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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται το πώς επηρεάζει το αίσθημα της ενοχής τους 

αποδέκτες μηνυμάτων, καθώς και η αποτελεσματικότητα τέτοιων μηνυμάτων στη 

διαδικτυακή διαφήμιση. Στόχος της έρευνας είναι να μελετήσει την αντίδραση των 

χρηστών σε μηνύματα που στηρίζονται στους τρεις τύπους ενοχής (αντιδραστική, 

προκαταβολική, υπαρξιακή), σε δείγμα το οποίο παρουσιάζει διαφορετικά επίπεδα 

οικειότητας απέναντι σε ένα ευαίσθητο κοινωνικό θέμα.  Για την έρευνα, 

χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της ποσοτικής ανάλυσης και συγκεκριμένα η 

πειραματική διαδικασία. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη μορφή 

ερωτηματολογίου σε δείγμα 176 ατόμων, τα οποία χωρίστηκαν σε άτομα με υψηλή 

οικειότητα έναντι του συνδρόμου Down και σε άτομα χαμηλής οικειότητας. Το γεγονός 

που επιλέχθηκε για να διαπιστωθεί το πώς επηρέασε το συναίσθημα της ενοχής τους 

ερωτώμενους είναι ο 5ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος της Θεσσαλονίκης, στον οποίο οι 

ερωτώμενοι καλούνταν να συμμετέχουν για να βοηθήσουν τα παιδιά με σύνδρομο 

Down. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, κατέδειξαν ότι τα μη ενοχικά μηνύματα, 

υπερτερούν έναντι των ενοχικών, καθώς προκαλούν θετικότερη στάση για τη 

διαφήμιση, ενώ ταυτόχρονα επιφέρουν μικρότερη ενόχληση προς αυτήν. 

Επιπροσθέτως, έγινε αντιληπτό ότι τα άτομα τα οποία έχουν μεγαλύτερη οικειότητα 

προς το σύνδρομο Down, διαμορφώνουν θετικότερες στάσεις έναντι της διαφήμισης 

και του διαφημιζόμενου συλλόγου, καθώς και μεγαλύτερη επιθυμία για δράση υπέρ 

αυτού. 

 

 

 

Λέξεις – Κλειδιά: Συναίσθημα ενοχής, ενοχή, τύποι ενοχής, αντιδραστική ενοχή, 

προκαταβολική ενοχή, υπαρξιακή ενοχή, διαφήμιση, διαφημίσεις κοινωνικού 

περιεχομένου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εποχή που οι άνθρωποι είχαν ως μοναδικό μέσο πληροφόρησης τα έντυπα μέσα 

επικοινωνίας, έχει παρέλθει. Αρχικά μπήκε στη ζωή μας η τηλεόραση παρέχοντας έναν 

διαφορετικό τρόπο διασκέδασης και ενημέρωσης, μονόπλευρης όμως επικοινωνίας 

αφού ο θεατής μπορούσε να βλέπει, αλλά όχι να σχολιάσει ή να ασκήσει κριτική. 

Πλέον είμαστε μάρτυρες της μέχρι τώρα πιο πλήρους μορφής επικοινωνίας, του 

διαδικτύου, διότι οι αποδέκτες των μηνυμάτων δεν είναι απλά θεατές, αλλά μπορούν να 

παρέμβουν ενεργά με σχόλια και παρατηρήσεις, να εκδηλώσουν την αρέσκεια ή 

δυσαρέσκεια τους και τέλος οι ίδιοι να αποτελέσουν αναμεταδότες του μηνύματος 

στους κοινωνικούς τους κύκλους. Μόνο το κοινωνικό δίκτυο Facebook, διαθέτει 

σήμερα περίπου 1.7 δις ενεργούς χρήστες (Statista, 2016). Αριθμός που μας δείχνει ότι 

αν ήταν κράτος, θα ήταν με τεράστια διαφορά το μεγαλύτερο όλων, ακόμα και από την 

κάθε ήπειρο ξεχωριστά. Το ηλεκτρονικό εμπόριο παρουσιάζει σταθερή ανοδική πορεία 

και μόνο στις ΗΠΑ από περίπου 1,3 τρις δολάρια έσοδα το 2006, το 2014 σημείωσε 

συνολικά έσοδα της τάξης των 2,2 τρις δολαρίων (Statista, 2015). Όλα τα παραπάνω 

γεγονότα, έχουν καταστήσει το διαδίκτυο αν όχι το σημαντικότερο, σίγουρα ένα από τα 

σημαντικότερα μέσα επικοινωνίας. Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης είναι μία νέα 

προοπτική για το μάρκετινγκ, καθώς αποτελούν σημαντικά κανάλια, άμεσα 

συνδεδεμένα με τη διαφήμιση και την επικοινωνία για σκοπούς μάρκετινγκ (Miranda, 

Rubio και Chamorro-Mera, 2014). Η πληθώρα όμως των διαφημιζόμενων στο 

διαδίκτυο, έχει οδηγήσει τους διαφημιστές στην αναζήτηση συνεχώς νέων τρόπων 

προώθησης αλλά και νέων τεχνικών, ώστε να πείσουν τους καταναλωτές για το προϊόν 

τους και να τους ωθήσουν στην αγορά του. 

Για την εύρεση τέτοιων νέων τρόπων και τεχνικών οι άνθρωποι του μάρκετινγκ και της 

διαφήμισης, που ασχολούνται με την παραγωγή διαφημίσεων για το διαδίκτυο, 

στηρίζονται στο ότι υπάρχουν δύο κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις 

των καταναλωτών, που χωρίζονται σε ψυχολογικούς και κοινωνικούς (Anderson και 

Kleiner, 1995). 

Οι δημιουργοί των διαφημιστικών μηνυμάτων, βασιζόμενοι σε αυτές τις έρευνες 

χρησιμοποιούν όλο και περισσότερα μηνύματα με βάση την επίκληση στα 

συναισθήματα των θεατών. Το συναίσθημα που επιλέχτηκε, να αποτελέσει αντικείμενο 

μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι αυτό της ενοχής, λόγω του ότι 

είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα συναισθήματα σε διαφημίσεις 

κοινωνικού περιεχομένου (Huhmann και Brotherton,1997). 

Τρεις τύποι ενοχής έχουν προσδιοριστεί στη βιβλιογραφία: Ο αντιδραστικός τύπος 

ενοχής, ο προκαταβολικός τύπος ενοχής και ο υπαρξιακός τύπος ενοχής (Humman και 

Brotherton, 1997). Διαφέρουν μεταξύ τους, στο πως βιώνει κανείς την ενοχή. Οι 

Huhmann και Brotherton (1997), σύγκριναν το αίσθημα της ενοχής με άλλα αισθήματα 

που προκαλούν αρνητική επίδραση στα άτομα, και εξέτασαν το πως χρησιμοποιείται 

στις έντυπες διαφημίσεις αλλά και το πως παρουσιάζεται μέσω της χρήσης λεκτικών ή 

οπτικών ερεθισμάτων. Στην παρούσα έρευνα μελετώνται οι τρεις τύποι της ενοχής, σε 

κοινό το οποίο προσκλήθηκε μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων να συμμετάσχει σε ένα 

κοινωνικό γεγονός, ώστε να βοηθήσει τα άτομα με σύνδρομο Down. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Τα κοινωνικά μηνύματα είναι μία από τις σημαντικότερες εκφάνσεις της διαφήμισης. 

Προσπαθούν να αφυπνίσουν το κοινό για ένα σημαντικό γεγονός στο οποίο η 

συμμετοχή του θα προσφέρει ανακούφιση σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (Huhmann 

& Brotherton, 1997). Σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου και 

ειδικότερα της διαδικτυακής διαφήμισης κρίνεται αναγκαία η έρευνα σχετικά με το 

κατά πόσο επηρεάζει η χρησιμοποίηση τεχνικών δημιουργίας συναισθημάτων τον 

καταναλωτή, ώστε να αποφασίσει να συνεισφέρει σε ένα κοινωνικό γεγονός.  

Η παρούσα έρευνα, μελετά το συναίσθημα της ενοχής, διότι χρησιμοποιείται συχνά στις 

κοινωνικές διαφημίσεις, με σκοπό να πείσει τον καταναλωτή να δράσει. Σε κάθε είκοσι 

διαφημίσεις, η μία περιλαμβάνει το συναίσθημα της ενοχής το οποίο χρησιμοποιείται 

περισσότερο σε φιλανθρωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς (Huhmann και Brotherton, 

1997). Μεταξύ των διαφημιστικών μηνυμάτων που προκαλούν συναισθήματα, το 

συναίσθημα της ενοχής αναγνωρίστηκε ως το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο σε 

μηνύματα κοινωνικού μάρκετινγκ ( Alden και Crowley, 1995 : Bennet, 1998 : Lindsey, 

2005 : Basil et al., 2006 : Hibbert et al., 2007 : Becheur et al., 2008 : Turner et al. 2009) 

Το συναίσθημα της ενοχής δεν χρησιμοποιείται μόνο για κοινωνικούς σκοπούς. 

Αξιοποιείται ακόμα από τους διαφημιστές ως ένα ισχυρό όπλο, το οποίο θα πείσει τον 

καταναλωτή να προμηθευτεί ένα προϊόν ή υπηρεσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί γνωστή εταιρεία παραγωγής εμφιαλωμένου νερού, με την αγορά του οποίου 

και τη συγκέντρωση των καπακιών του μπορεί ο καταναλωτής να συμβάλλει στην 

αγορά αναπηρικών καροτσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες.  

Με την παρούσα έρευνα, επιχειρείται να εξακριβωθεί η επίδραση του συναισθήματος 

της ενοχής στην αποτελεσματικότητα της διαφήμισης. Αναλυτικότερα μελετάται το 

πώς επηρεάζει η χρήση του συναισθήματος της ενοχής την αποτελεσματικότητα των 

κοινωνικών διαφημιστικών μηνυμάτων για τη δράση υπέρ των ατόμων με σύνδρομο 

Down. Οι υποθέσεις της έρευνας στηρίχτηκαν στους τρεις τύπους του συναισθήματος 

της ενοχής (αντιδραστικός, υπαρξιακός, και προκαταβολικός) και στο διαχωρισμό του 

κοινού σε άτομα με υψηλό ή χαμηλό βαθμό οικειότητας προς τον σύλλογο συνδρόμου 

Down. Τα ερωτήματα τα οποία επιχείρησε η συγκεκριμένη μελέτη να απαντήσει είναι 

τα εξής: 

1. Πως ανταποκρίνονται οι αποδέκτες στα μηνύματα διαφορετικών τύπων ενοχής; 

2. Πως ανταποκρίνονται τα άτομα με υψηλή ή χαμηλή οικειότητα έναντι του 

συλλόγου συνδρόμου Down στα διαφημιστικά μηνύματα για τον σύλλογο; 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τον διαχωρισμό των συμμετεχόντων σε τέσσερις 

διαφορετικές ομάδες στις οποίες παρουσιάστηκαν δύο διαφορετικά διαφημιστικά 

μηνύματα, στα οποία χρησιμοποιούνταν διαφορετικοί τύποι ενοχής (αντιδραστικός, 

υπαρξιακός, προκαταβολικός και μη ενοχή). Επίσης το δείγμα επιλέχθηκε με τέτοιο 

τρόπο ώστε να υπάρχουν άτομα υψηλής και χαμηλής οικειότητας με τον σύλλογο 

συνδρόμου Down. 

Η παρούσα έρευνα, επιχείρησε να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για κοινωφελείς 

οργανισμούς, οι οποίοι θέλουν να προσελκύσουν το κοινό μέσω κοινωνικών 

μηνυμάτων τα οποία χρησιμοποιούν το συναίσθημα της ενοχής. Τα αποτελέσματα της 
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παρούσας διπλωματικής, παρέχουν χρήσιμα συμπεράσματα για τις κατάλληλες 

διαφημιστικές τεχνικές, οι οποίες ενισχύουν τα κοινωνικά μηνύματα και κάνουν 

πιθανότερο ο αποδέκτης να αναλάβει δράση σχετικά με το γεγονός.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

3.1 Ορισμός της διαφήμισης 

Το Βρετανικό Ινστιτούτο διαφημιστών δίνει ως ορισμό της διαφήμισης το παρακάτω: 

«Η παρουσίαση του πιο πειστικού μηνύματος πώλησης, το οποίο παρουσιάζει τις 

αληθινές προοπτικές του προϊόντος ή υπηρεσίας και έχει το μικρότερο δυνατό κόστος» 

(Jefkinss, 2000).  

Ένας πιο περιγραφικός ορισμός σύμφωνα με το βιβλίο “Μάρκετινγκ” του Richard 

Sandhusen (2008) είναι ότι «Ως διαφήμιση ορίζεται η πληρωμένη και απρόσωπη 

παρουσίαση και προώθηση ιδεών, προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης από έναν επώνυμο διαφημιζόμενο που στόχο έχει»: 

 Να κάνει γνωστά στο κοινό νέα προϊόντα, υπηρεσίες και οποιαδήποτε άλλα 

γεγονότα πρέπει να γνωστοποιηθούν στην αγορά. 

 Να καταφέρει να πείσει το αγοραστικό κοινό να προβεί σε αγορές, να αλλάξει 

μάρκες προϊόντων αντιλαμβανόμενο τα νέα δεδομένα και να ζητήσει 

πληροφορίες. 

 Να επαναφέρει στη μνήμη του κοινού ένα προϊόν, την ανάγκη να προμηθευτεί 

κάποιο προϊόν ή υπηρεσία και την τοποθεσία από την οποία μπορεί να τα 

προμηθευτεί όλα αυτά. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μια πετυχημένη διαφημιστική εκστρατεία είναι αυτή η 

οποία έχει σχεδιαστεί με σκοπό να πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα μέσα σε εύλογο 

χρονικό διάστημα και με δεδομένο προϋπολογισμό. Το κόστος των διαφημιστικών 

εκστρατειών ποικίλει ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχει η εταιρεία που 

αποφασίζει να διαφημιστεί. Για παράδειγμα είναι διαφορετικό το κόστος διαφήμισης 

για μία εταιρεία που παράγει αυτοκίνητα (μεγαλύτερο) σε σχέση με μια εταιρεία που 

παράγει χαρτικά είδη (μικρότερο). Το κόστος που απαιτεί μια διαφήμιση αιτιολογείται 

με δύο παραμέτρους: παρέχει στον πελάτη την ευκαιρία να μάθει και να απολαύσει το 

προϊόν, ενώ ταυτόχρονα παρέχει στον παραγωγό τη δυνατότητα του κέρδους 

(Association of National advertisers, 1988) 

 

3.2 Σύντομη ιστορία της διαφήμισης 

Η διαφήμιση εμφανίζεται ταυτόχρονα με τα πρώτα δείγματα πολιτισμού, αρχικά ως 

μέσο επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων και αργότερα ως μηνύματα προώθησης 

προϊόντων ή υπηρεσιών. Η διαφήμιση μεταβάλλεται συνεχώς, αναλόγως τα νέα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που δημιουργούνται, την προσφορά και τη ζήτηση της 

οικονομίας την εκάστοτε περίοδο αλλά και τα τεχνολογικά μέσα που αναπτύσσονται 

στο πέρασμα του χρόνου και αποτελούν βοηθήματα για την εξέλιξη της (Παγκόσμια 

επιτροπή περιβάλλοντος και ανάπτυξης, 1987).  

Καθώς βρισκόμαστε σε μία άκρως καταναλωτική εποχή, με πληθώρα αγαθών και 

υπηρεσιών η ανάγκη ποιοτικών διαφημιστικών μηνυμάτων που θα προσελκύσουν το 

κοινό διαρκώς αυξάνεται.  

Λίγο πριν την εμφάνιση των κοινωνικών δικτύων και του διαδικτύου οι καταναλωτές 

είχαν αρχίσει να περιφρονούν τα διαφημιστικά μηνύματα λόγω των ελλιπών 
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πληροφοριών και της άποψης ότι οι εταιρείες προσπαθούσαν να τους οδηγήσουν με 

περιπλανητικές μεθόδους στην αγορά προϊόντων (Jarvis, 2011).  

Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης όμως αποτέλεσαν μία σημαντική εξέλιξη στην 

ανθρώπινη επικοινωνία και επαναπροσδιόρισαν  τις σχέσεις και τα μοτίβα επικοινωνίας 

( Krishnamurthy and Dou, 2008).  

Πριν από λίγα χρόνια το σενάριο της απόλυτα στοχευμένης διαφήμισης προς το κοινό 

που απαιτούσε μπορεί να ήταν θέμα ταινιών επιστημονικής φαντασίας, σήμερα όμως 

έχει γίνει πραγματικότητα μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι αλγόριθμοι που 

εφαρμόζονται από τις υπηρεσίες διαδικτύου. 

