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Περίληψη 
 

Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου έχει διευρύνει θεαµατικά τη 

σφαίρα των επιλογών του σύγχρονου καταναλωτή. Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη 

την καλύτερη πρόβλεψη και κατανόηση των αγοραστικών επιλογών, τόσο για τις εταιρίες 

όσο και για τους ερευνητές. Η παρούσα διερευνητική µελέτη εξετάζει τον τρόπο µε τον 

οποίο τα διαφορετικά αγοραστικά στυλ που υιοθετούν οι καταναλωτές στο διαδίκτυο 

επηρεάζουν την άποψη τους για τα αντιληπτά πλεονεκτήµατα και ρίσκα των αγορών 

µέσω του διαδικτύου. Τα ευρήµατα της έρευνας έδειξαν πως οι ηλεκτρονικοί 

καταναλωτές περιγράφονται καλύτερα µέσα από τα εφτά αγοραστικά στυλ των Sproles 

και Kendall (1986) και παρακινούνται σε ηλεκτρονικές αγορές εξαιτίας ενός συνόλου 

χρηστικών και ηδονιστικών κινήτρων όπως είναι η άνεση, η ευκολία, η ασφάλεια, η 

ευχαρίστηση, ο ενθουσιασµός κτλ.. Πιο συγκεκριµένα, όλα τα καταναλωτικά προφίλ 

πέραν του προσανατολισµού στη «Μάρκα» εµφανίζουν υψηλή συσχέτιση µε τον 

«Ηδονισµό» στις ηλεκτρονικές αγορές, ενώ ταυτόχρονα η «Αφοσίωση στη Μάρκα» 

ανταποκρίνεται εξίσου θετικά στην «Άνεση Αγοράς», την «Επιλογή Προϊόντων» και το 

πλεονέκτηµα των «Διαδικτυακών Λιανοπωλητών». 
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Abstract  
 

With the course of the years, the continuous growth of the internet has dramatically 

expanded the purchase options of the modern consumer. Thus, there is an increasing need 

for a better understanding of consumers’ decision-making process for both companies 

and researchers. The objective of this study is to investigate the way in which the online 

shopping decision-making process affect consumers opinions for perceived benefits and 

risks of the internet use. The findings revealed that the e-consumers are best described by 

Sprole’s and Kendall’s (1986) seven decision-making styles and motivated for electronic 

purchases due to utilitarian and hedonic aspects of shopping process such as shopping 

convenience, ease of shopping, security, joy of shopping etc. Specifically, the results 

showed that except “Brand Consciousness” there is a significant correlation between all 

decision-making styles and “Hedonism”. At the same time, “Brand Loyal” has also a 

significant correlation with “Shopping Convenience”, “Ease of Shopping” and “Benefits 

of Internet Vendors”. 
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1. Εισαγωγή 
 

Ο προσδιορισµός των καταναλωτικών προφίλ, τα οποία αφορούν τους διαφορετικούς 

τρόπους λήψης των αγοραστικών αποφάσεων, έχει µονοπωλήσει κατά καιρούς το 

ενδιαφέρον σε πάρα πολλές έρευνες της συµπεριφοράς του καταναλωτή (Durvasula, 

Lysonski and Andrews, 1993.). Η ίδια η διαδικασία της λήψης απόφασης αποτελεί ένα 

αρκετά πολύπλοκο φαινόµενο για τον καταναλωτή, διότι η αγορά αγαθών ή υπηρεσιών 

εµπεριέχει ποικίλους παράγοντες, οι οποίοι είναι σε θέση να επηρεάσουν ανά πάσα 

στιγµή την κάθε του απόφαση (Hiu, Siu, Wang and Chang, 2001).  

 

Στις ηµέρες µας, ο σύγχρονος καταναλωτής είναι εκτεθειµένος σε µία αρκετά µεγάλη 

ποικιλία εµπορικών προϊόντων, σηµάτων και υπηρεσιών, τόσο από φυσικά όσο και από 

ηλεκτρονικά καταστήµατα λιανικής πώλησης, τα οποία σε συνδυασµό µε τον τεράστιο 

όγκο πληροφόρησης που προσφέρουν, διευρύνουν τη σφαίρα των επιλογών του και 

καθιστούν τη λήψη απόφασης αρκετά πολύπλοκη (Anic, Shuleska, Rajh S. P., Rajh E. 

and Bevanda, 2016; Hafstrom, Chae and Chung, 1992). Εκτός αυτού, πλέον οι 

καταναλωτές πολιορκούνται καθηµερινά από διαφηµίσεις, ειδησεογραφικά άρθρα, 

άµεσες αποστολές µηνυµάτων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κτλ., τα οποία παρέχουν 

πληθώρα πληροφοριών και µεταφέρουν ανάµικτα µηνύµατα. Το γεγονός αυτό καθιστά 

τη διαδικασία λήψης απόφασης ακόµη πιο πολύπλοκη και περισσότερο σηµαντική από 

ότι στο παρελθόν (Hafstrom et al., 1992). 

 

Η άνοδος του διαδικτύου έχει διευρύνει θεαµατικά τις καταναλωτικές επιλογές και 

ταυτόχρονα έχει συντελέσει αρκετά στην ανάπτυξη και στη µετεξέλιξη των 

καταναλωτικών αγορών, ωθώντας το κλασικό εµπόριο στην ηλεκτρονική σύγχρονη 

εποχή. Συγκεκριµένα, έχει αλλάξει κάθε πτυχή της καθηµερινότητας του καταναλωτή, 

από τον τρόπο µε τον οποίο επικοινωνεί και λαµβάνει πληροφορίες για τα προϊόντα, τις 

υπηρεσίες και τις προσφορές, µέχρι τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιεί τις αγορές 

του (Kim and Lennon, 2008). Την ίδια στιγµή, οι τεχνολογικές εξελίξεις δηµιουργούν 

συνεχώς νέες ευκαιρίες για ηλεκτρονικές αγορές σε τέτοιο βαθµό που ο καταναλωτής 

είναι σε θέση να αλληλοεπιδρά διαδικτυακά µε µία επιχείρηση από οπουδήποτε και 

οποτεδήποτε, εύκολα και γρήγορα (Rose, Hair and Clark, 2010). Ως φυσικό επακόλουθο, 

το ηλεκτρονικό εµπόριο καθιερώθηκε ως ο πιο διαδεδοµένος τρόπος αγορών για τους 

περισσότερους σύγχρονους καταναλωτές, κυρίως από επιχειρήσεις προς καταναλωτές 

(B-to-C) (Kim, Ferrin and Rao, 2008). Βασικό πυλώνα όµως αυτής του της εδραίωσης, 
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αποτελεί η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου, καθώς προσέφερε και προσφέρει πάρα 

πολλές ευκαιρίες για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας στη διαδικτυακή αγοραστική 

συµπεριφορά. Το γεγονός αυτό επιτεύχθηκε µέσα από µια σειρά πλεονεκτηµάτων και 

νέων δυνατοτήτων που δόθηκαν στον καταναλωτή ως κίνητρα παρακίνησης, όπως 

παραδείγµατος χάρη είναι οι άµεσες συγκρίσεις µε πολλαπλές παραµέτρους µεταξύ των 

προϊόντων, η βελτίωση των διαθέσιµων πληροφοριών που µπορεί να βρει κανείς για τα 

προϊόντα, η ελαχιστοποίηση του κόστους της αναζήτησης κτλ. (Rose et al., 2010).  Τέλος, 

τα θεµέλια πάνω στα οποία αναπτύχθηκαν όλα όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως, 

αποτελούν ένα σύνολο παγκόσµιων και διασυνδεδεµένων δικτύων, γνωστά σε όλους µας 

ως Διαδίκτυο ή Παγκόσµιος Ιστός. 

 

Ενώ λοιπόν, µέχρι το 2007 το διαδίκτυο παρουσίαζε έναν σχετικά σταθερό µέσο ρυθµό 

ανάπτυξης περίπου 19% ετησίως, την τελευταία δεκαετία αναπτύσσεται κάθε χρόνο 

ολοένα και πιο γρήγορα από ότι θα µπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί (Kim et al.,  

2007). Πιο συγκεκριµένα, σήµερα το 51.7% του παγκόσµιου πληθυσµού χρησιµοποιεί 

το διαδίκτυο και ο παγκόσµιος ρυθµός ανάπτυξης του από το 2000 έως και το 2017 

συνολικά αποτυπώνεται στο 976.4% (www.internetworldstats.com). Όπως έχει 

σηµειωθεί από τους Kim και Lennon κατά το παρελθόν, «το διαδίκτυο είναι το ταχύτερα 

αναπτυσσόµενο λιανικό κανάλι, µε όγκο πωλήσεων σχεδόν τριπλάσιο των συνολικών 

λιανικών πωλήσεων του 2004». 

 

 Η συνεχόµενη αυτή ανάπτυξη του, αύξησε ταυτόχρονα και τον όγκο των διαθέσιµων 

δεδοµένων που παράγονται από τα κλικ των εκατοµµυρίων χρηστών. Το γεγονός αυτό 

συνέβαλλε αρκετά στις σύγχρονες έρευνες του µάρκετινγκ, καθώς επιτρέπει τόσο στους 

επαγγελµατίες του χώρου όσο και στους ακαδηµαϊκούς, να εξετάσουν εκτενέστερα τη 

συµπεριφορά και τους τρόπους αναζήτησης του καταναλωτή, σε πολύ µεγαλύτερη 

κλίµακα από ότι στο παρελθόν (Moe, 2003). Οι εταιρείες από την πλευρά τους, πιστεύουν 

πως είναι αρκετά σηµαντικό το να µπορούν να κατανοήσουν την αγοραστική 

συµπεριφορά καθώς και τη διαδικασία της λήψης των αγοραστικών αποφάσεων. Η 

πεποίθηση τους αυτή οφείλεται στο ότι, η κατανόηση των ψυχολογικών καταστάσεων 

που σχετίζονται µε τη συµπεριφορά του καταναλωτή, πχ. η προσωπικότητα, ο τρόπος 

ζωής, οι συνήθειες κτλ., βοηθάει τόσο στην επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών 

µάρκετινγκ που θα εφαρµοστούν, όσο και στο χτίσιµο µίας αποτελεσµατικότερης 

επικοινωνίας µε τα διαφορετικά τµήµατα των καταναλωτών (Walsh, Thurau, Mitchell 

and Wiedmann, 2001). Για το λόγο αυτόν, οι ερευνητές της συµπεριφοράς καταναλωτή 
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συλλέγουν πληροφορίες και προσπαθούν να σκιαγραφήσουν τα καταναλωτικά προφίλ, 

ώστε να κατανοήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα την αγοραστική συµπεριφορά και τη 

διαδικασία λήψης απόφασης, και εν συνεχεία να προωθήσουν τα αποτελέσµατα τους 

στην αγορά ως συµβουλευτικούς οδηγούς (Lysonski, Durvasula and Zotos, 1995).  

 

Έτσι λοιπόν, οι επαγγελµατίες του µάρκετινγκ βασιζόµενοι στους συµβουλευτικούς 

οδηγούς λήψης απόφασης του καταναλωτή, µπορούν να σχεδιάσουν µε βέλτιστο τρόπο 

την τοποθέτηση των προϊόντων τους στην αγορά και να επικοινωνήσουν µε διαφορετικές 

οµάδες καταναλωτών, χρησιµοποιώντας το κατάλληλο µήνυµα στο σωστό 

καταναλωτικό κοινό. Για παράδειγµα, εάν υπάρχει µία µεγάλη οµάδα παρορµητικών 

καταναλωτών οι οποίοι είναι πιο επιρρεπείς σε διαπροσωπική επαφή, τότε αυτή είναι µία 

πληροφορία την οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι άνθρωποι του µάρκετινγκ και 

να σχεδιάσουν την αντίστοιχη στρατηγική προσέγγισης για τη συγκεκριµένη οµάδα 

καταναλωτών. Συνεπώς, οι οδηγοί των καταναλωτικών προφίλ χρησιµοποιούνται τόσο 

στη τµηµατοποίηση της αγοράς όσο και γενικότερα στη στρατηγική και τον καταµερισµό 

των στόχων του µάρκετινγκ, αλλά κυρίως χρησιµοποιούνται ως µία τεχνική περιγραφής 

των διαφορετικών αγοραστικών νοοτροπιών (Lysonski and Durvasula, 2013; Durvasula 

et al., 1993; Lysonski et al., 1995). Από την άλλη πλευρά, οι αποφάσεις των 

καταναλωτών λειτουργούν ως σινιάλο για το σύγχρονο µάρκετινγκ, δίνοντας 

ανατροφοδότηση για το εάν η στρατηγική που εφαρµόστηκε ήταν σοφή και διορατική ή 

εάν ήταν κακοσχεδιασµένη µε αποτέλεσµα να χάσει την αγορά (Bandara, 2014). 

 

Ορισµένα παραδείγµατα για το πως µπορεί να οριστεί το προφίλ ενός καταναλωτή, είναι 

ως εξής: οικονοµικός αγοραστής, προσαρµοστικός αγοραστής, ηθικός αγοραστής, 

απαθής αγοραστής, πιστός αγοραστής, αγοραστής µε προσανατολισµό τη τιµή, την 

ποιότητα, τη µάρκα, την άνεση, τη µόδα, την ψυχαγωγία κτλ.. Όλες αυτές οι ταξινοµήσεις 

των καταναλωτών σε αγοραστικά προφίλ, παρέχουν στις επιχειρήσεις µία σειρά 

σηµαντικών µεθόδων και δυνατοτήτων µέτρησης, οι οποίες βοηθούν αρκετά το 

διαχωρισµό του ευρύτερου κοινού στις καταναλωτικές αγορές (Hiu et al., 2001). 

 

2. Σκοπός 
 

Κατά το παρελθόν έχουν πραγµατοποιηθεί αναρίθµητες έρευνες στα φυσικά 

καταστήµατα της λιανικής αγοράς, οι οποίες αφορούν τον προσδιορισµό των 

διαφορετικών νοοτροπιών ή στυλ που υιοθετούν οι καταναλωτές κατά την αγοραστική 
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διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια, µε την εξέλιξη του διαδικτύου στο πιο δηµοφιλές µέσο 

αναζήτησης και αγοράς προϊόντων, έχει παρατηρηθεί πως ελάχιστες είναι οι έρευνες οι 

οποίες αφορούν τη διερεύνηση των αγοραστικών στυλ στις ηλεκτρονικές αγορές (Ling, 

Chai and Piew, 2010; Darley, Blankson and Luethge, 2010; Katawetawaraks and Wang, 

2011). Ο ρυθµός µε τον οποίο στρέφονται οι καταναλωτές στο διαδίκτυο για τις αγορές 

τους, υπογραµµίζει την ανάγκη να κατανοήσουµε και να προβλέψουµε καλύτερα τις 

καταναλωτικές συµπεριφορές στις ηλεκτρονικές αγορές.   
 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας αφορά τη διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο οι 

καταναλωτές λαµβάνουν αποφάσεις κατά την αγορά αγαθών και υπηρεσιών µέσα στο 

διαδίκτυο και ταυτόχρονα, της επιρροής που πιθανόν ασκείται από τους διαφορετικούς 

τρόπους λήψης απόφασης προς τα αντιλαµβανόµενά πλεονεκτήµατα και ρίσκα του 

διαδικτύου.  

 

Τα ευρήµατα από τη σκιαγράφηση των αγοραστικών στυλ που υιοθετούνται στο 

διαδίκτυο, ενδέχεται να αποτελούν δεδοµένα ζωτικής σηµασίας τόσο για τη µελέτη της 

συµπεριφοράς του σύγχρονου καταναλωτή, όσο και για τις στρατηγικές µάρκετινγκ που 

επιλέγονται να εφαρµοστούν στην ηλεκτρονική λιανική αγορά. Εξετάζεται λοιπόν, ο 

τρόπος µε τον οποίο οι διαφορετικοί τύποι καταναλωτή αντιλαµβάνονται τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των ηλεκτρονικών αγορών, καθώς υπάρχει 

πιθανότητα να εµφανίζουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην πρόθεση τους να 

εκδηλώσουν την αγοραστική τους δραστηριότητα στο διαδίκτυο. Στόχος της έρευνας 

είναι να προάγει στους µάνατζερ των ηλεκτρονικών καταστηµάτων χρήσιµες 

πληροφορίες για τις αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών στο διαδίκτυο, µε βάση 

τη θεωρία των Sproles και Kendall (1986) για τα αγοραστικά στυλ του καταναλωτή. 

 

3. Επισκόπηση της Αρθρογραφίας 
 

3.1 Οι Προσεγγίσεις των Καταναλωτικών Στυλ Λήψης Απόφασης 

 

Η θεωρία των καταναλωτικών στυλ λήψης απόφασης βασίζεται στην υπόθεση ότι οι 

καταναλωτές προβαίνουν σε αγορές υιοθετώντας κάποιο από τα προαναφερθέντα προφίλ 

λήψης απόφασης (Anic et al., 2016). Η εκτεταµένη έρευνα πάνω στον τοµέα της 

συµπεριφοράς καταναλωτή, έχει εντοπίσει τρεις προσεγγίσεις για τον χαρακτηρισµό των 

καταναλωτικών στυλ: 
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ü την ψυχογραφική/του τρόπου ζωής προσέγγιση,  

ü την προσέγγιση της τυπολογίας των καταναλωτών, 

ü και την προσέγγιση των χαρακτηριστικών των καταναλωτών, (Sproles and 

Kendall, 1986; Durvasula et al., 1993; Anic et al., 2016).  

 

α. Κατά την «ψυχογραφική προσέγγιση» χρειάζεται να προσδιοριστούν πάνω από 100 

χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται µε τη συµπεριφορά των καταναλωτών. Αυτό 

συµβαίνει διότι εξετάζονται οι επιλογές τους µε βάση τα γενικά χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας τους, των αναγκών και των αξιών τους, για τα οποία ταυτόχρονα γίνεται 

προσπάθεια να συσχετιστούν µε τα ενδιαφέροντα τους, τον τρόπο ζωής τους αλλά και τις 

γενικότερες δραστηριότητες τους (Sproles & Kendall, 1986; Leo, Bennett and Hartel, 

2005).  

 

β. Η «προσέγγιση της τυπολογίας των καταναλωτών» επιχειρεί να ορίσει τους «γενικούς 

τύπους» καταναλωτή (Sproles & Kendall, 1986). Επιδιώκει δηλαδή και φροντίζει να 

κατηγοριοποιήσει τους καταναλωτές σε οµάδες ή τύπους, οι οποίοι σχετίζονται άµεσα 

µε τη λιανική αγορά. Τέτοιου είδους µελέτες επικεντρώνονται συνήθως σε συγκεκριµένα 

προϊόντα ή οµάδες προϊόντων και γενικότερα  στην αγορά λιανικής ( Leo et al., 2005). 

 

γ. Τέλος, έχουµε την «προσέγγιση των χαρακτηριστικών των καταναλωτών», η οποία 

ασχολείται µε τον ψυχικό προσανατολισµό του καταναλωτή κατά τη λήψη των 

αποφάσεων του (Sproles & Kendall, 1986; Durvasula et al., 1993). Βασίζεται στην 

υπόθεση ότι οι καταναλωτές διαθέτουν γνωστικούς και συναισθηµατικούς 

προσανατολισµούς, οι οποίοι καθορίζουν τον τρόπο λήψης των αποφάσεων τους (Sproles 

& Kendall, 1986; Leo et al., 2005).  

