
 

 

 

 

1. Ψυχολογικά μοντέλα            
συμπεριφοράς 

Ουσιαστικά όλες οι ψυχολογικές θεωρίες μπορεί να είναι επίκαι-
ρες για την ψυχολογία των Πωλήσεων συμπεριλαμβανομένων και των 
θεωριών της συμπεριφοράς. Βέβαια δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
αδυναμίας ή ακόμα και έλλειψης αντιπροσωπευτικής θεωρητικής 
τεκμηρίωσης. 

Συγκεκριμένα οι πωλήσεις έχουν ελάχιστο θεωρητικό υπόβαθρο 
και στηρίζονται κατά κανόνα στην εμπειρία, δίχως οποιαδήποτε απο-
δεικτική ανάλυση. 

Συνεπώς για να τεκμηριωθούν θεωρητικά τα παραδείγματα και 
οι αναφορές, κρίνεται απαραίτητη η επεξήγησή τους μέσω των ακό-
λουθων χαρακτηριστικών μοντέλων. 

1.1. Θεωρία κινήτρων 

Η ανάλυση εδώ έχει ως αντικείμενο το «γιατί» της συμπεριφο-
ράς. Ποια δεδομένα δηλαδή υποκινούν έναν άνθρωπο να συμπεριφέ-
ρεται με συγκεκριμένο τρόπο1. Εάν γνωρίζει ο πωλητής το «γιατί» 
στη συμπεριφορά του καταναλωτή, ξέρει τα κίνητρα που τον κατευ-
θύνουν και μπορεί να προσαρμόσει ανάλογα τη δική του συμπεριφο-
ρά. 

                                                 
1. Σχετικά με την κατεύθυνση και την ένταση της συμπεριφοράς  
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1.1.1. Εννοιολογικός προσδιορισμός 

Ως «κίνητρο» θεωρείται η ενεργοποιημένη διάθεση1 ενός ατόμου 
για συγκεκριμένη συμπεριφορά. Η ενεργοποίηση πραγματοποιείται μέ-
σω κάποιας υποκίνησης2, η οποία επιδρά ανάλογα με την τοποθέτηση3 
του ατόμου, τον τρόπο διαβίωσης καθώς και το περιβάλλον του. Η 
πληροφόρηση συμβάλλει εδώ ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός 
πλαισίου συμπεριφοράς. Για τον πωλητή ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
χρονική διάρκεια της τοποθέτησης, εάν είναι δηλαδή προσωρινή ή 
μόνιμη. 

Μόνιμη τοποθέτηση σημαίνει, ότι ο καταναλωτής έχει για μεγά-
λο διάστημα σταθερή διαμορφωμένη άποψη, πεποίθηση ή/ και προ-
κατάληψη. Εάν η τοποθέτηση είναι προσωρινή, ο καταναλωτής δεν 
έχει (ακόμα) ολοκληρωμένη γνώμη, γιατί ως δέκτης διαφόρων μηνυ-
μάτων από την αγορά4 προσπαθεί5 μέσω της ενημέρωσης να σχημα-
τίσει σταθερή «εσωτερική εικόνα» για το τι θέλει. 

Επειδή η διαμόρφωση μιας άποψης επηρεάζεται (και) από την 
πληροφόρηση6 ως ερέθισμα, ο πωλητής πρέπει να γνωρίζει, ότι υπάρ-
χει μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στα ερεθίσματα και την τοποθέτηση 
του καταναλωτή. Επομένως επιδίωξη του πωλητή είναι εναλλακτικά 
ή συνδυαστικά 

- να επικεντρώνει την προσοχή του στην αποστολή ερεθισμάτων, 
με στόχο τη θετική τοποθέτηση του καταναλωτή στο προϊόν 

- να μεταβιβάζει πληροφορίες, οι οποίες με διαδοχικά ερεθίσματα 
να διαμορφώνουν θετική στάση για το προϊόν. 

Στην πρώτη περίπτωση ενεργοποιεί ο πωλητής ένα κίνητρο σε ένα 
επίπεδο, ενώ στη δεύτερη η δημιουργία κινήτρων επιτυγχάνεται με 
την αλλαγή της στάσης μέσω πολλών επιπέδων. 

                                                 
1.  Ruttinger, L./Rosenstiel, W.v: Motivation des wirtschaftlichen Verhaltens, Stuttgart 1994, σελ. 23 
2. Παράμετροι που κατευθύνουν συγκεκριμένη συμπεριφορά (μπορεί να) είναι προσωπικές ανάγκες, 
φιλοδο  ξίες, ροπές, επιθυμίες. 
Lerch,P.: Aufbau der Person, Munchen 1992, σελ.64 

3. Θετική ή αρνητική στάση εξαρτάται από το βαθμό  πειστικότητας συγκεκριμένης υποκίνησης. Παραδείγ-
ματι η διαφήμιση μπύρας μπορεί να ενεργοποιήσει τη «δίψα» σε βαθμό ανάλογο με την τοποθέτηση του 
ατόμου ως προς μπύρα και αντίστροφα. 

4. Τα μηνύματα αυτά (μπορεί να) προέρχονται από τις διάφορες μορφές διαφήμισης, την προσωπική πώλη-
ση, αλλά και από φίλους ή γνωστούς 

5. Συνειδητά ή υποσυνείδητα δεν έχει σημασία 
6. Βαθμός, ένταση, διάρκεια πληροφόρησης 
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1.1.2. Είδη κινήτρων 

Στην προσπάθεια να επεξηγηθεί η ανθρώπινη συμπεριφορά σχη-
ματίστηκαν 

Μονοθεματικές 
πολυθεματικές 
αθεματικές 

θεωρίες κινήτρων1. 

1.1.2.1. Μονοθεματική θεωρία 

Στη μονοθεματική θεωρία εξηγείται σε ένα επίπεδο η συμπερι-
φορά από ένα μόνο κίνητρο. Παραδείγματα αποτελούν η αναζήτηση 
ηδονής2, η τάση για απόκτηση δύναμης3 ή στον οικονομικό τομέα η 
επιδίωξη για μεγιστοποίηση του οφέλους4. 

Ο περιορισμός της δομής των κινήτρων σε μια βασική υποκίνη-
ση δεν προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στον πωλητή για την κατανό-
ηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Γιατί στην απόκτηση ηδονής, 
δύναμης ή/και οικονομικού οφέλους θα έπρεπε να εξετασθούν οι επι-
μέρους προσδιοριστικοί παράγοντες που συμβάλλουν στο μηχανισμό 
υποκίνησής τους. Με την αναλυτική διαδικασία σε «υποκατανομές» 
εγκαταλείπεται όμως το πρώτο επίπεδο της μονοθεματικής θεώρησης 
με τη μετάβαση σε ένα δεύτερο. 

1.1.2.2. Πολυθεματική θεωρία 

Πολυθεματική θεωρία αναζητά σε πολλά επίπεδα την εξήγηση για τη 
συμπεριφορά από περισσότερα κίνητρα. Στην προσπάθεια για μια ο-
λοκληρωμένη καταγραφή διερευνήθηκαν και αναπτύχθηκαν περισσό-
τερες από 5.000 βασικές ορμές5. Τέτοιες αναφορές οδηγούνται μόνες 
τους ad absurdum. Στην πράξη των Πωλήσεων είναι κατάλληλες μό-
νο να δημιουργούν σύγχυση και αμφιβολίες. 

                                                 
1. Thomae, H.: Das Problem der Motivarten, in: Handbuch der Psychologie, Gottiner 1995, σελ.422 
2. Freud, S.: Gesammelte Werke, London 1975 
3. Addler, A.: Uber den nervosen Charakter, Munchen 1938 
4. Η μεγιστοποίηση του οφέλους έχει στη βιβλιογραφία της εθνικής οικονομίας παράδοση και φθάνει 
μέχρι τον Adam Smith. 
Kotler, P.: Verhaltensmodelle fiir die Kauferanalyse, in: Marketing - Management und Organisation, 
Miinchen 1981, σελ. 160 

5. Η καταγραφή του L.L. Bernard: Instinct. A study of social psychology, New York 1954 με περίπου 500 
Συγγραφείς ανέφερε 5.700 βασικές ορμές 

    Wiswede, G.: Motivation und Verbraucher - verhalten, Miinchen 1983, σελ. 72 
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Σε συνάρτηση με αναλύσεις της καταναλωτικής συμπεριφοράς 
παρουσίασε ο Maslow1 μια συμπυκνωμένη θεωρία, στην οποία δια-
κρίνονται πέντε κατηγορίες κινήτρων: 

- Φυσιολογικές ανάγκες2 
- Ανάγκες ασφάλειας3 
- Κοινωνικές ανάγκες4 
- Ανάγκες για καταξίωση και επιβράβευση5 
- Ανάγκες για αυτοδημιουργία6 

Ο Maslow κατανέμει τις κατηγορίες κινήτρων ιεραρχικά: Το ά-
τομο φροντίζει πρώτα να ικανοποιήσει τις φυσιολογικές του ανάγκες. 
Η επόμενη κατηγορία ενεργοποιείται με την άνοδο σε διαφορετικό 
επίπεδο απαιτήσεων. Όλες οι θεματικές προσδιορισμένες θεωρίες κι-
νήτρων και κατά συνέπεια και η θεωρία του Maslow υπόκεινται στην 
κριτική, ότι δεν αναλύουν την ατομική πολυπλοκότητα και την αστά-
θεια της συμπεριφοράς. Γιατί η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν κατευ-
θύνεται από σταθερά εδραιωμένες ορμές, αλλά από εύπλαστα και ε-
ξελίσιμα κίνητρα7. 

Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθεί με συγκεκριμένους κα-
νόνες μια απόλυτα αποδεκτή θεωρία αναγκών. Επιπλέον δεν υπάρχει 
καμία φυσική ταξινόμηση στη διαδικασία της συμπεριφοράς, έτσι 
ώστε οποιαδήποτε ιεράρχηση να μην είναι αντιπροσωπευτική: Η σει-
ρά των αναγκών κάθε ατόμου σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο κα-
θορίζεται από μεταβλητές παραμέτρους που (μπορεί να) διαφέρουν 
αλλά και διαφοροποιούνται μεταξύ τους8. 

1.1.2.3. Αθεματική θεωρία 

Αθεματική θεωρία είναι αποτέλεσμα της προηγούμενης κριτικής 
και ακολουθεί την άποψη, ότι μία θεωρία της καταναλωτικής συμπε-

                                                 
1. Maslow. Λ.Η.: Motivation and personality, New York 1964 
2. Όπως πείνα, δίψα, ζεστασιά, σεξουαλικότητα 
3. Απέναντι σε φυσικές και ψυχικές απώλειες 
4. Όπως κοινωνικότητα, φιλία, έρωτας 
5. Αξιολόγηση από το ίδιο το άτομο και από τον περίγυρο του 
6. Όπως ανάπτυξη της προσωπικότητας, δημιουργικότητα 
7. Κίνητρα, που μεταβάλλονται ανάλογα με τα ερεθίσματα από το περιβάλλον.                                       

Hillmann, Κ.Η.: Soziale Bestim      mungsgriinde des Konsumentenverhaltens, Stuttgart 1991, σελ. 38 
8. - Wiswede, G.:... Einfuhrung..., σελ. 114. 
   - Bansch, Α.: Verkaufspsychologie und Verkaufstechnik, Miinchen 1990, σελ. 20. 



Ψυχολογικά Μοντέλα Συμπεριφοράς 21

ριφοράς δεν πρέπει να αναφέρει γενικά περιεχόμενα κινήτρων, αλλά, 
ανάλογα με την κάθε περίπτωση, εκείνα που είναι επίκαιρα1. 

Ο πωλητής δεν πρέπει συνεπώς να μένει προσηλωμένος σε στα-
θερούς κανόνες κινήτρων, αλλά να κρίνει σε κάθε συνομιλητή του, 
ποια κίνητρα (μπορεί να) επηρεάζουν τη συμπεριφορά του. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία συχνά διακρίνονται έμφυτα (πρωτο-
γενή) και επίκτητα (δευτερογενή) κίνητρα2. Αυτός ο διαχωρισμός δεν 
πρέπει όμως να λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση κινήτρων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας της πώλησης. Γιατί τουλάχιστον τη χρονική 
στιγμή που εμφανίζεται ένα άτομο ως αγοραστής, δεν μπορούν πλέον 
να προσδιορισθούν τα καθαρά «έμφυτα» κίνητρα. Τα κίνητρα δια-
μορφώνονται μέσω μιας διαδικασίας «εκμάθησης», ξέχωρα για το 
κάθε άτομο3. 

1.2. Θεωρία μάθησης 

1.2.1. Εννοιολογικός προσδιορισμός 

Ο επιστημονικός όρος μάθηση δεν προσδιορίζεται εδώ ως δρα-
στηριότητα, αλλά ως αλλαγή στον τρόπο συμπεριφοράς του ατόμου 
στο χρόνο4. Ο ενήλικας άνθρωπος δεν κατευθύνεται πλέον από καθα-
ρά έμφυτα κίνητρα. Η συμπεριφορά του καθορίζεται από επιδραστι-
κούς παράγοντες του κοινωνικού περίγυρού του5, οι οποίοι «αφο-
μοιώνονται» με τη διαδικασία της εκμάθησης. 

Ο πωλητής πρέπει επομένως να «γνωρίζει»6 τον πελάτη του, για 
να μπορεί να προσαρμόζει ανάλογα τη συμπεριφορά του. 

 

 

                                                 
1. Hoepfner, F.E.: Beeinflussung des Verbraucherverhaltens, Miinchen 1995, σελ. 75. 
2. Haselhoff, O.W.: Motivation, in: Handworterbuch der Organisation, hrsg.v.E.Grochla, Stuttgart 1989, 
σελ. 1014 

3. Βιολογικές, ψυχικές και κοινωνικές επιδράσεις συμβάλλουν στη διαμόρφωση του «ατομικισμού». 
4. Πρέπει να ληφθεί εδώ υπόψη, ότι υπάρχουν αλλαγές στη συμπεριφορά, που δεν οφείλονται στη μάθηση, 
όπως είναι η αντίδραση σε φάρμακα, οργανικές μεταβολές, τραυματισμοί κ.α. 
 Sixtl, F/Korte, W.: Der Lerntheorethische Ansatz in der Sozialpsychologie, in: Handbuch der Psy-
chologie, Gottingen 1989, σελ191 

5. Όπως κοινωνικές νόρμες, προτεραιότητες, προκαταλήψεις, ιδανικά κ.α. 
6. Όπως ο τρόπος σκέψης, το επίπεδο κρίσης, η αφομοιωτική ικανότητα του πελάτη. 
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1.2.2. Κατηγορίες μάθησης 

Στη θεωρία της μάθησης διακρίνονται1 οι θεωρίες των ερεθισμά-
των - αντιδράσεων και της αντίληψης. 

1.2.2.1. Θεωρία ερεθισμάτων - αντιδράσεων 

Σύμφωνα με τους θεωρητικούς της μάθησης σχετικά με τα ερεθί-
σματα - αντιδράσεις2 το άτομο μαθαίνει μέσω της σχέσης ανάμεσα 
στα ερεθίσματα και τις αντιδράσεις. Η συμπεριφορά εξηγείται ως μια 
συνέπεια των ερεθισμάτων, που επιδρούν στο άτομο. Οι αντιδράσεις 
που προκύπτουν μαθαίνονται: Σταθεροποιούνται σε συνήθειες, όσο 
συχνότερα εμφανίζεται μια επιτυχία σε συγκεκριμένο πλέγμα ερεθι-
σμάτων. Η εκμάθηση πραγματοποιείται μέσω της επανάληψης. 

Ίδια ερεθίσματα και ίδιες αντιδράσεις δημιουργούν συμπεριφορά 
ρουτίνας. Όταν όμως το άτομο αντιμετωπίζει νέα ερεθίσματα «χρησι-
μοποιεί» προηγούμενες αντιδράσεις, που έχει ήδη μάθει. Η αντίδρασή 
του είναι δηλαδή ανάλογη με τα στοιχεία που είναι στο νέο πρόβλημα 
παρόμοια με ήδη γνωστό του πρόβλημα3. Εάν με τον τρόπο αυτό δεν 
υπάρξει ικανοποιητική λύση, τότε η συμπεριφορά του είναι δοκιμα-
στική: Ανατρέχει διαδοχικά σε δοκιμασμένες αντιδράσεις μέχρι να 
λυθεί το πρόβλημα. 

Γίνεται συνεπώς φανερό, ότι η θεωρία των ερεθισμάτων και α-
ντιδράσεων, αναζητά λύσεις στο παρελθόν του ατόμου. 

Στο πλαίσιο της θεωρίας ερεθισμάτων - αντιδράσεων διαμορφώ-
θηκαν δύο τάσεις: 

Α.  Ο κλασικός περιορισμός αναπτύχθηκε από τον 
Pawlow4 και αναφέρεται στην καθοδήγηση της ανά-
κλασης5 με ουδέτερα ερεθίσματα.6 Επιδίωξη δηλαδή 
είναι η εκμάθηση συγκεκριμένης αντίδρασης σε ου-
δέτερα ερεθίσματα. 