3.3 Διαδικτυακή διαφήμιση 

Η τεχνολογία τις τελευταίες δεκαετίες προχώρησε με τρομακτικούς ρυθμούς. Ο κλάδος 

της διαφήμισης δεν μπορούσε παρά να προσαρμοστεί στις τελευταίες εξελίξεις και να 

έχουμε την είσοδο διαφημιστικών μηνυμάτων στο διαδίκτυο. Φτάσαμε μάλιστα το 

διαδίκτυο να αποτελεί μία από τις πρώτες επιλογές για δημιουργία διαφημιστικών 

μηνυμάτων ακόμα και για παγκόσμιες εταιρείες κολοσσούς (Zeff και Aronson, 1999). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εξέλιξης της διαδικτυακής διαφήμισης είναι ότι το 

2011 τα έσοδα από τη διαδικτυακή διαφήμιση στις Η.Π.Α., ξεπέρασαν τα αντίστοιχα 

έσοδα των διαφημίσεων στην καλωδιακή τηλεόραση και ήταν σχεδόν ίσα με αυτά των 

διαφημιστικών μηνυμάτων που προβλήθηκαν σε δίκτυα εθνικής εμβέλειας. Τα έσοδα 

της διαδικτυακής διαφήμισης για το έτος 2012 στις Η.Π.Α ανήλθαν σε 36,6 δις δολάρια 

σημειώνοντας αύξηση κατά 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (Interactive 

advertising bureau, 2012). 

Σύμφωνα με τον Schlosser et al. (1999) «Μία σημαντική διαφορά μεταξύ της 

διαδικτυακής διαφήμισης και της παραδοσιακής διαφήμισης, είναι ότι ο καταναλωτής 

στην πρώτη επιλέγει αυτός τον βαθμό έκθεσης του στο εκάστοτε διαφημιστικό μήνυμα 

μιας εταιρείας». 

Επίσης τα νέα μέσα τεχνολογίας προσφέρουν εύκολα αναγνώσιμα στατιστικά όπως το 

κλικ ανά εμφανίσεις της διαφήμισης (click through rate) τα οποία δείχνουν πόσοι και 

για πόσο επέλεξαν να εκτεθούν στο διαφημιστικό μήνυμα. Το πόσο σημαντικά είναι 

αυτά τα στατιστικά αποδεικνύεται από το ότι τα ποσοτικά στοιχεία της συμπεριφοράς 

των καταναλωτών για τις επιχειρήσεις, εξάγονται από τον συνολικό αριθμό των 

εμφανίσεων της διαφήμισης, των κλικ ανά διαφημιστικό μήνυμα και άλλα 

δημογραφικά στοιχεία ( Dreze and Hussherr, 2003). Επίσης μελέτες έχουν αποδείξει ότι 

όσο πιο μεγάλη είναι η σχέση του διαφημιστικού μηνύματος με το προϊόν ή την 

υπηρεσία, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των κλικ, που γίνεται σε αυτά (Robinson 

et al.,2007). Πάνω σε αυτό το κομμάτι, σύμφωνα με τον Rappaport (2007), 

πραγματοποιήθηκε αλλαγή του μοντέλου διακοπτόμενων και επαναλαμβανόμενων 

διαφημιστικών μηνυμάτων με την μορφή banner. Τα νέα μοντέλα έχουν πιο 

συγκεκριμένη στόχευση κοινού, καθώς περιλαμβάνουν και τα διαφημιστικά μηνύματα 

κατά παραγγελία και αποδίδουν καλύτερα σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 

μάρκετινγκ των μηχανών αναζήτησης του διαδικτύου. Η εξέλιξη των κοινωνικών 

μέσων δικτύωσης, παρουσιάζει μια τεράστια ευκαιρία ανάπτυξης του διαφημιστικού 

κλάδου σε κοινωνίες που τα χρησιμοποιούν. 
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3.4 Η χρήση του αισθήματος ενοχής στη διαφήμιση 

Η αγοραστική συμπεριφορά του κοινού συνεχώς αλλάζει και ταυτόχρονα με αυτήν 

αλλάζει και ο τρόπος που προωθούνται προϊόντα και υπηρεσίες μέσω των 

διαφημιστικών μηνυμάτων. Οι επαγγελματίες της διαφήμισης και του μάρκετινγκ, 

αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους για να πείσουν τους καταναλωτές να αγοράσουν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που προωθούν. Οι διαφημιστές έχουν επιλέξει τα 

πληροφοριακά και συναισθηματικά μηνύματα για να τους βοηθήσουν, να πείσουν τους 

καταναλωτές να αλλάξουν στάση και να προβούν σε αγορές (Edell and Burke, 1987 : 

Percy and Donovan, 1991).  

Τα αίσθημα της ενοχής, το οποίο ανήκει στα συναισθηματικά μηνύματα, γίνεται όλο 

και πιο δημοφιλές ως τεχνική πειθούς (Huhmann και Brotherton, 1997). Για 

παράδειγμα, οι εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών, προσπαθώντας να μετατρέψουν σε 

κέρδος το ενδιαφέρον του κοινού για την υγεία και την άσκηση,  χρησιμοποιούν 

μηνύματα ενοχής για να προωθήσουν υπηρεσίες απώλειας βάρους, γυμναστήρια, 

όργανα γυμναστικής και τρόφιμα χαμηλής θερμιδικής αξίας. Επίσης, εταιρείες με είδη 

σπιτιού και παιδικά είδη, δημιουργούν μηνύματα ενοχής, στοχεύοντας τις εργαζόμενες 

μητέρες. Παρόλο που αποδεδειγμένα, υπάρχει αυξητική τάση στα διαφημιστικά 

μηνύματα ενοχής, με σκοπό την αύξηση αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών, οι 

περισσότερες διαφημίσεις και έρευνες καταναλωτών που σχετίζονται με τα μηνύματα 

ενοχής, έχουν πραγματοποιηθεί σε κλάδους όπως η αλλαγή συμπεριφοράς, ο 

εθελοντισμός και οι δωρεές (Bozinoff and Ghingold, 1983).  

Η επίδραση της ενοχής έχει μελετηθεί σε πληθώρα επιστημών συμπεριλαμβανομένων 

της φιλοσοφίας (Johnson and Johnson, 2009), της θεολογίας (Izard, 1977) και της 

ψυχολογίας (Dougherty, 1986 : Plutchik, 1980: Wicker, Payne and Morgan, 1983). Οι 

περισσότερες έρευνες κατέληξαν στο ότι τα αποτελέσματα της ενοχής προκαλούνται 

γιατί το μήνυμα αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή του κάθε ατόμου που τον κάνει να νιώθει 

τύψεις για τα προσωπικά του πιστεύω (Kugler and Jones, 1992). Ακόμα σύμφωνα με 

τον Wolman (p.165, 1973) «το να αισθανόμαστε ένοχοι μας πληροφορεί ότι έχουν 

αποτύχει τα προσωπικά μας ιδανικά». 

 

Επειδή λοιπόν η ενοχή, έχει αποδειχτεί ως ένας κύριος παράγοντας παραγωγής 

συναισθήματος, η πρόκληση ενοχής χρησιμοποιείται συχνά στη διαφήμιση (Coulter and 

Pinto, 1955 : O’Keefe, 2002 : Cotte et al., 2005). Το αίσθημα της ενοχής, το οποίο 

δημιουργεί γενικώς αρνητικά αισθήματα στον θεατή, χρησιμοποιείται για να διαταράξει 

την ισορροπία των συναισθημάτων, προσπαθώντας να επηρεάσει μελλοντικές 

αποφάσεις που στηρίζονται στη συμπεριφορά του ατόμου, δημιουργώντας του 

ανασφάλεια και τύψεις για αγαθά που κατέχει, ενάντια σε φτωχότερες κοινωνικές 

τάξεις. Συνεπώς τα διαφημιστικά μηνύματα ενοχής ελπίζουν να δημιουργήσουν μια 

δυσαρέσκεια στον θεατή, ώστε να τον παρακινήσουν να δράσει για να μειώσει αυτήν τη 

δυσαρέσκεια που του δημιουργήθηκε.  

Το αίσθημα της ενοχής λοιπόν, χρησιμοποιείται στη διαφήμιση γιατί μπορεί να 

προσελκύσει την προσοχή των καταναλωτών, να επηρεάσει τη στάση τους απέναντι 

στα διαφημιζόμενα προϊόντα και υπηρεσίες και να αλλάξει τις αγοραστικές τους 

προθέσεις (Basil et al., 2006,2008 : Hibbert et al., 2007 : Chang, 2011). Επίσης 

χρησιμοποιείται συχνά για να αυξήσει την προσοχή του θεατή, η να τον βοηθήσει να 
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ξεχωρίσει κάποια μηνύματα από κάποια άλλα μέσα στο χαώδες περιβάλλον των μέσων 

μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης (Dickinson και Holmes, 2008). 

 

3.5 Ορισμός και χαρακτηριστικά του αισθήματος της ενοχής 

Πολλές μελέτες μάρκετινγκ, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι διαφημιστικά μηνύματα 

τα οποία περιλαμβάνουν μηνύματα ενοχής μπορεί να προκαλέσουν επιθυμητές αλλαγές 

στη στάση και τη συμπεριφορά των καταναλωτών (Gringold, 1981).  

Η ενοχή σχετίζεται με τα αρνητικά συναισθήματα της ντροπής, του φόβου και της 

μετάνοιας. Δεν πρέπει όμως να μπερδεύουμε αυτά τα συναισθήματα και να τα 

ταυτίζουμε με την ενοχή. Με προσεκτικότερη ανάλυση, γίνονται κατανοητές οι 

διαφορές της ενοχής από τα 3 προαναφερθέντα συναισθήματα.  

Η ενοχή και η ντροπή περιλαμβάνουν την αποδοχή ότι έχει συμβεί κάποιο προσωπικό 

λάθος που έχει οδηγήσει σε δυσάρεστα αποτελέσματα. Το αίσθημα της ενοχής 

επικεντρώνεται στη συμπεριφορά ενός ατόμου στο παρελθόν ή στη μελλοντική 

συμπεριφορά που θα οδηγήσει σε δυσάρεστα αποτελέσματα ή ακόμα και σαν μια 

προσωπική αποτυχία κάποιου να βοηθήσει τους υπόλοιπους. Σε αντίθεση το αίσθημα 

της ντροπής επικεντρώνεται στις κριτικές των υπολοίπων, έναντι ενός ατόμου αν 

αποτύχει σε κάποιον στόχο που είχε βάλει (Niedenthal, Tangney and Gavanski, 1994 : 

Wicker, Payne and Morgan, 1983). Στις διαφημίσεις, το αίσθημα της ντροπής μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει την πεποίθηση σε κάποιον, ότι θα κριθεί αρνητικά 

αν δεν αγοράσει το διαφημιζόμενο προϊόν.  

Η ενοχή διαφέρει από τον φόβο στο ότι, η ενοχή είναι ένα συναίσθημα το οποίο 

παρεμβάλλεται στα προσωπικά πιστεύω κάποιου προσπαθώντας να τον ενεργοποιήσει 

ενώ αντίθετα το αίσθημα του φόβου δημιουργεί την πεποίθηση σε κάποιον ότι θα 

τιμωρηθεί (Ghingold, 1981 : Rawlings, 1970). Η ενοχή είναι πιθανόν να προκληθεί 

όταν κάποιος έχει τον έλεγχο της κατάστασης, ενώ αντίθετα ο φόβος προσβάλλει τα 

άτομα τα οποία έχουν χάσει τον έλεγχο μιας κατάστασης (Burnett and Lunsford, 1994). 

Επίσης η ενοχή και ο φόβος παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα. Η ενοχή, οδηγεί 

κάποιον μέσω των δυσάρεστων επιπλοκών στο να αντιμετωπίσει την κατάσταση, ενώ ο 

φόβος τον κάνει να θέλει να αποφύγει τα δυσάρεστα αποτελέσματα (Ghingold, 1981).  

Η ενοχή αποτελεί έναν συνδυασμό αρνητικών συναισθημάτων όπως η μετάνοια, οι 

τύψεις και η αυτό-ενοχοποίηση, τα οποία ως συνήθως βιώνονται υπό τις σκέψεις για 

μια παραβατική πράξη η και την πραγματοποίηση αυτής (Lascu, 1991). Γενικότερα 

αποτελεί μια σύγκριση της πραγματικής συμπεριφοράς σε σχέση με τη βέλτιστη, 

σύμφωνα με ένα κοινωνικό πρότυπο, έναν κανόνα η μια ηθική επιταγή (Ortony et al., 

1988 : Giner-Sorolla, 2001). 

Ένα παράδειγμα για το πώς δημιουργείται το αίσθημα της ενοχής, είναι αυτό στο οποίο 

ένα άτομο συμπεριφέρεται με τρόπο, ο οποίος αντιβαίνει στα προσωπικά του πιστεύω. 

Οι καταστάσεις τις οποίες το άτομο ανακαλεί στο μυαλό του, όταν του δημιουργείται το 

αίσθημα της ενοχής, είναι αυτές οι οποίες περιλαμβάνουν συμπεριφορές όπως το 

ψεύδος, το κλέψιμο, η αποτυχία εκτέλεσης καθηκόντων, η αποτυχία να ακολουθήσει 

ένα πρόγραμμα δίαιτας ή άσκησης και το να υπάρξει άπιστος απέναντι στον σύντροφο 

του (Keltner και Buswell, 1997 : Tangey, 1992). Ανάμεσα στα πιστεύω και τα 

συναισθήματα τα οποία συνδέονται άμεσα με την ενοχή, είναι αντιδράσεις του τύπου 
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“σκέψου τι έκανες λάθος”, “σκέψου τι έκανες που δεν θα έπρεπε να κάνεις”, “να 

αισθάνεσαι ότι θέλεις να αλλάξεις κάτι το οποίο έχεις κάνει”, “να θέλεις να 

επανορθώσεις για αυτό που έκανες λάθος” και τέλος “να θέλεις να συγχωρεθείς” 

(Roseman, Wiest and Swartz, 1994, σελ. 215). Όταν τα άτομα επαναφέρουν στο μυαλό 

τους εμπειρίες που περιλαμβάνουν ενοχή, περιγράφουν τον εαυτό τους με απολογητικό 

τρόπο, με αίσθημα ευθύνης, νιώθοντας σαν να έχουν παραβιάσει κάποιον ηθικό 

κανόνα, ενώ ήθελαν να είχαν συμπεριφερθεί διαφορετικά (Tangney, Miller, Flicker και 

Barlow, 1996).  

 

3.6 Τύποι ενοχής 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η ενοχή χωρίζεται στους τρεις παρακάτω τύπους: την 

αντιδραστική ενοχή, την προκαταβολική ενοχή και την υπαρξιακή ενοχή. Διαφέρουν 

μεταξύ τους στο πως οδηγούν τον αποδέκτη να βιώσει την εμπειρία της ενοχής. Οι 

τρεις τύποι ενοχής χρησιμοποιούνται σήμερα από τους διαφημιστές (Huhmann και 

Brotherton 1977 : Cotte et al in press, Coulter et al.,1999).  

Η αντιδραστική ενοχή συναντάται σε μια συμπεριφορά ενός ατόμου, το οποίο 

παραβαίνει τα εσωτερικά πιστεύω του, για την αποδεκτή συμπεριφορά (Rawlings 

1970). Για παράδειγμα κάποιος ξέχασε τα γενέθλια της συζύγου του, με αποτέλεσμα να 

της προκαλέσει δυσαρέσκεια και κλάμα. Ο αποδέκτης ενός διαφημιστικού μηνύματος 

σχετικού προϊόντος για δώρο γενεθλίων, είναι πιθανό να προβεί στην αγορά του για να 

εξαλείψει το αίσθημα της ενοχής το οποίο νιώθει.  

Η προκαταβολική ενοχή βιώνεται ως μία πιθανή παραβίαση των προσωπικών πιστεύω 

(Rawlings, 1970). Το αίσθημα της προκαταβολικής ενοχής, προσφέρει στον 

καταναλωτή την ευκαιρία να αποφύγει μια ενέργεια που θα του προκαλέσει δυσάρεστα 

συναισθήματα, όπως για παράδειγμα το να δυσαρεστήσει πρόσωπα της οικογένειας 

του. Το αίσθημα της προκαταβολικής ενοχής μπορεί να προστεθεί σε ένα διαφημιστικό 

μήνυμα, αν το προϊόν παρουσιάζει την ευκαιρία στον αποδέκτη, να αποφύγει 

αποφάσεις που θα του προκαλέσουν δυσάρεστα συναισθήματα. Οι διαφημίσεις οι 

οποίες περιλαμβάνουν μηνύματα προκαταβολικής ενοχής, παρουσιάζουν συχνά πιθανά 

μελλοντικά σενάρια, στα οποία ο αποδέκτης θα παραβιάσει τα προσωπικά του πιστεύω 

αν δεν προβεί σε κάποια ενέργεια που προτείνει το μήνυμα. Για παράδειγμα οι 

ασφαλιστικές εταιρείες, παρουσιάζουν διαφημίσεις με μηνύματα προκαταβολικής 

ενοχής, προσπαθώντας να πείσουν τον χρήστη ότι αν δεν εγγραφεί άμεσα σε κάποιο 

ασφαλιστικό πρόγραμμα, μπορεί να οδηγηθεί σε κάποιο ατύχημα ή πρόβλημα υγείας, 

χωρίς να έχει φροντίσει να αποζημιωθεί οικονομικά για αυτό από την εταιρεία. 

