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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο εντοπισμός των παραγόντων, οι οποίοι θα 

πρέπει να χαρακτηρίζουν την επικοινωνιακή πολιτική ενός οργανισμού που βιώνει 

κατάσταση κρίσης. Επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι η μελέτη της ευρύτερης 

έννοιας της κρίσης, της διαχείρισης κρίσεων και η εξερεύνηση των αποτελεσματικών 

πολιτικών επικοινωνίας και των παραγόντων που δυσχεραίνουν την επικοινωνία σε 

καταστάσεις κρίσης. 

Για τους σκοπούς της εργασίας, υιοθετείται η αφαιρετική προσέγγιση, μέσω της 

εφαρμογής της ποσοτικής έρευνας. Συγκεκριμένα, βάσει των αποτελεσμάτων 

προηγούμενων ερευνών της διεθνούς βιβλιογραφίας, αναπτύσσεται δομημένο 

ερωτηματολόγιο, το οποίο στη συνέχεια διανέμεται σε Έλληνες καταναλωτές, 

διαφορετικών χαρακτηριστικών δημογραφικού προφίλ. Η στατιστική επεξεργασία των 

δεδομένων που συλλέγονται γίνεται μέσω της ανάπτυξης μοντέλων γραμμικής 

παλινδρόμησης.  

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης της παρούσας εργασίας, προκύπτουν τρία βασικά 

συμπεράσματα: (i) η αξιοπιστία ενός οργανισμού, όπως την αντιλαμβάνονται οι 

καταναλωτές, στα πλαίσια της επικοινωνιακής πολιτικής του οργανισμού σε 

καταστάσεις κρίσης επηρεάζει θετικά και στατιστικά σημαντικά την πρόθεση των 

καταναλωτών να προβούν σε επαναγορά προϊόντων ή υπηρεσιών του οργανισμού, μετά 

την εκδήλωση της κρίσης, (ii) η διαφάνεια ενός οργανισμού, όπως την αντιλαμβάνονται 

οι καταναλωτές, στα πλαίσια της επικοινωνιακής πολιτικής του οργανισμού σε 

καταστάσεις κρίσης επηρεάζει θετικά και στατιστικά σημαντικά την πρόθεση των 

καταναλωτών να προβούν σε επαναγορά προϊόντων ή υπηρεσιών του οργανισμού, μετά 

την εκδήλωση της κρίσης, (iii) στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας, με δεδομένο 

το δείγμα της έρευνας και το ερευνητικό εργαλείο, οι απόψεις όσων είναι άνω των 29 

ετών, παντρεμένων με παιδιά, είναι περισσότερο σημαντικές σε σύγκριση με τις 

απόψεις των ερωτώμενων με διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα 

προηγούμενων σχετικών μελετών της διεθνούς βιβλιογραφίας. 
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ABSTRACT 

 

The primary aim of this dissertation is the identification of the features that should be 

incorporated in the communication strategy of a corporation in crisis. Further, the 

dissertation attempts to investigate the broader concepts of crisis and crisis management 

as well as to explore the effective communication strategies and the obstacles that may 

arise in terms of corporate communication during crisis. 

For the purposes of the dissertation, the researcher adopts the deductive approach, 

through the quantitative research. Following the results of previous similar researches of 

the international literature, a structured questionnaire is developed and distributed to 

Greek consumers of different demographic profiles. The collected data are, then, 

statistically processed, through the development of linear regression models.   

Three conclusions, extracted from the analysis’ results, are: (i) the reliability of an 

organization, as perceived by consumers, within the context of its communication 

strategy during a crisis situation, affects positively and significantly consumers’ 

intention to repurchase organization’s products and services after crisis, (ii) the 

transparency of an organization, as perceived by consumers, within the context of its 

communication strategy during a crisis situation, affects positively and significantly 

consumers’ intention to repurchase organization’s products and services after crisis and 

(iii) within the context of current dissertation and given the sample of the research and 

the research instruments, the views of consumers, who are older than 29 years and are 

married with children, appear to be more important than the views of consumers with 

different profiles. Research’s results confirm to a great extent the results of previous 

similar researches. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

Η επιτυχής αντιμετώπιση μίας φυσικής ή άλλης κρίσης απαιτεί, από την πλευρά της 

επιχείρησης ή του οργανισμού που τη βιώνει, αφενός την έγκαιρη διανομή των 

κατάλληλων πληροφοριών, αφετέρου εξειδίκευση προκειμένου να περιοριστεί η ζημία 

ή ακόμη και να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Κατά τη διάρκεια τόσο έντονων και 

δυναμικών καταστάσεων, η αποτελεσματική επικοινωνία μπορεί, κυριολεκτικά, να 

αποτελέσει ζήτημα ζωής και θανάτου (Fischer et al., 2016). Αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα συνιστά η περίπτωση της κρίσης που εκδηλώθηκε στις 11/09, κατά την 

οποία, οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν μπορούσαν να βασιστούν σε σχέδια έκτακτης 

ανάγκης, λόγω της κλίμακας και του μοναδικού χαρακτήρα της επίθεσης. Πολυάριθμοι 

οργανισμοί συμμετείχαν, τότε, στην αντιμετώπιση της κρίσης (Comfort and Kapucu, 

2006), το κοινό αντέδρασε με απρόβλεπτο τρόπο (Comfort and Kapucu, 2006), η 

τεχνολογική επικοινωνία απέτυχε (Comfort and Kapucu, 2006), ενώ η πληροφορία 

διαδιδόταν υπερβολικά αργά και χωρίς να παρέχει τις απαιτούμενες λεπτομέρειες 

(DeBruijn, 2006). Επιπλέον, ο συγχρονισμός μεταξύ των διαφόρων οργανισμών που 

συμμετείχαν στην αντιμετώπιση της κρίσης απέτυχε καθώς οι τελευταίοι δεν είχαν 

αναπτύξει οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας μεταξύ τους πριν το γεγονός (Comfort and 

Kapucu, 2006; DeBruijn, 2006). Αντίθετα, σύμφωνα με τους Van Gorp et al. (2015), η 

επικοινωνία μεταξύ των φορέων που ανταποκρίνονται στην κρίση αποτελεί παράγοντα 

καθοριστικής σημασίας, ο οποίος επηρεάζει θετικά την ετοιμότητα, τη μετρίαση του 

αντικτύπου της κρίσης, το συγχρονισμό και τη συνεργασία, ενδυναμώνει τις κοινότητες 

και περιορίζει τη ζημία (Van Gorp et al., 2015). 

Μία διαφορετική μορφή κρίσης που αντιμετωπίζουν οργανισμοί και επιχειρήσεις, η 

οποία, όμως, απαιτεί εξίσου αποτελεσματικές μορφές επικοινωνίας είναι η περίπτωση 

των εταιρικών σκανδάλων. Πιο αναλυτικά, τις τελευταίες δεκαετίες, το ζήτημα της 

επιχειρησιακής διαφάνειας έχει καταστεί ιδιαίτερα σημαντικό, λόγω του μεγάλου όγκου 

εταιρικών σκανδάλων που έχουν γνωστοποιηθεί στο ευρύ κοινό (Rawlins, 2009), τα 

οποία είχαν ως αποτέλεσμα να περιοριστεί η εμπιστοσύνη του κοινού στους εν λόγω 

οργανισμούς. Γενικότερα, όπως εξηγούν οι Coombs and Holladay (2002), η μείωση της 
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αξιοπιστίας ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης βλάπτει την εταιρική φήμη. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα κατάστασης που οδηγεί σε περιορισμό της αξιοπιστίας 

του οργανισμού συνιστά η περίπτωση εκδήλωσης κρίσης, η οποία θεωρείται ότι 

προκλήθηκε από εταιρική αδράνεια, αμέλεια ή κακή πρόθεση.  

Και σε αυτήν την περίπτωση, ένας αποτελεσματικός τρόπος ενίσχυσης της αξιοπιστίας 

και διατήρησης μίας υγιούς σχέσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης 

(πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι, κοινωνία κλπ) είναι η διαφανής επικοινωνία κατά 

τη διάρκεια της κρίσης (Jahansoozi, 2006). Παρ’ όλα αυτά, συχνά οι επιχειρήσεις 

αποκλίνουν από τη διαφάνεια, μεταδίδοντας μηνύματα που εστιάζουν σε συγκεκριμένα 

στοιχεία της κρίσης (Coombs, 2007). Τότε, είναι πιθανό, τα ενδιαφερόμενα μέρη να 

θεωρήσουν ότι η επιχείρηση επιδιώκει να αποκρύψει στοιχεία. Επιπλέον, προκύπτει ότι 

οι δηλώσεις ενός οργανισμού περί του διαφανούς χαρακτήρα των πρακτικών 

επικοινωνίας που ακολουθεί δεν είναι αρκετές, καθώς αυτός που αξιολογεί το βαθμό 

διαφάνειας είναι, κατά κύριο λόγο, τα ενδιαφερόμενα μέρη και όχι ο ίδιος ο οργανισμός 

(Klaidman and Beauchamp, 1987). Ως αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο, ο οργανισμός να 

ερευνά τον τρόπο με τον οποίον τα ενδιαφερόμενα μέρη αξιολογούν την επιχειρησιακή 

διαφάνεια και στη συνέχεια να προσαρμόζει τις πολιτικές του ανάλογα. 

Σε συνέχεια του πολλαπλασιασμού και της επιτάχυνσης των περιστατικών κρίσης, κατά 

τις τελευταίες δεκαετίες αλλά και των καταστροφικών αποτυχιών που προέκυψαν λόγω 

ανεπαρκούς επικοινωνίας, η διαχείριση κρίσης θεωρείται, σήμερα, ως μία από τις 

βασικότερες λειτουργίες ενός οργανισμού καθώς πιθανή αποτυχία μπορεί να οδηγήσει 

σε υψηλά επίπεδα ζημίας ή ακόμη και να απειλήσει την ύπαρξη του οργανισμού (De 

Wolf and Mejri, 2013). Ως αποτέλεσμα, ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών έχει επιδείξει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζήτημα της επικοινωνίας κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ο 

Coombs (2007) παρατήρησε ότι η επικοινωνία κατά την κρίση έχει καταστεί, κατά τα 

τελευταία είκοσι έτη, μία καθιερωμένη εταιρική πρακτική, οι Falkenheimer and Heide 

(2006) την αντιμετωπίζουν ως το κέντρο της θεωρίας και των πρακτικών των δημοσίων 

σχέσεων, ενώ οι Ki and Shin (2005) υπογραμμίζουν ότι αποτελεί μία από τις τρεις 

βασικές περιοχές της μελέτης επί των δημοσίων σχέσεων, κατά τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες. Άλλοι συγγραφείς, οι οποίοι ασχολήθηκαν με το ρόλο της επικοινωνίας στη 

διαχείριση κρίσεων είναι οι Allen et al. (2014), Netten and Van Someren (2011), Dawes 

et al. (2004) και Manoj and Baker (2007). Σε κάθε περίπτωση, προκύπτει ότι είναι 

δύσκολο να αναπτυχθεί αξιόπιστη και αποτελεσματική επικοινωνία κατά τη διάρκεια 

αντιμετώπισης μίας κρίσης, καθώς αυτή θα πρέπει να καθιερωθεί τόσο μεταξύ των 
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οργανισμών που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της κρίσης όσο και μεταξύ των 

οργανισμών και του κοινού (Ahmed, 2011; Amailef and Lu, 2011; Currion et al., 2007). 

Επιπλέον, παρά τις εξελίξεις στην επικοινωνία κατά τη διάρκεια κρίσης και τη σχετική 

τεχνολογία (Ahmed, 2011), η επικοινωνία κατά τη διάρκεια κρίσεων βιώνεται συχνά ως 

αναποτελεσματική (Allen et al., 2014). 

1.2 Σκοπός και σημασία της εργασίας 

 

Το ζήτημα της επικοινωνίας κατά τη διάρκεια κρίσεων έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο 

έρευνας ενός μεγάλου αριθμού συγγραφέων. Αρκετοί από αυτούς μελέτησαν τις 

στρατηγικές επικοινωνίας κατά την κρίση, άλλοι μελέτησαν τα εμπόδια επικοινωνίας 

που μπορεί να παρουσιαστούν ενώ κάποιοι επικεντρώθηκαν σε αποτελεσματικά 

μοντέλα επικοινωνίας. Η πλειοψηφία των προαναφερόμενων ερευνών εξέτασε το 

ζήτημα από τη σκοπιά του οργανισμού που βιώνει την κρίση, των υπαλλήλων του και 

των συμβαλλομένων μερών. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, θα δοθεί έμφαση 

στην επικοινωνία σε περιπτώσεις κρίσεων, από την πλευρά του κοινού και όχι του 

οργανισμού. Πιο αναλυτικά, σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει τα στοιχεία που 

καθιστούν επιτυχή την επικοινωνία εν μέσω κρίσης, σύμφωνα με τις αντιλήψεις του 

κοινού. Βάσει των παραπάνω, το κύριο ερευνητικό ερώτημα της εργασίας 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«Ποια είναι, σύμφωνα με το κοινό, τα στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν την 

επικοινωνιακή πολιτική που υιοθετεί ένας οργανισμός σε κατάσταση κρίσης;» 

Επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι: 

 η μελέτη της έννοιας της κρίσης και της διαχείρισης κρίσεων,  

 η εξερεύνηση των αποτελεσματικών πολιτικών επικοινωνίας, κατά τη διάρκεια 

διαχείρισης κρίσεων 

 η έρευνα των εμποδίων που παρουσιάζονται στην επικοινωνία σε περιπτώσεις 

διαχείρισης κρίσεων και 

 η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών επικοινωνίας σε 

καταστάσεις κρίσης που προτείνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία. 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση της εργασίας θα προκύψουν χρήσιμα 

συμπεράσματα, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Σε θεωρητικό 

επίπεδο, η εργασία πρόκειται να συμβάλλει στον περαιτέρω εμπλουτισμό της διεθνούς 
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βιβλιογραφίας αναφορικά με την επικοινωνία σε καταστάσεις κρίσεων από την πλευρά 

του κοινού, περιοχή η οποία δεν έχει μελετηθεί τόσο εκτενώς όσο η επικοινωνία κατά 

την κρίση από την πλευρά του οργανισμού. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας 

που θα πραγματοποιηθεί για τους σκοπούς της εργασίας θα επιτρέψουν σε στελέχη 

οργανισμών, υπεύθυνα για τη διαχείριση κρίσεων, να αναθεωρήσουν τις 

επικοινωνιακές τους πολιτικές προκειμένου να ανταποκρίνονται με το βέλτιστο δυνατό 

τρόπο στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του κοινού. 

1.3 Δομή της εργασίας 

 

Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσίασε το θεωρητικό υπόβαθρο του θέματος που 

εξετάζει, το σκοπό και τους στόχους της εργασίας, τη σημασία της αλλά και τη δομή 

της. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία λεπτομερής ανασκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας αναφορικά με τον ορισμό της κρίσης και της διαχείρισης κρίσεων, την 

επικοινωνία κατά τη διαχείριση κρίσεων, τα εμπόδια που παρουσιάζονται κατά την 

επικοινωνία σε περιπτώσεις κρίσεων και τα μοντέλα αποτελεσματικής επικοινωνίας. Το 

τρίτο κεφάλαιο περιγράφει τη μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε για τους 

σκοπούς της εργασίας και το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει εκτενώς τα αποτελέσματα 

της έρευνας. Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο προσφέρει μία σύνοψη των αποτελεσμάτων, 

παρουσιάζει τα βασικά συμπεράσματα και τους περιορισμούς της εργασίας και 

προτείνει περιοχές που χρήζουν περαιτέρω έρευνας. 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Η έννοια της κρίσης και της διαχείρισης κρίσεων 

 

Στα πλαίσια της διεθνούς βιβλιογραφίας, έχουν διατυπωθεί πολυάριθμοι ορισμοί της 

έννοιας της κρίσεως. Ο Coombs (2007) ορίζει την κρίση ως μία σημαντική απειλή των 

λειτουργιών της επιχείρησης, η οποία μπορεί να αποφέρει αρνητικές συνέπειες εάν δεν 

αντιμετωπιστεί σωστά. Όπως εξηγεί, ως απειλή θεωρείται η πιθανή ζημία που προκαλεί 

η κρίση σε έναν οργανισμό, στα συμβαλλόμενα μέρη αυτού και στη βιομηχανία. Η 

κρίση μπορεί να δημιουργήσει τριών ειδών απειλές: (i) απειλή για τη δημόσια 

ασφάλεια,  (ii) απειλή χρηματοοικονομικής απώλειας και (iii) απειλή απώλειας της 

φήμης (Coombs, 2007). Όπως επισημαίνει ο Dilenschneider (2000), όλοι οι τύποι 

κρίσεων απειλούν να βλάψουν τη φήμη ενός οργανισμού. Και οι τρεις κατηγορίες 

απειλών που αναφέρθηκαν προηγουμένως συνδέονται μεταξύ τους, καθώς 

τραυματισμοί ή θάνατοι μπορούν να οδηγήσουν τον οργανισμό σε απώλεια 

οικονομικής φύσης ή σε απώλεια φήμης, ενώ η φήμη συνήθως επηρεάζει 

χρηματοοικονομικά έναν οργανισμό (Coombs, 2007).  