                                                 
1. Hilgard, E.R./Bower, Ε.Η.: Theorien des Lernens, Stuttgart 1993, σελ.28  
2. Όπως είναι ο Pawlow, ο Skinner κ.α. 
3. Hilgard, E.R./Bower, Ε.Η...., σελ. 30 
4. Pawlow, Ι.P.: Conditioned reflexes, London 1927 
  - Pawlow, I.P.: Die bedingten Reflexe, Munchen 1992 
5. Αυτόματη αντίδραση 
6. Αφετηρία αυτού του μοντέλου εκμάθησης αποτελούν πειράματα με σκύλους: Η τροφή τους (φυσικό/μη 
περιοριστικό ερέθισμα) συνδυάσθηκε με ουδέτερο ερέθισμα (ήχος κουδουνιού). Μετά από μερικές επα-
ναλήψεις το ουδέτερο ερέθισμα (ήχος κουδουνιού) δημιούργησε αντίδραση (εκροή σίελου) ίδιας έντασης 
με το φυσικό ερέθισμα. Με τοι τρόπο αυτό επετεύχθη περιορισμός της αντίδρασης. 
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Στο Μάρκετινγκ η θεωρία αυτή χρησιμοποιείται στην 
επικοινωνιακή πολιτική με τη μορφή της συσχετικής 
διαφήμισης1 . 

Στην προσωπική πώληση ενδείκνυται η εφαρμογή 
της σε επαναλαμβανόμενη επικοινωνία ανάμεσα 
στον πωλητή και τον πελάτη: Ένα ερέθισμα που 
προκαλεί θετική αντίδραση2 συνδυάζεται πολλές φο-
ρές με ένα αρχικά ουδέτερο ερέθισμα3. Όπως και 
στην επίδραση της διαφήμισης μπορεί ο πελάτης να 
μάθει να αντιδρά θετικά στο αρχικά ουδέτερο ερέθι-
σμα. Διαμορφώνεται δηλαδή θετική εντύπωση για 
ένα αρχικά ουδέτερο και άγνωστο προϊόν. Προϋπό-
θεση επιτυχίας αποτελεί η σωστή πληροφόρηση για 
τα ερεθίσματα, που προκαλούν θετική αντίδραση 
στον πελάτη. 

Β.  Ο ενεργητικός περιορισμός αναπτύχθηκε από 
τον Skinner4 με πειράματα σε ζώα5 και αναφέρεται 
στη μάθηση σύμφωνα με την αρχή της ενίσχυσης. Η 
πιθανότητα για συγκεκριμένη συμπεριφορά εξαρτά-
ται από τις συνέπειες που «αναμένει» το άτομο από 
τη συμπεριφορά του. Η μάθηση στηρίζεται εδώ στις 
συνέπειες, οι οποίες (μπορεί να) είναι επιβράβευση ή 
τιμωρία / αδιαφορία. 

Επιβράβευση επιτυγχάνεται με την «προσφορά» θε-
τικού ερεθίσματος / ενισχυτή6 ή την αφαίρεση αρνη-
τικού ερεθίσματος7. 

Τιμωρία επιβάλλεται με την αφαίρεση θετικού ερεθί-
σματος ή την «προσφορά» αρνητικού ερεθίσματος8. 

                                                 
1. Bänscli, Α.:..., σελ. 87. 
2. Όπως ένα αποδεκτό από τον πελάτη προϊόν  
3. Όπως ένα άγνωστο στο πελάτη προϊόν  
4. Skinner, Β.F.: Wissenschaft und menschliches Verhalten, München 1993, σελ. 58 
5. Σε πειραματόζωα εδόθη αμέσως μετά την ολοκλήρωση συγκεκριμένης αντίδρασης (πίεση εμβόλου) ενι-
σχυμένο ερέθισμα (χάπι τροφής). Δηλαδή ο ενισχυτής εξαρτήθηκε από την αντίδραση. Ο περιορισμός της 
αντίδρασης αποδείχθηκε από το γεγονός, ότι ο ενισχυτής αύξησε τη σχετική συχνότητα της αντίδρασης 
κατά χρονική μονάδα: Μόλις εδόθη στο πειραματόζωο μετά την πίεση του εμβόλου ένα χάπι τροφής, α-
κολούθησαν πολλαπλές επιτυχημένες προσπάθειες (αντιδράσεις). 
Hilgard, E.R./Bower, G.H.:..., σελ. 133 

6 Όπως αύξηση κοινωνικού κύρους μέσω κοινωνικών παροχών. 
7 Όπως μείωση ή απάλειψη κοινωνικής δυσαρέσκειας μέσω κοινωνικών παροχών. 
8 Skinner, Β.F.:..., σελ. 76 



Κεφάλαιο 1 24

Ενισχυτική απόδοση1 επιτυγχάνεται συνεπώς με την 
παρουσίαση θετικών ή την αφαίρεση αρνητικών ερε-
θισμάτων. «Αποδυναμωμένη» είναι η συμπεριφορά, 
όταν το άτομο αισθάνεται ότι τιμωρείται ή παραγνωρίζε-
ται για τη συμπεριφορά του μέσω «προσφοράς» αρνητι-
κών ή αφαίρεσης θετικών ερεθισμάτων. Εδώ βέβαια 
παρατηρείται μια ασυμμετρία από το γεγονός, ότι 
από την τιμωρία ή αδιαφορία αναμένεται μειωμένη 
συμπεριφορά σε σχέση με την επιβράβευση2. 

Ο πωλητής οφείλει συμφωνά με αυτή τη θεωρία να γνωρίζει, ότι 
ο βαθμός της πελατειακής αφοσίωσης εξαρτάται από την έκταση των 
θετικών εμπειριών του πελάτη: Όταν ο πελάτης έχει αποκομίσει θετι-
κές εμπειρίες από έναν πωλητή, τότε αναμένει θετική συνέχεια και θα 
διατηρήσει την επαγγελματική επικοινωνία μαζί του. Κατά τη διάρ-
κεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης η επιβραβευτική συμπεριφορά 
του πωλητή αυξάνει την πιθανότητα θετικού αποτελέσματος3. Επομέ-
νως ο πωλητής πρέπει να εκπέμπει στον πελάτη θετικά προφορικά 
και μη - προφορικά επικοινωνιακά στοιχεία4. 

1.2.2.2. Θεωρία αντίληψης 

Η θεωρία της αντίληψης στηρίζεται στην αρχή, ότι η μάθηση ο-
λοκληρώνεται με την κατανόηση των σχέσεων5 ανάμεσα στα ερεθί-
σματα. Δεν υπάρχει δηλαδή η προϋπόθεση για συγκεκριμένη σύνδε-
ση των ερεθισμάτων με τις αντιδράσεις. Επικρατεί η άποψη, ότι μια 
κατάσταση, που χαρακτηρίζεται από ένα ερέθισμα, μεταβάλλεται ήδη 
κατά τη διάρκειά της και με κάθε αλλαγή λαμβάνονται νέα ερεθίσμα-
τα6. 

Δε σχηματίζονται διαδοχικές αντιδράσεις, αλλά από τη σύνδεση 
των ερεθισμάτων γίνεται η κατάσταση κατανοητή. Σύμφωνα με αυτό 
το σκεπτικό το άτομο δε μαθαίνει πράξεις, αλλά εμβαθύνει και δια-
μορφώνει εντυπώσεις από τα αποτελέσματα των πράξεων. 

                                                 
1. Αύξηση της πιθανότητας αντίδρασης. 
2. Kroeber - Riel, W.: Konsumentenverhalten, Mimchen 1994, σελ. 385 
3. Την επιβράβευση που δέχεται ο πελάτης συνήθως ανταποδίδει με τη μορφή της συμφωνίας 
4. Όπως είναι η αναγνώριση, ο έπαινος, ο θαυμασμός κ.α. με λεκτικό τρόπο, καθώς και με το βλέμμα ή / 
και συγκεκριμένες χειρονομίες. 

5. Εννοούνται εδώ οι επικοινωνιακοί σύνδεσμοι ανάμεσα στα ερεθίσματα 
6. Haseloff, O.W./Jorswieck, Ε.Psychologie des Lernens, Berlin 1990, σελ. 108 
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Η επίλυση νέου προβλήματος συνεπώς δεν πραγματοποιείται με 
τη διαδικασία της δοκιμής1, όπως συμβαίνει στη θεωρία των ερεθι-
σμάτων και αντιδράσεων, αλλά με την κατανόηση της ουσίας2 του 
προβλήματος3. 

Ο πωλητής πρέπει να επιλέγει την παρουσίαση της προσφοράς 
του με τρόπο, ώστε να  γίνεται εύκολα κατανοητή από τον πελάτη και 
μέσου της ενεργοποίησης των αισθητήρων του να διαμορφώνει θετι-
κή4 εντύπωση. 

Σύμφωνα με τις προηγούμενες θεωρίες προκύπτουν τα ακόλου-
θα για τις πωλήσεις: 

- Ο πελάτης πρέπει να είναι ενεργοποιημένος και όχι να συμμε-
τέχει παθητικά5. 

- Η ενίσχυση αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα στη μάθηση. Θε-
τική ενίσχυση (επιβράβευση) είναι αποτελεσματικότερη από 
την αρνητική (τιμωρία / αδιαφορία). 