Η υπαρξιακή ενοχή βιώνεται ως το αποτέλεσμα της αναγνώρισης της διαφοράς 

ανάμεσα στην προσωπική ευημερία και την ευημερία των πολλών (Izard 1977 : Ruth 

and Faber, 1988). Η υπαρξιακή ενοχή ενισχύεται ως συναίσθημα, όταν κάποιος νιώθει 

ότι είναι τυχερός με αυτά που κατέχει στη ζωή του σε σχέση με άλλους και αποκτά μια 

συμπαθητική συμπεριφορά προς το πρόβλημα τους. Πολύ συχνά παρατηρείται σε 

διαφημίσεις που έχουν ως σκοπό να πείσουν το κοινό να προβεί σε δωρεές, δίνοντας 

έμφαση στο ότι αν το κάνουν αυτό θα απαλύνουν τον πόνο από τα θύματα της φτώχιας, 

από αρρώστους ή από άτομα που βίωσαν φυσικές καταστροφές. Το αίσθημα της 

υπαρξιακής ενοχής, μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε συνδυασμό με θέματα κοινωνικής 

υπευθυνότητας (Lill, Gross and Peterson, 1986).  
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3.7 Η ενοχή στη διαφήμιση 

Από τις έρευνες προκύπτει ότι όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ενοχή, είναι πιθανότερο 

να προβούν σε συμπεριφορές βοήθειας. Το αίσθημα της ενοχής έγινε ένα ισχυρό 

διαφημιστικό εργαλείο, επειδή έτσι οι διαφημιστές μπορούν να προκαλέσουν την 

προσοχή του καταναλωτή, τη θετική συμπεριφορά προς το προϊόν και την πρόθεση 

αγοράς (Basil et al., 2006,2008 : Hibbert et al., 2007 : Chang, 2011). Επίσης, το 

αίσθημα της ενοχής είναι τόσο σημαντικό εργαλείο για τους διαφημιστές λόγω του ότι 

από την φύση του, είναι ένα συναίσθημα με ισχυρούς μηχανισμούς πειθούς (Cotte et 

al., 2005).  

Οι ερευνητές διαφωνούν με το ότι, το αίσθημα της ενοχής χρησιμοποιούμενο με 

εριστικό τρόπο, αυξάνει την υποκίνηση για την απόκτηση των διαφημιζόμενων 

προϊόντων ή υπηρεσιών (LaBarge and Godek, 2006, : Chang, 2011). Για παράδειγμα, οι 

διαφημιστές που ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα, συχνά χρησιμοποιούν την 

ενοχή για να εγείρουν τις περιβαλλοντικές συμπεριφορές των καταναλωτών (Banerjee 

et al., 1995). Το αίσθημα της ενοχής είναι αποτελεσματικό στο να προσελκύει την 

προσοχή του αποδέκτη (Huhmann and Brotherton, 1997 : Hibbert et al., 2007). Τα 

μηνύματα που προκαλούν ενοχή, επίσης εγείρουν ή ενεργοποιούν συναισθηματικά τους 

καταναλωτές, επηρεάζοντας θετικά τη συμπεριφορά τους και τις συνήθειες τους 

(Chang, 2011). Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η σχέση του αισθήματος της ενοχής 

με τις συμπεριφορές, προθέσεις και γνωστικές αντιδράσεις των ατόμων, έχει μία 

ανεστραμμένη μορφή U (Coulter & Pinto, 1995). Οι Coulter και Pinto (1995) πρότειναν 

ότι το υψηλό συναίσθημα ενοχής μπορεί, στην πραγματικότητα, να προκαλέσει 

συναισθήματα θυμού, ενόχλησης και εκνευρισμού, ενώ το μέτριο αίσθημα ενοχής 

προκαλεί περισσότερο ενοχή παρά άλλα συναισθήματα υψηλότερης ή χαμηλότερης 

δυναμικότητας. Επιπρόσθετα, αν ο αποδέκτης του μηνύματος αντιληφθεί πρόθεση 

χειραγώγησης από την πλευρά του διαφημιστή, τα αποτελέσματα του αισθήματος 

ενοχής μπορεί να είναι άκρως αντίθετα από το αναμενόμενο (Cotte et al., 2005).  

Σύμφωνα με τον Lewis (1993), η ενοχή παρακινεί, όντας ένα συναίσθημα το οποίο 

κάνει τον αποδέκτη να θέλει να δράσει, λόγω της ξεκάθαρης σύνδεσης της με τις 

πράξεις που προκαλεί. Σύμφωνα με τον Ghingold (1980), όταν κάποιος βιώνει το 

αίσθημα της ενοχής ή αισθάνεται ένοχος, θα επιχειρήσει να μειώσει αυτό το αίσθημα 

της ενοχής, με πράξεις που το ανατρέπουν. Οπότε, αν οι διαφημιστές μπορούν να 

προκαλέσουν πετυχημένα το αίσθημα της ενοχής μέσα από τα διαφημιστικά μηνύματα, 

μπορούν ταυτόχρονα να προσφέρουν λύσεις που θα μειώσουν τα συναισθήματα της 

ενοχής.  

Από τη μελέτη των Huhmann και Brotherton (1997), προκύπτει ότι ο τύπος ενοχής που 

επιλέγεται να χρησιμοποιείται περισσότερο στα διαφημιστικά μηνύματα, είναι η 

προκαταβολική ενοχή. Το συμπέρασμα αυτό υποστηρίζει και ο Berger (1972), 

στηριζόμενος στο ότι τα διαφημιστικά μηνύματα είναι περισσότερο προσανατολισμένα 

προς το μέλλον και για αυτόν τον λόγο επιλέγεται το αίσθημα της προκαταβολικής 

ενοχής, ώστε ο καταναλωτής να έχει τον χρόνο που χρειάζεται να πάρει αποφάσεις.  

Το αίσθημα της ενοχής, χρησιμοποιείται επίσης συχνά σε διαφημιστικές καμπάνιες που 

αφορούν οργανισμούς ή οργανώσεις που αναζητούν δωρεά χρημάτων ή ειδών πρώτης 

ανάγκης. Οι Basil, Ridgway και Basil (2006), απέδειξαν ότι η χρήση του αισθήματος 
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ενοχής σε μηνύματα για πρόκληση δωρεών, προσδίδει ένα αίσθημα υπευθυνότητας 

στον αποδέκτη. Όταν ένα αρνητικό μήνυμα χρησιμοποιείται για να προσελκύσει 

δωρεές, είναι πιθανό να επηρεάσει τις προσδοκίες του αποδέκτη. Αυτό αυξάνει την 

ανάγκη περαιτέρω πληροφόρησης για τον αποδέκτη, ώστε να τον παρακινήσει να 

επεξεργαστεί το μήνυμα. Παρουσιάζοντας εικόνες, οι οποίες θα ενισχύσουν τα 

αρνητικά συμπεράσματα και λάθη τα οποία μπορούν να συμβούν λόγω αδράνειας του 

αποδέκτη, αυξάνεται η ενοχή του αποδέκτη και τον κάνει να θέλει να αναλάβει 

πρωτοβουλίες. Πρόσθετα, το αίσθημα της ενοχής μπορεί να προκαλέσει τη 

συναισθηματική εμπλοκή του αποδέκτη (Mayer et al.,1992). Συνεπώς αν το 

συναίσθημα της ενοχής παρουσιαστεί στον αποδέκτη, χωρίς υπερβολικό τόνο που θα 

επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα, η διαφήμιση θα έχει πετύχει να κάνει τον καταναλωτή 

να αναζητήσει τρόπους, για να μειώσει αυτό το αίσθημα ενοχής που του έχει 

δημιουργηθεί. 

Οι καταναλωτές πλέον θεωρούνται ως ενεργοί συμμετέχοντες σε μία διαφήμιση, ενώ 

αντίθετα παλαιότερα λογίζονταν ως παθητικοί αποδέκτες των μηνυμάτων (Meline, 

1996 : Scott, 1994). Οι «ενεργοί» καταναλωτές δεν υποκύπτουν απλά στα τεχνάσματα 

του μάρκετινγκ, αλλά εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με τη διαμόρφωση του 

μηνύματος, την αξιοπιστία της πηγής και το επικοινωνιακό περιεχόμενο (Wright, 1986 : 

Coulter, Cotte and Moore, 1999 : Campbell and Kirmani, 2000 : Roy and Cornell, 

2004). Ο τρόπος με τον οποίο δομείται ένα διαφημιστικό μήνυμα, στηρίζεται στο 

επίπεδο γνώσεων που έχουν οι αποδέκτες (Meline, 1996). Σύμφωνα με τους Huhmann 

και Botherton (1997) το αίσθημα της ενοχής εμφανίζεται συχνότερα σε διαφημιστικά 

μηνύματα που αφορούν δωρεές, από ότι σε άλλα μηνύματα που αφορούν προϊόντα και 

υπηρεσίες. Οι καταναλωτές επομένως αναμένουν, να λαμβάνουν αρκετές πληροφορίες 

από τα διαφημιστικά μηνύματα για δωρεές, ώστε να πειστούν να ενεργοποιηθούν 

(Coulter, Cotte and Moore, 1999), αλλά δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα σε ποιον βαθμό 

επηρεάζονται οι συμπεριφορές των αποδεκτών σχετικά με τις δωρεές από τα μηνύματα 

που τους οδηγούν στο να βιώσουν αισθήματα ενοχής.  

 

3.8 Εξέταση του αισθήματος της ενοχής σύμφωνα με τη θεωρία της ψυχολογίας 

Για την καλύτερη κατανόηση του πώς επηρεάζει το αίσθημα της ενοχής τα άτομα και 

συνεπώς πως επηρεάζει τους αποδέκτες διαφημιστικών μηνυμάτων που περιέχουν το 

αίσθημα της ενοχής, αξίζει η αναφορά στη μελέτη του αισθήματος από ψυχολογικής 

πλευράς. Ο πρώτος, ο οποίος ανέδειξε την ενοχή ως ένα από τα κύρια αισθήματα τα 

οποία επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου ήταν ο Freud. Σύμφωνα με τον Freud 

(1923), η ενοχή αρχίζει να παρουσιάζεται ως αίσθημα στον άνθρωπο στην ηλικία των 3 

ή 4 ετών. 

Ο Brehm (1966), με τη θεωρία της ψυχολογικής αναδραστικότητας, αναλύει γιατί 

πολλές φορές το αίσθημα της ενοχής μπορεί να μην λειτουργήσει όπως αναμένεται 

στον αποδέκτη. Από την θεωρία του Brehm, προκύπτει ότι οι άνθρωποι έχουν την 

ελευθερία να παίρνουν οποιαδήποτε απόφαση για το τι θα πράξουν, πως θα το πράξουν 

και πότε θα το πράξουν, εκτός των ορίων των συνηθισμένων κοινωνικών 

συμπεριφορών οι οποίες ακολουθούν στερεότυπα. Έναντι των διαφημιστικών 

μηνυμάτων, στα οποία οι αποδέκτες μπορούν να διαπιστώσουν ότι χρησιμοποιούνται 

ηθελημένα τακτικές, που έχουν σκοπό να τους προκαλέσουν συναισθηματικές 

αντιδράσεις που θα καταλήξουν σε επιθυμητές συμπεριφορές προς το διαφημιζόμενο 
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προϊόν, αισθάνονται απειλή και εκδηλώνουν αρνητικές συμπεριφορές, διότι νιώθουν ότι 

επιχειρούν να μειώσουν την ελευθερία τους στο να αποφασίζουν. Όταν σε κάποιο 

μήνυμα ο αποδέκτης αντιληφθεί προσπάθεια παραβίασης της ελευθερίας του, 

λειτουργεί με σκοπό την ανάκτηση της ελευθερίας του. Τα ανωτέρω παρέχουν μια 

πειστική εξήγηση στο γιατί η προκαταβολική ενοχή χρησιμοποιείται περισσότερο από 

τους άλλους δύο τύπους ενοχής (αντιδραστική και υπαρξιακή ενοχή). Παραχωρεί στον 

αποδέκτη χρόνο, ώστε να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που δέχεται για να πάρει τις 

αποφάσεις του για το τι θα πράξει είτε τώρα είτε στο προσεχές μέλλον.  

Σύμφωνα με τους Pinto και Priest (1991), όσο μεγαλύτερη ένταση παρουσιάζει το 

αίσθημα της ενοχής στο μήνυμα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός των αρνητικών 

συναισθηματικών αντιδράσεων έναντι των θετικών, από τους αποδέκτες αυτών των 

μηνυμάτων. Οι Coulter και Pinto (1995), υποστηρίζουν, ότι υπάρχει μια αντίστροφη 

σχέση μεταξύ των συναισθημάτων ενοχής με τις προθέσεις, τις προσωπικές στάσεις και 

τις γνωστικές αντιδράσεις των αποδεκτών των μηνυμάτων. Αναλυτικότερα, η ένταση 

των συναισθημάτων ενοχής τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε ένα διαφημιστικό 

μήνυμα, καθορίζει  την αντίδραση των καταναλωτών απέναντι σε αυτό. Επίσης το κατά 

πόσο θα νιώσουν το αίσθημα της ενοχής οι αποδέκτες, επηρεάζει με τη σειρά του την 

άποψη που θα διαμορφώσουν για την επιχείρηση η οποία παρουσιάζει στο μήνυμα το 

προϊόν της. Καταλήγουν συμπερασματικά, πως όσο εντονότερες είναι οι προσπάθειες 

να δημιουργηθεί το αίσθημα της ενοχής, τόσο επηρεάζεται αντίθετα ο καταναλωτής με 

αποτέλεσμα να του δημιουργούνται συναισθήματα εκνευρισμού και ενόχλησης και να 

απορρίπτει το μήνυμα. Επιπροσθέτως σημειώνεται πως και η αντίθετη ενέργεια, 

δηλαδή η προσπάθεια πρόκλησης του συναισθήματος της ενοχής με μηνύματα χαμηλής 

έντασης αισθημάτων, έχει ως αποτέλεσμα να μην πετυχαίνει να διατηρήσει την 

προσοχή του αποδέκτη στο μήνυμα. Τελικώς η πρόκληση μετρίου αισθήματος της 

ενοχής, επιφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα στην επίτευξη του στόχου, να νιώσει ο 

αποδέκτης ενοχές, σε σχέση με τα μηνύματα χαμηλής και υψηλής έντασης. Τα 

παραπάνω επιβεβαιώθηκαν από τους Coulter και Pinto (1995), καθώς συμπέραναν πως 

τα μηνύματα χαμηλής και υψηλής πρόκλησης του συναισθήματος της ενοχής δεν 

επιφέρουν τα ίδια αποτελέσματα, όσο τα μηνύματα πρόκλησης μέτριας κλίμακας 

αισθήματος της ενοχής. Το ίδιο συμπέρασμα εξάγεται και από τον McGuire (1968), ο 

οποίος υποστήριξε ότι μηνύματα πρόκλησης μέτριου επιπέδου αισθήματος ενοχής 

αυξάνουν την προσοχή του αποδέκτη, το ενδιαφέρον του για το μήνυμα και ότι αυτά τα 

μηνύματα τείνουν να είναι τα πιο πειστικά. 

Οι Huhmann και Brotherton (1997), αναφέρουν στην έρευνα τους τέσσερις 

διαφορετικούς λεκτικούς τύπους με τους οποίους μπορεί να παρουσιαστεί η ενοχή. Ο 

πρώτος λεκτικός τύπος είναι αυτός της «δήλωσης του γεγονότος», στον οποίο δίνονται 

πληροφορίες για το γεγονός οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ενοχή σε ένα μέρος 

των αποδεκτών του μηνύματος. Αυτός ο λεκτικός τύπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

όλους τους τύπους ενοχής. Ο δεύτερος λεκτικός τύπος είναι αυτός της  

«δήλωσης της ενέργειας», στον οποίο παρουσιάζεται στον αποδέκτη ότι δεν 

συμπεριφέρεται σύμφωνα με ένα στερεότυπο συμπεριφοράς του ή υπάρχει η 

πιθανότητα στο μέλλον αυτό το στερεότυπο να το παραβιάσει είτε θελημένα είτε όχι. 

Τρίτος λεκτικός τύπος είναι αυτός της «δήλωσης της εισήγησης», στον οποίο 

προτείνεται στον αποδέκτη πώς να πράξει ή να συμπεριφερθεί μελλοντικά. Ο τρίτος 

αυτός λεκτικός τύπος χρησιμοποιείται συχνά σε μηνύματα τα οποία περιλαμβάνουν 

προκαταβολική ή υπαρξιακή ενοχή. Τελευταίος λεκτικός τύπος είναι αυτός της 
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«δήλωσης του ερωτήματος», στον οποίο το διαφημιστικό μήνυμα απευθύνεται στον 

αποδέκτη με ερώτηση σχετικά με τα συναισθήματα του για ένα γεγονός. Ο τύπος αυτός 

χρησιμοποιείται συχνότερα στα μηνύματα με αντιδραστική ενοχή.  