 

Αυτή η τελευταία προσέγγιση, στηρίχθηκε σε µία διερευνητική µελέτη του Sproles 

(1985), κατά την οποία ανέπτυξε 50 στοιχεία µε σκοπό τη µέτρηση του ψυχικού και 

νοητικού προσανατολισµού του καταναλωτή ως προς τα ψώνια και τις αγορές. Το 

αποτέλεσµα ήταν να διατυπωθούν εννέα υποθετικά στυλ για τη διαδικασία της λήψης 

απόφασης (Durvasula & Lysonski, 1993; Lysonski et al., 1995). Για τους ερευνητές της 

συµπεριφοράς καταναλωτή στάθηκε αρκετά ελπιδοφόρα και πολύτιµη προσέγγιση, διότι 

παρείχε ένα σύστηµα µέτρησης του τρόπου λήψης απόφασης των καταναλωτών µε 
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τυποποιηµένες δοκιµές, οι οποίες είχαν και εξακολουθούν να έχουν πρακτική εφαρµογή 

(Durvasula et al., 1993).  

 

Και οι τρεις παραπάνω προσεγγίσεις έχουν ως κοινό σηµείο την αρχή πως όλοι οι 

καταναλωτές πραγµατοποιούν τις αγορές τους ακολουθώντας ορισµένους θεµελιώδης 

τρόπους λήψης απόφασης ή διαφορετικά, υιοθετώντας κάποιο αγοραστικό στυλ, όπως 

είναι το στυλ της ορθολογικής ή παρορµητικής αγορά, έως το στυλ της αγοράς µε βάση 

την ποιότητα, την τιµή ή τη µάρκα κτλ. (Sproles & Kendall, 1986; Durvasula et al., 1993; 

Lysonski et al., 1995; Lysonski & Durvasula, 2013;). Ωστόσο, οι καταναλωτές 

παρουσιάζουν διαφορές τόσο στη νοοτροπία όσο και στην προσωπικότητα τους, οι 

οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο για τον τρόπο µε τον οποίο συµµετέχουν στην 

διαδικασία λήψης απόφασης και κάνουν επιλογές. Συνεπώς, είναι αρκετά σηµαντικό το 

να µπορούµε να περιγράψουµε όλους τους καταναλωτές µε αναγνωρίσιµα στυλ και 

θεµελιώδεις τρόπους λήψης απόφασης (Durvasula et al., 1993; Lysonski & Durvasula, 

2013).  

 

Μεταξύ των τριών παραπάνω προσεγγίσεων, η προσέγγιση των χαρακτηριστικών των 

καταναλωτών φάνηκε πως ήταν η πιο ισχυρή και επεξηγηµατική, καθώς επικεντρώθηκε 

κυρίως στον ψυχικό προσανατολισµό των καταναλωτών κατά τη λήψη των αποφάσεων 

τους (Lysonski & Durvasula, 1995; Anic et al., 2016).  

 

3.2 H Προσέγγιση των Sproles & Kendall 

 

Οι Sproles και Kendall ήταν οι πρώτοι ερευνητές οι οποίοι εγκαθίδρυσαν έναν βασικό 

πυρήνα για τις τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις της µέτρησης των προφίλ λήψης 

απόφασης του καταναλωτή (Hiu et al., 2001; Lysonski & Durvasula, 2013). Στην 

προσπάθεια τους να προσεγγίσουν αυτό το νέο µοντέλο µέτρησης, όρισαν τα 

καταναλωτικά προφίλ λήψης απόφασης ως έναν «νοητικό προσανατολισµό», ο οποίος 

χαρακτηρίζει τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιεί τις επιλογές του ο καταναλωτής και 

παρουσιάζει µία σχετικά σταθερή και µακροχρόνια επίδραση στη λήψη των αποφάσεων 

του (Sproles & Kendal, 1986; Walsh et al., 2001). Η µέθοδος των Sproles και Kendall 

(1986), αποτελεί µία διερεύνηση των γνωστικών και συναισθηµατικών 

προσανατολισµών του καταναλωτή κατά τη διαδικασία της λήψης απόφασης σε ένα 

πλαίσιο αγορών (Lysonski & Durvasula, 2013). Επίσης, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω,  αποτελεί µία αρκετά σηµαντική εξέταση για τις πρακτικές του µάρκετινγκ, 
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διότι διευκολύνει την τµηµατοποίηση της αγοράς (Sproles & Kendall, 1986; Walsh et al., 

2001). 

 

Η αρχή της προσέγγισης τους βασίστηκε στην «προσέγγιση των χαρακτηριστικών των 

καταναλωτών» του Sproles του 1985 όπου ένα χρόνο αργότερα, σε συνεργασία µε τον 

Kendall (1986), επανεξέτασαν τον παραπάνω κατάλογο των 50 στοιχείων, 

αναπτύσσοντας µία πιο συνοπτική κλίµακα µε 40 στοιχεία. Στη συνέχεια, 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης, διαµόρφωσαν ένα µοντέλο 

αναγνώρισης οχτώ ψυχικών χαρακτηριστικών της αποφασιστικής διαδικασίας, δίνοντας 

του τον τίτλο «Consumer Style Inventory», δηλαδή «καταγραφή καταναλωτικών στυλ» 

(Durvasula et al., 1993). 

 

Το θεωρητικό υπόβαθρο πίσω από το µοντέλο των Sproles και Kendall (1986), εξηγεί 

πως οι καταναλωτές διαθέτουν οχτώ διαφορετικές διαστάσεις λήψης απόφασης οι οποίες 

καθορίζουν τη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων τους. Αυτές οι οχτώ διαστάσεις, 

µετριούνται µε βάση ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο αποτελείται από 40 ερωτήσεις. Η  

κάθε ερώτηση βαθµολογείται µε βάση τα πέντε σηµεία της κλίµακας του Likert, έχοντας 

ως ενδείξεις βαθµίδες όπως «συµφωνώ απόλυτα» και «διαφωνώ απόλυτα» (Walsh et al., 

2001). Το µοντέλο περιγράφεται ως η «βασική προσωπικότητα του καταναλωτή» και η 

έννοια της προσωπικότητας είναι ανάλογη µε αυτήν της ψυχολογίας (Sproles & Kendal, 

1986; Hafstrom et al., 1992; Hiu et al., 2001). 

 

Πιο συγκεκριµένα, οι οχτώ διαστάσεις της λήψης αποφάσεων του καταναλωτή είναι : 

 

1. «Τελειοµανής» ή «Συνείδηση Υψηλής Ποιότητας»: ο καταναλωτής που αναζητά 

στα προϊόντα την υψηλότερη ποιότητα. 

2. «Συνείδηση Μάρκας» ή «Τιµή Ίσων Ποιότητα»: ο καταναλωτής ο οποίος 

αγοράζει ακριβά και εµπορικά σήµατα. Συνήθως πιστεύει πως µία υψηλότερη 

τιµή σηµαίνει καλύτερη ποιότητα. 

3. «Συνείδηση Καινοτοµίας» ή «Προσανατολισµός στη Μόδα»: περιγράφει τον 

καταναλωτή ο οποίος είναι πιθανόν να βιώσει ενθουσιασµό και ευχαρίστηση 

αναζητώντας νέα πράγµατα. Απολαµβάνει το να είναι στη µόδα και είναι πολύ 

σηµαντικό γι’ αυτόν η αναζήτηση ποικιλίας. 
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4. «Προσανατολισµός στην Ψυχαγωγία των Αγορών» ή «Ηδονιστική Επίγνωση 

Αγορών»: αφορά τον καταναλωτή που απολαµβάνει τα ψώνια και µπορεί να 

ψωνίσει µόνο για την διασκέδαση του. 

5. “Συνείδηση Τιµής» ή «Συνείδηση Αξίας Έναντι Χρηµάτων»: ο καταναλωτής 

είναι αρκετά προσεκτικός όσον αφορά τις τιµές και την αξία των προϊόντων. 

Αυτός ο καταναλωτής είναι πολύ πιθανόν να αναζητήσει καλύτερες προσφορές 

και να κάνει συγκρίσεις µεταξύ των προσφορών που υπάρχουν στην αγορά. 

6. «Συνείδηση Παρορµητικής Αγοράς»: αφορά τον καταναλωτή που είναι 

παρορµητικός και απρόσεκτος σχετικά µε το πόσα ξοδεύει, καθώς και αδιάφορος 

για το αν θα πραγµατοποιήσει µία καλή αγορά. 

7. «Σύγχυση Εξαιτίας της Υπερπληροφόρησης»: αναφέρεται στον καταναλωτή ο 

οποίος αισθάνεται ότι υπάρχει µία πληθώρα σηµάτων και καταστηµάτων από τα 

οποία µπορεί να επιλέξει. Αντιµετωπίζει δυσκολία στο να επιλέξει εξαιτίας αυτής 

του της αίσθησης των υπερβολικά πολλών διαθέσιµων επιλογών. 

8. «Συνείδηση Αφοσίωσης στη Μάρκα»: αφορά τον καταναλωτή ο οποίος είναι 

πολύ πιθανόν να έχει αποκτήσει αγαπηµένα εµπορικά σήµατα και καταστήµατα 

(Walsh et al., 2001; Lysonski & Durvasula, 2013). 

 

Εν κατακλείδι, το µοντέλο των Sproles και Kendall (1986) είναι ένα αρκετά χρήσιµο και 

απαραίτητο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, καθώς αφορά την ποσοτική ταξινόµηση των 

ετερογενών τρόπων λήψης απόφασης µεταξύ των καταναλωτών, σε συγκεκριµένες 

κατηγορίες προσανατολισµού (Lysonski et al., 1995). Επιτρέπει δηλαδή, την καταγραφή 

των διαφορετικών µορφών λήψης απόφασης των καταναλωτών, σε διακριτά αγοραστικά 

στυλ και στην συνέχεια την ταξινόµηση τους σε διακριτές οµάδες αγοραστών, 

προσδιορίζοντας µε τον τρόπο αυτόν τους γενικούς προσανατολισµούς ως προς την 

αγορά (Lysonski & Durvasula, 2013). 

 

3.3 Χρηστικές & Ηδονιστικές Προσεγγίσεις 
 

Οι ερευνητές έχουν αποδείξει κατά το παρελθόν, πως οι καταναλωτές παρακινούνται 

τόσο από χρηστικά κίνητρα για τις αγορές τους, όπως είναι η αποδοτικότητα, το κόστος 

κτλ., όσο και από ηδονιστικά κίνητρα. Τα ηδονιστικά κίνητρα αφορούν την επιθυµία του 

καταναλωτή να ικανοποιήσει τις ηδονιστικές του ανάγκες, όπως για παράδειγµα είναι η 

ανάγκη του για κοινωνική αλληλεπίδραση ή για διασκέδαση κτλ. (Babin, Darden and 

Griffin, 1994; O'Brien, 2010). Γενικά, τα κίνητρα τα οποία οδηγούνε σε αγοραστική 
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συµπεριφορά, αφορούν παράγοντες οι οποίοι προσδιορίστηκαν αρχικά µέσα από 

παλιότερες ερευνητικές µελέτες της φυσικής λιανικής αγοράς και πλέον παρατηρείται 

πως ασκούν επίδραση και στις ηλεκτρονικές αγορές (Zhou, Dai and Zhang, 2007). Οι 

περισσότερες έρευνες αγοράς που έχουν πραγµατοποιηθεί, χρησιµοποιούν µεµονωµένα 

αλλά και συνδυαστικά τις χρηστικές και ηδονιστικές διαστάσεις των αγορών, 

προσπαθώντας να κατανοήσουν ποιοι είναι οι λόγοι που παρακινούν τους ανθρώπους να 

ψωνίσουν (O'Brien, 2010).  

 

Ο απολογισµός των χρηστικών και των ηδονιστικών κινήτρων µας βοηθάει αρκετά, 

καθώς µπορεί να προσδώσει µία πολύ καλύτερη εικόνα του καταναλωτή και να εξηγήσει 

αρκετές συµπεριφορές του, οι οποίες είναι δύσκολο να εξηγηθούν χρησιµοποιώντας 

µόνον τις χρηστικές-λειτουργικές προσεγγίσεις (Babin et al., 1994). Επιπλέον, οι 

Childers et al. (2001) κατέληξαν στο συµπέρασµα πως τόσο τα χρηστικά όσο και τα 

ηδονιστικά κίνητρα που εµπλέκονται στην αγοραστική διαδικασία, παίζουνε αρκετά 

σηµαντικό ρόλο στην πρόβλεψη και τη διαµόρφωση της συµπεριφοράς του καταναλωτή 

στις ηλεκτρονικές αγορές. Ας δούµε όµως αναλυτικότερα και µε τη σειρά τις δύο αυτές 

διαφορετικές προσεγγίσεις. 

 

3.3.1 Χρηστική Προσέγγιση 
 

Κατά τη χρηστική προσέγγιση, η αγοραστική εµπειρία εµφανίζεται προσανατολισµένη 

στην εργασία, είναι ορθολογικά δοµηµένη και στοχεύει στο τελικό αποτέλεσµα και την 

ολοκλήρωση του "έργου" της αγοράς των προϊόντων (Babin et al., 1994; Wolfinbarger 

and Gilly, 2000; Arnold and Reynolds, 2003). Σχετίζεται µε τις λειτουργικές πτυχές ενός 

πλαισίου αγορών και περιγράφει τον καταναλωτή ως έναν λογικό λύτη προβληµάτων. 

Θεωρεί δηλαδή, πως ο καταναλωτής αντιλαµβάνεται την αγορά ως µία προβληµατική 

δραστηριότητα µέσα στην οποία θα µετακινηθεί µέσω µίας σειράς λογικών βηµάτων 

(Sarkar, 2011). Οι χρηστικοί καταναλωτές, οι οποίοι ονοµάζονται διαφορετικά 

καταναλωτές προσανατολισµένοι στο στόχο της αγοράς, ενδιαφέρονται να αγοράσουν 

προϊόντα µε αποτελεσµατικό και έγκαιρο τρόπο προκειµένου να πετύχουν το στόχο των 

αγορών τους µε τον ελάχιστο βαθµό εθισµού (Childers, Carr, Peck and Carson, 2001; 

Zhou et al., 2007). Αντικατοπτρίζει δηλαδή, µία έκβαση αγορών µε διανοητική 

προσέγγιση και χωρίς επιφορτισµένα συναισθήµατα (Jones, Reynold and Arnold, 2006). 
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3.3.2 Ηδονιστική Προσέγγιση 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την ηδονιστική προσέγγιση της 

αγοραστικής εµπειρίας, ιδιαίτερα καθώς οι ερευνητές αναγνωρίζουν τη σηµασία της 

δυνητικής ψυχαγωγίας και της συναισθηµατικής της αξίας (Arnold & Reynolds, 2003). 

Η ηδονιστική αξία των αγορών αντικατοπτρίζεται στη διασκέδαση και στην ψυχαγωγία 

που αντλεί ο καταναλωτής από τις αγορές του και περιλαµβάνει συναισθηµατική 

διέγερση η οποία λαµβάνει χώρα κατά τη διαδικασία αγοράς ή κατανάλωσης του 

προϊόντος (Childers et al., 2001; Sarkar, 2011).  Επίσης, είναι περισσότερο υποκειµενική 

και προσωπική από ό,τι η χρηστική προσέγγιση, ενώ στοχεύει στην παραγωγή 

συναισθηµάτων ευχαρίστησης, φαντασίας και απόδρασης από την καθηµερινότητα, 

παρά στην ολοκλήρωση των αγορών (Babin et al., 1994; Jones et al., 2006).  

 

3.4 Διχοτόµηση των Αγοραστικών Στυλ Βάσει των Χρηστικών & Ηδονιστικών 

Προσεγγίσεων 
 

Σύµφωνα µε την έρευνα των Zhou et al. (2009), τα οχτώ καταναλωτικά προφίλ λήψης 

απόφασης τα οποία αναφέρθηκαν λίγο παραπάνω, µπορούν να διχοτοµηθούν σε δύο 

διαφορετικές οµάδες µε βάση τις χρηστικές και τις ηδονιστικές θεωρήσεις των άλλων 

ερευνητών (Babin et al., 1994; Arnold & Reynolds, 2003; Jones et al., 2006). Έτσι 

λοιπόν, θα προσεγγίσουµε τις µορφές αγορών που µπορούν να προκύψουν από την 

υιοθέτηση των αντίστοιχων αγοραστικών προφίλ, οµαδοποιώντας τα µε βάση τα 

χρηστικά και ηδονιστικά κίνητρα που οδηγούν στην αγορά ενός προϊόντος. 

 

Οι χρηστικές µορφές αγορών προκύπτουν από λειτουργικά κίνητρα τα οποία σχετίζονται 

µε χρηστικές λειτουργίες όπως είναι η ευκολία, η αναζήτηση ευκαιριών, η αναζήτηση 

ποικιλίας, η αναζήτηση ποιότητας και η λογική τιµή των εµπορευµάτων (Forsythe, Liu, 

Shannon and Gardner, 2006; Zhou, Arnold, Pereira and Yu, 2009; Sarkar, 2011). 

Γενικότερα, είναι στενά συνδεδεµένες µε το µακροπρόθεσµο προσανατολισµό, ο οποίος 

συσχετίζεται µε την εξοικονόµηση και όχι µε τις δαπάνες (Zhou et al., 2009). 

 

Το πρώτο γκρουπ ορίζεται από τα αγοραστικά προφίλ που υιοθετούνται για «χρηστικές 

µορφές αγορών» και είναι τα εξής: 

 

ü ο προσανατολισµός στην ποιότητα, 
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ü ο προσανατολισµός στην τιµή,  

ü η συνείδηση παρορµητικής αγοράς, 

ü και η σύγχυση λόγω υπερβολικά πολλών επιλογών (Zhou et al., 2009; 

Lysonski & Durvasula, 2013). 

 

Από την άλλη, οι ηδονιστικές µορφές αγορών προκύπτουν από µη λειτουργικά κίνητρα 

τα οποία σχετίζονται µε την κοινωνική και συναισθηµατική ανάγκη του ατόµου για 

ευχάριστες και ενδιαφέρουσες εµπειρίες αγορών (Forsythe et al., 2006; Sarkar, 2011). 

Κινητήριο δύναµη του συγκεκριµένου γκρουπ αποτελεί η ηδονιστική επιθυµία, την οποία 

µπορούµε να περιγράψουµε ως την ανάγκη να επιτευχθεί το αίσθηµα της ευχαρίστησης 

µέσα από ένα προϊόν και πιθανότατα σχετίζεται µε τα συναισθήµατα που προέρχονται 

από την κατανάλωση ή την απόκτηση του προϊόντος (Lysonski & Durvasula, 2013). 

Συνεπώς, η ηδονιστική µορφή αγορών αντικατοπτρίζει τη δυνητική ψυχαγωγία και τη 

συναισθηµατική αξία των αγορών (Babin et al., 1994)  

 

Έτσι λοιπόν, το δεύτερο γκρουπ µπορεί να οριστεί από τα υπόλοιπα τέσσερα προφίλ 

αγορών, τα οποία αφορούν τις «µορφές αγορών ευχαρίστησης/ηδονισµού» και είναι τα 

εξής: 

 

ü ο προσανατολισµός στη µάρκα, 

ü η συνείδηση µόδας/καινοτοµίας, 

ü η συνείδηση ψυχαγωγίας/διασκέδασης, 

ü και η αφοσίωση στη µάρκα (Lysonski & Durvasula, 2013). 

