικά µε την διάσταση 3 στο επίπεδο συγχώνευσης των συναισθηµάτων µε τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά προτείνουµε τις εξής οµάδες σε αντιστοίχιση µε την ΣΝ. 

� ΑΞΙΑ                        1ος άξονας ΣΝ: αυτογνωσία 

 (Ι∆ΑΝΙΚΑ, Ι∆ΕΕΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ)     
περιλαµβάνει τις πρότυπες µορφές εξωτερίκευσης του εαυτού, την ταυτότητα, την ιεραρχία των 
αναγκών και το σκοπό στη ζωή. 

� ΕΜΠΕΙΡΙΑ                                                                                      2ος   4ος άξονας ΣΝ: 
διαχείριση σχέσεων & αυτοκυριαρχία 

(ΑΛΛΑΓΗ, ΕΚΠΛΗΞΗ, ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ) 
Περιλαµβάνει την υποκίνηση µέσα από τη βίωση µιας κατάστασης νοητά ή πραγµατικά σε 
σχέση συνήθως µε το δυναµικό της µνήµης και τις απαιτήσεις. 

� ΣΧΕΣΗ                                                                             3ος  4ος άξονας ΣΝ:         
κοινωνική αντιληψη & διαχείριση σχέσεων  

 (ΕΜΠΛΟΚΗ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ) 
Σχετίζεται µε το επίπεδο εµπλοκής, εξαρτάται από το είδος και προϋποθέτει τη λήψη ευρύτερης 
πληροφόρησης µέσα από επικοινωνιακά κανάλια, αποσκοπεί στην απτότητα, συνδέεται µε την 
αναγνώριση, τη µείωση των αρνητικών συναισθηµάτων, το ρίσκο. Όταν επιτυγχάνεται οδηγεί 
στην πιστότητα.     

� ΣΥΜΒΟΛΑ                                                                                    1ος  3ος άξονας ΣΝ: 
 αυτογνωσία & κοινωνική αντίληψη 

 (ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΣΧΗΜΑΤΑ, ΦΑΝΤΑΣΙΑ) 
Γίνεται ο συνειρµός των σκέψεων µέσα από ερεθίσµατα αισθήσεων από το κλίµα, τις µυρωδιές, 
τα χρώµατα aesthetics. Αφορά σιωπηλούς συνδυασµούς. 

� ∆ΙΑΘΕΣΗ                    2ος άξονας ΣΝ: αυτοκυριαρχία 

Αποτελείται από την προϋπάρχουσα διάθεση και την διαµορφούµενη µετά από τις επιρροές. Τον 
συγκερασµό των αρνητικών και θετικών συναισθηµάτων, τις προκαταλήψεις, την προηγούµενη 
εµπειρία κτλ ερµηνεύει κατά ένα µέρος τη µεταστροφή της επιλογής.  
 

Οι διαθέσεις και τα σύµβολα προστέθηκαν ως σηµαντικοί παράγοντες σε µια επέκταση 

του υποδείγµατος για περαιτέρω ολοκλήρωση των στοιχείων που συντελούν στη 

διαµόρφωση της τελικής τάσης για αγορά. 
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6.1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 Στην παρούσα έρευνα αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε το θεωτητικό πλαίσιο των 

συναισθηµατικών διαδικασιών της συµπεριφοράς καταναλωτή στον άξονα συνεµπλοκής 

µε τη ΣΝ, για να ερµηνεύσει και να προβλέψει την αγοραστική απόφαση ως µια 

ολοκληρωµένη διαδικασία συγχώνευσης των αξιών του καταναλωτή µε την ιδέα του 

προϊόντος ή της ποιότητας της παρεχόµενης υπηρεσίας. Η θεωρητική προσέγγιση που 

κάναµε στερείται του ελέγχου της εγκυρότητας για την αξιοπιστία του συστήµατος 

(INCEI), στην πρόβλεψη αγοραστικών αποφάσεων, και µένει να επαληθευτεί από την 

έρευνα. Προτείνεται ότι η έρευνα θα φωτίσει περιοχές του καταναλωτή  για µεγαλύτερη 

διερεύνηση προκειµένου να εφαρµοστεί ως κριτήριο της τµηµατοποίησης των 

αγοραστών και της προσάρτησής του ως δυναµικό µέσο για την πρόβλεψη των 

στοιχείων διαφοροποιήσης στις καταναλωτικές συµπεριφορές. 

 

6.2      ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Από την παρούσα έρευνα προτείνεται ότι τα συναισθήµατα διαχειρίζονται πιο 

αποτελεσµατικά τις πληροφορίες από ότι µόνη η λογική κρίση και άρα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη πριν και κατά το σχεδιασµό των στρατηγικών µάρκετινγκ. Οπότε η 

περαιτέρω έρευνα θα έπρεπε να προσανατολιστεί καταρχήν στην επιδίωξη για εύρεση 

περισσότερων διασυνδέσεων του καταναλωτή µε τη ΣΝ, κατά δεύτερο να γίνουν οι 

προσαρµογές στο µίγµα που εξυπηρετουν αυτές τις διασυνδέσεις και να διερευνηθεί το 

πλαίσιο επικοινωνίας των οργανισµών ως µέσο βελτίωσης της προσέγγισης του 

καταναλωτη µε τη βοήθεια της ΣΝ. Πιο συγκεκριµένα προτείνεται ότι µέσα από αυτή τη 

θεώρηση µπορούν να προκύψουν νέες οµάδες προϊόντων και υπηρεσιών που να 

ανταποκρίνονται σε οµάδες καταναλωτών µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 

που υπολογίζεται ότι συντείνουν σε µια εκτιµώµενη συµπεριφορά  για αγοραστική 

απόφαση. Επίσης, στην κατασκευή του µοντέλου λαµβάνεται υπόψη η χρονική συγκυρία 

των κοινωνικών δοµών, της διεθνοποίησης και της εύκολης µετακίνησης ανθρώπων και 

ιδεών, οπότε σε µια παγκόσµια ή ευρωπαϊκή προοπτική, είναι κρίσιµο να διερευνηθεί αν 

οι αγορές έχουν κοινά στοιχεία της ΣΝ µεταξύ τους για την ανατροφοδότηση και των 

εκσυγχρονισµό παραδοσιακών απόψεων που υπολείπονται  της πραγµατικότητας και τον 

επαναπατρισµό µε στοιχεία  µιας παγκόσµιας καταναλωτικής κουλτούρας. 
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