Η συμπεριφορά καταναλωτή εξαρτάται από το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

διαμορφώνεται αλλά παράλληλα καθορίζεται και από τα χαρακτηριστικά του ατόμου 

(D’Souza και Taghian, 2005). Σύμφωνα με την Chang (2012), τα αισθήματα της ενοχής 

ενός αποδέκτη επηρεάζονται από την εγγύτητα του θέματος και από την 

ευαισθητοποίηση του αποδέκτη σχετικά με αυτό. Ένας ευαισθητοποιημένος αποδέκτης 

είναι αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται και ασχολείται με ενέργειες οι οποίες έχουν σκοπό τη 

βελτίωση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών θεμάτων. Οι συγκεκριμένοι αποδέκτες 

προβαίνουν σε αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία προσφέρουν ανακούφιση σε 

κοινωνικές ομάδες, ή προστατεύουν το περιβάλλον. Το χαρακτηριστικό της 

ευαισθητοποίησης του ατόμου, θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά, διότι συνδέεται 

άμεσα με τις αγοραστικές του συνήθειες και μέσω αυτού, εξάγονται χρήσιμα 

συμπεράσματα για τους λόγους, οι οποίοι το οδηγούν στην αγορά του προϊόντος.  

Από τη μελέτη της Chang (2012), προκύπτει ότι τα συναισθήματα που προκαλούνται 

μέσω μιας διαφήμισης, παρουσιάζουν αλληλεπίδραση με την εγγύτητα του γεγονότος 

και την ευαισθητοποίηση του ατόμου προς αυτό. Αναλυτικότερα, στους αποδέκτες οι 

οποίοι δεν είχαν υψηλό δείκτη ευαισθητοποίησης προς ένα γεγονός, παρατηρήθηκε ότι 

η δημιουργία συναισθημάτων ενοχής ήταν περισσότερο αποτελεσματική σε σχέση με 

μηνύματα που δεν δημιουργούσαν ενοχή, για ένα γεγονός υψηλής εγγύτητας. 

Αντιθέτως, στα γεγονότα χαμηλής εγγύτητας, οι διαφορές μεταξύ των μηνυμάτων με 

αισθήματα ενοχής και σε αυτά χωρίς, ήταν μικρής σημασίας σε αποδέκτες μη 

ευαισθητοποιημένους με το γεγονός. 

Τα άτομα με υψηλό δείκτη ευαισθητοποίησης, για γεγονότα χαμηλής εγγύτητας, 

διαπιστώθηκε ότι αντιδρούσαν θετικότερα στα μηνύματα τα οποία προκαλούσαν το 

αίσθημα της ενοχής, παρά σε αυτά που δεν περιλάμβαναν το συναίσθημα αυτό. Επίσης, 

σε γεγονότα υψηλής εγγύτητας τα μηνύματα με το αίσθημα της ενοχής, διαπιστώθηκε 

ότι δεν είχαν αποτέλεσμα όταν παρουσιάζονταν σε ευαισθητοποιημένα άτομα. Το 

παραπάνω οφείλεται, στο ότι τα ευαισθητοποιημένα με ένα γεγονός άτομα, αναζητούν 

πληροφορίες για αυτό. Καθώς λοιπόν προβάλλεται σε τέτοιες ομάδες κοινού το 

μήνυμα, είναι λογικό τα άτομα να επεξεργάζονται τις πληροφορίες που λαμβάνουν και 

τελικώς να απορρίπτουν τα λεγόμενα του μηνύματος. Οι αποδέκτες, οι οποίοι 

γνωρίζουν πληροφορίες σχετικές με το διαφημιζόμενο γεγονός, πιστεύουν πως μέσο 

των διαφημιστικών μηνυμάτων, επιχειρείται να περάσουν στο κοινό ιδέες και απόψεις 

των διαφημιστών με τρόπο ο οποίος προσβάλει την νοημοσύνη τους, διότι τα γεγονότα 

που παρουσιάζονται είναι δεδομένα για το ευαισθητοποιημένο κοινό (Shrum t al., 

1995).  

 

3.9 Πως χρησιμοποιείται το αίσθημα της ενοχής σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες 

και γεγονότα 

Υπάρχουν κοινωνικές ομάδες οι οποίες σύμφωνα με τις έρευνες, μπορούν να 

επηρεαστούν περισσότερο και αποτελεσματικότερα από τα διαφημιστικά μηνύματα, τα 

οποία ως σκοπό έχουν την πρόκληση του αισθήματος της ενοχής, για να οδηγήσουν τον 

αποδέκτη στην αγορά του προϊόντος ή υπηρεσίας που πραγματεύονται.  
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Μία από αυτές τις κοινωνικές ομάδες, είναι οι μητέρες. Αυτή η κοινωνική ομάδα 

επηρεάζεται και από τους τρεις τύπους ενοχής στα διαφημιστικά μηνύματα. Κάθε 

μητέρα αντιλαμβάνεται διαφορετικά το τι απαιτείται, ώστε να πετύχει σε αυτόν τον 

πολύπλοκο ρόλο, γεγονός το οποίο επηρεάζει την αυτοεκτίμηση της. Οι χωρισμένες 

μητέρες (Boney, 2002), οι εργαζόμενες μητέρες (Elvin-Nowak, 1999), και οι μητέρες 

παιδιών με ειδικές ανάγκες (Natale και Barron, 1994) υποφέρουν από τη μητρική ενοχή 

την οποία βιώνουν.  

Οι εργαζόμενες μητέρες, αποτελούν μια κατηγορία, η οποία επηρεάζεται αρκετά από 

τις διαφημίσεις που περιλαμβάνουν το αίσθημα της ενοχής. Σε συνδυασμό με την 

εργασία τους, η μητρική ενοχή εξαρτάται από τις συνθήκες διαβίωσης, εξάρτησης και 

απαιτούμενης βοήθειας των παιδιών που μένουν στο σπίτι. Ακόμα και τα βρέφη, κάτω 

του ενός έτους, διαθέτουν την ικανότητα να επεξεργάζονται απλές πληροφορίες σε 

σχέση με τη συναισθηματική συμπεριφορά των ενηλίκων, ώστε να προβλέψουν τις 

ενέργειες τους (Phillips, Wellman και Spelke, 2002). Γίνεται λοιπόν ακόμα πιο δύσκολο 

για τις εργαζόμενες μητέρες να διαχειριστούν τα αρνητικά τους συναισθήματα. Καθώς 

λοιπόν τα βρέφη των εργαζόμενων μητέρων αναγκάζονται να περνάνε όλο και 

περισσότερο χρόνο με τρίτα άτομα που τα προσέχουν, είναι λογικό οι μητέρες να 

προσπαθούν να μετριάσουν το αίσθημα της ενοχής για την απουσία τους, με άλλους 

τρόπους. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος λοιπόν, είναι η αγορά προϊόντων για τα παιδιά 

τους.  

Οι επιδράσεις των διαφημίσεων με αισθήματα ενοχής στις εργαζόμενες μητέρες, 

μελετήθηκε από τους Coulter και Pinto (1995), χρησιμοποιώντας ερεθίσματα με 

διαφημίσεις για καθημερινά προϊόντα (ψωμί και οδοντόκρεμα, αλλά όχι προϊόντα που 

σχετίζονταν απευθείας με τα βρέφη). Παρά την αλλαγή του ρόλου της γυναίκας, οι 

μητέρες συνεχίζουν να έχουν τον πρωταρχικό ρόλο στο να παρέχουν τα κατάλληλα 

εφόδια στα παιδιά τους (Johnson και Johnson, 1980). Λόγω του ότι η αγοραστική 

δύναμη των εργαζόμενων μητέρων είναι πολύ μεγάλη, οι διαφημιστές προσπαθούν να 

εκμεταλλευτούν τη μητρική ενοχή, ενθαρρύνοντας τις μητέρες να αγοράσουν 

συγκεκριμένα προϊόντα ή μάρκες για να μετριάσουν αυτό το αίσθημα (Deveny, 1990)   

Το αποτέλεσμα της μελέτης έδειξε ότι, τα μηνύματα με μέτριο δείκτη έντασης ενοχής, 

προκάλεσαν μεγαλύτερα αισθήματα ενοχής στις εργαζόμενες μητέρες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

Σε αυτήν την ενότητα θα εξεταστούν οι ερευνητικές υποθέσεις, για να εντοπιστούν οι 

σχέσεις μεταξύ αίτιου και αιτιατού. Για τις πρώτες 4 ερευνητικές υποθέσεις που θα 

παρουσιαστούν, η τεκμηρίωση τους θα γίνει μέσω της επισκόπησης της αρθρογραφίας. 

Κύρια πηγή στήριξης των ερευνητικών υποθέσεων είναι οι έρευνες των Huhmann και 

Brotherton (1997), των Kronrod et al. (2012) και της Chang (2012). 

Σύμφωνα με μελέτη των Huhmann και Brotherton (1997), στις πιο πολλές διαφημίσεις 

στις οποίες χρησιμοποιείται το αίσθημα της ενοχής, βάση είναι η προκαταβολική ενοχή. 

Επίσης ο Berger (1972), υποστηρίζει την αυξανόμενη χρήση της προκαταβολικής 

ενοχής και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της, λέγοντας πως μήνυμα με 

προκαταβολική ενοχή, δίνει τον χρόνο στους αποδέκτες του να σκεφθούν τις 

πληροφορίες που έλαβαν και να αποφασίσουν αργότερα για τις πράξεις τους. 

Συμπληρώνει πως τα μηνύματα που στηρίζονται στους υπόλοιπους τύπους ενοχής, 

έχουν ένα πιο «κατηγορηματικό τρόπο» παρουσίασης, δίνοντας έτσι λιγότερες επιλογές 

στον αποδέκτη αυτού, ώστε να αποφασίσει μόνος του τι θα πράξει. Επειδή οι αποδέκτες 

των μηνυμάτων προτιμούν να είναι αυτοί που θα αποφασίσουν τι θα πράξουν, αλλά και 

πότε θα το πράξουν, δέχονται θετικότερα τα μηνύματα προκαταβολικής ενοχής σε 

σχέση με τα μηνύματα άλλων τύπων ενοχής.  

Σύμφωνα με τους Pinto και Priest (1991), στα μηνύματα που προκαλούν υψηλά επίπεδα 

ενοχής, οι αποδέκτες ανταποκρίνονται σχηματίζοντας αρνητικά συναισθήματα. Το 

παραπάνω υποστηρίζει και η έρευνα των Coulter και Pinto (1995), από την οποία 

προκύπτει ότι τα χαμηλά και μέτρια επίπεδα ενοχής είναι πιο αποτελεσματικά 

μηνύματα προς τους χρήστες, ενώ τα υψηλά ποσοστά ενοχής προκαλούν συχνά 

περισσότερο αρνητικά συναισθήματα. Ακόμη παρατήρησαν ότι τα μέτρια επίπεδα 

ενοχής, είναι πιο πιθανό να κάνουν το άτομο να νιώσει πραγματικά ενοχή, σε σχέση με 

μηνύματα που προκαλούν χαμηλά επίπεδα ενοχής. Στην ουσία, μηνύματα με χαμηλά 

ποσοστά ενοχής δεν προσελκύουν τόσο την προσοχή του ατόμου, όσο τα μηνύματα με 

μέτρια επίπεδα ενοχής. Στο παραπάνω συμπέρασμα συμφωνεί και η έρευνα του 

McGuire’s (1968), στην οποία συμπεραίνει ότι τα μηνύματα με μέτρια επίπεδα ενοχής 

είναι αποτελεσματικότερα από τα υπόλοιπα στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος των 

αποδεκτών, καθώς τους πείθει ευκολότερα. Συνεπώς η αντιδραστική ενοχή, η οποία 

αποτελεί τον τύπο, που προκαλεί τη μεγαλύτερη ένταση ενοχής, είναι πιθανότερο να 

δημιουργήσει αρνητικά αισθήματα στον αποδέκτη. 

Οι LaBarge και Godek (2005), υποστηρίζουν ότι η αντιδραστική ενοχή, μπορεί να 

προκαλέσει αισθήματα τα οποία περιέχουν υψηλότερα επίπεδα ενοχής και ως συνέπεια 

αυτού να είναι η πρόκληση αρνητικών συναισθημάτων (π.χ. ενόχληση), σε σχέση με 

τους υπόλοιπους τύπους ενοχής ή τα μηνύματα χωρίς ενοχή. Οι υπόλοιποι τύποι ενοχής 

και τα μηνύματα χωρίς ενοχή είναι πιθανότερο να δημιουργήσουν πιο επιθυμητά 

αισθήματα, συμπεριφορές και αντιδράσεις.  

Σύμφωνα λοιπόν με τις παραπάνω έρευνες, διαμορφώνονται οι παρακάτω ερευνητικές 

υποθέσεις: 

Υπόθεση 1: Τα μηνύματα αντιδραστικής ενοχής, προκαλούν λιγότερο θετική στάση έναντι 

της διαφήμισης σε σύγκριση με τα μη ενοχικά μηνύματα. 
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Υπόθεση 2: Τα μηνύματα αντιδραστικής ενοχής, προκαλούν μεγαλύτερη ενόχληση έναντι 

της διαφήμισης σε σύγκριση με τα μη ενοχικά μηνύματα. 

Υπόθεση 3: Τα μηνύματα αντιδραστικής ενοχής, προκαλούν λιγότερο θετική στάση έναντι 

του διαφημιζόμενου συλλόγου σε σύγκριση με τα μη ενοχικά μηνύματα. 

Υπόθεση 4: Τα μηνύματα αντιδραστικής ενοχής, προκαλούν μικρότερη πρόθεση για 

δράση έναντι της διαφημιζόμενης υπηρεσίας σε σχέση με τους υπόλοιπους τύπους 

μηνυμάτων ενοχής. 

Σύμφωνα με τον Kronrod et al. (2012), οι χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι δεν 

παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά θέματα και δεν το θεωρούν 

σημαντικό πρόβλημα (μη ευαισθητοποιημένοι), προσελκύονται από τη μη διεκδικητική 

γλώσσα, που αποτελεί ευγενική ενθάρρυνση προς αυτούς, ώστε να αρχίσουν να 

ασχολούνται με το θέμα. Επίσης θεωρείται ότι η χρήση της ενοχής, πιέζει τους 

αποαποδέκτες, ώστε να προβούν σε άμεσες ενέργειες σχετικά με το θέμα. Η 

διεκδικητική γλώσσα, μπορεί να ληφθεί ως μια τεχνική που διαμορφώνει ενοχικά 

μηνύματα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να διαμορφωθεί η υπόθεση, ότι οι 

χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι δεν είναι ευαισθητοποιημένοι με το σύνδρομο Down 

είναι πιο πιθανό να προσελκύονται από μη ενοχική γλώσσα, η οποία θα τους ωθεί 

ευγενικά στο να ενδιαφερθούν για το θέμα.  

Από την έρευνα της Chang (2012), προκύπτει ότι τα μηνύματα που χρησιμοποιούν την 

ενοχή δεν είναι πάντα πιο αποτελεσματικά από τα μηνύματα που δεν περιέχουν το 

αίσθημα της ενοχής. Για την ακρίβεια, η Chang (2012), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

στατιστικά η διαφορά ήταν ασήμαντη στη σύγκριση μηνυμάτων που περιείχαν το 

αίσθημα της ενοχής και μηνυμάτων που δεν το περιείχαν, και προβάλλονταν σε μη 

ευαισθητοποιημένο κοινό με το θέμα. Όπως επισημαίνει η ερευνήτρια, υπάρχει 

πιθανότητα οι χρήστες οι οποίοι έχουν χαμηλή ευαισθητοποίηση να μην είναι σε θέση 

να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ μηνυμάτων που προκαλούν ενοχή και μηνυμάτων 

που δεν προκαλούν, ιδιαίτερα αν το θέμα που πραγματεύονται αυτά τα μηνύματα δεν 

έχει ιδιαίτερη σημασία για αυτούς. Αυτοί οι χρήστες ως συνήθως, δεν δίνουν σημασία 

στα μηνύματα, λόγω απώλειας σχετικών γνώσεων. Ακόμη τα άτομα που δεν 

ενδιαφέρονται για ένα θέμα, παρουσιάζουν χαμηλή θέληση στο να επεξεργαστούν ένα 

μήνυμα σχετικό με αυτό. Η μικρή προσοχή και ενδιαφέρον που δείχνουν οι μη 

ευαισθητοποιημένοι χρήστες σε αυτά τα μηνύματα, δεν επιτρέπουν ουσιαστικά τη 

μετάδοση και λειτουργία του αισθήματος ενοχής (Chang, 2011).  

Επίσης σύμφωνα με τις έρευνες, τα άτομα τα οποία παρουσιάζουν οικειότητα με το 

θέμα που πραγματεύεται η διαφήμιση, παρουσιάζουν μεγαλύτερη πρόθεση να 

αναλάβουν δράση προσφέροντας ότι μπορούν για την ανακούφιση των ευπαθών 

ομάδων (Pinto και Priest, 1991 : Pinto και Worobetz, 1992). Βάσει της ανωτέρω 

ανάλυσης μπορεί να υποτεθεί ότι τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη οικειότητα προς τον 

διαφημιζόμενο σύλλογο θα εκφράζουν θετικότερες απόψεις και συμπεριφορές έναντι 

των διαφημίσεων που προωθούν το έργο του συλλόγου, σε σύγκριση με τα άτομα που 

έχουν χαμηλή οικειότητα με τον σύλλογο. Συγκεκριμένα: 
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Υπόθεση 5: Τα άτομα που έχουν υψηλή οικειότητα προς τον διαφημιζόμενο σύλλογο, 

δείχνουν θετικότερη στάση έναντι του διαφημιστικού μηνύματος σε σύγκριση με τα άτομα 

που έχουν μικρότερη οικειότητα προς τον διαφημιζόμενο σύλλογο. 