- Ο πωλητής  πρέπει να οργανώνει την προσφορά του με τρόπο 
ώστε να αρχίζει με απλοποιημένες και να καταλήγει σε σύνθε-
τες ενότητες 

-  Η κατανόηση από τον πελάτη της ουσίας της προσφοράς διευ-
κολύνει την καθοδήγηση του πωλητή προς θετικό αποτέλεσμα. 

13. Θεωρία δυσαρμονίας 

1.3.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός 

Η θεωρία αυτή στηρίζεται στη διαπίστωση, ότι ο άνθρωπος ανα-
ζητά την εσωτερική αρμονία, την ανθεκτικότητα και ισορροπία στη 
σκέψη, τα συναισθήματα και τις αξίες του6. Δηλαδή ο άνθρωπος επι-
διώκει την ηρεμία ανάμεσα στα στοιχεία της συνείδησής του. 

                                                 
1. Με μεγάλη πιθανότητα λαθεμένων επιλογών. 
2. Δηλαδή των συνδέσμων, που συνθέτουν το πρόβλημα 
3. - Hilgard, E.R./Bower, G.H.:..., σελ. 30. 
    - Hill, W.: Theorien des Konsumentenverhaltens, in: Die Unternehmung, 1982, σελ. 69 
4. Όφελος για τον πελάτη 
5. Οπτικά και ακουστικά 
6 Festinger, L.: A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford 1992, σελ.265 
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Ένταση ή δυσαρμονία εμφανίζεται, όταν το άτομο πρέπει να α-
ποφασίσει για τη συμπεριφορά του ανάμεσα σε δυο «πληροφορίες»1, 
οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους στη συνείδησή του. Συνέπεια της 
δυσαρμονίας στη συνείδηση είναι τα δυσάρεστα συναισθήματα που 
προκαλούνται στον ψυχισμό του ατόμου. 

1.3.2. Διαδικασία αντιμετώπισης 

Για επανάκτηση της εσωτερικής ηρεμίας προτείνεται2 η ακόλου-
θη διαδικασία: 

Α. Αλλαγές στην έκταση της αντίληψης 
Αα. με αύξηση των θετικών (αρμονικών) στοιχείων. 
Αβ. με απομόνωση αρνητικών στοιχείων3 που εμποδί-

ζουν την αρμονία. 

Β. Αλλαγές στο περιεχόμενο της αντίληψης 
Βα. με διαφορετική αξιολόγηση / μετατόπιση σπουδαιό-

τητας κάθε στοιχείου δυσαρμονίας. 
Ββ. με αλλαγή της ίδιας συμπεριφοράς ή κατάστασης 

του περιβάλλοντος. 
Παράδειγμα από την πράξη των πωλήσεων: 

Πελάτης σκοπεύει να αγοράσει αυτοκίνητο, αλλά βρίσκεται σε 
δίλημμα (δυσαρμονία) ως προς την επιλογή του ανάμεσα στο 

«θέλω να αποκτήσω το αυτοκίνητο χ» 
και 

«δεν είμαι σίγουρος αν είναι σωστή επιλογή» 

Ο πωλητής μπορεί, σύμφωνα με την προηγούμενη διαδικασία, να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα με το ακόλουθο εναλλακτικό ή / και συν-
δυαστικό τρόπο: 

Αα. Με πρόσθετη πληροφόρηση4 του πελάτη για το συ-
γκεκριμένο αυτοκίνητο (αύξηση θετικών στοιχείων) 

                                                 
1. Δηλαδή γεγονότα, όπως τα αντιλαμβάνεται το άτομο με υποκειμενική επίγνωση της πραγματικότη-
τας, σχετικά με τον εαυτό του και το περιβάλλον. Παραδείγματι επίγνωση των συναισθημάτων, των 
δυνατοτήτων, των στόχων του, απόψεις για άλλα άτομα κ.α. 

     Horning, Κ.Η.: Ansätze einer Konsumsoziologie, Freiburg 1990, σελ. 81 
2. Raffe e, HJSauter, Β. /Silberer, G.: Theorie der kognitiven Dissonanz und Konsumgüter - Marketing,   

Wiesbaden 1993, σελ. 18 
3. Όπως είναι αμφιβολία, αδιαφορία, λήθη, απομόνωση, απόρριψη κ. α 
4. Σχετικά με τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου, θετικά αποτελέσματα δοκιμών κ.α. 
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Αβ. Με αμφισβήτηση αρνητικών παραστάσεων1 η/και αρ-
νητικών αναφορών στον τύπο2 (απομόνωση αρνητικών 
στοιχείων).  

Βα. Με υποβάθμιση αρνητικών απόψεων3 (μετατόπιση - 
σπουδαιότητας) 

 Ββ. Με προσφορά εναλλακτικού, παραπλήσιου μοντέλου, 
που ικανοποιεί περισσότερο συγκεκριμένες ανάγκες 
του πελάτη4 (αλλαγή / μετατόπιση συμπεριφοράς.) 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν για τις Πωλήσεις είναι τα ακό-
λουθα: 

- Ο πωλητής πρέπει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμά-
τευσης να αποφεύγει τη δημιουργία ή διατήρηση κατάστασης δυ-
σαρμονίας στον πελάτη5. Αυτό επιτυγχάνεται ιδιαίτερα με την ε-
νεργοποίηση του πελάτη6 

Ο πωλητής πρέπει μετά την αγορά να φροντίζει να μην υπάρχει 
στον πελάτη κατάσταση δυσαρμονίας7, γιατί μπορεί να αποτελέ-
σει ανασταλτικό παράγοντα για μελλοντική συνεργασία. Αυτό 
επιτυγχάνεται με την παροχή σωστών συμβουλών και σύμφωνα 
με τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη. 

Να μη δημιουργούνται δηλαδή στον πελάτη προσδοκίες, που δεν 
μπορεί να καλύψει το προϊόν. 

Δυσαρμονία στον πελάτη μετά την αποχώρησή του από το χώρο 
διαπραγμάτευσης επιφέρει αρνητική «στόμα - σε - στόμα» δια-
φήμιση8 για το προϊόν αλλά και για την εταιρία και τον πωλητή9. 

                                                 
1. Από γνώμες γνωστών / φίλων του πελάτη ή ακόμα από φήμες στην αγορά 
2. Πωλητής: «Τα αποτελέσματα είναι τελείως υποκειμενικά, δεν ταυτίζονται με τις δικές μας εμπειρίες και 
δοκιμές». 

3. Πωλητής: « Οι απόψεις κάποιων ειδικών αναφέρονται σε ακραίες συνθήκες οδήγησης, που σίγουρα δεν 
είναι αντιπροσωπευτικές για εσάς» 

4. Πωλητής: «Τις συγκεκριμένες ανάγκες σας καλύπτει καλύτερα το μοντέλο «άλφα». 
5. Με τη μορφή προβληματισμού ή αμφιβολίας για την πραγματοποιηθείσα αγορά. 
6. Με άμεσες ερωτήσεις και αποφυγή μονολόγων από τον Πωλητή 
7. Με τη μορφή δυσαρέσκειας, επιθυμίας για ανταλλαγή ή ακόμα και επιστροφής του προϊόντος  
8. Stuteville, J.R.: The Buyer as a Salesman, in: Journal of Marketing, 1988, σελ. 18 
9. Συχνά η δυσαρμονία του πελάτη εκφράζεται με επιθετικότητα προς τον Πούητή με τη μορφή αρνητικών 
σχολίων στο περιβάλλον του και την αγορά. 
Cox, D.F.: Risk Taking and Information Handling in Consumer Behavior. Boston 1987, σελ. 58. 
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1.4. Θεωρία χώρου 

1.4.1. Εννοιολογικός προσδιορισμός 

Το σύνολο των δυνάμεων που προσδιορίζουν τη συμπεριφορά 
χαρακτηρίζεται ψυχολογικό περιβάλλον ή ζωτικός χώρος1. 

Η συμπεριφορά (Σ) αποτελεί συνάρτηση αυτού του χώρου. Συνε-
πώς ο ζωτικός χώρος προσδιορίζεται από την αλληλεπίδραση της ψυ-
χικής κατάστασης ενός ατόμου (Α) και των (κοινωνικών) δυνάμεων 
του περιβάλλοντος (Π)2 και διατυπώνεται με τον τύπο: 

Σ=f(Α,Π) 

Ο Deutsch3 αναφέρεται αναλυτικά στις δυσκολίες για την οριο-
θέτηση των εννοιών Α και Π. 

1.4.2. Περιεχόμενο 

Οι δυνάμεις του περιβάλλοντος επιδρούν στη συμπεριφορά μόνο 
όταν γίνουν αντιληπτές από το άτομο και μεταλλαχθούν σε ψυχική 
διάσταση4. Η επίδραση των διαφόρων ψυχικών και κοινωνικών δυνά-
μεων στη συμπεριφορά εκφράζεται με χρονικό περιορισμό, δηλαδή 
σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Οι αναλύσεις της συμπεριφοράς χρησιμοποιούν ως αφετηρία μια 
χρονικά προσδιορισμένη κατάσταση, η οποία εξετάζεται σε σχέση με 
μια σειρά διαδοχικών καταστάσεων. 