Νωρίτερα, οι Vlasceanu and Zamfir (1993) περιέγραψαν την κρίση εντός ενός 

οργανισμού ως μία περίοδο στα πλαίσια μίας δυναμικής συστήματος, η οποία 

χαρακτηρίζεται από έντονη συσσώρευση δυσκολιών και από αντιφατική έκρηξη 

εντάσεων, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη συνήθη λειτουργία και οδηγεί στην 

απελευθέρωση βίαιων πιέσεων ενάντια στις αλλαγές. Παράλληλα, ο McLonglin (1996) 

αναφέρθηκε στην κρίση ως ένα γεγονός, ως μία αποκάλυψη, ως έναν ισχυρισμό ή ως 

ένα σύνολο εσωτερικών εξωτερικών προβλημάτων που απειλούν την ακεραιότητα, τη 

φήμη ή ακόμη και την ύπαρξη ενός ατόμου ή ενός οργανισμού. 

Οι τύποι κρίσεων που μπορούν να εκδηλωθούν εντός ενός οργανισμού ποικίλλουν 

(Lando, 2014). Ένας από αυτούς είναι η αποτυχία ενός προϊόντος, η οποία υφίσταται 

όταν ένα προϊόν προκαλεί ζημία στους καταναλωτές. Άλλα είδη κρίσεως 

περιλαμβάνουν την ανάρμοστη εταιρική συμπεριφορά, η οποία αναφέρεται στην 

περίπτωση που ένας οργανισμός χειρίζεται ένα συγκεκριμένο ζήτημα με τρόπο που 

επιδεικνύει την αδιαφορία του προς το κοινό καθώς και ο θάνατος του ηγέτη μίας 

επιχείρησης, ο οποίος προκαλεί ανησυχία στους μετόχους και τα συμβαλλόμενα μέρη 

αναφορικά με το ποιος θα τον διαδεχθεί στη διοίκηση της επιχείρησης. Τέλος, σε κρίση 

μπορεί να οδηγήσει και η ανάρμοστη συμπεριφορά του εκπροσώπου μίας επιχείρησης ή 
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ενός οργανισμού, καθώς το κοινό συνδέει τον οργανισμό με τον εκπρόσωπό του 

(Lando, 2014). 

Η διαχείριση κρίσεων, η οποία στηρίζεται στη διαχείριση του κινδύνου, περιγράφεται 

από τη Bouzon (2006) ως οι δραστηριότητες που εκτελούνται με σκοπό να εμποδίσουν 

και να αξιολογήσουν γεγονότα ανεξαρτήτου προελεύσεως, χωρίς την εκκίνηση 

βημάτων πρόληψης, αλλά επιδιώκοντας να περιορίσουν τις πιθανότητες ανάπτυξης 

κινδύνου ή μέσω της εκκίνησης βημάτων προστασίας, επιδιώκοντας να περιορίσουν τις 

συνέπειες του κινδύνου. Ο Coombs (2007) ορίζει τη διαχείριση κρίσεων ως τη 

διαδικασία, η οποία έχει σχεδιαστεί με σκοπό να εμποδίσει ή να περιορίσει τη ζημία 

που μπορεί να επιφέρει μία κρίση σε έναν οργανισμό και στα συμβαλλόμενα μέρη του. 

Λόγω του χαρακτήρα διαδικασίας, η διαχείριση κρίσεων περιλαμβάνει τρία στάδια: (i) 

το στάδιο προ της κρίσης, (ii) το στάδιο ανταπόκρισης στην κρίση και (iii) το στάδιο 

μετά την κρίση.  

Το στάδιο προ της κρίσης χαρακτηρίζεται από μία προσέγγιση πρόληψης, περιλαμβάνει 

το σύνολο των πιθανών δράσεων που πραγματοποιούνται για την πρόληψη κρίσεων και 

διαχωρίζεται περαιτέρω σε τρία υπό-στάδια: (i) το στάδιο της ανίχνευσης,  (ii) το 

στάδιο της πρόληψης και (iii) το στάδιο της προετοιμασίας για την κρίση. 

Συγκεκριμένα, το στάδιο προ της κρίσης περιλαμβάνει τις δράσεις που εκτελούνται 

πριν την εκδήλωση της κρίσης. Τόσο ο Barton (2001) όσο και ο Coombs (2006) 

υποστηρίζουν ότι ένας οργανισμός είναι σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα 

την κρίση όταν διαθέτει ένα ενημερωμένο, σε τουλάχιστον ετήσια βάση, σχέδιο 

διαχείρισης κρίσεων, όταν διαθέτει συγκεκριμένη ομάδα διαχείρισης κρίσεων, όταν 

πραγματοποιεί ασκήσεις, σε τουλάχιστον ετήσια βάση, για να ελέγχει το σχέδιο και την 

ομάδα διαχείρισης κρίσεων και όταν διαθέτει κάποια προσχέδια μηνυμάτων κρίσεων. 

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι δυνατή η πρόληψη όλων των ειδών κρίσεων, με αποτέλεσμα 

τα μέλη ενός οργανισμού να πρέπει να είναι σωστά προετοιμασμένα (Coombs, 2012). 

Επιπλέον, συχνά οι οργανισμοί αναγνωρίζουν την επικείμενη κρίση αλλά δεν 

αναλαμβάνουν δράση είτε εξαιτίας μίας κατάστασης γνωστής ως «παράλυση κρίσης» 

(McCray et al., 2011) είτε λόγω έμμονης λήψης αποφάσεων για ζητήματα διαφορετικά 

της επικείμενης κρίσης.   

Το δεύτερο στάδιο της κρίσης ξεκινά με το συμβάν ενεργοποίησης, το οποίο 

σηματοδοτεί την εκδήλωση της κρίσης. Σύμφωνα με το Coombs (2012), το 

συγκεκριμένο στάδιο αποτελείται από δύο υπό-στάδια: (i) την αναγνώριση της κρίσης 
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και (ii) τον περιορισμό της κρίσης. Σε αυτό το στάδιο, η κατάλληλη επικοινωνία με τα 

συμβαλλόμενα μέρη θεωρείται καθοριστικής σημασίας. Ο περιορισμός της κρίσης 

επικεντρώνεται στην ανταπόκριση του οργανισμού στην κρίση, συμπεριλαμβάνοντας 

τη σημασία και το περιεχόμενο της αρχικής απόκρισης, τη σχέση της επικοινωνίας με 

τη διαχείριση της φήμης, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και τις επακόλουθες ανησυχίες 

(Coombs, 2012). 

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο είναι το στάδιο μετά την κρίση. Ο Coombs (2012) εξηγεί 

ότι όταν μία κρίση αντιμετωπίζεται και ξεπερνάται, ο οργανισμός θα πρέπει να λάβει 

υπόψη του πώς θα ενεργήσει στη συνέχεια. Όπως επισημαίνει, οι ενέργειες που 

πραγματοποιούνται μετά την κρίση βοηθούν τον οργανισμό να προετοιμαστεί καλύτερα 

για την επόμενη κρίση, διασφαλίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αποκομίσει 

θετικές εντυπώσεις από τις προσπάθειες του οργανισμού να διαχειριστεί την κρίση και 

επιβεβαιώνουν ότι η κρίση έχει, πράγματι, ολοκληρωθεί (Coombs, 2012). 

Εκτός των παραπάνω, οι McCray et al. (2011) αναφέρονται στο στάδιο επίλυσης της 

κρίσης, κατά το οποίο ο οργανισμός θα πρέπει να αναζητά τρόπους μετατροπής της 

κρίσης σε ευκαιρία. Αν και κατά τη διάρκεια του εν λόγω σταδίου, η κρίση έχει σχεδόν 

αντιμετωπιστεί, είναι πιθανό να αποτελέσει την αρχή μίας νέας κρίσης, λόγω της 

δυνατότητας διάδοσης των κρίσεων. Σε κάθε περίπτωση, δε θα πρέπει να παραβλέπεται 

η αξία της επιτυχούς επικοινωνίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση (Fearn-

Banks, 2008). 

2.2 Επικοινωνία κατά τη διαχείριση κρίσεων 

 

Κατά τη διάρκεια κρίσεων, οι άνθρωποι αναζητούν την τάξη στο χάος, υπό την έννοια 

ότι προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα γεγονότα γύρω τους (Gray, 2003), με αποτέλεσμα 

η επικοινωνία να διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική 

διαχείριση κρίσεων.  

Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια κρίσεων περιγράφηκε από διάφορους συγγραφείς με 

διαφορετικούς τρόπους. Σύμφωνα με το Gray (2003), η επικοινωνία κατά την κρίση 

συνδέεται με τη διαχείριση του αποτελέσματος, των επιπτώσεων και των αντιλήψεων 

του κοινού επί της κρίσης. Οι Williams and Treadaway (1992) ορίζουν την επικοινωνία 

κατά την κρίση ως την απάντηση του οργανισμού σε μία κατάσταση κρίσης, στην 

προσπάθειά του να περιορίσει τη ζημία στην εταιρική εικόνα, ενώ οι Hale et al. (2005) 
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περιγράφουν την επικοινωνία κατά την κρίση ως τη διαδικασία συλλογής και 

επεξεργασίας πληροφοριών, λήψης αποφάσεων και διανομής των απαραίτητων 

πληροφοριών αναφορικά με την κατάσταση της κρίσης σε εσωτερικά και εξωτερικά 

συμβαλλόμενα μέρη του οργανισμού.  

Μεταξύ θεωρητικών και επαγγελματιών, επικρατεί μία γενική αντίληψη ότι η 

επικοινωνία κατά τη διάρκεια κρίσεων πρέπει να θεωρείται ως ένα στοιχείο κριτικής 

σημασίας της συνολικής διαδικασίας διαχείρισης κρίσεων (Fishman, 1999) και ότι η 

αποτελεσματική επικοινωνία κατά την κρίση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση μίας 

θετικής σχέσης με τα συμβαλλόμενα μέρη σε περιόδους κρίσεων (Sturges, 1991). 

Συγκεκριμένα, η επικοινωνία κατά την κρίση επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίον 

το κοινό αντιλαμβάνεται τον οργανισμό τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την κρίση 

(Hale et al., 2005). Επιπλέον, παράγοντες όπως η παγκοσμιοποίηση, η γρήγορη 

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας καθώς και η εξάπλωση της 

χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν συμβάλλει στη δραματική αλλαγή του 

τρόπου μετάδοσης της πληροφορίας και της επικοινωνίας σε στιγμές κρίσης. Ως 

αποτέλεσμα, σήμερα, οι κίνδυνοι κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση της κρίσης 

είναι υψηλότεροι και η μετάδοση εικόνων, ιστοριών και πληροφοριών, συχνά 

λανθασμένων, αναφορικά με την κρίση, τείνει να πραγματοποιείται ταχύτερα. Η 

επικοινωνία κατά τη διάρκεια κρίσεων διαδραματίζει, σήμερα, κεντρικό ρόλο στην 

αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, ενώ η σπουδαιότητά της έχει αυξηθεί κατά τη 

διάρκεια των περασμένων δεκαετιών.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι εντοπίζονται δύο προσεγγίσεις του τρόπου 

αντίληψης της επικοινωνίας κατά την κρίση. Κάποιοι συγγραφείς αντιμετωπίζουν την 

επικοινωνία κατά την κρίση ως μία αντιδραστική λειτουργία (Ulmer et al., 2007; 

Lerbinger, 1997), ενώ άλλοι την αντιμετωπίζουν ως μία προληπτική λειτουργία και 

μακροπρόθεσμη διαδικασία (Elder, 2005; Heath and Millar, 2004; Lee, 2004; Fink, 

1986). Ως υποστηρικτές της αντιδραστικής προσέγγισης, οι Sturges et al. (1991) 

εξηγούν ότι η επικοινωνία κατά την κρίση περιλαμβάνει την αληλλεπίδραση με τα 

συμβαλόμενα μέρη, κατά τη διάρκεια του σταδίου εκδήλωσης της κρίσης. Ο Lerbinger 

(1997) επίσης υποστηρίζει ότι η πλειοψηφία των αποφάσεων επικοινωνίας πρέπει να 

λαμβάνεται όταν εκδηλώνεται η κρίση. Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές της 

προληπτικής προσέγγισης της επικοινωνίας κατά την κρίση επισημαίνουν ότι οι 

οργανισμοί θα είναι περισσότερο προετοιμασμένοι να διαχειριστούν και να 

αντιμετωπίσουν μία κρίση, εφόσον, πριν από την κρίση, έχουν αναπτυχθεί συστήματα 
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αποτελεσματικής επικοινωνίας και έχουν αναπτυχθεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τα 

συμβαλλόμενα μέρη (Fink, 1986). Περαιτέρω, οι Ulmer et al. (2007) θεωρούν ότι η 

επικοινωνία κατά τη διάρκεια κρίσεων είναι απαραίτητη στη διαχείριση του σταδίου 

προ της κρίσης και αναφέρουν ότι η αποτελεσματική επικοινωνία κατά την κρίση 

ξεκινά αρκετά πριν από την εκδήλωση της κρίσης σε έναν οργανισμό και θα πρέπει να 

αποτελεί μέρος των επιχειρηματικών και στρατηγικών σχεδίων κάθε οργανισμού. Οι 

ίδιοι συγγραφείς τονίζουν, επίσης, τη σπουδαιότητα της επικοινωνίας κατά τη διάρκεια 

του σταδίου μετά την κρίση, αναφέροντας ότι μετά την κρίση, οι οργανισμοί θα πρέπει 

όχι μόνο να παρέχουν στα συμβαλλόμενα μέρη πληροφόρηση αλλά και να 

αφουγκράζονται τις ανησυχίες τους και να απαντούν στα ερωτήματα τους (Ulmer et al., 

2007). Τέλος, οι Heath and Millar (2004) διευκρινίζουν ότι η προληπτική επικοινωνία 

κατά την κρίση εξυπηρετεί δύο βασικές λειτουργίες: (i) συμβάλλει στην πρόληψη 

πιθανών κρίσεων, περιορίζοντας την πιθανότητα εκδήλωσής τους και (ii) προετοιμάζει 

τα βασικά συμβαλλόμενα μέρη του οργανισμού για την κρίση, ώστε να διασφαλίσει ότι 

η κρίση θα ελέγχεται, όταν εκδηλωθεί. 