Υπόθεση 6: Τα άτομα που έχουν υψηλή οικειότητα προς τον διαφημιζόμενο σύλλογο, 

βιώνουν μικρότερη ενόχληση έναντι της διαφήμισης σε σύγκριση με τα άτομα που έχουν 

μικρότερη οικειότητα προς τον διαφημιζόμενο σύλλογο. 

Υπόθεση 7: Τα άτομα που έχουν υψηλή οικειότητα προς τον διαφημιζόμενο σύλλογο, 

δείχνουν θετικότερη στάση έναντι του διαφημιζόμενου οργανισμού σε σύγκριση με τα 

άτομα που έχουν μικρότερη οικειότητα προς τον διαφημιζόμενο σύλλογο. 

Υπόθεση 8: Τα άτομα που έχουν υψηλή οικειότητα προς τον διαφημιζόμενο σύλλογο, 

διαμορφώνουν μεγαλύτερη πρόθεση να αναλάβουν δράση υπέρ του συλλόγου σε σύγκριση 

με τα άτομα που έχουν μικρότερη οικειότητα προς τον διαφημιζόμενο σύλλογο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που επιλέχθηκε για την 

πραγματοποίηση της έρευνας. Αναλύεται διεξοδικά ο τρόπος με τον οποίο δομήθηκε το 

ερωτηματολόγιο και τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την έρευνα. 

 

5.1 Διαδικασία διεξαγωγής της ερευνητικής διαδικασίας και στατιστικά εργαλεία τα 

οποία χρησιμοποιήθηκαν 

Στο πλαίσιο της έρευνας σχεδιάστηκαν δυο διαφημιστικά μηνύματα σε τέσσερις 

εκδόσεις (με αντιδραστική, προκαταβολική, υπαρξιακή ενοχή και μήνυμα χωρίς ενοχή) 

που είχαν σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τον σύλλογο ατόμων με σύνδρομο 

Down, αλλά και την ενημέρωση τους για τη συμμετοχή του συλλόγου στον νυχτερινό 

ημιμαραθώνιο της Θεσσαλονίκης. 

Διαμορφώθηκαν τέσσερις ομάδες αποδεκτών, η κάθε μία εκ των οποίων είδε μία 

έκδοση από την κάθε μία από τις δύο διαφημίσεις. Όλες οι ομάδες περιλάμβαναν τις 

ίδιες ερωτήσεις που αφορούσαν τις στάσεις των αποδεκτών έναντι της διαφήμισης και 

του συλλόγου, την πρόθεση τους για δράση υπέρ του συλλόγου, την οικειότητα τους 

προς τη διαφήμιση και τον σύλλογο, αλλά και τα δημογραφικά τους στοιχεία. 

Για τη διανομή του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης 

και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το δείγμα δεν ήταν στρωματοποιημένο αλλά δείγμα 

ευκολίας. Με την αποστολή του ερωτηματολογίου, οι ερωτώμενοι είχαν 5 ημέρες για 

να καταχωρίσουν τις απαντήσεις τους. 

Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε συνολικά σε 240 άτομα. Από αυτά επέλεξαν να 

απαντήσουν τα 176 έχοντας ποσοστό ανταπόκρισης περίπου 73,33%. 

Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, τα στατιστικά 

στοιχεία τα οποία προέκυψαν μέσω των απαντήσεων συγκεντρώθηκαν σε υπολογιστικά 

φύλλα του Microsoft Excel 2013. 

Για την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο 

SPSS. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος με την μέθοδο ανάλυσης διακύμανσης ANOVA και 

έλεγχος t-test για ανεξάρτητα δείγματα. 

 

5.2 ANOVA (Ανάλυση διακύμανσης) και T-test 

 

Η ανάλυση της διακύμανσης ANOVA (Analysis of Variance), είναι στατιστική μέθοδος 

στην οποία η μεταβλητότητα στο σύνολο των δεδομένων, επιμερίζεται σε συνιστώσες, 

με σκοπό την εύρεση της σημαντικότητας των διαφορετικών πηγών προέλευσης 

της(Gelman, 2005) .  
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Τα δεδομένα του δείγματος, χωρίζονται σε παρατηρήσεις ή σε πειραματικά. Στην 

πρώτη κατηγορία δεν μπορεί να επέμβει ο ερευνητής στις μεταβλητές, παρά μόνο να 

μελετήσει τις τιμές που εμφανίζονται (Gelman, 2005). 

Στη δεύτερη κατηγορία ο ερευνητής επιχειρεί να έχει τον έλεγχο σε μία η περισσότερες 

ανεξάρτητες μεταβλητές, με σκοπό να προσδιορίσει τον βαθμό επίδρασης που έχουν 

στην εξαρτημένη μεταβλητή (Gelman, 2005). 

Ο σκοπός των στατιστικών πειραμάτων είναι η εύρεση του βαθμού επίδρασης που έχει 

μία η περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές έναντι της εξαρτημένης μεταβλητής. Οι 

παραπάνω μεταβλητές μπορεί να είναι είτε ποιοτικές, είτε ποσοτικές (Dimopoulos et 

al., 2015) 

Ο έλεγχος F (λόγος διακυμάνσεων), παρουσιάζει αν κάποιες ομάδες τιμών οι οποίες δεν 

έχουν συσχέτιση, παρουσιάζουν διαφορά στη διακύμανση γύρω από τον μέσο όρο 

(στατιστικά σημαντική διαφορά) (Dimopoulos et al., 2015) 

Ο έλεγχος t-test, πραγματοποιείται για τον έλεγχο της διαφοράς των μέσων μιας 

μεταβλητής, καθώς και για τη σύγκριση των μέσων μιας μεταβλητής από δύο 

εξαρτημένα δείγματα. Ακόμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της διαφοράς 

του μέσου μιας μεταβλητής και μιας τιμής που επιλέγεται από τον στατιστικό ερευνητή 

(Dimopoulos et al., 2015) 

 

5.3 Δείγμα Έρευνας 

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που συμπλήρωσαν τo ερωτηματολόγιοo της έρευνας 

είναι 176. Το δείγμα αποτελείται από άτομα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, λόγω 

του ότι τα διαφημιστικά μηνύματα δημιουργήθηκαν στην ελληνική γλώσσα. 

Σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης και των 4 μηνυμάτων ενοχής (αντιδραστική ενοχή, 

προκαταβολική ενοχή, υπαρξιακή ενοχή και μη ενοχή) από τα στατιστικά στοιχεία 

προκύπτει ότι: 

 Σε μηνύματα αντιδραστικής ενοχής εκτέθηκαν 81 ερωτώμενοι. 

 

 Σε μηνύματα προκαταβολικής ενοχής εκτέθηκαν 95 ερωτώμενοι. 

 

 Σε μηνύματα υπαρξιακής ενοχής εκτέθηκαν 92 ερωτώμενοι. 

 

 Σε μηνύματα χωρίς ενοχή  εκτέθηκαν 84 ερωτώμενοι. 

 

Προκύπτει λοιπόν, πως οι τρεις τύποι ενοχής και τα μηνύματα μη ενοχής, 

παρουσιάστηκαν προς τους ερωτώμενους σε αντίστοιχο βαθμό. 

Στο δείγμα τέθηκαν ερωτήσεις δημογραφικών στοιχείων για να καθοριστεί το φύλο 

τους, η ηλικία τους, η εργασιακή τους κατάσταση καθώς και το πόσες ώρες 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται όλα αυτά τα 

στοιχεία: 
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Πίνακας 1: Δημογραφικά στοιχεία (Φύλο) 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό επί του 

συνόλου 

Άνδρας 78 44,3% 

Γυναίκα 98 55,7% 

 

Πίνακας 2: Δημογραφικά Στοιχεία (Ηλικία) 

Ηλικιακές Ομάδες Συχνότητα Ποσοστό επί του 

συνόλου 

18 έως 25 39 22,2% 

26 έως 35 124 70,5% 

36 έως 45 6 3,4% 

46 έως 55 4 2,3% 

Άνω των 55 3 1,7% 

 

Πίνακας 3:Δημογραφικά Στοιχεία (Επαγγελματική Κατάσταση) 

Επαγγελματική 

Κατάσταση 

Συχνότητα Ποσοστό επί του 

συνόλου 

Άνεργος 20 11,4 

Μερικής Απασχόλησης 27 15,3 

Πλήρης Απασχόλησης 98 55,7 

Φοιτητής-Σπουδαστής 31 17,6 

 

Πίνακας 4: Δημογραφικά Στοιχεία (Πόσες φορές την ημέρα χρησιμοποιείται το 

διαδίκτυο) 

Χρονικές Ομάδες Συχνότητα Ποσοστό επί του 

συνόλου 

Λιγότερο από 1 ώρα 2 1,1% 

1 έως 3 ώρες 57 32,4% 

3 έως 5 ώρες 58 33% 

Παραπάνω από 5 ώρες 59 33,5% 

 

 

5.4 Διαδικασία δημιουργίας ερωτηματολογίου 

Δημιουργήθηκαν 4 ομάδες διαφημίσεων. Κάθε ομάδα περιείχε 2 διαφορετικά 

διαφημιστικά μηνύματα με διαφορετικούς τύπους ενοχής μεταξύ τους. Τα διαφημιστικά 

μηνύματα που χρησιμοποιήθηκαν, προέρχονται από την έρευνα των Hatzithomas et al. 

(2015). Για κάθε τύπο ενοχής χρησιμοποιήθηκαν 2 διαφορετικά μηνύματα, το ένα 

χαμηλής έντασης ενοχής και το άλλο μέτριας έντασης ενοχής. 

Για τον πρώτο τύπο ενοχής, την αντιδραστική ενοχή τα μηνύματα που 

χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με την θεωρία για τον συγκεκριμένο τύπο, επιχειρούν να 

δημιουργήσουν την αίσθηση στους αποδέκτες ότι έχουν αποκλίνει από την σωστή 

συμπεριφορά. 
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Πίνακας 5: Μηνύματα Αντιδραστικής Ενοχής 

                    

 

 

Για τον δεύτερο τύπο ενοχής, την προκαταβολική ενοχή σύμφωνα με την θεωρία τα 

μηνύματα πρέπει να παρουσιάζουν στον χρήστη μια ευκαιρία να μην προβεί σε 

παραβατικές ενέργειες αλλά να πράξει σωστά. Τα συγκεκριμένα μηνύματα, βασίστηκαν 

στην μελέτη των Huhmann και Brotherton (1997) η οποία αναφέρει ότι η κατάλληλη 

δήλωση με την οποία εκφράζεται η προκαταβολική ενοχή, είναι η δήλωση της 

εισήγησης. Σκοπός της προκαταβολικής ενοχής, είναι να πείσει τον αποδέκτη να προβεί 

σε ενέργειες βοηθώντας μια ευπαθής ομάδα του κοινωνικού συνόλου. Αυτό επιχειρείται 

στα παρακάτω μηνύματα, προσκαλώντας τους αποδέκτες να συμμετάσχουν στο 

γεγονός του ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης, ώστε να ενισχύσουν το έργο του συλλόγου 

για τα άτομα με σύνδρομο Down. 

Πίνακας 6: Μηνύματα Προκαταβολικής Ενοχής 

                      

 

Για τον τρίτο τύπο ενοχής, την υπαρξιακή ενοχή, σύμφωνα με την θεωρία τα μηνύματα 

προσπαθούν να δείξουν στους αποδέκτες ότι η κατάσταση τους είναι πολύ καλύτερη 

από τα άτομα με σύνδρομο Down.  

Πίνακας 7: Μηνύματα Υπαρξιακής Ενοχής 

                             

 

Τέλος χρησιμοποιήθηκαν μηνύματα τα οποία δεν προκαλούν αισθήματα ενοχής, για να 

υπάρξει σύγκριση με την αποτελεσματικότητα των υπόλοιπων τύπων ενοχής προς τους 

αποδέκτες. Στις συγκεκριμένες διαφημίσεις, στον αποδέκτη δεν προκαλείται κανένα 

συναίσθημα ότι έχει προβεί σε λανθασμένες πράξεις ή θα προβεί στο μέλλον. 
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Πίνακας 8: Μηνύματα χωρίς την ύπαρξη ενοχής 

 

 

Οι παραπάνω τύποι διαφημίσεων τοποθετήθηκαν στα ερωτηματολόγια ως εξής: 

 Η πρώτη ομάδα περιέχει ως πρώτο διαφημιστικό μήνυμα, μήνυμα 

αντιδραστικής ενοχής και ως δεύτερο μήνυμα, μήνυμα χωρίς την ύπαρξη 

ενοχής. 

 

 Η δεύτερη ομάδα περιέχει ως πρώτο διαφημιστικό μήνυμα, μήνυμα 

προκαταβολικής ενοχής και ως δεύτερο μήνυμα, μήνυμα υπαρξιακής ενοχής 

 

 Η τρίτη ομάδα περιέχει ως πρώτο διαφημιστικό μήνυμα, μήνυμα υπαρξιακής 

ενοχής και ως δεύτερο μήνυμα, μήνυμα αντιδραστικής ενοχής 

 

 Η τέταρτη ομάδα περιέχει ως πρώτο διαφημιστικό μήνυμα, μήνυμα χωρίς την 

ύπαρξη ενοχής και ως δεύτερο μήνυμα, μήνυμα προκαταβολικής ενοχής. 

 

Οι τέσσερις ομάδες απάντησαν σε ερωτηματολόγια ίδιας δομής. Ήταν χωρισμένα σε 2 

ενότητες, όπου η καθεμία ξεκινούσε με την παρουσίαση στους αποδέκτες ενός 

διαφημιστικού μηνύματος ενός τύπου ενοχής και στη συνέχεια πραγματοποιούνταν 

στον συμμετέχοντα 20 ερωτήσεις. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε το δεύτερο διαφημιστικό 

μήνυμα διαφορετικού τύπου ενοχής του πρώτου και επαναλαμβάνονταν οι ίδιες 20 

ερωτήσεις. Τέλος το ερωτηματολόγιο έκλεινε με 4 ερωτήσεις δημογραφικών στοιχείων 

και μία ερώτηση για το ονοματεπώνυμο του ερωτώμενου, η οποία ήταν προαιρετική. 

Αναλυτικότερα για τις απαντήσεις των ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 

ιεράρχησης Likert, λόγω της αποτελεσματικότητας της, της αξιοπιστίας της και της 

εγκυρότητας της σε μετρήσεις απόψεων και στάσεων (Maurer και Andrews, 2000). 

Επίσης με την μέθοδο Likert, αποτυπώνεται από τις προσωπικές πεποιθήσεις των 

ερωτώμενων, ο βαθμός ευαισθησίας και διαφοροποίησης των απαντήσεων 

προσφέροντας ποσοτικά δεδομένα (Cohen et al., 2000). Τέλος λόγω του περιορισμένου 

χρόνου των ερωτώμενων, η παρούσα μέθοδος παρέχει την ευκαιρία για απλή και 

γρήγορη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων (Neuman, 2000). 

Η κλίμακα Likert, διαμορφώθηκε για το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο σε βαθμολογία 

από το 1 έως το 7 με τα εξής χαρακτηριστικά: 

Πίνακας 9: Επεξήγηση κλίμακας Likert 

Βαθμός Περιγραφή Βαθμού 

Απάντηση 1 Διαφωνώ απόλυτα 

Απάντηση 2 Διαφωνώ σε μεγάλο βαθμό 

Απάντηση 3 Διαφωνώ σε μικρό βαθμό 

Απάντηση 4 Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 
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Απάντηση 5 Συμφωνώ σε μικρό βαθμό 

Απάντηση 6 Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό 

Απάντηση 7 Συμφωνώ απόλυτα 

 

Η πρώτη ερώτηση μετά το διαφημιστικό μήνυμα αφορούσε το κατά πόσο οι 

ερωτώμενοι γνωρίζουν το διαφημιστικό μήνυμα το οποίο τους παρουσιάστηκε. 

 

Η πρώτη ομάδα ερωτήσεων αφορούσε την στάση των ερωτώμενων για την διαφήμιση 

και απαρτιζόταν από 6 ερωτήσεις (Baker και Kennedy, 1994). 

Ενδεικτικά παρατίθεται μία ερώτηση για την καλύτερη κατανόηση της παραπάνω 

ομάδας. 

Ερώτηση: Πιστεύετε πως η διαφήμιση είναι πολύ πειστική; 

Αυτή η ομάδα ερωτήσεων, είχε ως σκοπό να διευκρινίσει την άποψη των ερωτώμενων 

για το διαφημιστικό μήνυμα που διάβασαν. 

Επίσης στην πρώτη ομάδα ερωτήσεων, υπήρξαν και δύο ακόμα ερωτήσεις οι οποίες 

αφορούσαν το αν το μήνυμα προκάλεσε εκνευρισμό στους ερωτώμενους (Baker και 

Kennedy, 1994) 

Ερώτηση: Βρίσκεται την διαφήμιση εκνευριστική: 

Ακολουθούσε ερώτηση, η οποία αφορούσε στο αν οι ερωτώμενοι γνώριζαν τον 

διαφημιζόμενο σύλλογο (οικειότητα προς τον σύλλογο) ώστε να προχωρήσουν στην 

δεύτερη ομάδα ερωτήσεων, σχετικά με την στάση τους απέναντι στον σύλλογο. 

