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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Σν θαιφ απνηέιεζκα θάζε πξνζπάζεηαο ζ‟ απηή ηε δσή πνηέ δελ νθείιεηαη κφλν ζ‟ 

απηφλ πνπ ηελ πξαγκαηνπνηεί. Υσξίο ηνπο ζσζηνχο αλζξψπνπο θαη ην θαηάιιειν 

ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ ηίπνηα δελ έρεη ην ίδην απνηέιεζκα…..  

Έηζη θαη εγψ, θηάλνληαο πιένλ ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο απηήο θαη ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην  

Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζα ήζεια λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε φζνπο κε 

ζηήξημαλ. Πξψηα απ‟ φια, ζα „ζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Βαζηιεηάδε Υξήζην, 

επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, ν νπνίνο ήηαλ πάληα εθεί λα κε βνεζήζεη ζε φηη 

ρξεηάζηεθα, πάληα άκεζνο, θαιφο θαζεγεηήο θαη πάλσ απ‟ φια θαιφο άλζξσπνο.  

ηε ζπλέρεηα, ζα „ζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Μηραήι Γεκήηξην φπσο επίζεο θαη 

ηνλ θχξην Υαηδεζσκά Λεσλίδα πνπ δέρηεθαλ λα απνηειέζνπλ κέιε ηεο επηηξνπήο 

εμέηαζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ πνπ ηφζα ρξφληα κε ζηεξίδεη 

ζε θάζε κνπ εγρείξεκα θαη ην ίδην έθαλε θαη απηή ηε θνξά. Ήηαλ δίπια κνπ θαη κε 

βνεζνχζε εζηθά αιιά θαη πιηθά γηα λα πξαγκαηνπνηήζσ ην φλεηξν κνπ.  

 

 

Σαρ εςσαπιζηώ λοιπόν όλοςρ από καπδιάρ!! 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

 

Η πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ 

επηζηεκφλσλ θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθέο έξεπλεο ζε θιάδνπο φπσο ν 

μελνδνρεηαθφο, ν θιάδνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη απηφο ηεο πγείαο. Ωζηφζν, ιίγνη είλαη 

εθείλνη πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ εζσηεξηθή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, έλα ζέκα πνπ 

ζηαδηαθά πιένλ δηεξεπλάηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν.  

Γηαθξίλνληαο, ινηπφλ έλα ηδηαίηεξν  ελδηαθέξνλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ππήξμε ε 

επηζπκία ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία λα απνδεηρζεί ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζηνλ 

ρψξν ησλ ππεξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, βαζηθφο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο ππήξμε ε 

απφδεημε ηεο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ εζσηεξηθή πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πψιεζεο εηδψλ κφδαο θαη ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ 

πειαηψλ ηνπ θιάδνπ απηνχ.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, αλαπηχρζεθε έξεπλα κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ κνηξάζηεθαλ 

ειεθηξνληθά ζε άηνκα άλσ ησλ 18 πνπ εξγάδνληαη ή έρνπλ εξγαζηεί ζηνλ ρψξν ησλ 

πσιήζεσλ εηδψλ κφδαο θαη ζπιιέρζεθαλ 123 έγθπξα εξσηεκαηνιφγηα. ηε ζπλέρεηα, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο, αλάιπζεο ζπρλνηήησλ, αμηνπηζηίαο Cronbach,ζπζρέηηζεο Pearson θαη 

αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο. Έηζη, κεηά ηελ φιε δηαδηθαζία απνδείρζεθε φηη φλησο 

ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά ε έξεπλα έδεημε φηη νη δχν δηαζηάζεηο εζσηεξηθήο 

πνηφηεηαο πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ 

είλαη ε ελζπλαίζζεζε θαη ε αληαπφθξηζε ελψ εθείλε πνπ έρεη ηελ κηθξφηεξε επηξξνή 

είλαη ε απηφηεηα.  

Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο 

πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ, νη νπνίεο κε ηελ πηνζέηεζε ηνπο 

απφ ην ηκήκα Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζα επηηχρνπλ ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ πσιεηψλ θαη ζπλαθφινπζα ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο 

επηρείξεζεο.  

Λέξειρ κλειδιά: εζσηεξηθή πνηφηεηα ππεξεζηψλ, εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, θιάδνο 

πσιήζεσλ εηδψλ κφδαο, εζσηεξηθνί πειάηεο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.1. ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΔΡΓΑΗΑ 

ην πιαίζην ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ην ζέκα, κε ην νπνίν επέιεμα λα 

αζρνιεζψ ζηελ Γηπισκαηηθή εξγαζία κνπ, κε επηβιέπνληα ηνλ Καζεγεηή Βαζηιεηάδε 

Υξήζην, αθνξά ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα κνπ ηξάβεμε ην ελδηαθέξνλ θαζψο ζπλδέεη ην Μάξθεηηγθ κε ηελ 

Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Κξίλνληαο κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία 

ζαλ εξγαδφκελε, ζπλεηδεηνπνίεζα πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην θιίκα πνπ επηθξαηεί κέζα 

ζε έλαλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη γεληθφηεξα φ, ηη πξνζδίδεη πνηφηεηα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο 

αιιά θαη πφζν έληνλν αληίθηππν έρεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ απφ ηελ εξγαζία 

ηνπ.  

Έηζη, επέιεμα λα πξαγκαηνπνηήζσ κία έξεπλα κε βάζε απηή κνπ ηελ δηαπίζησζε, κε 

ζθνπφ ηελ απφδεημε ηεο ζηελ πξάμε. Πην ζπγθεθξηκέλα απνθάζηζα λα ρξεζηκνπνηήζσ 

σο δείγκα κνπ άηνκα ηα νπνία εξγάδνληαη ή έρνπλ εξγαζηεί ζην παξειζφλ ζηνλ ρψξν 

ησλ πσιήζεσλ εηδψλ κφδαο. Θέιεζα λα ζηνρεχζσ ζηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα αηφκσλ 

θαζψο θαη πάιη ιφγσ πξνζσπηθήο παξαηήξεζεο, εληφπηζα φηη είλαη πνιινί εθείλνη πνπ 

έρνπλ εξγαζηεί ή εξγάδνληαη ζην θνκκάηη απηφ, είηε πξνζσξηλά είηε κφληκα.  

Οπζηαζηηθά, ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ν εληνπηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ πνηφηεηαο 

απφ ηηο νπνίεο είλαη ηθαλνπνηεκέλν ην πξνζσπηθφ αιιά θαη εθείλσλ απφ ηηο νπνίεο δελ 

είλαη ηφζν ηθαλνπνηεκέλν, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα γίλνπλ πξνηάζεηο ηξφπσλ δηαηήξεζεο 

ή βειηίσζεο ηεο απφ ην εθάζηνηε ηκήκα Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.  

 

1.2. ΠΧΛΖΔΗ ΔΗΓΧΝ ΜΟΓΑ, Ο ΚΛΑΓΟ ΛΗΑΝΗΚΟΤ 

ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΧΝ ΜΟΓΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ 

ΠΧΛΖΣΧΝ 

 

1.2.1. ΠΧΛΖΔΗ ΔΗΓΧΝ ΜΟΓΑ ΚΑΗ ΔΝΓΤΖ  

Πξηλ κπνχκε ζην βαζηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζα πξέπεη πξψηα λα νξίζνπκε ηη είλαη κφδα θαη πνηα είλαη ηα είδε 

πνπ αλήθνπλ ζ‟ απηήλ. Η Anne Hollander νξίδεη ηελ κφδα κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 
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«Όλοι ππέπει να νηύνονηαι ηο ππωί και να πποζεγγίζοςν ηα θέμαηα ηηρ καθημεπινόηηηαρ 

ηοςρ…Όηι θοπάει ο καθέναρ για να κάνει αςηό ηο ππάγμα, έσει πάπει διαθοπεηική μοπθή 

ζηον Δςηικό κόζμο εδώ και 700 σπόνια…Αςηό είναι η Μόδα…» 

(Hollander 1994:11) 

Πην απιά, Μφδα είλαη φ, ηη θνξηέηαη ζην ζψκα ή φ, ηη γίλεηαη επάλσ ηνπ: ξνχρα, 

αμεζνπάξ, δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο, γηα ηνλ Γπηηθφ Κφζκν, είλαη Μφδα. ‟ απηήλ 

πεξηιακβάλνληαη, ρσξίο λα ππάξρεη πεξηνξηζκφο, θαη νη δεκηνπξγίεο γηα ηηο παζαξέιεο, 

ηα είδε ηνπ street fashion, πνιηηηθά, ζηξαηησηηθά θαη ξνχρα πνπ θνξηνχληαη κέζα ζην 

ζπίηη, ηαηνπάδ θαη νπνηαδήπνηε αιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη ζηα καιιηά ( Barnard, 2014). 

Έηζη, είδε κφδαο είλαη ηα θαηαλαισηηθά αγαζά φπνπ ην ζηπι είλαη πξσηεχνπζαο 

ζεκαζίαο θαη ε ηηκή έξρεηαη δεχηεξε. Σέηνηα είλαη ηα ξνχρα, ηα θνζκήκαηα, ηα 

παπνχηζηα, νη ηζάληεο θαη ηα γπαιηά.(Business Dictionary,ρ.ρ.) 

Ωο γλσζηψλ, ε έλδπζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ 

αλζξψπσλ ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ επηδξά ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα, 

κπνξεί λα εθθξάζεη έλλνηεο φπσο ηελ ηαπηφηεηα, ηηο αμίεο, ηελ δηάζεζε θαη ηελ 

λννηξνπία ηνπ αηφκνπ. χκθσλα κε ηνλ Maslow, ππάξρνπλ 5 είδε αλαγθψλ κε πξψην 

θαη βαζηθφηεξν ηηο θπζηνινγηθέο αλάγθεο. Ο πξψηνο θαη θχξηνο ινηπφλ ξφινο ηεο 

έλδπζεο είλαη ε θάιπςε κηαο εμ απηψλ, ηεο αλάγθεο γηα πξνζηαζία ηνπ ζψκαηνο θαη 

γηα δεζηαζηά. Ωζηφζν, κε ηα ρξφληα θαη ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο, ε έλδπζε ιεηηνπξγεί 

επηπιένλ, σο ζηνιηζκφο θαη σο ηξφπνο είζπξαμεο ζαπκαζκνχ θαη θνηλσληθήο απνδνρήο 

εληφο ησλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην άηνκν. (ηδεξνπνχινπ, 2006) 

 

1.2.2. Ο ΚΛΑΓΟ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΧΝ ΜΟΓΑ  

Η βηνκεραλία ιηαληθήο πψιεζεο εηδψλ κφδαο είλαη έλαο πνιχ επηθεξδήο θιάδνο. 

πγθεθξηκέλα, ην 2009 θέξδηζε πεξηζζφηεξα απφ 304 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε 

έζνδα. Σν πην θεξδνθφξν ηκήκα είλαη ηα γπλαηθεία είδε, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 53% 

ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Η πψιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ είλαη πνιχ επνρηαθή, κε 

ηελ πιεηνςεθία ησλ πσιήζεσλ λα έξρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ θαη φηαλ ηα 

παηδηά επηζηξέθνπλ ζην ζρνιείν.(Wagner,ρ.ρ.) 

ε έλα γεληθφ πιαίζην, ε παγθνζκηνπνίεζε ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ησλ 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλαβάζκηζε ησλ 
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πξντφλησλ απφ ηνπο πνιπεζληθνχο ιηαλνπσιεηέο, ε επηηπρία ησλ νπνίσλ ζηηο 

παγθφζκηεο θαηαλαισηηθέο αγνξέο, νθείιεηαη ζηελ ζηαδηαθή θαηαλφεζε ησλ ηνπηθψλ 

αγνξψλ. ( ηδεξνπνχινπ, 2006)   Απηή ε Αγνξά απνηειείηαη απφ έλαλ αξηζκφ κεγάισλ 

θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο κε θεκηζκέλεο επσλπκίεο πνπ ζπλζέηνπλ έλα 

θνκκάηη ηεο αγνξάο, αιιά θαη απφ ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, δει. ηα θαηαζηήκαηα 

κπνπηίθ θαη εηδψλ έλδπζεο, πνπ απνηεινχλ έλα άιιν κέξνο ηεο. Οη κεγαιχηεξνη 

έκπνξνη ιηαληθήο πψιεζεο εηδψλ κφδαο έρνπλ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ κηθξφηεξσλ 

θαηαζηεκάησλ δεδνκέλνπ φηη ιακβάλνπλ θαιχηεξεο ηηκέο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ιφγσ 

ησλ κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ πνπ αγνξάδνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πεξηζψξην θέξδνπο 

ηνπο είλαη κεγαιχηεξν θαη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θαιχηεξεο ηηκέο ιηαληθήο ζηνπο 

πειάηεο ηνπο. Οη κηθξφηεξνη έκπνξνη ιηαληθήο πψιεζεο αληηζηαζκίδνπλ ηελ πςειή ηηκή 

πνπ πιεξψλνπλ γηα ηα είδε κφδαο ρνλδξηθήο, πνπιψληαο νξηζκέλνπο ηχπνπο θαη ζηπι 

εηδψλ, αληί λα πξνζθέξνπλ ηα πάληα γηα φινπο, φπσο πνιιά κεγάια θαηαζηήκαηα. 

Απηφ πνπ κπνξεί λα δπλακψζεη φζν ηίπνηα άιιν ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο απηνχ ηνπ θιάδνπ είλαη ε παξακνλή ηεο αλάκεζα ζηηο εηαηξείεο κε είδε ηεο 

ηειεπηαίαο ιέμεο ηεο κφδαο. Γηαθνξεηηθά, κπνξεί λα θαηαιήγεη κε ππεξβνιηθφ 

απνζεκαηηθφ, ή αθφκα ρεηξφηεξα, ην branding ηεο λα θηλδπλεχεη. Μηα άιιε πξφθιεζε 

πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη κηα επηρείξεζε απηνχ ηνπ θιάδνπ είλαη ε αθζνλία ησλ 

θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο εηδψλ κφδαο ζην Γηαδίθηπν, θαζψο απηά 

πξνζειθχνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο αγνξαζηέο, πξνθαιψληαο κείσζε ζηα έζνδα ησλ 

παξαδνζηαθψλ θαηαζηεκάησλ.(Wagner,ρ.ρ.)  Σέινο, ν γεληθφηεξνο θαλφλαο, ψζηε λα 

εληζρχζεη κηα επηρείξεζε ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

αλήθεη ζηνπο πνιπεζληθνχο είηε ζηνπο εζληθνχο ιηαλνπσιεηέο, είλαη λα δίλεη έκθαζε 

ζηηο ζηξαηεγηθέο πξνζθνξέο εηδψλ κφδαο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπλ εθείλνη ζηα πξντφληα πνπ αγνξάδνπλ. 

( ηδεξνπνχινπ, 2006)    

 

1.2.3. Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΠΧΛΖΣΧΝ ΔΗΓΧΝ ΜΟΓΑ 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ν θαηαλαισηήο θαίλεηαη φηη επεξεάδεηαη φιν θαη ιηγφηεξν 

απφ επηθαλεηαθνχο παξάγνληεο φπσο ην εκπνξηθφ ζήκα θαη ε δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο. 

Αληίζεηα, δίλεη φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζε αμίεο φπσο ε πνηφηεηα, ην ρξψκα, ην 

ζηπι, ε ηηκή, ε εηθφλα ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ε ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη ν πσιεηήο. 
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Έηζη, δηαπηζηψλεηαη φηη ε θαιή εμππεξέηεζε θαη ε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ηνπ ηειεπηαίνπ 

παίδεη ηεξάζηην ξφιν ζηελ θήκε θαη ζηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ ν πσιεηήο είλαη θηιηθφο, εμππεξεηηθφο θαη πεξηπνηεηηθφο κπνξεί 

εχθνια λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ πειάηε θαη λα ηνπ πνπιήζεη ην πξντφλ πνπ 

ηνπ ηαηξηάδεη. Υαξαθηεξηζηηθά, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πσιεηή 

είλαη 5 θνξέο πην ζεκαληηθή απφ ηελ δηαθήκηζε κηαο εηαηξείαο.( ηδεξνπνχινπ, 2006)    

Ωζηφζν, ηη είλαη απηφ πνπ θάλεη έλαλ πσιεηή επράξηζην θαη ζσζηφ ζηελ δνπιεηά ηνπ; 

Η απάληεζε βξίζθεηαη ζηελ εξγαζηαθή ηνπ ηθαλνπνίεζε. Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη θάζε 

ιηαλνπσιεηήο πνπ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε δνπιεηά ηνπ, είλαη πην παξαγσγηθφο θαη 

ηαπηφρξνλα ζπκβάιεη θαη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο (Babbin 

& Boles, 1996). Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ είλαη 

απνγνεηεπηηθά θαζψο, απνθαιχπηνπλ φηη ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ρψξν ησλ 

πσιήζεσλ εηδψλ κφδαο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλα απφ ηε δνπιεηά ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ 

έιιεηςε πηζηφηεηαο.  