Παράδειγμα η αγοραστική συμπεριφορά μιας νοικοκυράς: 

Στις δυνάμεις Α εντάσσονται τα κίνητρα, οι νόρμες, η γνώση5 
και η αντίληψη της. Στις δυνάμεις Π αναφέρονται οι αλληλεπιδράσεις 
από συνομιλητές της στο εμπορικό κατάστημα, που γίνονται αντιλη-
πτές και καταγράφονται στη συνείδηση. Για τον προσδιορισμό της 
συμπεριφοράς της νοικοκυράς λαμβάνεται υπόψη η χρονική δυναμική 
όλων των αλληλεπιδραστικών δυνάμεων. 

                                                 
1. Lewin, Κ.: Feldtheorie in den Sozialwissenschaften, Bern 1993, σελ. 72 
2. Όπως είναι τα κίνητρα και τα επικοινωνιακά στοιχεία σε μια συναναστροφή δυο ή περισσοτέρων 
ατόμων. 

3. Deutsch, Μ.: Field Theory in Social Psychology, in: Lindzey, GJ Aronson. E.: The Hand book of Social 
Psychology, New York 1985, σελ. 423. 

4. Kroeber - Riel, W.:..., σελ. 428 
5. Για τα προϊόντα και την αγορά 
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Αυτή η δυναμική επαναπροσδιορίζεται κατά τη διάρκεια της 
ροής του χρόνου. Η εμφάνιση νέων δυνάμεων, όπως η παρουσία νέου 
πωλητή ή μετατόπιση των δυνάμεων, όπως η «περιπλάνηση» της 
σκέψης σε προσωπικά προβλήματα, διαφοροποιούν τη συναρμογή 
των δυνάμεων. Οι δυνάμεις επιδρούν δηλαδή σε κάθε νέα κατάστα-
ση με διαφορετικό τρόπο στη συμπεριφορά. 

Ο άνθρωπος, ο οποίος δείχνει στον επαγγελματικό χώρο συγκε-
κριμένη συμπεριφορά, αντιδρά και συμπεριφέρεται στον ελεύθερο 
χρόνο του διαφορετικά. Η διαφορά αυτή οφείλεται συνήθως στην ε-
πίδραση «δυνάμεων χώρου», οι οποίες εμφανίζονται σε χαρακτηρι-
στικές καταστάσεις: Κινείται ο καταναλωτής από έναν κοινωνικό πε-
ρίγυρο (επιχείρηση) σε έναν άλλο (οικογένεια), διαφοροποιούνται οι 
δυνάμεις χώρου, που επιδρούν στη συμπεριφορά του. 

Υποδηλώνεται δηλαδή, ότι οι προσδιοριστικοί συντελεστές της 
συμπεριφορά; βρίσκονται σε χρονική - κάθετη σχέση μεταξύ τους. 
Κάθε προσθήκη, αφαίρεση ή μετατόπιση ενός συντελεστή επιδρά 
στους υπόλοιπου; και συνεπώς διατυπώνει την αλλαγή συμπεριφοράς 
του ατόμου. 

Ένας προϊστάμενος για να μπορεί να κατανοήσει και διοικήσει 
αντικειμενικά1 τους υφιστάμενους του, οφείλει να γνωρίζει τον «ψυ-
χολογικό χώρο» τους. Εάν προσπαθήσει να υποκαταστήσει το χώρο 
των υφισταμένων με το δικό του, τότε η συμπεριφορά αυτή δεν είναι 
αντικειμενική. αλλά λανθασμένη2. 

Το ίδιο λάθος μπορεί να γίνει στις Πωλήσεις, όταν ο πωλητής 
προσπαθεί να υποκαταστήσει το χώρο του πελάτη με το δικό του. Ο 
πωλητής πρέπει να κατανοεί το χώρο του πελάτη και να μη θεωρεί, 
ότι οι δυο χώροι ταυτίζονται. Δεν πρέπει συνεπώς να αναμένει από 
τον πελάτη ως δεδομένη ίδια συμπεριφορά στον επαγγελματικό και 
τον ιδιωτικό του χώρο, αλλά να είναι προετοιμασμένος για διαφορο-
ποιημένη αντιμετώπιση. Να διαθέτει δηλαδή την ικανότητα γρήγορης 
προσαρμογής σε διαφορετικές καταστάσεις. 

                                                 
1. Στην ψυχολογία μια κατάσταση προσδιορίζεται ως «αντικειμενική», όταν λαμβάνονται υπόψη απο-
κλειστικά οι συντελεστές, οι οποίοι περιγράφουν το χώρο τον ατόμου. 

2. Lewin, Κ.:..., σελ. 104. 
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1.5. Θεωρία περιβάλλοντος 

Το περιβάλλον του ανθρώπου αποτελείται από τα υποκείμενα και 
αντικείμενα, τα οποία γίνονται αντιληπτά από τις αισθήσεις. Το περι-
βάλλον διακρίνεται σε 

-φυσικό 

και 

-κοινωνικό 

Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει τα φυσικά 
τα1και τα ανθρώπινα κατασκευάσματα2. 

Στο κοινωνικό περιβάλλον ανήκουν οι άνθρωποι3, καθώς και η 
αλληλεπίδραση μεταξύ τους και με το φυσικό περιβάλλον. 

Η επίδραση του περιβάλλοντος στον κάθε άνθρωπο εξαρτάται 
από το βαθμό της άμεσης ή / και έμμεσης4 σχέσης του με στοιχεία 
του περιβάλλοντος. 

1.5.1. Σύστημα κοινωνικών μεταβλητών 

Οι κοινωνικές μεταβλητές κατανέμονται για καλύτερη κατανόη-
ση και επεξήγηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς σε ένα «κοντι-
νό» και ένα «μακρινό» περιβάλλον, όπως δείχνει το ακόλουθο σχήμα. 

 

 

                                                 
1. Όπως βουνά, θάλασσες, λίμνες κ.α. 
2. Όπως κτίρια, προϊόντα κ.α. 
3. Στο κοινωνικό περιβάλλον εντάσσονται και τα ζώα, ιδιαίτερα τα οικιακά. 
4. Παραδείγματι μέσου των μαζικών μέσων ενημέρωσης. 
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Σχήμα 1.1: Σύστημα κοινωνικών μεταβλητών1 

 

Το κοντινό περιβάλλον περιλαμβάνει τα πρόσωπα2 και τις ομά-
δες3, με τα οποία έρχεται σε τακτική επικοινωνία ο καταναλωτής. Η 
συμπεριφορά του καθορίζεται εδώ σε μεγάλο βαθμό από τις επιδρά-
σεις που δέχεται, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της οικογένειας4. 

Το μακρινό περιβάλλον περιλαμβάνει τα πρόσωπα5 και τις ομά-
δες6, με τα οποία ο καταναλωτής δε διατηρεί τακτική επικοινωνία, τα 
οποία υποκινούν έμμεσα τη συμπεριφορά του. Η επίδραση που ασκεί-
ται από το μακρινό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σύνθετη και προσδιο-
                                                 
1. Kroeber – Riel, W.:...σελ.445.  
2. Όπως συγγενείς, φίλοι κ. α. 
3. Όπως ιδρύματα, σωματεία κ.α. 
4. Kassarjian, Η. Η.: Consumer Psychology, in: Annual Review of Psychology, 43/1992, σελ. 625 
5. Όπως γνωστοί ή / και περιστασιακοί γνώριμοι. 
6. Όπως δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί. 
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ρίζεται δύσκολα, γιατί είναι έμμεση και συνήθως δεν συνειδητοποιεί-
ται από τον καταναλωτή1. Εδώ βρίσκεται η αιτία, για την οποία απο-
φεύγει η έρευνα την ενασχόληση με αυτό το θέμα. Κεντρικά σημεία, 
που αναλύθηκαν ιδιαίτερα, είναι οι επιδράσεις από πολιτισμούς και 
υποπολιτισμούς, καθώς και από κοινωνικές ομάδες. Σημαντική έννοια 
αποτελεί εδώ ο τρόπος ζωής, ο οποίος αντανακλά τις πολυάριθμες ε-
πιδράσεις του περιβάλλοντος στην καταναλωτική συμπεριφορά: 

Ως τρόπος ζωής εννοείται το σύνολο των συνηθειών2 και δρα-
στηριοτήτων3, μέσω των οποίων λαμβάνει η καταναλωτική συμπερι-
φορά συγκεκριμένη μορφή4. 