Ενδεικτικά παρατίθεται μία ερώτηση για την καλύτερη κατανόηση της παραπάνω 

ομάδας. 

Ερώτηση: Νιώθετε θετικά απέναντι στον σύλλογο; 

Αυτή η ομάδα ερωτήσεων, είχε ως σκοπό να διευκρινίσει αν οι ερωτώμενοι έχουν 

θετικές γνώμες για τον σύλλογο. 

Τέλος παρατέθηκαν ερωτήσεις, οι οποίες αφορούσαν το αν οι ερωτώμενοι είναι θετικά 

επηρεασμένοι προς το να αναλάβουν δράση υπέρ του συλλόγου (Geuens και 

Pelsmacker, 1998). 

Ερώτηση: Θα σκεφτόσασταν να συμμετάσχετε σε κάποια ενέργεια του συλλόγου; 

Μετά από αυτές τις τρεις ομάδες ερωτήσεων, ακολουθούσε η τέταρτη και τελευταία 

ομάδα ερωτήσεων, η οποία αφορούσε το αν το μήνυμα πέτυχε τον στόχο του και 

δημιούργησε αισθήματα ενοχής στους ερωτώμενους. 

Οι ερωτώμενοι αφού απαντούσαν στην πρώτη ερώτηση αν ένιωσαν ενοχή, και αν και 

μόνο αν δεν είχαν επιλέξει το 1 στην κλίμακα που σήμαινε καθόλου ενοχή, 

προχωρούσαν στην απάντηση των επόμενων τριών ερωτήσεων. Οι επόμενες τρεις 

ερωτήσεις είχαν ως σκοπό να εξακριβώσουν αν ο τύπος του μηνύματος ενοχής που 

χρησιμοποιήθηκε, πέτυχε την πρόκληση ανάλογων συναισθημάτων στον αποδέκτη. 
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Ενδεικτικά παρατίθεται μία ερώτηση για την καλύτερη κατανόηση της παραπάνω 

ομάδας. 

Ερώτηση: Νιώσατε ενοχή για κάτι που μπορεί να κάνετε λάθος στο μέλλον; 

Τέλος το ερωτηματολόγιο έκλεινε με ερωτήσεις που αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία, 

όπως το φύλο των ερωτώμενων, η ηλικία τους, η επαγγελματική τους κατάσταση καθώς 

και το πόσες ώρες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, σχετικά με τις 

διαφημίσεις και τον βαθμό ενοχής τον οποίο προκάλεσαν. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω του ότι επιβεβαίωσαν αποτελέσματα άλλων 

ερευνών, επίσης όμως παρουσιάστηκαν διαφορετικά ευρήματα και νέα δεδομένα. 

Για την εγκυρότητα της έρευνας, αρχικά εξετάστηκε αν όλο το δείγμα είχε ίδια γνώση 

των διαφημιστικών μηνυμάτων, διότι αν ένα μεγάλο ποσοστό γνώριζε κάποιο μήνυμα 

ήταν πιθανότερο να εκδηλώσει περισσότερο ενδιαφέρον προς αυτό. 

Στον πίνακα 10, αποδεικνύεται ότι οι ερωτώμενοι δεν είχαν γνώση των διαφημιστικών 

μηνυμάτων (οικειότητα προς την διαφήμιση) και γνώριζαν στον ίδιο βαθμό 

πληροφορίες για τον σύλλογο (οικειότητα προς τον σύλλογο). 

Στον πίνακα 10, παρουσιάζονται αναλυτικά οι μέσοι όροι όλων των τύπων ενοχής προς 

την οικειότητα με τη διαφήμιση, την οικειότητα προς τον σύλλογο, την στάση προς τη 

διαφήμιση, τη στάση προς τον σύλλογο, την ενόχληση από τη διαφήμιση και την 

πρόθεση για δράση. 

 

Πίνακας 10: Ανάλυση μέσων όρων οικειότητας, στάσης, ενόχλησης και δράσης 

 Αντιδραστική 

Ενοχή 

Προκαταβολική 

Ενοχή 

Υπαρξιακή 

Ενοχή 

Μη 

ενοχή 

Sig 

Οικειότητα 

προς την 

διαφήμιση 

2,41 2,80 2,92 2,61 0,381 

Οικειότητα 

προς τον 

σύλλογο 

4,63 4,81 4,9 4,46 0,589 

Στάση προς 

την 

διαφήμιση 

4,02 4,5 4,4 4,63 0,023 

Στάση προς 

τον σύλλογο 

5,67 5,78 5,58 5,78 0,629 

Ενόχληση 

από την 

διαφήμιση 

2,64 1,83 1,94 1,63 0 

Πρόθεση 

για δράση 

4,94 5,25 5 5,24 0,340 
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Πίνακας 11: Μέσοι όροι των τύπων ενοχής που προβλήθηκαν στο δείγμα 

Τύπο Μηνύματος 

(Αντιδραστική 1, 

Προκαταβολική 2, 

Υπαρξιακή 3, Χωρίς ενοχή 

4) Mean Std. Deviation N 

dimension1 

1 2,41 2,030 81 

2 2,80 2,117 95 

3 2,92 2,034 92 

4 2,61 2,106 84 

Total 2,70 2,073 352 

 

Τα μηνύματα προβλήθηκαν στον ίδιο βαθμό, στους ερωτώμενους, σύμφωνα με τον 

πίνακα των μέσων όρων και της τυπικής απόκλισης 

Η στατιστική μεθοδολογία ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA),  απέδειξε ότι δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην γνώση των διαφημιστικών μηνυμάτων, 

από τους χρήστες (F = 1,025, P = 0,381 > 0,05) . 

Πίνακας 12: Ανάλυση διακύμανσης με ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο μηνύματος και 

εξαρτημένη την οικειότητα με την διαφήμιση 

Source Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 13,216a 3 4,405 1,025 ,381 

Intercept 2526,263 1 2526,263 587,951 ,000 

ΤύποΜηνύματοςΑντιδραστι

κή1Προκαταβολική2Υπαρξι

ακή3Χωρίςενοχή4 

13,216 3 4,405 1,025 ,381 

Error 1495,259 348 4,297   

Total 4067,000 352    

Corrected Total 1508,474 351    

a. R Squared = ,009 (Adjusted R Squared = ,000) 

 

Στη συνέχεια εξετάστηκε η οικειότητα του δείγματος με τον σύλλογο, διότι αν υπήρχαν 

άτομα με περισσότερες γνώσεις σχετικά με το έργο του και το σύνδρομο Down ή μέλη 

αυτού ήταν αναμενόμενο να αντιδράσουν θετικότερα απέναντι σε αυτόν. 

Η στατιστική μεθοδολογία ανάλυσης διακύμανσης ANOVA,  απέδειξε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στην οικειότητα προς τον σύλλογο, από τους χρήστες (F 

= 0,641, P = 0,589 > 0,05) . 
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Πίνακας 13: Ανάλυση διακύμανσης με ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο μηνύματος και 

εξαρτημένη την οικειότητα προς τον σύλλογο 

Source Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 9,952a 3 3,317 ,641 ,589 

Intercept 7748,462 1 7748,462 1497,628 ,000 

ΤύποΜηνύματοςΑντιδραστι

κή1Προκαταβολική2Υπαρξι

ακή3Χωρίςενοχή4 

9,952 3 3,317 ,641 ,589 

Error 1800,491 348 5,174   

Total 9620,000 352    

Corrected Total 1810,443 351    

a. R Squared = ,005 (Adjusted R Squared = -,003) 

 

Από τον πίνακα 14, προκύπτει ότι τα μηνύματα αντιδραστικής ενοχής, προκάλεσαν την 

λιγότερο θετική στάση προς την διαφήμιση, (μ.ό.= 4,02), σε σχέση με τους υπόλοιπους 

τύπους ενοχής, και ιδιαίτερα με τα μη ενοχικά μηνύματα (μ.ό.=4,63). Η διαφορά είναι 

στατιστικά σημαντική (F = 3,209, P = 0,023 < 0,05). Το παραπάνω επιβεβαίωσε την 

ερευνητική υπόθεση 1, ότι να μηνύματα αντιδραστικής ενοχής προκαλούν τη λιγότερο 

θετική στάση έναντι της διαφήμισης.  

 

Πίνακας 14: Ανάλυση διακύμανσης με ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο μηνύματος και 

εξαρτημένη την στάση προς το διαφημιστικό μήνυμα 

Source Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 17,163a 3 5,721 3,209 ,023 

Intercept 6751,960 1 6751,960 3787,666 ,000 

ΤύποΜηνύματοςΑντιδραστι

κή1Προκαταβολική2Υπαρξι

ακή3Χωρίςενοχή4 

17,163 3 5,721 3,209 ,023 

Error 620,351 348 1,783   

Total 7439,333 352    

Corrected Total 637,514 351    

a. R Squared = ,027 (Adjusted R Squared = ,019) 
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Πίνακας 15: Μέσοι όροι τύπων μηνυμάτων ενοχής, σχετικά με την στάση προς την 

διαφήμιση 

Τύπο Μηνύματος 

(Αντιδραστική 1, 

Προκαταβολική 2, 

Υπαρξιακή 3, Χωρίς ενοχή 

4) Mean Std. Deviation N 

dimension1 

1 4,020576128 1,2851671746 81 

2 4,500000018 1,4645132632 95 

3 4,402173912 1,3098090038 92 

4 4,632936517 1,2538507813 84 

Total 4,395833339 1,3476939238 352 

 

Οι συμμετέχοντες έδειξαν παρόμοιο επίπεδο θετικής στάσης στον σύλλογο ανεξάρτητα 

από το μήνυμα που είδαν. Σύμφωνα με την ερευνητική υπόθεση 3, αναμενόταν τα 

μηνύματα αντιδραστικής ενοχής να προκαλέσουν λιγότερο θετική στάση έναντι του 

συλλόγου. Η υπόθεση δεν ικανοποιείται, διότι δεν παρουσιάστηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά (F = 0,579, P = 0,629 > 0,05) στη στάση των ερωτώμενων προς τον 

σύλλογο σε κανέναν τύπο μηνυμάτων και οι ερωτώμενοι σχημάτισαν θετική στάση 

προς αυτόν (μ.ό.=5,71) 

Πίνακας 16: Ανάλυση διακύμανσης με ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο μηνύματος και 

εξαρτημένη την στάση προς τον σύλλογο 

Source Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2,491a 3 ,830 ,579 ,629 

Intercept 11432,303 1 11432,303 7968,288 ,000 

ΤύποΜηνύματοςΑντιδραστι

κή1Προκαταβολική2Υπαρξι

ακή3Χωρίςενοχή4 

2,491 3 ,830 ,579 ,629 

Error 499,284 348 1,435   

Total 11982,188 352    

Corrected Total 501,775 351    

a. R Squared = ,005 (Adjusted R Squared = -,004) 
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Πίνακας 17: Μέσος όρος τύπου μηνυμάτων ενοχής, σχετικά με την στάση προς τον 

διαφημιζόμενο σύλλογο 

Τύπο Μηνύματος 

(Αντιδραστική 1, 

Προκαταβολική 2, 

Υπαρξιακή 3, Χωρίς ενοχή 

4) Mean Std. Deviation N 

dimension1 

1 5,6790 1,20561 81 

2 5,7895 1,23087 95 

3 5,5897 1,23234 92 

4 5,7857 1,11070 84 

Total 5,7109 1,19564 352 

 

Στην ανάλυση της ενόχλησης που προκάλεσαν τα διαφημιστικά μηνύματα ανά τύπο 

ενοχής, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (F = 8,076, P = 0 < 0,05) 

(πίνακας 18). Αναλυτικότερα παρατηρήθηκε ότι τα μηνύματα αντιδραστικής ενοχής, 

προκάλεσαν την μεγαλύτερη ενόχληση στους ερωτώμενους, σε σχέση με τους 

υπόλοιπους τύπους μηνυμάτων ενοχής. Επομένως, η ερευνητική υπόθεση 2 

επιβεβαιώθηκε, καθώς όπως φαίνεται στον πίνακα 19, τα μηνύματα της αντιδραστικής 

ενοχής προκάλεσαν τη μεγαλύτερη ενόχληση στους ερωτώμενους (μ.ό.= 2,648), ειδικά 

σε σχέση με τα μη ενοχικά μηνύματα που προκάλεσαν τη μικρότερη ενόχληση 

(μ.ό.=1,631). 

 

Πίνακας 18: Ανάλυση διακύμανσης με ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο μηνύματος και 

εξαρτημένη την ενόχληση που προκλήθηκε 

Source Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 48,266a 3 16,089 8,076 ,000 

Intercept 1423,758 1 1423,758 714,722 ,000 

ΤύποΜηνύματοςΑντιδραστι

κή1Προκαταβολική2Υπαρξι

ακή3Χωρίςενοχή4 

48,266 3 16,089 8,076 ,000 

Error 693,231 348 1,992   

Total 2153,500 352    

Corrected Total 741,497 351    

a. R Squared = ,065 (Adjusted R Squared = ,057) 
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Πίνακας 19: Μέσος όρος τύπων μηνυμάτων ενοχής, σχετικά με την ενόχληση που 

προκάλεσαν 

Τύπο Μηνύματος 

(Αντιδραστική 1, 

Προκαταβολική 2, 

Υπαρξιακή 3, Χωρίς ενοχή 

4) Mean Std. Deviation N 

dimension1 

1 2,648 1,7490 81 

2 1,837 1,3035 95 

3 1,946 1,4420 92 

4 1,631 1,0952 84 

Total 2,003 1,4535 352 

 

Τέλος το δείγμα δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά, στην πρόθεση για 

ανάληψη δράσης για την προσφορά βοήθειας προς τα άτομα με σύνδρομο Down, μέσω 

της συμμετοχής στον ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Όπως φαίνεται στον πίνακα 20, η 

υπόθεση 4 δεν ικανοποιείται, διότι δεν υπήρξε διαφορά στην πρόθεση για ανάληψη 

δράσης υπέρ του συλλόγου σε κανέναν τύπο ενοχής (F = 1,122, P = 0 < 0,340). Πιο 

συγκεκριμένα στα μηνύματα αντιδραστικής ενοχής που αναμενόταν να προκαλούν 

στον αποδέκτη την μικρότερη πρόθεση για ανάληψη δράσης, οι ερωτώμενοι έδειξαν 

την μικρότερη πρόθεση (μ.ό. = 4,944), αλλά χωρίς σημαντική διαφορά από τα 

μηνύματα μη ενοχής που προκάλεσαν την μεγαλύτερη πρόθεση για δράση (μ.ό.=5,244).  

 

Πίνακας 20: Ανάλυση διακύμανσης με ανεξάρτητη μεταβλητή τον τύπο μηνύματος και 

εξαρτημένη την πρόθεση για δράση που προκλήθηκε 

Source Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 6,659a 3 2,220 1,122 ,340 

Intercept 9158,717 1 9158,717 4629,706 ,000 

ΤύποΜηνύματοςΑντιδραστι

κή1Προκαταβολική2Υπαρξι

ακή3Χωρίςενοχή4 

6,659 3 2,220 1,122 ,340 

Error 688,431 348 1,978   

Total 9904,750 352    

Corrected Total 695,090 351    

a. R Squared = ,010 (Adjusted R Squared = ,001) 
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Πίνακας 21: Μέσος όρων τύπων μηνυμάτων ενοχής, σχετικά με την θέληση για ανάληψη 

δράσης 

Τύπο Μηνύματος 

(Αντιδραστική 1, 

Προκαταβολική 2, 

Υπαρξιακή 3, Χωρίς ενοχή 

4) Mean Std. Deviation N 

dimension1 

1 4,944 1,4769 81 

2 5,253 1,2900 95 

3 5,005 1,4871 92 

4 5,244 1,3720 84 

Total 5,115 1,4072 352 

 

 

Σε προηγούμενες έρευνες που μελέτησαν το ρόλο της ενοχής στην αποτελεσματικότητα 

της διαφήμισης, οι ερωτώμενοι χωρίστηκαν σε ευαισθητοποιημένους και μη 

ευαισθητοποιημένους. Στην παρούσα έρευνα λόγω τυχαίου δείγματος, δεν ήταν δυνατό 

να εξακριβωθεί αν οι ερωτώμενοι είναι ευαισθητοποιημένοι ή μη με το σύνδρομο 

Down, αλλά θεωρείται ότι είναι πιθανότερο να μην είναι ευαισθητοποιημένοι. Έτσι η 

εστίαση της έρευνας μετατέθηκε στο βαθμό οικειότητας των συμμετεχόντων με  τον 

σύλλογο συνδρόμου Down. 

Εφαρμόστηκε η στατιστική μεθοδολογία του t-test. Ως άτομα με υψηλή οικειότητα 

προς τον σύλλογο θεωρήθηκαν εκείνα των οποίων οι απαντήσεις στο κατά πόσο 

γνώριζαν τον σύλλογο ήταν κατά μέσο όρο μεγαλύτερες ή ίσες με το 4, ενώ αντίθετα τα 

άτομα των οποίων οι απαντήσεις ήταν κατά μέσο μικρότερες του 4 θεωρήθηκαν ότι 

είναι άτομα με χαμηλή οικειότητα. 