Αλαιπηηθφηεξα, ε πίζηε είλαη ζε ρακειά επίπεδα, κε ην 90% ησλ εξγαδνκέλσλ λα είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα εμεηάζνπλ ην ελδερφκελν αιιαγήο ζέζεσλ εξγαζίαο, ελψ νη 

δπζαξεζηεκέλνη εξγαδφκελνη είλαη έληεθα θνξέο πην πηζαλφ λα κεηαβνχλ ζε λέν 

νξγαληζκφ ην επφκελν έηνο. Αλ θαη κηζζνινγηθά ππάξρεη βειηίσζε κε ηελ πάξνδν ησλ 

ρξφλσλ, νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ  είλαη δηαηεζεηκέλε λα 

αθήζεη απηή ηε δνπιεηά γηα θάπνηα κε κεγαιχηεξν βαζηθφ κηζζφ. Σέινο, απηφ πνπ 

πξνθαιεί ηε κεγαιχηεξε αλεζπρία είλαη φηη ην 50% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν απηφ 

δειψλεη φηη είλαη δπζαξεζηεκέλν απφ ηελ δνπιεηά ηνπ, κε κφιηο ην 10% ησλ 

Millennials θαη ην 25% ησλBaby Boomers λα εθθξάδεη πςειή ηθαλνπνίεζε. 

(PRNewswire, 2012) 

1.3. ΓΟΜΖ ΔΡΓΑΗΑ  

Η εξγαζία απηή απνηειείηαη απφ 6 βαζηθά θεθάιαηα: απηφ ηεο εηζαγσγήο, ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ηελ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ηα απνηειέζκαηα, ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγνπκε θαη ηέινο ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο πξνηάζεηο 

γηα πεξαηηέξσ έξεπλα αιιά θαη γηα βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ρψξν ησλ 

πσιήζεσλ εηδψλ κφδαο. 

ην παξφλ θεθάιαην, ζ‟ απηφ δειαδή ηεο εηζαγσγήο, αξρηθά αλαθέξνληαη νη ζηφρνη θαη 

νη ζθνπνί ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαζψο θαη ην έλαπζκα ηεο ελαζρφιεζεο κε ην 
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ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Αθφκα, παξαηίζεληαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

πσιήζεηο εηδψλ κφδαο, ηνλ θιάδν ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ηνλ ξφιν ησλ πσιεηψλ θαη ζην 

θιείζηκν παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηεο εξγαζίαο. 

ηε ζπλέρεηα, κε ην δεχηεξν θεθάιαην, δίλεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε επί ηνπ 

ζέκαηνο, δειαδή αλαιχεηαη απφ ζεσξεηηθήο άπνςεο ην ζέκα ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, 

ηεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο, ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο αιιά γίλεηαη θαη αλαθνξά ζε 

έξεπλεο πνπ έρνπλ ζπζρεηίζεη ηελ έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο κε απηή ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

ην επφκελν θεθάιαην, αθνινπζεί ε αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δίλεηαη ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν, νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, γίλεηαη ε 

εθηελήο αλάπηπμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζψο θαη 

παξνπζηάδεηαη φιε ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ 

αθνινπζήζεθε.  

ην ηέηαξην πιένλ θαη βαζηθφ θεθάιαην, γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Γηα 

ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθά εξγαιεία θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα κνληέια παιηλδξφκεζεο (regression models) θαη αλάιπζεο 

ζπζρεηίζεσλ (correlation models). Δπηπιένλ, πεξηγξαθηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηε κέηξεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ. 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη πξαγκαηνπνηήζεθε θαη έιεγρνο αμηνπηζηίαο κέζσ ηνπ 

ζπληειεζηή Cronbach‟s Alpha ψζηε λα θαλεί πφζν θαιά ηα ζηνηρεία είλαη ζεηηθά 

ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο. 

Σν πέκπην θεθάιαην, παξνπζηάδεη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαζψο θαη ηελ ζχγθξηζε κε αληίζηνηρε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξάπεδα ηεο Αηζηνπίαο. 

Σέινο, ζην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, πεξηιακβάλνληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ππήξμαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο αιιά θαη νη πξνηάζεηο ηφζν γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε 

ηνπ ζέκαηνο αιιά θαη γηα πξνηεηλφκελεο ηερληθέο βειηίσζεο ηεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο 

πνπ ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη ε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηνλ ρψξν ησλ 

πσιήζεσλ εηδψλ κφδαο. 

Κιείλνληαο, δίλεηαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο θαη ηα παξαξηήκαηα ζηα νπνία δίλεηαη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο.  



6 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2- ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

2.1. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

Η πνηφηεηα απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ζεκεξηλή επηρείξεζε. 

Η επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα νλνκάδεηαη πνηνηηθή νθείιεη λα έρεη ηθαλνπνηεκέλνπο ηνπο 

πειάηεο ηεο θαη ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαζψο νη ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο ηεο 

πξνζθέξνπλ πςειφηεξν θέξδνο, θαιχηεξε εηθφλα θαη εγγπήζεηο γηα ην κέιινλ.   

Η έλλνηα ηεο πνηφηεηαο έρεη δηαηππσζεί απφ πνιινχο ζεσξεηηθνχο ζην παξειζφλ κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο. Γεληθφηεξα ποιόηηηα είλαη:  

 «Ο πιο ζύγσπονορ, ενδεδειγμένορ, εςέλικηορ και αποηελεζμαηικόρ ηπόπορ 

διοίκηζηρ μιαρ επισείπηζηρ. 

 Καηαλληλόηηηα για σπήζη. 

 Κάθε δπαζηηπιόηηηα πος ικανοποιεί δεδομένερ ή ζςναγόμενερ ανάγκερ και 

απαιηήζειρ ηος πελάηη. 

 Το να κάνειρ κάηι ζωζηά ηην ππώηη θοπά και κάθε θοπά. 

 Το να πληπώνειρ γι’ αςηό πος ππαγμαηικά παίπνειρ.» 

Όζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο, κεηά απφ εθηελή έξεπλα θαηαιήμακε φηη η ποιόηηηα ζηιρ 

ςπηπεζίερ κπνξεί λα νξηζηεί σο εμήο:  

 «Τα σαπακηηπιζηικά ηηρ ςπηπεζίαρ πος ικανοποιούν πλήπωρ ή και ξεπεπνούν ηιρ 

πποζδοκίερ ηος πελάηη. 

 Τα σαπακηηπιζηικά ηηρ ςπηπεζίαρ πος ικανοποιούν δεδομένερ πποδιαγπαθέρ. 

 Το ζύνολο ηων ιδιοηήηων και ζηοισείων ηος μάπκεηινγκ, ηηρ καηαζκεςήρ, ηηρ 

παπαγωγήρ και ηηρ ζςνηήπηζηρ, μέζω ηων οποίων μια ςπηπεζία ζςμμοπθώνεηαι 

με ηιρ απαιηήζειρ ηος πελάηη.» (Σζηφηξαο, 2016) 

Έηζη, αλ κηα επηρείξεζε επηζπκεί λα δηαζέηεη πνηφηεηα ηηο ππεξεζίεο ηεο, ζα πξέπεη λα 

πηνζεηήζεη ην ζχζηεκα Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ), δειαδή ην ζχζηεκα 

δηνίθεζεο κε βάζε ην νπνίν επηδηψθεηαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ παξερφκελνπ 

πξντφληνο ηεο απηή γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ πειάηε κε ηελ πιήξε ζπκκεηνρή φισλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη αξρέο ηηο ΓΟΠ ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα κείλεη πηζηή, ζχκθσλα κε 

ηνλ Deming, ψζηε λα έρεη ην απνηέιεζκα πνπ ζέιεη, είλαη νη εμήο:  
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1. πλερήο θαη ζπλεπήο πξνζπάζεηα γηα ηε βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ. 

2. πλερήο έξεπλα φζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη 

κειέηεο ηξφπσλ εμάιεηςεο ηνπο. 

3. Τηνζέηεζε ηεο θηινζνθίαο απφ ηελ δηνίθεζε. 

4.  πκκεηνρή φισλ, ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο. 

5. Απνηειεζκαηηθή εγεζία θαη παξνρή ζηνπο εξγαδφκελνπο φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ ηερληθψλ θαη  εξγαιείσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

6. Καηάξγεζε ησλ δηαηκεκαηηθψλ ζηεγαλψλ θαη ελζάξξπλζε ηεο ιχζεο φισλ ησλ 

πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο νκαδηθφηεηαο.  

7. Καηάξγεζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ κεηψλνπλ ηελ ππεξεθάλεηα ησλ εξγαδφκελσλ 

γηα ηελ δνπιεηά ηνπο θαη ηελ κεηαηξέπνπλ ζε ππνρξέσζε.  

8. Διαρηζηνπνίεζε ηεο παξαθίλεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ posters, 

αξηζκεηηθψλ ζηφρσλ θαη slogans. 

9. Δηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ζηαηηζηηθήο.  

10. Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θφβνπ θαη παξαθίλεζε γηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία. 

11. Υξήζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ειαρηζηνπνίεζε ρξήζεο αξηζκεηηθψλ πνζνηήησλ.  

12. πλερήο ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηηο λέεο εμειίμεηο πάλσ ζηελ εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο κέζσ ζχγρξνλσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο.  

13. Δλζσκάησζε ηεο πνηφηεηα ζηελ παξαγσγή άξα αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ έηνηκνπ 

πξντφληνο απφ ηελ απιή επηζεψξεζε.  

14. Αγνξέο κε βάζε ηελ ζηαηηζηηθή απφδεημε θαη φρη ηελ ηηκή αιιά θαη κείσζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ. (Γεξβηηζηψηεο, 2001) 

Ωζηφζν, δε πξέπεη λα μερλάκε φηη αλ ζέινπκε λα κηιάκε γηα πνηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο, 

πξέπεη λα αλαθεξφκαζηε ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην, δειαδή ζηελ πξνζθνξά πνηφηεηαο 

ηφζν ζηνλ εμσηεξηθφ φζν θαη ζηνλ εζσηεξηθφ πειάηε ή αιιηψο ζηνλ εξγαδφκελν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ), έρεη σο βάζε ηνπο αλζξψπνπο θαη 

ππεξεηεί ηνπο αλζξψπνπο. (Σζηφηξαο, 2016) Μάιηζηα ππνζηεξίδεη φηη ε πξνζπάζεηα 

είλαη νκαδηθή, ε δχλακε θαη ε γλψζε δελ αλήθεη κφλν ζηε δηνίθεζε αιιά ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φινη νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα πηνζεηνχλ ηηο 

αξρέο ηεο, κέζσ ησλ νπνίσλ απμάλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηελ εξγαζία, ε 
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παξαγσγηθφηεηα ηεο άξα θαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. (Sharma, Kong and 

Kingshott, 2016) 

 

2.2. ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

 

2.2.1. ΓΟΠ ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟΗ ΠΔΛΑΣΔ 

Έλαο απφ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηεο ΓΟΠ, ν νπνίνο αθνξά ηδηαίηεξα ηελ 

παξνχζα εξγαζία είλαη ε δηαρξνληθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε απψηεξν ζθνπφ 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Οη εξγαδφκελνη κηαο επηρείξεζεο απνηεινχλ ππνζχλνιν 

ησλ πειαηψλ ηεο θαζψο ην πξντφλ ή ε ππεξεζία θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπο 

πξνσζνχληαη απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν θαζηζηψληαο ηνλ εξγαδφκελν ηνπ ελφο 

ζηαδίνπ πειάηε ηνπ πξνεγνχκελνπ. Γη‟ απηφ ην ιφγν νη εξγαδφκελνη αιιηψο 

νλνκάδνληαη θαη εζσηεξηθνί πειάηεο. Έηζη, βαζηθφ ζθνπφ ηεο ΓΟΠ απνηειεί ε 

ηειεηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο/ ππεξεζίαο θαηά ην πέξαζκα ηνπ απφ ην έλα ζηάδην ζην 

άιιν, ψζηε νη εζσηεξηθνί πειάηεο λα κέλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

παξάγνπλ θη απηνί έλα πξντφλ/ ππεξεζία πςειήο πνηφηεηαο.  

Σα βαζηθά νθέιε, ζχκθσλα κε ηνλ Ishikawa, ηα νπνία επσκίδεηαη ν εζσηεξηθφο 

πειάηεο κε ηελ εθαξκνγή ηηο ΓΟΠ, είλαη ηα εμήο:  

1. Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

2. Οκαιή θαη ζπλερήο ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ κέζα ζηελ εηαηξεία. 

3. Πεξηνξηζκφο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

4. εβαζκφο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

5. Γεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο ηεξαξρίαο. 

6. Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

7. Δμάιεηςε θξαγκψλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

8. Δλζάξξπλζε νκαδηθφηεηαο.  

9. Κέξδνο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε κηα επηρείξεζε. (Σζηφηξαο, 2016) 
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2.2.2. Ζ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΟΗ 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΣH  

Ση είλαη φκσο ηειηθά ε εζσηεξηθή πνηφηεηα ππεξεζηψλ; Παξά ην γεγνλφο φηη 

παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα κηα επηρείξεζε, ιίγεο 

έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα. (Junand Cai, 2010) ηελ βηβιηνγξαθία ζα ζπλαληήζεη θαλείο πνιινχο αθφκα 

φξνπο εθηφο απφ απηφλ, φπσο ην εζσηεξηθφ θιίκα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ πνηφηεηα 

εξγαζηαθήο δσήο. Όινη απηνί νη φξνη θαηαιήγνπλ λα είλαη ηαπηφζεκνη θαζψο 

πεξηγξάθνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη δηαζέηνπλ δηαζηάζεηο.  

Η έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ εηζήρζε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο 

Sasser θαη Arbeit ην 1976 πνπ έθαλαλ ιφγν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο σο εζσηεξηθνχο 

πειάηεο θαη ππνζηήξημαλ φηη γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζε εμσηεξηθνχο 

πειάηεο απαηηείηαη παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο. Ο νξηζκφο πνπ 

δφζεθε κεηά απφ ρξφληα απφ ηνλ DiXie νξίδεη ηελ εζσηεξηθή πνηφηεηα ππεξεζηψλ σο 

ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ν ππάιιεινο είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ 

παξέρνληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο παξφρνπο. Γειαδή, ε εζσηεξηθή πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ αλαθέξεηαη ζε απηφ πνπ νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ή πξνζθέξνπλ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. (Jumadi, 2014) 

Οη εζσηεξηθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ ππαιιήινπο ηνπ νξγαληζκνχ ζε ππαιιήινπο 

πνπ εξγάδνληαη κέζα ζηνλ ίδην νξγαληζκφ. Αληηκεησπίδνληαο ν έλαο ηνλ άιινλ σο 

εζσηεξηθφ πειάηε, νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα επηδηψθνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ άιινπ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ εκπεηξία ησλ 

πειαηψλ. Έηζη, απφ πνιινχο ζεσξεηηθνχο δηαπηζηψλεηαη φηη νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ 

εζσηεξηθψλ πειαηψλ κεηαμχ ηνπο είλαη παξφκνηεο κε εθείλεο κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ πειαηψλ, ζην πιαίζην ησλ πξνζδνθηψλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ.  

Η έλλνηα ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ ινηπφλ, είλαη εγγελήο ζηελ θηινζνθία ηηο Γηνίθεζεο 

Οιηθήο Πνηφηεηαο φπνπ νη εξγαδφκελνη βιέπνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο σο πειάηεο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηεο εξγαζίαο θαη ν ζπληνληζκφο ηεο ζην πιαίζην ηνπ 

νξγαληζκνχ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα βνεζήζνπλ ν έλαο ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ άιινπ. Η απφξξνηα ηεο παξνρήο αλψηεξσλ εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ ή 

αιιηψο ππεξεζηψλ πςειήο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο, ζα επηηξέςεη ζηελ νξγάλσζε λα 
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ιεηηνπξγεί σο δίθηπν επηκέξνπο ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο γηα 

ηνλ ζθνπφ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ. (Sharma, KongandKingshott, 

2016) 

Δπεηδή ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ είλαη πεξίπινθα,  κπνξεί θαη ε πνηφηεηα ηνπο 

λα είλαη εμ‟ ίζνπ πεξίπινθε. Όηαλ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ θαηαιαβαίλνπλ πψο νη 

πειάηεο αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ηφηε κπνξνχλ θαιχηεξα λα ειέγμνπλ 

θαη λα δηαρεηξηζηνχλ απηή ηελ πνηφηεηα. 