Στα πλαίσια της επικοινωνίας κατά τη διάρκεια κρίσεων, κάποιοι συγγραφείς 

αναφέρονται στις κατάλληλες στρατηγικές επικοινωνίας. Πιο αναλυτικά, o Lee (2004) 

διακρίνει έξι βασικές στρατηγικές που μπορούν να υιοθετήσουν οι οργανισμοί κατά την 

αντιμετώπιση κρίσεων: (i) τη στρατηγική της αλλαγής της ευθύνης, βάσει της οποίας οι 

οργανισμοί αποδίδουν την ευθύνη της κρίσης σε άλλους, (ii) τη στρατηγική της 

ελαχιστοποίησης, βάσει της οποίας οι οργανισμοί υποστηρίζουν ότι οι συνέπειες της 

κρίσης είναι λιγότερο αρνητικές από ότι παρουσιάστηκαν, (iii) τη στρατηγική της 

έλλειψης σχολίων, βάσει της οποίας, οι οργανισμοί αρνούνται να σχολιάσουν την 

κατάσταση, (iv) τη στρατηγική της απολογίας, βάσει της οποίας οι οργανισμοί 

προχωρούν σε μία προφορική απολογητική δήλωση, (v) τη στρατηγική της 

αποζημίωσης, η οποία περιλαμβάνει την οικονομική αποζημίωση των θυμάτων και  (vi) 

τη στρατηγική των διορθωτικών ενεργειών, η οποία προωθεί ενέργειες που θα 

εμποδίσουν την επανεμφάνιση κρίσεων. Στη δική του έρευνα, ο Coombs (2007) 

κατηγοριοποιεί τις στρατηγικές επικοινωνίας σε καταστάσεις κρίσης ως εξής: (i) 

στρατηγική άρνησης, (ii) στρατηγική υπέρβασης, (iii) στρατηγική μεροληψίας, (iv) 

στρατηγική εξευτελισμού και  (v) στρατηγική πόνου. Εφόσον ο οργανισμός έχει 

επιλέξει τη στρατηγική επικοινωνίας που θα υιοθετήσει, θα πρέπει να συσχετίσει τα 

τακτικά βήματα με τη στρατηγική, βάσει λογικής ακολουθίας. Ουσιαστικά, η λύση στο 

πρόβλημα θα πρέπει να επέλθει μέσω σταδιακών βημάτων, για κάθε ένα από τα τοποία 
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θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι και προθεσμίες δράσεων. Σε κάθε 

περίπτωση, η στρατηγική επικοινωνίας που θα επιλεχθεί θα πρέπει να συνοδεύεται από 

ένα σχέδιο επικοινωνίας κατά την κρίση, το οποίο αποτελεί, ουσιαστικά, έναν οδηγό 

αναφορικά με τις πληροφορίες που θα πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμες όταν 

εκδηλωθεί η κρίση. Οι Fearn-Banks (1996), Barton (1993) και Bernstein (1986) 

εξηγούν ότι τα εν λόγω σχέδια βοηθούν τους οργανισμούς να μοιραστούν τις 

απαραίτητες πληροφορίες εγκαίρως και παρέχουν, με αυτόν τον τρόπο, κατάλληλη 

καθοδήγηση στο τι αναμένεται να περιορίσει τη ζημία που έχει προκληθεί. Περαιτέρω, 

ο Marra (1998) υποστηρίζει ότι η επικοινωνία κατά την εκδήλωση κρίσης συχνά 

αντιμετωπίζεται ως δευτερεύουσας σημασίας, συγκριτικά με τη διαχείριση της κρίσης. 

Σε πολλούς οργανισμούς, παρατηρείται ότι το τμήμα εταιρικής επικοινωνίας ή 

δημοσίων σχέσεων είναι ένα και είναι επιφορτισμένο με το ρόλο της ενημέρωσης και 

της διάχυσης πληροφοριών (Marra, 1998). 

2.3 Εμπόδια κατά την επικοινωνία σε περιπτώσεις κρίσεων 

 

Συγγραφείς έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι προκλήσεις της διαχείρισης 

κρίσεων σχετίζονται, συχνά, με εμπόδια που παρουσιάζονται κατά την επικοινωνία 

(Bharosa et al., 2010; Day et al., 2009, Hale et al., 2005). Οι Manoj and Baker (2007) 

εντοπίζουν τρεις κατηγορίες εμποδίων επικοινωνίας: (i) τα τεχνολογικά εμπόδια, τα 

οποία αναφέρονται σε προβλήματα της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στα πλαίσια 

της διαχείρισης κρίσεων, (ii) τα κοινωνικά εμπόδια, τα οποία οφείλονται στις διαφορές 

μεταξύ των εργαζομένων του οργανισμού που αντιμετωπίζει την κρίση ή του κοινού 

που εμπλέκεται στην κρίση και (iii) τα οργανωτικά εμπόδια, τα οποία προκύπτουν 

μεταξύ και εντός των οργανισμών, κατά τη διαχείριση κρίσεων. 

Η τεχνολογία αποτελεί έναν παράγοντα ζωτικής σημασίας κατά την αντιμετώπιση 

κρίσεων καθώς συχνά, συνιστά το μοναδικό εργαλείο, μέσω του οποίου ο οργανισμός 

μπορεί να ξεπεράσει το πρόβλημα της γεωγραφικής απόστασης και να καταστήσει 

δυνατή την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονται στο σημείο της κρίσης 

και αυτών που διαχειρίζονται την κρίση. Ένα από τα κυριότερα τεχνολογικά εμπόδια 

επικοινωνίας είναι η αποτυχία των υποδομών, γεγονός που συναντάται κυρίως σε 

περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

περίπτωση διαχείρισης της κρίσης που προκλήθηκε από τον Τυφώνα Κατρίνα. Κατά τη 

διάρκεια του τυφώνα, το νερό και ο αέρας κατάστρεψαν τις υποδομές επικοινωνίας, η 
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επαναφορά των συστημάτων εμποδίστηκε από διαμάχες μεταξύ των διαχειριστών της 

κρίσης αναφορικά με τους πόρους και η επικοινωνία κατέστη δύσκολη ή και αδύνατη 

(Garnett and Kouzmin, 2007). Η μη αποδοχή της τεχνολογίας από τους διαχειριστές της 

κρίσης αποτελεί ένα ακόμη σοβαρό τεχνολογικό εμπόδιο επικοινωνίας κατά την 

αντιμετώπιση κρίσεων, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη διάδοση 

πληροφοριών, στα στάδια μετά την κρίση (Lee et al., 2011). Όπως εξηγούν οι Lee et al. 

(2011), οι διαχειριστές της κρίσης ενδέχεται να μη χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες, 

με τις οποίες δεν είναι εξοικειωμένοι και οι οποίες προορίζονται για χρήση στα πλαίσια 

της επικοινωνίας της κρίσης, προτιμώντας περισσότερο οικείες τεχνολογίες που ήδη 

χρησιμοποιούν. Επιπλέον, αρκετά συστήματα αναπτύσσονται προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια αντιμετώπισης της κρίσης, χωρίς όμως να 

χαρακτηρίζονται από ευχρηστία προσαρμοσμένη στην ομάδα των διαχειριστών της 

κρίσης (Carver and Turoff, 2007). Το τρίτο τεχνολογικό εμπόδιο επικοινωνίας που 

εντοπίζεται είναι η χρήση διαφορετικής τεχνολογίας. Πιο αναλυτικά, τα συστήματα 

διαχείρισης κρίσεων συχνά για να εξυπηρετήσουν τις λειτουργίες διαχείρισης κρίσεων 

εντός ενός οργανισμού, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν έλλειψη διαλειτουργικότητας 

μεταξύ περισσότερων οργανισμών. Τα συστήματα που εξυπηρετούν ένα μόνο μέρος ή 

συγκεκριμένα μέρη της κρίσης και χρησιμοποιούνται από κάποιους εκ των 

διαχειριστών, περιορίζουν την ικανότητα πλήρους εκμετάλλευσης της συνολικής 

αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κρίσεων (Dilmaghani and Rao, 2009). Το 

τέταρτο τεχνολογικό εμπόδιο επικοινωνίας αναφέρεται στη χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. Οι Oh et al. (2013) αναφέρονται στην προοπτική τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης να ενεργήσουν ως φορείς διάδοσης φημών, οι οποίες μπορεί να 

καταστούν ιδιαίτερα επικίνδυνες, λόγω της μετάδοσης ανακριβών πληροφοριών. Το 

ζήτημα της αξιοπιστίας των πληροφοριών που διαδίδονται μέσω των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης αναδείχθηκε και από τους Zhou et al. (2013). 

Τα οργανωτικά εμπόδια επικοινωνίας παρουσιάζονται εντός και μεταξύ των 

οργανισμών που αντιμετωπίζουν την κρίση και εμφανίζονται, κατά κύριο λόγο, κατά το 

στάδιο μετά την κρίση, σε περιπτώσεις που οι οργανισμοί δε συνεργάζονταν πριν την 

εκδήλωση της κρίσης. Το πρώτο εμπόδιο που εντοπίζεται αναφέρεται στις 

οργανωσιακές διαφορές. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια αντιμετώπισης κρίσεων, 

οργανισμοί με διαφορετική οργανωσιακή κουλτούρα καλούνται να συνεργαστούν. Η 

έλλειψη κατανόησης των διαφορών που υφίστανται μεταξύ των κανόνων και των 

τύπων των οργανισμών μπορεί να οδηγήσει σε παρανόηση μεταξύ των οργανισμών που 
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εμπλέκονται στη διαδικασία διαχείρισης της κρίσης (Allen et al., 2014). Οι Dilmaghani 

and Rao (2009) επισημαίνουν, ακόμη, ότι η συμμετοχή, στη διαχείριση της κρίσης, 

πολλών οργανισμών που εφαρμόζουν διαφορετικές πρακτικές ιδιωτικότητας των 

πληροφοριών, μπορεί να περιορίσει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους. Οι 

οργανωσιακές δομές συνιστούν ένα ακόμη εμπόδιο κατά την επικοινωνία στη διάρκεια 

κρίσεων. Πολλοί οργανισμοί χαρακτηρίζονται από αυστηρές, ιεραρχικές δομές, όμοιες 

με τις στρατιωτικές (Manoj and Baker, 2007) και άλλοι από γραφειοκρατικές δομές με 

λεπτομερείς πολιτικές, διαδικασίες και κανόνες (Bigley and Roberts, 2001). Οι εν λόγω 

διαφορές δε συνιστούν πρόβλημα κατά το στάδιο προ της κρίσης αλλά μπορούν να 

προκαλέσουν προβλήματα συντονισμού και συνεργασίες όταν εκδηλωθεί μία 

απρόβλεπτη κρίση. Επιπλέον, οι γραφειοκρατικές δομές μπορούν να επηρεάσουν την 

ανταποκρίση στην κρίση, σε περιπτώσεις κρίσεων μεγάλου μεγέθους ή μοναδικού 

χαρακτήρα, όπου απαιτείται διαχείριση που αποκλίνει από τα σχέδια αντιμετώπισης 

συμβατικών κρίσεων (Turoff et al., 2004). Το τρίτο οργανωτικό εμπόδιο που 

εντοπίζεται είναι η επικοινωνία που σχετίζεται με τη δικτύωση των οργανισμών. Το 

εμπόδιο αυτό αφορά στον προβληματικό χαρακτήρα των υποανεπτυγμένων σχέσεων 

μεταξύ οργανισμών (McEntire, 2002), στην έλλειψη γνώσης, από την πλευρά των 

εμπλεκόμενων οργανισμών, των κατάλληλων σημείων επικοινωνίας μεταξύ τους, ή 

στην έλλειψη ενός βασικού οργανισμού, ο οποίος καθοδηγεί, συγχρονίζει και επιβλέπει 

τη ροή της πληροφορίας (Pan et al., 2012). Η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των 

οργανισμών μπορεί, επίσης, να εμποδίσει την επικοινωνία σε περιόδους κρίσης (Garnett 

and Kouzmin, 2007).  Τέλος, ζητήματα που αφορούν στην τοποθεσία και τους πορούς 

αποτελούν ακόμη ένα σημαντικό οργανωτικό εμπόδιο επικοινωνίας. Οι Gomez and 

Turoff (2007) υποστηρίζουν ότι η έλλειψη εκπαίδευσης ή η ανεπαρκής εκπαίδευση επί 

των συστημάτων επικοινωνίας μπορεί να εμποδίσει την επικοινωνία κατά την 

αντιμετώπιση μίας κρίσης, καθώς οι διαχειριστές δεν γνωρίζουν πώς να 

χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά το σύστημα. 

Τα κοινωνικά εμπόδια επικοινωνίας που παρουσιάζονται κατά τη διαχείριση κρίσεων 

οφείλονται σε διαφορές μεταξύ των προσώπων που εμπλέκονται στη διαδικασία 

διαχείρισης. Η ποικιλομορφία μεταξύ των ανθρώπων που διαχειρίζονται την κρίση, η 

οποία μπορεί να προέρχεται από διαφορές στην εθνικότητα, την κουλτούρα, τις 

πολιτικές πεποιθήσεις, τη θρησκεία ή την ιδεολογία (Bui et al., 2000), ενδέχεται να 

δυσχεράνει τη συνεργασία μεταξύ τους. Εξίσου σημαντική είναι η έλλειψη 

εμπιστοσύνης (Manoj and Baker, 2007) αλλά και τα γλωσσικά εμπόδια μεταξύ των 
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διαχειριστών (McEntire, 2002). Ένα άλλο εμπόδιο προκύπτει ως αποτέλεσμα του 

γεγονότος ότι η επικοινωνία δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κατάστασης. Όταν 

ένα μήνυμα δε λαμβάνεται όπως ακριβώς στάλθηκε, τότε προκαλεί προβλήματα 

επικοινωνίας (Hale et al., 2005). Ακόμη, η επικράτηση διαφορετικών πηγών και 

αναφορών με λανθασμένες ή μη ανεπαρκείς πληροφορίες καθιστά πολυπλοκότερη την 

επικοινωνία μεταξύ των διαχειριστών της κρίσης (Gonzalez, 2008; Day et al., 2009). 

Προβλήματα που σχετίζονται με την πληροφορία συμπεριλαμβάνονται και αυτά στην 

κατηγορία των κοινωνικών εμποδίων επικοινωνίας. Οι Day et al. (2009) αναφέρουν ότι 

οι οργανισμοί τείνουν να χαρακτηρίζουν ως διαδικασία χαμηλής προτεραιότητας τη 

διασφάλιση αξιόπιστων ροών πληροφοριών υψηλής ποιότητας. Ως αποτέλεσμα, οι 

υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων κατέχουν ελλειπή δεδομένα (McEntire, 2002), χαμηλής 

ποιότητας πληροφόρηση (Horan and Schooley, 2007), έλλειψη πληροφορίών 

(McEntire, 2002) ή υπερβολικό όγκο πληροφοριών (De Brujin, 2006). Περαιτέρω, οι 

καταστάσεις κρίσης απαιτούν από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να στηρίζονται 

σε διαφορετικές πηγές πληροφορίων. Η αποτυχία συγχρονισμου της ανταλλαγής και 

ενσωμάτωσης της πληροφορίας αποτελεί ένα τυπικό πρόβλημα σε καταστάσεις κρίσης 

(De Brujin, 2006), το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ασυνέπειες μεταξύ διαφορετικών 

πηγών πληροφοριών (Day et al., 2009) και σε ατελείς ή αντικρουόμενες ερμηνείες των 

δεδομένων (Hale et al., 2005). 

2.4 Μοντέλα αποτελεσματικής επικοινωνίας 

 

Αρκετοί θεωρητικοί που μελέτησαν το ζήτημα της επικοινωνίας κατά την κρίση 

πρότειναν θεωρητικά μοντέλα για την αποτελεσματική επικοινωνία κατά τη διάρκεια 

κρίσεων (Lee, 2004), όμως η θεωρία της αποκατάστασης της εικόνας  (Benoit, 1995) 

και η θεωρία της κατά περίπτωση επικοινωνίας σε κρίση, η οποία αναπτύχθηκε από 

τους Coombs and Holladay (2002) είναι οι πλέον χρησιμοποιούμενες.  

Η θεωρία της αποκατάστασης της εικόνας (Benoit, 1995) αναπτύχθηκε προκειμένου να 

βοηθήσει τα διοικητικά στελέχη να διατηρήσουν τη θετική εικόνα του οργανισμού, 

μέσω της επικοινωνίας. Αν και αρχικά δεν αναφερόταν στην επικοινωνία κατά τη 

διάρκεια κρίσεων, ερευνητές υπέθεσαν ότι η εν λόγω θεωρία θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί και στην περίπτωση κρίσεων, δεδομένου ότι αυτές προκαλούν αρνητικές 

αντιλήψεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με τον οργανισμό, οι οποίες 

επηρεάζουν την εικόνα και τη φήμη του. Η θεωρία επικεντρώνεται στο περιεχόμενο 
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των μηνυμάτων της επικοινωνίας κατά την κρίση και προτείνει πέντε κύριες 

στρατηγικές αποκατάστασης, με δεκατέσσερις επιπλέον επιλογές ή τακτικές: (i) τη 

στρατηγική της άρνησης, κατά την οποία ο οργανισμός αρνείται τις κατηγορίες που 

ενδεχομένως του προσάπτουν, (ii) τη στρατηγική άρνησης της ευθύνης, κατά την οποία 

ο οργανισμός αρνείται την ανάληψη της ευθύνης συγκεκριμένων γεγονότων, (iii) τη 

στρατηγική του περιορισμού της επικινδύνης φύσης των πράξεων, κατά την οποία ο 

οργανισμός επιδιώκει να κερδίσει την υποστήριξη, περιορίζοντας τα αρνητικά 

συναισθήματα, διαφοροποιώντας, πραγματοποιώντας επίθεση ή ανταμοίβoντας, (iv) τη 

στρατηγική της διόρθωσης, κατά την οποία ο οργανισμός υπόσχεται να προχωρήσει σε 

δράσεις ανανέωσης, ανασύστασης κλπ και (v) τη στρατηγική του εξευτελισμού. 