 

3.5 Πλεονεκτήµατα & Κίνδυνοι Αγοράζοντας στο Διαδίκτυο 

 

Το διαδίκτυο έχει προσφέρει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να µπορεί να ψάξει 

απευθείας µέσα από τον προσωπικό του υπολογιστή πληροφορίες ή να αγοράσει 

προϊόντα και υπηρεσίες, αλληλοεπιδρώντας κατευθείαν µε τα ηλεκτρονικά καταστήµατα 

(Park and Kim, 2003). Η ευκολία και η άνεση που παρατηρείται στις ηλεκτρονικές 

αγορές, αλλά και το γεγονός πως είναι περισσότερο διασκεδαστικές από ό,τι οι 

παραδοσιακές αγορές, αποτελούν ορισµένους µόνον λόγους για τους οποίους οι 

καταναλωτές επιλέγουν να πραγµατοποιήσουν τα ψώνια τους ηλεκτρονικά (Sarkar, 

2011). Παραδείγµατος χάρη, πλέον υπάρχει η δυνατότητα για τον καταναλωτή να 

ψωνίσει ανά πάσα στιγµή οτιδήποτε από οπουδήποτε, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφτεί 
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το φυσικό κατάστηµα. Έχει την επιλογή να βρει τη χαµηλότερη τιµή, συγκρίνοντας το 

ίδιο προϊόν ταυτόχρονα σε διαφορετικά ηλεκτρονικά καταστήµατα. Είναι σε θέση να 

αποφύγει την κυκλοφοριακή συµφόρηση ή ακόµη και την πίεση του πωλητή από την 

πρόσωπο µε πρόσωπο αλληλεπίδραση κ.α. (Katawetawaraks & Wang, 2011). Όλα τα 

προηγούµενα αφορούν ορισµένα αντιληπτά οφέλη τα οποία επωφελείται κανείς από τις 

ηλεκτρονικές αγορές έναντι των αγορών στα φυσικά καταστήµατα και αποτελούν 

κινητήριο δύναµη για την προτίµηση των ηλεκτρονικών αγορών από τους καταναλωτές 

(Zhou et al., 2007). 

 

Οι ηλεκτρονικοί καταναλωτές, κινητοποιούνται για αγορές στο διαδίκτυο όταν 

µεγιστοποιούνται τα οφέλη και ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι της αγοράς (Forsythe et 

al., 2006). Οι Bhatnagar και Ghose (2004) διερεύνησαν τον αντίκτυπο ορισµένων 

πλεονεκτηµάτων και κινδύνων για τις ηλεκτρονικές αγορές και κατέληξαν στο 

συµπέρασµα πως οι καταναλωτές ανησυχούν περισσότερο για τα χαρακτηριστικά του 

διαδικτύου που σχετίζονται µε τους αντιληπτούς κινδύνους παρά για τα χαρακτηριστικά 

εκείνα που συνδέονται µε τα πλεονεκτήµατα.  

 

Ας δούµε όµως παρακάτω, ορισµένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα και ρίσκα που 

επωφελείται και αντιµετωπίζει αντίστοιχα, ο σύγχρονος καταναλωτής στις ηλεκτρονικές 

αγορές του διαδικτύου. 

 

3.5.1 Πλεονεκτήµατα 

 

Η µελέτη των Park και Kim (2003) κατηγοριοποιεί τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων σε τέσσερις βασικές κατηγορίες : στα εµπορεύµατα, στην ευκολία της 

χρήσης και της πλοήγησης, στην εξυπηρέτηση πελατών και την προώθηση πληροφοριών 

και τέλος στην ασφάλεια. Έχοντας ως ερέθισµα την προηγούµενη έρευνα των Park και 

Kim (2003) θα συνοψίσουµε παρακάτω τα πλεονεκτήµατα που εκπίπτουν από τα 

χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών καταστηµάτων, σε πέντε βασικές κατηγορίες:  

 

ü στην άνεση αγοράς,  

ü στην ευκολία αγοράς,  

ü στην επιλογή προϊόντων,  

ü στους ηλεκτρονικούς λιανοπωλητές,  

ü και τέλος, στον ηδονισµό των αγορών. 
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Εξαιρώντας µόνο την κατηγορία του ηδονισµού στις ηλεκτρονικές αγορές, η οποία 

χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από µη-λειτουργικά (ηδονιστικά) κίνητρα, όλες οι 

υπόλοιπες κατηγορίες έχουν κατά βάση χρηστικό (λειτουργικά κίνητρα) χαρακτήρα. 

 

3.5.1.1 Άνεση Αγοράς 

 

Εµπειρικές έρευνες κατά το παρελθόν έχουν αναδείξει πως η άνεση που παρέχεται µε τη 

χρήση του διαδικτύου, είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για την προθυµία των 

καταναλωτών να ψωνίσουν ηλεκτρονικά (Katawetawaraks & Wang, 2011). Η 

αντιλαµβανόµενη άνεση στο διαδίκτυο έχει ασκήσει θετική επιρροή στην τάση 

υιοθέτησης των ηλεκτρονικών αγορών, καθώς τα ηλεκτρονικά καταστήµατα 

παραµένουν διαθέσιµα για τους καταναλωτές όλο το εικοσιτετράωρο, εφτά ηµέρες την 

εβδοµάδα, σε αντίθεση µε το περιοριστικό ωράριο λειτουργίας των φυσικών 

καταστηµάτων (Childers et al., 2001; Katawetawaraks & Wang, 2011).  

 

Η έννοια της άνεσης περιλαµβάνει στοιχεία τόσο σχετικά µε το «πότε» ένας 

καταναλωτής µπορεί να ψωνίσει όσο και µε το «που» (Childers et al., 2001). Οι 

επιστήµονες της συµπεριφοράς καταναλωτή έχουν καθορίσει την «άνεση» ως την 

εξοικονόµηση του χρόνου και της προσπάθειας που απαιτείται από την πλευρά του 

καταναλωτή για την αγορά ενός προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένων της σωµατικής και 

της πνευµατικής προσπάθειας (Wolfinbarger & Gilly, 2000). Οι ηλεκτρονικές αγορές 

λοιπόν, παρέχουν άνεση σε βαθµό που δεν µπορούν να την προσφέρουν οι αγορές στα 

φυσικά καταστήµατα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν τη δυνατότητα γρήγορων αγορών, 

µέσα από µία τεράστια ποικιλία καταστηµάτων (Childers et al., 2001; Bhatnagar & 

Ghose, 2004).  

 

Ένα ακόµη πολύ σηµαντικό στοιχείο της άνεσης στο διαδίκτυο αποτελεί η ευκολία της 

προσβασιµότητας του καταναλωτή στο κατάστηµα. Εποµένως, οι ηλεκτρονικές αγορές 

στο διαδίκτυο χαρακτηρίζονται από την απόλυτη εξοικονόµηση προσπάθειας και χρόνου 

του καταναλωτή, καθώς επίσης και από την άνετη και εύκολη προσβασιµότητα του στα 

ηλεκτρονικά καταστήµατα (Wolfinbarger & Gilly, 2000).  
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3.5.1.2 Ευκολία Αγοράς 

 

Στην εποχή µας οι καταναλωτές πραγµατοποιούν τις αγορές τους µε δύο βασικούς 

τρόπους: είτε επιλέγοντας να επισκεφτούν κάποιο φυσικό κατάστηµα, είτε από κάποιο 

ηλεκτρονικό κατάστηµα. Ωστόσο, όλο και περισσότεροι αγοραστές προτιµούν να 

ψωνίσουν ηλεκτρονικά, ώστε να εξοικονοµήσουν χρόνο και να µεγιστοποιήσουν την 

ευκολία των αγορών τους έναντι της επίσκεψης τους σε κάποιο φυσικό κατάστηµα 

(Sarkar, 2011). Υπάρχει βέβαια και µία κατηγορία καταναλωτών οι οποίοι επιλέγουν τα 

ηλεκτρονικά καταστήµατα µόνο και µόνο για να ξεφύγουν από την προσωπική 

αλληλεπίδραση µε τον πωλητή, καθώς είτε τους ασκούν πιέσεις, είτε χειραγωγούν τις 

αγορές τους. Αυτή η τάση επικρατεί ακόµη περισσότερο στους πελάτες οι οποίοι είχαν 

κάποια αρνητική εµπειρία µε κάποιον πωλητή ή απλώς θέλουν να αποφασίζουν ελεύθερα 

από µόνοι τους, χωρίς την παρουσία του πωλητή (Katawetawaraks & Wang, 2011).  

 

Δεδοµένου πως οι ηλεκτρονικές αγορές µπορούν να πραγµατοποιηθούν από οπουδήποτε 

και οποτεδήποτε, καθιστούν τη ζωή των καταναλωτών ευκολότερη καθώς δε χρειάζεται 

να αναζητήσουν θέση στάθµευσης, να περιµένουν στην ουρά στο ταµείο, να παραµείνουν 

στο κατάστηµα ή να κολλήσουν στην κίνηση (Katawetawaraks & Wang, 2011). Οι 

ηλεκτρονικές διαδραστικές αγορές προσφέρουν ευκολία σε βαθµό που αυξάνεται η 

αποτελεσµατικότητα της αναζήτησης, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν στον καταναλωτή 

τη δυνατότητα να ψωνίσει από το σπίτι του, εξαλείφοντας τις απαγορεύσεις, τα σήµατα 

κατειληµµένου, την κυκλοφοριακή συµφόρηση, τις µακροσκελής ουρές στο ταµείο κτλ. 

(Childers et al., 2001). Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές συχνά προτιµούν τα ηλεκτρονικά 

καταστήµατα, διότι ο µεγάλος βαθµό ευκολίας που προσφέρεται παράλληλα επιτυγχάνει 

και τη µείωση του ψυχολογικού τους κόστους (Katawetawaraks & Wang, 2011). 

 

Η ευκολία της αγοράς λοιπόν, αναφέρεται στην αντίληψη που δηµιουργείται σχετικά µε 

τη διαδικασία που οδηγεί στο τελικό αποτέλεσµα των ηλεκτρονικών αγορών (Childers et 

al., 2001; Monsuwe, Dellaert and Ruyter, 2004). Πραγµατοποιώντας αγορές στο 

διαδίκτυο, η αντιληπτή ευκολία αγοράς µπορεί να θεωρηθεί πως ενσωµατώνει και την 

ίδια τη διαδικασία της χρήσης του διαδικτύου κατά την ηλεκτρονική αγοραστική 

συµπεριφορά (Childers et al., 2001). Συνεπώς, η αντιληπτή ευκολία της ηλεκτρονικής 

αγοράς σχετίζεται και µε την αντίληψη του ατόµου σχετικά µε το κόστος ή την 

προσπάθεια που απαιτείται για την υιοθέτηση ενός νέου συστήµατος ή τεχνολογίας, ώστε 

να πραγµατοποιήσει τις αγορές του (Jain, Goswami and Bhutani, 2014).  
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Επίσης, σηµαντικό ρόλο για τον προσδιορισµό της αντιληπτής ευκολίας στις 

ηλεκτρονικές αγορές, παίζουν και τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού καταστήµατος 

(Jain et al., 2014). Σύµφωνα µε τους Monsuwe et. al. (2004) η ευκολότερη τεχνολογία 

είναι πάντα πιο εύκολα αποδεχτή από τους καταναλωτές για ηλεκτρονικές αγορές, από 

ότι µία πιο δύσκολη τεχνολογία, ενώ η ευκολία της χρήσης της ασκεί ιδιαίτερη επιρροή 

όταν ο χρήστης βρίσκεται στα αρχικά στάδια της εµπειρίας του µε τη νέα τεχνολογία ή 

το σύστηµα. Η αντιληπτή ευκολία χρήσης έχει σηµαντική και θετική επίδραση στη στάση 

των καταναλωτών για την πρόθεση τους να αγοράσουν προϊόντα από το διαδίκτυο (Jain 

et al., 2014). 

 

3.5.1.3 Επιλογή Προϊόντων 

 

Η κατηγορία των εµπορευµάτων στα ηλεκτρονικά καταστήµατα, περιλαµβάνει 

χαρακτηριστικά των προϊόντων όπως είναι οι πληροφορίες για τα προϊόντα, η διαθέσιµη 

ποικιλία αλλά και η σύγκρισή τους. Η πλούσια ποικιλία προϊόντων αυξάνει αρκετά την 

πιθανότητα ικανοποίησης των αναγκών του καταναλωτή (Park & Kim, 2003). Βέβαια, 

σύµφωνα µε τους Lohse και Spillers (1998) τα µεγάλα ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι 

λιγότερο αποτελεσµατικά στη µετατροπή της ηλεκτρονικής κίνησης σε πώληση από ότι 

τα µικρά καταστήµατα και αυτό συµβαίνει διότι οι καταναλωτές δυσκολεύονται να 

βρουν αυτό που ψάχνουν.   

 

Εάν λάβουµε ως δεδοµένο πως οι καταναλωτές επισκέπτονται πολύ σπάνια τα φυσικά 

καταστήµατα λιανικής πώλησης προτού λάβουν την απόφαση τους να αγοράσουν, η 

διαθεσιµότητα των πληροφοριών στο διαδίκτυο βοηθάει αρκετά στη µείωση του κόστους 

απόκτησης των πληροφοριών που απαιτούνται για το προϊόν πριν την αγορά του 

(Childers et al., 2001). Εφόσον το χαρακτηριστικό γνώρισµα των ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων είναι να προβάλουν τις πληροφορίες που σχετίζονται µε τις τιµές και τα 

προϊόντα τους ώστε να µειώνεται το κόστος της αναζήτησης για τον καταναλωτή, 

υποστηρίζεται πως όσο πιο εκτενής και υψηλότερης ποιότητας είναι οι διαθέσιµες 

πληροφορίες, τόσο πιο πιθανό είναι να οδηγήσουν σε καλύτερες αγοραστικές αποφάσεις 

και υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης του καταναλωτή (Park & Kim, 2003). Η 

«διαθεσιµότητα των πληροφοριών» όµως, δεν αναφέρεται µόνο στη γενική 

πληροφόρηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, αλλά παράλληλα στην εξατοµικευµένη, 

εύκολη και άνετη πληροφόρηση του καταναλωτή, που στόχο της έχει να διατηρήσει τους 
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υφιστάµενους πελάτες του εκάστοτε ηλεκτρονικού καταστήµατος. Εποµένως, η επιτυχία 

των ηλεκτρονικών καταστηµάτων καθορίζεται από την ικανότητα προσαρµογής των 

διαθέσιµων πληροφοριών στις ανάγκες των καταναλωτών (Park & Kim, 2003).  

 

Τέλος, όταν οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε πολλές πληροφορίες, χρειάζεται να 

συγκρίνουν τις επιλογές των προϊόντων ή των υπηρεσιών, προκειµένου να αποφασίσουν. 

Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, η καλά οργανωµένη δοµή του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος καθώς και η ελκυστική του σχεδίαση, θα αποτελέσουν τους βασικούς 

παράγοντες που θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στο να πείσουν τους καταναλωτές 

που ενδιαφέρονται για το προϊόν ή την υπηρεσία, να ολοκληρώσουν την αγορά τους 

(Katawetawaraks & Wang, 2011). 

 

3.5.1.4 Το Πλεονέκτηµα των Διαδικτυακών Λιανοπωλητών 

 

Από τη στιγµή που οι καταναλωτές αλληλοεπιδρούν µέσω του ηλεκτρονικού τους 

υπολογιστή, δεν υπάρχει η δυνατότητα να αγγίξουν και να αισθανθούν πραγµατικά το 

προϊόν πριν το αγοράσουν. Οι αποφάσεις που παίρνουν βασίζονται κυρίως στις 

πληροφορίες που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστηµα και αυτό έχει ως αποτέλεσµα  η 

διαθεσιµότητα της επαρκής πληροφόρησης να αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για την 

αγοραστική συµπεριφορά στο διαδίκτυο (Park & Kim, 2003). Για το λόγο αυτόν, οι 

λιανοπωλητές στο διαδίκτυο συνήθως παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε 

τα προϊόντα τους (Lim and Dubinsky, 2004). 

 

Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα µετατρέπουν έναν ηλεκτρονικό επισκέπτη σε αγοραστή, 

όταν παρέχουν ποικιλία από προϊόντα και χρήσιµες πληροφορίες, καθώς και ένα 

καλοσχεδιασµένο σύστηµα διεπαφής (Katawetawaraks & Wang, 2011). Το σύστηµα 

διεπαφής επηρεάζει άµεσα την εµπειρία του καταναλωτή, καθώς σχετίζεται µε την 

πλοήγηση του µέσα στο ηλεκτρονικό κατάστηµα, αλλά και µε την ευκολία της χρήσης 

που προσφέρει το εκάστοτε κατάστηµα στον καταναλωτή. Έτσι λοιπόν, κατά την 

αλληλοεπίδραση του καταναλωτή µε τους λιανοπωλητές για προϊόντα ή υπηρεσίες, το 

σύστηµα διεπαφής πρέπει να είναι αρκετά καλοσχεδιασµένο ώστε να µειώνει το χρόνο 

που απαιτείται για την επεξεργασία των διαθέσιµων πληροφοριών, αλλά και το κόστος 

της αναζήτησης. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση της 

προσπάθειας που απαιτείται από τη µεριά του καταναλωτή για την επιλογή και την αγορά 

των προϊόντων (Park & Kim, 2003). 
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Από έρευνα που πραγµατοποίησαν οι Katawetawaraks και Wang (2011), τα ευρήµατα 

έδειξαν πως το 58% των ερωτηθέντων επιλέγει να ψωνίσει διαδικτυακά επειδή έχει τη 

δυνατότητα να πραγµατοποιήσει τις αγορές του τις ώρες που είναι κλειστά τα φυσικά 

καταστήµατα, ενώ το 61% προκειµένου να αποφύγει τα πλήθη και τις µακροσκελείς 

ουρές. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές είναι σε θέση να υποβάλουν ερωτήσεις στους 

ηλεκτρονικούς λιανοπωλητές και να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη ή βοήθεια 

ακόµη και όταν η φυσική αγορά είναι κλειστή (Katawetawaraks & Wang, 2011). 

Παράλληλα, το όφελος της αναζήτησης αυξάνεται, όταν παρέχεται ένα ευρύ φάσµα 

εναλλακτικών επιλογών για τα προϊόντα, όπως είναι για παράδειγµα η δυνατότητα της 

αύξουσας κατανοµής τους ανά κόστος. Επίσης, στις περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής 

βρίσκεται υπό την πίεση του χρόνου, το όφελος από τη µείωση του κόστους αναζήτησης 

είναι αρκετά µεγαλύτερο, καθιστώντας το ένα πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα για την 

επιλογή της ηλεκτρονικής αγοράς (Childers et al., 2001). 