Γηάθνξνη εξεπλεηέο κίιεζαλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ, αιιά νη πην γλσζηέο θαη αλαγλσξηζκέλεο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο είλαη 

εθείλεο πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο Parasuranam, Zeithaml θαη Berry. Πξψηα, 

ηαπηνπνίεζαλ δέθα αιιά κέζσ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο θαηέιεμαλ ζε πέληε βαζηθέο 

δηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη φρη κφλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο κηαο 

ππεξεζίαο απφ ηνπο πειάηεο αιιά θαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ 

ππεξεζηψλ. Οη πέληε δηαζηάζεηο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ είλαη ινηπφλ νη εμήο:  

1. Αξιοπιζηία: ε ηθαλφηεηα ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ λα εθηειέζεη ηελ 

ππνζρεζείζα ππεξεζία ηφζν αμηφπηζηα φζν θαη κε αθξίβεηα. Οη πειάηεο 

αλακέλνπλ αμηφπηζηε παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ θαη φηη ε ππεξεζία παξαδίδεηαη 

εγθαίξσο, κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ρσξίο ζθάικαηα θάζε θνξά. 

2. Ανηαπόκπιζη: είλαη ε πξνζπκία ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ λα βνεζήζεη ηνπο 

πειάηεο θαη λα παξέρεη άκεζε εμππεξέηεζε. Γηα παξάδεηγκα, ε παξακνλή ησλ 

πειαηψλ λα πεξηκέλνπλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πεξηηηέο αξλεηηθέο απφςεηο γηα 

ηελ πνηφηεηα. Όπνηε πξνθχπηεη κηα απνηπρία ζηηο ππεξεζίεο, ε δπλαηφηεηα 

αλάθηεζεο γξήγνξα θαη κε επαγγεικαηηζκφ κπνξεί λα αθήζεη ηνπο πειάηεο 

πνιχ ζεηηθέο απφςεηο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ.  

3. Γιαζθάλιζη: αλαθέξεηαη ζηηο γλψζεηο θαη ηελ επγέλεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα απνπλένπλ εκπηζηνζχλε θαη ππεπζπλφηεηα. Η 

δηάζηαζε δηαζθάιηζεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: ηελ 

ηθαλφηεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, επγέλεηα θαη ζεβαζκφ γηα ηνλ πειάηε, 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε θαη ηελ γεληθφηεξε ζηάζε φηη ν 

πάξνρνο έρεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε «ζηελ θαξδηά ηνπ».  

4. Δνζςναίζθηζη: αλαθέξεηαη ζηε θξνληίδα θαη εμαηνκηθεπκέλε πξνζνρή πνπ 

παίξλεη ν πειάηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηεο επηθνηλσλίαο. Απηφ 

πεξηιακβάλεη ηελ πξνζηηφηεηα, ηελ επαηζζεζία ησλ ππαιιήισλ ππεξεζηψλ θαη 

ηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε. 
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5. Απηόηηηα: είλαη νη θπζηθέο πηπρέο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ δειαδή ε εκθάληζε 

θπζηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ν εμνπιηζκφο, ην πξνζσπηθφ θαη ηα πιηθά 

επηθνηλσλίαο.(Fitwiand Abdissa, 2016) 

 

2.3. ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ  

Η έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία έρεη δηεξεπλεζεί ζε κεγάιν βαζκφ αιιά νη 

επηζηήκνλεο δελ  έρνπλ θαηαιήμεη ζε έλαλ εληαίν θαη παγθφζκην νξηζκφ. Οξίδεηαη είηε 

κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνπιεηάο θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη εξγαδφκελνη βξίζθνπλ 

αληακνηβέο, νινθιήξσζε θαη ηθαλνπνίεζε ή απνγνήηεπζε θαη δπζαξέζθεηα, είηε σο ε 

επράξηζηε θαη ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο δνπιεηάο θάπνηνπ ή απφ ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία.  

Βηβιηνγξαθηθά έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ην επίπεδν ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέηξν ηεο ζρεηηθήο εξγαζηαθήο 

ρξεζηκφηεηαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, απνηειεί ζεκαληηθφ δείθηε ηεο ζηάζεο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οκνίσο, έρεη δηαηππσζεί φηη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία ζπλδέεηαη κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εξγαδφκελνη απνιακβάλνπλ ηα 

επηηεχγκαηα ηνπο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο. 

Ωζηφζν, ε θχζε ηνπ φξνπ «εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε» είλαη πεξίπινθε θαζψο ππάξρεη ην 

δίιιεκα γηα ην αλ είλαη κηα εληαία έλλνηα, πνπ ζεκαίλεη φηη θάπνηνο είλαη γεληθά 

ηθαλνπνηεκέλνο ή δπζαξεζηεκέλνο απφ κηα εξγαζία ή αλ είλαη έλα πνιπδηάζηαην 

θαηαζθεχαζκα, ππνλνψληαο φηη θάπνηνο κπνξεί λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ κηα πηπρή 

ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη δπζαξεζηεκέλνο απφ άιιεο πηπρέο. Απηέο νη πηπρέο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ εηαηξηθή εηθφλα, ην 

νξγαλσζηαθφ φξακα, ηνπο αλσηέξνπο, ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ην 

πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο θαη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηελ ακνηβή, ηελ αλέιημε, ηελ 

ζπκβνπιεπηηθή πνπ δέρνληαη, ηελ ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ, ηελ νξγαλσζηαθή 

δέζκεπζε θαη ηα θίλεηξα. (Pantouvakis, 2011) 

Γεληθφηεξα, ε ηθαλνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ δειαδή ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαίλεηαη λα έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία ζηνλ ρψξν ησλ ππεξεζηψλ. χκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηνπ Δζσηεξηθνχ Μάξθεηηλγθ, νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ θίλεηξα θαη λα 

εθπαηδεχνληαη γηα λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ εμσηεξηθφ πειάηε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θαζψο 
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απηφ πνπ έρεη δείμεη ε βηβιηνγξαθία είλαη φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ επεξεάδεηαη 

πάξα πνιχ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ έρεη ν πειάηεο κε ηνλ εξγαδφκελν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεηαη φηη νη ηθαλνπνηεκέλνη ππάιιεινη έρνπλ πην πςειά 

θίλεηξα θαη εξγάδνληαη πην ζθιεξά ζε ζρέζε κε ηνπο δπζαξεζηεκέλνπο, είλαη 

ππεξήθαλνη γηα ηε δνπιεηά ηνπο θαη απνηεινχλ πεγή εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο. Ο 

νξγαληζκφο πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ ηνπ, επηηξέπεη ζηνπο 

εζσηεξηθνχο πειάηεο λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληα θαη λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο πην 

απνηειεζκαηηθά θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα θηάλνπλ θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εμσηεξηθψλ πειαηψλ. (BellouandAndronikidis, 2008) 

Έηζη, κεηά απφ φια ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε φηη εθφζνλ έλαο ηθαλνπνηεκέλνο 

εξγαδφκελνο επεξεάδεη ζεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, ζπλαθφινπζα επεξεάδεη 

θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. Ο ηθαλνπνηεκέλνο πειάηεο πηζαλφηαηα ζα κείλεη 

πηζηφο ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζεο πξάγκα ην νπνίν ζα νδεγήζεη θαη ζηελ αχμεζε ησλ 

εζφδσλ ηεο. (Dauda, Maishanu and Mawoli, 2013)  

 

2.4. ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΔ ΔΡΔΤΝΔ ΠΟΤ ΤΥΔΣΗΕΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔ ΣΖΝ 

ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

 

Όζνλ αθνξά ηελ Δζσηεξηθή Πνηφηεηα ησλ Τπεξεζηψλ ζηνλ ρψξν ησλ πσιήζεσλ εηδψλ 

κφδαο, δε θαίλεηαη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί μαλά ζην παξειζφλ αληίζηνηρε έξεπλα. 

Καηά ηα άιια, ζηηο ππεξεζίεο γεληθφηεξα έρεη ζεκεησζεί ζεηξά εξεπλψλ νη νπνίεο 

έρνπλ κηιήζεη γηα ηελ Δζσηεξηθή Πνηφηεηα Τπεξεζηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ 

ζρέζε ηεο κε ηελ Δξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ, αλ θαη φρη ηφζεο πνιιέο 

αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο.  

Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ησλ Wand(ρ.ρ.) ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

εζσηεξηθή πνηφηεηα ππεξεζηψλ ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ μελνδνρείσλ ηεο Σατβάλ θαη 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. Θεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Jumadi(2014) ζηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία ηεο ηδηαίηεξεο πεξηνρήο ηεο Yogyakarta. πγθεθξηκέλα, ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

εζσηεξηθψλ πειαηψλ επεξεάδεηαη θαηά 95,2% απφ ην Δζσηεξηθφ Μάξθεηηλγθ θαη ηελ 
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Δζσηεξηθή Πνηφηεηα ησλ Τπεξεζηψλ θαη ην 4,8% απφ παξάγνληεο άζρεηνπο κε ηηο 

κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο.  

Μηα αθφκα έξεπλα ε νπνία ζπκθσλεί κε ηηο πξνεγνχκελεο είλαη απηή ησλ Sharma, 

Kongθαη Kingshott (2016),  ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηελ εζσηεξηθή πνηφηεηα πνιχ 

ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ ηφζν ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ππεξεζίεο φζν θαη ζε εθείλεο πνπ δελ έρνπλ λα 

θάλνπλ κ‟ απηέο. Υαξαθηεξηζηηθά, πνιιά ηκήκαηα εμππεξεηνχλ ην έλα ην άιιν αξθεηά 

ηαθηηθά αιιά φρη θαη νκαιά. Έηζη παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε γηα ρξήζε πνηνηηθψλ 

εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γεληθφηεξα ζε φιε 

ηελ επηρείξεζε.  

Μηα έξεπλα αθφκε, ε νπνία θαηαιήγεη ζην ίδην ζπκπέξαζκα είλαη απηή ησλ Jun θαη Cai 

(2010), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε εζσηεξηθή πνηφηεηα ππεξεζίαο ηνπ ηκήκαηνο αγνξψλ, 

ην νπνίν πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ ζηηο κνλάδεο εξγαζίαο ηνπ 

νξγαληζκνχ, έρεη ηζρπξφ αληίθηππν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ κειψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ. Σέινο, ε 

έξεπλα ζηελ νπνία κάιηζηα βαζίζηεθε ε παξνχζα εξγαζία, απηή ησλ Fitwi θαη Abdissa 

(2016), απέδεημε φηη φζν απμάλεηαη ε εζσηεξηθή πνηφηεηα ππεξεζηψλ ζηελ Δκπνξηθή 

Σξάπεδα ηεο Αηζηνπίαο, ηφζν απμάλεηαη θαη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ 

ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο ηξάπεδαο.  

Κιείλνληαο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ππάξρνπλ θαη θάπνηεο ιίγεο έξεπλεο ζχκθσλα κε 

ηηο νπνίεο νη δχν κεηαβιεηέο κε ηηο νπνίεο αζρνινχκαζηε δελ ζπζρεηίδνληαη θαη δελ 

επεξεάδεη ε κηα ηελ άιιε. Μία απ‟ απηέο είλαη εθείλε ησλ Silvestro θαη Cross, (2000), 

αιιά ιφγσ ηεο ζπαληφηεηαο ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ θαηαιήμεη ζ‟ απηφ ην 

ζπκπέξαζκα, δε κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ άιιε άπνςε πνπ ππεξηζρχεη 

επί ηνπ ζέκαηνο. 

 

 

 

 

 

http://www.emeraldinsight.com/author/Silvestro%2C+Rhian
http://www.emeraldinsight.com/author/Cross%2C+Stuart
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3- ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑΔΡΔΤΝΑ 

 

3.1. ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1 Δλλνηνινγηθφ Μνληέιν  

 

 

 

Παξαπάλσ, παξνπζηάδεηαη κε κνξθή ζρήκαηνο ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν πάλσ ζην 

νπνίν βαζίζηεθε ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Απφ ηε κηα πιεπξά  δίλεηαη ε 

κεηαβιεηή ηεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζρήκαηνο 

παξνπζηάδνληαη νη δηαζηάζεηο ηεο.  ηελ άιιε πιεπξά παξαηίζεηαη ε κεηαβιεηή ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ δίλνληαη νη πέληε βαζηθέο δηαζηάζεηο 

νη νπνίεο ζεσξήζεθαλ πην θαζνξηζηηθέο γηα ηελ κεηαβιεηή απηή. Με ην βέινο ζηε κέζε 

ζπκβνιίδεηαη ε ζρέζε πνπ ζέινπκε λα απνδείμνπκε φηη έρνπλ νη δπν κεηαβιεηέο, φηη 

δειαδή ε κία, ε εζσηεξηθή πνηφηεηα ππεξεζηψλ επεξεάδεη ηελ άιιε, ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε.  

Με άιια ιφγηα, ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα απνδείμνπκε φηη ε εζσηεξηθή 

πνηφηεηα ππεξεζηψλ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ζηνλ θιάδν ησλ πσιήζεσλ εηδψλ κφδαο, πξάγκα ην νπνίν έρεη απνδεηρζεί φηη ηζρχεη 

ήδε ζε θιάδνπο φπσο ν ηνπξηζηηθφο, ν ηξαπεδηθφο θαη ε εθπαίδεπζε. ηελ ζπλέρεηα, αλ 

ηειηθά ζπκβεί απηφ, ζα δνζνχλ πξνηάζεηο, νη νπνίεο αλ αθνινπζεζνχλ απφ ην ηκήκα 

Δζωηεπική Ποιόηηηα 

Τπηπεζιών 

 Αξιοπιςτία 

 Διαςφάλιςη 

 Απτότητα  

 Ενςυναίςθηςη 

 Ανταπόκριςη  

Δπγαζιακή Ηκανοποίηζη 

 Απφ ηελ ίδηα ηελ 

δνπιεηά 

 Απφ ηε ζρέζε κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο 

 Απφ ηελ 

επηθνηλσλία ηεο 

νκάδαο 

 Απφ ηελ ππνζηήξημε 

θαη ηελ 

ζπκβνπιεπηηθή 

ζρέζε κε ηνλ 

πξντζηάκελν/ 

εξγνδφηε  

 Απφ ηηο πξννπηηθέο 

εμέιημεο/ 

πξναγσγήο   
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Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κηαο επηρείξεζεο πσιήζεσλ εηδψλ κφδαο, ζα 

κπνξέζεη λα εληζρχζεη ηελ εζσηεξηθή πνηφηεηα ηεο θαη ζπλαθφινπζα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο.  

 

3.2. ΜΔΘΟΓΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ο πην θιαζηθφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ βάζεη ηνπ είδνπο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, είλαη ζε πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο έξεπλεο. Η πξψηε 

νλνκάδεηαη έηζη γηαηί ηα δεδνκέλα ηεο έρνπλ πνηνηηθφ ραξαθηήξα, δειαδή δελ 

κεηξηνχληαη αξηζκεηηθά, ελψ ε δεχηεξε νλνκάδεηαη πνζνηηθή, αθξηβψο ιφγσ ηνπ 

κεηξήζηκνπ θαη αξηζκεηηθνχ ραξαθηήξα ησλ δεδνκέλσλ ηεο. Ωζηφζν απηέο νη δχν 

κέζνδνη είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο θαζψο ε πνζνηηθή εληνπίδεη θαη θαηαγξάθεη έλα 

θαηλφκελν ελψ ε πνηνηηθή εξκελεχεη. (Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Παλεπηζηεκηαθφ Κέληξν 

Δξεπλψλ Πεδίνπ, ρ.ρ.) 

Σν θάζε είδνο έρεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ. Οη πνηνηηθέο κέζνδνη 

έξεπλαο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα πεξηεξγαζηεί ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη λα 

εληνπίζεη θνηλσληθέο δηεξγαζίεο, νη νπνίεο δηαθαίλνληαη κφλν κε ιαλζάλνληα ηξφπν θαη 

σο ηάζεηο ζηα πνζνηηθά δεδνκέλα. Ωζηφζν, ιφγσ ηεο κνξθήο ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαιείσλ πνπ αλήθνπλ ζ‟ απηέο, αιιά θαη ησλ δεδνκέλσλ ηεο, δελ είλαη δπλαηή ε 

ζπιινγή κεγάινπ δείγκαηνο άξα είλαη θαη επηθίλδπλε κηα πηζαλή γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. Απφ ηελ άιιε, νη πνζνηηθέο, ιφγσ ηφζν ηεο κνξθήο ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο φζν θαη ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

ζπγθέληξσζεο κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο άξα θαζηζηνχλ εθηθηή θαη ηελ γελίθεπζε. 

(Ρφληνο θαη Παπάλεο, 2006) 

Έηζη, ιφγσ ηνπ ραξαθηήξα ησλ πνζνηηθψλ κεζφδσλ, επηιέρζεθε κηα ηέηνηα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε έξεπλα ζπζρεηίζεσλ 

κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. (Cohen, Lawrence and Morrison, 2008) Βέβαηα, έλαο 

αθφκα ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απηή ε κέζνδνο θαη απηφ ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν 

είλαη γηαηί ζην ηέινο ηεο έξεπλαο θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζα γίλεη ζχγθξηζε κε ηελ 

αληίζηνηρε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Σξάπεδα ηεο Αηζηνπίαο νπφηε κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ε ζχγθξηζε ζα είλαη πην εχθνιε. 
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3.3. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ 

 

ην παξφλ ππνθεθάιαην, ζα δνζνχλ νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο σο απφξξνηα ηεο 

ζεσξεηηθήο αλάιπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην θεθάιαην 2.  Αλ ζηελ πνξεία ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο απνδεηρζεί φηη ηζρχνπλ νη ππνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ, ηφηε δε ζα 

ππάξρεη πιένλ θακία ακθηβνιία γηα ηελ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν βαζηθψλ 

κεηαβιεηψλ. Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ νξίζηεθαλ ινηπφλ, είλαη νη εμήο: 

Η1: Η αξιοπιζηία ζυζχεηίζεηαι θεηικά με ηην ικανοποίηζη από ηην επγαζία.  