Η θεωρία της κατά περίπτωση επικοινωνίας σε κρίση των Coombs and Holladay (2002) 

θεωρείται εξίσου σημαντική στον τομέα της επικοινωνίας κατά την κρίση. 

Παρατηρώντας σημαντικές αποκλίσεις στις κρίσεις, οι συγγραφείς πρότειναν μία 

περισσότερο ξεκάθαρη τυπολογία των καταστάσεων κρίσης και ένα σύνολο δέκα 

στρατηγικών ανταπόκρισης στις κρίσεις. Οι συγγραφείς κατηγοριοποίησαν τις κρίσεις 

σε δεκατρείς τύπους κρίσεων και στη συνέχεια τις ομαδοποίησαν σε τρεις κατηγορίες 

(την κατηγορία του θύματος, την κατηγορία του τυχαίου και την κατηγορία του 

προληπτικού). Κάθε τύπος κατηγορίας που ανήκει σε μία από τις τρεις ομάδες 

χαρακτηρίζεται από το ίδιο επίπεδο ευθύνης κρίσης με τις υπόλοιπες (Coombs and 

Holladay, 2002). Οι συγκεκριμένοι τύποι κρίσεων παράγουν ισχυρά χαρακτηριστικά 

ευθύνης κρίσης και ως αποτέλεσμα αντιπροσωπεύουν μία σοβαρή απειλή για τη φήμη 

ενός οργανισμού. Η θεωρία της κατά περίπτωση επικοινωνίας σε κρίση ασχολείται 

περαιτέρω με την ιστορική συμπεριφορά του οργανισμού, η οποία υποδεικνύεται από 

την ιστορική απόδοση του οργανισμού, όπως διαμορφώνεται τόσο από το ιστορικό 

κρίσεων του οργανισμού όσο και από το ιστορικό σχέσεων με τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Η θεωρία υποστηρίζει συγκεκριμένα ότι ένα ιστορικό αρνητικής απόδοσης ενισχύει τη 

ζημία στη φήμη και προτείνει δέκα στρατηγικές ανταπόκρισης στην κρίση, οι οποίες 

κατηγοριοποιούνται σε τρεις στάσεις: (i) τη στάση άρνησης, (ii) τη στάση του 

περιορισμού και  (iii) τη στάση της αντιμετώπισης. 

Εκτός των παραπάνω, άλλοι συγγραφείς πρότειναν λίστες βέλτιστων πρακτικών 

επικοινωνίας σε καταστάσεις κρίσης. Ο Covello (2003) πρότεινε μία λίστα βέλτιστων 

πρακτικών που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε οποιοδήποτε σχέδιο επικοινωνίας 

κινδύνου και κρίσεων που σχετίζεται με την υγεία, η οποία περιλαμβάνει την αποδοχή 

και τη συμμετοχή των συμβαλλομένων μερών ως ισότιμων συνεργατών, το να ακούν τα 
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στελέχη τους οργανισμού τους ανθρώπους, το να είναι ο οργανισμός αληθινός, 

ειλικρινής και ανοιχτός, το συγχρονισμό και τη συνεργασία με άλλες αξιόπιστες πηγές, 

την ανταπόκριση στις ανάγκες των μέσων επικοινωνίας, την ξεκάθαρη και συμπονετική 

επικοινωνία και τον προσεκτικό σχεδιασμό. Περαιτέρω, ο Bernstein (2004) προτείνει 

δέκα βήματα για την εφαρμογή πολιτικών επικοινωνίας σε καταστάσεις κρίσης εντός 

του οργανισμού και σημειώνει ότι τα πρώτα επτά βήματα θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται πριν την εκδήλωση της κρίσης: (i) καθορισμός της ομάδας 

επικοινωνίας κατά την κρίση, (ii) καθορισμός των εκπροσώπων επικοινωνίας του 

οργανισμού, (iii) εκπαίδευση των εκπροσώπων επικοινωνίας του οργανισμού, (iv) 

εγκατάσταση συστήματος ειδοποιήσεων, (v) εντοπισμός και αναγνώριση 

συμβαλλομένων μερών, (vi) αναμονή κρίσεων, (vii) ανάπτυξη δηλώσεων 

εκμετάλλευσης, (viii) αξιολόγηση της κατάστασης της κρίσης, (ix) εντοπισμός των 

βασικών μηνυμάτων και (x) αντιμετώπιση της κρίσης.  

2.5 Προηγούμενες μελέτες 

 

Όπως αναφέρθηκε, το ζήτημα της επικοινωνίας κατά τη διάρκεια κρίσεων έχει 

προσελκύσει σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον των ερευνητών, με αποτέλεσμα να έχουν 

εκπονηθεί πολυάριθμες σχετικές μελέτες. Οι Taylor and Kent (2007) πραγματοποίησαν 

εκτενή ανάλυση των ιστοτόπων αφιερωμένων στην κρίση, κατά τη διάρκεια πολυετούς 

περιόδου και παρατήρησαν σχετικά αργή πρόοδο στη χρήση των ιστοτόπων από τους 

οργανισμούς και στη διαδραστική φύση των ιστοτόπων. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

τους υποδεικνύουν ότι η ύπαρξη ενός ιστοτόπου αφιερωμένου στην κρίση είναι μία 

βέλτιστη πρακτική χρήσης του διαδικτύου σε περιπτώσεις κρίσεων. Ο ιστότοπος θα 

πρέπει να έχει σχεδιαστεί προ της κρίσης, γεγονός που απαιτεί από την ομάδα της 

κρίσης να προβλέψει τους τύπους κρίσης που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο οργανισμός 

και τους τύπους πληροφοριών που απαιτούνται για τον ιστότοπο. Στο ίδιο πλαίσιο, ο 

Downing (2003) μελέτησε την κρίση της 11
ης

 Σεπτεμβρίου 2001, μέσω της 

ανταπόκρισης των υπαλλήλων των Αμερικανικών αερογραμμών. Τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων που πραγματοποίησε και της ανάλυσης ηλεκτρονικών εκδόσεων που 

δημοσιεύονταν εσωτερικά της εταιρείας αποκάλυψαν την αξία της χρήσης των 

συστημάτων intranet των Αμερικανικών Αερογραμμών ως έναν αποτελεσματικό τρόπο 

επικοινωνίας με τους υπαλλήλους τους.  
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Νωρίτερα, οι Carney and Jorden (1993) παρατήρησαν ότι μία σύντομη αρχική 

απάντηση, σε περίπτωση κρίσεων, είναι ενεργή και υποδεικνύει ότι ο οργανισμός 

βρίσκεται υπό έλεγχο. Αντίστοιχα, η έρευνα του Hearit (1994) δείχνει ότι η σιωπή είναι 

παθητική και αφενός επιτρέπει σε τρίτους να ελέγχουν την ιστορία, αφετέρου 

αντιπροσωπεύει την αδυναμία του οργανισμού να ανακτήσει τον έλεγχο. Οι Arpan and 

Rosko-Ewoldsen (2005) πραγματοποίησαν έρευνα, η οποία ανέδειξε ότι η γρήγορη και 

ξεκάθαρη ανταπόκριση επιτρέπει στον οργανισμό να ενισχύσει την αξιοπιστία του, 

συγκριτικά με την αργοπορημένη απάντηση. Η προετοιμασία για την κρίση καθιστά 

ευκολότερη, για τα διοικητικά στελέχη, την άμεση ανταπόκριση.  

Σε επίπεδο αρχικής απόκρισης, ο Dean (2004) μελέτησε τις επιδράσεις της φήμης μίας 

επιχείρησης για κοινωνική ευθύνη, πριν το γεγονός της κρίσης, τις επιδράσεις της 

ανταπόκρισης στην κρίση και τις επιδράσεις της ευθύνης για το γεγονός στη συνολική 

αντίληψη του καταναλωτή για την επιχείρηση. Βάσει της ανάλυσής του, κατέληξε ότι 

οι οργανισμοί βίωναν μικρότερη ζημία αναφορικά με τη φήμη τους όταν επιδείκνυαν 

αίσθηση ανησυχίας, σε αντίθεση με αποκρίσεις, από τις οποίες απουσίαζε η ανησυχία. 

Ο Cohen (1999) μελέτησε νομικές υποθέσεις και βρήκε ότι οι πρώιμες εκφράσεις 

ανησυχίας συμβάλλουν στον περιορισμό του αριθμού και του όγκου των απαιτήσεων 

που διατυπώνονται έναντι του οργανισμού, κατά τη διάρκεια της κρίσης. Παρ’ όλα 

αυτά, ο Tyler (1997) υπενθυμίζει την ανάγκη ορίων στην έκφραση ανησυχίας, καθώς η 

τελευταία μπορεί να υποδεικνύει αποδοχή της ενοχής. Εξηγεί ότι οι θεωρητικοί της 

επικοινωνίας κατά τη διάρκεια κρίσεων θα πρέπει να αναπτύξουν έναν περισσότερο 

εκλεπτυσμένο πλαίσιο κατανόησης του τρόπου με τον οποίον η ανησυχία σχετικά με 

την ευθύνη περιορίζει τα εταιρικά στελέχη από το να απολογηθούν για κρίσεις για τις 

οποίες ευθύνεται, έστω και μερικώς, ο οργανισμός και υποστηρίζει ότι η αμυντική 

αντίδραση με σκοπό την προστασία της αυτοεκτίμησης, μπορεί να δυσχεράνει την 

κατάσταση. 

Τέλος, ο Argenti (2002) πραγματοποίησε συνεντεύξεις με διοικητικά στελέχη που 

επιβίωσαν της κρίσης της 11/09 και ανέδειξε το γεγονός ότι τα στελέχη διαχείρισης της 

κρίσης δε θα πρέπει να ξεχνούν ποτέ ότι οι υπάλληλοι αποτελούν σημαντικό κοινό κατά 

τη διάρκεια της κρίσης. Επιπλέον, κατέληξε ότι τα εν λόγω στελέχη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν την ύπαρξη χώρων εργασίας και συνεπών καναλιών επικοινωνίας, θα 

πρέπει να ενθαρρύνουν και να διατηρούν τους εργαζομένους συγκεντρωμένους στην 

εργασίας τους και να διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι έχουν αφομοιώσει τις αξίες της 
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εταιρείας, οι οποίες θα τους καθοδηγούν όταν θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μία 

απρόβλεπτη κατάσταση. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.1 Εισαγωγή 

 

Ο Trochim (2006) αναφέρεται σε δύο ευρείες μεθοδολογικές προσεγγίσεις: (i) την 

επαγωγική προσέγγιση και (ii) την αφαιρετική προσέγγιση. Όπως εξηγεί, στην 

περίπτωση της επαγωγικής προσέγγισης, ο ερευνητής κατευθύνεται από το ειδικό στο 

γενικό, ενώ στην περίπτωση της αφαιρετικής προσέγγισης, ο ερευνητής ακολουθεί την 

αντίθεση κατεύθυνση, από το γενικό στο ειδικό. Οι Creswell and Plano Clark (2007) 

περιγράφουν ότι ο αφαιρετικός ερευνητής δουλεύει «από πάνω προς τα κάτω», δηλαδή 

ξεκινά από τη θεωρία και καταλήγει, μέσω των ερευνητικών υποθέσεων, στα δεδομένα 

προκειμένου να ενισχύσει ή να απορρίψει τη θεωρία. Αντίθετα, ο επαγωγικός 

ερευνητής δουλεύει « από κάτω προς τα πάνω», χρησιμοποιώντας τις απόψεις των 

συμμετεχόντων προκειμένου να αναπτύξει ευρύτερα θέματα και να δημιουργήσει μία 

θεωρία που να τα συνδέει (Creswell and Plano Clark, 2007). 

Οι δύο βασικές κατηγορίες ανάλυσης που εντοπίζονται στα πλαίσια της έρευνας είναι η 

ποιοτική και η ποσοτική ανάλυση. Η ποιοτική έρευνα ασχολείται με την υποκειμενική 

αξιολόγηση στάσεων, απόψεων και συμπεριφορών ενώ η ποσοτική έρευνα ασχολείται 

με την ανάλυση δεδομένων σε αριθμητική μορφή και συνήθως συνδέει, με τη βοήθεια 

της στατιστικής ανάλυσης, αυτό που είναι ήδη γνωστό με αυτό που μπορεί να μαθευτεί 

μέσω της έρευνας (Soiferman, 2010). 

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας υιοθετήθηκε η αφαιρετική προσέγγιση, μέσω 

της εφαρμογής της ποσοτικής έρευνας. Μέσω της συλλογής και στατιστικής ανάλυσης 

ποσοτικών δεδομένων, η συγγραφέας θα εξετάσει την ισχύ ερευνητικών υποθέσεων 

προκειμένου να καταλήξει στην αποδοχή ή απόρριψη της θεωρίας που αναπτύχθηκε 

στα πλαίσια της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. 

3.2 Ερευνητικό πλαίσιο 

 

Η φήμη κάθε οργανισμού αποτελεί ένα από τα βασικότερα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

του και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση του υπάρχοντος πελατολογίου, 

στην περαιτέρω διεύρυνση αυτού και κατά συνέπεια στην κερδοφορία της εταιρείας. 

Από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά με τη διαχείριση κρίσεων 

και την επικοινωνία, προκύπτει ότι η απώλεια της φήμης ή η ζημία στη φήμη ενός 
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οργανισμού συνιστούν μία από τις μεγαλύτερες απειλές των κρίσεων. Ο Coombs 

(2007) αναγνωρίζει την απώλεια της φήμης ενός οργανισμού ως μία από τις 

σημαντικότερες τρεις απειλές των κρίσεων, ενώ ο Dilenschneider (2000) αναφέρει ότι 

όλοι οι τύποι κρίσεων μπορούν να βλάψουν τη φήμη του οργανισμού. Επιπλέον, ο 

McLonglin αναφέρεται στην απειλή της φήμης ενός οργανισμού κατά τη διατύπωση 

του δικού του ορισμού της κρίσης και οι Coombs and Holladay (2002) εξηγούν ότι η 

μείωση της αξιοπιστίας ενός οργανισμού, κατά την αντιμετώπιση μίας κατάστασης 

κρίσης, μπορεί να οδηγήσει σε ζημία της εταιρικής φήμης. Από τα παραπάνω, εξάγεται 

το συμπέρασμα ότι η επικοινωνιακή πολιτική ενός οργανισμού σε κατάσταση κρίσης 

είναι επιτυχής όταν αποτρέπει τη ζημία στην εταιρική φήμη του οργανισμού και κατά 

συνέπεια αποτρέπει την απώλεια πελατών και ενισχύει την πρόθεση επαναγοράς τους. 

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση των Coombs and Holladay (2002), 

σύμφωνα με τους οποίους η μείωση της αξιοπιστίας προκαλεί ζημία στην εταιρική φήμη 

και τις απόψεις των Gower (2006), Strathern (2000) και Balkin (1999), σύμφωνα με 

τους οποίους η διαφάνεια συμβάλλει στην ανάπτυξη της αξιοπιστίας, θεωρούμε ότι η 

αξιοπιστία και η διαφάνεια συνιστούν δύο βασικούς παράγοντες της επικοινωνιακής 

πολιτικής ενός οργανισμού σε καταστάσεις κρίσης, οι οποίοι επηρεάζουν τη φήμη ενός 

οργανισμού και κατά συνέπεια την πρόθεση επαναγοράς των καταναλωτών. 

Το σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζει το ερευνητικό μοντέλο της εργασίας, όπως 

διαμορφώνεται βάσει των προαναφερόμενων σχολίων. 