Το κοντινό και το μακρινό περιβάλλον δεν επιδρούν ξεχωριστά 
και εναλλακτικά στον καταναλωτή5, αλλά σχηματίζουν ένα σύνθετο 
κοινωνικό περιβαλλοντολογικό σύστημα6. Οι σχέσεις ανάμεσα στους 
καταναλωτές και το κοντινό ή το μακρινό περιβάλλον τους πραγμα-
τοποιούνται μέσω της επικοινωνίας, με άμεσο ή μαζικό τρόπο. 

Η άμεση7 επικοινωνία συμβάλλει στην κατανόηση στο πλαίσιο 
του κοντινού περιβάλλοντος8. Μέσω της μαζικής9 επικοινωνίας μετα-
βιβάζονται οι επιδράσεις του μακρινού περιβάλλοντος. Συνεπώς η 
άμεση επικοινωνία συνδέεται με το κοντινό περιβάλλον και η μαζική 
επικοινωνία με το μακρινό. Η ξεχωριστή περιγραφή στη διεθνή βι-
βλιογραφία πραγματοποιείται για αναλυτικούς λόγους, δεν παραμε-
λείται όμως η αλληλεπίδραση ανάμεσά τους. 

Άμεσες σχέσεις δημιουργούνται με το κοντινό περιβάλλον, πα-
ραδείγματι με το εμπορικό κατάστημα της γειτονιάς, το οίκημα της 
διαμονής μας, τους γονείς και φίλους. 

                                                 
1. Παραδείγματι η συμπεριφορά ενός ηθοποιού σε ένα κινηματογραφικό έργο μπορεί να οδηγήσει σε απο-
μίμηση ή να επιδράσει στη συμπεριφορά ενός ατόμου με ουσιαστικό τρόπο. 

2. Στη συμπεριφορά, τη διαμονή, διατροφή κ. α. 
3. Στον ελεύθερο χρόνο, τις αγορές κ. α. 
4. Παραδείγματι ο τρόπος ζωής ενός λαού η μιας κοινωνικής τάξης. 
5. Η επίδραση μπορεί να είναι συνεχόμενη ή παράλληλη. 
6. Όταν παραδείγματι μαθαίνει ο κάτοικος ισλαμικής χώρας να αποφεύγει το οινόπνευμα συμμετέχει το 
μακρινό περιβάλλον (με πολιτικές και θρησκευτικές ρυθμίσεις), καθώς και το κοντινό περιβάλλον (με 
την ανατροφή στο σπίτι και το σχολείο) στην επίδραση της καταναλωτικής συνήθειας. 

7. Ονομάζεται και προσωπική επικοινωνία. 
8. Όπως αναφέρεται σε προηγούμενη ενότητα. 
9. Ως μαζική επικοινωνία χαρακτηρίζεται η απρόσωπη επικοινωνία με τη συμβολή (τεχνικών) μέσων, ό-
πως ο τύπος, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο. 
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Έμμεσες σχέσεις υπάρχουν με το μακρινό περιβάλλον, παραδείγ-
ματι με τα κτίρια μιας πόλης, την οποία επισκεπτόμαστε σε αραιά δι-
αστήματα, μια εξωτική τοποθεσία, που θαυμάζουμε στην τηλεόραση1. 

1.5.2. Κοινωνικός περίγυρος 

Η Ψυχολογία του περιβάλλοντος είναι μια νέα κατεύθυνση της 
ψυχολογίας, η οποία αναπτύχθηκε τη δεκαετία του '702. Εκφράζει την 
άποψη, ότι ο άνθρωπος και το περιβάλλον βρίσκονται σε μια δυναμι-
κή αλληλεπίδραση3. 

Μολονότι ο Lewin4 και άλλοι κοινωνικοί ψυχολόγοι5 δεν περιό-
ριζαν την έννοια περιβάλλον μόνο στον κοινωνικό περίγυρο, «παρα-
μελήθηκαν» σε μεγάλο βαθμό οι σχέσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και 
το φυσικό περιβάλλον6. Στο επίκεντρο βρίσκονται πάντοτε ο άνθρω-
πος και οι κοινωνικές σχέσεις που δημιούργησε. Αντίθετα η ψυχολο-
γία του περιβάλλοντος ασχολείται κυρίως με τις αλληλεπιδράσεις α-
νάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό (υλιστικό) περιβάλλον. Συμπλη-
ρώνει με αυτό τον τρόπο την ανάλυση των κοινωνικών παραγόντων 
που προσδιορίζουν το περιβάλλον. Αναμφίβολα «υλιστικό περιβάλ-
λον» και «κοινωνικός περίγυρος» αναφέρονται στις ιδιαίτερες σχέσεις 
ανάμεσα στον κάθε άνθρωπο και το περιβάλλον του, ενώ υποδηλώ-
νουν, ότι υπάρχει μόνο ένα συνολικό περιβάλλον7. 

 

 

                                                 
1. Kroeber - Riel, W.:..., σελ. 423. 
2. Η σημερινή καθιέρωση της ψυχολογίας του περιβάλλοντος θεμελιώθηκε με το Journal of 

Environmental Psychology το 1981, ενώ ουσιαστικά συνέβαλαν οι ακόλουθες μελέτες: 
-Ittelson, W.H./Proshansky, H.M./Rivlin, L.G./Winkel, G.H.: Einfuhrung in die Umwelt- 
psychologie, Stuttgart 1977. 
-Mehrabian, Α.: Raume desAlltags oder wie die Umwelt unser Verhalten bestimmt, Frankfurt/M. 
1978. 
-Kaminski, G.: Umweltpsychologie, Stuttgart 1976. 
-Mogel, H.: Okopsychologie, Stuttgart 1984. 
-Russell, J.A./Ward, L.M.: Environmental Psychology, Annual Review of Psychology, 1992. 
-Stokols, D./Altman, I.: Handbook of Environmental Psychology, New York 1987 
-Miller, R: Okologische Psychologie, Miinchen 1984. 

3. Ittelson, W.H./Proshansky, H.M.:..., σελ 17. 
4. Lewin, Κ.:..., σελ 90. 
5. Russell, J A./Ward, L.M.:..., σελ. 652 
6. Brandstatter, H.: Sozialpsychologie. Psychologie sozialer Erfahrung, Stuttgart 1993, σελ. 52. 
7. Ittelson, W.H./Proshansky, H.M.:..., σελ. 125. 
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1.5.2.1. Αλληλεπιδραστική σχέση 

Η διατύπωση μιας «αλληλεπιδραστικής σχέσης ανάμεσα στον 
άνθρωπο και το περιβάλλον» εκφράζει, ότι το περιβάλλον πρέπει να 
θεωρηθεί ταυτόχρονα ως ανεξάρτητη και εξαρτημένη μεταβλητή1. 

- Ως ανεξάρτητη μεταβλητή φανερώνει την επίδραση 
του φυσικού περιβάλλοντος στη συμπεριφορά. 

- Ως εξαρτημένη μεταβλητή υποδηλώνει τη διαμόρφω-
ση (χρήση) του περιβάλλοντος σύμφωνα με την αν-
θρώπινη συμπεριφορά. 

1.5.2.2. Επίδραση στη συμπεριφορά 

Η ανάλυση περιορίζεται εδώ στην ανεξάρτητη μεταβλητή και 
λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Το φυσικό περιβάλλον προκαλεί σταθερούς τρόπους συμπεριφο-
ράς, οι οποίοι αναφέρονται σε χρονικές και περιβαλλοντικές κατα-
στάσεις. Η επίδραση που ασκεί πραγματοποιείται μέσω φυσικών ελ-
κυστικών στοιχείων2 και της συμβολικής τους σημασίας3. Η αντίδρα-
ση σε καταστάσεις του περιβάλλοντος στηρίζεται κατά κανόνα στη 
μάθηση, μπορεί όμως να οφείλεται και σε κληρονομική προδιάθεση. 
Ουσιαστικός παράγοντας για την αντίδραση ενός ατόμου είναι η υπο-
κειμενική αντίληψη, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο αντιλαμβάνεται 
μια κατάσταση ή ένα αντικείμενο. Η αντίληψη «καθοδηγείται» από 
τα κίνητρα και τη γνώση, τα οποία ενεργοποιούνται από το άτομο σε 
ένα συγκεκριμένο περιβαλλοντικό γεγονός. 

Η διατύπωση συνεπώς κανόνων στη σχέση ανάμεσα στον άν-
θρωπο και το περιβάλλον περιλαμβάνει στοιχεία από καταστάσεις του 
περιβάλλοντος και προσωπικά γνωρίσματα του ατόμου. Σχετικά με 
την εξάρτηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς από το φυσικό περιβάλ-
λον4 κατέχει η έννοια του χώρου ή της τοποθεσίας (place) κεντρική 
σημασία5, γιατί το φυσικό περιβάλλον είναι πάντοτε οργανωμένο 

                                                 
1. Bierhoff - Alfermann, D.I Bierhoff, H.W.: Sozialpsychologische Aspekte der Umwelt- psychologie, in: 

Kaminski, G.: Umweltpsychologie. Perspektiven, Probleme, Praxis, Stuttgart 1976. 
2. Παραδείγματι το χρώμα, ο φωτισμός, η οσμή κ. α. 
3. Παραδείγματι ένα αυτοκίνητο δεν επιδρά στον παρατηρητή μόνο μέσω του μεγέθους ή της μορφής του, 
αλλά και της απόδοσής του ή του κύρους που προσδίδει στον ιδιοκτήτη του. 