Η2: Η διαζθάλιζη ζυζχεηίζεηαι θεηικά με ηην ικανοποίηζη από ηην επγαζία.  

Η3: Η απηόηηηα ζυζχεηίζεηαι θεηικά με ηην ικανοποίηζη από ηην επγαζία.  

Η4: Η ενζυναίζθηζη ζυζχεηίζεηαι θεηικά με ηην ικανοποίηζη από ηην επγαζία.  

Η5: Η ανηαπόκπιζη ζυζχεηίζεηαι θεηικά με ηην ικανοποίηζη από ηην επγαζία.  

 

3.4. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα γίλεη ε παξνπζίαζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ, δειαδή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη βνήζεζε ζηελ 

ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ήηαλ απαξαίηεηεο. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην 

εξσηεκαηνιφγην απηφ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί μαλά ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη 

Fitwi  θαη Abdissa (2016) θαη απνηειεί έλα αζθαιέο εξγαιείν γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ 

ζέκαηνο πνπ επηιέρζεθε. Κάπνηνο ζα δηαπίζησλε θάπνηνο ην εξσηεκαηνιφγην 

απνηειείηαη απφ 28 θιεηζηέο εξσηήζεηο θαη κία αλνηρηή, νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο 

ελφηεηεο.  

Η πξψηε θαη ε δεχηεξε ελφηεηα απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηηο δχν θχξηεο κεηαβιεηέο ε 

ζρέζε ησλ νπνίσλ εμεηάδεηαη. Η πξψηε, ε κεηαβιεηή ηεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ, ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ελφηεηεο εξσηήζεσλ, νη νπνίεο εμεηάδνπλ ηηο πέληε 

δηαζηάζεηο ηεο, ηελ αμηνπηζηία, ηελ δηαζθάιηζε, ηελ απηφηεηα, ηελ ελζπλαίζζεζε θαη 

ηελ αληαπφθξηζε. Κάζε κηα απφ απηέο ηηο ππνελφηεηεο απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο κε 

πέληε εξσηήζεηο.  
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Η δεχηεξε ελφηεηα εξσηήζεσλ θαη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο έξεπλαο, ε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε, απνηειείηαη απφ πέληε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη κία αλνηρηή 

εξψηεζε. ηελ αλνηρηή εξψηεζε, ν θάζε εξσηψκελνο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ηα 

ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ απφ ηελ εξγαζίαο ηνπ 

θαη δελ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο. 

Η ηξίηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα εξσηήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζπιινγή ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εξσηψκελσλ. Πην αλαιπηηθά, κέζα απφ απηέο ηηο 

εξσηήζεηο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θαηαγξαθνχλ ην θχιν, ε ειηθία, ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν, ην επάγγεικα-αθξηβήο ζέζε κέζα ζηελ επηρείξεζε, ην κελαίν εηζφδεκα θαη ε 

πξνυπεξεζία ζηνλ ρψξν ησλ πσιήζεσλ εηδψλ κφδαο.  

Σέινο, γηα ηελ απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ ησλ δχν πξψησλ ελνηήησλ, ρξεζηκνπνηήζεθε 

πεληάβαζκε θιίκαθα Likert, νη απαληήζεηο ηεο νπνίαο θπκαίλνληαλ απφ ην «Γηαθσλψ 

Απφιπηα» κέρξη ην «πκθσλψ Απφιπηα». Η ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα είλαη ηδαληθή φηαλ 

πξφθεηηαη λα δηεξεπλεζνχλ αληηιήςεηο θαη απφςεηο.  

 

3.5. ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

Σν αθξηβέο δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απνηεινχληαλ απφ 123 άηνκα, γπλαίθεο θαη 

άληξεο άλσ ησλ 18 εηψλ, δείγκα ίδην ζε αξηζκφ κε απηφ ηεο έξεπλαο ησλ Fitwi  θαη 

Abdissa, κε ηελ νπνία ζα γίλεη ζχγθξηζε παξαθάησ. Η κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε ιεγφκελε κέζνδνο ηεο ρηνλνζηηβάδαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

επηιέγνπκε ζπγθεθξηκέλα άηνκα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαη κέζα απφ απηά βξίζθνπκε θη άιια άηνκα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά. Η κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε έξεπλα 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη πνιχ ζηνρεπφκελε θαη είλαη δχζθνιν λα πξνζεγγίζνπκε 

κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηζπκνχκε. (Ρνχζζνο,ρ.ρ.) 

Ωζηφζν, ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ ήηαλ απ‟ φιε ηελ Διιάδα θαη απηφ επηηεχρζεθε 

ιφγσ ηεο ειεθηξνληθήο κνξθήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο Google 

Forms. Έηζη, ην link ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηάιζεθε κέζσ e-mail αιιά θαη κέζσ ησλ 

Social Media θαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα ζπκπιεξσζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκφο 

ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 2,5 κήλεο. 
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Μεηά ηε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ηε βνήζεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο IBM, SPSSλ20.0. Με ην πξφγξακκα απηφ ινηπφλ, 

δεκηνπξγήζεθαλ πίλαθεο απνηειεζκάησλ κε ζηνηρεία φπσο ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά  

θαη νη ζπρλφηεηεο αιιά θαη ηνλ δείθηε Cronbach, ν νπνίνο δείρλεη θαηά πφζν είλαη 

αμηφπηζηεο νη κεηαβιεηέο. Αθφκα, ειέγζεθε θαηά πφζν ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα 

ζηηο κεηαβιεηέο άξα θαη θαηά πφζν επηβεβαηψλνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαη 

ηέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ψζηε λα εμεηαζηεί ε ζρέζε κεηαμχ 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ.   

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4- ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

 

4.1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΑ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΧΝ  

 

ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ 

DescriptiveStatistics 

 N Mean Std. Deviation 

[Οι ζςνάδελθοί μος 

εκηελούν ηιρ ςπηπεζίερ 

ζυζηά με ηην ππώηη, ώζηε 

να αποθεύγονηαι οι 

διοπθώζειρ απγόηεπα.] 

123 3,29 ,847 

[Οι ζςνάδελθοί μος 

παπέσοςν ηιρ ζυζηέρ και 

απαπαίηηηερ πληποθοπίερ.] 

123 3,60 ,721 

[Οι ζςνεπγάηερ μος είναι 

αξιόπιζηοι.] 
123 3,71 ,856 

[Οι ζςνεπγάηερ μος είναι 

αξιόπιζηοι για ηην 

ανηιμεηώπιζη ηυν 

πποβλημάηυν μος.] 

123 3,54 ,803 

[Οι ζςνεπγάηερ μος 

παπέσοςν ηιρ ςπηπεζίερ 

πος έσοςν ςποζσεθεί.] 

123 3,56 ,737 

Valid N (listwise) 123   

Πίλαθαο 1 
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[Οι ζςνεπγάηερ μος παπέσοςν ηιρ ςπηπεζίερ πος έσοςν ςποζσεθεί.] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 9 7,3 7,3 7,3 

Γιαθυνώ Απόλςηα 1 ,8 ,8 8,1 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 39 31,7 31,7 39,8 

Σςμθυνώ 68 55,3 55,3 95,1 

Σςμθυνώ Απόλςηα 6 4,9 4,9 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 2  

[Οι ζςνεπγάηερ μος είναι αξιόπιζηοι για ηην ανηιμεηώπιζη ηυν πποβλημάηυν μος.] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 10 8,1 8,1 8,1 

Γιαθυνώ Απόλςηα 2 1,6 1,6 9,8 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 39 31,7 31,7 41,5 

Σςμθυνώ 64 52,0 52,0 93,5 

Σςμθυνώ Απόλςηα 8 6,5 6,5 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 3 

[Οι ζςνάδελθοί μος εκηελούν ηιρ ςπηπεζίερ ζυζηά με ηην ππώηη, ώζηε να αποθεύγονηαι οι διοπθώζειρ 

απγόηεπα.] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 16 13,0 13,0 13,0 

Γιαθυνώ Απόλςηα 4 3,3 3,3 16,3 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 46 37,4 37,4 53,7 

Σςμθυνώ 54 43,9 43,9 97,6 

Σςμθυνώ Απόλςηα 3 2,4 2,4 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 4 

[Οι ζςνάδελθοί μος παπέσοςν ηιρ ζυζηέρ και απαπαίηηηερ πληποθοπίερ.] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 9 7,3 7,3 7,3 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 39 31,7 31,7 39,0 

Σςμθυνώ 67 54,5 54,5 93,5 

Σςμθυνώ Απόλςηα 8 6,5 6,5 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 5  
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[Οι ζςνεπγάηερ μος είναι αξιόπιζηοι.] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 5 4,1 4,1 4,1 

Γιαθυνώ Απόλςηα 3 2,4 2,4 6,5 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 35 28,5 28,5 35,0 

Σςμθυνώ 62 50,4 50,4 85,4 

Σςμθυνώ Απόλςηα 18 14,6 14,6 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 6 

 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ νκάδα εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνπηζηία, ζηελ εξψηεζε γηα 

ην αλ νη ζπλάδειθνη εθηεινχλ ηηο ππεξεζίεο ζσζηά κε ηελ πξψηε, ψζηε λα 

απνθεχγνληαη νη δηνξζψζεηο αξγφηεξα, παξαηεξνχκε φηη ην 43,9% ζπκθσλεί, ελψ ην 

37,4% έδσζε ηελ νπδέηεξε απάληεζε ηνπ «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». ρεηηθά κε 

ην αλ νη ζπλάδειθνη παξέρνπλ ζσζηέο πιεξνθνξίεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ ζπκθσλεί, ελψ ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ πνπ δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ 

εξψηεζε απηή, είλαη πνιχ ρακειφηεξα, ηεο ηάμεσο ηνπ 7,3%. Αλαθνξηθά κε ην αλ νη 

ζπλεξγάηεο είλαη αμηφπηζηνη, ην 50,4% ζπκθσλεί, ην 28,5% απαληάεη νπδέηεξα, ελψ 

ππάξρεη θαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 14,6%, πνπ ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ εξψηεζε 

απηή. Λίγν πάλσ απφ ην 50% (52%),ηα άηνκα πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ γηα ην αλ 

νη ζπλεξγάηεο είλαη αμηφπηζηνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ απάληεζαλ φηη 

ζπκθσλνχλ, θαη ην 31,7% φηη νχηε ζπκθσλεί, νχηε δηαθσλεί. Πεξίπνπ ηα ίδηα πνζνζηά, 

εκθαλίδνληαη θαη ζηελ εξψηεζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζην αλ νη ζπλεξγάηεο παξέρνπλ ηηο 

ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ππνζρεζεί. Σν 55,3% ζπκθσλεί, ην 31,7% απαληάεη νπδέηεξα, 

ελψ ππάξρεη θαη έλα 7,3% πνπ δηαθσλεί. 

Γεληθφηεξα παξαηεξείηαη, φηη ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ηελ αμηνπηζηία ζηελ 

θιίκαθα απφ 1 (Γηαθσλψ) κέρξη 5 (πκθσλψ), είλαη πάλσ απφ ην 3,20. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ, ζεσξεί φηη ππάξρεη αμηνπηζηία κεηαμχ 

ησλ ζπλαδέιθσλ. 

 

ΓΗΑΦΑΛΗΖ 
 

DescriptiveStatistics 

 N Mean Std. Deviation 

[Μποπώ να εμπιζηεςηώ 

ηοςρ ζςναδέλθοςρ μος.] 
123 3,46 ,823 
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[Νιώθυ αζθαλήρ ζηιρ 

ζςναλλαγέρ με ηοςρ 

ζςναδέλθοςρ μος.] 

123 3,63 ,824 

[Οι ζςνεπγάηερ μος είναι 

ενημεπυμένοι.] 
123 3,72 ,741 

[Οι ζςνεπγάηερ μος είναι 

εςγενικοί και καλοζςνάηοι.] 
123 3,73 ,790 

Valid N (listwise) 123   

Πίλαθαο 7 

[Μποπώ να εμπιζηεςηώ ηοςρ ζςναδέλθοςρ μος.] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 11 8,9 8,9 8,9 

Γιαθυνώ Απόλςηα 2 1,6 1,6 10,6 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 47 38,2 38,2 48,8 

Σςμθυνώ 54 43,9 43,9 92,7 

Σςμθυνώ Απόλςηα 9 7,3 7,3 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 8 

[Νιώθυ αζθαλήρ ζηιρ ζςναλλαγέρ με ηοςρ ζςναδέλθοςρ μος.] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 4 3,3 3,3 3,3 

Γιαθυνώ Απόλςηα 4 3,3 3,3 6,5 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 37 30,1 30,1 36,6 

Σςμθυνώ 67 54,5 54,5 91,1 

Σςμθυνώ Απόλςηα 11 8,9 8,9 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 9 

 

[Οι ζςνεπγάηερ μος είναι εςγενικοί και καλοζςνάηοι.] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 5 4,1 4,1 4,1 

Γιαθυνώ Απόλςηα 2 1,6 1,6 5,7 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 32 26,0 26,0 31,7 

Σςμθυνώ 69 56,1 56,1 87,8 

Σςμθυνώ Απόλςηα 15 12,2 12,2 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 10 
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[Οι ζςνεπγάηερ μος είναι ενημεπυμένοι.] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 7 5,7 5,7 5,7 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 35 28,5 28,5 34,1 

Σςμθυνώ 67 54,5 54,5 88,6 

Σςμθυνώ Απόλςηα 14 11,4 11,4 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 11 

 

Μεηαβαίλνληαο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ δηαζθάιηζε, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη θαη 

ζηηο ηέζζεξηο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο  απάληεζε είηε φηη ζπκθσλεί είηε 

φηη νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εξψηεζε γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ έρνπλ ζηνπο ζπλαδέιθνπο, νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο 

ζπγθεληξψζεθαλ ζην «ζπκθσλψ» (43,9%) θαη 38,2% ζην «νχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ», ελψ έλα 7,3% δήισζε φηη ζπκθσλεί απνιχησο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

πνιχ ρακειφ πνζνζηφ (1,6%) πνπ απάληεζε φηη δηαθσλεί απφιπηα. ηελ εξψηεζε γηα 

ην αλ ληψζνπλ αζθαιείο ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, νη πιεηνςεθία ησλ 

απαληήζεσλ ζπγθεληξψζεθε ζην «ζπκθσλψ» (54,5%), ελψ ην επφκελν αθξηβψο 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζεκεηψλεηαη ζην «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ» (30,1%). Όζνλ 

αθνξά ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ επγέλεηα θαη ηελ θαινζπλάηε δηάζεζε ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο, θαη πάιη νη πεξηζζφηεξνη είηε ζπκθσλνχλ (56,1%), είηε είλαη 

νπδέηεξνη(26%). Ωζηφζν, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη εδψ ζπλαληάκε θαη έλα 

12,2%, ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο, ζην 

«ζπκθσλψ απφιπηα». Κιείλνληαο κ‟ απηή ηελ θαηεγνξία εξσηήζεσλ, ζηελ εξψηεζε 

γηα ην αλ νη ζπλεξγάηεο είλαη ελεκεξσκέλνη, ην 54,5% απαληά πσο ζπκθσλεί, ελψ ην 

28,5% ιέεη πσο νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί. 

Έηζη, παξαηεξείηαη πσο φπσο θαη ζηελ αμηνπηζηία, έηζη θαη ζηελ δηαζθάιηζε, ν κέζνο 

φξνο ησλ απαληήζεσλ θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 3 θαη ηνπ 4, ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη απφ 

ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ.   

 

ΑΠΣΟΣΖΣΑ 

DescriptiveStatistics 

 N Mean Std. Deviation 

[Γιαθέηοςμε ζύγσπονο 

εξοπλιζμό.] 
123 3,63 ,953 
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[Οι ζςνεπγάηερ μος έσοςν 

μια πεπιποιημένη και 

επαγγελμαηική εμθάνιζη.] 

123 3,98 ,830 

[Τα ςλικά πος 

σπηζιμοποιούνηαι ζηο σώπο 

επγαζίαρ είναι οπηικά 

ελκςζηικέρ.] 