Σχήμα 1 - Ερευνητικό μοντέλο εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αντιλαμβανόμενη 

Αξιοπιστία 

Πρόθεση 

Επαναγοράς 

H1 H2 

Αντιλαμβανόμενη 

Διαφάνεια 
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Οι ερευνητικές υποθέσεις της εργασίας διατυπώνονται ως εξής: 

Η1: Όσο υψηλότερη είναι η αντιλαμβανόμενη αξιοπιστία ενός οργανισμού, στα 

πλαίσια της επικοινωνιακής πολιτικής του σε καταστάσεις κρίσης, τόσο μεγαλύτερη 

είναι η πρόθεση επαναγοράς των καταναλωτών. 

Η2: Όσο υψηλότερη είναι η αντιλαμβανόμενη διαφάνεια ενός οργανισμού, στα 

πλαίσια της επικοινωνιακής πολιτικής του σε καταστάσεις κρίσης, τόσο μεγαλύτερη 

είναι η πρόθεση επαναγοράς των καταναλωτών. 

3.3 Ερευνητικά εργαλεία 

 

Για τους σκοπούς της εργασίας αναπτύχθηκε και διανεμήθηκε στο δείγμα της έρευνας, 

δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας. 

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε τέσσερις ενότητες ερωτήσεων, εκ των οποίων οι 

τρεις αφορούσαν στις τρεις βασικές μεταβλητές του ερευνητικού μοντέλου 

(αντιλαμβανόμενη αξιοπιστία, αντιλαμβανόμενη διαφάνεια, πρόθεση επαναγοράς) και 

η τέταρτη αφορούσε σε πληροφορίες του δημογραφικού προφίλ των συμμετεχόντων.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της εργασίας είναι η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των στρατηγικών επικοινωνίας σε καταστάσεις κρίσης που 

προτείνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία, η ανάπτυξη των ερωτήσεων που 

χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο βασίστηκε στις στρατηγικές επικοινωνίας που 

έχουν προταθεί κατά τη διάρκεια των χρόνων από τους διάφορους ερευνητές. Ο 

πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις στρατηγικές επικοινωνίας που 

χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο και τους συγγραφείς που αναφέρθηκαν σε 

αυτές. 

Πίνακας 1 - Στρατηγικές επικοινωνίας του ερωτηματολογίου  

Στρατηγική επικοινωνίας Συγγραφείς 

Στρατηγική της άρνησης Coombs (2007); Benoit (1995) 

Στρατηγική αλλαγής της ευθύνης Coombs (2007); Lee (2004) 

Στρατηγική ελαχιστοποίησης Lee (2004); Benoit (1995) 

Στρατηγική αποζημιώσεων Coombs (2007); Lee (2004); Benoit (1995) 

Στρατηγική απολογίας / εξευτελισμού Coombs (2007); Lee (2004); Benoit (1995) 
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Το ερωτηματολόγιο εισήγαγε τους συμμετέχοντες στο θέμα της έρευνας, μέσω της 

παρουσίασης μίας υποθετικής κατάστασης κρίσης, την οποία βιώνει εταιρεία 

παραγωγής και διανομής τροφίμων και η οποία επηρεάζει άμεσα και τους ερωτώμενους 

λόγω του ρόλου τους ως καταναλωτές των συγκεκριμένων προϊόντων. Οι απαντήσεις 

στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου παρουσιάζονταν με τη μορφή κλίμακας Likert 

πέντε επιπέδων όπου: 

1  Διαφωνώ απόλυτα 

2  Διαφωνώ 

3  Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ 

4  Συμφωνώ 

5  Συμφωνώ απόλυτα 

Το ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Google Forms και στη 

συνέχεια στάλθηκε πρόσκληση, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στους 

υποψήφιους συμμετέχοντες. Η πρόσκληση περιελάμβανε μία συνοδευτική επιστολή, 

στην οποία αναφερόταν ο σκοπός της έρευνας και τα στοιχεία του ερευνητή και η οποία 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας. 

3.4 Δείγμα 

 

Με δεδομένο ότι οποιοσδήποτε οργανισμός, ανεξαρτήτου δραστηριότητας, μεγέθους ή 

άλλων χαρακτηριστικών, μπορεί να βιώσει κάποια μορφή κρίσης και αυτή μπορεί να 

επηρεάσει το σύνολο των πελατών του οργανισμού, ανεξαρτήτως των χαρακτηριστικών 

τους, η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ελλήνων, ενήλικων πολιτών, χωρίς 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μάλιστα, προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλός βαθμός 

αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος, επιλέχθηκαν πολίτες με διαφορετικά 

δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό υπόβαθρο, οικογενειακή 

κατάσταση).  
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3.5 Ανάλυση δεδομένων 

 

Η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν πραγματοποιήθηκε μέσω 

του στατιστικού λογισμικού προγράμματος SPSS. Συγκεκριμένα αναλύθηκαν τα εξής: 

 Έλεγχος κανονικότητας, ο οποίος αποσκοπεί στη διερεύνηση του βαθμού στον 

οποίον οι παρατηρήσεις χαρακτηρίζονται από κανονική κατανομή. Η 

κανονικότητα των παρατηρήσεων συνιστά μία εκ των προϋποθέσεων που 

πρέπει να ικανοποιούνται στην περίπτωση της στατιστικής τεχνικής της 

γραμμικής παλινδρόμησης. 

 Περιγραφικά στατιστικά, τα οποία αποσκοπούν στη μελέτη του βαθμού στον 

οποίον κάθε μία από τις πέντε στρατηγικές επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν 

στο ερωτηματολόγιο συμβάλλει στη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της 

διαφάνειας του οργανισμού και ενισχύει την πρόθεση επαναγοράς των 

καταναλωτών. Τα περιγραφικά στατιστικά που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία 

ήταν ο αριθμητικός μέσος, η διάμεσος, η τυπική απόκλιση, το τυπικό σφάλμα, η 

κύρτωση και η ασυμμετρία. 

 Συχνότητα παρατηρήσεων, η οποία αποσκοπεί στη μελέτη της συχνότητας με 

την οποία δόθηκε κάθε απάντηση, δηλαδή στη μελέτη του αριθμού των φορών, 

κατά τις οποίες κάθε παρατήρηση εμφανίζεται στα δεδομένα. 

 Ανάλυση συσχέτισης (Pearson product moment correlation). Η ανάλυση 

συσχετισμού χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη σχέση μεταξύ δύο 

μεταβλητών. Έχει τη μορφή αριθμού και λαμβάνει τιμές μεταξύ -1 και +1. Η 

τιμή +1 υποδεικνύει την ύπαρξη θετικής συσχέτισης ενώ η τιμή -1 υποδεικνύει 

την ύπαρξη αρνητικής συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών. Όταν η τιμή της 

συσχέτισης πλησιάζει στις τιμές -1 ή +1, τότε η σημαντικότητα της είναι 

υψηλότερη. 

 Αναλύσεις παλινδρόμησης (regression analyses). Οι δύο ερευνητικές 

υποθέσεις που διατυπώθηκαν σε προηγούμενη ενότητα ελέγχθηκαν μέσω της 

εκτέλεσης γραμμικών αναλύσεων παλινδρόμησης, όπου η πρόθεση επαναγοράς 

των καταναλωτών αντιπροσώπευε την εξαρτημένη μεταβλητή και οι αξιοπιστία 

και διαφάνεια αντιπροσώπευαν τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι αναλύσεις 

επέτρεψαν το εντοπισμό του βαθμού στον οποίον υφίσταται μία σχέση μεταξύ 

κάθε μίας από τις ανεξάρτητες μεταβλητές και της εξαρτημένης μεταβλητής, τη 

σημαντικότητα της σχέσης, την κατεύθυνση και την ένταση της σχέσης. Άλλες 
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παράμετροι που εξετάστηκαν στα πλαίσια των αναλύσεων παλινδρόμησεις ήταν 

οι R-Squared, Standard Error, F-Statistic και P-Value. 

  



24 
 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1 Χαρακτηριστικά δείγματος 

 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε πλήρως από 160 ερωτώμενους, όμως μόνο οι 

απαντήσεις 148 εξ’ αυτών συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα. Με την ολοκλήρωση της 

συλλογής των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, εφαρμόστηκαν οι έλεγχοι 

Mahalanobis distance και Cook’s distance προκειμένου να εντοπιστούν μεμονωμένες ή 

ακραίες τιμές (outliers). Οι μεμονωμένες ή ακραίες τιμές αναφέρονται σε παρατηρήσεις 

που διαφέρουν από τις λοιπές παρατηρήσεις του δείγματος και μπορεί να οφείλονται σε 

μεταβλητότητα κατά τη μέτρηση ή να υποδεικνύουν πειραματικό σφάλμα, με 

αποτέλεσμα να πρέπει να εξαιρεθούν από το δείγμα (Grubbs, 1969). 

Η πλειοψηφία του δείγματος των 148 ερωτώμενων ήταν γυναίκες (62,8%), με τους 

άνδρες να αντιπροσωπεύουν μόνο το 37,2% αυτού. Οι περισσότεροι προέρχονταν από 

την ηλικιακή ομάδα των 29-39 ετών (45,9%), ενώ ακολουθούσαν η ηλικιακή ομάδα 

των 40-50 ετών (31,1%) και των 18-28 ετών (14,2%). Αισθητά μικρότερος ήταν ο 

αριθμός των ερωτώμενων που αντιπροσώπευαν την ηλικιακή ομάδα των άνω των 50 

ετών (8,8%). Όσον αφορά στον εκπαιδευτικό υπόβαθρο των ερωτώμενων, οι 

περισσότεροι ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού διδακτορικού τίτλου σπουδών (43,9%). 

Χαμηλότερα ήταν τα ποσοστά των ερωτώμενων που είχαν φοιτήσει σε ΑΕΙ (25,7%), 

ΤΕΙ (16,2%) ή ήταν απόφοιτοι λυκείου (13,5%), ενώ μόλις το 0,7% του δείγματος ήταν 

απόφοιτοι της βασικής εκπαίδευσης. Τέλος, η πλειοψηφία του δείγματος αποτελούνταν 

από ερωτώμενους παντρεμένους με παιδιά (45,9%) και ελεύθερους (39,2%). Ιδιαίτερα 

μικρά ήταν τα ποσοστά των παντρεμένων χωρίς παιδιά (4,7%), των ελεύθερων με 

παιδιά (2,7%) και των διαζευγμένων ή χήρων (7,4%). Τα σχήματα που ακολουθούν 

παρουσιάζουν τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά του δείγματος. 
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Σχήμα 2 - Κατανομή ερωτώμενων βάσει φύλου 

 

 

Σχήμα 3 - Κατανομή ερωτώμενων βάσει ηλικίας 
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Σχήμα 4 - Κατανομή ερωτώμενων βάσει εκπαίδευσης 

 

 

Σχήμα 5 - Κατανομή ερωτώμενων βάσει οικογενειακής κατάστασης 
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4.2 Έλεγχος κανονικότητας 

 

Σύμφωνα με τους Choi (2005) και Olsen (2003), κατά την εφαρμογή στατιστικών 

τεχνικών απαιτείται η ικανοποίηση συγκεκριμένων υποθέσεων προκειμένου ο 

ερευνητής να αποφύγει σημαντικά προβλήματα στο στάδιο της ανάλυσης των 

δεδομένων. Η εφαρμογή της στατιστικής τεχνικής της γραμμικής παλινδρόμησης, η 

οποία εφαρμόστηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, απαιτεί την ικανοποίηση των 

εξής υποθέσεων: (i) οι παρατηρήσεις ακολουθούν την κανονική κατανομή και (ii) τα 

κατάλοιπα ακολουθούν την κανονική κατανομή.  

Δεδομένου ότι ο έλεγχος της κανονικότητας των καταλοίπων πραγματοποιείται μετά 

την εκτέλεση των γραμμικών παλινδρομήσεων, στο αρχικό στάδιο της ανάλυσης 

πραγματοποιήθηκε μόνο έλεγχος της κανονικότητας των παρατηρήσεων. Για το σκοπό 

αυτό εφαρμόστηκαν οι έλεγχοι Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk, τα 

αποτελέσματα των οποίων, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, 

υποδεικνύει ότι το σύνολο των παρατηρήσεων που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα 

ακολουθούν την κανονική κατανομή. 

Αναλυτικά, παρατηρείται ότι, βάσει των αποτελεσμάτων και των δύο ελέγχων, η τιμή 

p-value του συνόλου των μεταβλητών είναι μικρότερη της τιμής 0,05. Η τελευταία 

αντιπροσωπεύει τη μέγιστη τιμή που απαιτείται προκειμένου να απορριφθεί η μηδενική 

υπόθεση, η οποία ορίζει ότι οι παρατηρήσεις δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται για το σύνολο των 

μεταβλητών της έρευνας καθώς οι τιμές p-value κυμαίνονται μεταξύ 0,000 – 0,001 και 

γίνεται δεκτή η εναλλακτική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία οι παρατηρήσεις 

ακολουθούν την κανονική κατανομή. 

Πίνακας 2 - Αποτελέσματα ελέγχου κανονικότητας παρατηρήσεων 

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Αξιοπιστία 0.105 148 0.000 0.952 148 0.000 

Διαφάνεια 0.152 148 0.000 0.938 148 0.000 

Επαναγορά 0.129 148 0.000 0.966 148 0.001 
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4.3 Περιγραφικά στατιστικά 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 3, η μέση τιμή του συνόλου των τριών 

μεταβλητών προσεγγίζει την τιμή 4, η οποία αντιστοιχεί στην απάντηση «Συμφωνώ». Η 

μεταβλητή της αξιοπιστίας παρουσιάζει την υψηλότερη μέση τιμή (4.1892), ενώ 

ακολουθούν η μεταβλητή της διαφάνειας (4.0608) και η μεταβλητή της επαναγοράς 

(3.8986). Ως προς την τυπική απόκλιση, η μεταβλητή της διαφάνειας παρουσιάζει την 

υψηλότερη τιμή (0.54941), ακολουθούμενη από τις μεταβλητές της επαναγοράς 

(0.54785) και της αξιοπιστίας (0.48419). Οι ελάχιστες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 2.40 – 

2.80 για το σύνολο των μεταβλητών ενώ η μέγιστη τιμή είναι ίση με 5.00, για το 

σύνολο των μεταβλητών. 

Ως προς τη λοξότητα, οι τιμές για το σύνολο των μεταβλητών κυμαίνονται μεταξύ των 

τιμών -2 και +2, γεγονός που επιβεβαιώνει το συμπέρασμα περί κανονικότητας των 

παρατηρήσεων. Περαιτέρω, οι τιμές λοξότητας για τις μεταβλητές της αξιοπιστίας και 

της διαφάνειας είναι αρνητικές, υποδεικνύοντας λοξότητα προς τα αριστερά. Αντίθετα, 

η τιμή λοξότητας για τη μεταβλητή της επαναγοράς είναι θετική, υποδεικνύοντας 

λοξότητα προς τα δεξιά. Τέλος, ως προς την κύρτωση, οι αντίστοιχες τιμές για τις 

μεταβλητές της αξιοπιστίας και της διαφάνειας είναι θετικές, υποδεικνύοντας ότι η 

καμπύλη της κατανομής των εν λόγω παρατηρήσεων είναι περισσότερο απότομη προς 

τα κάτω, συγκριτικά με την καμπύλη της κανονικής κατανομής. Αντίθετα, η τιμή της 

κύρτωσης για τη μεταβλητή της επαναγοράς είναι θετική, υποδεικνύοντας ότι η 

καμπύλη της κατανομής των συγκεκριμένων παρατηρήσεων είναι περισσότερο 

απότομη προς τα πάνω, σε σύγκριση με την καμπύλη της κανονικής κατανομής. 

Πίνακας 3 - Περιγραφικά στατιστικά 

 Αξιοπιστία Διαφάνεια Επαναγορά 

Μέσος 4.1892 4.0608 3.8986 

Διακύμανση 0.234 0.302 0.300 

Τυπική απόκλιση 0.48419 0.54941 0.54785 

Ελάχιστη τιμή 2.60 2.40 2.80 

Μέγιστη τιμή 5.00 5.00 5.00 

Εύρος 2.40 2.60 2.20 

Λοξότητα (skewness) -0.473 -0.435 0.224 
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Κύρτωση (kurtosis) 0.792 0.812 -0.482 

4.4 Συχνότητα παρατηρήσεων 

 

Οι παρακάτω πίνακες (Πίνακας 4 – Πίνακας 6) παρουσιάζουν τις απαντήσεις που 

επιλέχθηκαν από τους ερωτώμενους με μεγαλύτερη συχνότητα, για το σύνολο των 

τριών μεταβλητών. Σύμφωνα με τα δεδομένα των πινάκων, η πλειοψηφία των 

ερωτώμενων επέλεξε την απάντηση 4, «Συμφωνώ» και για τις τρεις μεταβλητές. Παρ’ 

όλα αυτά, παρατηρείται ότι οι απαντήσεις τους διαφοροποιούνται μεταξύ των 

περιπτώσεων των μεταβλητών αξιοπιστίας και διαφάνειας και της μεταβλητής της 

επαναγοράς.  