Μετά τον διαχωρισμό σε αυτές τις 2 ομάδες, εξετάστηκε η στάση της κάθε ομάδας προς 

τη διαφήμιση, η στάση προς τον σύλλογο, η ενόχληση που προκλήθηκε από τα 

διαφημιστικά μηνύματα, καθώς και η πρόθεση για δράση. 
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Πίνακας 22: Μέσοι όροι ατόμων με υψηλή και χαμηλή οικειότητα, για τη στάση προς την 

διαφήμιση, τη στάση προς τον διαφημιζόμενο σύλλογο, την ενόχληση από τη διαφήμιση 

και την πρόθεση για δράση 

 Brand Familiarity N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Aad 

dimension1 

>= 4 247 4,543184887 1,3451129859 ,0855874897 

< 4 105 4,049206366 1,2951099539 ,1263897899 

Irritation 
dimension1 

>= 4 247 1,972 1,5139 ,0963 

< 4 105 2,076 1,3042 ,1273 

Aab 
dimension1 

>= 4 247 5,9069 1,12908 ,07184 

< 4 105 5,2500 1,22622 ,11967 

Action 

dimension1 

>= 4 247 5,277 1,3210 ,0841 

< 4 105 4,733 1,5318 ,1495 

 

 

 

Πίνακας 23: T-test για την την εύρεση σημαντικής  στατιστικής ή μη διαφοράς 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 

Aad Equal variances assumed ,002 ,4939785209 ,1549983786 

Irritation Equal variances assumed ,538 -,1045 ,1695 

    

Aab Equal variances assumed ,000 ,65688 ,13500 

    

Action Equal variances assumed ,001 ,5440 ,1616 

    

 

Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρείται, ότι επιβεβαιώθηκε η ερευνητική υπόθεση 5, 

ότι τα άτομα που έχουν υψηλό βαθμό οικειότητας προς τον σύλλογο παρουσιάζουν 

θετικότερη στάση προς τη διαφήμιση, καθώς υπάρχει σημαντικά στατιστική διαφορά 

(P=0,02<0,05). Τα άτομα με υψηλή οικειότητα παρουσίασαν θετική στάση προς την 

διαφήμιση με μ.ό.=4,54 ενώ τα άτομα με χαμηλή οικειότητα παρουσίασαν θετική 

στάση με μ.ο.=4,04. 

Η ερευνητική υπόθεση 6, σχετικά με το ότι τα άτομα που έχουν υψηλό βαθμό 

οικειότητας προς τον σύλλογο βιώνουν μικρότερη ενόχληση προς τη διαφήμιση δεν 

ικανοποιήθηκε. Πράγματι τα άτομα που έχουν χαμηλό βαθμό οικειότητας προς τον 

σύλλογο παρουσίασαν μεγαλύτερη ενόχληση προς τη διαφήμιση (μ.ό.=2,076), αλλά με 

ελάχιστη διαφορά από τα άτομα που έχουν υψηλό βαθμό οικειότητας (μ.ό.=1,972). Ό 

έλεγχος απέδειξε ότι υπάρχει μη στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο 

ομάδες (P=0,538>0,05). 
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Οι ερευνητικές υποθέσεις 7 και 8, σχετικά με την πρόθεση για δράση προς τον σύλλογο 

και τη στάση προς τον σύλλογο αντίστοιχα, επιβεβαιώθηκαν. Τα άτομα που έχουν 

υψηλό βαθμό οικειότητας προς τον σύλλογο παρουσίασαν μεγαλύτερη πρόθεση για 

ανάληψη δράσης με μ.ό.= 5,277 έναντι των ατόμων που έχουν χαμηλό βαθμό 

οικειότητας προς τον σύλλογο, τα οποία παρουσίασαν πρόθεση για ανάληψη δράσης με 

μ.ό.=4,733. Ο έλεγχος απέδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις δύο 

ομάδες (P=0,01<0,05).  

Αντίστοιχα τα άτομα που έχουν υψηλό βαθμό οικειότητας προς τον σύλλογο 

παρουσίασαν θετικότερη στάση προς τον σύλλογο με μ.ό.=5,9069 σε σύγκριση με τα 

άτομα που έχουν χαμηλό βαθμό οικειότητας προς τον σύλλογο (μ.ό.=5,25). Ο έλεγχος 

απέδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις δύο ομάδες (P=0<0,01). 

Για την εγκυρότητα της διαδικασίας εξακριβώθηκε η εσωτερική αξιοπιστία των 

ερωτήσεων χρησιμοποιώντας την ανάλυση Cronbach's Alpha. Η ανάλυση αξιοπιστίας 

αναλύει την εσωτερική συνοχή και συνάφεια των ερωτήσεων που αφορούν στην κάθε 

μεταβλητή. Ο έλεγχος αυτός, κρίνεται απαραίτητος για έρευνες, που χρησιμοποιείται 

ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλίμακας. Ο συντελεστής Cronbach Alpha, είναι μια 

εξίσωση συσχέτισης των παραγόντων της κλίμακας που μελετάμε η οποία υπολογίζεται 

με την πραγματοποίηση πολλαπλών μετρήσεων πάνω στο ίδιο αντικείμενο. Για τον 

συντελεστή αυτόν, το εύρος τιμών είναι μεταξύ 0 και 1, ενώ για να θεωρηθεί πως οι 

ερωτήσεις της κάθε μεταβλητής είναι αξιόπιστες, δηλαδή να φανεί ότι οι 

συμμετέχοντας κατανόησαν τον σκοπό των ερωτήσεων, η τιμή του πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη από 0,7 (Cronbach, 1951) 

Πίνακας 24: Ανάλυση Cronbach's Alpha, σχετικά με την στάση προς την διαφήμιση 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,850 6 

 

Πίνακας 25:Ανάλυση Cronbach's Alpha, σχετικά με την στάση προς τον σύλλογο 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,914 4 

 

Πίνακας 26:Ανάλυση Cronbach's Alpha, σχετικά με την ενόχληση που προκάλεσε το 

διαφημιστικό μήνυμα 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,914 2 
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Πίνακας 27: Ανάλυση Cronbach's Alpha, σχετικά με την πρόθεση για δράση υπέρ του 

συλλόγου 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,910 2 

 

Οι τέσσερις ομάδες ερωτήσεων που μέτρησαν τις τέσσερις εξαρτημένες μεταβλητές της 

παρούσας μελέτης θεωρούνται αξιόπιστες, διότι είχαν αποτελέσματα άνω του 0,7. 

Συγκεκριμένα για τις ερωτήσεις σχετικά με τη στάση προς την διαφήμιση ο 

συντελεστής Cronbach’s Alpha βρέθηκε ίσος με 0,850>0,7, για τις ερωτήσεις σχετικά 

με τη στάση προς τον σύλλογο, ο συντελεστής βρέθηκε ίσος με 0,914>0,7, για τις 

ερωτήσεις σχετικά με την ενόχληση ο συντελεστής βρέθηκε ίσος με 0,914>0,7 και 

τέλος για τις ερωτήσεις σχετικά με την πρόθεση για δράση επίσης ο συντελεστής 

Cronbach’s Alpha ήταν μεγαλύτερος από 0,7, καθώς ισούται με 0,910 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε έρευνα σχετικά με την επίδραση του 

αισθήματος της ενοχής στους αποδέκτες διαφημιστικών μηνυμάτων. Τα συμπεράσματα 

είναι ενδιαφέροντα για μελλοντικούς ερευνητές και για τους επαγγελματίες της 

διαφήμισης. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων της 

στατιστικής ανάλυσης με τις υποθέσεις της έρευνας και επιχειρείται η εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με τα μηνύματα ενοχής. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η πρώτη και η δεύτερη ερευνητική υπόθεση 

επιβεβαιώθηκαν. Τα μηνύματα που περιείχαν αντιδραστική ενοχή, προκάλεσαν 

μεγαλύτερη ενόχληση στους ερωτώμενους και λιγότερο θετική στάση για τη 

διαφήμιση. Το συγκεκριμένο συμπέρασμα ενισχύεται από προηγούμενες έρευνες, οι 

οποίες απέδειξαν ότι η διεκδικητική γλώσσα στα διαφημιστικά μηνύματα, την οποία 

περιλαμβάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα μηνύματα αντιδραστικής ενοχής, προκαλεί 

αρνητικά συναισθήματα στους αποδέκτες γιατί τους πιέζει να αναλάβουν άμεσα δράση 

χωρίς να έχουν τον χρόνο να επεξεργαστούν το μήνυμα (Kronrod et al.,2012). Επίσης 

σύμφωνα με τους Coulter και Pinto (1995), τα μηνύματα με υψηλό βαθμό 

συναισθημάτων ενοχής, μπορεί να προκαλέσουν στους αποδέκτες θυμό, ενόχληση και 

να απορρίψουν το μήνυμα.  

Η τρίτη και τέταρτη ερευνητική υπόθεση απορρίφθηκε παρά το ότι η αντιδραστική 

ενοχή προκάλεσε λιγότερο θετική στάση προς τη διαφήμιση, δεν επηρέασε την στάση 

προς τον σύλλογο, όπου όλα τα μηνύματα ενοχής και το μήνυμα μη ενοχής προκάλεσαν 

την ίδια στάση απέναντι στον σύλλογο. Επίσης δεν επηρεάστηκε διαφορετικά, από 

κανέναν τύπο ενοχής, η πρόθεση να αναλάβουν δράση οι ερωτώμενοι έναντι του 

συλλόγου. Εδώ τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάζουν ενδιαφέρον, καθώς 

αποδείχθηκε ότι οι συμμετέχοντες, δεν αντέδρασαν διαφορετικά στα μηνύματα 

προκαταβολικής ενοχής, τα οποία σύμφωνα με τη βιβλιογραφία θεωρούνται ο πιο 

αποτελεσματικός τύπος ενοχής και αυτός με την περισσότερη χρήση (Huhmann και 

Brotherton, 1997 : Berger, 1972). Οι αποαποδέκτες των μηνυμάτων παρατηρήθηκε, ότι 

δεν επηρεάζονται από το ότι, τα μηνύματα προκαταβολικής ενοχής τους δίνουν την 

ευκαιρία καθοδήγησης και εισηγήσεων, χωρίς να τους υποχρεώνουν να αναλάβουν 

δράση (Kronrod et al., 2012), παρουσιάζοντας την ίδια αποτελεσματικότητα στη στάση 

έναντι του συλλόγου, σε όλους τους τύπους ενοχής. 

Αναλυτικότερα, τα μηνύματα τα οποία χρησιμοποιούν διεκδικητική γλώσσα και είναι 

περισσότερο κατηγορηματικά προς τον αποδέκτη (αντιδραστική ενοχή) παρότι 

προκάλεσαν λιγότερο θετική στάση προς τη διαφήμιση δεν προκάλεσαν λιγότερο 

θετική στάση προς τον σύλλογο, σε σχέση με τους υπόλοιπους τύπους ενοχής. Αν και οι 

Huhmann και Brotherton (1997), κατέληξαν με την έρευνα τους ότι η υπαρξιακή ενοχή, 

είναι ο καταλληλότερος τύπος ενοχής για τις διαφημίσεις που αφορούν μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς και γεγονότα φιλανθρωπικής φύσης, γιατί αφήνουν στην 

ευθύνη του αποδέκτη να αναλάβει δράση και να βοηθήσει τις ευπαθείς ομάδες, η 

παρούσα έρευνα δεν επιβεβαίωσε κάτι τέτοιο. 

Οι ερευνητικές υποθέσεις 5 έως 8 επιβεβαιώθηκαν όλες πλην τις υπόθεσης 6. Οι 

αποαποδέκτες των μηνυμάτων οι οποίοι είχαν υψηλή οικειότητα προς τον σύλλογο, 
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παρουσίασαν θετικότερη στάση έναντι της διαφήμισης, μεγαλύτερη πρόθεση να 

αναλάβουν δράση και θετικότερη στάση έναντι του συλλόγου.  

Σύμφωνα με τους Huhmann και Brotherton (1997), η τοποθεσία εμφάνισης των 

μηνυμάτων που χρησιμοποιούν το αίσθημα της ενοχής, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στην αποτελεσματικότητα της διαφήμισης. Το συμπέρασμα τους αυτό βασίστηκε στην 

έρευνα σε έντυπες διαφημίσεις οι οποίες όταν είχαν ως σκοπό την ενημέρωση του 

κοινού, χρησιμοποιούσαν το αίσθημα της ενοχής, ενώ αν ο σκοπός τους ήταν η 

διασκέδαση του κοινού, απόφευγαν να χρησιμοποιούν ενοχική γλώσσα γιατί το κοινό 

τέτοιων εντύπων δεν θέλει να βιώνει συγκινητικές καταστάσεις. Στην παρούσα έρευνα, 

διαπιστώνεται ότι οι αποδέκτες των μηνυμάτων οι οποίοι έχουν υψηλή οικειότητα προς 

τον σύλλογο του συνδρόμου Down διαμορφώνουν θετικότερη στάση για τη διαφήμιση 

και τον σύλλογο και μεγαλύτερη πρόθεση να αναλάβουν δράση σε σύγκριση με τους 

αποδέκτες οι οποίοι είχαν χαμηλή οικειότητα με τον σύλλογο. Το παραπάνω 

δικαιολογείται, από το ότι τα άτομα με υψηλή οικειότητα προς τον σύλλογο διαθέτουν 

μεγαλύτερη γνωστική βάση για το γεγονός που πραγματεύεται η έρευνα και δέχονται 

καλύτερα το περιεχόμενο τους, που μπορεί να προκαλέσει συγκίνηση.  

Συμπερασματικά, μετά την ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας διαπιστώνεται ότι οι 

διαφημιστές θα πρέπει να σχεδιάζουν μηνύματα ενοχής με βάση το κοινό το οποίο 

στοχοποιούν. Στη διαδικτυακή διαφήμιση, σήμερα υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία με 

τα οποία μπορούν να εντοπιστούν δημογραφικά χαρακτηριστικά, συνήθειες αλλά και 

συμπεριφορές του κοινού. Ο αντιδραστικός τύπος ενοχής, αποδείχθηκε ότι προκαλεί 

λιγότερο θετική στάση έναντι της διαφήμισης, και κρίνονται καταλληλότεροι οι 

υπόλοιποι τύποι ενοχής, με τα μηνύματα μη ενοχής να προκαταβάλουν λιγότερο 

αρνητικά τους αποδέκτες. Παρόλα αυτά ο αντιδραστικός τύπος ενοχής δεν επηρεάζει 

την πρόθεση των αποδεκτών, να αναλάβουν δράση παρέχοντας βοήθεια στο πρόβλημα 

που τους παρατίθεται και δεν τους προκαταβάλει αρνητικά απέναντι στον μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό.  

Η διαδικτυακή διαφήμιση σήμερα παρέχει πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα, από την 

παραδοσιακή διαφήμιση που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ο αποδέκτης του 

μηνύματος μπορεί πλέον να συμμετάσχει ενεργά σε ένα διαφημιστικό μήνυμα, και να 

το διαμορφώσει. Το κοινό πλέον δεν είναι τυχαίο, αλλά επιλέγεται με όλα τα κριτήρια 

εκείνα που είναι πιθανότερο να τον οδηγήσουν στο να αγοράσει ή να αναλάβει δράση, 

αναλόγως του τι προτείνει το διαφημιστικό μήνυμα. Προτείνεται, η χρησιμοποίηση της 

διαδικτυακής διαφήμισης και από τους διαφημιστές, αλλά και από τους μελλοντικούς 

ερευνητές. 

Εκμεταλλευόμενοι ωστόσο τη στοχοποίηση του κοινού, πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα 

αποτελέσματα της έρευνας και πιο συγκεκριμένα οι ερευνητικές υποθέσεις 5,7 και 8. 

Σύμφωνα με αυτές τις υποθέσεις, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν τα άτομα που έχουν υψηλή 

οικειότητα προς τη διαφημιζόμενη υπηρεσία, δείχνουν θετικότερη στάση έναντι του 

μηνύματος, μεγαλύτερη πρόθεση να αναλάβουν δράση και θετικότερη στάση έναντι 

του διαφημιζόμενου οργανισμού. Αυτά τα συμπεράσματα μπορούν να ληφθούν υπόψιν, 

όχι μόνο για διαφημιστικούς σκοπούς μη κερδοσκοπικών οργανισμών, αλλά ακόμα και 

από επιχειρήσεις για την προώθηση προϊόντων. 