123 3,86 ,952 

[Το πεπιβάλλον επγαζίαρ 

είναι άνεηο και ελκςζηικό.] 
123 3,62 ,971 

Valid N (listwise) 123   

Πίλαθαο 12 

 

[Διαθέηοςμε ζύγσπονο εξοπλιζμό.] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 10 8,1 8,1 8,1 

Γιαθυνώ Απόλςηα 4 3,3 3,3 11,4 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 33 26,8 26,8 38,2 

Σςμθυνώ 57 46,3 46,3 84,6 

Σςμθυνώ Απόλςηα 19 15,4 15,4 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 13 

[Το πεπιβάλλον επγαζίαρ είναι άνεηο και ελκςζηικό.] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 15 12,2 12,2 12,2 

Γιαθυνώ Απόλςηα 2 1,6 1,6 13,8 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 33 26,8 26,8 40,7 

Σςμθυνώ 51 41,5 41,5 82,1 

Σςμθυνώ Απόλςηα 22 17,9 17,9 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 14 

 

[Οι ζςνεπγάηερ μος έσοςν μια πεπιποιημένη και επαγγελμαηική εμθάνιζη.] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 5 4,1 4,1 4,1 

Γιαθυνώ Απόλςηα 2 1,6 1,6 5,7 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 16 13,0 13,0 18,7 

Σςμθυνώ 70 56,9 56,9 75,6 

Σςμθυνώ Απόλςηα 30 24,4 24,4 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 15 
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[Τα ςλικά πος σπηζιμοποιούνηαι ζηο σώπο επγαζίαρ είναι οπηικά ελκςζηικέρ.] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 8 6,5 6,5 6,5 

Γιαθυνώ Απόλςηα 3 2,4 2,4 8,9 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 23 18,7 18,7 27,6 

Σςμθυνώ 58 47,2 47,2 74,8 

Σςμθυνώ Απόλςηα 31 25,2 25,2 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 16 

 

ην ζεκείν απηφ, φζνλ αθνξά ηελ απηφηεηα θαη μεθηλψληαο κε ην αλ δηαζέηνπλ νη 

εξσηεζέληεο ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ζην θαηάζηεκα πνπ δνπιεχνπλ, ην 46,3%  απαληά 

φηη ζπκθσλεί, ην 26,8% φηη νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί, ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

15,4% δειψλεη φηη ζπκθσλεί απφιπηα. Απφ ηελ άιιε, έλα 8,1% θαη 3,3% 

ζεκεηψλνληαη ζηηο απαληήζεηο «Γηαθσλψ» θαη «Γηαθσλψ Απφιπηα» αληίζηνηρα. 

Πξνρσξψληαο ζηελ εξψηεζε «Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο είλαη άλεην θαη ειθπζηηθφ.»,  νη 

πεξηζζφηεξνη (41,5%) ζπκθσλνχλ θαη ην 26,8% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί ελψ 

ππάξρεη θαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 17,9% πνπ ζπκθσλεί απφιπηα. Βέβαηα, θαιφ είλαη 

λα κε παξαβιεθζεί ην γεγνλφο φηη ην 12,2% δηαθσλεί. ηε ζπλέρεηα, απ‟ φηη θαίλεηαη νη 

πεξηζζφηεξνη πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν έρνπλ επαγγεικαηηθή θαη 

πεξηπνηεκέλε εκθάληζε θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ 

ζρεηηθή εξψηεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (56,9%) δήισζαλ 

φηη ζπκθσλνχλ, ελψ ην ακέζσο επφκελν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (24,4%) βξίζθεηε ζηελ 

απάληεζε «ζπκθσλψ απφιπηα». ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ απηφηεηα, ην 

47,2% ζπκθσλεί φηη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ρψξν εξγαζίαο, είλαη νπηηθά 

ειθπζηηθά, ην 18,7% απάληεζε νπδέηεξα, ελψ άμην αλαθνξάο, είλαη ην πνζνζηφ ζηελ 

απάληεζε «ζπκθσλψ απφιπηα», ην νπνίν είλαη 25,2%. Έηζη, θάπνηνο θαηαιαβαίλεη 

εχθνια πφζν κεγάιε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ ειθπζηηθφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζηνπο ρψξνπο πσιήζεσο εηδψλ κφδαο. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ ζπγθεθξηκέλα κεηαβιεηή, θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία απφ ηνλ 

πξψην πίλαθα (πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή), ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ, πξνζεγγίδεη ην 

4, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη αλαθνξηθά κε ηελ απηφηεηα θαη ηηο εξσηήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ηελ πεξηγξάςνπλ, ε πιεηνςεθία ζπκθσλεί, ελψ ην πνζνζηφ 

πνπ δηαθσλεί ή δηαθσλεί απφιπηα είλαη πνιχ κηθξφ.  
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ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ 

 

DescriptiveStatistics 

 N Mean Std. Deviation 

[Έσοςμε βολικέρ ώπερ 

επγαζίαρ.] 
123 2,90 ,944 

[Οι ζςνεπγάηερ θαίνεηαι να 

έσοςν ζηο μςαλό ηοςρ ο 

έναρ ηα ζςμθέπονηα ηος 

άλλος.] 

123 2,93 ,898 

[Οι ζςνάδελθοί μος 

ανηζςσούν ειλικπινά για ηα 

πποβλήμαηα.] 

123 3,15 ,869 

[Οι ζςνεπγάηερ μος 

δείσνοςν εςαιζθηζία ζηιρ 

επγαζιακέρ μος ανάγκερ.] 

123 3,19 ,862 

[Οι ζςνεπγάηερ μος δίνοςν 

ιδιαίηεπη πποζοσή.] 
123 3,33 ,796 

Valid N (listwise) 123   

Πίλαθαο 17 

 

[Οι ζςνάδελθοί μος ανηζςσούν ειλικπινά για ηα πποβλήμαηα.] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 29 23,6 23,6 23,6 

Γιαθυνώ Απόλςηα 2 1,6 1,6 25,2 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 43 35,0 35,0 60,2 

Σςμθυνώ 46 37,4 37,4 97,6 

Σςμθυνώ Απόλςηα 3 2,4 2,4 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 18 

 

[Έσοςμε βολικέρ ώπερ επγαζίαρ.] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 38 30,9 30,9 30,9 

Γιαθυνώ Απόλςηα 6 4,9 4,9 35,8 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 46 37,4 37,4 73,2 

Σςμθυνώ 28 22,8 22,8 95,9 

Σςμθυνώ Απόλςηα 5 4,1 4,1 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 19 
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[Οι ζςνεπγάηερ μος δίνοςν ιδιαίηεπη πποζοσή.] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 15 12,2 12,2 12,2 

Γιαθυνώ Απόλςηα 2 1,6 1,6 13,8 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 50 40,7 40,7 54,5 

Σςμθυνώ 52 42,3 42,3 96,7 

Σςμθυνώ Απόλςηα 4 3,3 3,3 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 20 

 

[Οι ζςνεπγάηερ θαίνεηαι να έσοςν ζηο μςαλό ηοςρ ο έναρ ηα ζςμθέπονηα ηος άλλος.] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 35 28,5 28,5 28,5 

Γιαθυνώ Απόλςηα 5 4,1 4,1 32,5 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 51 41,5 41,5 74,0 

Σςμθυνώ 28 22,8 22,8 96,7 

Σςμθυνώ Απόλςηα 4 3,3 3,3 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 21 

 

[Οι ζςνεπγάηερ μος δείσνοςν εςαιζθηζία ζηιρ επγαζιακέρ μος ανάγκερ.] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 18 14,6 14,6 14,6 

Γιαθυνώ Απόλςηα 4 3,3 3,3 17,9 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 58 47,2 47,2 65,0 

Σςμθυνώ 37 30,1 30,1 95,1 

Σςμθυνώ Απόλςηα 6 4,9 4,9 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 22 

 

πλερίδνληαο κε ηελ κειέηε ηεο κεηαβιεηήο «ελζπλαίζζεζε», θαη εμεηάδνληαο ηηο 

αληίζηνηρεο εξσηήζεηο, παξαηεξήζεθε φηη ζηελ εξψηεζε «Οη ζπλάδειθνη κνπ 

αλεζπρνχλ εηιηθξηλά γηα ηα πξνβιήκαηα.», ην 37,4% απάληεζε πσο ζπκθσλεί, ελψ ην 

35% πσο νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί. Ωζηφζν, πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ ηνπ 

23,6% πνπ απάληεζε πσο δηαθσλεί θαη πσο δελ ππάξρεη εηιηθξηλήο αλεζπρία γηα ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ ελφο ζπλαδέιθνπ πξνο ηνλ άιινλ. ηελ εξψηεζε «Έρνπκε βνιηθέο 

ψξεο εξγαζίαο», ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έδσζε νπδέηεξε απάληεζε 37,4%, ελψ 
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αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη απηή ηε θνξά ην πνζνζηφ πνπ απάληεζε δηαθσλψ 

είλαη αθφκα κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ απάληεζε ζηε πξνεγνχκελε εξψηεζε (30,9%). 

Σν ίδην κνηίβν απαληήζεσλ ζπλερίδεηαη θαη ζηελ εξψηεζε «Οη ζπλεξγάηεο θαίλεηαη λα 

έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο ν έλαο ηα ζπκθέξνληα ηνπ άιινπ» κε ην 41,5% λα απαληά κε 

νπδεηεξφηεηα θαη ην 28,5% λα ιέεη φηη δηαθσλεί, πξάγκα πνπ ππνδειψλεη έλαλ πην 

εγσθεληξηθφ ηξφπν ζθέςεηο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν εξγαζίαο. Σν ηνπίν αιιάδεη 

ειαθξψο κε ηελ εξψηεζε «Οη ζπλεξγάηεο κνπ δείρλνπλ επαηζζεζία ζηηο εξγαζηαθέο 

κνπ αλάγθεο.»,  φπνπ ζρεδφλ νη κηζνί (47,2%) απαληνχλ νπδέηεξα, ελψ ην πνζνζηφ πνπ 

ζπκθσλεί είλαη 30,1%. Σειεηψλνληαο ηελ δηεξεχλεζε απηήο ηεο κεηαβιεηήο κε ηελ 

εξψηεζε «Οη ζπλεξγάηεο κνπ δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή»,  νη απαληήζεηο κνηξάδνληαη 

ζην 40,7% «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ» θαη 42,3 «ζπκθσλψ». 

Αληίζεηα κε ηηο πξνεγνχκελεο κεηαβιεηέο, ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ θπκαίλεηαη 

απφ 2,90 κέρξη 3,33, δείρλνληαο φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ δελ 

ζπκθσλνχζε κε ηηο εξσηήζεηο θαη πσο ε ελζπλαίζζεζε ζηνλ ρψξν ησλ πσιήζεσλ 

εηδψλ κφδαο δελ είλαη θαη ηφζν πςειή. 

 

 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ  

 

DescriptiveStatistics 

 N Mean Std. Deviation 

[Η επικοινυνία μος με ηοςρ 

ζςναδέλθοςρ είναι 

καηάλληλη, ακπιβήρ και 

ζαθήρ.] 

123 3,56 ,780 

[Οι ζςνεπγάηερ 

ανηαποκπίνονηαι γπήγοπα 

και αποηελεζμαηικά ζηα 

αιηήμαηά μος.] 

123 3,49 ,740 

[Οι ζςνεπγάηερ είναι 

ππόθςμοι να ικανοποιήζοςν 

ειδικά αιηήμαηα και 

ανάγκερ.] 

123 3,49 ,853 

[Οι ζςνεπγάηερ είναι 

ππόθςμοι να με 

βοηθήζοςν.] 

123 3,66 ,808 

Valid N (listwise) 123   

Πίλαθαο 23 
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[Η επικοινυνία μος με ηοςρ ζςναδέλθοςρ είναι καηάλληλη, ακπιβήρ και ζαθήρ.] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 7 5,7 5,7 5,7 

Γιαθυνώ Απόλςηα 3 2,4 2,4 8,1 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 37 30,1 30,1 38,2 

Σςμθυνώ 70 56,9 56,9 95,1 

Σςμθυνώ Απόλςηα 6 4,9 4,9 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 24 

 

[Οι ζςνεπγάηερ ανηαποκπίνονηαι γπήγοπα και αποηελεζμαηικά ζηα αιηήμαηά μος.] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 7 5,7 5,7 5,7 

Γιαθυνώ Απόλςηα 2 1,6 1,6 7,3 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 48 39,0 39,0 46,3 

Σςμθυνώ 61 49,6 49,6 95,9 

Σςμθυνώ Απόλςηα 5 4,1 4,1 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 25 

 

[Οι ζςνεπγάηερ είναι ππόθςμοι να με βοηθήζοςν.] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 7 5,7 5,7 5,7 

Γιαθυνώ Απόλςηα 2 1,6 1,6 7,3 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 35 28,5 28,5 35,8 

Σςμθυνώ 66 53,7 53,7 89,4 

Σςμθυνώ Απόλςηα 13 10,6 10,6 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 26 

[Οι ζςνεπγάηερ είναι ππόθςμοι να ικανοποιήζοςν ειδικά αιηήμαηα και ανάγκερ.] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 12 9,8 9,8 9,8 

Γιαθυνώ Απόλςηα 2 1,6 1,6 11,4 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 44 35,8 35,8 47,2 

Σςμθυνώ 54 43,9 43,9 91,1 

Σςμθυνώ Απόλςηα 11 8,9 8,9 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 27 
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Αιιάδνληαο ηε κεηαβιεηή γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο, θαη αλαθεξφκελνη ζηελ 

αληαπφθξηζε, δηαπηζηψλεη θάπνηνο φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχλ κε ην γεγνλφο φηη ε 

επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο είλαη θαηάιιειε, αθξηβήο θαη ζαθήο. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ην 56,9% ζπκθσλεί κε ηελ δήισζε απηή, ελψ έλα πνζνζηφ 30,1% 

δειψλεη πσο νχηε ζπκθσλεί αιιά νχηε θαη δηαθσλεί. Ιθαλνπνηεκέλνη θαίλνληαη νη 

εξσηεζέληεο αλαθνξηθά κε ηελ δήισζε «Οη ζπλεξγάηεο αληαπνθξίλνληαη γξήγνξα θαη 

απνηειεζκαηηθά ζηα αηηήκαηα κνπ». Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, έηζη θαη ζε 

απηή, ε πιεηνςεθία (49,6%) ζπκθσλεί, ελψ έλα 39% απαληάεη νπδέηεξα. Σα ίδηα 

απνηειέζκαηα δηαπηζηψλνληαη θαη ζηελ εξψηεζε «Οη ζπλεξγάηεο είλαη πξφζπκνη λα κε 

βνεζήζνπλ». Πάλσ απφ ηνπο κηζνχο (53,7%) απαληνχλ φηη ζπκθσλνχλ, ην 28,5 απαληά 

κε νπδεηεξφηεηα, ελψ αμηνζεκείσην είλαη ην πνζνζηφ ζηελ απάληεζε ζπκθσλψ 

απφιπηα, ην νπνίν είλαη 10,6%. Σέινο νη πεξηζζφηεξνη (43,9%) ζπκθσλνχλ κε ην φηη νη 

ζπλεξγάηεο είλαη πξφζπκνη λα ηθαλνπνηήζνπλ εηδηθά αηηήκαηα θαη αλάγθεο, έλα 

πνζνζηφ ζρεδφλ θαηά 10% κηθξφηεξν (35,8) απαληά πσο νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί, 

ελψ κφιηο ην 1,6% δηαθσλεί απφιπηα.  πλνςίδνληαο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο, ζπκθσλνχλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληαπφθξηζε, ην νπνίν 

θαίλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 1, φπνπ ν κέζνο φξνο αγγίδεη ην 3,50. 