Πιο αναλυτικά, στην περίπτωση των μεταβλητών αξιοπιστίας και διαφάνειας, η 

πλειοψηφία των απαντήσεων των ερωτώμενων κινήθηκε μεταξύ των τιμών 3.80 – 4.20, 

υποδεικνύοντας ότι οι ερωτώμενοι μάλλον συμφωνούν με τις δηλώσεις που 

αντιπροσωπεύουν τις εν λόγω μεταβλητές ή, διαφορετικά, αναμένουν από τις εταιρίες 

που αντιμετωπίζουν κρίση, να είναι αξιόπιστες και διαφανείς κατά την επικοινωνία της 

κρίσης. Αντίθετα, στην περίπτωση της μεταβλητής της επαναγοράς, η πλειοψηφία των 

απαντήσεων των ερωτώμενων κινήθηκε μεταξύ των τιμών 3.40 – 4.00, υποδεικνύοντας 

ότι οι ερωτώμενοι συμφωνούν, αλλά περισσότερο διστακτικά με τις δηλώσεις που 

αντιπροσωπεύουν τη συγκεκριμένη μεταβλητή ή, διαφορετικά, είναι περισσότεροι 

διστακτικοί όσον αφορά στην επαναγορά από εταιρεία που βίωσε κρίση. 

Πίνακας 4 - Συχνότητα παρατηρήσεων: μεταβλητή αξιοπιστίας 

Αξιοπιστία 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο ποσοστό 
Αθροιστικό 

ποσοστό 

2.60 2 1.4 1.4 1.4 

2.80 1 0.7 0.7 2.0 

3.00 1 0.7 0.7 2.7 

3.20 1 0.8 0.7 3.4 

3.40 4 2.7 2.7 6.1 

3.60 8 5.4 5.4 11.5 

3.80 19 12.8 12.8 24.3 

4.00 30 20.3 20.3 44.6 

4.20 22 14.9 14.9 59.5 

4.40 24 16.2 16.2 75.7 

4.60 10 6.8 6.8 82.4 
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4.80 14 9.5 9.5 91.9 

5.00 12 8.1 8.1 100.0 

Σύνολο 178 100.0 100.0  

 

Πίνακας 5 - Συχνότητα παρατηρήσεων: μεταβλητή διαφάνειας 

Διαφάνεια 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο ποσοστό 
Αθροιστικό 

ποσοστό 

2.40 2 1.4 1.4 1.4 

2.60 1 0.7 0.7 2.0 

2.80 5 3.4 3.4 5.4 

3.20 2 1.4 1.4 6.8 

3.40 7 4.7 4.7 11.5 

3.60 12 8.1 8.1 19.6 

3.80 16 10.8 10.8 30.4 

4.00 40 27.0 27.0 57.4 

4.20 23 15.5 15.5 73.0 

4.40 13 8.8 8.8 81.8 

4.60 5 3.4 3.4 85.1 

4.80 7 4.7 4.7 89.9 

5.00 15 10.1 10.1 100.0 

Σύνολο 178 100.0 100.0  

 

Πίνακας 6 - Συχνότητα παρατηρήσεων: μεταβλητή επαναγοράς 

Αξιοπιστία 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο ποσοστό 
Αθροιστικό 

ποσοστό 

2.80 4 2.7 2.7 2.7 

3.00 7 4.7 4.7 7.4 

3.20 6 4.1 4.1 11.5 

3.40 19 12.8 12.8 24.3 

3.60 23 15.5 15.5 39.9 

3.80 15 10.1 10.1 50.0 

4.00 30 20.3 20.3 70.3 

4.20 10 6.8 6.8 77.0 

4.40 8 5.4 5.4 82.4 

4.60 13 8.8 8.8 91.2 

4.80 4 2.7 2.7 93.9 

5.00 9 6.1 6.1 100.0 

Σύνολο 178 100.0 100.0  
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4.5 Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων 

4.5.1 Έλεγχος συσχέτισης 

 

Κατά το πρώτο στάδιο ελέγχου των ερευνητικών υποθέσεων, πραγματοποιήθηκε 

έλεγχος της συσχέτισης των μεταβλητών, δηλαδή του βαθμού στον οποίον οι σχέσεις 

μεταξύ των μεταβλητών είναι ισχυρές. Τυπικά, η συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών 

θεωρείται μικρή όταν λαμβάνει τιμές που προσεγγίζουν το 0.1, μέση όταν λαμβάνει 

τιμές που προσεγγίζουν το 0.3 και υψηλή όταν λαμβάνει τιμές ίσες ή μεγαλύτερες του 

0.5. 

Ο Πίνακας 7 που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης συσχέτισης. 

Βάσει αυτών, προκύπτει ότι η συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών αξιοπιστίας και 

διαφάνειας και η συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών αξιοπιστίας και επαναγοράς είναι 

ισχυρή (0.722 και 0.502 αντίστοιχα), ενώ η συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών 

διαφάνειας και επαναγοράς είναι μέσης ισχύος (0.454).  

Πίνακας 7 - Αποτελέσματα ελέγχου συσχέτισης 

 Αξιοπιστία Διαφάνεια Επαναγορά 

Αξιοπιστία 1 0.722 0.502 

Διαφάνεια 0.722 1 0.454 

Επαναγορά 0.502 0.454 1 

 

4.5.2 Ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης 

 

Η πρώτη ερευνητική υπόθεση (H1) εξετάζει το εξής: Όσο υψηλότερη είναι η 

αντιλαμβανόμενη αξιοπιστία ενός οργανισμού, στα πλαίσια της επικοινωνιακής 

πολιτικής του σε καταστάσεις κρίσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η πρόθεση επαναγοράς 

των καταναλωτών. 

Προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης, 

υιοθετήθηκε ένα μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης, όπου η εξαρτημένη μεταβλητή 

αντιπροσωπευόταν από την πρόθεση επαναγοράς των καταναλωτών και η ανεξάρτητη 

μεταβλητή αντιπροσωπευόταν από την αντιλαμβανόμενη αξιοπιστία του οργανισμού. Η 

σχετικά υψηλή τιμή του R-square (0.252), η οποία παρουσιάζεται στον Πίνακα 8 που 
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ακολουθεί, υποδεικνύει ότι το μοντέλο της παλινδρόμησης δεν επηρεάστηκε σε μεγάλο 

βαθμό από τον παράγοντα του λάθους, με αποτέλεσμα οι παρατηρήσεις να βρίσκονται 

τοποθετημένες κοντά στην ιδεατή γραμμή (Σχήμα 6).  

Σχήμα 6 - Απόκλιση μεταξύ εκτιμήσεων και παρατηρήσεων μοντέλου 

παλινδρόμησης Η1 

 

Η σημαντικότητα της σχέσης μεταξύ της ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής 

εξετάστηκε μέσω της σύγκρισης των τιμών του F-Statistic και F-critical, όπου η τιμή 

του F-Statistic ξεπέρασε κατά πολύ την τιμή του F-critical (49.075 > 3.906), ενώ η 

αποδοχή ή απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης H1 στηρίχθηκε στην τιμή p-value. 

Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι η τιμή p-value ήταν ίση με 0.000 οδήγησε στην απόρριψη 

της μηδενικής υπόθεσης, σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών και στην αποδοχή της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης (Η1), σύμφωνα με 

την οποία η αντιλαμβανόμενη αξιοπιστία ενός οργανισμού, στα πλαίσια της 

επικοινωνιακής του πολιτικής σε καταστάσεις κρίσης, επηρεάζει την αγοραστική 

πρόθεση των καταναλωτών. 
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Πίνακας 8 - Αποτελέσματα γραμμικής παλινδρόμησης για την ερυενητική υπόθεση 

Η1 

Model R-square 

Std Error 

of the 

Estimate 

F-

statistic 
df1 df2 p-value 

Durbin-

Watson 

1 0.252 0.47557 49.075 1 146 0.000 1.838 

 

Οι συντελεστές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 9 επιτρέπουν τη διαμόρφωση του 

μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης ως εξής: 

Πρόθεση επαναγοράς  = 1.521 + 0.568 * Αντιλαμβανόμενη Αξιοπιστία + 0.81 

Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο, η πρόθεση των καταναλωτών να προβούν σε 

επαναγορά προϊόντος ή υπηρεσίας από εταιρεία που έχει βιώσει κρίση, αυξάνεται κατά 

0.568 μονάδες για κάθε αύξηση μίας μονάδας της αντιλαμβανόμενης αξιοπιστίας του 

οργανισμού, στα πλαίσια της επικοινωνιακής του πολιτικής κατά τη διάρκεια της 

κρίσης. 

Πίνακας 9 - Συντελεστές μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης ερευνητικής 

υπόθεσης Η1 

 Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
  

Model B Std. Error Beta t Sig. 

1 Constant 1.521 0.342  4.453 0.000 

Αξιοπιστία 0.568 0.081 0.502 7.005 0.000 

 

Παρ’ όλα αυτά, το Σχήμα 7 που ακολουθεί υποδεικνύει την ύπαρξη 

ετεροσκεδαστικότητας, καθώς τα κατάλοιπα δεν είναι τοποθετημένα κοντά στη 

μηδενική γραμμή αλλά μάλλον συστηματικά υψηλότερα και χαμηλότερα αυτής. Για 

την επιβεβαίωση της ύπαρξης ή μη ετεροσκεδαστικότητας, εφαρμόστηκαν οι έλεγχοι 

Breusch-Pagan test και Koenker test. Οι τιμές p-value στην περίπτωση και των δύο 

ελέγχων (0.0096 και 0.0041 αντίστοιχα) υποδεικνύουν την απόρριψη της μηδενικής 

υπόθεσης περί ομοσκεδαστικότητας και την αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης περί 

ετεροσκεδαστικότητας. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης των αποτελεσμάτων 

της δεύτερης γραμμικής παλινδρόμησης, αναλύονται οι ενέργειες που 

πραγματοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ετεροσκεδαστικότητας. 
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Σχήμα 7 - Κατάλοιπα μοντέλου παλινδρόμησης Η1 

 

Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση (Η2) εξετάζει το εξής: Όσο υψηλότερη είναι η 

αντιλαμβανόμενη διαφάνεια ενός οργανισμού, στα πλαίσια της επικοινωνιακής 

πολιτικής του σε καταστάσεις κρίσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η πρόθεση επαναγοράς 

των καταναλωτών. 

Όπως και στην περίπτωση της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης, υιοθετήθηκε ένα μοντέλο 

γραμμικής παλινδρόμησης, προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα της υπόθεσης. Στο 

εν λόγω μοντέλο, η εξαρτημένη μεταβλητή αντιπροσωπευόταν και πάλι από την 

πρόθεση επαναγοράς των καταναλωτών ενώ η ανεξάρτητη μεταβλητή 

αντιπροσωπευόταν από την αντιλαμβανόμενη διαφάνεια του οργανισμού, στα πλαίσια 

της επικοινωνιακής του πολιτικής σε καταστάσεις κρίσης. Η σχετικά υψηλή τιμή του R-

square (0.206), η οποία παρουσιάζεται στον Πίνακα 10 που ακολουθεί, υποδεικνύει ότι 

το μοντέλο της παλινδρόμησης δεν επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τον παράγοντα 

του λάθους, με αποτέλεσμα οι παρατηρήσεις να βρίσκονται τοποθετημένες κοντά στην 

ιδεατή γραμμή (Σχήμα 8).  
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Σχήμα 8 - Απόκλιση μεταξύ εκτιμήσεων και παρατηρήσεων μοντέλου 

παλινδρόμησης Η2 

 

Η σημαντικότητα της σχέσης μεταξύ της ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής 

εξετάστηκε μέσω της σύγκρισης των τιμών του F-Statistic και F-critical, όπου η τιμή 

του F-Statistic ξεπέρασε κατά πολύ την τιμή του F-critical (37.832 > 3.906), ενώ η 

αποδοχή ή απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης H2 στηρίχθηκε στην τιμή p-value. 

Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι η τιμή p-value ήταν ίση με 0.000 οδήγησε στην απόρριψη 

της μηδενικής υπόθεσης, σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών και στην αποδοχή της δεύτερης ερευνητικής υπόθεσης (Η2), σύμφωνα με 

την οποία η αντιλαμβανόμενη διαφάνεια ενός οργανισμού, στα πλαίσια της 

επικοινωνιακής του πολιτικής σε καταστάσεις κρίσης, επηρεάζει την αγοραστική 

πρόθεση των καταναλωτών. 
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Πίνακας 10 - Αποτελέσματα γραμμικής παλινδρόμησης για την ερευνητική 

υπόθεση Η2 

Model R-square 

Std Error 

of the 

Estimate 

F-

statistic 
df1 df2 p-value 

Durbin-

Watson 

1 0.206 0.48990 37.832 1 146 0.000 1.807 

 

Οι συντελεστές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 11 επιτρέπουν τη διαμόρφωση του 

μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης ως εξής: 

Πρόθεση επαναγοράς  = 2.062 + 0.452 * Αντιλαμβανόμενη Διαφάνεια + 0.74 

Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο, η πρόθεση των καταναλωτών να προβούν σε 

επαναγορά προϊόντος ή υπηρεσίας από εταιρεία που έχει βιώσει κρίση, αυξάνεται κατά 

0.452 μονάδες για κάθε αύξηση μίας μονάδας της αντιλαμβανόμενης διαφάνειας του 

οργανισμού, στα πλαίσια της επικοινωνιακής του πολιτικής κατά τη διάρκεια της 

κρίσης. 

Πίνακας 11 - Συντελεστές μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης ερευνητικής 

υπόθεσης Η2 

 Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
  

Model B Std. Error Beta t Sig. 

1 Constant 2.062 0.301  6.842 0.000 

Διαφάνεια 0.452 0.074 0.454 6.151 0.000 

 

Παρ’ όλα αυτά, το Σχήμα 9 που ακολουθεί υποδεικνύει την ύπαρξη 

ετεροσκεδαστικότητας, καθώς τα κατάλοιπα δεν είναι τοποθετημένα κοντά στη 

μηδενική γραμμή αλλά μάλλον συστηματικά υψηλότερα και χαμηλότερα αυτής. Και σε 

αυτήν την περίπτωση, για την επιβεβαίωση της ύπαρξης ή μη ετεροσκεδαστικότητας, 

εφαρμόστηκαν οι έλεγχοι Breusch-Pagan test και Koenker test. Αντίθετα με τις τιμές p-

value στην περίπτωση της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης, οι τιμές p-value στην 

περίπτωση και των δύο ελέγχων (0.1267 και 0.0887 αντίστοιχα) υποδεικνύουν την 

απόρριψη της εναλλακτικής υπόθεσης περί ετεροσκεαστικότητας και την αποδοχή της 

εναλλακτικής υπόθεσης περί ομοσκεδαστικότητας. 
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Σχήμα 9 - Κατάλοιπα μοντέλου παλινδρόμησης Η2 

 

4.5.3 Αντιμετώπιση ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας 

 

Το ζήτημα της ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας, το οποίο παρουσιάστηκε στα πλαίσια 

της γραμμικής παλινδρόμησης της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης, μπορεί να 

αντιμετωπιστεί μέσω τριών προσεγγίσεων: (i) τον επαναπροσδιορισμό των 

μεταβλητών, (ii) τη σταθμισμένη παλινδρόμηση και (iii) τη μετατροπή της εξαρτημένης 

μεταβλητής. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, επιλέχθηκε η προσέγγιση του 

επαναπροσδιορισμού των μεταβλητών, μέσω επαναπροσδιορισμού του δείγματος της 

έρευνας και κατά συνέπεια των παρατηρήσεων που συνθέτουν τις μεταβλητές. 