4. Διαμορφώνεται από τα κτίρια, τις επιχειρήσεις, τα ιδρύματα, τα μέσα κυκλοφορίας κ. α. 
5. Kroeber-Riel, W.:..., σελ. 425. 
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σύμφωνα με το χώρο. Και εδώ το ενδιαφέρον της επιστήμης εστιάζε-
ται στην ανάλυση των ανθρώπινων σχέσεων στο χώρο. 

1.5.3. Νοητική χαρτογράφηση  

Ο άνθρωπος διαθέτει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται με τις αι-
σθήσεις του και να θυμάται το «χωροταξικό περιβάλλον»1. Οι απο-
κτηθείσες πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον σε συγκεκριμένο 
χώρο εκφράζονται στη μνήμη μέσω «εσωτερικών εικόνων»2 και α-
ντιπροσωπεύονται με αναλογικό τρόπο. Η ψυχολογία του περιβάλλο-
ντος έχει συνεπώς πολλά κοινά σημεία με την «Imagery», η οποία 
ασχολείται με τη δημιουργία και την επίδραση των εσωτερικών εικό-
νων.3 

Έρευνες έδειξαν, ότι προσωπικές εντυπώσεις από το περιβάλλον 
ή η εικονογραφημένη αναπαράστασή τους αφομοιώνονται ευκολότε-
ρα από την προφορική περιγραφή. Η νοητική επεξεργασία των εσω-
τερικών εικόνων, που δημιουργήθηκαν από το περιβάλλον, ακολου-
θεί άλλους (αναλογικούς) κανόνες από την προφορική επεξεργασία 
των πληροφοριών. Αξιοπρόσεκτο είναι εδώ, ότι η καταγραφή και ε-
πεξεργασία προσωπικών ή εικονογραφημένων εντυπώσεων από το 
περιβάλλον πραγματοποιείται αυτόματα δίχως συνειδητό έλεγχο4. Ο 
άνθρωπος αναπτύσσει τη «νοητική χαρτογράφηση» για να προσανα-
τολίζεται ευκολότερα στο περιβάλλον. 

Η νοητική χαρτογράφηση αποτελείται από υποκειμενικές εσωτε-
ρικές εικόνες, τακτοποιημένες σύμφωνα με το χώρο5. Οι διαπιστώ-
σεις για τη δημιουργία και την επίδραση6 της νοητικής χαρτογράφη-

                                                 
1. Spoehr, Κ.Τ/ Lehmkuhle, S.W.: Visual Information Processing, San Francisco 1992, σελ. 200. 
2.  Για παράδειγμα, όταν ερωτηθεί κάποιος σε ποιο σημείο του πολυκαταστήματος βρίσκεται το τμήμα 
ηλεκτρονικών, πόσα παράθυρα έχει το εξοχικό του ή μέσω ποιας οδικής επιλογής είναι δυνατή η πρό-
σβαση για συγκεκριμένο σημείο στάθμευσης, τότε αυτός σχηματίζει εσωτερική εικόνα για το χώρο. Πα-
ρατηρεί την εικόνα με «εσωτερικά μάτια» και αναζητεί την απάντηση. 
Οι πληροφορίες δεν είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του αφηρημένα - αναλογικά, αλλά μέσω της εικο-
νογραφημένης αντίληψης των αντικειμένων. 

3. Σχετικά με την «νοητική χαρτογράφηση» ασχολήθηκαν αναλυτικά οι: 
- Downs, RM./ Stea, D.: Kognitive Karten. Die Welt in unseren Kopfen, New York 1992. 
- Spoehr, K.T./ Lehmkuhle, S.W.:..., σελ. 230. 
- Russell, J.A./Ward, L.M.: On the Psychological Reality of Environmental Meaning, in: 

Journal of Experimental Psychology 1991, σελ. 163. 
- Russell, J.A./Ward, L.M.:... Environmetal..., σελ. 651. 

4. Ittelson, W.H./Proshansky, H.M.:..., σελ. 127. 
5. Όπως ο νοητικός σχηματισμός ενός οδικού δικτύου, η διάταξη των ραφιών σε ένα κατάστημα κ.α. 
6. - Mc Kay, D.B./ Olshavsky, R. W.: Cognitive Maps of Retail Locations. An  Investi- 
     gation of Some Basic Issues, in: Journal of Consumer Research, 1991, σελ. 199. 
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σης χρησιμεύουν στο Μάρκετινγκ και τις Πωλήσεις για να επεξηγη-
θεί ο προσανατολισμός των καταναλωτών στο χώρο κατά τη διάρκεια 
των αγορών τους. 

Στο θέμα αυτό αναφέρονται πολλές αναλύσεις της συμπεριφοράς 
των καταναλωτών. Οι Sommer και Aitkens1 διερεύνησαν την περιφο-
ρά2των επισκεπτών σε μικρά και μεγάλα πολυκαταστήματα, δηλαδή 
σύμφωνα με ποιον «εσωτερικό χάρτη» ακολουθείται μια συγκεκριμέ-
νη διαδρομή στο χώρο πώλησης3. Αυτές οι έρευνες βοηθούν τις επι-
χειρήσεις να κατανοήσουν και βελτιώσουν τον προσανατολισμό του 
καταναλωτή και να επιδράσουν με αυτό τον τρόπο θετικά στην αγο-
ραστική του απόφαση. 

1.5.4. Συναισθηματική επίδραση 

Η αντίληψη και επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος ελέγχεται ε-
λάχιστα από τον άνθρωπο νοητικά. Το περιβάλλον επηρεάζει τη συ-
μπεριφορά ιδιαίτερα μέσω συναισθηματικών αντιδράσεων. Αυτός εί-
ναι ο λόγος, που ψυχολόγοι του περιβάλλοντος4 ερευνούν πρωταρχι-
κά τις συναισθηματικές επιδράσεις του περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με τις έρευνες «ένα συγκεκριμένο περιβάλλον προκα-
λεί στον άνθρωπο συναισθηματικές αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις αυ-

                                                                                                                   
-Mittelstaedt, RA./ Grossbart, S.L.I Curtis, W.W.: Consumer Perceptions and Retail Map-
ping: Research Findings and Preliminary Theory, in: Woodside, A.G.I Sheth, J.N./Bennett, 
P.D.: Consumer and Industrial Buying Behavior, Amsterdam/ New York 1987, σελ. 96. 

1. Sommer, RJ Aitkens, S.: Mental Mapping of Two Supermarkets, in: Journal of Consumer Research, 
1992, σελ. 211. 

2. Μεταξύ άλλων εδόθη σε τακτικούς επισκέπτες συγκεκριμένων υπεραγορών και πολυκαταστημάτων 
σχέδιο με σκιαγράφημα της εσωτερικής διαρρύθμισης του χώρου πώλησης. Το ζητούμενο ήταν να 
προσδιορισθούν οι ακριβείς θέσεις επιλεγμένων προϊόντων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ το γεγονός, 
ότι 90% των σωστών απαντήσεων αφορούσαν περιφερειακές θέσεις, ενώ τα κεντρικά σημεία δεν 
προσδιορίσθηκαν, δηλαδή δεν ήσαν «καταχωριμένα» στον «εσωτερικό χάρτη» των καταναλωτών. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας αντικατοπτρίζουν τα συμπεράσματα της ψυχολογίας του περιβάλλοντος, 
σύμφωνα με τα οποία κεντρικές θέσεις ενός χώρου δε συγκρατούνται και δεν καταγράφονται στη μνήμη 
όσο τα περιφερειακά σημεία. 

3. Σχετικά με την περιφορά των καταναλωτών στο χώρο πώλησης ασχολήθηκε το 1995 ομάδα φοιτητών 
υπό την επίβλεψη μου στο πλαίσιο της μελέτης «Επιδραστικοί παράγοντες στην παρουσίαση των προϊό-
ντων στο χώρο πώλησης». 

4. -Mehrabian, Α./ Russell, J.Α.: An Approach to Environmental Psychology, Cambridge/ 
Mass. 1994. 

 -Russell, J. A./ Pratt, G.: A Description of the Affective Quality Attributed to Environments, in: 
Journal of Personality and Social Psychology, 38/1990, σελ. 320. 
-Ward, L.MJ Russell, J. Α.: The Psychological Representation of Molar Physical Environments, in: 
Jounrnal of Experimental Psychology (General), 110/1991, σελ. 125. 
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τές επιδρούν στο αν θα πλησιάσει ο άνθρωπος το περιβάλλον αυτό η 
θα το αποφύγει»1. 