 

ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

 

DescriptiveStatistics 

 N Mean Std. Deviation 

Παπακαλώ δηλώζηε ηον 

βαθμό ικανοποίηζηρ ζαρ 

λαμβάνονηαρ ςπότη ηοςρ 

παπακάηυ επγαζιακούρ 

παπάγονηερ: [Από ηιρ 

πποοπηικέρ εξέλιξηρ/ 

πποαγυγήρ] 

123 3,18 1,056 

Παπακαλώ δηλώζηε ηον 

βαθμό ικανοποίηζηρ ζαρ 

λαμβάνονηαρ ςπότη ηοςρ 

παπακάηυ επγαζιακούρ 

παπάγονηερ: [Από ηην ίδια 

ηη δοςλειά] 

123 3,44 ,801 
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Παπακαλώ δηλώζηε ηον 

βαθμό ικανοποίηζηρ ζαρ 

λαμβάνονηαρ ςπότη ηοςρ 

παπακάηυ επγαζιακούρ 

παπάγονηερ: [Από ηην 

ςποζηήπιξη και ηην 

ζςμβοςλεςηική ζσέζη με 

ηον πποφζηάμενο/ επγοδόηη] 

123 3,46 ,943 

Παπακαλώ δηλώζηε ηον 

βαθμό ικανοποίηζηρ ζαρ 

λαμβάνονηαρ ςπότη ηοςρ 

παπακάηυ επγαζιακούρ 

παπάγονηερ: [Από ηην 

επικοινυνία ηηρ ομάδαρ] 

123 3,67 ,754 

Παπακαλώ δηλώζηε ηον 

βαθμό ικανοποίηζηρ ζαρ 

λαμβάνονηαρ ςπότη ηοςρ 

παπακάηυ επγαζιακούρ 

παπάγονηερ: [Από ηην 

ζσέζη με ηοςρ 

ζςναδέλθοςρ] 

123 3,72 ,719 

Valid N (listwise) 123   

Πίλαθαο 28 

Παπακαλώ δηλώζηε ηον βαθμό ικανοποίηζηρ ζαρ λαμβάνονηαρ ςπότη ηοςρ παπακάηυ επγαζιακούρ 

παπάγονηερ: [Από ηην ίδια ηη δοςλειά] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 13 10,6 10,6 10,6 

Γιαθυνώ Απόλςηα 2 1,6 1,6 12,2 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 42 34,1 34,1 46,3 

Σςμθυνώ 61 49,6 49,6 95,9 

Σςμθυνώ Απόλςηα 5 4,1 4,1 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 29  

Παπακαλώ δηλώζηε ηον βαθμό ικανοποίηζηρ ζαρ λαμβάνονηαρ ςπότη ηοςρ παπακάηυ επγαζιακούρ 

παπάγονηερ: [Από ηην ζσέζη με ηοςρ ζςναδέλθοςρ] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 8 6,5 6,5 6,5 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 30 24,4 24,4 30,9 

Σςμθυνώ 74 60,2 60,2 91,1 

Σςμθυνώ Απόλςηα 11 8,9 8,9 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 30 
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Παπακαλώ δηλώζηε ηον βαθμό ικανοποίηζηρ ζαρ λαμβάνονηαρ ςπότη ηοςρ παπακάηυ επγαζιακούρ 

παπάγονηερ: [Από ηην επικοινυνία ηηρ ομάδαρ] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 8 6,5 6,5 6,5 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 38 30,9 30,9 37,4 

Σςμθυνώ 64 52,0 52,0 89,4 

Σςμθυνώ Απόλςηα 13 10,6 10,6 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 31 

Παπακαλώ δηλώζηε ηον βαθμό ικανοποίηζηρ ζαρ λαμβάνονηαρ ςπότη ηοςρ παπακάηυ επγαζιακούρ 

παπάγονηερ: [Από ηην ςποζηήπιξη και ηην ζςμβοςλεςηική ζσέζη με ηον πποφζηάμενο/ επγοδόηη] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 18 14,6 14,6 14,6 

Γιαθυνώ Απόλςηα 3 2,4 2,4 17,1 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 34 27,6 27,6 44,7 

Σςμθυνώ 56 45,5 45,5 90,2 

Σςμθυνώ Απόλςηα 12 9,8 9,8 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 32 

Παπακαλώ δηλώζηε ηον βαθμό ικανοποίηζηρ ζαρ λαμβάνονηαρ ςπότη ηοςρ παπακάηυ επγαζιακούρ 

παπάγονηερ: [Από ηιρ πποοπηικέρ εξέλιξηρ/ πποαγυγήρ] 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γιαθυνώ 26 21,1 21,1 21,1 

Γιαθυνώ Απόλςηα 7 5,7 5,7 26,8 

Ούηε Σςμθυνώ ούηε Γιαθυνώ 40 32,5 32,5 59,3 

Σςμθυνώ 38 30,9 30,9 90,2 

Σςμθυνώ Απόλςηα 12 9,8 9,8 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 33 

Σειεηψλνληαο ηελ αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ, κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

«εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε»,  δηαπηζηψλνπκε φηη ζε γεληθέο γξακκέο, ζηηο 4 απφ ηηο 5 

εξσηήζεηο νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ην «ζπκθσλψ», κε 

εμαίξεζε ηελ ηειεπηαία εξψηεζε «Παξαθαιψ δειψζηε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ζαο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξαθάησ εξγαζηαθνχο παξάγνληεο: Απφ ηηο πξννπηηθέο 

εμέιημεο/ πξναγσγήο.» φπνπ νη πεξηζζφηεξνη, 32,5%, απαληνχλ φηη νχηε ζπκθσλνχλ 

νχηε δηαθσλνχλ, ελψ θαη εδψ κεγάιν είλαη ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ απαληνχλ 

«ζπκθσλψ» (30,9%). ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο, νη απαληήζεηο «ζπκθσλψ», 
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θπκαίλνληαη απφ 45,5% κέρξη ην ηδηαίηεξα πςειφ 60,2%, ζηελ εξψηεζε γηα ην θαηά 

πφζν είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ελψ νη απαληήζεηο 

«δηαθσλψ» παξνπζηάδνπλ πνιχ κηθξά πνζνζηά. 

Έηζη ζπκπεξαίλνπκε φηη νη εξγαδφκελνη ζηνλ ρψξν ησλ πσιήζεσλ εηδψλ κφδαο είλαη 

γεληθά ζε κεγάιν βαζκφ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη 

απφ ηελ επηθνηλσλία ηεο νκάδαο, ελψ ιηγφηεξε ηθαλνπνίεζε εκθαλίδνληαη λα 

ιακβάλνπλ απφ ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο ηνπο κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη θάπνηα πηζαλή 

πξναγσγή πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πάξνπλ.  

Κάηη πνπ δε πξέπεη λα παξαιεθζεί είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ έδσζε ε αλνηρηή 

εξψηεζε, ζηελ νπνία νη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ αλ ππάξρεη θάπνηνο 

άιινο  εξγαζηαθφο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα ηνπο επεξεάδεη ζεηηθά ή αξλεηηθά. Έηζη, 

απ‟ απηήλ ηελ εξψηεζε, ραξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ην γεγνλφο φηη ηα ζρφιηα πνπ 

ππεξίζρπζαλ ήηαλ αξλεηηθά, κε ηηο θαθέο νηθνλνκηθέο απνιαβέο λα έξρνληαη πξψηεο κε 

δηαθνξά απφ ηα άιια ζρφιηα θαη λα δέλνπλ πνιχ ινγηθά κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ην νπνίν φπσο ζα δνχκε παξαθάησ ακείβεηαη κε ιηγφηεξα απφ 500 

επξψ ηνλ κήλα. Πνιινί κίιεζαλ αξλεηηθά γηα ηελ ξνπηίλα πνπ θπξηαξρεί ζχκθσλα κε 

ηελ άπνςε ηνπο ζην επάγγεικα απηφ αιιά θαη γηα ηελ έιιεηςε αλαγλψξηζεο ησλ θφπσλ 

ηνπο. Σέινο, ζηα ζεηηθά ζρφιηα θαιφ ζα ήηαλ λα αλαθεξζεί, αλ θαη δελ ήηαλ ηφζν 

ζπρλφ φζν νη πξνεγνχκελεο απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ, ην γεγνλφο φηη θάπνηνη 

αληινχλ ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ παξάγνληα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε 

εξγαζία ηνπο ζηα θαηαζηήκαηα κε είδε κφδαο.  

 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Φύλο 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Άνηπαρ 15 12,2 12,2 12,2 

Γςναίκα 108 87,8 87,8 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 34 

 

Ηλικία 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 18-25, 30 24,4 24,4 24,4 
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26-35, 69 56,1 56,1 80,5 

36-45, 14 11,4 11,4 91,9 

Άνυ ηυν 45 10 8,1 8,1 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 35 

Εκπαίδεςζη 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Γςμνάζιο, 1 ,8 ,8 ,8 

Γςμνάζιο,, Λύκειο,, ΙΔΚ, 2 1,6 1,6 2,4 

ΙΔΚ, 18 14,6 14,6 17,1 

ΙΔΚ,, Πανεπιζηήμιο/ ΤΔΙ, 1 ,8 ,8 17,9 

Λύκειο, 7 5,7 5,7 23,6 

Λύκειο,, ΙΔΚ, 1 ,8 ,8 24,4 

Λύκειο,, Πανεπιζηήμιο/ ΤΔΙ, 1 ,8 ,8 25,2 

Μεηαπηςσιακό, 25 20,3 20,3 45,5 

Πανεπιζηήμιο/ ΤΔΙ, 67 54,5 54,5 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 36 

Επάγγελμα 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Βοηθόρ πποφζηαμένος/ηρ 12 9,8 9,8 9,8 

Πποφζηάμενορ/η, 14 11,4 11,4 21,1 

Πυληηήρ/ηπια, 95 77,2 77,2 98,4 

Πυληηήρ/ηπια,, Βοηθόρ 

πποφζηαμένος/ηρ 
1 ,8 ,8 99,2 

Πυληηήρ/ηπια,, Πποφζηάμενορ/η, 1 ,8 ,8 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 37 

 

Μηνιαίο ειζόδημα 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Από 501- έυρ και 800 € / μήνα 45 36,6 36,6 36,6 

Από 801 έυρ και 1200 € / μήνα 21 17,1 17,1 53,7 

Κάηυ από 500 € / μήνα 55 44,7 44,7 98,4 

Πεπιζζόηεπα από 1200 € / μήνα 2 1,6 1,6 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 38 
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Χπόνορ επγαζίαρ ζηιρ πυλήζειρ ειδών μόδαρ 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Μέσπι 1 σπόνο 45 36,6 36,6 36,6 

Πάνυ από 1 σπόνο και μέσπι 5 

σπόνια 
43 35,0 35,0 71,5 

Πάνυ από 10 σπόνια 16 13,0 13,0 84,6 

Πάνυ από 5 σπόνια και μέσπι 10 

σπόνια 
19 15,4 15,4 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

Πίλαθαο 39 

 

ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζθνπφ 

είραλ λα απνηππψζνπλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ 

έξεπλα. Έηζη ινηπφλ, παξαηεξνχκε φηη ζηελ έξεπλα καο ην 87,8% είλαη γπλαίθεο, ελψ 

ην 12,2 άληξεο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο (56,1%) είλαη κεηαμχ 26 θαη 35 

ρξνλψλ, ελψ έλα 24,4% είλαη κεηαμχ 18 θαη 25.  Λίγν πάλσ απφ ηνπο κηζνχο (54,5%) 

είλαη απφθνηηνη ΑΔΙ/ΣΔΙ, ελψ ππάξρεη θαη έλα 20,3% πνπ είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ 

Σίηινπ. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (77,2%), είλαη πσιεηέο ζην επάγγεικα, ην 11,4% 

είλαη πξντζηάκελνη, ελψ έλα 9,8% είλαη βνεζνί πξντζηακέλσλ. Όζνλ αθνξά ην 

εηζφδεκα, νη πεξηζζφηεξνη (44,7%) έρνπλ κηθξφηεξν ησλ 500€ ηνλ κήλα ελψ κφιηο ην 

1,6% ιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ 1200€ ην κήλα. Ωζηφζν, ππάξρεη έλα αμηνζεκείσην 

πνζνζηφ (36,6%) πνπ ιακβάλεη κεηαμχ 501 θαη 800επξψ ηνλ κήλα. Σέινο, αλαθνξηθά 

κε ηνλ ρξφλν εξγαζίαο ζηνλ θιάδν απηφ, ην 36% δειαδή ε πιεηνςεθία έρεη εξγαζζεί 

κέρξη έλα ρξφλν, ην ίδην ζρεδφλ πνζνζηφ (35%) έρεη εξγαζηεί απφ έλαλ κέρξη πέληε 

ρξφληα, ελψ πάλσ απφ δέθα ρξφληα, κφιηο ην 13%. 

 

4.2. ΑΝΑΛΤΖ CRONBACH ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ 

ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Scale: Αξιοπιζηία 

 

ReliabilityStatistics 

Cronbach'sAlpha N ofItems 

,828 5 

Πίλαθαο 40 
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Scale: Διαζθάλιζη 
 

ReliabilityStatistics 

Cronbach'sAlpha N ofItems 

,775 4 

Πίλαθαο 41 

 
Scale: Απηόηηηα 

 

ReliabilityStatistics 

Cronbach'sAlpha N ofItems 

,785 4 

Πίλαθαο 42 

 

Scale: Ενζςναίζθηζη 

 

ReliabilityStatistics 

Cronbach'sAlpha N ofItems 

,723 5 

Πίλαθαο 43 

 
Scale: Ανηαπόκπιζη 

 

ReliabilityStatistics 

Cronbach'sAlpha N ofItems 

,835 4 

Πίλαθαο 44 

 

 
Scale: Επγαζιακή Ικανοποίηζη 

 

ReliabilityStatistics 

Cronbach'sAlpha N ofItems 

,732 5 

Πίλαθαο 45 

 

Πέξα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζηηο εξσηήζεηο, ζειήζακε λα 

ειέγμνπκε θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο κέζσ ηνπ δείθηε Cronbach Alpha. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

δείθηεο παίξλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1 θαη γηα λα είλαη απνδεθηή ε ηηκή ηνπ ζα πξέπεη λα 
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είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,7. Ο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ αμηνπηζηίαο είλαη γηα λα δηαπηζησζεί 

αλ ην εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα δίλεη ίδηα απνηειέζκαηα θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο 

θαη άξα αλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ είλαη αθξηβή θαη αμηφπηζηα. (Αλαζηαζηάδνπ, 2012) 

Έηζη, ν δείθηεο Cronbach Alpha ππνινγίζηεθε γηα θάζε κεηαβιεηή μερσξηζηά θαη 

δηαπηζηψζεθε φηη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαη ζηηο έμε θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ είλαη 

ηδηαίηεξα αμηφπηζηεο θαζψο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ν δείθηεο θπκαίλεηαη απφ 0,723, πνπ 

είλαη ν κηθξφηεξνο ζηελ κεηαβιεηή «Δλζπλαίζζεζε», κέρξη 0,835, πνπ ζπλαληάηαη 

ζηελ κεηαβιεηή «Αληαπφθξηζε».  

 

4.3. ΑΝΑΛΤΖ ΤΥΔΣΗΖ PEARSON ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ 

ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

ηε ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε 

ζπζρέηηζεο κε βάζε ηνλ δείθηε Pearson. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο παίξλεη ηηκέο απφ -1 

κέρξη 1 θαη απηφ νξίδεη αλ ππάξρεη ζεηηθή ή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνληαη. Όηαλ ν δείθηεο είλαη αξλεηηθφο ππάξρεη αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, δειαδή φηαλ ν έλαο απμάλεηαη, ν άιινο κεηψλεηαη, 

ελψ φηαλ ν δείθηεο είλαη ζεηηθφο, ηφηε ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε, δειαδή φηαλ ε κία 

κεηαβιεηή απμάλεηαη, απμάλεηαη θαη ε άιιε θαη φηαλ ε κία κεηψλεηαη, ηελ ίδηα πνξεία 

αθνινπζεί θαη ε άιιε. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ ζεηηθή ζπζρέηηζε, ηελ νπνία 

θαη ζα ζέιακε λα απνδείμνπκε ζηελ παξνχζα έξεπλα, φηαλ ν ζπληειεζηήο βξίζθεηαη 

κεηαμχ 0,1 θαη 0,29 ππάξρεη κηθξή ζπζρέηηζε, φηαλ ε ηηκή ηνπ βξίζθεηαη κεηαμχ 0,3 θαη 

0,49 ππάξρεη κέηξηα θαη φηαλ βξίζθεηαη κεηαμχ 0,5 θαη 1,0 ππάξρεη πςειή ζπζρέηηζε 

ησλ κεηαβιεηψλ. (Αλαζηαζηάδνπ, 2012) 

 

Η1: Η αξιοπιζηία ζυζχεηίζεηαι θεηικά με ηην ικανοποίηζη από ηην επγαζία.  

Coefficients
a
 

Model UnstandardizedCoefficients StandardizedCo

efficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 9,506 1,424  6,677 ,000 

Αξιοπιζηία ,449 ,079 ,458 5,666 ,000 

a. DependentVariable: Δπγαζιακή_Ικανοποίηζη 

Πίλαθαο 46 
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Correlations 

 Αξιοπιζηία Δπγαζιακή_Ικανοποίηζη 

Αξιοπιζηία 

PearsonCorrelation 1 ,458
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 123 123 

Δπγαζιακή_Ικανοποίηζη 

PearsonCorrelation ,458
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 123 123 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίλαθαο 47 

 

Οη παξαπάλσ πίλαθεο ινηπφλ, καο δείρλνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

«Αμηνπηζηία» θαη «Δξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε». Λακβάλνληαο ππφςε ην ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο Pearson, ππάξρεη κέηξηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ ( r = 

0.458). πγρξφλσο, ην P (Sig 2-tailed), είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0,01 (0,000), πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη φηη απνδερφκαζηε 

ηελ ππφζεζε φηη ε αμηνπηζηία ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. 

Η2: Η διαζθάλιζη ζυζχεηίζεηαι θεηικά με ηην ικανοποίηζη από ηην επγαζία. 

Coefficients
a
 

Model UnstandardizedCoefficients StandardizedCo

efficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 9,779 1,476  6,627 ,000 

Γιαζθάλιζη ,528 ,100 ,432 5,275 ,000 

a. DependentVariable: Δπγαζιακή_Ικανοποίηζη 

Πίλαθαο 48 

Correlations 

 Γιαζθάλιζη Δπγαζιακή_Ικανοποίηζη 

Γιαζθάλιζη 

PearsonCorrelation 1 ,432
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 123 123 

Δπγαζιακή_Ικανοποίηζη 

PearsonCorrelation ,432
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 123 123 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίλαθαο 49 
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Δδψ ζπκπεξαίλεηαη επίζεο κία κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

«Γηαζθάιηζε» θαη «Δξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε» θαζψο ην rείλαη ίζν κε 0,432. Απφ ηελ 

άιιε, επεηδή ην P (Sig 2-tailed), είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0,01 (0,000), ππνδειψλεη φηη 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ θαη απνδερφκαζηε 

ηελ ππφζεζε φηη ε δηαζθάιηζε ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία 

Η3: Η απηόηηηα ζυζχεηίζεηαι θεηικά με ηην ικανοποίηζη από ηην επγαζία.  