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα στατιστικών ελέγχων γραμμικών παλινδρομήσεων, οι 

οποίοι πραγματοποιήθηκαν, υποδεικνύουν οι απαντήσεις των ερωτώμενων που 

ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες άνω των 29 ετών και είναι παντρεμένοι με παιδιά 

φέρουν μεγαλύτεροι βαρύτητα για την έρευνα. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε ένα νέο 

δείγμα έρευνας, το οποίο περιελάμβανε όσους ερωτώμενους του αρχικού δείγματος 

αντιπροσώπευαν τις ηλικιακές ομάδες των 29 ετών και άνω και ήταν παντρεμένοι με 

παιδιά. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε, βάσει του νέου δείγματος, το σύνολο των 
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στατιστικών αναλύσεων που περιγράφονται στις προηγούμενες ενότητες (έλεγχος 

κανονικότητας, περιγραφικά στατιστικά, συχνότητες, έλεγχος συσχέτισης και 

γραμμικές παλινδρομήσεις). Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως, παρόλο που το 

ζήτημα της ετεροσκεδαστικότητας επηρέασε μόνο τα αποτελέσματα της πρώτης 

ερευνητικής υπόθεσης, τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη ερευνητική υπόθεση 

εξετάστηκαν βάσει του νέου δείγματος, προκειμένου τα αποτελέσματα της ανάλυσης να 

είναι περισσότερο ολοκληρωμένα. 

Από τον έλεγχο κανονικότητας, τα περιγραφικά στατιστικά, τις συχνότητες και τον 

έλεγχο συσχέτισης προέκυψαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, δηλαδή αποτελέσματα 

που δεν παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και προσεγγίζουν ιδιαίτερα τα αποτελέσματα των 

αρχικών αντίστοιχων ελέγχων. Γι’ αυτό το λόγο, η ανάλυση που ακολουθεί είναι 

αφιερωμένη στα αποτελέσματα των γραμμικών παλινδρομήσεων, βάσει του νέου 

δείγματος, τα οποία είναι σαφώς βελτιωμένα ως προς το ζήτημα της 

ετεροσκεδαστικότητας, συγκριτικά με τα αποτελέσματα των αρχικών αναλύσεων 

γραμμικής παλινδρόμησης. 

Πιο αναλυτικά, στην περίπτωση ελέγχου της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης, η σχετικά 

υψηλή τιμή του R-square (0.381), η οποία παρουσιάζεται στον Πίνακα 12 που 

ακολουθεί και είναι αυξημένη σε σύγκριση με την αντίστοιχη τιμή της πρώτης 

γραμμικής παλινδρόμησης, υποδεικνύει ότι το μοντέλο της παλινδρόμησης δεν 

επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τον παράγοντα του λάθους, με αποτέλεσμα οι 

παρατηρήσεις να βρίσκονται τοποθετημένες κοντά στην ιδεατή γραμμή (Σχήμα 10).  
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Σχήμα 10 - Απόκλιση μεταξύ εκτιμήσεων και παρατηρήσεων δεύτερου μοντέλου 

παλινδρόμησης Η1 

 

Η σημαντικότητα της σχέσης μεταξύ της ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής 

εξετάστηκε μέσω της σύγκρισης των τιμών του F-Statistic και F-critical, όπου η τιμή 

του F-Statistic ξεπέρασε κατά πολύ την τιμή του F-critical (40.629 > 3.9862), ενώ η 

αποδοχή ή απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης H1 στηρίχθηκε στην τιμή p-value. 

Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι η τιμή p-value ήταν ίση με 0.000 οδήγησε στην απόρριψη 

της μηδενικής υπόθεσης, σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών και στην αποδοχή της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης (Η1), σύμφωνα με 

την οποία η αντιλαμβανόμενη αξιοπιστία ενός οργανισμού, στα πλαίσια της 

επικοινωνιακής του πολιτικής σε καταστάσεις κρίσης, επηρεάζει την αγοραστική 

πρόθεση των καταναλωτών. 
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Πίνακας 12 - Αποτελέσματα δεύτερης γραμμικής παλινδρόμησης για την 

ερευνητική υπόθεση Η1 

 

Model R-square 

Std Error 

of the 

Estimate 

F-

statistic 
df1 df2 p-value 

Durbin-

Watson 

1 0.381 0.39259 40.629 1 66 0.000 2.057 

 

Οι συντελεστές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 13 επιτρέπουν τη διαμόρφωση του 

μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης ως εξής: 

Πρόθεση επαναγοράς  = 1.247 + 0.663 * Αντιλαμβανόμενη Αξιοπιστία + 0.104 

Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο, η πρόθεση των καταναλωτών να προβούν σε 

επαναγορά προϊόντος ή υπηρεσίας από εταιρεία που έχει βιώσει κρίση, αυξάνεται κατά 

0.663 μονάδες για κάθε αύξηση μίας μονάδας της αντιλαμβανόμενης αξιοπιστίας του 

οργανισμού, στα πλαίσια της επικοινωνιακής του πολιτικής κατά τη διάρκεια της 

κρίσης. 

Πίνακας 13 - Συντελεστές δεύτερου μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης 

ερευνητικής υπόθεσης Η1 

 Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
  

Model B Std. Error Beta t Sig. 

1 Constant 1.247 0.451  2.764 0.000 

Αξιοπιστία 0.663 0.104 0.617 6.374 0.000 

 

Η εξάλειψη της ετεροσκεδαστικότητας δεν είναι ιδιαίτερα εμφανής από το Σχήμα 11 

που ακολουθεί, καθώς τα κατάλοιπα δεν είναι τοποθετημένα κοντά στη μηδενική 

γραμμή αλλά μάλλον συστηματικά υψηλότερα και χαμηλότερα αυτής. Παρ’ όλα αυτά, 

οι έλεγχοι Breusch-Pagan test και Koenker test, των οποίων οι τιμές p-value 

διαμορφώθηκαν στο 0.3014 και 0.3841 αντίστοιχα, υποδεικνύουν. την απόρριψη της 

εναλλακτικής υπόθεσης περί ετεροσκεαστικότητας και την αποδοχή της εναλλακτικής 

υπόθεσης περί ομοσκεδαστικότητας. 
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Σχήμα 11 - Κατάλοιπα δεύτερου μοντέλου παλινδρόμησης Η1 

 

 

Όμοια, στην περίπτωση ελέγχου της δεύτερης ερευνητικής υπόθεσης, η σχετικά υψηλή 

τιμή του R-square (0.243), η οποία παρουσιάζεται στον Πίνακα 14 που ακολουθεί και 

είναι αυξημένη σε σύγκριση με την αντίστοιχη τιμή της πρώτης γραμμικής 

παλινδρόμησης, υποδεικνύει ότι το μοντέλο της παλινδρόμησης δεν επηρεάστηκε σε 

μεγάλο βαθμό από τον παράγοντα του λάθους, με αποτέλεσμα οι παρατηρήσεις να 

βρίσκονται τοποθετημένες κοντά στην ιδεατή γραμμή (Σχήμα 12).  
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Σχήμα 12 - Απόκλιση μεταξύ εκτιμήσεων και παρατηρήσεων δεύτερου μοντέλου 

παλινδρόμησης Η2 

 

Η σημαντικότητα της σχέσης μεταξύ της ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής 

εξετάστηκε μέσω της σύγκρισης των τιμών του F-Statistic και F-critical, όπου η τιμή 

του F-Statistic ξεπέρασε κατά πολύ την τιμή του F-critical (21.239 > 3.9862), ενώ η 

αποδοχή ή απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης H2 στηρίχθηκε στην τιμή p-value. 

Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι η τιμή p-value ήταν ίση με 0.000 οδήγησε στην απόρριψη 

της μηδενικής υπόθεσης, σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών και στην αποδοχή της δεύτερης ερευνητικής υπόθεσης (Η2), σύμφωνα με 

την οποία η αντιλαμβανόμενη διαφάνεια ενός οργανισμού, στα πλαίσια της 

επικοινωνιακής του πολιτικής σε καταστάσεις κρίσης, επηρεάζει την αγοραστική 

πρόθεση των καταναλωτών. 
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Πίνακας 14 - Αποτελέσματα δεύτερης γραμμικής παλινδρόμησης για την 

ερευνητική υπόθεση Η2 

 

Model R-square 

Std Error 

of the 

Estimate 

F-

statistic 
df1 df2 p-value 

Durbin-

Watson 

1 0.243 0.43404 21.239 1 66 0.000 2.159 

 

Οι συντελεστές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 15 επιτρέπουν τη διαμόρφωση του 

μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης ως εξής: 

Πρόθεση επαναγοράς  = 2.211 + 0.449 * Αντιλαμβανόμενη Διαφάνεια + 0.097 

Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο, η πρόθεση των καταναλωτών να προβούν σε 

επαναγορά προϊόντος ή υπηρεσίας από εταιρεία που έχει βιώσει κρίση, αυξάνεται κατά 

0.449 μονάδες για κάθε αύξηση μίας μονάδας της αντιλαμβανόμενης διαφάνειας του 

οργανισμού, στα πλαίσια της επικοινωνιακής του πολιτικής κατά τη διάρκεια της 

κρίσης. 

Πίνακας 15 - Συντελεστές δεύτερου μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης 

ερευνητικής υπόθεσης Η2 

 

 Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
  

Model B Std. Error Beta t Sig. 

1 Constant 2.211 0.415  5.323 0.000 

Διαφάνεια 0.449 0.097 0.493 4.609 0.000 

 

Όπως και στην περίπτωση της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης, η εξάλειψη της 

ετεροσκεδαστικότητας δεν είναι ιδιαίτερα εμφανής από το Σχήμα 13 που ακολουθεί, 

καθώς τα κατάλοιπα δεν είναι τοποθετημένα κοντά στη μηδενική γραμμή αλλά μάλλον 

συστηματικά υψηλότερα και χαμηλότερα αυτής. Παρ’ όλα αυτά, οι έλεγχοι Breusch-

Pagan test και Koenker test, των οποίων οι τιμές p-value διαμορφώθηκαν στο 0.4658 

και 0.5066 αντίστοιχα, υποδεικνύουν. την απόρριψη της εναλλακτικής υπόθεσης περί 

ετεροσκεαστικότητας και την αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης περί 

ομοσκεδαστικότητας. 
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Σχήμα 13 - Κατάλοιπα δεύτερου μοντέλου παλινδρόμησης Η2 

 

4.6 Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων που προηγήθηκαν, οι απαντήσεις των 

ερωτώμενων που αντιπροσωπεύουν τις ηλικιακές ομάδες άνω των 29 ετών και είναι 

παντρεμένοι με παιδιά έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα για την έρευνα, συγκριτικά με τις 

απαντήσεις των λοιπών ερωτώμενων του αρχικού δείγματος. Από την ανάλυση των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω του νέου δείγματος, προκύπτει ότι τόσο η 

αντιλαμβανόμενη αξιοπιστία όσο και η αντιλαμβανόμενη διαφάνεια ενός οργανισμού, 

στα πλαίσια των επικοινωνιακών πολιτικών που εφαρμόζει σε καταστάσεις κρίσης 

επηρεάζουν θετικά και στατιστικά σημαντικά την πρόθεση επαναγοράς των 

καταναλωτών. Ουσιαστικά, προκύπτει ότι όταν οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την 

επικοινωνιακή πολιτική ενός οργανισμού σε κατάσταση κρίσης ως αξιόπιστη και 

διαφανή είναι περισσότερο διατεθειμένη να προβούν σε επαναγορά προϊόντος ή 

υπηρεσίας του οργανισμού. 
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Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 16) παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσματα των 

γραμμικών παλινδρομήσεων που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την εξέταση της 

εγκυρότητας των δύο ερευνητικών υποθέσεων της εργασίας. 

Πίνακας 16 - Αποτελέσματα εξέτασης ερευνητικών υποθέσεων 

Ερευνητική υπόθεση Αποτελέσμα 
Επίπεδο 

σημαντικότητας 

Η1: Όσο υψηλότερη είναι η αντιλαμβανόμενη αξιοπιστία ενός 

οργανισμού, στα πλαίσια της επικοινωνιακής πολιτικής του σε 

καταστάσεις κρίσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η πρόθεση επαναγοράς των 

καταναλωτών. 

Αποδεκτή a = 0.05 

Η2: Όσο υψηλότερη είναι η αντιλαμβανόμενη διαφάνεια ενός 

οργανισμού, στα πλαίσια της επικοινωνιακής πολιτικής του σε 

καταστάσεις κρίσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η πρόθεση επαναγοράς των 

καταναλωτών. 

Αποδεκτή a = 0.05 

 

  



46 
 

5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

5.1 Συμπεράσματα και απάντηση ερευνητικών ερωτημάτων 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο εντοπισμός των παραγόντων, οι οποίοι θα 

πρέπει να χαρακτηρίζουν την επικοινωνιακή πολιτική ενός οργανισμού που βιώνει 

κατάσταση κρίσης. Αν και το ζήτημα της επικοινωνίας κατά τη διάρκεια κρίσεων έχει, 

ήδη, μελετηθεί εκτενώς στα πλαίσια της διεθνούς βιβλιογραφίας, η παρούσα εργασία 

διαφοροποιείται από τις προηγούμενες σχετικές μελέτες, καθώς το προσεγγίζει από την 

πλευρά του κοινού, δηλαδή των καταναλωτών και όχι από τη σκοπιά του οργανισμού. 

Επιμέρους στόχοι της εργασίας ήταν η μελέτη της ευρύτερης έννοιας της κρίσης και της 

διαχείρισης κρίσεων και η εξερεύνηση των αποτελεσματικών πολιτικών επικοινωνίας 

και των εμποδίων που παρουσιάζονται κατά την επικοινωνία σε καταστάσεις κρίσης. 

Για τους σκοπούς της εργασίας, υιοθετήθηκε η αφαιρετική προσέγγιση, μέσω της 

εφαρμογής της ποσοτικής έρευνας. Συγκεκριμένα, βάσει των αποτελεσμάτων 

προηγούμενων ερευνών της διεθνούς βιβλιογραφίας, αναπτύχθηκε δομημένο 

ερωτηματολόγιο, το οποίο στη συνέχεια διανεμήθηκε σε Έλληνες καταναλωτές, 

διαφορετικών χαρακτηριστικών δημογραφικού προφίλ. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν 

επεξεργάστηκαν στατιστικά, μέσω της ανάπτυξης μοντέλων γραμμικής παλινδρόμησης.  

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε προέκυψαν τρία βασικά 

συμπεράσματα: (i) η αξιοπιστία ενός οργανισμού, όπως την αντιλαμβάνονται οι 

καταναλωτές, στα πλαίσια της επικοινωνιακής πολιτικής του οργανισμού σε 

καταστάσεις κρίσης επηρεάζει θετικά και στατιστικά σημαντικά την πρόθεση των 

καταναλωτών να προβούν σε επαναγορά προϊόντων ή υπηρεσιών του οργανισμού, μετά 

την εκδήλωση της κρίσης, (ii) η διαφάνεια ενός οργανισμού, όπως την αντιλαμβάνονται 

οι καταναλωτές, στα πλαίσια της επικοινωνιακής πολιτικής του οργανισμού σε 

καταστάσεις κρίσης επηρεάζει θετικά και στατιστικά σημαντικά την πρόθεση των 

καταναλωτών να προβούν σε επαναγορά προϊόντων ή υπηρεσιών του οργανισμού, μετά 

την εκδήλωση της κρίσης, (iii) στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας, με δεδομένο 

το δείγμα της έρευνας και το ερευνητικό εργαλείο, οι απόψεις όσων είναι άνω των 29 

ετών, παντρεμένων με παιδιά, είναι περισσότερο σημαντικές σε σύγκριση με τις 

απόψεις των ερωτώμενων με διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά. 
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Βάσει των πληροφοριών που παρουσιάστηκαν παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη το 

σκοπό της εργασίας και το κύριο ερευνητικό ερώτημα, προκύπτει ότι, σύμφωνα με το 

κοινό, δύο από τα στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν την επικοινωνιακή πολιτική 

που υιοθετεί ένας οργανισμός σε κατάσταση κρίσης, είναι η αξιοπιστία και η διαφάνεια. 

Πιο αναλυτικά, προκύπτει ότι οι καταναλωτές αξιολογούν περισσότερο θετικά έναν 

οργανισμό, ο οποίος υιοθετεί μία αξιόπιστη και διαφανή πολιτική επικοινωνίας, σε 

περιπτώσεις που αντιμετωπίζει μία κρίση. Κατά συνέπεια, είναι περισσότερο πιθανό, οι 

καταναλωτές να προχωρήσουν σε επαναγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από τον εν λόγω 

οργανισμό μετά την εκδήλωση της κρίσης. 