 

Τέλος, επειδή τα ηλεκτρονικά καταστήµατα προσφέρουν στους καταναλωτές 

µεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα και υπηρεσίες, δίνεται η δυνατότητα στους 

καταναλωτές να συγκρίνουν τιµές και προϊόντα από διαφορετικά ηλεκτρονικά 

καταστήµατα και µε τον τρόπο αυτόν, να εντοπίσουν το προϊόν µε τη χαµηλότερη τιµή 

(Lim & Dubinsky, 2004). 

 

3.5.1.5 Ο Ηδονισµός των Ηλεκτρονικών Αγορών 

 

Η ηδονιστική προοπτική στην κατανάλωση περιλαµβάνει τις συναισθηµατικές 

αφυπνίσεις εκείνες που προκύπτουν µέσα από την πράξη της κατανάλωσης (Sarkar, 

2011). Σηµαντική πτυχή της ηδονιστικής κατανάλωσης, αποτελεί η εµπειρία που 

προσφέρουν τα προϊόντα µέσα από την γεύση τους, τον ήχο, την αφή, τη µυρωδιά αλλά 

και την πραγµατική τους εικόνα (Childers et al., 2001). Οι ερευνητές έχουν δηλώσει πως 

η «δυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ προϊόντος και καταναλωτή» αποτυπώνεται ως µία 

ιδιαίτερα σηµαντική προϋπόθεση για την ηδονιστική διέγερση, η οποία λαµβάνει χώρα 

κυρίως όταν ο καταναλωτής χρησιµοποιεί το προϊόν (Sarkar, 2011). 

 

Σίγουρα ένα σηµαντικό όφελος που παρέχεται µέσω των ηδονιστικών αγορών, είναι η 

αντιλαµβανόµενη απόλαυση (Babin et al., 1994). Γενικά, η απόλαυση αντικατοπτρίζει 

τις αντιλήψεις των καταναλωτών σχετικά µε τη δυνητική διασκέδαση των αγορών µέσα 
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από το διαδίκτυο και είναι ένας ισχυρός προγνωστικός παράγοντας για τη στάση των 

καταναλωτών απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές (Jain et al., 2014). Η αντιλαµβανόµενη 

απόλαυση των αγορών στο διαδίκτυο αφορά και την ατοµική αντίληψη πως µε την 

υιοθέτηση µίας νέας τεχνολογίας ή ενός συστήµατος, θα προκύψει µεγαλύτερο αίσθηµα 

ευχαρίστησης. Επίσης, η αντιληπτή εµπειρία των ηλεκτρονικών αγορών εξαρτάται από 

τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού καταστήµατος τα οποία προκαλούν το αίσθηµα της 

ευχαρίστησης (Jain et al., 2014). 

 

Οι Mathwick et al. (2001) ισχυρίστηκαν πως εάν ο καταναλωτής απολαµβάνει την 

εµπειρία των ηλεκτρονικών αγορών, τότε έχει µία πιο θετική στάση απέναντι σε αυτές 

και είναι πολύ πιθανό να ξανά επιλέξει το διαδίκτυο για τις αγορές του. Επίσης, η 

απόλαυση από µία αγορά µπορεί να είναι διπλή, είτε από το προϊόν που αγοράζεται, είτε 

από την ίδια τη διαδικασία των αγορών (Jain et al., 2014). Οι Childers et al. (2001) 

κατέληξαν στο συµπέρασµα πως η απόλαυση είναι το αποτέλεσµα της διασκέδασης και 

της ευχαρίστησης που αντλείται µέσα από την ηλεκτρονική αγοραστική εµπειρία, παρά 

από την καθαυτή ολοκλήρωση του στόχου της αγοράς. Συνεπώς, η απόλαυση 

αντικατοπτρίζει τις αντιλήψεις των καταναλωτών σχετικά µε τη δυνητική διασκέδαση 

των αγορών µέσω του διαδικτύου και φαίνεται ότι αποτελεί έναν σταθερό και ισχυρό 

παράγοντα, ο οποίος επηρεάζει τη στάση του καταναλωτή απέναντι στις ηλεκτρονικές 

αγορές (Childers et al., 2001). 

 

3.5.2 Κίνδυνοι 

 

Ένα πολύ σηµαντικό πεδίο το οποίο κυριαρχεί στις περισσότερες συζητήσεις που 

γίνονται για το διαδίκτυο, είναι το θέµα της ασφάλειας στα ηλεκτρονικά καταστήµατα 

(Park & Kim, 2003). Παρόλο που οι καταναλωτές πιστεύουν πως το διαδίκτυο προσφέρει 

πάρα πολλά οφέλη, ταυτόχρονα τείνει να αυξάνει και τις ανασφάλειες που σχετίζονται 

µε οποιαδήποτε αγοραστική διαδικασία µέσα σε αυτό (Bhatnagar & Ghose, 2002; 

Forsythe et al., 2006; ). 

 

Η έννοια του αντιληπτού κινδύνου εισήχθη στο µάρκετινγκ από τον Bauer (1960) και 

από τότε αποτελεί το επίκεντρο πολλών ερευνών σχετικά µε τη συµπεριφορά του 

καταναλωτή (Bhatnagar & Ghose, 2002). Αφορά το επίπεδο του κινδύνου το οποίο ο 

καταναλωτής πιστεύει πως προκύπτει από την αγορά ενός συγκεκριµένου προϊόντος, από 

έναν συγκεκριµένο λιανοπωλητή, ανεξάρτητα από το αν ισχύει στ’ αλήθεια ή όχι (Jain et 
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al., 2014). Έτσι λοιπόν, ο αντιληπτός κίνδυνος ορίζεται ως η υποκειµενική πεποίθηση 

του καταναλωτή πως θα υποστεί απώλειες κατά την προσπάθεια επίτευξης ενός 

επιθυµητού αποτελέσµατος και όπως έχει αποδειχθεί, παρουσιάζει αρνητική και 

σηµαντική επίδραση στη στάση των καταναλωτών κατά τις αγορές τους στο διαδίκτυο 

(Kim et al., 2007; Zhou et al., 2007; Jain et al., 2014). 

 

Εξαιτίας της φύσης του διαδικτύου όπου η άµεση επαφή µε το προϊόν δεν είναι εφικτή, 

οι καταναλωτές αντιλαµβάνονται υψηλότερα επίπεδα κινδύνου όταν επιλέγουν να 

ψωνίσουν µέσα από το διαδίκτυο από ότι σε κάποιο φυσικό κατάστηµα. Το γεγονός αυτό 

δεν αποτελεί έκπληξη δεδοµένου ότι µελέτες έχουν δείξει επανειληµµένα πως οι 

καταναλωτές αντιλαµβάνονται υψηλότερους κινδύνους όταν ψωνίζουν εκτός φυσικού 

καταστήµατος, όπως για παράδειγµα τηλεφωνικά, µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 

µέσω καταλόγων κτλ. (Bhatnagar & Ghose, 2002; Forsythe et al., 2006). 

 

Ο αντιληπτός κίνδυνος µπορεί να είναι πολυδιάστατος, παρόλα αυτά στη παρούσα 

έρευνα περιορίζεται σε τρεις αρκετά συνηθισµένες διαστάσεις του, οι οποίες σχετίζονται 

άµεσα µε τις ηλεκτρονικές αγορές και αφορούν:  

 

ü το χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο, 

ü τον κίνδυνο προϊόντος, 

ü και τον κίνδυνο χρόνου/ευκολίας. 

 

Οι τρεις παραπάνω διαστάσεις του αντιληπτού κινδύνου στις ηλεκτρονικές αγορές, έχουν 

κατά κύριο λόγο χρηστικό χαρακτήρα και σχετίζονται µε το χρόνο και το κόστος. Έτσι, 

είναι πολύ πιθανόν ένας καταναλωτής µε υψηλό χρηστικό κίνητρο να αντιληφθεί 

µεγαλύτερο κίνδυνος στις ηλεκτρονικές αγορές από ότι ένας άλλος καταναλωτής µε 

χαµηλότερο χρηστικό κίνητρο (Sarkar, 2011). 

 

3.5.2.1 Χρηµατοοικονοµικός Κίνδυνος 

 

Παρόλο που το διαδίκτυο παρέχει αρκετά πλεονεκτήµατα, ακόµη και σήµερα οι 

καταναλωτές ανησυχούν πως η ασφάλεια που προσφέρει σχετικά µε την προστασία των 

προσωπικών τους πληροφοριών δεν επαρκεί (Masoud, 2013). Τα περισσότερα 

ηλεκτρονικά καταστήµατα ενώ ισχυρίζονται την πολιτική προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων του καταναλωτή και εγγυούνται για την προστασία των συναλλαγών του, δεν 
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προσφέρουν λεπτοµερή πληροφόρηση για το τρόπο µε τον οποίο προστατεύουν αυτές τις 

πληροφορίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι καταναλωτές να ανησυχούν για την 

αποκάλυψη των προσωπικών και οικονοµικών τους πληροφοριών (Park & Kim, 2003). 

 

Στα πλαίσια του διαδικτύου, ο χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος αφορά την αντίληψη πως 

ένα συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό µπορεί να χαθεί ή να απαιτηθεί προκειµένου το 

προϊόν να λειτουργήσει σωστά (Masoud, 2013). Ορίζεται δηλαδή, ως η δυνητική καθαρή 

απώλεια χρήµατος και συνδέεται µε την αίσθηση της ανασφάλειας για τις ηλεκτρονικές 

πληρωµές. Επίσης, εκφράζει την αβεβαιότητα του να µη λάβει ο καταναλωτής καθόλου 

το προϊόν, ακόµη και αφού το έχει πληρώσει (Biswas D. and Biswas A., 2004; Forsythe 

et al., 2006).  

 

Μία ακόµη πολύ σηµαντική πτυχή του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου αφορά το αίσθηµα 

της αβεβαιότητας του καταναλωτή για τη χρήση της πιστωτικής του κάρτας στο 

διαδίκτυο, το οποίο είναι γνωστό και ως «κίνδυνος συναλλαγής». Έρευνες έχουν 

αποδείξει πως η συγκεκριµένη οπτική του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου αποτελεί ένα 

αρκετά σηµαντικό εµπόδιο για την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών αγορών (Biswas D. 

& Biswas A., 2004; Forsythe et al., 2006; Sarkar, 2011). 

 
3.5.2.2 Κίνδυνος Προϊόντος 

 
Από τη στιγµή που οι καταναλωτές αλληλοεπιδρούν µέσω του ηλεκτρονικού τους 

υπολογιστή στο διαδίκτυο, δεν έχουν τη δυνατότητα να αγγίξουν και να αισθανθούν 

πραγµατικά το προϊόν. Παίρνουν αποφάσεις κυρίως βάσει των πληροφοριών που τους 

παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστηµα (Park & Kim, 2003).  

 

Η δεύτερη διάσταση του αντιληπτού κινδύνου, εκφράζει τον κίνδυνο που εκπίπτει από 

την αδυναµία του καταναλωτή να εξετάσει το προϊόν προτού το αγοράσει (Bhatnagar & 

Ghose, 2002). Ο κίνδυνος προϊόντος, όπως ονοµάζεται, αφορά κυρίως την απώλεια που 

προκύπτει όταν ένα προϊόν δεν λειτουργεί όπως αναµενόταν ή όταν εµφανίζει 

καθυστέρηση στην παράδοση του ή ακόµη και όταν δεν παραδίδεται καθόλου στον 

τελικό αγοραστή (Forsythe et al., 2006; Sarkar, 2011). 
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Λόγω της φύσης των ηλεκτρονικών αγορών, οι καταναλωτές αντιλαµβάνονται 

µεγαλύτερο κίνδυνο προϊόντος καθώς δεν είναι σε θέση να εξετάσουν το προϊόν πριν το 

αγοράσουν (Katawetawaraks & Wang, 2011). 

 

3.5.2.3 Κίνδυνος Χρόνου/Ευκολίας 

 

Παρόλο που µία εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, πολλές φορές οι µικρές εικόνες των 

προϊόντων στο διαδίκτυο είναι φτωχές σε ποιότητα και θολές. Από την άλλη πάλι, οι 

πολύ µεγάλες εικόνες απαιτούν αρκετό χρόνο για να φορτώσουν και να µπορέσει να τις 

δει ο καταναλωτής (Lohse & Spiller, 1998).  

 

Ο κίνδυνος χρόνου/ευκολίας περιλαµβάνει δυσχέρειες όπως το παράδειγµα της κακής 

ποιότητας της εικόνας του προϊόντος, οι οποίες προκύπτουν αρκετά συχνά στις αγορές 

στο διαδίκτυο. Ο συγκεκριµένος κίνδυνος µπορεί να προκληθεί από τη δυσκολία της 

πλοήγησης του χρήστη µέσα στο ηλεκτρονικό κατάστηµα, από τη δυσκολία υποβολής 

της παραγγελίας του, από την καθυστέρηση της προβολής των προϊόντων, ακόµη και από 

την καθυστέρηση της παράδοσης τους (Forsythe et al., 2006). 

 

3.6 Υποθέσεις 
 

3.6.1 Αγοραστικό Στυλ «Τελειοµανή» - “Perfectionist - High Quality Consciousness” 

 

Το καταναλωτικό στυλ του «Τελειοµανή» χαρακτηρίζεται από συνείδηση υψηλής 

ποιότητας και περιλαµβάνει τους καταναλωτές που αναζητούν τα καλύτερα ποιοτικά 

προϊόντα, δίχως να συµβιβάζονται µε προϊόντα µέτριας ποιότητας (Sproles & Kendal, 

1986). Οι καταναλωτές µε το συγκεκριµένο αγοραστικό στυλ έχουν την τάση να 

ψωνίζουν πάρα πολύ προσεκτικά και µεθοδικά (Park and Gretzel, 2010).  

 

Στις ηλεκτρονικές αγορές, οι διαδικτυακοί καταναλωτές µε προσανατολισµό την υψηλή 

ποιότητα χρειάζεται να προβούν σε σύγκριση των πιθανών ηλεκτρονικών αγορών 

προκειµένου να καταλήξουν στις τέλειες επιλογές. Σε αυτόν τους το σκοπό, πιστεύουν 

ότι τους βοηθάνε αρκετά τα εργαλεία της σύγκρισης προϊόντων, τα οποία προσφέρονται 

διαδικτυακά (Park & Gretzel, 2010). Σύµφωνα µε την έρευνα των Park και Gretze (2010), 

η αντιλαµβανόµενη χρησιµότητα των εργαλείων σύγκρισης για τις αγορές στο διαδίκτυο, 

εξαρτάται από την τάση που έχουν οι καταναλωτές να συγκρίνουν τα προϊόντα πριν τα 
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αγοράσουν, τάση η οποία µε τη σειρά της, επηρεάζεται από το στυλ λήψης των 

αγοραστικών αποφάσεων του ηλεκτρονικού καταναλωτή. Τα ευρήµατα της έρευνας τους 

έδειξαν ότι υπάρχει µία σηµαντική σχέση ανάµεσα στην τάση για σύγκριση των αγορών 

και στον τρόπο λήψης απόφασης του διαδικτυακού καταναλωτή (Park & Gretzel, 2010). 

 

Εξίσου σηµαντική όµως, είναι και η ποιότητα διεπαφής την οποία προσφέρουν τα 

ηλεκτρονικά καταστήµατα στους χρήστες τους. Η ποιότητα διεπαφής αφορά το 

σχεδιασµό του ηλεκτρονικού καταστήµατος, τον τρόπο  πλοήγησής του χρήστη µέσα σε 

αυτό, την ευκολία που του παρέχεται στο να εντοπίσει τα προϊόντα ή τις πληροφορίες 

που τον ενδιαφέρουν και γενικότερα την ευκολία που προσφέρεται για την περιήγηση 

του µέσα στο ηλεκτρονικό κατάστηµα (Spiller and Lohse, 1997). Ο φτωχός σχεδιασµός 

ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο την κίνηση των 

επισκεπτών, όσο και τις πωλήσεις που πραγµατοποιούνται µέσα στο ηλεκτρονικό 

κατάστηµα. Για το λόγο αυτόν, είναι σηµαντικό το να µπορούµε να κατανοήσουµε τις 

επιπτώσεις που έχει στην αγοραστική συµπεριφορά του καταναλωτή ο σχεδιασµός  του 

ηλεκτρονικού καταστήµατος, η ευκολία στην περιήγηση του χρήστη, καθώς και ο τρόπος 

της πλοήγησης του µέσα σε αυτό (Lohse & Spiller, 1998). 

 

Σύµφωνα µε την έρευνα του Echo Huang (2008) για τη χρήση των ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων από τους καταναλωτές και του αντίκτυπου που φέρει η αποδοχή της 

τεχνολογίας στον βαθµό ικανοποίησης τους, οι παράγοντες που παίζουν σηµαντικό ρόλο 

στην πρόθεση των καταναλωτών να χρησιµοποιήσουν τα ηλεκτρονικά καταστήµατα 

είναι:  

 

ü η ικανοποίηση του χρήστη σε επίπεδο διασκέδασης, 

ü τα διάφορα ερεθίσµατα τα οποία προκαλούν την εµπειρία της αναζήτησης 

προϊόντων/πληροφοριών,  

ü η αντιλαµβανόµενη χρησιµότητα του διαδικτύου,  

ü καθώς και η αντιλαµβανόµενη ευκολία της χρήσης του (Huang, 2008). 

 

Η έννοια της «εµπειρίας του χρήστη» αναπτύχθηκε προκειµένου να είναι εφικτή η 

αναφορά στα συναισθήµατα του καταναλωτή κατά την εκτέλεση των διαφόρων 

δραστηριοτήτων του µέσα στο διαδίκτυο (Zhou et al., 2007). Η εµπειρία του χρήστη 

αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδοµένα θέµατα έρευνας και αξιολόγησης της 

αλληλεπίδρασης του ανθρώπου µε τον υπολογιστή (O’Brien, 2010). Σχετίζεται µε τα 
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συναισθήµατα του καταναλωτή τα οποία µπορούν να επηρεαστούν ανά πάσα στιγµή, 

ανεξάρτητα µε το αν η πλοήγηση του ανάµεσα στα προϊόντα του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος µετατραπεί σε αγορά ή όχι (Zhou et al., 2007). Οι Hoffman και Novak 

(1996) υποστηρίζουν πως το διαδίκτυο προσφέρει στον καταναλωτή µία εντελώς 

διαφορετική εµπειρία αγορών, διότι η αλληλεπίδραση µεταξύ διαδικτυακών 

λιανοπωλητών και καταναλωτών είναι πολύ πιο συναρπαστική και ευχάριστη.  

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας των Szymanski και Hise (2000), η ευκολία 

που παρέχεται στο χρήστη, ο σχεδιασµός του ηλεκτρονικού καταστήµατος, αλλά και η 

ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, συντελούν τους βασικότερους παράγοντες για 

την ικανοποίηση των ηλεκτρονικών καταναλωτών µετά από µία διαδικτυακή αγοραστική 

εµπειρία. Όπως αναφέρθηκε και κατά τις χρηστικές προσεγγίσεις των αγοραστικών 

προφίλ, το καταναλωτικό στυλ του «τελειοµανή» το χαρακτηρίζουν οι χρηστικές µορφές 

αγορών οι οποίες παρακινούνται από λειτουργικά κίνητρα όπως η ευκολία, η άνεση, η 

τιµή, η ποιότητα κτλ. (Zhou et al., 2009). Η έρευνα του Sarkar (2011) απέδειξε πως, οι 

καταναλωτές µε υψηλότερο χρηστικό κίνητρο αντιλαµβάνονται και µεγαλύτερα οφέλη 

από τις ηλεκτρονικές τους αγορές σε σχέση µε έναν καταναλωτή που εµφανίζει 

χαµηλότερα χρηστικά κίνητρα αγορών, συνεπώς µπορούµε να υποθέσουµε πως ίσως να 

αντιλαµβάνονται και µεγαλύτερο κίνδυνο. 