Coefficients
a
 

Model UnstandardizedCoefficients StandardizedCo

efficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 12,376 1,369  9,037 ,000 

Απηόηηηα ,337 ,089 ,325 3,776 ,000 

a. DependentVariable: Δπγαζιακή_Ικανοποίηζη 

Πίλαθαο 50 

 

Correlations 

 Απηόηηηα Δπγαζιακή_Ικανοποίηζη 

Απηόηηηα 

PearsonCorrelation 1 ,325
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 123 123 

Δπγαζιακή_Ικανοποίηζη 

PearsonCorrelation ,325
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 123 123 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίλαθαο 51 

 

Η «Απηφηεηα», παξνπζηάδεη αθξηβψο ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο 

κεηαβιεηέο, δειαδή κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ «Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε» ( r = 

0,325), θαη P (Sig 2-tailed) κηθξφηεξν ηνπ 0,01 (0,000), επνκέλσο θαη ζ‟ απηή ηελ 

πεξίπησζε έρνπκε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε θαη δελ απνξξίπηνπκε αιιά 

απνδερφκαζηε ηελ 3
ε
 ππφζεζε.. 
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Η4: Η ενζυναίζθηζη ζυζχεηίζεηαι θεηικά με ηην ικανοποίηζη από ηην επγαζία.  

Coefficients
a 

Model UnstandardizedCoefficients StandardizedCo

efficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 8,271 1,148  7,202 ,000 

Δνζςναίζθηζη ,592 ,073 ,595 8,146 ,000 

a. DependentVariable: Δπγαζιακή_Ικανοποίηζη 

Πίλαθαο 52 

 

Correlations 

 Δνζςναίζθηζη Δπγαζιακή_Ικανοποίηζ

η 

Δνζςναίζθηζη 

PearsonCorrelation 1 ,595
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 123 123 

Δπγαζιακή_Ικανοποίηζη 

PearsonCorrelation ,595
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 123 123 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίλαθαο 53 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηέηαξηε ππφζεζε, δηαπηζηψλεηαη πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ «Δλζπλαίζζεζε» θαη «Δξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε» κε r = 0,595, ελψ 

παξάιιεια θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε θαη παξαηεξνχκε 

φηη ε ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ δηαηππψλεηαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηφηη P< 

0,01. 
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Η5: Η ανηαπόκπιζη ζυζχεηίζεηαι θεηικά με ηην ικανοποίηζη από ηην επγαζία.  

Coefficients
a
 

Model UnstandardizedCoefficients StandardizedCo

efficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 6,713 1,140  5,889 ,000 

Ανηαπόκπιζη ,757 ,079 ,657 9,579 ,000 

a. DependentVariable: Δπγαζιακή_Ικανοποίηζη 

Πίλαθαο 54 

 

Correlations 

 Ανηαπόκπιζη Δπγαζιακή_Ικανοποίηζη 

Ανηαπόκπιζη 

PearsonCorrelation 1 ,657
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 123 123 

Δπγαζιακή_Ικανοποίηζη 

PearsonCorrelation ,657
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 123 123 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίλαθαο 55 

 

Σέινο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο «Δλζπλαίζζεζεο», ε «Αληαπφθξηζε» εκθαλίδεηαη 

λα έρεη πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ «Δξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε», ε ζρέζε ηνπο λα 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ( r = 0,657, p=0.000) θαη έηζη, απνδερφκαζηε θαη ηελ 5
ε
 

θαηά ζεηξά ππφζεζε ηεο έξεπλαο. 

 

ModelSummary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,701
a
 ,492 ,470 2,18435 2,038 

a. Predictors: (Constant), Αξιοπιζηία, Απηόηηηα, Δνζςναίζθηζη, Γιαζθάλιζη, 

Ανηαπόκπιζη 

b. DependentVariable: Δπγαζιακή_Ικανοποίηζη 

Πίλαθαο 56 
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ANOVA
a
 

Model SumofSquares df MeanSquare F Sig. 

1 

Regression 540,251 5 108,050 22,645 ,000
b
 

Residual 558,253 117 4,771   

Total 1098,504 122    

a. DependentVariable: Δπγαζιακή_Ικανοποίηζη 

b. Predictors: (Constant), Αξιοπιζηία, Απηόηηηα, Δνζςναίζθηζη, Γιαζθάλιζη, Ανηαπόκπιζη 

Πίλαθαο 57 

 

Η γεληθφηεξε αλάιπζε ησλ πηλάθσλ καο δείρλεη φηη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή «Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε». 

Δηδηθφηεξα, ε αλάιπζε Παιηλδξφκεζεο ππνδειψλεη φηη ε εζσηεξηθή πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο  ίζν κε R=0,701 φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 

„ΜodelSummary‟. Απφ ηελ άιιε ν πξνζαξκνζκέλνο ζπληειεζηήο R
2
, ηζνχηαη κε 0,470 

θαη ππνδειψλεη ηε κέζε επίδξαζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηελ Δξγαζηαθή 

Ιθαλνπνίεζε. Με ιίγα ιφγηα, απηφ ζεκαίλεη φηη ην 47% ηεο Δζσηεξηθήο Πνηφηεηαο 

Τπεξεζηψλ κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ Δξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε.  

 

 

ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΊΝΑΚΑ ΤΠΟΘΔΔΧΝ  

Υποθέσεις 

 

Μεταβλητές 

Μοντέλου 

 

S.E  

 

β  

 

t 

 

significanceP 

Sig. (2-tailed) 
Beta Αποτελέσ

ματα 

 

H1 Αξιοπιςτία-

Εργαςιακή 

Ικανοποίηςη 

0,079 0,449 5,666 0,000 0,458 

 

Αποδοχή 

Υπόθεςησ 

 

H2 Διαςφάλιςη-

Εργαςιακή 

Ικανοποίηςη 

0,100 0,528 5,275 0,000 0,432 Αποδοχή 

Υπόθεςησ 

 

H3 Απτότητα-

Εργαςιακή 

Ικανοποίηςη 

0,089 0,337 3,776 0,000 0,325 Αποδοχή 

Υπόθεςησ 
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H4 Ενςυναίςθηςη-

Εργαςιακή 

Ικανοποίηςη 

0,073 0,592 8,146 0,000 0,595 Αποδοχή 

Υπόθεςησ 

 

H5 Ανταπόκριςη-

Εργαςιακή 

Ικανοποίηςη 

0,079 0,575 9,579 0,000 0,657 Αποδοχή 

Υπόθεςησ 

 

Πίλαθαο 58 

 

Δπηπιένλ ε έξεπλα, ζηνρεχεη λα αλαθαιχςεη πνηα απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, 

ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν ζηελ πξφβιεςε ηεο εμαξηεκέλεο, δειαδή ηεο «Δξγαζηαθήο 

Ιθαλνπνίεζεο».  Σελ πιεξνθνξία απηή κπνξνχκε λα ηελ αληιήζνπκε απφ ηνλ 

ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ησλ ππνζέζεσλ, κέζσ ηνπ ηππνπνηεκέλνπ ζπληειεζηή „Beta‟.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ε κεηαβιεηή πνπ εκθαλίδεη ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή είλαη ε 

«Αληαπφθξηζε», κε Beta=0,657. Ακέζσο κεηά ε πςειφηεξε ηηκή Betaδηαπηζηψλεηαη 

ζηελ κεηαβιεηή «Δλζπλαίζζεζε» κε Beta=0,595. Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, 

θαη νη δχν κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (Sig 2-tailed< 0,01), ελψ δείρλνπλ 

φηη έρνπλ θαη ηελ κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ εμήγεζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

Τπελζπκίδνπκε φηη φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν ζπληειεζηήο Beta, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη 

ε εμάξηεζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ.  

πλεπψο, κεγαιχηεξε «Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε» επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

«Αληαπφθξηζεο» θαη ηεο «Δλζπλαίζζεζεο», ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο κεηαβιεηέο, ησλ 

νπνίσλ ν ζπληειεζηήο Betaθπκαίλεηαη κε θζίλνπζα ζεηξά απφ 0,458 κέρξη 0,325. Έηζη, 

ηξίηε ζηε ζεηξά έξρεηαη ε κεηαβιεηή ηεο αμηνπηζηίαο, ηέηαξηε ε δηαζθάιηζε θαη 

ηειεπηαία ζε ζπκβνιή έξρεηαη ε κεηαβιεηή ηεο απηφηεηαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ 

ΠΑΛΑΗΟΣΔΡΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ πξνεγήζεθε, ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο θαη έρνπλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ. Πξψηα απ‟ φια, επηβεβαηψζεθαλ φζα εηπψζεθαλ ζην 2
ν
 θεθάιαην θαη ζηε 

ζεσξία γηα ηε ζρέζε Δζσηεξηθήο Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ θαη Δξγαζηαθήο Ιθαλνπνίεζεο 

ησλ Δζσηεξηθψλ Πειαηψλ. πγθεθξηκέλα, απνδείρηεθε φηη φλησο ππάξρεη απηή ε 

ζεηηθή ζπζρέηηζε ζησλ ρψξν ησλ πσιήζεσλ εηδψλ κφδαο.  

Πην αλαιπηηθά, μεθηλψληαο απφ ηηο δηαζηάζεηο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ησλ 

θαηαζηεκάησλ εηδψλ κφδαο, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε δηάζηαζε απφ ηελ 

νπνία θαίλεηαη λα είλαη πην επραξηζηεκέλν ην πξνζσπηθφ είλαη εθείλε ηεο απηφηεηαο, 

δειαδή ησλ πιηθψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη. Ο κέζνο φξνο 

ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη εξσηψκελνη ζηηο εξσηήζεηο απηέο βξίζθεηαη πάξα πνιχ 

θνληά ζην 4, δειαδή ζηελ απάληεζε ζπκθσλψ.  

Απφ ηελ άιιε, ε δηάζηαζε πνπ κνηάδεη λα ηνπο ηθαλνπνηεί ιηγφηεξν είλαη εθείλε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, ηεο κεηαβιεηήο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην θαηά πφζν ν έλαο εξγαδφκελνο 

ζπλαηζζάλεηαη ηνλ άιινλ. Δδψ, ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ θπκαίλεηαη ζηελ 

νπδεηεξφηεηα, δειαδή ζην «Οχηε ζπκθσλψ, νχηε Γηαθσλψ» πξάγκα πνπ εθθξάδεη κηα 

ακθηβνιία. Ωζηφζν, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ δηαζθάιηζε είλαη θνληά ζην 4 θαη καο δίλεη λα θαηαιάβνπκε φηη νη 

εξγαδφκελνη ληψζνπλ αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε απφ ηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζε. 

Οη άιιεο δχν δηαζηάζεηο, απηή ηεο αμηνπηζηίαο θαη απηή ηεο αληαπφθξηζεο, βξίζθνληαη 

επίζεο κεηαμχ ηνπ 3 θαη ηνπ 4, δειαδή ηνπ «πκθσλψ» θαη ηνπ «Οχηε πκθσλψ, νχηε 

Γηαθσλψ», ρσξίο φκσο λα παξνπζηάδνπλ κηα ηφζν έληνλε ηάζε πξνο ηε κία ή ηελ άιιε 

απάληεζε φπσο νη πξνεγνχκελεο δηαζηάζεηο. 

Όζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, νη εξγαδφκελνη 

παξνπζηάδνληαη πνιχ επραξηζηεκέλνη  θπξίσο απφ ηνλ παξάγνληα ηεο ζρέζεο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη απφ ηελ επηθνηλσλία ηεο νκάδαο, ελψ, απφ ηνλ παξάγνληα πνπ 

θαίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη απφ ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο. Όζνλ 

αθνξά ηνπο εξγαζηαθνχο παξάγνληεο πνπ δεηήζεθε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο λα πνπλ 



44 
 

ζπκπιεξσκαηηθά αλ ηνπο επεξεάδνπλ, θάλεθε φηη ηελ κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα 

πξνθαινχλ νη ρακειέο νηθνλνκηθέο απνιαβέο, πνπ θαίλεηαη κάιηζηα λα ιακβάλνπλ θαη 

νη πεξηζζφηεξνη (44,7% ιηγφηεξα απφ 500επξψ), ελψ αξλεηηθά ηνπο επεξεάδεη θαη ε 

ξνπηίλα αιιά θαη ε έιιεηςε αλαγλψξηζεο ηεο δνπιεηάο ηνπο. 

Κάλνληαο ηψξα, κηα ζχγθξηζε, ηεο έξεπλαο καο κ‟ απηή πνπ έγηλε ζηελ Δκπνξηθή 

Σξάπεδα ηεο Αηζηνπίαο παξαηεξνχκε θάπνηεο βαζηθέο δηαθνξέο αιιά θαη νκνηφηεηεο. 

Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ δχν 

βαζηθψλ κεηαβιεηψλ. Με άιια ιφγηα, κε ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο Pearson, γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη θαη ζηηο δχν έξεπλεο, νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (Αμηνπηζηία, 

Γηαζθάιηζε, Δλζπλαίζζεζε, Απηφηεηα, Αληαπφθξηζε), έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

θαη ζεηηθή ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ νη εξγαδφκελνη απφ ηε δνπιεηά ηνπο 

κε Sig 2-tailed< 0,01. 

 Ωζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηελ δηθή καο πεξίπησζε, φζνλ αθνξά ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα 

ηεο Αηζηνπίαο θαη ηηο δηαζηάζεηο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ηεο, νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ 

είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθέο. Οη εξγαδφκελνη θαίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξν απ‟ νηηδήπνηε 

άιιν επραξηζηεκέλνη απφ ηα πιηθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο, 

δειαδή απφ ην θνκκάηη ηεο απηφηεηαο, ε επφκελε δηάζηαζε ζε πνηφηεηα είλαη ε 

ελζπλαίζζεζε, κεηά έξρεηαη ε αληαπφθξηζε, κεηά ε δηαζθάιηζε θαη θνξπθαία ζε 

επίπεδν έξρεηαη ε αμηνπηζηία.  

Όζνλ αθνξά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ηνπο, νη εξγαδφκελνη ηεο  Δκπνξηθήο 

Σξάπεδαο ηεο Αηζηνπίαο, θαίλεηαη λα έρνπλ παξφκνηα απνηειέζκαηα κ‟ απηά ηεο δηθήο 

καο έξεπλαο. Πξψηνο παξάγνληαο ηθαλνπνίεζεο ηνπο θαίλεηαη λα είλαη ε ζρέζε ηνπο κε 

ηνπο αλψηεξνπο ηνπο, δεχηεξε ε ζρέζε ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ηξίηε ε 

επηθνηλσλία ηεο νκάδαο, ηέηαξηε ε ίδηα ε δνπιεηά θαη ηειεπηαία φπσο θαη ζηελ δηθή 

καο έξεπλα νη πξννπηηθέο εμέιημεο.  Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο αλνηρηήο 

εξψηεζεο, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Σξάπεδαο νη εξγαδφκελνη δπζαξεζηνχληαη απφ ηελ 

ξνπηίλα θαη ηελ έιιεηςε δεκηνπξγηθφηεηαο αιιά θαη αλαγλψξηζεο.  

πλερίδνληαο ηελ ζχγθξηζε καο, δηαπηζηψλεηαη φηη ζηηο δχν έξεπλεο, νη δχν δηαζηάζεηο 

εζσηεξηθήο πνηφηεηαο πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, 

δειαδή ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη δηαθνξεηηθέο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ εκπνξηθή ηξάπεδα, ε 

αμηνπηζηία θαη ε δηαζθάιηζε, εκθαλίδνπλ ηνλ κεγαιχηεξν ζπληειεζηή Beta, 0,343 θαη 

0,338. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε εκείο, νη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ 
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πεξηζζφηεξν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε Αληαπφθξηζε θαη ε 

Δλζπλαίζζεζε, κε ζπληειεζηέο Beta 0,657 θαη 0,595 αληίζηνηρα. Αλαθνξηθά κε ηηο 

ππφινηπεο ηξεηο κεηαβιεηέο, θαη ζηηο δχν έξεπλεο, παξαηεξνχκε φηη ε απηφηεηα έρεη 

ηελ κηθξφηεξε επηξξνή ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. πγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα καο ν 

ζπληειεζηήο Betaγηα ηελ απηφηεηα είλαη ίζνο κε 0,325, ελψ αληίζηνηρα ζηελ έξεπλα γηα 

ηελ εκπνξηθή ηξάπεδα, ε ηηκή Betaηζνχηαη κε 0,032.  