Σύμφωνα με αυτά τα συμπεράσματα οποιαδήποτε διαφήμιση προϊόντος ή υπηρεσίας θα 

αντιμετωπιστεί θετικότερα από άτομα με υψηλή οικειότητα προς αυτήν. Συνεπώς για 
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αυτά τα άτομα μπορούν να δημιουργηθούν μηνύματα τα οποία θα παρουσιάζουν πιο 

άμεσα το προϊόν ή υπηρεσία και θα καλούν τους αποδέκτες οι οποίοι ήδη έχουν γνώση 

για αυτό, να το αγοράσουν. Αντίθετα και σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα άτομα με 

μικρότερη οικειότητα απαιτούν περισσότερη πληροφόρηση πριν προβούν στην αγορά 

ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, διότι δεν γνωρίζουν σχετικά με αυτό και 

είναι φυσιολογικό να παρουσιάζουν χαμηλότερες θετικές απόψεις, πριν συγκεντρώσουν 

τις απαραίτητες πληροφορίες, η ακόμα και τα οφέλη από το προϊόν που προωθείται. Ως 

ενεργοί συμμετέχοντες πλέον, σε μια διαφήμιση οι καταναλωτές (Meline, 1996), και 

ιδιαίτερα η εκείνοι που έχουν χαμηλή οικειότητα με το διαφημιζόμενο προϊόν δεν 

πρόκειται να πεισθούν από απλά τεχνάσματα μάρκετινγκ, αλλά θα εξάγουν 

συμπεράσματα σχετικά με το περιεχόμενο του μηνύματος και την αξιοπιστία του 

διαφημιζόμενου οργανισμού (Coulter, Cotte και Moore, 1999). Συνεπώς για τους 

καταναλωτές με χαμηλή οικειότητα προς το προϊόν προτείνεται προς τους διαφημιστές 

η δημιουργία μηνυμάτων με έμφαση στην πληροφορία, ώστε καθώς οι καταναλωτές 

αναμένουν αρκετές πληροφορίες από τα μηνύματα για να προβούν σε κάποια ενέργεια 

(Coulter, Cotte και Moore, 1999), είναι πιθανότερο να προβούν σε αγορά του προϊόντος 

αν ικανοποιηθεί αυτή η απαίτηση τους. 

Ιδιαίτερη προσοχή όμως, προτείνεται προς τους διαφημιστές ως προς την ερευνητική 

υπόθεση 6, η οποία δεν επιβεβαιώθηκε. Τα άτομα με υψηλή οικειότητα προς τη 

διαφημιζόμενη υπηρεσία δεν διαμορφώνουν μικρότερο βαθμό ενόχλησης προς το 

διαφημιστικό μήνυμα σε σχέση με τα άτομα με χαμηλότερο βαθμό οικειότητας. Αυτό 

σημαίνει ότι τα διαφημιστικά μηνύματα και για τις δύο ομάδες, θα πρέπει να 

διαμορφώνονται με προσοχή στον βαθμό που θα είναι πιθανό να προκαλέσουν 

ενόχληση. Όσο μεγαλύτερος βαθμός έντασης του αισθήματος της ενοχής προστίθεται 

στα διαφημιστικά μηνύματα, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο βαθμός των αρνητικών 

συναισθημάτων που δημιουργεί το μήνυμα (Pinto και Priest, 1991), το οποίο όπως 

αποδείχθηκε από την έρευνα ισχύει είτε για τα άτομα υψηλής οικειότητας, είτε για τους 

τα άτομα χαμηλής οικειότητας. Οπότε πρέπει οι διαφημιστές να δείχνουν προσοχή και 

να μην παρασυρθούν από την θετικότερη στάση που δείχνουν οι αποδέκτες με υψηλή 

οικειότητα προς τη διαφήμιση και δημιουργήσουν μηνύματα με μεγάλο βαθμό έντασης 

ενοχής. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ένταση της ενοχής στα μηνύματα, 

διότι πέρα από την ενόχληση που μπορούν να δημιουργήσουν στον αποδέκτη, η ένταση 

των αισθημάτων ενοχής καθορίζει την αντίδραση των καταναλωτών απέναντι στο 

προϊόν (Coulter και Pinto, 1995). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα για 

εργαζόμενους στον τομέα της διαφήμισης και του μάρκετινγκ, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και από επιχειρήσεις για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών τους, 

ακόμα και την αύξηση της αναγνωρισημότητας τους. Τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας δεν μπορούν να γενικευθούν, λόγω ύπαρξης περιορισμών. 

Αρχικά, είναι πιθανό να επηρεάστηκε η αύξηση της θετικής στάσης απέναντι στον 

σύλλογο, λόγω και του διαφημιζόμενου γεγονότος, το οποίο ήταν ο ημιμαραθώνιος 

Θεσσαλονίκης. Το γεγονός παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια, όλο και μεγαλύτερη 

αύξηση συμμετεχόντων, λόγω της άνθησης της γυμναστικής στο ελληνικό κοινό αλλά 

και λόγω της ευκαιρίας που παρουσιάζει στους διαγωνιζόμενους να απολαύσουν μια 

νυχτερινή βόλτα στους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης χωρίς αυτοκίνητα. Τα 

διαφημιστικά μηνύματα ναι μεν παρείχαν στο κοινό την ευκαιρία να βοηθήσουν τα 

άτομα με σύνδρομο Down, αλλά τους έδιναν και το κίνητρο να βελτιώσουν την υγεία 

τους συμμετέχοντας σε ένα αθλητικό γεγονός. 

Άλλος ένας περιορισμός, είναι το θέμα της εθνικής κουλτούρας. Τα μηνύματα της 

παρούσας έρευνας, παρουσιάστηκαν στον ελληνικό πληθυσμό μόνον, και μάλιστα το 

μεγαλύτερο μέρος του δείγματος βρισκόταν στα γεωγραφικά όρια της Μακεδονίας, για 

να έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στον ημιμαραθώνιο. Οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τι εθνικότητες. Επίσης η διαμόρφωση των 

μηνυμάτων δεν είναι ενδεικτική για όλες τις εθνικότητες. Είναι πιθανόν άλλοι 

πολιτισμοί να αντιλαμβάνονται διαφορετικά το αίσθημα της ενοχής. Παρά το ότι η 

ενοχή είναι ένα κοινό συναίσθημα διαπολιτισμικά (Izard, 1997), είναι πιθανόν σε 

κάποιες εθνικότητες να μην χρησιμοποιείται στη διαφήμιση γιατί μπορεί να προκαλεί 

έντονη ενόχληση.  

Ένας ακόμη περιορισμός είναι ότι στα διαφημιστικά μηνύματα δεν έγινε χρήση 

εικόνων και βίντεο που αποδεικνύονται πιο ελκυστικά για τους αποδέκτες. Οπότε δεν 

μπορεί να κριθεί σίγουρο, ότι τα συγκεκριμένα κείμενα σε συνδυασμό με εικόνα ή 

βίντεο θα είναι το ίδιο αποτελεσματικά. 

Τέλος τα μηνύματα αφορούσαν ένα φιλανθρωπικό γεγονός, χαμηλού κόστους το οποίο 

στηριζόταν σε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός. Δεν μπορούν να γενικευτούν τα 

συμπεράσματα της παρούσας έρευνας για διαφημίσεις που αφορούν προϊόντα ή 

υπηρεσίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η τεράστια άνθηση του διαδικτύου και ο ρόλος που διαδραματίζει πλέον στις 

αποφάσεις των καταναλωτών, έχει καταστήσει σαφές ότι το αντικείμενο της παρούσας 

έρευνας, χρήζει περαιτέρω έρευνας. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, μπορούν 

να αποτελέσουν βάση για την περαιτέρω ανάλυση του συναισθήματος της ενοχής στη 

διαδικτυακή διαφήμιση, αλλά και άλλων συναισθημάτων τα οποία μπορεί να είναι 

αποτελεσματικότερα. 

Μελλοντικές έρευνες μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα διαδικτυακά εργαλεία, 

ξεπερνώντας τον παραδοσιακό τρόπο έρευνας με ερωτηματολόγια, για να έχουν ακόμα 

πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα για τις τάσεις του κοινού που χρησιμοποιεί το 

διαδίκτυο. Προτείνεται λοιπόν, η χρήση των κοινωνικών δικτύων, τα διαφημιστικά 

μηνύματα με χρέωση ανά κλικ (Google AdWords) και εργαλεία όπως τα Google 

Analytics, τα οποία θα παρέχουν ακριβή δημογραφικά στοιχεία όπως η ηλικία, ο τόπος 

διαμονής, το εκπαιδευτικό επίπεδο κ.α. των αποδεκτών, τα οποία θα τους κατατάσσει 

στο κατάλληλο δείγμα για κάθε έρευνα. 

Επίσης όλα τα παραπάνω θα ήταν καλό να δοκιμαστούν και σε άλλο κοινό, με 

διαφορετική κουλτούρα από το ελληνικό, ώστε να κριθεί συνολικά το πώς επηρεάζουν 

τα μηνύματα ενοχής διαφορετικούς πολιτισμούς. 

Για την παρούσα έρευνα το δείγμα δεν προήλθε από στρωματοποιημένη 

δειγματοληψία. Δεν επιλέχθηκαν ομάδες, οι οποίες να αντιπροσωπεύουν το σύνολο του 

πληθυσμού. Για την πλήρης αποτύπωση του βαθμού που επηρεάζουν τα μηνύματα 

ενοχής τους αποδέκτες, προτείνεται στο μέλλον η πραγματοποίηση ερευνών με πιο 

αντιπροσωπευτικό δείγμα πληθυσμού. 

Οι τύποι ενοχής εξετάστηκαν μόνο σε διαφημιστικά μηνύματα κειμένου και δεν 

εξήχθησαν συμπεράσματα για το πώς θα μπορούσαν να συνδυαστούν με άλλους 

τρόπους διαφήμισης, όπως για παράδειγμα με εικόνες. Προτείνεται σε μελλοντικές 

έρευνες να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τρόποι παρουσίασης των διαφημίσεων με 

την χρήση εικόνων και βίντεο προς το κοινό για να κριθεί ποιος είναι ο 

καταλληλότερος και αποτελεσματικότερος. 

Τέλος θα ήταν χρήσιμες μελλοντικές έρευνες για το ποια ακριβώς είναι τα 

χαρακτηριστικά του κοινού, τα οποία το κάνουν να αντιμετωπίζει θετικότερα μηνύματα 

κοινωνικού περιεχομένου. Ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι τελικά κάνουν 

τον αποδέκτη του μηνύματος να αναλάβει δράση και να συμμετέχει σε ένα 

φιλανθρωπικό γεγονός. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγια 1 έως 4 με κείμενο για το σύνδρομο Down: 

Ερωτηματολόγιο Διπλωματικής Εργασίας Λάζαρος Γεωργιάδης 

 
 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

 

Α. Η διαφήμιση σάς ήταν: 

 
Άγνωστη 1 2 3 4 5 6 7 Γνωστή 

 

 

 

Β. Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται στην άποψή σας για τη διαφήμιση. 
 

 

 

 Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
σε 

μεγάλο 

βαθμό 

Διαφωνώ 
σε μικρό 

βαθμό 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ σε 
μικρό βαθμό 

Συμφωνώ 
σε μεγάλο 

βαθμό 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

1. Μου αρέσει πολύ αυτή η 

διαφήμιση. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Δεν νομίζω πως αυτή η 

διαφήμιση είναι 

ενδιαφέρουσα. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Πιστεύω πως αυτή η 

διαφήμιση είναι πολύ 

πειστική. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Αυτή η διαφήμιση είναι 

πολύ ευχάριστη. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Είναι εύκολο να ξεχάσεις 

αυτή τη διαφήμιση. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Αυτή η διαφήμιση δεν είναι 

αποτελεσματική. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Αυτή η διαφήμιση είναι 

ενοχλητική. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Αυτή η διαφήμιση είναι 

εκνευριστική. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

C. Ο διαφημιζόμενος σύλλογος σάς ήταν: 

 
Άγνωστος 1 2 3 4 5 6 7 Γνωστός 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvxpHfQqnNh14dy4VFzfpPzW-OPcnPTnM43p2QWhWu4ihAZw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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D. Oι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται στην άποψή σας για το διαφημιζόμενο 

σύλλογο. 
 

 

 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

σε μεγάλο 

βαθμό 

Διαφωνώ 

σε μικρό 

βαθμό 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 

σε μικρό 

βαθμό 

Συμφωνώ 

σε μεγάλο 

βαθμό 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

1. Μου αρέσει ο 

διαφημιζόμενος 

σύλλογος 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Πιστεύω πως αυτός 

είναι ένας καλός 

σύλλογος. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Νιώθω θετικά απέναντι 

στον σύλλογο. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Θα πρότεινα τον 

σύλλογο σε άλλους 

ανθρώπους. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Θα σκεφτόμουν να 

συμμετάσχω σε κάποια 

ενέργεια αυτού του 

συλλόγου. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Εάν έβλεπα κάπου το 

όνομα αυτού του 

συλλόγου θα 

ενδιαφερόμουν για 

παραπάνω πληροφορίες 

1 2 3 4 5 6 7 

 

E. Η διαφήμιση με έκανε να νιώσω: 
 

 

  

 Καθόλου Λίγο Πολύ 

Λίγο 

Σε μέτριο 

βαθμό 

Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

1. Ενοχή  

 

Αν δεν έχετε επιλέξει το 

καθόλου παρακαλούμε 

να δώσετε απάντηση 

και στις επόμενες τρεις 

ερωτήσεις. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Ένιωσα ενοχή για 

κάτι που ήδη έχω 

κάνει λάθος. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Ένιωσα ενοχή για 

κάτι που μπορεί να 

κάνω λάθος στο 

1 2 3 4 5 6 7 
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μέλλον. 

4. Ένιωσα ενοχή γιατί 

είμαι σε καλύτερη 

κατάσταση από τα 

παιδιά με σύνδρομο 

down. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

 

Α. Η διαφήμιση σάς ήταν: 

 

Άγνωστη 1 2 3 4 5 6 7 Γνωστή 

 

 

 

Β. Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται στην άποψή σας για τη διαφήμιση. 

 

 

 

 Διαφων

ώ 

απόλυτ

α 

Διαφω

νώ σε 

μεγάλ

ο 

βαθμό 

Διαφ

ωνώ 

σε 

μικρό 

βαθμό 

Ούτε 

συμφων

ώ ούτε 

διαφων

ώ 

Συμφων

ώ σε 

μικρό 

βαθμό 

Συμφω

νώ σε 

μεγάλο 

βαθμό 

Συμφω

νώ 

απόλυτ

α 

9. Μου αρέσει πολύ αυτή η 

διαφήμιση. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Δεν νομίζω πως αυτή η 

διαφήμιση είναι 

ενδιαφέρουσα. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Πιστεύω πως αυτή η 

διαφήμιση είναι πολύ 

πειστική. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Αυτή η διαφήμιση είναι 

πολύ ευχάριστη. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Είναι εύκολο να ξεχάσεις 

αυτή τη διαφήμιση. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Αυτή η διαφήμιση δεν 

είναι αποτελεσματική. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Αυτή η διαφήμιση είναι 

ενοχλητική. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Αυτή η διαφήμιση είναι 

εκνευριστική. 

1 2 3 4 5 6 7 
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C. Ο διαφημιζόμενος σύλλογος σάς ήταν: 

 

Άγνωστος 1 2 3 4 5 6 7 Γνωστός 

 

 

D. Oι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται στην άποψή σας για το διαφημιζόμενο 

σύλλογο. 

 

 

 

 Διαφων

ώ 

απόλυτ

α 

Διαφων

ώ σε 

μεγάλο 

βαθμό 

Διαφων

ώ σε 

μικρό 

βαθμό 

Ούτε 

συμφων

ώ ούτε 

διαφων

ώ 

Συμφων

ώ σε 

μικρό 

βαθμό 

Συμφω

νώ σε 

μεγάλο 

βαθμό 

Συμφω

νώ 

απόλυτ

α 

7. Μου αρέσει ο 

διαφημιζόμενος 

σύλλογος 

 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Πιστεύω πως αυτός 

είναι ένας καλός 

σύλλογος. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Νιώθω θετικά 

απέναντι στον 

σύλλογο. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Θα πρότεινα τον 

σύλλογο σε άλλους 

ανθρώπους. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Θα σκεφτόμουν να 

συμμετάσχω σε 

κάποια ενέργεια αυτού 

του συλλόγου. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Εάν έβλεπα κάπου το 

όνομα αυτού του 

συλλόγου θα 

ενδιαφερόμουν για 

παραπάνω 

πληροφορίες 

1 2 3 4 5 6 7 

 

E. Η διαφήμιση με έκανε να νιώσω: 

 

 

  

 Καθόλου Λίγο Πολύ 

Λίγο 

Σε 

μέτριο 

βαθμό 

Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

5. Ενοχή  

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Αν δεν έχετε επιλέξει 

το καθόλου 

παρακαλούμε να 

δώσετε απάντηση 

και στις επόμενες 

τρεις ερωτήσεις. 

 

6. Ένιωσα ενοχή 

για κάτι που ήδη 

έχω κάνει λάθος. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Ένιωσα ενοχή 

για κάτι που 

μπορεί να κάνω 

λάθος στο 

μέλλον. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Ένιωσα ενοχή 

γιατί είμαι σε 

καλύτερη 

κατάσταση από 

τα παιδιά με 

σύνδρομο down. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

F. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Στα στοιχεία σας θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Χρησιμοποιούνται μόνο για 

στατιστικούς λόγους και δεν θα δημοσιοποιηθούν. Σας ευχαριστούμε. 

 

Ονοματεπώνυμο: 

  

Φύλο: 

 

Άντρας  

 

Γυναίκα  

 

Ηλικία: 

 

18-25   

 

26-35   

 

36-45   

 

46-55   

 

55+   

 

Επαγγελματική κατάσταση 

 

Πλήρης απασχόλησης  
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Μερικής απασχόλησης     

Άνεργος/η  

Φοιτητής/Σπουδαστής  

 

Πόσες ώρες χρησιμοποιείται το διαδίκτυο 

 

Λιγότερο από 1   

1-3 ώρες   

3-5 ώρες 

5+       

 

ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