 

Από τα παραπάνω δεδοµένα µπορούν να προκύψουν οι εξής υποθέσεις: 

 

Υπόθεση 1 

 Η σηµασία που δίνει ένα άτοµο στην υψηλή ποιότητα των διαδικτυακών 

προϊόντων/υπηρεσιών, συνδέεται θετικά : 

 

H1a. µε την επιθυµία του να βρίσκει πολλές διαθέσιµες επιλογές 

προϊόντων/υπηρεσιών, 

H1b.  µε την ευχαρίστηση που αντλεί µέσα από την εµπειρία της ηλεκτρονικής 

αγοράς, 

H1c.  µε την επιθυµία του οι διαδικτυακοί λιανοπωλητές να προσφέρουν ευκολία 

και αµεσότητα, 

H1d.  µε την επιθυµία του για την εξάλειψή του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, 

H1e.  µε την επιθυµία του για την εξάλειψή του κινδύνου προϊόντος, 

H1f.  µε την επιθυµία του για την εξάλειψή του κινδύνου χρόνου/ευκολίας. 
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3.6.2 Αγοραστικό Στυλ «Συνείδηση Μάρκας» - “Brand Consciousness” 
 

Το αγοραστικό στυλ του καταναλωτή µε προσανατολισµό τη µάρκα του προϊόντος, 

αναφέρεται σε καταναλωτές οι οποίοι ενδιαφέρονται για αγορές ακριβών, πολύ γνωστών 

και επώνυµων προϊόντων (Yang and Wu, 2007; Makgosa, 2014). Έχουν την πεποίθηση, 

πως όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του προϊόντος τόσο καλύτερη είναι και η ποιότητα του 

(Makgosa, 2014). Υιοθετούν θετική στάση απέναντι σε εξειδικευµένα καταστήµατα στα 

οποία επικρατούν οι υψηλές τιµές σε εθνικά εµπορικά σήµατα και φαίνεται πως 

προτιµούν τα πολυδιαφηµισµένα προϊόντα καθώς και αυτά µε τις περισσότερες 

πωλήσεις. Συνεπώς, για τους καταναλωτές αυτούς η τιµή ισούται µε την ποιότητα 

(Sproles & Kendal, 1986).  

 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα των επώνυµων εµπορικών σηµάτων είναι πως 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη µείωση του αντιληπτού κίνδυνου και στην 

αξιολόγηση της ποιότητας του προϊόντος για τον καταναλωτή. Ειδικά σε περιπτώσεις 

που ο καταναλωτής δεν έχει πλήρη επίγνωση των ιδιοτήτων του προϊόντος ή δεν είναι 

σίγουρος  για αυτό (Dean, 1999). Υπάρχουν έρευνες από το παρελθόν βάσει των οποίων 

αναδεικνύεται η διαµεσολαβητική επίδραση που εµφανίζει το εµπορικό σήµα στην 

αντιλαµβανόµενη αξία του προϊόντος µέσω της αντιλαµβανόµενης ποιότητας του (Park 

and Lennon, 2007). Για το λόγο αυτόν, οι καταναλωτές αποδίδουν µεγαλύτερη προσοχή 

στα γνωστά εµπορικά σήµατα και καταβάλλουν µεγαλύτερη προσπάθεια για την 

επεξεργασία των πληροφοριών που συνδέονται µε ένα επώνυµο προϊόν (Shen, 2001). 

Εποµένως, θα µπορούσαν να µην τους ασκούν ιδιαίτερη επιρροή οι αντιλαµβανόµενοι 

κίνδυνοι. 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το περιβάλλον διεπαφής του χρήστη αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό για κάθε ηλεκτρονικό κατάστηµα, διότι µπορεί να επηρεάσει την 

αγοραστική εµπειρία του καταναλωτή ακριβώς τη στιγµή που αλληλοεπιδρά µε τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει ο διαδικτυακός λιανοπωλητής (Griffith, 2001). 

Εποµένως, ένα καλά σχεδιασµένο σύστηµα διεπαφής µπορεί να µειώσει σηµαντικά την 

προσπάθεια αναζήτησης του καταναλωτή, αλλά και το χρόνο που αφιερώνει για την 

επεξεργασία των πληροφοριών που λαµβάνει. Επί της ουσίας, η καλή σχεδίαση 

ελαχιστοποιεί την προσπάθεια που απαιτείται από τη µεριά του καταναλωτή για την 

επιλογή και την ολοκλήρωση της αγοράς του (Hoque and Lohse, 1999).  
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Όσον αφορά τις αγορές από το διαδίκτυο, θεωρούνται ευχάριστες και ικανοποιούν τους 

καταναλωτές όταν τα ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι γρήγορα, οργανωµένα και 

προσφέρουν εύκολη πλοήγηση. Με τον τρόπο αυτόν, µειώνεται ο χρόνος που απαιτείται 

να αφιερώσει ο καταναλωτής για τις αγορές του µέσα στο διαδίκτυο, καθώς και η 

διανοητική προσπάθεια που χρειάζεται να καταβάλει προκειµένου να ψωνίσει 

αποτελεσµατικά µέσα από αυτό (Szymanski & Hise, 2000).  

 

Επίσης, τους χαρακτηρίζουν οι ηδονιστικές µορφές αγορών, οι οποίες παρακινούνται από 

µη-λειτουργικά κίνητρα όπως το αίσθηµα της ευχαρίστησης και της διασκέδασης (Zhou 

et al., 2009) που σηµαίνει πως σίγουρα θα τους επηρεάζει ο ηδονισµός. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, µπορούµε να υποθέσουµε τα εξής: 

 

Υπόθεση 2 

 Η επιλογή του ατόµου µε κριτήριο την υψηλή τιµή, για την αγορά ποιοτικών 

προϊόντων/υπηρεσιών από το διαδίκτυο, συνδέεται θετικά: 

 

H2a. µε την ευχαρίστηση που αντλεί µέσα από την εµπειρία της ηλεκτρονικής 

αγοράς, 

H2b. µε την επιθυµία του οι διαδικτυακοί λιανοπωλητές να προσφέρουν ευκολία 

και αµεσότητα, 

H2c. µε την επιθυµία του για την εξάλειψή του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, 

H2d. µε την επιθυµία του για την εξάλειψη του κινδύνου προϊόντος,  

H2e. µε την επιθυµία του για την εξάλειψη του κίνδυνου χρόνου/ευκολίας. 

 

3.6.3 Αγοραστικό Στυλ «Συνείδηση Μόδας» - “Novelty-fashion consciousness” 
 

Το αγοραστικό στυλ µε προσανατολισµό τη µόδα, χαρακτηρίζει τους καταναλωτές οι 

οποίοι τείνουν να αναζητούν συνεχώς καινούρια πράγµατα. Αντανακλούν δηλαδή, µία 

προτίµηση σε καινοτόµα προϊόντα και επιδιώκουν να µένουν ενηµερωµένοι µε νέα στυλ 

και τάσεις της µόδας (Makgosa, 2014). Επειδή είναι αρκετά σηµαντικό γι’ αυτούς τους 

καταναλωτές το να βρίσκονται συνεχώς εντός µόδας, είναι αρκετά πιθανό πως µέσα από 

τη διαδικασία της διαρκής αναζήτησης νέων προϊόντων, αντλούν ενθουσιασµό και 

ευχαρίστηση (Sproles & Kendal, 1986). Χαρακτηρίζονται από ηδονιστικές µορφές 
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αγορών, οι οποίες παρακινούνται από µη-λειτουργικά κίνητρα όπως το αίσθηµα της 

ευχαρίστησης και της διασκέδασης (Zhou et al., 2009). 

 

Ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό τους είναι το ότι επιζητούν ποικιλία επιλογών 

(Sproles & Kendal, 1986) και παρουσιάζουν θετική στάση απέναντι στη χρήση των 

εργαλείων της σύγκρισης αγορών. Η εύρεση ενός ασυνήθιστου προϊόντος προς αγορά, 

αλλά και ο προσδιορισµό της καινοτοµίας του, απαιτεί µεγαλύτερη ποσότητα 

πληροφόρησης. Γι’ αυτό το λόγο, η χρήση των εργαλείων σύγκρισης αγορών τους 

εξυπηρετεί αρκετά στην αναζήτηση, παρέχοντας τους έναν εύκολο και αποτελεσµατικό 

τρόπο εµφάνισης των αποτελεσµάτων, µε εύκολη πρόσβαση, εύχρηστη αναζήτηση και 

άµεση ενηµέρωση πληροφοριών (Park & Gretzel, 2010).  

 

Οι Lee et al. (2009) διερεύνησαν στις διαδικτυακές δηµοπρασίες τη σχέση που υπάρχει 

ανάµεσα στα καταναλωτικά χαρακτηριστικά (όπως είναι για παράδειγµα η αναζήτηση 

ποικιλίας προϊόντων, η παρορµητική αγορά κτλ.), και την αγοραστική αξία των 

προϊόντων (δηλαδή τη χρηστική και ηδονιστική αξία). Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

έδειξαν πως η τάση για αναζήτηση ποικιλίας προϊόντων όπως και η παρορµητική 

αγοραστική συµπεριφορά, αποτελούν κρίσιµους παράγοντες για την αγοραστική αξία 

στο διαδικτυακό περιβάλλον των δηµοπρασιών. Όσο µεγαλύτερη δηλαδή, είναι η τάση 

για αναζήτηση ποικιλίας προϊόντων, τόσο µεγαλύτερη είναι και η ηδονιστική αγοραστική 

αξία του προϊόντος, διότι οδηγεί το διαδικτυακό καταναλωτή σε υψηλότερα επίπεδα 

ευχαρίστησης (Lee, Kim and Fairhurst, 2009). Η τάση αναζήτησης ποικιλίας προϊόντων 

λοιπόν, σχετίζεται άµεσα µε την ηδονιστική αγοραστική αξία. Ως «ηδονιστική 

αγοραστική αξία» όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, καλείται η δυνητική ψυχαγωγία 

και η συναισθηµατική αξία των αγορών (Babin et al., 1994). Συνεπώς, µέσα από την 

εξεύρεση και την ανακάλυψη ποικίλων, σπανίων, πρωτότυπων και καινοτόµων 

προϊόντων, δηµιουργούνται συναισθήµατα ενθουσιασµού και ικανοποίησης (Lee et al., 

2009). 

 

Κατά καιρούς, η βιβλιογραφία του µάρκετινγκ έχει τονίσει τη σηµασία της επιθυµίας για 

ευκολία και άνεση, αλλά παράλληλα και την αξία του χρόνου (Jiang, Yang and Jun, 

2012). Οι Berry et al. (2002) µε βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας τους, έχουν 

καταλήξει στο συµπέρασµα πως όσο µεγαλύτερος είναι ο χρόνος που συνδέεται µε µία 

υπηρεσία/προϊόν, τόσο χαµηλότερος είναι ο βαθµός ευχαρίστησης της 

υπηρεσίας/προϊόντος για τον καταναλωτή. Επίσης, πιστεύουν πως η αντίληψη του 
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καταναλωτή για την ευκολία και την άνεση, επηρεάζεται αρνητικά από την αντίληψη του 

για τη γνωσιακή, σωµατική και συναισθηµατική προσπάθεια που χρειάζεται να 

καταβάλει κατά την διαδικασία της αγοράς (Berry, Seiders and Grewal, 2002). 

 

Γενικά, είναι αλήθεια ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο παρέχει ευρέως έναν πιο άνετο τρόπο 

για αγορές από ό,τι η φυσική αγορά στο κατάστηµα. Οι καταναλωτές ψωνίζοντας από το 

διαδίκτυο µπορούν  να εξοικονοµήσουν χρόνο και προσπάθεια, καθώς ο εντοπισµός των 

προϊόντων, η εύρεση των διαφόρων αντικειµένων αλλά και η απόκτηση των προσφορών, 

πραγµατοποιούνται πολύ πιο εύκολα (Szymanski & Hise, 2000). Οι άνθρωποι που 

βρίσκουν τη χρήση καινοτόµων τεχνολογιών εύκολη, άνετη και ευχάριστη, υιοθετούν 

πιο εύκολα τις ηλεκτρονικές αγορές. Συνεπώς, η υιοθέτηση ή όχι του τρόπου αγοράς από 

το διαδίκτυο επηρεάζεται από την αντιληπτή άνεση, την αντιληπτή ευκολία και την 

αντιληπτή απόλαυση που εισπράττει ο καταναλωτή από τις ηλεκτρονικές αγορές (Jain et 

al., 2014). 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω µπορούµε να υποθέσουµε τα εξής: 

 

Υπόθεση 3 

Η επιλογή του ατόµου για αγορά καινοτόµων προϊόντων/υπηρεσιών µέσα από το 

διαδίκτυο, µε νέο στυλ και εντός µόδας, συνδέεται θετικά:  

 

H3a.  µε την επιθυµία του για άνεση, 

H3b. µε την επιθυµία του να βρίσκει πολλές διαθέσιµες επιλογές προϊόντων 

/υπηρεσιών, 

H3c.  µε την επιθυµία του για ευκολία, 

H3d. µε την ευχαρίστηση που αντλεί µέσα από την εµπειρία της ηλεκτρονικής 

αγοράς. 

 

3.6.4 Αγοραστικό Στυλ «Ηδονιστικής Συνείδησης» - “Recreational-hedonistic 

consciousness” 
 

Το αγοραστικό στυλ «Ηδονιστικής Συνείδησης» µετράει τα ψυχαγωγικά και ηδονιστικά 

χαρακτηριστικά της αγοραστικής συναίσθησης του καταναλωτή. Οι καταναλωτές µε το 

συγκεκριµένο στυλ βρίσκουν ευχαρίστηση µέσα από τις αγορές τους και ψωνίζουν µόνο 

για τη διασκέδαση της διαδικασίας (Sproles & Kendal, 1986). Πιστεύουν, ότι το προϊόν 
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δεν χρειάζεται να είναι τέλειο ή το καλύτερο για να τους ικανοποιήσει και πως εάν δεν 

αντλούν ευχαρίστηση από τα ψώνια, τότε είναι χάσιµο χρόνου (Yang & Wu, 2006). Οι 

καταναλωτές µε προσανατολισµό τον ηδονισµό, έχουν βιωµατική συµπεριφορά αγορών 

και επιζητούν τη διασκέδαση, τον ενθουσιασµό, τη διέγερση, τη χαρά, τη φαντασία, τη 

διαφυγή από την καθηµερινότητα και την περιπέτεια. Οι βιωµατικοί αγοραστές θέλουν 

περισσότερο να βυθιστούν στην εµπειρία της αγοράς παρά να την ολοκληρώσουν (Jain 

et al., 2014). Συνεπώς, χαρακτηρίζονται από ηδονιστικές µορφές αγορών, οι οποίες 

παρακινούνται από µη-λειτουργικά κίνητρα (Zhou et al., 2009). 

 

Η αντιλαµβανόµενη απόλαυση του καταναλωτή, η οποία δηµιουργείται µέσα από την 

αγοραστική του δραστηριότητα, αποτελεί ένα αρκετά σηµαντικό «ηδονιστικό όφελος» 

για τον ίδιο. Πιο συγκεκριµένα, οι καταναλωτές µε προσανατολισµό τη διασκέδαση, 

αναµένεται να εισπράττουν από τα ψώνια υψηλά επίπεδα ηδονικής αξία µε πολλούς 

τρόπους, µε ή χωρίς την ολοκλήρωση της αγοράς τους καθώς και ψυχαγωγικά οφέλη 

(Babin et al., 1994; Park & Gretzel, 2010). Το γεγονός αυτό από µόνο του έχει 

αναγνωριστεί ως το σηµαντικότερο κίνητρο για τις αγορές τους. Επίσης, το ίδιο ακριβώς 

γεγονός, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα ώθησης του συγκεκριµένου τύπου καταναλωτή 

σε αγοραστικά κανάλια τα οποία δηµιουργούν υψηλά επίπεδα ευχαρίστησης και 

αυξάνουν την πιθανότητα εθισµού του καταναλωτή σε αυτά, όπως είναι οι ηλεκτρονικές 

αγορές (Park & Gretzel, 2010). Συνήθως τις προτιµούν οι καταναλωτές που βρίσκουν τη 

χρήση τους απολαυστική και εύκολη (Jain et al., 2014).  

 

Η ευκολία στη χρήση αναφέρεται στην αντίληψη του καταναλωτή σχετικά µε την 

ελάχιστη προσπάθεια που απαιτείται να καταβάλει για να πραγµατοποιήσει τις αγορές 

του µέσα στο διαδίκτυο (Monsuwe et al., 2004). Η αντιλαµβανόµενη ευκολία και άνεση 

του διαδικτύου αποτελεί πλεονέκτηµα το οποίο αναµένεται να επηρεάζει τη στάση του 

καταναλωτή απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές (Childers et al., 2001). Σύµφωνα µε την 

έρευνα των Jain et al. (2014), η αντιληπτή ευκολία χρήσης έχει σηµαντική αλλά και 

θετική επίδραση απέναντι στη διάθεση υιοθέτησης των ηλεκτρονικών αγορών από τον 

καταναλωτή. Επίσης, άλλη µία εµπειρική έρευνα έδειξε ότι η άνεση και η ευκολία του 

διαδικτύου παρουσιάζει θετικό αντίκτυπο στην προθυµία των καταναλωτών να 

αγοράσουν ηλεκτρονικά καθώς, σε αντίθεση µε τα παραδοσιακά καταστήµατα, οι 

ηλεκτρονικές αγορές είναι διαθέσιµες 24 ώρες την ηµέρα, 7 ηµέρες την εβδοµάδα 

(Katawetawaraks & Wang, 2011). 
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Τέλος, οι ηδονιστικοί καταναλωτές προσελκύονται περισσότερο από τα καλά 

σχεδιασµένα ηλεκτρονικά καταστήµατα, στα οποία η πλοήγηση είναι εύκολη και η 

παρουσίαση των προϊόντων τους ελκυστική (Zhou et al., 2007). ). Εποµένως, ο βαθµός 

αλληλεπίδρασης που προσφέρει ένα κατάστηµα αποτελεί έναν ισχυρό παράγοντα για τη 

δηµιουργία ευχάριστων εµπειριών, καθώς οι βιωµατικοί αγοραστές βρίσκουν 

περισσότερη απόλαυση σε διαδραστικά περιβάλλοντα (Jain et al., 2014). 

 

Από τα παραπάνω δεδοµένα µπορούν να προκύψουν οι εξής υποθέσεις: 

 

Υπόθεση 4 

Η τάση του ατόµου για ηλεκτρονικές αγορές µε κινητήριο δύναµη την απόλαυση και τη 

διασκέδαση της διαδικασίας, συνδέεται θετικά: 

 

H4a.  µε την επιθυµία του για άνεση, 

H4b.  µε την επιθυµία του για ευκολία, 

H4c. µε την ευχαρίστηση που αντλεί µέσα από την εµπειρία της ηλεκτρονικής 

αγοράς, 

H4d.  µε την επιθυµία του για την εξάλειψη του κίνδυνου χρόνου/ευκολίας. 