5.2 Σύνδεση αποτελεσμάτων με τη βιβλιογραφία 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα 

προηγούμενων σχετικών μελετών της διεθνούς βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα, 

προκύπτει ότι ο τρόπος με τον οποίον ένας οργανισμός επικοινωνεί στους καταναλωτές 

την κατάσταση κρίσης που βιώνει, επηρεάζει τη στάση των καταναλωτών έναντι του 

οργανισμού. Το γεγονός αυτό ενισχύει τα συμπεράσματα των Hale et al. (2005), 

σύμφωνα με τους οποίους οι πολιτικές επικοινωνίας που υιοθετεί ένας οργανισμός κατά 

τη διάρκεια μίας κρίσης, επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίον οι καταναλωτές 

αντιλαμβάνονται τον οργανισμό, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα των 

Covello (2003) και Arpan and Rosko-Ewoldsen (2005), οι οποίοι αναφέρθηκαν στα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρει μία αποτελεσματική επικοινωνιακή πολιτική σε 

κατάσταση κρίσης. Χαρακτηριστικά, ο Covello (2003) υποστήριξε ότι ο οργανισμός θα 

πρέπει να είναι ειλικρινής, αληθινός και να συνεργάζεται με αξιόπιστες πηγές, γεγονός 

που συμπίπτει με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας. Παράλληλα, οι Arpan and 

Rosko-Ewoldsen (2005) εξήγησαν ότι η γρήγορη και ξεκάθαρη ανταπόκριση του 

οργανισμού σε καταστάσεις κρίσης συμβάλλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του, 

γεγονός, το οποίο, επίσης, συμπίπτει με τα αποτελέσματα της εργασίας. 

Τέλος, η ύπαρξη θετικής και στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ της 

αντιλαμβανόμενης αξιοπιστίας του οργανισμού και της πρόθεσης επαναγοράς των 

καταναλωτών επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα των Coombs (2007) και Coombs and 

Holladay (2002) αναφορικά με την αρνητική επίδραση που μπορεί να έχει η μείωση της 

αξιοπιστίας ενός οργανισμού κατά τη διάρκεια μίας κρίσης στη φήμη του οργανισμού, 
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η απώλεια της οποίας συνιστά μία εκ των σημαντικότερων απειλών των κρίσεων. 

Αντίστοιχα, η ύπαρξη θετικής και στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ της 

αντιλαμβανόμενης διαφάνειας του οργανισμού και της πρόθεσης επαναγοράς των 

καταναλωτών ενισχύει τα συμπεράσματα των Gower (2006), Strathern (2000) και 

Balkin (1999), οι οποίοι επισήμαναν ότι η διαφάνεια του οργανισμού συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της αξιοπιστίας αυτού, κατά συνέπεια συμβάλλει στην πρόθεση των 

καταναλωτών να προχωρήσουν σε επαναγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από έναν 

οργανισμό σε κρίση. 

5.3 Θεωρητικές και πρακτικές επιπτώσεις 

 

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις της εργασίας προκύπτουν από το γεγονός ότι οι 

παράγοντες της αξιοπιστίας και της διαφάνειας ενός οργανισμού, στα πλαίσια της 

επικοινωνιακής του πολιτικής σε καταστάσεις κρίσης, όπως τις αντιλαμβάνονται οι 

καταναλωτές, επηρεάζουν σημαντικά την πρόθεση επαναγοράς των καταναλωτών από 

τον εν λόγω οργανισμό. Ουσιαστικά: 

 Τα αποτελέσματα της εργασίας επιβεβαιώνουν ότι η αντιλαμβανόμενη 

αξιοπιστία ενός οργανισμού σε καταστάσεις κρίσης επηρεάζει την πρόθεση 

επαναγοράς των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της 

εργασίας υποδεικνύουν ότι όταν οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται ότι η 

επικοινωνιακή πολιτική ενός οργανισμού σε κατάσταση κρίσης είναι αξιόπιστη, 

τότε είναι περισσότερο πρόθυμοι να προχωρήσουν σε επαναγορά των 

προϊόντων ή υπηρεσιών του οργανισμού που βίωσε την κρίση. 

 Τα αποτελέσματα της εργασίας επιβεβαιώνουν ότι η αντιλαμβανόμενη 

διαφάνεια ενός οργανισμού σε καταστάσεις κρίσης επηρεάζει την πρόθεση 

επαναγοράς των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της 

εργασίας υποδεικνύουν ότι όταν οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται ότι η 

επικοινωνιακή πολιτική ενός οργανισμού σε κατάσταση κρίσης είναι διαφανής, 

τότε είναι περισσότερο πρόθυμοι να προχωρήσουν σε επαναγορά των 

προϊόντων ή υπηρεσιών του οργανισμού που βίωσε την κρίση. 

Συνολικά, παρατηρείται ότι οι καταναλωτές στηρίζουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 

βαθμό, την απόφαση τους να ξαναγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες ενός οργανισμού 

που βίωσε κρίση, στο βαθμό στον οποίον η επικοινωνιακή πολιτική του οργανισμού 

κατά τη διάρκεια της κρίσης έγινε αντιληπτή ως αξιόπιστη και διαφανής. 
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Ως προς τις πρακτικές επιπτώσεις της εργασίας, η τελευταία συνέβαλλε με την 

ολοκλήρωσή της στον περαιτέρω εμπλουτισμό τόσο της διεθνούς όσο και της 

ελληνικής βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα, το ζήτημα της επικοινωνίας σε περιπτώσεις 

εταιρικών κρίσεων δεν έχει μελετηθεί εκτενώς έως τώρα από Έλληνες συγγραφείς. 

Επιπλέον, σε διεθνές επίπεδο, το ζήτημα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των 

ερευνητών, όμως η πλειοψηφία των υπαρχόντων μελετών το εξετάζει από τη σκοπιά 

του οργανισμού που βιώνει την κρίση και όχι από τη σκοπιά των καταναλωτών.  

Επιπλέον, από τα αποτελέσματα της εργασίας προκύπτουν ιδιαίτερα χρήσιμα και 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τα στελέχη επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων των 

οργανισμών. Πιο αναλυτικά, στηριζόμενα στο γεγονός ότι η αντιλαμβανόμενη 

αξιοπιστία και η αντιλαμβανόμενη διαφάνεια ενός οργανισμού, κατά τη διάρκεια 

επικοινωνίας μίας κατάστασης κρίσης στο κοινό συνιστούν παράγοντες καθοριστικής 

σημασίας για την πρόθεση επαναγοράς των καταναλωτών, τα προαναφερόμενα στελέχη 

καλούνται να: 

 Προσαρμόσουν τις στρατηγικές επικοινωνίας των οργανισμών τους, σε 

περιπτώσεις κρίσης, ώστε να διασφαλίσουν πως οι πληροφορίες που διαδίδονται 

στους καταναλωτές είναι αξιόπιστες και ανταποκρίνονται πλήρως στα 

πραγματικά γεγονότα. 

 Προσαρμόσουν τις στρατηγικές επικοινωνίας των οργανισμών τους, σε 

περιπτώσεις κρίσης, ώστε να διασφαλίσουν το μέγιστο δυνατό βαθμό 

διαφάνειας αυτής και τη μη αλλοίωση της πραγματικότητας. 

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση εταιρικών κρίσεων 

απαιτεί από τα στελέχη επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων των οργανισμών να 

αναπτύσσουν και να υιοθετούν στρατηγικές επικοινωνίας που χαρακτηρίζονται από 

υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και διαφάνειας. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφευχθεί η ζημία 

της φήμης του εκάστοτε οργανισμού και κατά συνέπεια η απώλεια μέρους ή του 

συνόλου της πελατειακής του βάσης. 

5.4 Περιορισμοί και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Ένας από τους σημαντικότερους περιορισμούς της εργασίας αφορά στο δείγμα της 

έρευνας και τη σύνθεση αυτού. Συγκεκριμένα, λόγω έλλειψης πόρων και χρόνου, η 

έρευνα διεξήχθη μόνο μεταξύ Ελλήνων καταναλωτών, οι οποίοι κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν σε παράδειγμα εταιρείας τροφίμων σε 



50 
 

κρίση. Κατά τη διάρκεια συλλογής των δεδομένων διασφαλίστηκε αφενός η 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, μέσω της διανομής του ερωτηματολογίου σε 

καταναλωτές με διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, 

οικογενειακή κατάσταση, εκπαιδευτικό υπόβαθρο), αφετέρου η συγκέντρωση 

ικανοποιητικού αριθμού απαντήσεων, μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

e-Surv για τη διανομή του ερωτηματολογίου. Κατά συνέπεια, δε δύναται να τεθεί 

ζήτημα αμφισβήτησης της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας τόσο των δεδομένων της 

έρευνας όσο και των αποτελεσμάτων αυτής.  

Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται η διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας ως εξής: 

 Διεξαγωγή αντίστοιχης έρευνας μεταξύ καταναλωτών διαφορετικών εθνικοτήτων, 

προκειμένου να εντοπιστεί ο βαθμός στον οποίον οι διαφορές της νοοτροπίας και 

της κουλτούρας μεταξύ πληθυσμών διαφορετικών χωρών επηρεάζουν τις 

αντιλήψεις των καταναλωτών. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταστεί δυνατή η 

περισσότερο ασφαλής γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο σύνολο του 

πληθυσμού. 

 Διεξαγωγή αντίστοιχης έρευνας, στα πλαίσια της οποίας οι καταναλωτές θα 

κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις αναφορικά με κρίση που βιώνει εταιρεία 

προϊόντων ή υπηρεσιών πέραν του κλάδου τροφίμων. Αναμφισβήτητα, το τρόφιμο 

αποτελεί ένα ευαίσθητο, βασικό προϊόν απέναντι στο οποίο, οι καταναλωτές 

εμφανίζονται συνήθως περισσότερο απαιτητικοί. Ως αποτέλεσμα, κρίνεται 

ενδιαφέρουσα η διερεύνηση της στάσης των καταναλωτών έναντι εταιρείας άλλου 

κλάδου, η οποία βιώνει κατάσταση κρίσης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

Αγαπητέ-ή, 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, είναι μέρος της διπλωματικής μου εργασίας με 

τίτλο «Διαχείριση κρίσεων και επικοινωνία». 

Ζητείται η συμβολή σας στη συλλογή απαντήσεων της παρούσας έρευνα.  

Η διπλωματική εργασία εντάσσεται στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ο βασικός 

σκοπός της είναι να μελετήσει τα στοιχεία που καθιστούν επιτυχή για το κοινό, την 

επικοινωνιακή πολιτική ενός οργανισμού που βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης. 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λίγα λεπτά και τα στοιχεία που θα 

συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ερευνητικές ανάγκες 

της διπλωματικής εργασίας. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 

 

Σιδηροπούλου Δόμνα 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Πρόσφατα, έρευνες σε εταιρεία παραγωγής και διάθεσης τροφίμων στην Ελληνική 

αγορά εντόπισαν την παρουσία ενός επικίνδυνου, για τον ανθρώπινο οργανισμό, 

βακτηρίου στα προϊόντα της εταιρείας. Δύο ενήλικες που κατανάλωσαν προϊόντα της 

εταιρείας βρίσκονται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, η οποία πιστεύεται ότι 

είναι αποτέλεσμα της παρουσίας του βακτηρίου στις τροφές. Η εταιρεία βρίσκεται σε 

κατάσταση κρίσης, η οποία, υποθέστε ότι επηρεάζει και εσάς, ως καταναλωτή – τρια 

των προϊόντων της. 

ΜΕΡΟΣ Α: Ερωτήσεις σχετικά με την αντιλαμβανόμενη αξιοπιστία κατά την επικοινωνία  
(παρακαλώ κυκλώστε τον κατάλληλο αριθμό) 

1. Θα θεωρήσω λιγότερο αξιόπιστη την εταιρεία εάν αρνηθεί την κατάσταση της κρίσης. 
 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

   
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

2. Θα θεωρήσω λιγότερο αξιόπιστη την εταιρεία εάν προσπαθήσει να επιρρίψει σε τρίτους 
την ευθύνη της κρίσης. 
 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

   
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

3. Θα θεωρήσω λιγότερο αξιόπιστη την εταιρεία εάν παρουσιάσει τις συνέπειες της κρίσης 
ως λιγότερο αρνητικές από ότι είναι στην πραγματικότητα. 
 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

   
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

4. Θα θεωρήσω περισσότερο αξιόπιστη την εταιρεία εάν αποφασίσει να αποζημιώσει τα 
θύματα της κρίσης και τους καταναλωτές. 
 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

   
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

5. Θα θεωρήσω περισσότερο αξιόπιστη την εταιρεία εάν αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την 
κρίση, απολογηθεί δημοσίως για αυτήν και ζητήσει τη συγχώρεση των καταναλωτών.  
 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

   
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

ΜΕΡΟΣ Β: Ερωτήσεις σχετικά με την αντιλαμβανόμενη διαφάνεια κατά την επικοινωνία 
(παρακαλώ κυκλώστε τον κατάλληλο αριθμό) 

6. Θα θεωρήσω λιγότερο διαφανή την εταιρεία εάν αρνηθεί την κατάσταση της κρίσης. 
 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

   
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 2 3 4 5 
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7. Θα θεωρήσω λιγότερο διαφανή την εταιρεία εάν προσπαθήσει να επιρρίψει σε τρίτους την 
ευθύνη της κρίσης. 
 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

   
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

8. Θα θεωρήσω λιγότερο διαφανή την εταιρεία εάν παρουσιάσει τις συνέπειες της κρίσης ως 
λιγότερο αρνητικές από ότι είναι στην πραγματικότητα. 
 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

   
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

9. Θα θεωρήσω περισσότερο διαφανή την εταιρεία εάν αποφασίσει να αποζημιώσει τα 
θύματα της κρίσης και τους καταναλωτές. 
 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

   
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

10. Θα θεωρήσω περισσότερο διαφανή την εταιρεία εάν αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την 
κρίση, απολογηθεί δημοσίως για αυτήν και ζητήσει τη συγχώρεση των καταναλωτών.  
 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

   
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

ΜΕΡΟΣ Γ: Ερωτήσεις που αφορούν στην πρόθεση επαναγοράς  
(παρακαλώ, κυκλώστε τον κατάλληο αριθμό) 

11. Δεν είμαι διατεθειμένος-η να ξανα-αγοράσω προϊόντα της εταιρείας εάν αρνηθεί την 
κατάσταση της κρίσης. 
 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

   
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

12. Δεν είμαι διατεθειμένος-η να ξανα-αγοράσω προϊόντα της εταιρείας εάν προσπαθήσει να 
επιρρίψει σε τρίτους την ευθύνη της κρίσης. 
 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

   
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

13. Δεν είμαι διατεθειμένος-η να ξανα-αγοράσω προϊόντα της εταιρείας εάν παρουσιάσει τις 
συνέπειες της κρίσης ως λιγότερο αρνητικές από ότι είναι στην πραγματικότητα. 
 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

   
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

14. Είμαι διατεθειμένος-η να ξανα-αγοράσω προϊόντα της εταιρείας εάν αποφασίσει να 
αποζημιώσει τα θύματα της κρίσης και τους καταναλωτές. 
 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

   
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 2 3 4 5 
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15. Είμαι διατεθειμένος-η να ξανα-αγοράσω προϊόντα της εταιρείας εάν αναλάβει την πλήρη 
ευθύνη για την κρίση, απολογηθεί δημοσίως για αυτήν και ζητήσει τη συγχώρεση των 
καταναλωτών.  
 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

   
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

ΜΕΡΟΣ Δ: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ 
 (παρακαλώ, σημειώστε "X" στο κατάλληλο πεδίο) 

 
1. Πόσο χρονών είστε;  

  18-28 

  29-39 

  40-50 

  άνω των 50 
 
 

2. Ποιο είναι το φύλο σας;  

  Γυναίκα 

 Άνδρας 
 

3. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο;  

  Βασική εκπαίδευση 

  Λύκειο  

  Πανεπιστήμιο (AEI/TEI) 

  Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό 
 

4. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 

  Παντρεμένος-η με παιδιά 

  Παντρεμένος-η χωρίς παιδιά 

  Ελεύθερος-η 

  Ελεύθερος-η με παιδιά 

  Διαζευγμένος-η / Χήρος-α 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