Κιείλνληαο θαη ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο θαη ησλ 

δχν εξεπλψλ, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πίλαθα „Model Summary‟, παξαηεξνχκε φηη, 

ην 47% ηεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ρψξν ησλ πσιήζεσλ εηδψλ κφδαο κπνξεί λα 

εμεγήζεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο εκπνξηθήο ηξάπεδαο ηεο Αηζηνπίαο αλέξρεηαη ζην 60,5%.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6-ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

6.1. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΔΡΔΤΝΑ 

 

Σειηθά κε ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ δηελεξγήζεθε, απνδείρζεθε φηη 

ηζρχεη ν αξρηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο: ε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ρψξν ησλ πσιήζεσλ εηδψλ κφδαο κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

ησλ πσιεηψλ. Ωζηφζν, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ 123 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρξεηάζηεθαλ, δελ ήηαλ ηδηαίηεξα εχθνιε.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην εξσηεκαηνιφγην κνηξάζηεθε ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ 

ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη φπσο παξαηεξήζεθε δπζηπρψο ήηαλ πςειφ ην 

πνζνζηφ φζνλ δελ απάληεζαλ ζ‟ απηφ. πλήζσο, νη ππνςήθηνη εξσηψκελνη πνπ 

θαηέιεγαλ λα κελ απαληήζνπλ, είηε δηάβαδαλ ην κήλπκα θαη δελ ζπκπιήξσλαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην, είηε δήισλαλ φηη ζα ην ζπκπιεξψζνπλ αξγφηεξα θαη δελ ην 

ζπκπιήξσλαλ πνηέ. Απηφ θπζηθά νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ακεζφηεηαο πνπ ππάξρεη, ζε 

αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ηνπ κνηξάζκαηνο δηά δψζεο. Έηζη, ν ρξφλνο πνπ ρξεηάζηεθε 

γηα ηελ ηειηθή ζπιινγή ηνπ απαξαίηεηνπ αξηζκνχ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ 3 κήλεο.  
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Βέβαηα, ηδηαίηεξε δπζθνιία δεκηνπξγήζεθε θαη ιφγσ ηνπ ηφζν ζηνρεπκέλνπ δείγκαηνο 

αηφκσλ πνπ ρξεηαδφηαλ. Σα γθξνππ, γηα παξάδεηγκα ζην Facebook, φζσλ εξγάδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη θιεηζηά, πξάγκα ην νπνίν δελ επηηξέπεη ηελ 

επηθνηλσλία θάπνηνπ μέλνπ κε ηνλ ρψξν καδί ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, κπνξνχζακε λα 

έρνπκε πην εχθνιε πξφζβαζε κφλν κε ηε βνήζεηα ηεο κεζφδνπ ηεο ρηνλνζηηβάδαο, 

δειαδή κφλν κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κε θάπνηα άηνκα ηα νπνία ζα καο έθεξλαλ ζε 

επαθή κε άιια, εξγαδφκελα ζηνλ ζπγθξηκέλν θιάδν.  

Ωζηφζν, επεηδή ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα αιιά θαη ν θιάδνο παξνπζηάδνπλ κεγάιν 

ελδηαθέξνλ, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ζπλερίζεη ηελ έξεπλα απηή ζην κέιινλ θαη λα ηελ 

πάεη έλα βήκα παξαπέξα. Πξψηα απ‟ φια, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη κεγαιχηεξν 

δείγκα ψζηε λα κπνξέζεη λα γεληθεχζεη ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη αιιά θπξίσο 

απηφ πνπ ζα είρε κεγαιχηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, ζα ήηαλ ε πξνζζήθε κηαο αθφκα 

κεηαβιεηήο, ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηλφηαλ ε 

επθαηξία λα δηαπηζηψζεη θάπνηνο, πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο ή δπζαξέζθεηαο απφ ηελ εζσηεξηθή πνηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίαο, ζηελ απνδνηηθφηεηα φιεο ηεο επηρείξεζεο.    

 

6.2. ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΑΠ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

Όπσο δηαπηζηψζακε παξαπάλσ ε εζσηεξηθή πνηφηεηα εκθαλίδεηαη λα είλαη πςίζηεο 

ζεκαζίαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ νη πσιεηέο εηδψλ κφδαο απφ ηελ δνπιεηά 

ηνπο. Πην αλαιπηηθά, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ελψ εκθαλίδνληαη λα είλαη 

πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο, ην γεγνλφο 

απηφ δελ επεξεάδεη ηδηαίηεξα ηελ επραξίζηεζε πνπ αληινχλ απφ ηε δνπιεηά ηνπο. 

Αληίζεηα, απηφ πνπ κνηάδεη λα ηνπο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν θαη λα επεξεάδεη ηελ 

εξγαζηαθή ηνπο ηθαλνπνίεζε είλαη ε ελζπλαίζζεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

ππαιιήισλ, ε νπνία φκσο παξνπζηάδεηαη λα θπκαίλεηαη ζηα πην ρακειά επίπεδα ζε 

ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο δηαζηάζεηο.   

Ωζηφζν ην πεξίεξγν είλαη πσο, αλ θαη ληψζνπλ λα κελ ππάξρεη κεγάιε ελζπλαίζζεζε 

κεηαμχ ηνπο, απηφ πνπ ηνπο πξνθαιεί ηελ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ζαλ εξγαζηαθφο 

παξάγνληαο είλαη νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ε επηθνηλσλία κε ηελ νκάδα. Θα 
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κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη φηη απηφ πνπ ηνπο αξέζεη ζ‟ απηή ηε δνπιεηά είλαη ε επαθή κε 

ηνλ θφζκν θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο.  

Δθφζνλ ινηπφλ ππάξρεη κηα θαιή βάζε θαη νη εξγαδφκελνη απφ ηε κία είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ νκάδσλ 

αιιά απηφ πνπ ζέινπλ λα απμήζνπλ είλαη ε ελζπλαίζζεζε, εθείλα πνπ ζα βνεζνχζαλ 

πνιχ είλαη ε εξγαζία ζε νκάδεο, νη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο εξγαζίαο νη νπνίεο 

ζα ζπζθίμνπλ ηηο ζρέζεηο,  αιιά θαη ε πξαγκαηνπνίεζε νκάδσλ απηνβειηίσζεο απφ 

θάπνηνλ εηδηθφ, ςπρνιφγν ή ζχκβνπιν, νη νπνίεο ζα βνεζνχζαλ ηνλ έλαλ λα κπεη ζηε 

ζέζε ηνπ άιινπ πην εχθνια. 

Η δεχηεξε θαηά ζεηξά δηάζηαζε εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πνπ εκθαλίδεηαη λα 

επεξεάδεη πνιχ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ ζηα θαηαζηήκαηα εηδψλ 

κφδαο είλαη εθείλε ηεο αληαπφθξηζεο. Απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε εκθαλίδνληαη 

κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη νη εξγαδφκελνη πνπ εμεηάδνπκε, ζπγθξηηηθά πάληα κε ηηο 

ππφινηπεο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο. Έηζη, αλ ζα επηζπκνχζε ην ηκήκα Γηνίθεζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ λα απμήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απ‟ απηήλ, ζπκπιεξσκαηηθά 

κε ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ζα βνεζνχζε θαη ε ζσζηή θαη ηαθηηθή εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, θαζψο πνιιέο θνξέο ε θαζπζηέξεζε ζηελ αληαπφθξηζε κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε έιιεηςε γλψζεο ή εθαξκνγήο ιαλζαζκέλεο κεζφδνπ κε ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη θάπνηα δηεξγαζία.  

Αθφκα, ζα ήηαλ θαιφ λα εληζρπζνχλ θαη νη επφκελεο δχν ζε ζεκαληηθφηεηα δηαζηάζεηο, 

ε αμηνπηζηία θαη ε δηαζθάιηζε, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ζρεδφλ ζηνλ ίδην βαζκφ ηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. ίγνπξα ζα ππήξρε βειηίσζε θαη ζ‟ απηέο κε ηελ βνήζεηα ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ  κεζφδσλ. Ωζηφζν, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζ‟ απηφ πνπ ζα 

έπξεπε λα δνζεί πξνζνρή εμ‟ αξρήο είλαη ε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ δηφηη θαη 

νη δχν, θαη ηδηαίηεξα ε δηαζθάιηζε, εμαξηψληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη απφ ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ πνπ πξνζιακβάλεηαη θαη πνιιέο θνξέο φρη ηφζν απφ 

ηελ εθπαίδεπζε πνπ ηνπ παξέρεηαη. 

Σέινο, κία κέζνδνο ε νπνία πάληα απνδίδεη ζηνλ ηνκέα ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ (ΓΑΓ) θαη ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ζρεδφλ φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

εζσηεξηθήο πνηφηεηαο, είλαη εθείλε ηεο επηβξάβεπζεο θαη ηεο παξνρήο θηλήηξσλ. 

χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηζφηεηαο θίλεηξνπ, νη άλζξσπνη έρνπλ ηζρπξφ θίλεηξν λα 

δηαηεξήζνπλ κηα ηζνξξνπία κεηαμχ απηψλ πνπ ζεσξνχλ σο ζπλεηζθνξέο ηνπο θαη ησλ 

αληακνηβψλ ηνπο. Η ζεσξία ηεο ηζφηεηαο αλαθέξεη φηη εάλ έλα άηνκν αληηιεθζεί κηα 
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αληζφηεηα, κηα θηλεηήξηνο δχλακε ζα αλαπηπρζεί ζην κπαιφ ηνπ αηφκνπ θαη ζα ηείλεη 

λα κεηψζεη ή λα εμαιείςεη ηελ αληηιεπηή αληζφηεηα. 

Οη αξκφδηνη ηνπ ηκήκαηνο ηεο ΓΑΓ ινηπφλ, ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

δηάθνξα κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ζεκάησλ ηζφηεηαο θαη θηλήηξσλ. Γηα παξάδεηγκα, 

ε έξεπλα κηζζνχ, δειαδή έξεπλα γηα ην πψο πιεξψλνπλ νη άιινη εξγνδφηεο, ζα 

βνεζνχζε ζηελ δηαηήξεζε ηεο εμσηεξηθήο ηζφηεηαο. Αθφκα, ε ρξήζε αλάιπζεο 

εξγαζίαο θαη ζχγθξηζεο θάζε εξγαζίαο (αμηνιφγεζε εξγαζίαο) γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

εζσηεξηθήο ηζφηεηαο ζα ήηαλ άιινο έλαο ηξφπνο αχμεζεο ηεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο. 

Μηα άιιε κέζνδνο είλαη ε αμηνιφγεζε απφδνζεο θαη ε παξνρή θηλεηήξησλ αληακνηβψλ 

γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο αηνκηθήο ηζφηεηαο. Σέινο, ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδπάζνπλ κε φια 

ηα παξαπάλσ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα δνπλ αλ  ζεσξνχλ ηελ 

δηαδηθαζία ακνηβψλ δίθαηε. Έηζη, κε ηνπο ηξφπνπο απηνχο ζα απμήζνπλ θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ακνηβή, ε νπνία ζηνλ θιάδν 

ησλ πσιήζεσλ εηδψλ κφδαο θαίλεηαη λα είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο 

δπζαξέζθεηαο απφ ηελ εξγαζία. (Dessler, 2013) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Δπωηημαηολόγιο 

μέηπηζηρ ηηρ επίδπαζηρ ηηρ εζωηεπικήρ ποιόηηηαρ παπεσόμενων 

ςπηπεζιών όζον αθοπά ηο επίπεδο ικανοποίηζηρ ηων ςπαλλήλων ζε 

επισειπήζειρ  λιανικήρ πώληζηρ  ειδών μόδαρ 
 

Πεπιγπαθικά ζηοισεία ηηρ έπεςναρ 

 

Γεηα ζαο! Ολνκάδνκαη Καξάκπεια Μαξία θαη ην παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην 

εθπνλείηαη ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Θα ζαο παξαθαινχζα λα δειψζεηε ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο 

ζαο ζε φιεο ηηο παξαθάησ θξάζεηο θαζψο θαη λα απαληήζεηε πνιχ ζχληνκα ζηελ 

ηειεπηαία αλνηρηή εξψηεζε. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη ε δηαδηθαζία 

ζπκπιήξσζεο ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 10 ιεπηά. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο 

απαληήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα επηζηεκνληθνχο 

ζθνπνχο. Δπραξηζηψ πνιχ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηνλ ρξφλν ζαο. 

 

 

 

Γιαζηάζειρ εζωηεπικήρ ποιόηηηαρ ςπηπεζιών 

 

Αξιοπιζηία  

 

1) Οη ζπλεξγάηεο κνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ππνζρεζεί. 

2) Οη ζπλεξγάηεο κνπ είλαη αμηφπηζηνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

κνπ. 

3) Οη ζπλάδειθνί κνπ εθηεινχλ ηηο ππεξεζίεο  ζσζηά κε ηελ πξψηε, ψζηε λα 

απνθεχγνληαη νη δηνξζψζεηο αξγφηεξα. 

4) Οη ζπλάδειθνί κνπ παξέρνπλ ηηο ζσζηέο θαη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο.  

5) Οη ζπλεξγάηεο κνπ είλαη αμηφπηζηνη. 

 

Γιαζθάλιζη 

 

6) Μπνξψ λα εκπηζηεπηψ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ. 

7) Νηψζσ αζθαιήο ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ. 

8) Οη ζπλεξγάηεο κνπ είλαη επγεληθνί θαη  θαινζπλάηνη.  

9) Οη ζπλεξγάηεο κνπ είλαη ελεκεξσκέλνη. 

 

Απηόηηηα (Tangibility) 

 

10) Γηαζέηνπκε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ. 

11) Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο είλαη άλεην θαη ειθπζηηθφ. 

12) Οη ζπλεξγάηεο κνπ έρνπλ κηα πεξηπνηεκέλε θαη επαγγεικαηηθή εκθάληζε. 

13) Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ρψξν εξγαζίαο είλαη νπηηθά ειθπζηηθέο. 

 

Δνζςναίζθηζη 

 

14) Οη ζπλάδειθνί κνπ αλεζπρνχλ εηιηθξηλά γηα ηα πξνβιήκαηα. 
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15) Έρνπκε βνιηθέο ψξεο εξγαζίαο. 

16) Οη ζπλεξγάηεο κνπ δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

17) Οη ζπλεξγάηεο θαίλεηαη λα έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο ν έλαο ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

άιινπ.  

18) Οη ζπλεξγάηεο κνπ δείρλνπλ επαηζζεζία ζηηο εξγαζηαθέο κνπ αλάγθεο. 

 

Ανηαπόκπιζη (Responsiveness) 

 

19) Η επηθνηλσλία κνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο είλαη θαηάιιειε, αθξηβήο θαη ζαθήο. 

20) Οη ζπλεξγάηεο αληαπνθξίλνληαη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ζηα αηηήκαηά 

κνπ. 

21) Οη ζπλεξγάηεο είλαη πξφζπκνη λα κε βνεζήζνπλ. 

22) Οη ζπλεξγάηεο είλαη πξφζπκνη λα ηθαλνπνηήζνπλ εηδηθά αηηήκαηα θαη αλάγθεο. 

 

Δπγαζιακή ικανοποίηζη 

 

Παξαθαιψ δειψζηε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ζαο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξαθάησ 

εξγαζηαθνχο παξάγνληεο:  

 

23) Απφ ηελ ίδηα ηε δνπιεηά   

24) Απφ ηελ ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

25) Απφ ηελ επηθνηλσλία ηεο νκάδαο 

26) Απφ ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε κε ηνλ πξντζηάκελν/ 

εξγνδφηε  

27) Απφ ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο/ πξναγσγήο   

 

28) Παξαθαιψ ζεκεηψζηε κε ιίγεο ιέμεηο ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ζαο απφ ηελ εξγαζίαο ζαο θαη δελ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ (πρ. Αλαγλψξηζε, δεκηνπξγηθφηεηα, ξνπηίλα, νηθνλνκηθέο απνιαβέο):  

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 

Γημογπαθικά ζηοισεία 

 

29) Φχιν        1 Γπλαίθα     2 Άληξαο 

30)  Ηιηθία       18-25, 26-35, 36-45, άλσ ησλ 45 

31) Δθπαίδεπζε        Γπκλάζην,   Λχθεην     ΙΔΚ,  Παλεπηζηήκην/ ΣΔΙ, 

Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ     

32) Δπάγγεικα: Πσιεηήο/ηξηα, πξντζηάκελνο/ε, βνεζφο πξντζηακέλνπ/εο 

33) Μεληαίν εηζφδεκα      Κάησ απφ 500 € / κήλα     Απφ 501- έσο θαη 800  € / κήλα   

Απφ 801 έσο θαη 1200  € / κήλα     Πεξηζζφηεξα απφ  1200  € / κήλα 

34) Έηε εξγαζίαο ζηηο πσιήζεηο εηδψλ κφδαο 

 

 

Απαληήζεηο ζε θιίκαθα Likert 1= Γηαθσλψ απφιπηα  2= Γηαθσλψ 3= νχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 4= ζπκθσλψ and 5 = ζπκθσλψ απφιπηα 