 

3.6.5 Αγοραστικό Στυλ «Αυθόρµητης Ενέργειας» - “Impulsiveness-Careless” 

 

Η διάσταση της «Αυθόρµητης Ενέργειας» µετράει τον προσανατολισµό κατά τον οποίο 

χαρακτηρίζεται η απρόσεκτη και παρορµητική αγορά (Walsh et al., 2001). Το 

συγκεκριµένο στυλ περιγράφει όλους τους αγοραστές οι οποίοι δεν προγραµµατίζουν τα 

ψώνια τους και εµφανίζονται αδιάφοροι σχετικά µε την επίτευξη της «καλύτερης 

αγοράς» (Sproles & Kendal, 1986).  

 

Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, οι ερευνητικές µελέτες αναφέρουν πως το αγοραστικό 

προφίλ της «Αυθόρµητης Ενέργειες» χαρακτηρίζεται από χρηστικές µορφές αγορών, οι 

οποίες παρακινούνται από λειτουργικά κίνητρα όπως είναι η έµφαση στην τιµή, στην 

ποιότητα κτλ. (Zhou et al., 2009; Lysonski & Durvasula, 2013). Συνεπώς, αναµένεται να 

αντιλαµβάνονται  και µεγαλύτερα επίπεδα κινδύνου (Sarkar, 2011).  

 

Υποστηρίζεται πως τα ηδονιστικά κίνητρα εµφανίζονται εντονότερα σε αγορές από 

φυσικά καταστήµατα, διότι οι αγοραστές µπορούν να επικοινωνήσουν άµεσα µε τον 
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πωλητή και να αισθανθούν το προϊόν εκείνη τη στιγµή, σε αντίθεση µε τίς ηλεκτρονικές 

αγορές (Sarkar, 2011). Παρόλο λοιπόν, που το χαρακτηριστικό αυτού του αγοραστικού 

στυλ είναι η «παρόρµηση», αναµένεται το συγκεκριµένο προφίλ καταναλωτή να µην 

επηρεάζεται καθόλου από ηδονιστικά (µη-λειτουργικά) κίνητρα. 

 

Τέλος, η θεωρία αναφέρει πως οι παρορµητικοί καταναλωτές ενώ κατά την αγοραστική 

διαδικασία δεν ενδιαφέρονται για το ποσό που έχουν ξοδέψει, τις περισσότερες φορές 

µετανιώσουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα για τις επιλογές τους και αισθάνονται ότι 

πρέπει να προγραµµατίζουν πιο προσεκτικά τις αγορές τους προτού προβούν σε αυτές 

(Sproles & Kendal, 1986; Yang & Wu, 2007; Makgosa, 2014). 

 

Από τα παραπάνω δεδοµένα µπορούµε να υποθέσουµε πως: 

 

Υπόθεση 5 

Η τάση του ατόµου για ηλεκτρονικές αγορές εξαιτίας της παρορµητικότητας του, δεν 

επηρεάζεται καθόλου από: 

 
H5a.  την ευχαρίστηση που αντλεί µέσα από την εµπειρία της ηλεκτρονικής 

αγοράς, 

 
ενώ συνδέεται θετικά: 

 
H5b.  µε την επιθυµία του για την εξάλειψή του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, 

H5c.  µε την επιθυµία του για την εξάλειψη του κινδύνου προϊόντος,  

H5d.  µε την επιθυµία του για την εξάλειψη του κίνδυνου χρόνου/ευκολίας. 

 

3.6.6 Αγοραστικό Στυλ «Αδυναµία Διαχείρισης Επιλογών» - “Confused by Over-

Choice” 
 

Το αγοραστικό προφίλ της «Αδυναµίας Διαχείρισης Επιλογών» αντιπροσωπεύει τους 

καταναλωτές  που νιώθουν πως υπάρχουν τόσα πολλά εµπορικά σήµατα και 

καταστήµατα από τα οποία µπορούν να επιλέξουν, σε βαθµό που δυσκολεύονται να 

καταλήξουν σε επιλογές (Zhou et al., 2007). Επιπλέον, όσα περισσότερα µαθαίνουν για 

ένα προϊόν τόσο πιο δύσκολο τους φαίνεται να επιλέξουν το καλύτερο (Yang & Wu, 

2007).  
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Οι καταναλωτές που υιοθετούν το αγοραστικό στυλ της «αδυναµίας διαχείρισης 

επιλογών» χαρακτηρίζονται από έλλειψη αυτοπεποίθησης και αδυναµία διαχείρισης των 

διαθέσιµων πληροφοριών (Magkosa, 2014). Παράλληλα, η πιο κοινή ερµηνεία του 

αντιληπτού κινδύνου από τους ερευνητές, ορίζει τον κίνδυνο µε βάση την άποψη των 

καταναλωτών για την αβεβαιότητα, είτε αυτή αφορά στο τελικό αποτέλεσµα της αγοράς, 

είτε τις αρνητικές της συνέπειες (Bhatnagar & Ghose, 2004). Εποµένως, θα µπορούσαµε 

να υποθέσουµε πως το συγκεκριµένο καταναλωτικό προφίλ αναµένεται να παρουσιάζει 

µεγάλη συσχέτιση µε τους κινδύνους στο διαδίκτυο. 

 

Επιπλέον, όπως ήδη αναφέρθηκε, ανήκει στην οµάδα των αγοραστικών προφίλ που 

οδηγούν σε χρηστικές µορφές αγορών, οι οποίες παρακινούνται από λειτουργικά κίνητρα 

όπως η ευκολία, η άνεση, η τιµή, η ποιότητα κτλ. (Zhou et al., 2009). Η πλειοψηφία των 

ερευνητών δηλώνει πως τα λειτουργικά κίνητρα ενός αγοραστή κυριαρχούν στις αγορές 

µέσα από τα ηλεκτρονικά καταστήµατα, καθώς παρέχουν άνεση και εξοικονοµούν χρόνο 

και προσπάθεια (Sarkar, 2011). Ταυτόχρονα όµως, οι πολλές πληροφορίες που δέχεται 

το συγκεκριµένο αγοραστικό προφίλ σχετικά µε τα προϊόντα, του αποσπάσουν την 

προσοχή από τις σωστές αγοραστικές αποφάσεις µε αποτέλεσµα να του προκαλούν 

σύγχυση (Yang & Wu, 2007). Συνεπώς θα µπορούσαµε εύκολα να υποθέσουµε πως δεν 

αναµένουµε να αντλεί καµία ευχαρίστηση µέσα από την εµπειρία της ηλεκτρονικής 

αγοράς. 

 

Από τα παραπάνω δεδοµένα λοιπόν, µπορούµε να υποθέσουµε πως: 

 

Υπόθεση 6 

Η τάση του ατόµου να πραγµατοποιεί αγορές που χαρακτηρίζονται από αδυναµία 

διαχείρισης του όγκου των διαθέσιµων πληροφοριών, δεν επηρεάζεται καθόλου από: 

 

H6a.  την ευχαρίστηση που αντλεί µέσα από την εµπειρία της ηλεκτρονικής 

αγοράς, 

 
ενώ συνδέεται θετικά: 

 
H6b.  µε την επιθυµία του για την εξάλειψή του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, 

H6c.  µε την επιθυµία του για την εξάλειψη του κινδύνου προϊόντος, 

H6d.  µε την επιθυµία του για την εξάλειψη του κίνδυνου χρόνου/ευκολίας. 
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3.6.7 Αγοραστικό Στυλ «Αφοσίωση στη Μάρκα» - “Habitual-brand loyal orientation” 

 

Οι καταναλωτές που χαρακτηρίζονται από το αγοραστικό προφίλ της «Αφοσίωσης στη 

Μάρκα», αποκτούν αγαπηµένα εµπορικά σήµατα και προτιµούν αγαπηµένα 

καταστήµατα. Αναπτύσσουν δηλαδή, µία συγκεκριµένη συνήθεια του τρόπου µε τον 

οποίο επιλέγουν µάρκες και λιανοπωλητές και κάθε φορά ψωνίζουν από την ίδια εταιρεία 

ή την ίδια µάρκα (Sproles & kendall 1986; Lysonski & Durvasula, 2013). Επιπλέον, 

καλλιεργούν την πεποίθηση πως όσο υψηλότερη είναι η τιµή του προϊόντος τόσο 

καλύτερη θα είναι και η ποιότητά του, γι’ αυτό και προτιµούν συνήθως τις πιο 

πολυδιαφηµισµένες εταιρίες (Magkosa, 2014). 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το συγκεκριµένο αγοραστικό προφίλ το 

χαρακτηρίζουν οι ηδονιστικές µορφές αγορών, τις οποίες κινητοποιούν µη-λειτουργικά 

κίνητρα. Τα µη-λειτουργικά κίνητρα σχετίζονται µε τις αγορές που προκύπτουν ως 

αποτέλεσµα των συναισθηµατικών, ηδονιστικών ή κοινωνικών διαστάσεων των 

αναγκών του καταναλωτή για απόλαυση, χαρά, διασκέδαση κτλ. (Bhatnagar & Ghose, 

2004; Monsuwe et al, 2004; Forsythe et al., 2006). Οι καταναλωτές λοιπόν, που 

κινητοποιούνται από µη-λειτουργικά κίνητρα ή αλλιώς οι βιωµατικοί καταναλωτές, 

βρίσκουν µεγαλύτερη απόλαυση σε διαδραστικά περιβάλλοντα και τους προσελκύουν 

περισσότερο τα καλά σχεδιασµένα ηλεκτρονικά καταστήµατα, στα οποία η πλοήγηση 

είναι εύκολη και η παρουσίαση των προϊόντων ελκυστική (Zhou et al., 2007). 

 

Σύµφωνα µε την έρευνα των Jones et al. (2006) η ηδονιστική αξία σχετίζεται µε την 

αφοσίωση του καταναλωτή στη µάρκα ή στο λιανοπωλητή, καθώς οι άνθρωποι 

σχηµατίζουν θετικές στάσεις απέναντι σε εµπειρίες που παρέχουν ψυχολογικές 

ανταµοιβές. Επιπλέον, οι αφοσιωµένοι πελάτες µίας εταιρίας την εµπιστεύονται διότι 

γνωρίζουν πως είναι ικανή να εκπληρώσει τις ανάγκες και τις επιθυµίες τους (Park & 

Kim, 2003). Ακόµη και στην περίπτωση που ο καταναλωτής έχει ελλιπή γνώση για τα 

χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή αµφιβολίες για αυτό, η επωνυµία της εταιρίας θα παίξει 

αρκετά σηµαντικό ρόλο για τη µείωση του αντιληπτού κινδύνου και την αύξηση της 

αντιληπτής ποιότητας του προϊόντος (Dean, 1999; Huang, Schrank and Dubinsky, 2004). 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, µπορούµε να υποθέσουµε τα εξής: 
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Υπόθεση 7 

 Η επιλογή του ατόµου µε κριτήριο την προσήλωση στη µάρκα, για την αγορά ποιοτικών 

προϊόντων/υπηρεσιών από το διαδίκτυο, συνδέεται θετικά: 

 
H7a.  µε την επιθυµία του για άνεση, 

H7b. µε την επιθυµία του να βρίσκει πολλές διαθέσιµες επιλογές προϊόντων 

/υπηρεσιών, 

H7c.  µε την επιθυµία του για ευκολία, 

H7d. µε την ευχαρίστηση που αντλεί µέσα από την εµπειρία της ηλεκτρονικής 

αγοράς, 

H7e. µε την επιθυµία του οι διαδικτυακοί λιανοπωλητές να προσφέρουν ευκολία 

και αµεσότητα, 

 
και δεν επηρεάζεται από: 

 
H7f.  τον χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο, 

H7g.  τον κίνδυνο προϊόντος, 

H7h.  και τον κίνδυνο χρόνου/ευκολίας. 

 

4. Μεθοδολογία 
 

4.1 Διερευνητική Διαδικασία 

 

Η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας έχει ως στόχο την καλύτερη κατανόηση της 

συµπεριφοράς του καταναλωτή απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές καθώς και της 

αλληλοεπίδρασης που ασκείται µεταξύ της διαδικασίας λήψης-απόφασης κατά την 

αγοραστική συµπεριφορά και του συγκριµένου λιανικού καναλιού. Για το λόγο αυτόν, 

αρχικά πραγµατοποιήθηκε µία ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας ώστε να 

προσδιοριστούν οι ανεξάρτητες και εξαρτηµένες µεταβλητές της διερευνητικής 

διαδικασίας, ενώ µετέπειτα διατυπώθηκαν οι σχετικές ερευνητικές υποθέσεις. 

 

Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η συλλογή των πρωτογενών στοιχείων και να 

προσεγγιστεί η ένταση των παρατηρήσεων, χρειάστηκε να σχεδιαστεί ένα 

ερωτηµατολόγιο κατάλληλα διαµορφωµένο από απλές, κατανοητές και σύντοµες 

ερωτήσεις, µε σκοπό τη µέτρηση των εξαρτηµένων και ανεξάρτητων µεταβλητών της 

έρευνας. Το ερωτηµατολόγιο προωθήθηκε ηλεκτρονικά µέσα στο διαδίκτυο, σε ένα 
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τυχαίο δείγµα καταναλωτών και µε τη λήξη της προθεσµίας των υποβολών ξεκίνησε η 

προετοιµασία των στοιχείων για την είσοδό τους στο στατιστικό πρόγραµµα ανάλυσης 

ποσοτικών δεδοµένων (SPSS).  

 

Κατά την επεξεργασία των πρωτογενών στοιχείων: 

 

ü αναστράφηκαν οι ανάποδες ερωτήσεις βάσει του νοήµατος τους,  

ü όλα τα στοιχεία µετατράπηκαν σε αριθµούς,  

ü πραγµατοποιήθηκε έλεγχος ως προς την εσωτερική συνέπεια των τιµών κάθε 

µεταβλητής, εξαρτηµένης και µη, 

(Cronbach’s Alpha),  

ü εν συνεχεία, διεξήχθη η ανάλυση της µήτρας συσχετίσεων  

(Correlation Matrix), 

ü και τέλος, η ανάλυση της ιεραρχικής παλινδρόµησης  

(Hierarchical Regression Analyses). 

 

4.2 Δειγµατοληψία 

 

Καθότι η έρευνα εξετάζει τη συµπεριφορά των ηλεκτρονικών καταναλωτών στο 

διαδίκτυο, ο τύπος της δειγµατοληπτικής µεθόδου που επιλέχτηκε αποτελεί τεχνική της 

µη-πιθανοτικής δειγµατοληψίας, η οποία βασίζεται σε διαθέσιµα υποκείµενα µέσα από 

το διαδίκτυο, φέρ’ ειπείν προσεγγίζοντας τους χρήστες µέσα από τα σύγχρονα κοινωνικά 

δίκτυα του διαδικτύου. Συγκεκριµένα, η µέθοδος όπου επιλέχθηκε είναι η δειγµατοληψία 

«ευκολίας» ή «ευχέρειας».  

 

Η περίοδος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου διήρκησε 5 εβδοµάδες και προωθήθηκε 

ηλεκτρονικά µε τη βοήθεια του Google Forms µέσα σε φοιτητικά φόρουµ, σε κοινωνικά 

δίκτυα αλλά και µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Όσον αφορά το µέγεθος του 

δείγµατος, επιλέχθηκαν τυχαία 1000 άτοµα από τα οποία ανταποκρίθηκαν τα 427. Πιο 

συγκεκριµένα, το 55,3% από τους συµµετέχοντες αφορά γυναίκες ενώ το 44,7% άντρες. 

Επιπλέον, το 88% των ηλικιών κυµαίνεται από 19 έως 39, ενώ το µορφωτικό τους 

επίπεδο απεικονίζεται στο 35,6% µε µεταπτυχιακές σπουδές και στο 49,4% µε 

πανεπιστηµιακές σπουδές. Τέλος, ο χρόνος της καθηµερινής χρήσης του διαδικτύου 

απεικονίζεται για το 26% από 1 έως 2 ώρες, για το 46,8% από 2 έως 5 ώρες και για το 

18,3% από 6 έως 9 ώρες. 
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4.3 Σχεδιασµός Ερωτηµατολογίου 

 

Το ερωτηµατολόγιο χωρίστηκε σε τέσσερα διαφορετικά εννοιολογικά πεδία, 

προκειµένου να γίνεται ξεκάθαρο στους συµµετέχοντες το κάθε διαφορετικό αντικείµενο 

της διερεύνησης και ο σχεδιασµός του πραγµατοποιήθηκε στο διαδίκτυο µε τη βοήθεια 

του εργαλείου Google Forms. 
 

Στο πρώτο πεδίο του ερωτηµατολογίου διερευνώνται τα αντιληπτά πλεονεκτήµατα των 

διαδικτυακών αγορών από τους ηλεκτρονικούς καταναλωτές, ενώ στο δεύτερο οι 

αντιληπτοί κίνδυνοι. Και τα δύο αυτά πεδία εξετάζουν τις εξαρτηµένες µεταβλητές της 

έρευνας. Όσον αφορά την πλειοψηφία των ερωτήσεων που χρησιµοποιήθηκαν για τη 

µέτρηση τους, υιοθετήθηκαν από την έρευνα των Forsythe et al. (2006) κατά την οποία 

αναπτύχθηκε µία κλίµακα µέτρησης των αντιληπτών πλεονεκτηµάτων και κινδύνων που 

σχετίζονται µε τις αγορές στο διαδίκτυο. Επιπλέον, προστέθηκαν ορισµένες ερωτήσεις, 

τόσο για τα πλεονεκτήµατα όσο και για τους κινδύνους, από την έρευνα των Bhatnagar 

και Ghose (2004), οι οποίοι επίσης ανέπτυξαν ένα µοντέλο µε σκοπό τη διερεύνηση του 

ρόλου των αντιληπτών πλεονεκτηµάτων και κινδύνων στις ηλεκτρονικές αγορές καθώς 

και της επιρροής που ασκούν στη διαµόρφωση των προτιµήσεων του καταναλωτή. 

 

Στη συνέχεια, το τρίτο και κυριότερο πεδίο αφορά τη συλλογή των δεδοµένων για τον 

προσδιορισµό των αγοραστικών στυλ που υιοθετούν οι καταναλωτές στο διαδίκτυο, τα 

οποία αποτελούν τις ανεξάρτητες µεταβλητές της έρευνας. Οι ερωτήσεις που 

χρησιµοποιήθηκαν προήλθαν από την έρευνα των Sproles και Kendal (1986), οι οποίοι 

αποκάλυψαν πως οι καταναλωτές στις αγορές µπορούν να καταγραφούν σε διαφορετικές 

νοοτροπίες ή στυλ, σύµφωνα µε τον τρόπο λήψης των αποφάσεων τους. Αυτές οι οχτώ 

διαφορετικές διαστάσεις των αγοραστικών στυλ λοιπόν, µετρήθηκαν µε βάση τις 39 

ερωτήσεις όπου αναπτύχθηκαν από τους Sproles και Kendal (1986) και η κάθε ερώτηση 

βαθµολογήθηκε µε βάση την κλίµακα του Likert. Ως ενδείξεις για τον προσδιορισµό της 

σχετικής έντασης της κάθε ερώτησης τέθηκαν πέντε βαθµίδες, οι οποίες ξεκινούσαν από 

τη τιµή ένα αριστερά µε «1=συµφωνώ απόλυτα» και κατέληγαν στη τιµή πέντε δεξιά µε 

«5=διαφωνώ απόλυτα». 
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Το ερωτηµατολόγιο ολοκληρώνεται µε το τέταρτο και τελευταίο πεδίο το οποίο αφορά 

τη συλλογή των δηµογραφικών χαρακτηριστικών του δείγµατος, εξίσου ανεξάρτητων 

µεταβλητών. 