1.5.4.1. Μοντέλο συμπεριφοράς 

Σχετικά με τις σχέσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλ-
λον διατυπώθηκε το ακόλουθο συναισθηματικό - ψυχολογικό μοντέ-
λο2 συμπεριφοράς. 

Σχήμα1.2: Μοντέλο συμπεριφοράς 

 

Σύμφωνα με το μοντέλο, τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος (Ε) 
απελευθερώνουν συναισθήματα, τα οποία προσδιορίζουν ως μεσο-
λαβητικές αντιδράσεις (Μ) τη συμπεριφορά στο περιβάλλον (Α). Δι-
αφορετικές αντιδράσεις σε ένα περιβάλλον εξαρτώνται από τις δια-
φορές της προσωπικότητας (Π). Οι μεταβλητές (Ε,Μ,Π,Α) είναι σύν-
θετες και περικλείουν πολυάριθμα μεμονωμένα μεγέθη. 

Αναλυτικά: 

Οι μεταβλητές των ερεθισμάτων (Ε) ή μεταβλητές του περιβάλ-
λοντος μπορούν να εξηγηθούν ως μια ποσότητα μεμονωμένων ερεθι-
σμάτων με διαφορετική δυνατότητα το καθένα3. Σημαντικό είναι ε-

                                                 
1. Mehrabian, Α.: Raume desAlltags oder wie die Umwelt unser Verhalten bestimmt, Frankfurt/ M.I 

New York 1992, σελ. 16. 
2. Mehrabian, A.I Russell, J.Α.:..., σελ. 75. 
3 .Όπως παραδείγματι χρώματα και φωτισμός (οπτική δυνατότητα) ή φωνές και μουσική (ακουστική 
δυνατότητα). 



Κεφάλαιο 1 38

δώ, να επιδρούν μαζί όλα τα μεμονωμένα ερεθίσματα1. Η διασύνδε-
ση των ερεθισμάτων εκδηλώνεται και μέσω αλληλεπιδράσεων2. 

Βέβαια το μοντέλο αυτό δεν ταξινομεί τα ερεθίσματα του περι-
βάλλοντος3, αλλά προσδιορίζει διαφορετικές θέσεις ερεθισμάτων4 
μέσω του πληροφοριακού δυναμικού5. Εννοείται εδώ ο όγκος ερεθι-
σμάτων του περιβάλλοντος, δηλαδή η ποσότητα πληροφοριών, οι ο-
ποίες περιέχονται ή γίνονται αντιληπτές σε μια χρονική στιγμή στο 
περιβάλλον. Υψηλό πληροφοριακό δυναμικό φανερώνει συνεπώς ένα 
περιβάλλον με έντονα ερεθίσματα. 

Το πληροφοριακό δυναμικό καθορίζεται μέσω ενός ιδιαίτερου 
και σύνθετου περιβάλλοντος: Ένα περιβάλλον, το οποίο είναι σπάνιο, 
ασυνήθιστο ή απρόβλεπτο (ιδιαίτερο περιβάλλον) ή λειτουργεί ασυμ-
μετρικά ή βρίσκεται κοντά (σύνθετο περιβάλλον) σε σύγκριση με ένα 
περιβάλλον, το οποίο δεν έχει αυτά τα γνωρίσματα, γίνεται αντιληπτό 
με πιο έντονα ερεθίσματα. Από την ένταση των ερεθισμάτων εξαρτά-
ται η διέγερση, η οποία προκαλείται από το περιβάλλον6. 

Οι μεσολαβητικές μεταβλητές (Μ): Επειδή δεν είναι δυνατόν να 
προσδιορισθεί η πληθώρα των συναισθημάτων που απελευθερώνο-
νται από ένα περιβάλλον, περιορίζονται οι έρευνες σε θεμελιώδη 
στοιχεία συναισθημάτων (διαστάσεις), τα οποία περιέχονται σε όλες 
τις συναισθηματικές αντιδράσεις και είναι υπεύθυνα για το αν κά-
ποιος ελκύεται ή απωθείται από ένα περιβάλλον. 

1.5.4.2. Συναισθηματικά στοιχεία 

Τα στοιχεία των συναισθημάτων είναι: 

- Διέγερση - Ηρεμία 
- Επιθυμία7 - Αδιαφορία8 
- Κυριαρχία - Υποταγή 

Η διέγερση δείχνει τη δύναμη συναισθηματικών αντιδράσεων 
και μπορεί να εξηγηθεί και ως ενεργοποίηση. Οι διαστάσεις επιθυμία 
                                                 
1.  Σχηματίζουν μια ενιαία θέση ερεθισμάτων και απαιτούν συνεπώς ολοκληρωμένο τρόπο εξέτασης. 
2. Όπως παραδείγματι: Χρωματισμοί (μπορούν να) αλλάζουν τις γευστικές εντυπώσεις ή προκαλούν συγκε-
κριμένη αίσθηση θερμοκρασίας. 

3. Donovan, R.J./Rossiter, J.R.:Store Atmosphere: An Environmetal Psychology Approach, in: Journal of 
Retailing. 58/1992, σελ. 38. 

4. Δηλαδή διαφορετικά περιβάλλοντα. 
5. Mehrabian, Α.:... Raume..., σελ. 17. 
6. Η διέγερση εννοείται ως ενέργημα. Έτσι προκύπτουν διασυνδέσεις με τη θεωρία της «ενεργοποίησης». 
7. Με την έννοια της ηδονής. 
8. Με την έννοια της συναισθηματικής αδράνειας. 
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και αδιαφορία δείχνουν την κατεύθυνση των συναισθημάτων1. Οι κυ-
ριαρχία και υποταγή εκφράζουν, ότι πολυάριθμα συναισθήματα είναι 
συνδεδεμένα με την αντίληψη του ατόμου, να είναι στη συμπεριφορά 
του ελεύθερο και ανεξάρτητο (κυρίαρχο) ή ελεγχόμενο (υποταγμέ-
νο)2. 

Οι μεταβλητές της προσωπικότητας (Π): Για τη διάκριση των τύ-
πων της προσωπικότητας3 χρησιμοποιούνται στη διεθνή βιβλιογρα-
φία οι τρεις συναισθηματικές διαστάσεις. Από τις διαφορές στην 
προσωπικότητα εξαρτώνται οι διαφορετικές αντιδράσεις στο ίδιο πε-
ριβάλλον. 

Πρόσωπα, τα οποία έχουν την τάση να εκθέτονται στα «διεγερ-
τικά ερεθίσματα» του περιβάλλοντος περισσότερο από άλλα, ερεθί-
ζονται ευκολότερα: Αντιδρούν δηλαδή σε περιβάλλον με μεγαλύτερο 
όγκο ερεθισμάτων εντονότερα και με διάρκεια, αλλά λιγότερο επιλε-
κτικά4. 

Οι μεταβλητές της αντίδρασης (Α): Το αποτέλεσμα των επιδρά-
σεων από το περιβάλλον διαφαίνεται στη συμπεριφορά της προσέγ-
γισης ή της απομάκρυνσης. Η συμπεριφορά αυτή διεισδύει στις νοη-
τικές αντιδράσεις και διατυπώνεται ως θετική ή αρνητική πρόθεση 
δραστηριοποίησης, τοποθέτησης στόχων, διαμόρφωση εντυπώσεων 
κ.α. 

Η συμπεριφορά της προσέγγισης διαφαίνεται στη συμπεριφορά 
της αναζήτησης5, στην προθυμία ή δεκτικότητα για επικοινωνία και 
γενικά σε δραστηριότητες, στις οποίες τηρείται θετική στάση σε ένα 
περιβάλλον6. 

                                                 
1. Διέγερση και επιθυμία δεν αποτελούν ανεξάρτητες συναισθηματικές διαστάσεις, αλλά μεταξύ τους επι-
κρατούν στενές σχέσεις. Απεικονίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία μέσω της αντίστροφης U καμπύλης, 
σύμφωνα με την οποία η μέση διέγερση προκαλεί πιο ευχάριστα συναισθήματα. 

2. Οι δυο αυτές διαστάσεις δεν έδειξαν όμως ικανοποιητική τεκμηρίωση στην πράξη και γι' αυτό δεν 
αναφέρονται στη σύγχρονη παραλλαγή του μοντέλου. 

3. Υπάρχουν πρόσωπα, τα οποία είναι περισσότερο ηδονικά ή αδιάφορα, δεκτικότερα ή επιφυλακτικά σε 
διεγερτικά ερεθίσματα και αισθάνονται κυριαρχία ή υποταγή. 

4. Mehrabian, Α.:... Raume... σελ. 19. 
5. Όπως: Η αναζήτηση του καταναλωτή σε ένα πολυκατάστημα. 
6. Knapp, M.L.: Nonverbal Communication in Human Interaction, New York/ Chicago 1988, σελ. 
95. 





 