 

4.4 Στατιστικά εργαλεία 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην ερευνητική διαδικασία, µετά την εξαγωγή και την ονοµασία 

των εξαρτηµένων και ανεξάρτητων µεταβλητών, χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής 

αξιοπιστίας Cronbach α προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος της εσωτερικής 

συνέπειας των τιµών. Σε όσες µεταβλητές ο συντελεστής αξιοπιστίας εµφανίστηκε 

µικρότερος του 0,70 είτε έγινε δοκιµή µείωσης των τιµών της κλίµακας, είτε 

απορρίφθηκαν. Πιο συγκεκριµένα, απορρίφθηκε µία µεταβλητή: 

 

ü το αγοραστικό στυλ του καταναλωτή µε προσανατολισµό τη τιµή. 

 

Αµέσως µετά τον έλεγχο αξιοπιστίας προχωρήσαµε στη δηµιουργία της µήτρας 

συσχετίσεων (Correlation Matrix) η οποία δείχνει όλες τις συσχετίσεις µεταξύ των 

µεταβλητών. Πραγµατοποιήθηκε δηλαδή, µέτρηση της έντασης της συσχέτισης που 

αναπτύσσεται ανάµεσα σε δύο µεταβλητές και καταγράφηκε για όλες τις µεταβλητές και 

σε σχέση µε όλες. 

 

Τέλος, δηµιουργήθηκε ο πίνακας της Ιεραρχικής Παλινδρόµησης (Hierarchical 

Regression Analyses) όπου µετρήθηκε και καταγράφηκε η ένταση η οποία αναπτύσσεται 

ανάµεσα σε κάθε µία εξαρτηµένη µεταβλητή και σε πολλές ανεξάρτητες µεταβλητές 

ταυτόχρονα. Εξετάστηκε δηλαδή, αν κάποιες από τις ανεξάρτητες µεταβλητές 

συσχετίζονται µε κάθε µία από τις εξαρτηµένες, λαµβάνοντας υπόψη τις µεταξύ των 

ανεξάρτητων µεταβλητών συσχετίσεις. Το «Μοντέλο 2» όπου εστιάστηκε κυρίως το 

ενδιαφέρον µας, εµπεριέχει όλες τις εξαρτηµένες µεταβλητές (πλεονεκτήµατα-κίνδυνοι) 

σε σχέση µε την κάθε µία ανεξάρτητη (αγοραστικά προφίλ-δηµογραφικές) και τα 

στοιχεία τα οποία καταγράφηκαν στον πίνακα Ιεραρχικής Παλινδρόµησης για τις 

µεταβλητές, είναι: 

ü οι τυποποιηµένοι συντελεστές βήτα (Beta), 

ü ο συντελεστής παλινδρόµησης (R2), 

ü ο προσαρµοσµένος συντελεστής παλινδρόµησης (Adjusted R2), 

ü και η συχνότητα (F). 
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4.5 Αποτελέσµατα 

 
Παρακάτω παρατίθενται µε τη σειρά οι πίνακες από την ανάλυση των δεδοµένων: 

 
Πίνακας 1: Μήτρα Συσχετίσεων (Correlation Matrix) 
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Άνεση Αγοράς Επιλογή Προϊόντων Ευκολία Αγοράς Ηδονισµός 

Πλεονέκτηµα 
Διαδικτυακών 
Λιανοπωλητών 

 Μοντέλο 
1 

Μοντέλο 
2 

Μοντέλο 
1 

Μοντέλο 
2 

Μοντέλο 
1 

Μοντέλο 
2 

Μοντέλο 
1 

Μοντέλο 
2 

Μοντέλο 
1 

Μοντέλο 
2 

Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές 

          

Φύλο -.124* -.118* -.227*** -.222*** .065 .011 .293*** .038 -.206*** -.198*** 
Ηλικία -.024 -.036 -.037 -.059 .039 .028 -.082 -.044 -.067 -.085 

Εκπαίδευση .160** .135** .069 .050 .011 -.008 -.095* -.058 -.084 -.101* 
Εισόδηµα .112* .094 .156** .136* .123* .079 .159** .062 .117* .081 
Χρόνος που 

χρησιµοποιείτε το 
Διαδίκτυο 

.158*** .145** .087 .085 .045 .035 .078 .054 .068 .062 

Τοµέας 
απασχόλησης 

-.061 -.038 .040 .052 -.052 -.030 -.056 -.048 .067 .088 

           
Αγοραστικά Στυλ           
Τελειοµανής  -.028  .114*  .081  .090**  .122* 

Συνείδηση Μάρκας  -.053  .067  .001  -.052  .121* 
Συνείδηση Μόδας  .147*  .019  .186**  .256***  .024 
Ηδονιστική 
Συνείδηση 

 -.149**  .001  -.017  .462***  -.069 

Συνείδηση 
Αυθόρµητης 
Ενέργειας 

 -.048  -.066  -.001  .170***  .020 

Αδυναµία 
Διαχείρισης 
Επιλογών 

 .019  -.004  .014  .123***  .090 

Αφοσίωση στη 
Μάρκα 

 .204***  .103*  .206***  .076*  .165*** 

           
R2 .107 .177 .107 .151 .028 .139 .102 .639 .077 .171 

Προσαρµοσµένο R2 .094 .151 .094 .124 .014 .112 .089 .628 .064 .145 
F 8.40 6.84 8.39 5.64 2.02 5.1 7.91 56.28 5.82 6.56 

 
Σηµείωση: Οι αριθµοί β αναφέρονται σε τυποποιηµένους συντελεστές παλινδρόµησης πριν από την είσοδο. 
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
 

 

 
Πίνακας 2: Ανάλυση Ιεραρχικής Παλινδρόµησης  

(Hierarchical Regression Analyses) 

Μέρος Α’  
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 Χρηµατοοικονοµικός 

Κίνδυνος Κίνδυνος Προϊόντος Κίνδυνος 
Χρόνου/Ευκολίας 

 Μοντέλο 1 Μοντέλο 2 Μοντέλο 1 Μοντέλο 2 Μοντέλο 1 Μοντέλο 2 
Ανεξάρτητες Μεταβλητές       

Φύλο .141** .143** .022 -.003 .116* .110* 
Ηλικία .050 .057 .052 .028 .116* .141** 

Εκπαίδευση -.102* -.084 .054 .041 -.094* -.070 
Εισόδηµα -.178*** -.178*** -.150** -.147** -.200*** -.204*** 
Χρόνος που 

χρησιµοποιείτε το 
Διαδίκτυο 

-.070 -.079 -.096* -.100* -.059 -.082 

Τοµέας απασχόλησης -.008 -.019 -.020 -.015 .032 .021 
       

Αγοραστικά Στυλ       
Τελειοµανής  .067  .081  -.032 

Συνείδηση Μάρκας  .061  -.108  .152** 
Συνείδηση Μόδας  -.005  .086  .052 

Ηδονιστική Συνείδηση  -.016  -.021  -.005 
Συνείδηση Αυθόρµητης 

Ενέργειας 
 .114*  -.033  .102 

Αδυναµία Διαχείρισης 
Επιλογών 

 .229***  .132*  .220*** 

Αφοσίωση στη Μάρκα  -.087  .125*  -.126* 
       

R2 .080 .163 .030 .083 .077 .192 
Προσαρµοσµένο R2 .067 .137 .016 .054 .064 .167 

F .6.07 6.18 2.17 2.88 5.86 7.57 
 
Σηµείωση: Οι αριθµοί β αναφέρονται σε τυποποιηµένους συντελεστές παλινδρόµησης πριν από την είσοδο. 
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
 

Πίνακας 2: Ανάλυση Ιεραρχικής Παλινδρόµησης  

(Hierarchical Regression Analyses) 

Μέρος Β’  
 

 

Η ανάλυση της «Μήτρας Συσχετίσεων» καθώς και της «Ιεραρχικής Παλινδρόµησης» 

διεξήχθησαν για να διερευνηθούν οι σχέσεις ανάµεσα στα αγοραστικά στυλ που 

υιοθετούν οι καταναλωτές και στα αντιλαµβανόµενα πλεονεκτήµατα και ρίσκα του 

διαδικτύου. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει την ένταση της σχέσης που αναπτύσσεται ανάµεσα 

στις µεταβλητές, ανά δύο κάθε φορά. Αντίθετα, ο πίνακας 2 παρουσιάζει την ένταση της 

σχέσης που αναπτύσσεται ανάµεσα στις ανεξάρτητες µεταβλητές µε κάθε πλεονέκτηµα 

(µέρος Α΄) και κίνδυνο (µέρος Β’) αντίστοιχα, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις ανεξάρτητες 

µεταβλητές ταυτόχρονα για κάθε µία εξαρτηµένη. 

 

Η εγκυρότητα των διερευνητικών υποθέσεων συναρτήσει των δυο παραπάνω πινάκων, 

αποτυπώνεται στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα: 
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Υποθέσεις Μεταβλητές Α.Ι.Π. Μοντέλο 2 Εγκυρότητα 
Υποθέσεων 1. «Τελειοµανής» Ανεξάρτητη Εξαρτηµένη Beta p  

H1a Τελειοµανής Επιλογή Προϊόντων .114 .022 < .05 Υποστηρίζεται 
H1b Τελειοµανής Ηδονισµός .090 .005 < .01 Υποστηρίζεται 
H1c Τελειοµανής Διαδικτυακοί 

Λιανοπωλητές  
.122 .012 < .05 Υποστηρίζεται 

H1d Τελειοµανής Χρηµατοοικονοµικός 
Κίνδυνος 

.067 .176 > .05 Δεν Υποστηρίζεται 

H1e Τελειοµανής Κίνδυνος Προϊόντος .081 .115 > .05 Δεν Υποστηρίζεται 
H1f Τελειοµανής Κίνδυνος Χρόνου -.032 .505 > .05 Δεν Υποστηρίζεται 

2. «Συνείδηση Μάρκας»       
H2a Συνείδηση Μάρκας Ηδονισµός -.052 .154 > .05 Δεν Υποστηρίζεται 
H2b Συνείδηση Μάρκας Διαδικτυακοί 

Λιανοπωλητές 
.121 .030 < .05 Υποστηρίζεται 

H2c Συνείδηση Μάρκας Χρηµατοοικονοµικός 
Κίνδυνος 

.061 .273 > .05 Δεν Υποστηρίζεται 

H2d Συνείδηση Μάρκας Κίνδυνος Προϊόντος -.108 .065 > .05 Δεν Υποστηρίζεται 
H2e Συνείδηση Μάρκας Κίνδυνος Χρόνου .152 .006 < .01 Υποστηρίζεται 

3. «Συνείδηση Μόδας»       
H3a Συνείδηση Μόδας Άνεση Αγοράς .147 .014 < .05 Υποστηρίζεται 
H3b Συνείδηση Μόδας Επιλογή Προϊόντων .019 .754 > .005 Δεν Υποστηρίζεται 
H3c Συνείδηση Μόδας Ευκολία Αγοράς .186 .002 < .01 Υποστηρίζεται 
H3d Συνείδηση Μόδας Ηδονισµός .256 .000 < .001 Υποστηρίζεται 

4. «Ηδονιστική Συνείδηση»       
H4a Ηδονιστική Συνείδηση Άνεση Αγοράς -.149 .01 < .05 Δεν Υποστηρίζεται * 
H4b Ηδονιστική Συνείδηση Ευκολία Αγοράς -.017 0.767 > .05 Δεν Υποστηρίζεται 
H4c Ηδονιστική Συνείδηση Ηδονισµός .462 0.000 < .001 Υποστηρίζεται 
H4d Ηδονιστική Συνείδηση Κίνδυνος Χρόνου -.005 .928 > .05 Δεν Υποστηρίζεται 

5. «Αυθόρµητη Ενέργεια»       
H5a Αυθόρµητη Ενέργεια Ηδονισµός .170 .000 < .001 Δεν Υποστηρίζεται ** 
H5b Αυθόρµητη Ενέργεια Χρηµατοοικονοµικός 

Κίνδυνος 
.114 .032 < .05 Υποστηρίζεται 

H5c Αυθόρµητη Ενέργεια Κίνδυνος Προϊόντος -.033 .554 > .05 Δεν Υποστηρίζεται 
H5d Αυθόρµητη Ενέργεια Κίνδυνος Χρόνου .102 .051 > .05 Δεν Υποστηρίζεται 

6.«Αδυναµία Διαχείρισης 
Επιλογών» 

      

H6a Αδυναµία Διαχείρισης 
Επιλογών 

Ηδονισµός .123 .000 < .001 Δεν Υποστηρίζεται ** 

H6b Αδυναµία Διαχείρισης 
Επιλογών 

Χρηµατοοικονοµικός 
Κίνδυνος 

.229 .000 < .001 Υποστηρίζεται 

H6c Αδυναµία Διαχείρισης 
Επιλογών 

Κίνδυνος Προϊόντος .132 .011 < .05 Υποστηρίζεται 

H6d Αδυναµία Διαχείρισης 
Επιλογών 

Κίνδυνος Χρόνου .220 .000 < .001 Υποστηρίζεται 

7.«Αφοσίωση στη Μάρκα»       
H7a Αφοσίωση στη Μάρκα Άνεση Αγοράς .204 .000 < .001 Υποστηρίζεται 
H7b Αφοσίωση στη Μάρκα Επιλογή Προϊόντων .103 .048 < .05 Υποστηρίζεται 
H7c Αφοσίωση στη Μάρκα Ευκολία Αγοράς .206 .000 < .001 Υποστηρίζεται 
H7d Αφοσίωση στη Μάρκα Ηδονισµός .076 .025 < .05 Υποστηρίζεται 
H7e Αφοσίωση στη Μάρκα Διαδικτυακοί 

Λιανοπωλητές 
.165 .001 < .01 Υποστηρίζεται 

H7f Αφοσίωση στη Μάρκα Χρηµατοοικονοµικός 
Κίνδυνος 

- .087 .090 > .05 Υποστηρίζεται 

H7g Αφοσίωση στη Μάρκα Κίνδυνος Προϊόντος .125 .020 < .05 Δεν Υποστηρίζεται * 
H7h Αφοσίωση στη Μάρκα Κίνδυνος Χρόνου -.126 .013 < .05 Δεν Υποστηρίζεται * 

** Απορριπτόµενες υποθέσεις µε υψηλό στατιστικό δείχτη σηµαντικότητας,p < .01. 
* Απορριπτόµενες υποθέσεις µε στατιστικό δείχτη σηµαντικότητας, p < .05. 
 

Πίνακας 3: Απεικόνιση Διασταύρωσης Διερευνητικών Υποθέσεων 
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Από τον πίνακα 3 µπορεί να γίνει πολύ εύκολα αντιληπτό ποιες υποθέσεις 

υποστηρίζονται εν τέλει και ποιες όχι. Συγκεκριµένα, από τις 35 υποθέσεις που 

διατυπώθηκαν για τα 7 διαφορετικά αγοραστικά στυλ, οι 16 απορρίπτονται ενώ οι 

υπόλοιπες 19 υποστηρίζονται. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι υποθέσεις εκείνες οι οποίες βασισµένες στην 

αντίστοιχη βιβλιογραφία ισχυρίζονται την αδυναµία ύπαρξης συσχέτισης µεταξύ των 

µεταβλητών τους, ενώ τα αποτελέσµατα απέδειξαν το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή ότι  

εµφανίζουν έναν ισχυρό βαθµό συσχέτισης. Το γεγονός αυτό παρατηρήθηκε σε δύο 

αγοραστικά προφίλ:  

 

ü στης «Αυθόρµητης Ενέργειας» µε τον «Ηδονισµό» 

ü και στης «Αδυναµίας Διαχείρισης Επιλογών» πάλι µε τον «Ηδονισµό». 

 

5. Συµπεράσµατα-Συζήτηση  

 
Τα ευρήµατα της έρευνας έδειξαν πως από τα οχτώ αγοραστικά στυλ των Sproles & 

Kendall (1986), εκτός του αγοραστικού στυλ µε προσανατολισµό την τιµή, τα υπόλοιπα 

εφτά υιοθετούνται από τους ηλεκτρονικούς καταναλωτές στις αγορές του διαδικτύου. 

Όσον αφορά τα αποτελέσµατα από την επιρροή των εφτά καταναλωτικών προφίλ στην 

άποψη των καταναλωτών για τα αντιληπτά πλεονεκτήµατα και ρίσκα του διαδικτύου, 

είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα. 

 

Συγκεκριµένα, οι καταναλωτές µε προσανατολισµό την «Υψηλή Ποιότητα» εµφανίζουν 

ισχυρή θετική συσχέτιση µε το πλεονέκτηµα των «Διαδικτυακών Λιανοπωλητών» 

γεγονός που έρχεται σε συµφωνία µε την έρευνα των Spiller και Lohse (1997). 

Ταυτόχρονα και σε συνέχεια της έρευνας των Park και Gretzel (2010), φαίνεται πως 

υπάρχει θετική συσχέτιση και µε το πλεονέκτηµα της «Επιλογής Προϊόντων». Αυτό που 

δεν ήταν αναµενόµενο και έρχεται σε σύγκρουση µε την έρευνα των Zhou et al. (2009) 

η οποία αναφέρει πως οι καταναλωτές µε προσανατολισµό την «Υψηλή Ποιότητα» 

παρακινούνται σε αγορές από λειτουργικά (χρηστικά) κίνητρα όπως η ποιότητα, η τιµή, 

η ευκολία κτλ., είναι το γεγονός πως παρουσιάζεται ισχυρή θετική συσχέτιση µε το 

πλεονέκτηµα του «Ηδονισµού». Πιθανόν αυτό να οφείλεται στη φύση του διαδικτύου η 

οποία επικεντρώνεται αρκετά στην θελκτική παρουσίαση των προϊόντων προκειµένου 

να υπερκαλύψει την αδυναµία της φυσικής επαφής µε το προϊόν πριν την αγορά. 
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Παρόλο που η έρευνα των Zhou et al. (2009) αναφέρει πως οι καταναλωτές µε 

προσανατολισµό τη «Μάρκα» παρακινούνται σε αγορές από µη-λειτουργικά 

(ηδονιστικά) κίνητρα, η παρούσα έρευνα έρχεται σε σύγκρουση µαζί της και παρουσιάζει 

µία θετική συσχέτιση µε το πλεονέκτηµα των «Διαδικτυακών Λιανοπωλητών» το οποίο 

αντικατοπτρίζεται ως λειτουργικό κίνητρο. Επίσης, σηµαντική θετική συσχέτιση 

εµφανίζεται και µε την επιθυµία εξάλειψης του «Κινδύνου Χρόνου/Ευκολίας» γεγονός 

που έρχεται σε συµφωνία µε την έρευνα των Szymanski και Hise (2000). Αξίζει να 

σηµειώσουµε πως ενώ το πλεονέκτηµα του «Ηδονισµού», όπως θα δούµε και παρακάτω, 

συνδέεται θετικά µε τον προσανατολισµό της «Αφοσίωσης στη Μάρκα», δεν 

συσχετίζεται καθόλου µε τον προσανατολισµό στη «Μάρκα». Ενδεχοµένως αυτό να 

σηµαίνει πως οι καταναλωτές µε προσανατολισµό τη «Μάρκα» εντέλει να ενδιαφέρονται 

µόνον για την αγορά ποιοτικών επώνυµων προϊόντων και όχι για την συναισθηµατική 

τους ικανοποίηση, γεγονός που έρχεται ξανά σε σύγκρουση µε την έρευνα των Zhou et 

al. (2009. 

 

Σε συνέχεια της έρευνας των Katawetawaraks και Wang (2011), οι καταναλωτές µε 

προσανατολισµό τη «Μόδα» ανταποκρίνονται θετικά στα πλεονεκτήµατα της «Άνεσης» 

και της «Ευκολίας» του διαδικτύου, σε αντίθεση µε την έρευνα των Zhou et al. (2009) 

που και πάλι αναφέρει πως παρακινούνται κατά βάση από µη-λειτουργικά κίνητρα. Αυτό 

ενδεχοµένως να συµβαίνει διότι η «Άνεση» και η «Ευκολία» που παρέχονται µέσω των 

ηλεκτρονικών αγορών, ίσως να αποτελούν βασική προϋπόθεση ώστε να καταφέρουν οι 

συγκεκριµένοι καταναλωτές να βιώσουν τα επίπεδα ευχαρίστησης που αναζητούν στις 

διαδικτυακές τους αλληλεπιδράσεις, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης µίας δραστηριότητας. 

Ταυτόχρονα, ο συγκεκριµένος προσανατολισµός εµφανίζει ισχυρή θετική συσχέτιση και 

µε το πλεονέκτηµα του «Ηδονισµού» των ηλεκτρονικών αγορών, γεγονός που έρχεται 

να στηρίξει την ερµηνεία που δώσαµε  προ λίγου. 

 

Ο προσανατολισµός του «Ηδονισµού» θα ήταν αρκετά περίεργο εάν δεν παρουσίαζε 

ισχυρή θετική συσχέτιση µε το πλεονέκτηµα του «Ηδονισµού» των ηλεκτρονικών 

αγορών, γεγονός που συµφωνεί και µε την έρευνα των Babin et al. (1994). Παράλληλα 

όµως και ενώ αναµενόταν να µην συσχετίζεται µε το πλεονέκτηµα της «Άνεσης» των 

ηλεκτρονικών αγορών, τα ευρήµατα της έρευνας παρουσίασαν µία σηµαντική θετική 

συσχέτιση µεταξύ τους. Το γεγονός αυτό έρχεται σε σύγκρουση µε την έρευνα των Zhou 

et al. (2009)  η οποία αναφέρει πως οι καταναλωτές µε προσανατολισµό τον «Ηδονισµό» 
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παρακινούνται σε αγορές από µη-ορθολογικά κίνητρα όπως είναι η διασκέδαση και η 

ευχαρίστηση. 

 

Όσον αφορά τον προσανατολισµό της «Αυθόρµητης Ενέργειας», αναµενόταν να µην 

εµφανίζει καµία απολύτως συσχέτιση µε το πλεονέκτηµα του «Ηδονισµού» βάσει της 

σχετικής έρευνας των Zhou et al. (2009). Αντίθετα όµως, ο ισχυρισµός απορρίφθηκε 

καθώς παρουσιάστηκε ένας αρκετά ισχυρός θετικός βαθµός συσχέτισης µεταξύ τους. 

Επιπλέον, σε συνέχεια της θεωρίας των Zhou et al. (2009) εµφανίστηκε µία θετική 

σύνδεση µε την επιθυµία εξάλειψης του «Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου». 

 

Οι καταναλωτές µε προσανατολισµό την «Αδυναµία Διαχείρισης Επιλογών» 

παρουσίασαν ισχυρές θετικές συσχετίσεις µε την επιθυµία εξάλειψης και των τριών 

µορφών κίνδυνου που εξετάσαµε, γεγονός που λίγο πολύ το αναµέναµε και έρχεται σε 

συµφωνία µε την έρευνα των Bhatnagar και Ghose (2004). Αυτό που δεν αναµέναµε ενώ 

ταυτόχρονα εµφάνισε έναν αρκετά υψηλό βαθµό συσχέτισης, είναι η θετική επίδραση 

του συγκεκριµένου ορθολογικού προφίλ µε το πλεονέκτηµα του «Ηδονισµού» των 

ηλεκτρονικών αγορών. Η σύνδεση του λοιπόν µε τον ηδονισµό, έρχεται σε συµφωνία µε 

την έρευνα των Katawetawaraks και Wang (2011) οι οποίοι κατέληξαν στο συµπέρασµα 

πως η καλά οργανωµένη δοµή και η ελκυστική σχεδίαση ενός ηλεκτρονικού 

καταστήµατος ενισχύει την ηλεκτρονική αγοραστική συµπεριφορά. 

 

Τέλος, οι καταναλωτές µε προσανατολισµό την «Αφοσίωση στη Μάρκα» εµφανίζουν 

θετικές συσχετίσεις και µε τα πέντε πλεονεκτήµατα του διαδικτύου, γεγονός που 

επιβεβαιώνει τη διαµεσολαβητική επίδραση του εµπορικού σήµατος και έρχεται σε 

συµφωνία µε την έρευνα των Park και Lennon (2007). Ισχυρό βαθµό θετικής συσχέτισης 

όµως, εµφάνισε µόνον µε το πλεονέκτηµα της «Άνεσης» των ηλεκτρονικών αγορών και 

µε το πλεονέκτηµα των «Διαδικτυακών Λιανοπωλητών». Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε η 

ύπαρξη θετικής συσχέτισης µε την επιθυµία εξάλειψης του «Κινδύνου Προϊόντος» και 

αρνητικής µε τον «Κίνδυνο Χρόνου/Ευκολίας». 

 

Καθώς οι δύο τελευταίοι προσανατολισµοί επιζητούν την ευχαρίστηση και τον 

ενθουσιασµό µέσα από τις αγορές, ενδέχεται το πλεονέκτηµα των «Διαδικτυακών 

Λιανοπωλητών» να ενισχύει την επίτευξη της ευχαρίστησης κατά την αλληλεπίδραση 

των συγκεκριµένων καταναλωτών µε τα ηλεκτρονικά καταστήµατα, γεγονός που 

συµφωνεί και µε τα ευρήµατα της έρευνας των Childers et al. (2001). 
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6. Προτάσεις 
 

Παρακάτω συνοψίζονται όλα τα ευρήµατα της έρευνας κατανεµηµένα για κάθε 

αγοραστικό στυλ ξεχωριστά, προκειµένου να ληφθούν υπόψη από τους µάνατζερ των 

ηλεκτρονικών καταστηµάτων. Έχοντας πρωτίστως αναγνωρίσει τα προφίλ των 

καταναλωτών στους οποίους απευθύνονται, µπορούν να υιοθετήσουν τις παρακάτω 

προτάσεις ώστε να σχεδιάσουν καλύτερες στρατηγικές µάρκετινγκ και να χτίσουν µία 

αποτελεσµατικότερη «επικοινωνία» µε τους πελάτες της επιχείρησης ή του οργανισµού 

τους. 

 

Πιο συγκεκριµένα, τα καίρια σηµεία για τα εφτά αγοραστικά στυλ που σκιαγραφήθηκαν 

στο λιανικό κανάλι του διαδικτύου, αποτυπώνονται ως εξής: 

 

Α. Οι ηλεκτρονικοί καταναλωτές µε προσανατολισµό την «Υψηλή Ποιότητα», 

αναζητούνε προϊόντα πολύ καλής ποιότητας και παρακινούνται για αγορά: 

ü όταν το ηλεκτρονικό κατάστηµα διαθέτει µεγάλη ποικιλία από διαθέσιµα 

προϊόντα και µπορούν να προβούν σε συγκρίσεις των επιλογών τους, 

ü όταν η αλληλεπίδραση µε τους διαδικτυακούς λιανοπωλητές προσφέρει 

ευκολία και αµεσότητα, είτε αυτό συνεπάγεται την άµεση βοήθεια ή 

επικοινωνία µαζί τους, είτε την εύκολη πλοήγηση στα προϊόντα, είτε την 

παραχώρηση διαδικτυακών εργαλείων για τη σύγκριση των προϊόντων, 

ü όταν όλα τα παραπάνω παρέχονται µέσα από ένα καλοσχεδιασµένο και 

ελκυστικό ηλεκτρονικό περιβάλλον το οποίο κάνει την εµπειρία τους πολύ 

πιο ευχάριστη. 

 

Β. Οι ηλεκτρονικοί καταναλωτές µε προσανατολισµό τη «Μάρκα» ενδιαφέρονται για 

πολύ ακριβά, επώνυµα προϊόντα και παρακινούνται για αγορά: 

ü όταν η απόκριση του ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι αρκετά γρήγορη και 

χωρίς να παρουσιάζει δυσχέρειες ή δυσλειτουργίες κατά την πλοήγηση 

ανάµεσα στα προϊόντα ή γενικότερα στις σελίδες και στις διαδικασίες του 

καταστήµατος, 

ü όταν η αλληλεπίδραση µε τους διαδικτυακούς λιανοπωλητές προσφέρει 

ευκολία και αµεσότητα, είτε αυτό συνεπάγεται την άµεση βοήθεια ή 
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επικοινωνία µαζί τους, είτε την εύκολη πλοήγηση στα προϊόντα, είτε την 

παραχώρηση διαδικτυακών εργαλείων σύγκρισης προϊόντων. 

 

Γ. Οι ηλεκτρονικοί καταναλωτές µε προσανατολισµό τη «Μόδα» αναζητούνε συνεχώς 

καινούρια προϊόντα, εντός µόδας και παρακινούνται για αγορά: 

ü από τις απλές και εύκολες διαδικασίες του ηλεκτρονικού καταστήµατος κατά 

την εύρεση των προϊόντων, την καταχώρηση παραγγελίας, την ολοκλήρωση 

της αγοράς κτλ., 

ü από την άνεση και την ελευθερία που προσφέρει η φύση του ηλεκτρονικού 

εµπορίου σε σχέση µε τις αγορές στα φυσικά καταστήµατα, 

ü και από την αλληλεπίδραση µε τους διαδικτυακούς λιανοπωλητές οι οποίοι 

προσφέρουν ευκολία και αµεσότητα, είτε αυτό συνεπάγεται την άµεση 

βοήθεια ή επικοινωνία µαζί τους, είτε την εύκολη πλοήγηση στα προϊόντα, 

είτε την παραχώρηση διαδικτυακών εργαλείων για τη σύγκριση προϊόντων. 

 

Δ. Οι ηλεκτρονικοί καταναλωτές µε προσανατολισµό τον «Ηδονισµό» επιζητούν 

ευχαρίστηση και ενθουσιασµό µέσα από τις αγορές τους, ψωνίζουν µόνο για τη 

διασκέδαση της διαδικασίας και παρακινούνται για αγορά όταν: 

ü το ηλεκτρονικό περιβάλλον του καταστήµατος είναι καλοσχεδιασµένο, 

ελκυστικό και µέσα από τις διαδικασίες και το σύστηµα διεπαφής του κάνει 

την εµπειρία του χρήστη πολύ πιο ευχάριστη. 

 

Ε. Οι ηλεκτρονικοί καταναλωτές µε προσανατολισµό την «Αυθόρµητη Ενέργεια» δεν 

προγραµµατίζουν ποτέ τα ψώνια τους, ενεργούν παρορµητικά και παρακινούνται για 

αγορές: 

ü όταν νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά για τη συναλλαγή τους µε το εκάστοτε 

ηλεκτρονικό κατάστηµα, 

ü και ταυτόχρονα, όταν το ηλεκτρονικό περιβάλλον του καταστήµατος είναι 

καλοσχεδιασµένο, ελκυστικό και µέσα από τις διαδικασίες και το σύστηµα 

διεπαφής του προσφέρει µία ευχάριστη και διασκεδαστική εµπειρία χρήστη. 

 

ΣΤ.  Οι ηλεκτρονικοί καταναλωτές µε προσανατολισµό την «Αδυναµία Διαχείρισης 

Επιλογών» δυσκολεύονται να πραγµατοποιήσουν µία αγορά εξαιτίας της σύγχυσης 

που τους προκαλούν οι συσσωρευµένες πληροφορίες των προϊόντων ενώ 

παρακινούνται για αγορά: 
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ü όταν το ηλεκτρονικό περιβάλλον του καταστήµατος είναι καλοσχεδιασµένο, 

ελκυστικό και µέσα από τις διαδικασίες και το σύστηµα διεπαφής του, κάνει 

την εµπειρία του χρήστη πολύ πιο ευχάριστη και συναρπαστική, 

ü όταν η απόκριση του ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι αρκετά γρήγορη και 

δίχως δυσχέρειες ή δυσλειτουργίες κατά την πλοήγηση ανάµεσα στα 

προϊόντα ή τις σελίδες και τις διαδικασίες του, 

ü όταν είναι σίγουροι πως το προϊόν που θα παραλάβουν από το εκάστοτε 

ηλεκτρονικό κατάστηµα θα λειτουργεί σωστά και δεν θα εµφανίσει σηµάδια 

φθοράς ή κάποια άλλη δυσλειτουργία, 

ü και γενικότερα όταν το ηλεκτρονικό κατάστηµα τους εµπνέει ασφάλεια και 

σιγουριά για τις συναλλαγές τους. 

 

Ζ. Οι ηλεκτρονικοί καταναλωτές µε προσανατολισµό την «Αφοσίωση στη Μάρκα» 

αποκτούν αγαπηµένα εµπορικά σήµατα, καταστήµατα και παρακινούνται για αγορά: 

ü από την άνεση και την ελευθερία που προσφέρει η φύση του ηλεκτρονικού 

εµπορίου σε σχέση µε τις αγορές στα φυσικά καταστήµατα, 

ü από τη µεγάλη ποικιλία των διαθέσιµων επώνυµων προϊόντων, 

ü από την απλότητα και την ευκολία που χαρακτηρίζουν τις διαδικασίες του 

ηλεκτρονικού καταστήµατος, παραδείγµατος χάρη η εύρεση των προϊόντων, 

η καταχώρηση παραγγελίας, η ολοκλήρωση της αγοράς κτλ., 

ü από την εύκολη και άµεση αλληλεπίδραση τους µε τους διαδικτυακούς 

λιανοπωλητές, είτε αυτό συνεπάγεται την άµεση βοήθεια ή επικοινωνία µαζί 

τους, είτε την εύκολη πλοήγηση στα προϊόντα, 

ü από την αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς για τις συναλλαγές τους µε το 

εκάστοτε ηλεκτρονικό κατάστηµα, 

ü και τέλος, όταν όλα τα παραπάνω προσφέρονται µέσα από ένα 

καλοσχεδιασµένο και ελκυστικό ηλεκτρονικό περιβάλλον το οποίο κάνει την 

εµπειρία του χρήστη πολύ πιο ευχάριστη και συναρπαστική.  

 

Συνεπώς, σε συνέχεια των προηγούµενων ερευνών (Childers et al., 2001), τα ευρήµατα 

της έρευνας έδειξαν πως τα αγοραστικά στυλ που υιοθετούνται στις ηλεκτρονικές αγορές 

παρακινούνται τόσο από χρηστικά όσο και από ηδονιστικά κίνητρα και αποτελούν 

σηµαντικούς παράγοντες για την πρόβλεψη και τη κατανόηση της αγοραστικής 

συµπεριφοράς στο διαδίκτυο. 
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7. Περιορισµοί & Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 
 

Για την παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα οχτώ στοιχείων των Sproles και 

Kendall (1986) σε ένα τυχαίο δείγµα 1000 ατόµων µέσω του διαδικτύου, χωρίς να 

προηγηθεί διαδικασία στρωµατοποίησης του δείγµατος. Εποµένως, θα µπορούσε σε µια 

µελλοντική έρευνα να ληφθεί υπόψη και να διεξαχθεί οµαδοποίηση των ατόµων µε κοινά 

χαρακτηριστικά προτού πραγµατοποιηθεί η δειγµατοληψία.  

 

Έναν ακόµη περιορισµό για την έρευνα αποτελεί η χώρα διεξαγωγής της, καθώς 

περιορίζεται µόνον στους Έλληνες καταναλωτές µε αποτέλεσµα τα συµπεράσµατα της 

να µην µπορούν να γίνουν εύκολα γενικεύσιµα και για καταναλωτές άλλων χωρών. Σε 

µια µελλοντική έρευνα θα µπορούσαν να διερευνηθούν και οι καταναλωτές 

διαφορετικών εθνικοτήτων προκειµένου να αποκτηθεί µία πιο αντικειµενική προσέγγιση 

των καταναλωτικών προσεγγίσεων στο διαδίκτυο, λαµβάνοντας µε τον τρόπο αυτό 

υπόψη τις διαφορετικές κουλτούρες των καταναλωτών που συνυπάρχουν στις 

διαδικτυακές αγορές.  

 

Επίσης, οι διαστάσεις που επιλέχθηκαν να χρησιµοποιηθούν για τα αντιληπτά 

πλεονεκτήµατα και ρίσκα του διαδικτύου δεν αποτελούν µοναδικές επιλογές για τη 

µέτρηση της αλληλεπίδρασης τους µε τα καταναλωτικά προφίλ. Φυσικά υπάρχουν και 

άλλες διαστάσεις πλεονεκτηµάτων όπως και κινδύνων αντίστοιχα, οι οποίες σε µία 

µεταγενέστερη έρευνα µπορούν να ληφθούν υπόψη ώστε να επανεξεταστεί ο τρόπος µε 

τον οποίο συσχετίζονται µε τα αγοραστικά στυλ των καταναλωτών. 

 

Τέλος, ένας ακόµη σηµαντικός περιορισµός της έρευνας είναι το γεγονός πως δεν 

αναφερόταν σε συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων του διαδικτύου, αλλά προσέγγιζε 

γενικότερα την έννοια της αγοράς στο διαδίκτυο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι 

συµµετέχοντες καταναλωτές στην έρευνα, να έχουν στο µυαλό τους διαφορετικές 

κατηγορίες προϊόντων κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Δεδοµένου πως οι 

καταναλωτές δίνουν διαφορετική βαρύτητα στις αγορές τους στο διαδίκτυο ανάλογα µε 

το προϊόν το οποίο επιδιώκουν να αγοράσουν, θα παρουσίαζε αρκετό ενδιαφέρον µια 

µελλοντική έρευνα, εάν συµπεριλάµβανε και τη διάσταση της κατηγορίας του προϊόντος 

προς αγορά, προκειµένου να εξεταστούν οι διαφορετικοί καταναλωτικοί 

προσανατολισµοί συναρτήσει και αυτού του παράγοντα. 
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